Buurtboekje

Welkom beste buurtbewoner,

Welkom in onze dynamische buurt.
Je hebt er alles bij de hand en kan er ook genieten van de rust van de natuur.

In dit boekje stellen we beknopt de verenigingen en organisaties op grondgebied Assebroek/Sint-Kruis voor. En ook de scholen,
de jeugdbewegingen, de parochiale eenheid Sint-Trudo en onze actieve buurtwerking met als centraal punt Hoeve Hangerijn.
Dus voor elk wat wils!
Het buurtboekje wordt je aangeboden door jouw ‘stroatmoat’ die zich, samen met het team van vzw Het Schuurke, engageert voor een
zorgzame buurt. We wensen je een warme thuis in onze gezellige, groene en zorgzame buurt en hopen je binnenkort te ontmoetenop één
van onze activiteiten.
Sommige gegevens kunnen wijzigen. De meest actuele gegevens vindt u op onze website of op de website van de vereniging, school…

Van harte.
Vzw Het Schuurke Buurtwerking

Mail

Buurtwerking.hetschuurke@gmail.com

Facebook

https://www.facebook.com/groups/519944478157513

Website

http://hetschuurke.brugsebuurten.be

Buurtwerking, VZW ’t Schuurke
Maak kennis met jouw buren tijdens onze activiteiten en beleef mooie ‘buurt’-momenten met vrienden, familie en mensen rond jou.
We werken samen aan een goed leefbare, aangename en zorgzame buurt.
Met een vijftiental buurtbewoners zetten we buurtactiviteiten op poten voor jong en oud. ONTMOETEN dragen we hoog in ons vaandel!
We organiseren vier grote activiteiten per jaar: een buurtreceptie in januari, een paaseierenraap op Paaszondag, een zomerfeest (BBQ)
in de 3de week van augustus en op 31 oktober de (kinder)Halloween wandeling en ontmoeting.
De aankondigingen van onze activiteiten gebeuren via ons buurtkrantje of op onze digitale forums (website en Facebook).
Een belangrijk onderdeel van onze buurtwerking zijn onze ‘stroatmoaten’. Zij helpen mee bouwen aan een warme zorgzame buurt!
De stroatmoat verwelkomt nieuwe buurtbewoners of komt langs bij geboorte, overlijden, ziekte of gewoon om een babbeltje te slaan.
Je kan ook zelf contact opnemen met jouw stroatmoat. Je kan de lijst van de stroatmoaten’ vinden op de website van Het Schuurke.
Verder beheren we de Little Free Library (mini bib) op hoeve Hangerijn, het voedselbos en prikkelpad,
maar ook de babbelbankjes met logo ZET JOEN die verbindend werken in de verschillende straten in de buurt.
Hoeve Hangerijn is onze centrale stek waar we al onze activiteiten laten doorgaan en ook vergaderen/brainstormen over de buurtactiviteiten.
Wie zich geroepen voelt om mee te helpen op losse of permanente basis is steeds welkom in onze groep.
Laat je gerust horen via ons mailadres of via onze Facebookpagina.
Een uitnodiging volgt dan snel, zo leren we elkaar kennen en ideeën uit te wisselen met onze groep!
Op onze websitepagina vind je foto’s en impressies van onze activiteiten.
Wie weet, tot binnenkort op één van onze activiteiten.
Je kan ons contacteren, volgen via

Mail
Facebook
Website

Buurtwerking.hetschuurke@gmail.com
https://www.facebook.com/hetschuurkevzwbuurtwerking
http://hetschuurke.brugsebuurten.be

Jeugdbewegingen
Scouts Don Bosco

Scouts en gidsen Karel de Goede

FOS De Vrijbuiters

Blauwkasteelweg 26 Sint-Kruis
E: groeps@scoutsdonbosco.be
W: https://www.scoutsdonbosco.be

Prinses Maria Christinalaan 11 Assebroek
E: info@kareldegoede.be
W: http://www.scoutnet.be/adressen/scouts-engidsen-vlaanderen/karel-de-goede-assebroek

Daverlostraat 140 Assebroek
E: eenheidsleiding@vrijbuiters.be
W: https://vrijbuiters.fossite.be

KSA Rooyghem

KSA St Trudo

KSA Sint-Kruis Male

Engelendalelaan 18 Sint-Kruis
E: info@ksarooyghem.be
W: http://www.ksarooyghem.be

't Trapveld: Weidestraat 83-85 Assebroek
De Wilge: A. de Rooverestraat,9-11 Assebroek
E: bondsleiding@ksasint-trudo.be
W: https://ksasint-trudo.be

