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kwb gooik & strijland

Dubbel bedrijfsbezoek
Zaterdag 27 april 2019
We trekken naar het zuidwesten van het Pajottenland en
gaan op bezoek bij wel 2 bedrijven!
Kerkhove 64, Bever
De Beverse Kaasmakerij is een
gespecialiseerd
melkveebedrijf
met
bijbehorend
jongvee.
Alleen
versgemolken melk van eigen productie
wordt gebruikt voor kaasbereiding. Het
bedrijf is naast de bereiding van de
natuurkaas, ook gespecialiseerd in de
bereiding van kruidenkazen, kaas met hazelnoten, in-biergerijpte kazen en kaas met zeewier (algen).
We worden hartelijk verwelkomd en krijgen een voorstelling van
de streek, het dorp en uiteraard het bedrijf zelf. Dat bestaat uit
een bezoek aan de kaasproductie, de kaasrijping en het
landbouwbedrijf met een deskundige uitleg over het
productieproces. Afsluiten doen we met een degustatie van
een 8-tal kaassoorten met een drankje.
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Flieterkouter 33, Tollembeek
Weerkaarten, isobaren, hoge- en
lagedrukgebieden,
straalstroom,
bodemconditie, wolkenformaties en
zovele andere termen. Je hoort ze dagelijks, maar wat
betekenen ze nu eigenlijk?
Het weerstation Meteo Tollembeek laat ons ontdekken hoe
het dagelijkse weerbericht wordt gemaakt. Er is een rondleiding
in het waarnemingspark waar alle
toestellen
worden
besproken. We
kunnen zelf ook de waarnemingen
uitvoeren. Iedereen ontvangt ook het
handboekje
“Weerkunde
of
Meteorologie”.
Praktisch
●
Eigen vervoer. Carpooling is mogelijk.
●
Samenkomst om 12u15 op het kerkplein van Strijland.
●
Indeling in 2 groepen. Elke groep bezoekt beide bedrijven.
Halverwege de middag wisselen de groepen. Dit omdat 1
grote groep praktisch niet haalbaar is.
●
Stipt vertrek naar Bever en Tollembeek om 12u30.
●
Einde van de bezoeken om 17u00.
●
Samenkomst van beide groepen in Beverhof waar kwb er
nog eentje trakteert om de namiddag af te sluiten.
●
Interessant voor jong en oud!
Deelname
Volwassene: 10€

Kinderen (-12j): 5€

Inschrijven/Info
Graag vóór 20 april bij:
Danny Vergauwe
054/56.89.18 – marleenvs@msn.com
Leo Van Lathem
02/532.08.92 – leo.van.lathem@telenet.be
Emiel Van Eeckhoudt
054/56.74.70 – emiel.vaneeckhoudt@hotmail.com
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Gezelschapsspellen
Vrijdag 29 maart 19u30
Zaal Famila
Voor de tweede keer
gezelschapspellen avond!

op

rij

organiseren

we

een

Heb je zin om eens Risk, Catan of Carcasonne te spelen? Of
liever Monopolie of Mens Erger Je Niet? Of waarom niet
simpelweg een boompje kaarten?
Kom dan zeker af! Je mag gerust ook een eigen speldoos
meebrengen.

Dauwtrip naar Halle - Mensen op weg
Op Pinkstermaandag, nu 10 juni 2019, is onze
federatie op weg naar O. L. Vrouw van Halle. Sinds
enkele jaren combineert kwb gooik & strijland een
mooie dauwtrip, kronkelend door onze mooie
landschappen, met een bedevaart naar Halle.
Wie heeft er zin in een alternatieve bedevaart? Kom mee en geniet
van de mooie uitzichten en het krieken van de dag.
Gelieve bij deelname een seintje te geven aan:
Danny Vergauwe
Tel: 054/56.89.18
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Leo Van Lathem
Tel: 02/532.08.92

Je kan ook bij hen terecht voor verdere info. De exacte timing vind je in
de volgende miniraak.
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