WIJKKOMITEE GEUZENVELDEN vzw
Akkerlaan 1a
2900 Schoten
www.geuzenvelden.be

KINDERRALLY EN OPENDEURDAG GEUZENVELDEN
Schoten, april 2018
Beste wijkbewoners,
Op ZONDAG 3 JUNI is het weer tijd voor onze jaarlijkse OPENDEURDAG. Deze gaat door
in en rond ons wijklokaal Het Geuzenhofke, gelegen op het gemeentelijk speelterrein,
Akkerlaan 1a, Schoten. Onze deuren zijn geopend van 9u tot 18u
Gedurende deze dag kan u uw jaarlijks lidmaatschap voor de uitleendienst hernieuwen of als
nieuw lid inschrijven. De hernieuwing van het lidmaatschap bedraagt 9,00 EUR en voor een
inschrijving als nieuw lid betaalt u 10,00 EUR.
Voor dit bedrag kan u een jaar lang gratis gebruik maken van de materialen vermeld in de
catalogus onder de rubriek “uitleendienst” op onze website www.geuzenvelden.be.
Ter herinnering: de uitleendienst is iedere donderdagavond geopend van 19u00 tot 19u30
(behalve op feestdagen en aangekondigde sluitingen).
Tijdens de opendeurdag krijgt iedere bezoeker de kans om ons supergezellig wijklokaal te
bezoeken en de materialen van onze uitleendienst te bekijken.
De kinderen kunnen zich de ganse dag uitleven op het springkasteel, en ’s morgen meedoen
aan de kinderrally in de straten van de wijk. Hier kan ter plaatse worden ingeschreven tussen
9u en 10u.
Voor de kinderen is er in de namiddag nog een speciaal moment waarop we de nieuwe
speeltuin plechtig zullen inwijden.
Zowel binnen als buiten op het terras, tijdens een gezellige babbel met buren en kennissen,
kan u genieten van een lekker drankje of overheerlijke snacks.
Als extra en op aanvraag van velen zullen we tijdens onze opendeurdag een tombola
houden met vele prachtige prijzen.
Ook dit jaar stellen in het Geuzenhofke twee kunstenaars die ons nauw aan het hart liggen
enkele van hunwerken tentoon. Een echte aanrader om een kijkje te komen nemen.
- Liglinister (sponsor en bestuursleden)
- Francis de Caluwe (jarenlang medewerker)
Wij hopen u dan te mogen verwelkomen en verblijven met vriendelijke groeten,
Bestuur Wijkkomitee Geuzenvelden

