Talent in Lets Leuven :
Nieuwsbrief augustus 2021 :
EINDELIJK TERUG EEN LETS EVENT, VOOR HET EERST SINDS MAART 2020. LEES
HIER ALLE INFO OVER DE LANGVERWACHTE, CORONAVEILIGE LETSBRUNCH

ZONDAG 29 AUG VANAF 10U
BRUNCH EN CHARTREU- ZEN-WANDELING.

Deel 1 Chartreu-ZEN-wandeling
Ken je de natuuroase van
Holsbeek? Daar gaan we naartoe.
We maken een Chartreu-ZENwandeling (3 à 4 km). De nadruk
ligt niet op het doorstappen,
maar op de landart-rustpunten
die onderweg worden
aangeboden. Een prachtige
verwelkomingsboog, een labyrint
in ijzerzandsteen, en onderweg
allerlei houten rustobjecten die
uitnodigen om te zitten, liggen,
hangen, rusten en mijmeren.
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Sybille Opdebeeck en Hilde Claes organiseren een reflectieve wandeling. Je vertrekt in een
klein groepje van 2 à 3 personen met enkele inspirerende vragen. Onderweg wisselen we
enkele keren van gesprekspartner. Zo krijg je de kans om met verschillende mensen 'op pad'
te gaan. Maar blijf je liever samen met één persoon, of wandel je graag even alleen? Alles
kan...
Ben je nieuwsgierig naar deze unieke plek, hier alvast enkele beelden:

https://www.natuurenbos.be/pers-nieuws/nieuws/ook-chartreuzenbos-heeft-zijn-eerstenatuuroase-om-te-bosbaden

Deel 2 Coronaveilige brunch met free podium
Aangekomen bij het huisje van Heks Lillo
waar het houten amfitheater is, wordt er
gebruncht. Breng een maaltijd mee voor 1
persoon (bv thermos met soep, een
pastasalade, een quiche, een tomaten of
groene salade, brood, taartjes....) Alles
wordt samengebracht in een potluck, een
gekend concept.
Tijdens de brunch zou het heerlijk zijn als
mensen iets naar voor willen brengen. Een
lied om (samen?) te zingen, een muziekstuk met een instrument, een gedicht dat vraagt om
voorgelezen te worden, een groepsraadsel om te ontrafelen, .... elk initiatief is welkom.

Datum:

zondag 29 augustus van 10u tot ongeveer 13u
samenkomst vanaf 9.45u

Adres:

Meidries 4, Lubbeek.
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Concreet:
•

Is de wandeling voor jou niet mogelijk? Dan kan je enkel voor de brunch aansluiten. Met
de fiets geraak je zeker tot bij het amfitheater. Met de auto kan je de picknickplek niet
bereiken, maar als je tegen 9:45 naar de parking komt, kan je meependelen tot zo’n 300
meter bij de picknickplaats vandaan.

•

breng zelf een tas mee met het eten en verder een bordje, een bol voor soep, bestek,
een keukenhanddoek en drinkwater. Alle tassen worden bij het vertrekpunt van de
wandeling overgeladen in een wagen, die het eten zal vervoeren tot vlakbij de
picknickplek bij het amfitheater.

•

Het is fijn als je je voor deze activiteit inschrijft bij sybille.opdebeeck@telenet.be. Maar
ook last minute ben je hartelijk welkom. We horen graag van je als je een act(je) wil
brengen of een kleine groepsactiviteit (bv. samen zingen) wil initiëren tijdens het eten.
Maar je kan ook last minute je inspiratie van het moment laten stromen.

•

Vergeet geen mondmasker. Kan je voldoende afstand houden tijdens de wandeling dan
hoeft het masker niet. Het belangrijkste is dat we elkaars grenzen respecteren zodat
ieder zich veilig kan voelen. In het begin van de wandeling zullen we dit even bespreken
met de groep. Tijdens het uitstallen en het scheppen van het eten zullen we zeker een
mondmasker dragen. Als we neerzitten en eten mag het mondmasker af, mits het
bewaren van afstand.

We kijken er naar uit om iedereen nog eens in levende lijve en op een veilige manier te zien.
Tot dan!
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