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NIEUWS UIT ORANJE

DE KORF HEEFT EEN
NIEUWE UITBATER
NIEUWS UIT ORANJE



De Korf in de Ronsaardbekestraat zal vanaf
1 januari 2018 uitgebaat worden door vzw Oranje.
En dat in samenwerking met de buurt. “De Korf is
voor Oranje een belangrijke stap.” zegt Anneleen
Vanoost, nieuwe verantwoordelijke van De Korf.
“We zijn ervan overtuigd dat we veel voor elkaar
kunnen betekenen.”

“Vanaf 1 januari is Oranje
de uitbater. Het huren
van de zalen kan nu al via
Oranje.”

HUURPRIJS BLIJFT VOOR SINT-JOZEF HETZELFDE
Verandering van uitbater betekent daarom nog geen onmiddellijke & grote wijzigingen. De huurprijzen blijven voorlopig dezelfde. De inwoners van Sint-Jozef zullen blijvend de zalen aan een
lager tarief kunnen huren. De verhuur van De Korf blijft gewoon doorlopen, maar de boekingen
voor 2018 doe je nu al via Oranje: Je stuurt daarvoor een mailtje naar dekorf@oranje.be of je belt
naar 050 33 05 17.

DE TALENTEN VAN DE BUURT
Oranje ondersteunt mensen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijke
kwetsbare doelgroepen. “Maar eigenlijk gaat het niet om beperkingen in Oranje, maar wél om
talenten. Iedereen kan iets. En we willen juist die talenten inzetten om De Korf nog meer te laten
openbloeien.” Anneleen Vanoost vertelt enthousiast verder: “Kijk bijvoorbeeld naar de speelplaats
van De Korf. Die was helemaal overwoekerd en het onkruid was al aan het uitzaaien. Oranje gaat
daarom elke vrijdagnamiddag (14u tot 15u30) onkruid wieden.”

IEDEREEN WELKOM
Oranje wil in samenwerking met de inwoners van Sint-Jozef De Korf uitbaten.
Heb je zin om mee te denken? Heb je ideeën? Of wil je liever de handen uit de mouwen steken?
Of…? Iedereen is welkom!
Oranje organiseert in het najaar een bijeenkomst voor alle huidige en toekomstige vrijwilligers.
Wil je hiervoor een uitnodiging ontvangen? Stuur dan een mailtje naar dekorf@oranje.be en vermeld
‘vrijwilligerswerk De Korf’ + je naam en contactgegevens. Of bel naar 050 33 05 17.
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