Paalbos 37 Sint-Kruis
E: hoofdleiding.ksaskm@gmail.com
W: https://www.ksaskm.be

Europascouts

Chiro Beukenhof

Chiro St -Joris ’t Leitje

De Zandberg bij Daverlopark + achterzijde
Engelendaelehoeve Assebroek
E: niels.keereman@europascouts.be
W: https://europascouts.wordpress.com

Dekenstraat 1 St. Kruis
E: groepsleiding@chirobeukenhof.be
W: https://chirobeukenhof.be

Kerklaan 37 Assebroek
E: info@chirosintjoristleitje.be
W: https://www.chirosintjoristleitje.be

Chiro St. Arnold
Steenbrugge Sint-Trudostraat 1 Assebroek
E: chiro_steenbrugge@hotmail.com
W: https://chiro-steenbrugge.be

Culturele organisaties en verenigingen

OKRA

Davidsfonds Assebroek

biedt 55-plussers tal van mogelijkheden om leeftijdsgenoten te ontmoeten en samen
deel te nemen aan activiteiten. Solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en
verbondenheid zijn hierbij belangrijke waarden.

organiseert jaarlijks tientallen culturele activiteiten en uitstappen die openstaan voor de leden
van de verschillende afdelingen. De drie autonome afdelingen van Assebroek bieden ook
samen meerdere grote activiteiten aan voor hun leden en andere belangstellenden.

https://www.okra.be
Ver-Assebroek: maurice@sevenhant.be
Maria-Assumpta: erik.vanackere@skynet.be
Sint-Katarina: dirk.bryon@skynet.be
Steenbrugge: vermeersch.rita1@gmail.com

https://www.davidsfonds.be
Ver-Assebroek: antoon.verscheure@telenet.be
Maria-Assumpta & Sint-Kristoffel: philippe.lecluyse@skynet.be
Sint-Katarina: doenja.vanbelleghem@gmail.com

KWB

Neos

De Kristelijke Werknemersbeweging is een socio-culturele vereniging voor werknemers
binnen Beweging.net. Ze organiseren debatavonden, sport, uitstappen enz. voor
mannen, vrouwen, gezinnen.
Steenbrugge: kwb-steenbrugge@outlook.be https://kwb-steenbrugge.be
Sint-Kristoffel: de.soete.patrick@gmail.com https://www.kwbsintkristoffel.be

biedt een waaier aan activiteiten aan zoals voordrachten, daguitstappen, reizen. De
sportievelingen kunnen wandelen, fietsen, golf spelen, bridgen, petanquen…
T: 0472 539460
E: neosbruggecentrum@gmail.com
W: www.neosvzw.be/brugge

Markant Assebroek

Landelijke Gilde Assebroek

biedt een kwalitatieve en uitgebreide waaier aan Markante activiteiten. De tijd wordt
samen met vrouwen uit de buurt op een zinvolle, aangename en interessante manier
doorgebracht.

biedt socio-culturele en ontspannende activiteiten en daguitstappen aan. De vereniging
zet zich in voor de eigenheid en leefbaarheid van het platteland en de land- en tuinbouw.
T: 0477 38 01 81

E: markantassebroek@hotmail.com
W: https://markantvzw.be/assebroek

E: assebroeklg@gmail.com
W: https://www.landelijkegilden.be

Ontmoetingscentra
In de ontmoetingscentra worden activiteiten van sociale, culturele en pastorale aard georganiseerd door de verschillende groeperingen in
Assebroek.
De centra bieden aangename locatie voor lezingen, voordrachten, vergaderingen, cursussen, repetities, bedrijfsfeesten, enz.…
Ze kunnen tegen een kleine vergoeding gehuurd worden voor het verenigingsleven.
Ook particulieren kunnen de locatie huren voor recepties, etentjes, babyborrels, feesten, concertjes ...

OC Patria

OC Rustenhove

OC ’t Centrum Assebroek

Kerklaan 37 Assebroek
Coördinator: Nico Verbeke
T: 0484 53 55 38
E: info@ocpatria.be/ reservatie@ocpatria.be
W: https://ocpatria.be

Wantestraat 151 Assebroek
Coördinator: Geert Tamsyn
T: 0477 77 05 31
E: ocrustenhove@hotmail.com
W: http://www.ocrustenhove.be

Baron Ruzettelaan 298 bus 1 Assebroek

OC Sint-Kristoffel

OC Sparrenhof

Bossuytlaan 24 Assebroek
Coördinator: Wim Haegeman
E: info@ocsintkristoffel.be
W: http://ocsintkristoffel.be

Dries 4 Assebroek
Coördinator: Christophe Boval
T: 0472 07 53 13
E: info@ocsparrenhof.be
W: https://ocsparrenhof.be

Coördinator: Michel Vanderostyne
T: 0474 26 17 72
E: michel.vanderostyne1@telenet.be

Onderwijs in de wijk

In de wijk zijn er twee basisscholen.
In de iets ruimere omgeving vind je nog andere basisscholen en enkele secundaire scholen.

