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1. Bewonersvergadering
Op maandag 10 juni 2013 is er om 20 uur een bewonersvergadering in DC Van Volden.
Op de agenda staat o.m. parkeren, marktgebeuren, de Meifoor, zone 30, mobiliteit,
leefomgeving, wijkactiviteiten en varia. Uw aanwezigheid hoeft niet op voorhand gemeld te
worden. Inspraak door de aanwezigen en informatie door een ambtenaar en/of schepen van
de stad.

2. Bezoek aan de tentoonstelling Liefde en Devotie (Gruuthusehandschrift)
Exclusieve (gratis) rondleiding met gids. Afspraak op zaterdag 8 juni 2013 om 14.50 uur
aan de ingang van het Gruuthusemuseum, Dyver 17.
Eeuwenlang was het bijzondere handschrift in privébezit, tot de Nederlandse Koninklijke
Bibliotheek het in 2007 aankocht. Tot 23 juni is het uitzonderlijk te zien in het Gruuthusemuseum.
Unieke kunstvoorwerpen brengen de teksten en thema's weer tot leven. Ze schetsen het
culturele, sociale en religieuze klimaat in Brugge, dat in die vroege 15de eeuw een
internationale handelsstad was. Vlug inschrijven is de boodschap. Slechts 20 plaatsen!

3. Wijkfeest
Graag nodigen wij u uit op ons jaarlijks wijkfeest op vrijdag 28 juni 2013 om 19 uur in
Dienstencentrum Van Volden.
Voorafgaand voor wie het wenst om 18 uur H. Mis in de kerk van de Abdij Sint-Godelieve, Boeveriestr. 45
Om 18.50 uur: Feestelijk luiden van de Dumeryklok door dhr. Paul Van Den Abeele.

Om 19 uur receptie in de tuin van DC Van Volden, gevolgd door een barbecue.
Vanaf 21 uur Wereldmuziek met Arto Mundo Een aanrader!
Kaarten voor de BBQ zijn te koop bij onze medewerkers. Prijs per persoon 16 € (barbecue,
groentebuffet, dessert, wijn incl.) Kinderen: 8 € Inschrijven verplicht!
Strookje ingevuld afgeven bij één van de medewerkers vóór 4 juni (expo) vóór 25 juni (BBQ).
------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Familienaam en voornaam: ..............................................................................................................................................
Adres : .....................................................................................................................................................................................
Telefoon:.................................................................................................................................................................................
Zal aanwezig zijn op de BBQ met ............ personen aan 16 euro per persoon (vóór 25 juni inschrijven)
Schrijft zich in met .......... personen voor de expo Liefde en Devotie op zat. 8 juni om 14.50 u aan het
Gruuthusemuseum (vóór 4 juni inschrijven)
Dit alles in samenwerking met Brugse Zomercheques 2013
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