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Geachte Heer , Mevrouw ,  

 

Wij nodigen u vriendelijk uit voor onze volgende activiteit op donderdag 15 maart om 15 

uur in het " Vlaams Ontmoetingscentrum " De Gulden Spoor “. 

*********************************************************************** 

 Daar de voorziene spreker, Mark Heirman, op zondag 4 maart is overleden, moesten wij 

een vervanger voorzien. 

*********************************************************************** 

    WAAR OF ONWAARHEDEN OVER BIOLOGISCHE VOEDING 

 

   André Teirlinck   - Voormalig controleur biologische bedrijven 

Een keer per week is hij de “ zwerfvuilpeter” die in zijn homemade en mankracht 

aangedreven afvalkarretje rond sjeest langs bermen en grachten om er achtergelaten  

zwerfafval te oogsten. André was ook de man die na zijn werkuren- hij werkte als 

ingenieur electronica bij Bell Telephone- de boer optrok, als controleur van BELBIOR.  

Als “ Opa Bio” blogt hij dan weer honderduit over bio en voeding en in de Wereldwinkel 

in Westerlo brengt hij Fair Trade producten aan de man. Daarnaast trekt André heel 

Vlaanderen rond met zijn voordrachten over biovoeding en landbouw. Om maar te 

zeggen , André is een autoriteit op vlak van bio en een duivel doet al. 
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DAGUITSTAP DINSDAG 29 MEI NAAR DOWAAI( Douai) en KAMERIJK(Cambrai) 

Vergeet niet uw in te schrijven voor de boeiende en leerrijke daguitstap onder leiding van 

Philippe Despriet.  

Stadsverkenning van Douai- Koffiestop in Douai- Middagmaal in hotel -restaurant 

“ Carnot Astoria” in Arras( 3 gangen ) Rondrit doorheen de Slagvelden 1914-1918 , de 

ondergrondse scheepstunnel van Ricqeuval.De aartsbisschoopelijke stad Cambrai met 

zijn schitterend Museé de Cambrai- halte in Vaucelles – broodmaaltijd in Kortrijk. 

INSCHRIJVEN ( met betaling ) : 60 euro per persoon op rekeningnummer: 

BE91 4700 1151 9176 ten name van Informativa met vermelding: 29 Mei 2018. 

Vertrek: 7.30 uur -parking overkant abdij Steenbrugge. 
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