“ EERSTE “ GROOTSE BUURT

GARAGEVERKOOP
zondag 3 juni van 8 tot 16 u in onze buurt

ZONDAG 8 APRIL - PAASEIERENRAAP

Een ideale manier om uw overbodige (maar nog mooie) spullen
van de hand te doen.
U hoeft zich niet te verplaatsen. U hebt alles bij de hand in uw garage of op uw oprit
(niet op het voetpad !).
Een ideale manier om de mensen uit jouw straat / buurt (beter) te leren kennen.
Spreek af met elkaar.
Een ideale manier voor een zondagse wandeling.
Een leuke, gezellige en nuttige zondag en wie weet vind je misschien jouw unieke
pronkstuk voor een prikje?

Praktisch: geef je naam op bij één van de leden van VZW Het Schuurke (zie kader)
ten laatste op 12 mei. Dit is verplicht omdat we de lijst kenbaar moeten maken bij de
stad om een vergunning te krijgen.
Bij elk van de leden kan u een lijst en kaartje krijgen waar alle deelnemers op
vermeld staan.
De leden van de vzw voorzien bij hen thuis een natje of een droogje om te nuttigen.

Voor wie ? De paashaas nodigt zoals ieder jaar alle kinderen en
kleinkinderen van de buurt tot 12 jaar uit om samen
paaseieren te rapen. ( 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 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.
NIEUWS VOOR DE BUURTBEWONERS “HOEVE HANGERIJN” BINNEN-IN

HANGERIJN
Ontmoetings- en belevingshoeve
Gemeneweideweg Zuid 113, St.-Kruis

UITNODIGING INFONAMIDDAG
Om nader kennis te maken met het project, de site en de medewerkers
(coördinator Saskia Dobbelaere en hoevemedewerker conciërge Mario
Nunes dos Santos) wordt op zondag 6 mei 2012 een “infonamiddag
EXCLUSIEF voor de buurt” gehouden. Dan kan je meteen ook je naam
opgeven om mee te werken als vrijwilliger. Het project is bedoeld als
inclusieproject, dit wil zeggen dat mensen met en zonder beperking,
onder meer buurtbewoners en scholen, samen gestalte geven aan het
project.
Wat zou dat kunnen inhouden?
- samen de moestuin en boomgaard onderhouden; dieren verzorgen en
voederen, wandelen in de gemene weidebeek, paalbos, brood bakken,
confituur maken, de bar bedienen….
- Hoeve Hangerijn is ook bedoeld als ontmoetingsruimte voor de buurt
bijvoorbeeld in de vorm van een koffienamiddag, aperitiefmoment…
- Tenslotte kan de polyvalente ruimte ook gebruikt worden voor
(buurt)verenigingen, scholen en andere gebruikers tegen een
afgesproken huurprijs….
Al deze ideeën worden verder uitgewerkt en krijgen nog concreet
gestalte.
Alle ideeën en bedenkingen hieromtrent zijn welkom.

Voor vragen, suggesties, voorstellen of om je nu al op te geven als
vrijwilliger, neem gerust contact op met de coördinator
- Saskia Dobbelaere, coördinator Hoeve Hangerijn, 050/448603 of
saskia.dobbelaere@brugge.be
Of mensen uit de buurt:
-Chris Couckuyt, Bouchoutelaan 4, 8310 Sint-Kruis 050/357923 of
chris.couckuyt@scarlet.be
-Bjorn Parmentier, Beeweg 30, 8310 Sint-Kruis 050/680907
of parmentier.bjorn@gmail.com
- Ria Vanoverberghe, Ter Lo 28, 8310 Sint-Kruis 050/355738
of ria.vanoverberghe@telenet.be
-Maurits Delanote, Ter Lo 40, 8310 Sint-Kruis 050/350173
of mauritsdelanote@skynet.be

PRAKTISCH: infonamiddag zondag 6 mei van
14 tot 17 u VZW Het Schuurke voorziet een
natje en een droogje!

