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PÁRK
Om hel leÍdwtncn van hel

BÍussdse rakànliefeíival Mdlle-
,m, \r3t t€ kompenseren. bÈ
dachren de ,nuÍenjongens- \àn
de Ancienne Bclgrqu€ een n'cN
aqumenl voof dc thuisblt\'cr.
Tot l0 augustus ssrvcreÍ ze mu
zikale botc.hammen in de vooÍ'
Luin lan de toning. EIk€ rnjdag-
niddàg lalen rc bekênde aÍLic\
ten zichzelf gratis loorstellen in
de kiosk in het Brussd\e\YaÍan-
depark. Ot 26juli koÍnL -ínffe

EiÍatisr' lyi9hett Yn Lietde eleÍl
dc veÍvaldatum van zijn -Ticker
in de nachlka(la' checkcn.
Daama veÍIolken Jax ,e lliTde
en Dc fanfarc vtt H08{ ett
Dorsr hun RedeÍ\arcn in Àai
gor. Op 2 auguÍus laal .Iztr
ídlrelie, muziclinaker in d. b.
tekenis van: mdioman. nruzi
kanl en muziekeccnsenl. njn
B B. (Big Band) ofte 712 R@h'
Crdro op u los. Daarna lolgt een
vcrlaat ,,petir datje ner su.lÏer-
be nlèt Guido Relcanto en Hel
Orkest Ziiler Dronen. OP 9
augustus sneÍen r/aD l e/rrdr'
kn en Raklevijn tu Oaor ÈeÍr
perÍ nuzikalc venrssingrbÍood-

ies. Marijke Raon en JohíIr vo
mlrre, zingen op l3 augu$us de
weekendíemÍring crin. En ol
l0 augustus hoort u olS/dBos
ccn vrouw nog altijd ecn "on-
dc. vindl en hoe Koen De
Cautet en t! antLes vi Dc ltel.le
e. - íeunend op aloude Íadi
ties - dc passie in houden. Ge-
lieve zdf uw boleÍhammcn Ínee

In Schild€ zorg '-:Í ,,r'er
elke $oensdagavond }anaf 20
uur gmth voof ambiance an de
tuin lan hct gemeentehuis. OP 7.
1.1 en 11 auguÍus nordt achter-
eenvolgens Anbisch gesNinsd
nret tasidn tral, Ant\trps
,.ge-blucs d" me1 ,rq rÍr?
Bd,r1 en BÍriliaans gcfeeí meÍ
Sd'iàdd. Op :8 rugusrus /êt rii'/
Sd/di een punr achreÍ dÈ vrkàn-

SCHRUI'EN (1)
Slich,ine Lotl\ijk de Raer oí'

ganiTcerl lan l9 tot:2 auguíus
een rcis in \oorden. Ttdcns
deze sch.rjÍsrage lecÍ F iÍ Haas
Íode reise rvaÍingen en anefdoes
cven kleurfrlk !eÍtellen oI papier

1 2

AKIIEF
als mn de telefoon. Wie schr'tl
kramp liÍijg bij het ̂ en van een
blanco!cl. bÍengi bcÍ Nal exlra
lakanti€lolo\ en brochurc\ nee
Dc Íage koí 6015 fL, vcrblitf

AÍde.e stagcnogelliklr€dcn
zijn : un 9 ro1 14 augustus rer-
ken aan jc /tlfi,eíouNcn in Hoe-
pÍtingen: un ll1ot 16 augus-
rus krachtig en rrngenaam lcrcn
sp.cl,cn in Ooímalle ol leten tc
kenen in GenI Op 16 augustus
íaÍt nog een kunus schilderen
op papier in Gen1. De ku$ussen
in Genl íaan ook open voor e1_
Lcmen. Vooral iischrlilen js no_
dig De inschrijvingsson larieeÍ
per tursu\. naar is nooir hoog.
. lnío: Stichting Lade ik de
Raèa LierJtsst2at 27 29 in 1 210
Btussel. Tel. : (A2) 212 01 1 1

SCHRUVEN(2)
Her slrdsbestuur en dc íede-

lijke Lullurcle Íaad lan Tielt
5chÍijlen sarci mei uitgcrÍ'J
Lannoo een prushnp ult tcr
aannocd'ging lan gocdeieugdli
reÍaluw Wrt goed i5. soÍdtuÍ-

