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Van de eerste cyclocross in Hoeilaart tot een speciale wandeling voor viervoeters in
Gooik: 5 tips voor een geslaagd weekend in Brussel, de Rand en het Pajottenland

Het Laatste Nieuws - 10 Feb. 2023

Brussel Het weekend staat weer voor de deur, en er valt weer heel wat te beleven in de buurt. Nog geen plannen voor het weekend
van 11 en 12 februari?

Wij bezorgen je maar al te graag wat inspiratie. Van de eerste cyclocross in Hoeilaart tot een speciale wandeling voor viervoeters in
Gooik, check hier onze tips voor een gevuld weekend in Brussel, de Rand en het Pajottenland.

Affordable Art Fair in Brussel Deze week gaat de 14e editie van de ‘Affordable Art Fair' door in de hoofdstad. 85 Belgische en
internationale kunstenaars en galerijen zullen er hun werken tentoonstellen. Van schilderijen tot installaties en interactieve workshops,
er is voor elke liefhebber wat wils. En dat allemaal geprijsd onder de 7.500 euro. “Voor elke ruimte, smaak en budget is er wel iets
te vinden”, belooft de organisatie. De kunstbeurs start op donderdag 9 februari, en loopt nog tot en met zondag 12 februari. Tijdens
het evenement vindt ook de tweede editie van de ‘Pentel Arts Challenge' plaats. Voor dat initiatief verkopen meer dan 20 Belgische
artiesten hun werk. De opbrengst daarvan gaat naar SOS Kinderdorpen België.

Praktisch:

Havenlaan 86C, 1000 Brussel

Vrijdag tussen 14 uur en 22 uur

Zaterdag en zondag van 11 uur tot 19 uur

Tickets (12 euro – 20 euro) en meer informatie via deze

Sculptura in Brussel Op dezelfde site gaat in de Gare Maritime ook ‘Sculptura' van start, een nieuw festival dat draait rond
beeldhouwwerken en installatiekunst. Met deze eerste editie brengt de vzw Brussels Sculpture Festival een mix van bekende en
minder bekende kunstenaars. Namen als Jean Boghossian, Arne Quinze en Koen Vanmechelen, delen er de exporuimte met jong en
lokaal talent. Ook Luk Van Soom is van de partij. Een van zijn bekendste werken, ‘In The Cloud', is sinds 2021 te bewonderen vanop
het panorama aan het Brusselse Justitiepaleis.

Praktisch:

Picardstraat 11 (Unit 8), 1000 Brussel.

Vrijdag, zaterdag en zondag geopend tussen 11 uur en 18 uur.

Gratis toegang.

Meer informatie via deze

Doendercross in Hoeilaart Zondag 12 februari gaat de eerste cyclocrosswedstrijd door in Hoeilaart, de ‘Doendercross'. De race is
het resultaat van een samenwerking tussen WTC Hoeilaart, de Wielervrienden Zennevallei en enkele enthousiastelingen. “Met de
Wielervrienden Zennevallei rijden we verschillende wedstrijden in Vlaams-Brabant voor volwassenen en het leek me wel leuk om ook
een editie in Hoeilaart te houden. Ik vond in WTC Hoeilaart snel een partner om er ook enkele jeugdreeksen aan te koppelen”, vertelde
initiatiefnemer Jan Lemeire. De volwassenen worden in de namiddag afgewisseld door de jongeren en kinderen. Niet de sportieve
prestaties, maar wel het plezier van veldrijden staat voorop. Iedereen kan dus deelnemen, met welke fiets dan ook. “Wie weet is dit de
start van een nieuwe jaarlijkse traditie”, voegt Pascal van Zuijlen, voorzitter van WTC Hoeilaart, nog toe. Aanmelden kan nog de dag
zelf, ten laatste tot 30 minuten voor de start van een wedstrijd.

Praktisch:

Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart.

Zondag 12 februari. Eerste wedstrijd start om 10.30 uur.

Inschrijven kan via deze

Meer informatie via deze

‘Pajottenland op zijn mooist!' in Pepingen Naar jaarlijkse traditie houdt wandelclub ‘Halfoogstvrienden Bellingen' uit Pepingen de ‘Het
Pajottenland op zijn mooist!'- wandeltocht. Die gaat door op zondag 12 februari en is al aan zijn 16e editie toe. Wandelaars kunnen er
het heuvelachtige natuurlandschap ontdekken met verschillende tochten tussen de 7 kilometer en 50 kilometer. Tijdens het parcours
zijn verschillende rustposten voorzien waar je tegen democratische prijzen huisgemaakte soep, drank en broodjes kan aankopen.
Inschrijven kan vrij tussen 7 en 15.00 uur (6.00 uur voor de 50 km). Voor de 50 km stopt de inschrijving om 9 uur, de 35 km om 11 uur
en voor de 22 km schrijf je best in voor 13 uur. Leden kunnen zich inschrijven voor 1,50 euro en niet-leden voor 3 euro.

Praktisch:

Parochiezaal Elingen, Zwarte Molenstraat 25, 1671 Elingen
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Zondag 12 februari tussen 6 uur en 18 uur.

Meer informatie via deze

Treasure Walk in Gooik Ook op zondag viert Wølv Collars, een bedrijf gespecialiseerd in halsbanden voor honden, ‘Galentines
Day'. Anders dan Valentijn staat deze speciale dag in teken van liefde in al haar vormen, dus ook in teken van de vriendschap voor
onze viervoeters. Daarvoor werd een heuse ‘treasure walk' op poten gezet. Baasjes en beestjes kunnen er prijzen winnen door
opdrachten uit te voeren op een van de twee routes. Elke opdracht kent drie winnaars die na afloop worden bekendgemaakt. Tijdens
het evenement zijn er ook 16 standhouders waar je verschillende unieke producten kan ontdekken, van geurkaarsen tot taarten voor
honden.

Praktisch:

Paddenbroekstraat 12, 1755 Gooik

Zondag 12 februari vanaf 12 uur

Inschrijven en meer informatie via deze


