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POP-UP
Lokaalmarkt
Brugge
Vrijwilligers gezocht!
Op 30 november opent Lokaalmarkt Brugge
zijn deuren in de Abdijbekestraat 9.
• Ben jij ook gebeten door de microbe van
korte keten en lokale voeding?
• Ben je graag onder de mensen?
• Kan je je op regelmatige basis vrij maken op
vrijdagnamiddag en/of -avond?
• En wil je graag een centje bijverdienen?
Dan verwelkomen we je graag als vrijwilliger op
onze Lokaalmarkt!

De Lokaalmarkt is een
wekelijkse, overdekte
markt op vrijdag waar
lokale producenten en
consumenten elkaar
vinden.
Je kunt er niet alleen je
wekelijke boodschappen
doen en (h)eerlijke
producten kopen maar ook
afspreken in de gezellige
bar voor een lokaal hapje
en drankje. En terwijl mama
en papa of oma en opa
winkelen of aperitieven, zijn
de allerkleinsten welkom in
het kinderatelier.
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Kortom, de Lokaalmarkt is
the place to be op
vrijdagnamiddag en -avond.
Interesse? Neem contact
op met Sylvie Decoutere via
sdecoutere@ons.be of
0473/55 50 87

Lokaalmarkt Brugge
Op vrijdag 30 november opent Lokaalmarkt Brugge zijn deuren.
Tijdelijk, tot de oude provinciegebouwen een nieuwe bestemming krijgen.
Op de Lokaalmarkt kan je elke week de lekkerste producten, recht van bij de boer
aankopen. Verser kan niet. Maar de Lokaalmarkt is meer dan een boerenmarkt.
Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud, waar lokale voeding, gezelligheid en
creativiteit centraal staan.
We zoeken mensen of verenigingen uit Brugge die mee hun schouders willen
zetten onder dit lokale initiatief.
• Medewerkers voor de bar en de kassa
• Creatievelingen om workshops te organiseren
en/of te begeleiden
• Begeleiders voor het kinderatelier
Elke week, 1 keer per maand, af en toe, ... vertel ons wat voor jou of jouw vereniging
haalbaar is.
Voor alle vrijwilligers wordt een vrijwilligersvergoeding voorzien.
Al overtuigd? Of wil je liever nog wat meer info vooraleer je te engageren?
Laat het ons weten en neem contact op met Sylvie Decoutere.
Dat kan via sdecoutere@ons.be of 0473/55 50 87.
Je bent ook van harte welkom op onze infoavond voor vrijwilligers.

Info-avond voor vrijwilligers
Dinsdag 13 november, 20 u.
Abdijbekestraat 9, Brugge
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