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WELKOM !!

Onze missie :

Onze overtuigingen :

·
·
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0497 43 97 11
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Vakantie en daguitstappen : via ons kunnen betaalbare vakanties en daguitstappen geboekt worden.
Hans Grypdonck - 0494 05 13 80 of Chris Dillen—0476 63 93 53

nodigt maandelijks uit voor een gezonde, lekkere maaltijd
in een aangename sfeer aan een zeer democratische prijs.
In juni is er een barbecue gepland en in december brengt
de Kerstman cadeautjes op het kerstfeest.

Tijdens de grote vakantie is er voor de thuisblijvers een zomercafé (met broodmaaltijd).
Zomeruitstap : In augustus gaan we gezellig samen een
dag op stap

DE

Nicole Van Maroey - 0476 33 85 92 of Chris Dillen—0476 63 93 53
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Wanneer :

Elke 2de of 3de woensdag van de maand

Contact :

Anita Wackenier - 0472 47 96 26

Locatie :

Basisschool De Brug - Brugstraat, 83
Zomercafé in De Lindeboom - Kerklei, 18A

Feestcafé in Het Goorhof - Kerklei, 18

4 begrippen :
Groentebedeling
Een Schakelkaart geeft, na inschrijving, recht op een gratis groentenpakket. Tevens krijgt elk gezin een broodbon, geschonken door de
inwoners van Sint-Job. Deze kunnen ingeruild worden bij de lokale
bakkers; Moonen, Divéro, Goolaerts en Wouters. Er is mogelijkheid
om vleesbonnen aan te kopen voor de helft van de prijs, mede dankzij
de lokale inwoners, beenhouwerij Vandekeere en slagerij Patrick.

Samentuin - Inclusief - Duurzaam - Bewegingsuitbouw
Deze samentuin proberen we op een duurzame wijze te beheren. Composthoop, beperkte elektriciteit, grondwaterpomp, streekeigen producten, imkers, ...Het is een project waar iedereen op eigen niveau en
tempo aan kan bijdragen. Belangrijk is hier het sociaal gebeuren. Zo
ook zijn er samenwerkdagen met OC Clara Fey en KWB Sint-Job. Een
project waar we samen iets laten groeien.

Sociale winkel
Verzorgings– en huishoudproducten, een klein aanbod van speelgoed,
cadeautjes en kleding aan zéér democratische prijzen.

Sociaal café
Tussen deze gezellige drukte door
drinken we een tas koffie met gebak

op ons terras.

Groentebedeling / sociale winkel :
Wanneer : Tweewekelijks op zaterdagvoormiddag
Locatie :

De Pastorij - Kerklei, 57—2960 Sint-Job-in-’t-Goor

Contact :

0480 68 22 64
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Regelmatig organiseren we ontspannende activiteiten,
waaronder

Diepvriesproducten - In
samenwerking met Delhaize bieden we voedseloverschotten aan die met de nodige zorg, na ophaling, onmiddellijk
worden ingevroren. Het betreft vlees, brood, bereide gerechten, zuivel,… Ook geldig met een lidkaart De Kar.

- spelletjesavonden
- bingo
- knutselmomenten
- samen koken
Gezelligheid staat voorop, voor iedereen, op eigen niveau
en tempo.

Droge voeding - Uitgebreid aanbod van droge voeding aan
prijzen op maat van een kleine portemonnee.

Wanneer :

Doorheen het hele jaar

Contact :

Nicole Van Maroey - 0476 33 85 92

Locatie :

De Lindeboom - Kerklei, 18A

Sociale kruidenier :

‘t Sluisken - Gasthuisstraat, 11 - Brecht

Wanneer : Tijdens de groentebedeling en elke woensdagnamiddag
na afspraak

GC Brecht - Mudaeusstraat, 9 - Brecht

Locatie :

De Pastorij - Kerklei, 57—2960 Sint-Job-in-’t-Goor

Contact :

Nicole Van Maroey - 0476 33 85 92