Basisschool Paalbos
Gemeneweideweg-Zuid 121, 8310 Assebroek
T: 050 35 18 48
E: info@paalbos.be
W: https://www.basisschoolpaalbos.be

De Zonnetuin
Beeweg 32, 8310 Sint-Kruis

T: 050 35 89 09
E: directie@zonnetuin.be
W: www.zonnetuin.be

Onderwijs in de ruimere omgeving

Basisonderwijs

Middelbare scholen

Kantelberg De Linde 94 en Raadsherenlaan 42 Sint-Kruis

Atheneum Jan Fevijn Daverlostraat 132 Assebroek

Mozaïek Pastorieweg 4 Sint-Kruis

Guido Gezelleschool Rudolf Steiner Astridlaan 86 Assebroek

OLVA De Meersen Astridlaan 400 Assebroek

Haverlo Weidestraat 156 Assebroek

OLVA De Touwladder Collegestraat 24 Assebroek

Mariawende-Blydhove Generaal Lemanlaan 145 Assebroek

OLVA Steenbrugge Baron Ruzettelaan 439 Assebroek

Mariawende-Blydhove Boogschutterslaan 25 Sint-Kruis

OLVA Katrientje Sint-Katarinastraat 132 Assebroek

OLVA Collegestraat 24 Assebroek

Rudolf Steinerschool Astridlaan 86 Assebroek

SASK Fortuinstraat 29 Sint-Kruis

Wonderwijs Sint-Kristoffelstraat 125/B Assebroek

Pastorale Eenheid St-Trudo Assebroek

Voor WE-vieringen kan je op 4 bidplaatsen terecht:
Zaterdag
16.00u: OLV-kerk Ver-Assebroek
18.00 u: H.-Hartkerk Steenbrugge
Zondag
09.30u: Sint-Katarinakerk
10.00u: H.-Hartkerk Steenbrugge (conventmis)
11.00u: Maria-Assumptakerk
Meer info over de PE Sint-Trudo:
www.sinttrudo.net en QR-code

Via het weekblad Kerk en Leven blijf je op de hoogte van wat er leeft in de Pastorale Eenheid.
Actualiteit kan je volgen op https://www.facebook.com/sinttrudoassebroek
Sinds eind 2016 vormen de 5 parochies van Assebroek de Pastorale Eenheid Sint-Trudo.

Welzijn, deel 1
Diensten en organisaties zetten zich, dankzij de medewerking van heel wat vrijwilligers, in voor het welzijn en de
integratie van bepaalde doelgroepen in Assebroek.
Je kan op deze diensten beroep doen of er als vrijwilliger meewerken. Iedere medewerking wordt geapprecieerd.

Welzijnsschakel 'OARM IN OARME’

SINT-VINCENTIUS Vereniging Steenbrugge

organiseert ontspannings- en ontmoetingsmomenten voor mensen in armoede samen met
mensen zonder armoede-ervaring.

verdelen i.s.m. de Voedselbank West-Vlaanderen, voedselpakketten aan
mensen met een inkomen beneden de OCMW-norm.

Contact: Marieke Verplancke p/a Pastoor Verhaegheplein 11 Assebroek
T: 0488 70 21 31
E: marieke.verplancke@proximus.be
W: www.welzijnsschakels.be

Contact: Albin Degryse
T: 0496 58 09 37

Werkgroep 'SOLIDARITEIT MET VLUCHTELINGEN’

't HUIZEKE vzw

zet zich in voor onthaal, huisvesting en integratie van vluchtelingen in Assebroek.

biedt huisvesting aan 'kwetsbare gezinnen die (nog) niet op de gewone
huurmarkt terecht kunnen.

