
Bysondere plek met ruimte voor
Professionele & Persoonlijke ontwikkeling

Beste vrienden,

Het kriebelt, de lente komt eraan...

En de goesting is er, stilletjes aan gaat de bal aan het rollen, komen er meer initiatieven op gang, 
vinden de mensen de weg naar 't Hof bySONder... En dat is een goed teken!

Met het vereiste bloed, zweet en tranen en de nodige trots stelt 't Hof bySONder jullie graag haar 
lente-programma voor.  Voor meer gegevens over de evenementen verwijzen we door naar de 
Facebook-pagina, hoewel inschrijven voor de evenementen niet via Facebook verloopt - elke 
organisator geeft zelf aan hoe en waar je je inschrijving kan in orde brengen. Gelieve dit wel tijdig 
te doen om je plaatsje te verzekeren.

Daarnaast kan je ons elke week van woensdag tot zaterdag van 10u tot 18u terugvinden op onze 
vertrouwde plek in de Adegemstraat 102 te Mechelen.

Op woensdag zijn ook de medewerkers van de Kweekplek voor voedselbosplantsoen van de partij...
Zin om je kennis over eetbare planten wat aan te scherpen of je groene vingers te gebruiken, kom 
dan zeker één van de komende woensdagen langs!

En dan nu! *** tromgeroffel ***

Bysondere kalender - Lente 2022

Maart
• Vrijdag 25 maart - avond - Workshop Flamenco Loco om 18u30 - 

https://www.facebook.com/Flamencoloco1/ 
• Zaterdag 26 maart - namiddag - Boutique stelt voor "Atelier Lorelien" – VOLZET 
• Zaterdag 26 maart - avond - Boutique stelt voor "Warmenbol bierproefavond" om 19u – 

https://www.facebook.com/events/5301728029839551 

• Zondag 27 maart - namiddag - ontspannen namiddag voor tieners en wawa's – 

April
• Zondag 3 april - namiddag - Boutique stelt voor "Warna Tea Tasting" & "Aloe Via 

verzorgingsproducten" tijdens de koopzondag van #mechelenmeemaken

https://www.facebook.com/Flamencoloco1/
https://www.facebook.com/events/5301728029839551


• Weekend 9-10 april = Opruimweekend (na het Lentekuisweekend en voor het 
Bouwweekend) – voor vrijwillige medewerkers en sympatisanten - stuur een mailtje naar 
welkom@opdeplekvandeson.be als je komt helpen :-D 

• Zaterdag 9 april - namiddag - Boutique stelt voor "Atelier Lorelien" - 
https://www.facebook.com/events/668753757808507 

• Zaterdag 9 april - avond - Kleynkunst op een bySONdere plek “Henkk en den Hooiman” - 
https://www.facebook.com/events/738842727120678 

• Zaterdag 23 april - avond - Boutique stelt voor "Warmenbol bierproefavond" om 19u – 
https://www.facebook.com/events/675629320554119

Mei
• Weekend 7-8 mei = Bouwweekend - voor vrijwillige medewerkers en sympatisanten - stuur 

een mailtje als je komt helpen naar welkom@opdeplekvandeson.be 
• Begin mei - optreden van lokaal talent - details volgen nog - hou onze facebook in de gaten: 

@thofbysonder

• Zondag 22 mei - Internationale dag van de biodiversiteit - Kweekplek & Boutique openen 
hun deuren met BoutiqueBeleving & plantenBeurs

• Zaterdag 28 mei - overdag - Recycle your style - circulaire kledingsadviezen en bysondere 
me-time momenten tijdens het bysondere fashion weekend) - details volgen nog 

• Zaterdag 28 mei - avond - Boutique stelt voor "Warmenbol bierproefavond" om 19u – 
https://www.facebook.com/events/655094762391019

Voor juni houden we ook nog wat in petto, dat zal voor de volgende nieuwsbrief zijn!

De activiteiten in 't groen zijn open voor iedereen, daar je hoeft je niet op voorhand voor aan te 
melden …

Volg ons zeker ook op IG @thofbysonder en zoals hierboven reeds gezegd op FB @thofbysonder 
om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.

Bysondere groet en laat het maar kriebelen,

- 't Hof bySONder -
www.thofbysonder.be (under-construction)

Sundry Seeds Mechelen CV
Adegemstraat 102
2800 Mechelen

https://www.facebook.com/events/655094762391019
mailto:welkom@opdeplekvandeson.be
https://www.facebook.com/events/675629320554119
https://www.facebook.com/events/738842727120678
https://www.facebook.com/events/668753757808507

