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 op de
Hoeve Hangerijn.
Om 10u stipt gaan we op zoek op en rond de hoeve naar de weggestopte paaseieren.
Breng een mandje mee om je paaseieren te verzamelen.
Ouders, grootouders, sympathisanten … tijdens de paaseierenraap zijn drankjes te
verkrijgen aan democratische prijzen!
Ook bij regenweer zal de paashaas paraat zijn, en de eieren in het lokaal uitdelen.

Alle info steeds online – via hetschuurke.brugsebuurten.be
mailadres: buurtwerking.hetschuurke@gmail.com
Facebook pagina: https://www.facebook.com/vzwHetSchuurke

TWEEDE GROOTSE “ BUURT “ GARAGEVERKOOP
ZONDAG 2 JUNI VAN 8 TOT 16 U IN ONZE BUURT
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:
- elke deelnemer is herkenbaar aan de ballonnen aan zijn huis
- centraal info- ontmoetings- (en startpunt) : hoeve Hangerijn, Gemene Weideweg zuid 113,
Assebroek waar je de lijst van deelnemers vindt en een overzichtskaart ; daar vind je ook een
natje en een droogje (ovengebakken koeken) en een stand met producten gemaakt door
bewoners van voorzieningen
- wij zorgen voor een brede bekendmaking
(via pers, website en de officiële rommelmarktgidsen)
AARZEL NIET, SCHRIJF U NU IN ; hoe meer zielen, hoe meer vreugd, hoe meer
belangstelling, hoe interessanter !
- geef je naam op bij één van de leden van VZW Het Schuurke (zie kader) ten laatste op 12 mei.
- Of geef je naam en adres door via een mailtje naar buurtwerking.hetschuurke@gmail.com

Ook welkom op de activiteiten van andere organisaties uit onze buurt :
- School De Zonnetuin : open dag op 15 maart van 14 u tot 19 u voor nieuwe kleuters,
leerlingen en hun ouders
- School Paalbos : opendeur Zaterdag 20 april van 14 u tot 18 u
- buurtcomité Ryckevelde : wijk BBQ zaterdag 1 juni om 18 u 30 in Engelendale Hoeve;
info en inschrijven op buurtryckevelde@hotmail.com
- hebt u ook een activiteit aan te kondigen : geef een seintje naar
buurtwerking.hetschuurke@gmail.com

