Maak kennis met de
Maarten de Moestuinenspecialist
Ben je tuinier in de Warme Wijktuin?
Wil je graag zelf gaan tuinieren?
Kom dan Moestuinen met Maarten
Op woensdag 25 juli, 15 augustus, 22 augustus en 29 augustus
van 10 tot 12 uur legt Maarten je alles uit wat je wil weten over
zelf tuinieren.
Komt dus gerust langs met al je vragen!

Waarom een Warme Wijktuin?
Waar de Warme Wijktuin nu staat, bouwt CLT tegen 2022 in het totaal 34
koopwoningen voor mensen met een lager inkomen.
In afwachting wil CLT voor en vooral ook mét kandidaat-kopers en
buurtbewoners een leuke plek inrichten waar van alles kan gebeuren.
De C van CLT staat voor Community… dat is zoveel meer dan gemeenschap!
INFO: www.cltgent.be
29 september 14-18 uur in de
Warme Wijktuin. Standje?
Inschrijven niet verplicht,
gewoon langskomen en je stand
opzetten. Gratis deelname.

Warme
Wijktuinwijzer
Tuinieren in je eigen moestuintje en Tuinfeestjes organiseren
en Afspreken met vrienden en buren
en Picknicken en Spelen en Rusten en Dieren bekijken
en nog veel meer

Dat kan allemaal in de Warme
Wijktuin!
Gelegen in de Goedendagstraat 21-23
Vrije ingang langs de Meulesteedsesteenweg of de
Marseillestraat. Je picknick moet je wel zelf
meebrengen .
***Wil je een moestuin? ***
***Plan je een tuinfeest en zoek je een leuke locatie?***
Dan moet je wel even contact met ons opnemen.
Dat kan bij Patrice op 0473 76 36 61 of bij Trui op
0478 76 24 78
Mailen kan naar info@vzwgent.be

Voetballen met een begeleider van AA GENT?
Kijk snel in deze Warme Wijktuinwijzer!

Vrie wijs
program
veur t joeng
volk!
VOETBAL VOETBAL VOETBAL VOETBAL
met een begeleider van AA Gent
Voor wie?
Voor boyz en girlz van 6 tot 18 jaar.
Wanneer?
Training
Donderdag 16 augustus om 14 uur
Woensdag 22 augustus om 14 uur
Woensdag 29 augustus om 14 uur
Pas op: kom zeker een half uur vroeger!
En breng gerust je vrienden, zussen en broers mee!
Match (alleen als je meegedaan hebt met de training!)
Vrijdag 31 augustus om 16 uur.
Waar?
Marseillestraat aan de hoge blokken
Betalen?
0 € (Gratis)

VOOR DE MAMA’S PAPA’S BOMMA’S
BOMPA’S ZUSSEN BROERS TANTES
NONKELS NICHTEN KOZIJNS NEVEN
EN ALLE ANDERE SUPPORTERS:
31 augustus na de match:

BARBECUE!
Inschrijven niet nodig, kom gewoon
supporteren en eet mee!
Wij zorgen voor vlees en brood
Jij zorgt voor de rest

Veggie? Vragen over de barbecue?
Bel Trui 0478 762 478
Trui.maes@samenlevingsopbouw.be
Meedoen met de voetbal?
Bel Emma 0488 900 848
Emma.van.mullem@samenlevingsopbouw.be

