
 ______________________________________________________________________________________________________  

Voorzitter:  Jan Vanaverbeke Penningmeester: Dirk Desmet Secretariaat: Virginie De Coene  

Kouterstraat 38  8520 Kuurne Groenstraat 34  8520 Kuurne G.Eisenhowerstraat 31  8520 Kuurne  

 Rekeningnummer : IBAN: BE 38 9799 4048 9672 

                                             BIC: ARSPBE22   

 

Kuurne 15 mei 2013 

 

Beste  Vlasbekker, 

U ziet het op de flyer bij deze brief: Natuurpunt De Vlasbek vzw viert feest! Dat 

deden we drie jaar geleden ook al, en toen was het zo fijn, dat we besloten dat we 

dat meer zouden moeten doen... 

En dat gaat nu gebeuren: op zondag 30 juni 2013 organiseren we het tweede 

Feest in ’t Groen!  

We zullen het natuurlijk op zijn “Vlasbeks” doen: in de natuur, met de natuur, en voor de natuur!  “In de natuur” 

betekent  ook nu weer in De Groene Long in Kuurne. Ons feest zal met de natuur opgaan in de pracht van de 

Groene Long. En natuurlijk doen we het  ook voor de natuur. Vorige keer timmerden de jongsten nestkastjes in 

elkaar. Dit jaar timmeren we heuse hotels, maar dan voor insecten. En samen met het vogelopvangcentrum 

geven we pas genezen vogels de vrijheid. Wat is er mooier dan zo’n vogel opnieuw zijn vleugels te zien strekken 

en de vrijheid tegemoet te zien vliegen. Wie het al meemaakte weet dat dit fantastische momenten zijn. Wie het 

nog nooit meemaakte, moet dat dringend eens doen! 

We beginnen er aan om 11 uur, met een aperitief met worme hapjes. En “worme” is geen tikfout! Om half een 

kan je aanschuiven voor een Tajine om te Zien. Die zal volledig biologisch zijn. Daarnaast zullen wie die ook 

zoveel mogelijk op zonne-energie klaarmaken !  De wereld stopt namelijk niet aan onze grenzen, ook in Afrika 

steken natuurproblemen de kop op. Koken met de zon kan daar belangrijk zijn om ontbossing tegen te gaan. Wij 

nemen de uitdaging aan om het ook eens te proberen!  Voor deze maaltijd vragen we je om in te schrijven. Je 

kan kaarten kopen aan de bestuursleden, of je aanmelden via mail naar deedee.desmet@skynet.be Voor 

volwassen bedraagt de prijs 12 euro, voor kinderen tot 12 jaar is dat 7.5 euro. Je bent pas ingeschreven als je 

hebt overgeschreven. De plaatsen aan de tafel zijn beperkt, snel zijn is de boodschap! Graag vermelden of u 

vegetarisch eet! 

De namiddag zal gevuld zijn met activiteiten voor jong en oud. Er is een schminkstand, een verteltent, een teken-

muur, een speurtocht (met prijzen!) , een lepel-artiest-tentoonstellng, een natuur wandeling met supergids, en het 

Vlasbek-café zal open blijven om de dorstigen te laven. 

We kijken er echt naar uit om samen met jullie te Feesten in het Groen! 

 

Natuur-Feest -Groeten! 

Jan Vanaverbeke 

Voorzitter Natuurpunt De Vlasbek VZW 
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