Contact: Marieke Verplancke p/a Pastoor Verhaegheplein 11 Assebroek
T: 0488 70 21 31
E: marieke.verplancke@proximus.be
W: http://www.woninggezocht.be/de-buren/solidariteit-met-vluchtelingen-assebroek

E: albin.degryse@telenet.be
W: https://www.sint-vincentius-westvlaanderen.be

Contact: Vincent Hap Kerklaan 41 Assebroek
T: 050 36 31 22 - 0486 77 29 88
E: woonprojectthuizeke@gmail.com
W:http://noodfonds.brugseverenigingen.be/Zieook/tHuizeke

Welzijn, deel 2
NOODFONDS Ver-Assebroek vzw

ATD vierde wereld -"antenne" in Assebroek

biedt materiële hulp en ondersteunt mensen in noodsituaties.
Tweedehandswinkel
verzamelt 2de-hands kledij, schoenen, bedlinnen en verkoopt deze aan goedkope prijs. De
winkel in OC Patria, Kerklaan 37 is open op:
maandag en woensdag van 14 u-16 u en zaterdag van 10 u-12 u

All Together for Dignity = Samen voor menselijke waardigheid,
zet zich samen met mensen in armoede in voor een wereld zonder sociale
uitsluiting en armoede.

Contact: Eric De Rous p/a Pastoor Verhaegheplein 11 Assebroek
T: 050 35 89 34 - 0479 87 40 10

E: morentbruno@gmail.com
W: https://atd-vierdewereld.be

SAMANA

Forum Pastoraal thuisbezoek

organiseert samenkomsten en uitstappen voor mensen die ziek of zorgbehoevend zijn en
streeft hiermee naar een volwaardige participatie aan het maatschappelijk leven.

maakt tijd voor mensen die nood hebben aan ontmoeting en een deugddoend
gesprek omdat ze eenzaam of ziek zijn.

Ver-Assebroek
Contact: Maria Michiels
E: fernand.george@telenet.be

Contact: Arnold Traen p/a Pastoor Verhaegheplein 11 Assebroek
T: 050 35 89 34
E: secretariaat@sinttrudo.net

St.- Kristoffel – St.-Katarina – Maria-Assumpta
Contact: Marie-Madeleine Vandewalle
E: mm.vandewalle@telenet.be

Contact: Bruno Morent
T: 050 35 19 53

Sportenontspanning
Hondenclub

Brugse Petanqueclub

In de hondenclub worden alle vormen van hondensport beoefend en leer je je hond
opvoeden. Gedrag en Gehoorzaamheid; Behendigheid of Agility komen aan bod.

biedt een ideale combinatie van sport en ontspanning waar jong en oud, beginner
of gevorderde in harmonie en vriendschap kunnen samen spelen.

Locatie: Zuiderakker 31 Assebroek
Contact: Elsje Oreel
E: info@hondenclubsintlutgart.be
W: http://www.hondenclubsintlutgart.be

Locatie: Opkenstraat 9 Assebroek
Contact: Rudi Van Turenhout T: 0494 65 22 81
E: rudivt@telenet.be
W: https://brugse-petanqueclub.be

Sport Vlaanderen

DAVOS Brugge vzw

biedt een thuis aan veel scholen, sportclubs en verenigingen, maar je kan er ook als
individuele sporter terecht o.a. wielrennen, skeeleren, badminton, fitness, tafeltennis,
dansen…

biedt wekelijks budgetvriendelijke sport, beweging en dans aan in een familiale sfeer,
en dit onder leiding van ervaren en toegewijde lesgevers.

Locatie: BLOSO Nijverheidsstraat 112 Assebroek
W: https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/sportvlaanderen-brugge

Locaties in Assebroek: Bloso, OLVA, SASK, OC St.-Kristoffel, OC Rustenhove…
Contact: Martin Blomme T: 0477 761 347
E: martin.blomme@skynet.be
W: https://www.davosinc.be

Hoeve Hangerijn

Doel
Hoeve Hangerijn is een ontmoetings- en belevingshoeve waar mensen
met en zonder beperking samen kunnen (be)leven, werken en ontspannen.
Uniek in:
Het aanbieden van een zinvolle en aangename dag. Het ontwikkelen van samenwerkingsprojecten tussen voorziening en mensen met een
beperking, de buurtverenigingen en de scholen. Het creëren van een ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners en vrijwilligers.
Je kan er ook simpelweg zitten, snoezelen, kijken, ruiken, voelen, ontmoeten en samen genieten van de rust in de prachtige natuur op het openbaar
domein van Hoeve Hangerijn. Iedereen is hier dan ook altijd welkom!
Contact
Hoeve Hangerijn
Gemeneweideweg-Zuid 113, 8310 Brugge
Tel 050 27 81 68
info@hoevehangerijn.be
http://www.ocmw-brugge.be/home/106_hoeve-hangerijn

