ZONDAG 24 APRIL - PAASEIERENRAAP

Voor wie ? De paashaas nodigt zoals ieder jaar alle kinderen en
kleinkinderen van de buurt tot 12 jaar uit om samen
paaseieren te rapen. (eieren worden gratis aangeboden)
Waar ? Voor de opwarming met de paashazen spreken we af
om 9u45 in het Paalbos aan het VKSJ - Lokaal.
Om 10u stipt rennen we - naar al oude gewoonte - weer het bos in op
zoek naar paaseieren.
Breng een mandje mee om je paaseieren erin te verzamelen.
Ouders, grootouders, sympathisanten … tijdens de paaseierenraap
zijn extra drankjes te verkrijgen aan democratische prijzen!
Ook bij regenweer zal de paashaas paraat zijn, en de eieren in het lokaal
uitdelen.

Oude foto's uit de Buurt
“Brugse Buurten” (een organisatie van de Stad Brugge) lanceerde enige tijd geleden
een oproep om oude foto’s van de buurt op te zoeken via hun buurtbewoners en de
meest interessante in te scannen.

Vzw ‘t Schuurke wil hieraan deelnemen
omdat we met onze ligging van de buurt
menen te mogen zeggen dat onze buurt
reeds vele veranderingen heeft ondergaan
sedert het ontstaan van de buurt zelf. Denk
maar aan initiatieven zoals het kerkje van
de parochie, Hoeve Hangerijn, Paalbos,
speelweide, de Zonnetuin ed.

Bij de oudere buurtbewoners denken we dat er een schat aan oud fotomateriaal is uit
de beginperiode van onze buurt. Daarom willen wij een oproep lanceren bij onze
buurtbewoners om in hun fotoalbums te duiken en alle mogelijke materiaal bv. de
eerste foto’s van huizen rond Ter Heide of andere buurtstraten, de aanleg van het
Paalbos, een typisch huis of straatzicht, een veld, de Hoeve Hangrijn in vroegere
tijden, het kerkje en natuurlijk allerhande ander oud fotomateriaal van of uit de buurt.

Wanneer wij over genoeg fotomateriaal beschikken zullen wij een samenkomst
organiseren in ons lokaal waar mensen van Brugsebuurten de foto’s zullen
inscannen voor gebruik op de website van ’t Schuurke al naar gelang met de nodige
verhalen en anekdotes die bij desbetreffende foto’s horen.

Zijn jullie bereid om mee te werken
neem dan gerust contact op via mail
(buurtwerking.hetschuurke@gmail.com)
of via volgend nummer voor meer
informatie of praktische regelingen bij
Marnick Lelong (0478/614540).

FIETSEN MET DE BUURT ZONDAG 5 JUNI
Dit jaar nemen we weer onze fiets ter hand om een stukje fietsroute
van het Brugse Ommeland te gaan verkennen. Zoals steeds verzamelen we om 13 u 45 aan
ons lokaal Het Schuurke, Ter Lo 69, Sint-Kruis.
We zijn terug ten laatste om 17 u 30 aan Het Schuurke en wie wenst kan nog wat napraten
bij een natje en een droogje.

OXFAM - WIJKWERELDWINKEL
Onze OXFAM wereldwinkel in de buurt is vanaf nu te vinden in Ter Heide 30 bij
Koenraad en Ann.

SCHUURKEFEESTEN

-

ZATERDAG 20 AUGUSTUS 2011

Ons jaarlijks hoogfeest met de buurt!
Het wordt weer een onvergetelijk feest met alle buurtbewoners.
Wie iets muzikaals wil brengen, graag contact nemen via onze mail
(buurtwerking.hetschuurke@gmail.com) of op het nummer 050/357923
U hoort er nog van, noteer deze belangrijke datum alvast al in uw
agenda.
Meer info over al onze activiteiten steeds terug te vinden op onze
website: http://hetschuurke.brugsebuurten.be
Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten, bezoek
regelmatig onze site (http://hetschuurke.brugsebuurten.be)
of geef Uw emailadres door op
buurtwerking.hetschuurke@gmail.com
en wij zorgen voor de rest.
(Uw mailadres wordt met de meeste discretie behandeld)

Het Paalbos - Ons bos, onze zorg.
Dit is de titel van het bord dat op 1 april geplaatst werd aan het
Paalbos. Het bord werd ontworpen door 3 buurtbewoners: Björn,
Kurt en Fleur. Het is een prachtige, professionele creatie geworden
maar vooral de boodschap is erg belangrijk. Het is een oproep om
goed te zorgen voor ons bos en het leert ons de natuurwaarden
ervan kennen. Naast het bord werd ook een educatief pakket
ontworpen dat kan gebruikt worden door onze twee buurtscholen:
de Zonnetuin en het Paalbos.
Het Schuurke, samen met de twee scholen, binnen de schoot van het
Paalbosforum schaarden zich achter het schitterend initiatief!
PRACHTIG! ZEKER GAAN ZIEN !!!

HOEVE HANGERIJN
Je kunt er niet naast kijken. De werken zijn volop aan de gang. De ruwbouw van
het nieuwe paviljoen is zo goed als af en de aannemer is begonnen met de
heropbouw / restauratie van de hoeve en de schuur. Het bakhuisje werd
afgebroken en wordt iets groter heropgebouwd.
Intussen werd een stuurgroep opgericht die het project verder gestalte moet
geven. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de stad, de
gehandicapten sector en de buurt.
Dit zijn Björn, Ria en Chris.
De streefdatum voor de eigenlijke start van het project is mei 2012.
De buurt wordt nauw betrokken bij het project omdat we ook zullen
samenwerken met de voorzieningen en we krijgen er een vaste stek voor
vergaderingen en ontmoetingen.

