Hoevefeest
Zaterdag 25 aug 2012 vanaf 14 u
- Inschrijven voor 21/8 (pas op aantal is beperkt!) bij de medewerkers van
vzw Het Schuurke (zie kadertje) met ingevuld strookje en gepast geld
- of via mailadres buurtwerking.hetschuurke@gmail.com en na
overschrijving van het juiste bedrag op rek nr BE42-9795-4973-3054 vzw het
schuurke (zie flyer)

MIJN

Het hoevefeest is het grote openingsfeest van de Hoeve
Hangerijn en tevens ons jaarlijks buurtfeest. Dit is meteen ons
eerste ‘inclusiefeest’. We vieren feest samen met bewoners
met een beperking uit voorzieningen uit het omliggende.
De organisatie is een samenwerking tussen VZW Het Schuurke
en de stad Brugge (medewerkers van de hoeve Hangerijn en
andere stadsdiensten) met steun van de Brugse
Zomercheques.

BBQ - BESTELLING

….. X Volwassene(n) menu:

…… X Kindermenu(s) : à 6 €

à 13 € = totaal = ………… Euro
BBQ-worst – kipfilet – beenham –
Rib, groentjes en assortiment sausjes

Totaal = ..... Euro (tot 12 jr.)
Kipfilet met puree en appelmoes
en sausje

Vegetarisch menu à 13 Euro ……X 13 € = ……..Euro
Groenten lasagne met verse groentjes.

Algemeen totaal : …………………… Euro
NAAM:

Straat:

nr:

tel.:

Dit alles gevolgd door het prachtige dessertbuffet naar jaarlijkse gewoonte.

Kaarten voor de BBQ zullen klaarliggen op de avond zelf !

Alle info ook op http://hetschuurke.brugsebuurten.be
e-mail: buurtwerking.hetschuurke@gmail.com

Programma openingsfeest 25 augustus
Hoeve Hangerijn, Gemene Weideweg Zuid 113, Assebroek
14 tot 18 u : animatie met oa muzikale steltlopers, volksspelen,
touwtrekken, bakken in de bakoven,
natuurwandeling, verhalenvertelster,
tocht met paard en kar …. georganiseerd door
Hoeve Hangerijn.
Doorlopend tentoonstelling over de geschiedenis en de
bouw- en restauratiewerken van de hoeve.

15 u 30

: speech van de burgemeester Patrick Moenaert

16 tot 17 u : traktaat vanwege het stadsbestuur

18 u 30

: aperitief met optreden van
'djembéband van mensen met een beperking uit
Ons Huis St Anna
De Nieuwe Notelaar en
De Ark o.l.v. Sidy Cissokho'

Vanaf 18u30 doorlopend film voor de kinderen

19 u 30

: BBQ georganiseerd door vzw “Het Schuurke”

20 u 30

: dessertbuffet

Vele handen maken licht werk !
We zoeken nog vrijwilligers die een handje willen
toesteken op het openingsfeest.
Geef je naam op bij een van de medewerkers (zie kadertje),
meer info op www.brugge.be/hoevehangerijn of zend een
mailtje naar volgend adres hoevehangerijn@gmail.com
Geef je voorkeur op voor namiddag (animatie of bar) of avond
(bar, bediening).

