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8 oktober: tijd voor vrije tijd
Tijd voor Vrije Tijd is dé actieve inspiratiedag voor je vrije tijd op 8 oktober
2017 in en rond GC De Roosenberg.
Ben je op zoek naar een nieuwe hobby of leuke activiteiten in de vrije tijd?
Ben je benieuwd welke verenigingen actief zijn in Oud-Heverlee?
Tijdens Tijd voor Vrije Tijd kan je kiezen uit een waaier van activiteiten en
zelf al doende het gevarieerde aanbod in Oud-Heverlee ontdekken.
Voor sommige activiteiten is inschrijven wenselijk bvb via het online
inschrijvingsformulier op www.oud-heverlee.be of de websites van de
deelnemende verenigingen
Organisatie van de gemeentelijke Cultuurraad, de Sportraad, de
Milieuadviesraad, de Klimaatraad en de Seniorenraad, samen met de dienst
Vrije Tijd van de gemeente.
De MAR is uitdrukkelijk aanwezig met een voorstelling van de werking. De
vrijwilligers van de klimaatraad geven tekst en uitleg bij het gebruik van de
thermografische camera voor de energieaudits die het aanbied en er is een
Repair Café: breng dus gerust uw defecte elektrische apparaten mee. Ook
kleding kunnen we ter plekke repareren.

8 oktober: vijvers van Oud-Heverlee
Het voorbije jaar is het gebied rond de vijvers in de Dijlevallei meer
werfzone geweest dan natuurgebied. De werken werden erg grondig
aangepakt. De vervuilde Leibeek en omringende weilanden zijn gesaneerd
en ingericht. De bevers zijn terug . Prima, maar ze zorgden wel voor lekken
in de dammen rond de vijvers en dus werden nieuwe dammen gebouwd
rond de twee vijvers.
Het oude stort bij de zuidelijke vijver is nu afgedamd en de vijvers zijn
tijdelijk leeggelaten om nieuw visbestand en zuiverder water te verkrijgen.
Paden naar een uitkijktoren en vogelhutten maken dat we binnenkort volop
kunnen genieten van dit Europees vogelrichtlijngebied.
Op 8 oktober wordt een wandeling georganiseerd om onze inwoners te
informeren over het beheer van het natuurgebied.
Afspraak om 14 uur aan de kerk van Oud-Heverlee.
Meer info op onze website www.bladgroen.be

Schepen Mattias Bouckaert voor de nieuwe
uitkijktoren

15 oktober: dag van de trage weg
De jaarlijkse Dag van de Trage Weg laten we niet aan ons voorbijgaan. We
maken een luswandeling van zo’n 6,5 kilometer door Haasrode en Blanden.
Het doel: alles te weten te komen over de oude en nieuwe voetwegen en
hoe het daar mee gesteld is. Er is de laatste jaren veel gebeurd, er staat ook
nog het een en ander in de steigers. Hier en daar proberen eigenaars nog
altijd hun illegale afsluitingen van voetwegen te handhaven.
Paul Pues weet hier alles over en zal ons gidsen. De tocht wordt begeleid
door Ernst Gülcher en Hugo Dehennin. In samenwerking met de
milieuadviesraad van Oud-Heverlee.

21 oktober:ecomarkt Zoet Water
De Milieu-Advies-Raad (MAR) van Oud-Heverlee neemt het initiatief een
markt te organiseren waar ecologisch verantwoorde streekproducten
centraal staan.
Vele lokale boerenmarkten, waar mensen elkaar ontmoetten, zijn
teloorgegaan. Spijtig, bij beseffen te weinig dat de producten die we kopen
dikwijls honderden kilometers hebben afgelegd om hier te geraken, terwijl
in onze eigen streek toch ook veel mensen waardevolle ecologische
kwaliteitsproducten aanbieden
.
Daarom start de MAR een ECO-markt. Op de ECO-markt kan je
kennismaken met kleine ondernemers uit de omgeving, die hun passie voor
hun product met jou willen delen. Een hapje, een drankje en een gezellige
babbel kunnen dan niet ontbreken.
Met deelname van:

Oproep: autodelen
Heeft u ook een (tweede) auto die nauwelijks gebruikt wordt? Dan is dit
misschien iets voor u. Groen probeert binnenkort een privéproject
autodelen tussen buren op te starten. We hebben al weet van enkele
inwoners die af en toe een wagen nodig hebben én van mensen die hun
auto ter beschikking willen stellen.
Interesse?: neem dan contact op met Paul Pues (paul.pues@oudheverlee.be of 0499 33 37 31

Oproep: versterking
Het zal u niet onbekend zijn: volgend jaar in oktober zijn er
gemeenteraadsverkiezingen. Wij hopen natuurlijk om ons
stemmenpercentage van 16% nog op te trekken.
De voornaamste voorwaarden zijn natuurlijk een sterk programma én sterke
kandidaten op onze lijst.
Niet iedereen met interesse in ons groen gedachtengoed is bij ons gekend
of is lid van Groen. Daarom doen we een oproep naar geïntesseerden om
onze ploeg te versterken.
Stuur ons een mailtje of bel naar Aline Massin of Werner Dejonghe, ons
voorzittersduo.
We nemen dan met jou contact op. Doen!

Heeft u af en toe enkele uurtjes vrij? Maak mee Groen nog sterker. Elke versterking van ons team is welkom! Contacteer ons
info@bladgroen.be
Paul PUES, gemeenteraadslid
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Rita DECOCK, gemeenteraadslid
TEL 016 40.34.89
Mattias BOUCKAERT, schepen
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Bertje RAEYMAEKERS, OCMW-raadslid
TEL 016 40.10.15
Philippe BAJEUX, secretaris
TEL 016 40.30.27
Aline MASSIN en Werner DEJONGHE, voorzittersduo
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