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Baal, 11 augustus 2019 

 

Beste vrienden, 

 

Graag nodigen we u uit op onze volgende interprovinciale samenkomst tussen Limburg, Vlaams-

Brabant en Antwerpen, die plaatsvindt op zaterdag 07 september 2019 om 14u in en rond hoeve 

De Peinwinning te Bekkevoort.  
 

Activiteit: Bezoek Hoeve de Peinwinning  
 

Om 14.15 u. wordt groep 1 rondgeleid door Ann die samen met haar echtgenoot Nico de boerderij 

runt. Ann neemt ons mee naar de stallen waar ze met het nodige enthousiasme vertelt over de koetjes 

en de kalfjes.  

Dit familiebedrijf heeft al een lange geschiedenis in het landelijke Bekkevoort. 

Daarom zal Christiane ondertussen groep 2 doorheen het gemengde landbouwbedrijf gidsen. 

Nadien wisselen de groepen van gids zodat we tussen 15.30 u. en 16.00 u. samen kunnen genieten 

van heerlijk huisbereid ijs, of een stuk Hagelandse taart en een aangepast drankje. 

Ann en haar medewerkers bieden ons volgende keuze aan: 

* Een dame blanche, een coupe vanille, een coupe mokka, diabetisch ijs ofwel een overheerlijk  

 stuk taart (appel, chocolade, kaas of limoen-aardbeien) 

* Eén drank naar keuze (koffie, thee, water, frisdrank of pilsbier) 

Terwijl wij samen genieten van al dat lekkers toont Ann in een video hoe het ijs ter plaatse wordt 

bereid. Kinderen kunnen zich ondertussen uitleven in de speeltuin, op het springkasteel of bij de 

kleine huisdieren. 

Gelieve voor 2 september uw keuze van ijs of taart telefonisch of via mail door te geven aan de 

Chesna, Ria of Guido. 

 

Prijs: p/p € 7,00 (inbegrepen: rondleiding, ijs of taart en één drank)  

De gidsen worden door vereniging Afasie vzw betaald. 
 

Plaats:  Hoeve De Peinwinning Oude Tiensebaan 64  te 3460 Bekkevoort 

Parking: op het terrein. Plan en foto’s  in bijlage.- www.hoevedepeinwinning.be   
 

Gelieve te storten op rekeningnummer BE28 6528 3627 9320 van: Afasie Limburg tot 02.09.2019 

met vermelding van naam, aantal personen, het aantal ijsjes of stukken taart. 
 

Hopelijk zijn jullie allemaal present! 
 

Met vriendelijke groeten,  
 

Chesna, Guido en Ria 
 

Info:  

Chesna Berckmans: 0496/28 11 23 – e-mail chesnab@iname.com 

Guido Sleypen: 011/53 72 69 -  0486/80 36 47 - e-mail: afasielimburg@gmail.com 
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