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Familiedag
met heel veel kunst
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Ispahan Familiedag 19 juni 2022 van 10 tot 18 uur
Terreinen De Kolonie Merksplas, Kapelstraat

In Merksplas beschikken we over een uniek landschap met de prachtige, lange dreven en de statige
gebouwen van de landloperskolonie. Het terrein naast de landloperskapel met een aantal mooie open
schuren is voor de derde keer het decor van onze familiedag voor jong en oud.
Wat valt er allemaal te beleven ?
Familiedag met heel veel kunst
Verenigingen, scholen, woonzorgcentra, academies, gezinnen en ook echte kunstenaars werden
uitgenodigd om kleine schilderijtjes te maken van 10 x 10 cm. We verzamelen duizenden van die
schilderijtjes in een mozaïekmuur. Iedereen kan de schilderijtjes bewonderen en kopen vanaf 3
euro per werkje. Een extra vrije gift is welkom. Vanaf 15 uur kan je de schilderijtjes afhalen.
Brunch in de Open Schuur
Van 11 tot 14 uur kan je aanschuiven voor een lekkere brunch, verzorgd door traiteur De Bourgondiër
van Herentals. Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 15, volwassenen € 35. Vooraf inschrijven is
noodzakelijk. Zie hieronder.
Kinderdorp
De jeugd kan zich uitleven in het kinderdorp met de ballonnenclown en diverse springkastelen. We
organiseren ook workshops voor de kinderen: schilderijtjes maken, stenen beschilderen, e.d.
Oldtimers
We verwachten een aantal oldtimers die kunnen bewonderd worden tijdens ons evenement.
Muziek op het plein
We verwachten ROCK SCENE, een fantastische rock-groep uit Turnhout die na de brunch zal zorgen
voor de optimale sfeer op het terrein!
Wandeling
Voor diegenen die graag de benen strekken kan er uitgebreid gewandeld worden in de bossen van
de Kolonie. Je kan ook een bezoek brengen aan de Plantentuin “De kleine Boerderij”.
Eten en drinken
Ook aan het versterken van de innerlijke mens wordt gedacht. Op het terrein zijn frieten, snacks,
pannekoeken, wafels en ijsjes verkrijgbaar en is er een bar.
Of kom je graag gewoon de sfeer opsnuiven? Vanaf 10 uur ben je welkom om de schilderijtjes te komen
bewonderen of te genieten van een lekker drankje of hapje.
Toegang tot het feestterrein en het optreden is gratis.
Voor info en inschrijvingen voor de brunch :
Ispahan vzw Palliatieve Thuiszorg Kempen, Patersstraat 85 bus1, 2300 Turnhout
014 42 66 02 - email: familiedag@ispahan.be
www.ispahan.be - www.ispahanfamiliedag.be

Jaarlijks krijgen 900 mensen in het arrondissement Turnhout palliatieve thuiszorg op maat. De overheid
subsidieert ons thans voor 344 begeleidingen. Ispahan kampt dus met een belangrijk financieel tekort.
Ook in de toekomst wil vzw Ispahan garant blijven staan voor maximale kwaliteit in de palliatieve
thuiszorg.
Steun onze vzw via bankrekening BE41 7895 6929 2210, bv. via een kleine bijdrage van 5 of 10 of 20 euro
per maand. Ispahan levert u een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro per jaar.
Een gift van 60 euro kost u dan in feite 33 euro.
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