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Tuinieren is een nuttige, creatieve, boeiende en ontspannende bezigheid. Het geeft je een grote
voldoening je eigen fruit en groenten op je met bloemen versierde tafel te zetten. Je weet wat je eet
EN je geniet zeer concreet van de vruchten van je arbeid. De aanleg van je tuin, het spel van vlakken
en vormen, van leuke paadjes en gezellige zitjes, de variatie van kleurige bloemen en tinten van
groen waarin de gang der seizoenen telkens nieuwe accenten legt is nooit af. Zoals jij zelf en je
behoeften veranderen, zo groeit ook je tuin mee met je nieuwe inzichten.
Tuinieren is erfgoed. Het wordt al eeuwen gedaan. Oud leert jong en soms omgekeerd. Verenigingen
zorgen voor sociaal contact, verbeteren van kennis en kunde door voordrachten en workshops.
We nodigen je graag uit!
‘bloem en tuin Heverlee’ brengt je op deze Erfgoeddag, op een eenvoudige, educatieve en
ontspannende manier, in contact met tuinieren. Iedereen kan gratis deelnemen, leden en niet-leden,
vooraf inschrijven is niet nodig.

Workshop: planten stekken, heel eenvoudig.
Zonder moeite enkele nieuwe plantjes stekken om je tuin of terras te versieren? Het kan.
We leren het je. Kom het zelf doen onder begeleiding van leden van ‘bloem en tuin Heverlee’.
Waar en wanneer:
 Monseigneur Ladeuzeplein, 3000 Leuven
 Van 10:00 uur tot 18:00 uur.
 De workshop start om 10 uur en wordt om het uur herhaald. Duurtijd ongeveer 15 minuten.

Wandelquiz van Mgr. Ladeuzeplein naar Abdij van Park
Deze zoektocht leidt je van Mgr. Ladeuzeplein, via het stadspark naar de Matadiwijk en naar de Abdij
van Park OF je kan de wandeling ook in omgekeerde richting maken en vertrekken vanuit de Abdij
van Park. Volg het parcours en geniet van de vele mooie en boeiende plekjes van Leuven en leer
onderweg nog heel wat over planten en tuinieren. Je komt in contact met mensen, verenigingen en
verhalen van de Matadiwijk en de Abdij van Park. De antwoorden vind je langs de wandelweg, aan
een gebouw, een tuin of aan de stand van de verschillende verenigingen.
Waar en wanneer:
 Vertrek op Mgr. Ladeuzeplein OF in de Conventstuin/Bijenhal van Abdij van Park
 Doorlopend van 10:00 uur tot 18:00 uur, laatste vertrek om 17 uur.
 Afstand: 3 km
Duur: 1 uur
 Deelnemers maken kans op een mooie prijs.
 In samenwerking met De Vrienden van de Abdij van ’t Park, de Koninklijke Vakvereniging De
Bieëntelers der Dijle, het Wijkcomité en inwoners van de wijk Matadi, Toneel Heverlee,
KWB-Heverlee, ..
We danken alle medewerkers en speciaal de verenigingen die ons met de vragenlijst hebben
geholpen. Het is bijzonder fijn om met hen samen te werken aan deze mooie dag!
Feestelijke opening van de Erfgoeddag op 21/04/2018 om 20.00 uur op Mgr. Ladeuzeplein voor
partners en publiek. Meer info: www.erfgoedcelleuven.be/erfgoeddag
Deze activiteit vindt plaats in het kader van Erfgoeddag 2018 en met de steun van de stad Leuven.
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