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Zomer … We hoeven er niet meer van te dromen. De zonnige dagen brengen ons 

al helemaal in vakantiestemming. Reden genoeg om even de riem eraf te gooien en 

te genieten van een goed boek, een gezellig terrasje, luieren in de tuin, … De 

volgende maanden staan onze activiteiten dan ook op een laag pitje, maar een 

kunstig bezoek of een sportieve fietstocht kunnen natuurlijk wel tijdens de 

zomer. 

Kunst op het Hof 
 

Wuustwezel nodigt je op 7, 8 en 9 juli uit voor het KVLV-zomerevent Kunst op 

het Hof. Geniet van een unieke kunst- en plattelandsroute in een prachtige 

streek. Een lusvormige fietsroute van 38 km neemt je mee door een charmant 

stukje Noorderkempen, op een boogscheut van de Nederlandse grens. Op 14 ori-

ginele locaties zoals authentieke boerderijen en dynamische landbouwbedrijven 

verrast KVLV je met kunst op ongewone plekken. In schuren en stallen, op bin-

nenerven en weiden maken 36 kunstenaars van deze twaalfde editie weer een pa-

reltje met de meest uiteenlopende kunstvormen, allemaal gebundeld onder het 

thema ‘borders’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer: 7, 8 en 9 juli 

Waar: Sportpark ’t Kattegat, Bredabaan 280, Wuustwezel 

http://www.kvlv.be/NL/Activiteiten/Eropuit/Kunstophethof/Locaties2018
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Inschrijven: Online voorverkoop: van 28 mei t.e.m. 1 juli, via www.kvlv.be/kunst-

ophethof.  

Kostprijs: voorverkoop 9 euro en 7 euro voor KVLV-leden, ter plaatse  11 euro 

en 9 euro voor KVLV-leden. Kinderen tot en met 14 jaar gratis 

Meer info: www.kvlv.be/kunstophethof.  

 

Dagfietstocht 
 

Zoals elk jaar stippelt Lydia Beirinckx weer een mooie dagfietstocht uit. Dit 

keer gaat het richting Sint-Katelijne-Waver waar we een deel van de tuinders-

route zullen fietsen. De tocht is ongeveer 70 km. Er wordt tegen een rustig 

tempo gefietst zodat iedereen kan volgen. Bij slecht weer wordt de tocht een 

week uitgesteld. 

 

Wanneer: Dinsdag 21 augustus om 9 uur   

Waar: PC Den Heerd, Bevels Heerdplein 1, 2560 Bevel   

Kostprijs: je drankje onderweg 

Inschrijven: niet nodig. 

Meebrengen: een fiets die goed in orde is, een fluohesje, boterhammen voor 

’s middags en wat drank. 
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Het Warmste Dorp 
 

                                              Op zaterdag 8 september wordt Bevel het Warmste Dorp van 

België!                              

            Die dag zal het op het Bevels Heerdplein gonzen 

van de activiteiten, allemaal met één doel, zoveel moge-

lijk geld inzamelen voor de Warmste Week van Studio 

Brussel. Alle verenigingen van Bevel doen mee. Hou die 

dag dus zeker vrij in je agenda! 

De volgende maanden zal een werkgroep een mooi dag-

vullend programma uitwerken met drank- en eetstand-

jes, optredens, randanimatie, … Het bestuur van KVLV Be-

vel heeft al enkele ideeën, maar alle voorstellen voor toffe activiteiten zijn nog 

welkom. Denk jij nog aan iets leuks dat geld kan opbrengen voor het goede doel, 

laat het ons dan weten via kvlvbevel@hotmail.com. Een tip: duid 8 september nu 

reeds met stip aan in je agenda. Onze Vrouwen met Vaart zullen  er o.a. een de-

monstratie geven van drums alive. 

 

 

Wist je dat… 

 
… de ShareFair-picknick heel gezellig was. De zon liet het die dag wat afweten, 

maar er was weinig wind zodat het nog aangenaam vertoeven was. Alle deelne-

mers hadden hun best gedaan om iets lekkers te maken zodat we een uitgebreid 

buffet hadden met veel hartige en zoete lekkernijen. Het was heerlijk! Volgend 

jaar doen we dit zeker weer (mogelijk op een zondag) en hopen we op een grote 

opkomst. 
 

… heel wat bestuursleden de handen uit de mouwen steken op het festival Jour 

Tibour van de gemeente Nijlen. Wij helpen er bij de catering voor de artiesten 

en bij de bewaking van de nooduitgang. Jour Tibour vindt plaats op zondag 5 

augustus aan ’t Hofke in Nijlen. 

… wij al beginnen nadenken over het programma voor volgend jaar. Leuke ideeën 

voor workshops, interessante sprekers of andere activiteiten zijn altijd welkom 

op kvlvbevel@hotmail.com.  
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Prettige vakantie! 
 

 

Redactie: Annick Mariën (annick.marien@telenet.be) / v.u. Pascale Francken (pascale.francken@outlook.be) 

Meer info: www.kvlvbevel.be / kvlvbevel@hotmail.com  

Rekeningnummer: KVLV Bevel BE15 7332 0400 0730                                    
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