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Ter herinnering
Nu september begint te naderen herinnern wij u aan onze Ulrich Libbrechtwandeling van 22
september 2019. Wacht niet te lang meer om u in te schrijven.

Met het Libbrechtgenootschap op pad
In 2018 fristen wij de Libbrechtwandeling op en op 15 april
2018 werd ze door velen enthousiast ingewandeld.
Ondertussen hebben wij de Libbrechtwandeling uitgebreid met
drie thematische begeleidingen: natuur, filosofie en muziek. U
bent van harte uitgenodigd om hiervan te komen proeven op
22 september 2019.

Programma
- 14u: samenkomst in de parochiezaal van Zulzeke,
Zulzekestraat 17a, 9690 Zulzeke.
- Libbrechtwandeling vanuit drie thema’s
- rond 16.00 - 17.00 uur: afsluiten met een babbel, drank en
gebak.

Inschrijven op de website vóór 8 september 2019
De inschrijvingen zijn gratis.

Keuze uit drie themawandelingen
1. Natuurwandeling
Zulzeekse natuurgidsen Filip Keirse en Brigitte Vanloo nemen u mee op de lange
Libbrechtwandeling (8 km) en staan stil bij natuur en landschap.

2. Muzikale wandeling (max. 20 pers.)
Kleindochter van Ulrich Libbrecht, Kim Debaere, laat op de mooiste plekken van de korte
Libbrechtwandeling (5,5 km) de wandelaars uitrusten bij live muziek van About Jay.

3. Filosofische wandeling
Lieve Mornie en Els Janssens gidsen u doorheen de gedachtewereld van Ulrich Libbrecht langs
de paden die hem hiertoe inspireerden. We nemen hiervoor de korte Libbrechtwandeling (5,5
km).
Voorzie u van goede wandelschoenen die bestand zijn tegen modder!

Liefde voor de natuur ontstaat alleen door in contact te komen met de
levende natuur zelf.
Ulrich Libbrecht, Met dank aan het leven, blz. 41

Wil u meewandelen, schrijf u hier in

Vind hier de wandelfolder

Hier kan je je gegevens inzien en wijzigen.
Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen: afmelden
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