
Bysondere vrienden,

Hier zijn we weer met een recente update: het laatstenieuwe nieuws in een digitale brief speciaal 
voor jou in je mailbox…  Dat doet direct stilstaan bij het feit dat het al een 6-tal maanden geleden is
dat 't Hof bySONder nog communiceerde via haar nieuwsbrief.  Zonder de ambitie om jullie elke 
week te bombarderen met nieuwsflashes, had het wel bysonder geweest om ook het zomerbar-
programma via deze weg mee te delen.  De nieuwsbrief hierover is nooit de deur uit gezonden en de
zomerbar is voorbijgevlogen.  Hopelijk heeft eenieder van jullie de weg naar @thofbysonder op 
sociale media (FB en IG) al gevonden waar alle evenementen aangekondigd worden.

Gelukkig is de zomer nog niet voorbij!  Er staan nog enkele bysondere activiteiten op de
kalender!  Hier dan ook graag nog het overzicht van het nazomer programma 2022:

• elke maandag (5/09 - 12/09 - 19/09) wordt er nog steeds samen gekookt: breng je
voedseloverschotten en andere ingredienten mee en we maken er samen een
heerlijke menu van! Aansluitend genieten we na van het beiaard-concert op het
#zomerbar #dakterras.

• Maandag 5/09 combineren we dit met een Carumbola-proeverij, de
Rhum van Mechelse makelij.  Voor € 12,00 kan je kennismaken met 
de verschillende smaken uit het gamme voor een snelle en frisse 
cocktail: https://www.facebook.com/events/1094678554466526 

• Donderdag 8/09 komt Mahabath Shaker tijdens het pop-up dining event haar Syrische 
keuken voorstellen met een menu om u tegen te zeggen.  Voor meer details, raadpleeg het 
event: https://www.facebook.com/events/1077877423127991/1077879293127804 

• Zaterdag 10/09 en/of 24/09 neemt Salman Saimouaa ons 
mee op reis in een dialoog met onszelf en de andere aan de
hand van de dag-workshop: participatieve drama – dat 
belooft een zeer boeiende bestemming te worden: https://
www.facebook.com/events/437345321360120/  – 
inschrijven kan nog steeds via deze link

• Zondag 18/09 kan je kennismaken met de Ayurvedische
principes in de praktijk (workshop).  “Al doende leert
men”, wordt letterlijk genomen: zelf koken, smullen en
mediteren/ relaxeren onder begeleiding van Om Sharma
(Nepal) staat allemaal op het programma. Interesse?  Neem
een kijkje en schrijf in op: 
https://www.facebook.com/events/1099125310695032 

• Vrijdag 23/09 sluit Bar Bysonder de zomer af met Ecstatic Dance gebracht door DJ Heidi.
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De laatste dag van de zomer... viert 't Hof bySONder graag met stijl!  Daarom wordt nog een
laatste keer samen genoten van de zomerse energie voor we ons terugplooien op het herfst-
gevoel van de komende maanden.

Is Ecstatic Dance nieuw voor jou, dan kan je hier zeker in een veilige omgeving kennis 
maken – meer uitleg op en je ticket boeken kan via: 
https://www.facebook.com/events/790945202081767 

Ook stelt 't Hof bySONder met de nodige trots haar volgende uitbating voor waar je vanaf vandaag, 
1 september, terecht kan: naast de deel- en belevingswinkel: Boutique – open van woe tot zat van 
10u tem 17u – nu ook een Cowerkplek – open van maa tem vrij van 9u tem 17u en 's avonds & in 
de weekends op afspraak.

Voor meer informatie, hou onze website in de gaten of stuur een mailtje naar 
welkom@thofbysonder.be 

Daarnaast viert het voedseltuinproject ‘Kweekplek voor eetbare planten’
dit jaar haar eerste verjaardag.  De tweede plantenbeurs wordt afgelsoten
met een heus verjaardagsparty!  De kaarsjes worden op 1 oktober 2022
uitgeblazen tijdens een intiem feestje voor sympathisanten.  

Als het kriebelt om meer over de werking van de kweekplek te weten en/of
als vrijwilliger een actieve rol op te nemen: kom zeker eens langs op woe of
zat van 10u tot 17u.

Wil je graag een evenement laten doorgaan, workshop geven, lezing
organiseren of een lessenreeks aanbieden aan je cursisten/ deelnemers op een inspirerende 
bysondere plek, dan stelt ‘t Hof bySONder haar diverse ruimtes ter beschikking.  Voor meer 
details, hou onze website die we tegen midden september vervolledigen in de gaten, of contacteer 
ons.  En met deze uitnodigende noot, sluiten we de nieuwsbrief voor de nazomer 2022 graag af!

Bysonder welkom en tot gauw.
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