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SPEEL EENS STERRENCHEF … MET DE BUURDERIJ
Je kent ze, onze sterrenchefs die een lans breken voor producten van bij ons. Zij beschrijven hun uitmuntende gerechten bereid met seizoensgroenten, bij voorkeur rechtstreeks opgehaald bij de boer, recht
van zijn akker... Natuurlijk speel je ook wel eens graag sterrenchef! (Misschien zelfs wel voor je buren
.) Maar waar haal je die dagverse groenten bij de boer? We bezitten in onze buurt een echt pareltje !
De eerste ‘buurderij’ in Vlaanderen is namelijk in Mechelen opgericht én – echt waar ! – naast de deur,
in Scheppers !
Producenten van groenten, vlees, ambachtelijk brood, (boeren) zoeken een ‘korte weg’ naar de consument (buren)… en zo ontstond de buurderij.
Concreet?
Je bestelt online, betaalt, én je kan jouw bestelling ophalen bij Scheppers elke woensdagnamiddag tussen 17 en 19 u.
Meld je aan op https://boerenenburen.be/nl/assemblies/7474 en je bent vertrokken ! Tal van buren maken er al gebruik van…
Voordelen?
Verse seizoensproducten van 11 producenten…
Niet enkel groenten, maar ook vlees, brood,
chocola…
Niet afkomstig uit Kenia, Californië … maar uit
eigen streek… je verkleint dus jouw voetafdruk,
mooi meegenomen …
En voor de producerende boer? 80% van de
verkoopprijs gaat naar de boer. Bij verkoop in het
warenhuis is dat amper 15 %...

CULTUURUITSTAP MET DE BUURT: 21 MEI!
Zondagmorgen 21 mei, om 10 u stipt worden
we verwacht aan de Minderbroedersgang 5 !
We krijgen een gegidste rondleiding in deze
Contour Biënnale ! Nadien sluiten we af met
een zondags aperitief op de markt.
Deelnameprijs 5€, inclusief aperitief !
Ben je er bij ? Stuur een mailtje naar Anita
en Johan van.steelandt.maryns@telenet.be
Telefoon 015/20 90 50
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DOBBELHUIZEN IN HET GROEN!
12 gezinnen in de Dobbelhuizen willen van
hun straat een leuke plek maken. We bedachten een groene en aangename aankleding van
de straat die prettig oogt voor bewoners en
passanten. Met dat voorstel trokken we naar
het stadsbestuur.
Het College keurde op 20 januari 2017 een
pilootproject goed voor de Dobbelhuizen. Het
eindvoorstel werd ingediend bij het stadsbestuur. Op een 10-tal plekken in de Dobbelhuizen komen geveltuintjes die elkaar vinden via
zes overbruggingen in de straat. Binnen enkele jaren zal onze straat er flink wat groener en
aangenamer uitzien. Met dank aan deze 12
gezinnen !

Dobbelhuizen, voorjaar 2017

Buurtkrantje…
We willen ons buurtkrantje attractiever maken, én omvormen tot een echt krantje van de buurt ! Want natuurlijk is
er veel meer buurtnieuws in de coulissen. Met verschillende buren zetten we in de komende maanden onze
schouders onder dit krantje. Wil je meewerken? Of ben
je een supervlotte facebook-er die van onze buurt een
facebook-groep maakt? Laat je horen!
Kern-buurtcomité
Roel, roel.liers@telenet.be
Patricia, patriciaclaes@hotmail.com
Bram, bram.smolenaers@gmail.com
Koen, koen@eskape-architecten.be
Johan, van.steelandt.maryns@telenet.be
Een inspirerend voorbeeld van een even brede straat in Freiburg (D)!


Hangtuintjes, een sabbatjaar…
Na drie jaar proberen met hangtuintjes en bestuiversvriendelijke bloemen, waarvan het resultaat wat
pover was, willen we graag een sabbatjaar inlassen. Maar we geven het niet op! We zoeken verder en
proberen het dit jaar uit bij enkele bewoners! Als we de juiste bloemen, leverancier en methode vinden lanceren we het het volgend jaar opnieuw. Wordt vervolgd!
Anita
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