8eÍnaak1 dooÍ een zeskopprge
jurr : Tilty Sluctens (cliticu9,
Jaar Dreesen (cx \dnnaar). Cie
Laencn (nuleuf). Lielen Selcu
(uitge!cr). Philippc VanffaeY'
neÍ (algcraaÍdigde vln hd
íadsbe$uur) cn Aneer Vcrbeke
(afgc$aaÍdigd€ vrn de kulturcle

D€ uirgeloofde pnl! bedraagt
Im.000lr. Indien de inzendrn-

€Ên niet gord genoeg ztn. noet
dc besle inzcnding her ícllcn
ncl een aanmoodigingsbudgcl
r"tr 40.0ixl fÍ. H€l vcÍha3l moel
in eerstc 'nÍanlle gcschÍe\'ên

4n roor kinderen lussen Nchten
rNaàlf jaar eo is niet langer dan
hondrÍd bladzijdon (30 regch,
i0 aanslagen). vc.halenbundels
en Íecds gepublicecrd NerI ko-
men niet in ranmelking De in-
/tndrernijn veÍstrijk op I janu-
an 199.1. Dc uitsp.aak lan de

jurr wordl bekendgemaakt in
nei 1992.
. lnfa: Kulturcle díenst, Kult+
rcel CenÍ.un Gildhof, Sint Mi-
.hielsstrcat 9 in 6700 rÈn.
rel : (051) 44.29.s5.

KLIMMEN

kenl: minícns t\'eemaal per
"'eek spoÍen tijdcns de dÍie
maínden voor het \€Írck. De
reis zal ongeveer 80.500 fI. kos-
len. alles inbcgíepen.

Dichtef bÍ hun. Í'aar daarom
nog niel ninder bociend zijn de
hcklimningen lan dc MonI
Bhnc ran 25 rot ll ausuíu" cn
\3n !g[$gre!s. Een s,a
!e ko$ 17 000 iÍ. looÍ de begÈ
leiding. he1 materjaal en de orga-
n'árie. Reis enverblijrzijn apaÍt
rc bclàlen. Van ll tot l7 augus
1us N.ordt cên íage bergbeklim'
men looÍ gcvordeÍden gehouden
op de Monl Blanc. Deze inlen-
siere íage richt zich rooÍnanÈ
lijk (ot nrensen dre graag grotc en
technisch noeilijke routes nc
men. Koslpnjs 3l.000 ir. zondel
veÍr'oer en vcrblijÍ. Vooraf in-
schíjren is nodis.
. lnlo : Nanaste, Puttekonhei
de 13 in 3150 Haachl fel
(016) 60 48.92.

KRUID

Ongewone berywandeljngen.
skiloerÈn. gletsjenochlen. rek-
kings en expedilies zijn her bui
lenbeen van rldrrasle. €en lere-
niging $aar men normaal tol
(inncrlijke) ÍuÍ komt. De a!on-
tuurlijkc slaees r"arin veel gÈ
klommcn $o.dt. staan ondcr lei.
ding \ar J an ranhees er Ltt vi
itr. Di1 spoÍiclc echQaaf be'
rcillf in 1982 dc lop lan de
Dhaulagni I (8172 m) cn haald€
hiermeo t$ee pÍimeurs : zt sás
de eerste vrouw die de top tc
reikle en ze wrÍen maar mel
l\|ee. ln Peru beklonnen ze
ercneens met sukscs de Nanga
Parbrt (8125 Ír) ,n dc Gasher-
brum I í8035 n). Trjdcns de

Zondag 28 juli om l4 uu. strrr
aan dc keÍk van Gaasbeek ecn
natuur,-andcling. t':B Gro.re
,ag geeft gedu.cnde e€n achttal
kilonele. gratis uitleg bij de
truiden, bloemen cn planten
lanls de \leg. Deze vcrcniging
oryaniTteÍ ook kursussen orcr
de roepassingen lrn kruiden jn

_de keuken of ah gcnccsmiddcl.
In hct vrN-blaadje ,Naluunlcm
min8cn" worden de kursussen
aangekondigd cn íaan sons in-
teÍesante artikds ovc. gezond-
heid.
. lnfó: vw G@ehe Dà9,
Woestikveldweg 2A n 1760

Tet. : (o54) fi 2a 46 .

A vont uu ijke íages : klídM
in Mexifu en.lc Fnts Atpd.

kerÍvakanlic illen ze naar dc
Me\icaanse vulkanen gaan. wic
nee {il. moet de basislechnie-
kcn lan alpinismc meester zÍn
en olcÍ een goede lysicre kondi-
1ie be(hiklien. Da1 laatstc b€l€-


