Kleinste wijkbewoners doorkruisen Paalbos op zoek naar paashaas en paaseieren
Wijkwerking ‘t Schuurke,
actief in de buurt van Ter
Lo en Ter Heide, pakte
zondag uit met een
paaseierenraap voor alle
kinderen uit de buurt.
Meer dan zestig kleine
speurneuzen
doorkruisten het Paalbos,
op zoek naar de
chocolade eitjes die her
en der verstopt waren……
Dit soort evenementen brengt de
buren bij elkaar”, weet Chris
Couckuyt van ’t Schuurke. “Een
bezoek aan het Paalbos is trouwens
warm aanbevolen : je kan er sinds
kort ook genieten van het Poëziepad,
waaraan ook wij meegewerkt
hebben. Het Poëziepad werd op 25
januari officieel ingewandeld ter
gelegenheid van de Dag van de
Poëzie. Intussen zijn de
stadsdiensten, waaronder de
groendienst, bezig met een grote
lenteschoonmaak in het Paalbos.
Binnenkort zal het er wondermooi bij
liggen …

“Wij brengen de buren bij elkaar”
Hartrun

Wij roepen de buurt dan ook op om niet langer
groen- en ander afval achter te laten in het bos.
Het is de bedoeling dat wij het nu met zijn allen
netjes houden. De komende weken en
maanden organiseren wij nog heel wat. Zo
starten wij binnenkort met een gratis
computercursus voor beginnende beginners.”

“Er zijn telkens drie lessen van drie uur,
op woensdag 2.9 en 16 mei van 14 tot
17 uur en op zaterdag 21 en 28 april en
5 mei van 9 tot 12 uur. De deelnemers
komen dan alles te weten over het
internet. Er worden maximaal tien
deelnemers per cursus toegelaten.
Vooraf inschrijven moet op 050 35 79
23. Op zondag 20 mei organiseren wij
dan een ontspannende fietstocht over
een afstand van 20 kilometer. De tocht
vertrekt om 13.45 uur aan ’t Schuurke.
Onderweg is er een stop voorzien aan
het Fort van Beieren. We zijn terug om
half zes en dan kan er nog wat
nagepraat worden. Op 1 en 2 juni
verlenen wij onze medewerking aan de
Hartrun, een organisatie van de
ouderraad van de Zonnetuin. Wij
hopen om met zoveel mogelijk buren
mee te lopen… En tenslotte maken wij
nu al een afspraak voor onze jaarlijks
Pleinfeesten, die dit jaar op zaterdag
25 augustus op de agenda staan!
besluit Chris Couckuyt.
(Stefaan Reuse)

