Schuurke Paëlla-avond
OP ZATERDAG 19 FEB. 19 UUR
ZAAL “Het Schuurke” Ter Lo 69 Sint Kruis
Niemand uit de buurt hoeft te koken die avond !
Nodig jouw man, vrouw, kinderen, vrienden, buren uit op een etentje
Nodig de mensen uit die je al een tijd niet meer gezien hebt. Ideaal om wat bij te babbelen
Nodig de mensen uit die nieuw zijn in jouw straat en maak er meteen verder kennis mee
Nodig de ouders van vrienden en vriendinnen van jouw kinderen uit ……..
Wij nodigen alle leden van het Paalbosforum uit.
Wij nodigen speciaal alle “ NIEUWE BUURTBEWONERS ” uit.
We heten hen van harte welkom in onze buurt en we willen graag kennis maken !

Voor onze senioren voor wie het wat te koud, te donker of te ver is.
Geef ons een seintje en we komen u ophalen en terug thuis brengen.
Gratis taxidienst !

Reserveer uw tafel ! Schrijf u meteen in met het strookje onderaan of met een mailtje.
Vooraf inschrijven verplicht voor eters, ten laatste woensdag 16 februari.
We serveren u een kwaliteitspaella à volonté van Keurslagerij "FINESSE" +
inbegrepen in de prijs: één glas wijn of Kirr als aperitief.
Voor de kinderen <12 jr. een alternatief menu “Balletjes in tomatensaus met puree.”
Voor de kinderen voorzien we enkele prachtige kinderfilms in het zaaltje
naast het Schuurke.
Wie niet komt eten is ook van harte welkom !
Inschrijvingen en betalingen bij:
Chris en Ann
Bouchoutelaan 4

Bruno en Veronique
Ryckeveldestraat 33

André en Monique
Ter Lo 73

Walter en Annemie
Beeweg 37

Johan en Caroline
Beukendreef 6

Wim en Ann
Beukendreef 3

Filip en Leen
Engelendalelaan 87

Jeroen en Hilde
Ter Lo 35

Jeanic en Lieve
Beeweg 16

Marnick en Mia
Populierendreef 31

Yves en Ann
Lorreinenhoek 20

Bjorn en Melina
Beeweg 30

William en Sabine
Boomkwekerstraat 19

Kurt en Fleur
Sparrenstraat 18

Jo en Katrien
Opkensstraat 30

Sylvie en Franky
Vossensteert 172 a

VZW ’t Schuurke wenst u allen een goed 2011 bij u thuis en in onze buurt !

(Naam) …………………………….……………………..……………………….bestelt voor

…… volwassenen à 10 € =
…… kinderen (max. 12 jr) à 5 € =
(alternatief menu kinderen tot 12 jr : Balletjes in tomatensaus met puree)

TOTAAL

=

..………..
………….

………… Euro

AAN ALLE EIGENAARS VAN EEN COMPUTER MET INTERNET
U vindt er alle informatie over vzw Het Schuurke, de komende activiteiten,
de voorbije activiteiten met foto’s, informatie over het Paalbosforum …
http://hetschuurke.brugsebuurten.be of mailadres : buurtwerking.hetschuurke@gmail.com

Hoeve Hangerijn
De werken aan de site Hoeve Hangerijn zijn gestart. De nieuwe toegangsweg werd aangelegd en de
uitgraving voor de fundamenten van de polyvalente zaal is al gebeurd. Binnenkort start een tweede
aannemer met de restauratie van de boerderij en de schuur. Het einde van de werken is voorzien
halfweg 2012.
Als buurt blijven we de werken met grote belangstelling volgen en kijken we uit naar een nieuwe stek
voor onze buurt.

NOTEER NU IN UW AGENDA :

20

19 Februari Schuurke paella-avond
24 April Paaseierenraap voor alle (klein)kinderen
5 Juni Fietstocht met jong en oud
Augustus Schuurkefeest : “De Buurt G/Hokt samen”

Mountainbikeroute door de Buurt.
Voor alle sportievelingen onder ons : op 12 december werd een
tweede mountainbikeroute ingereden in onze buurt : de
Schobbejaksroute.
Die loopt door het Veltembos, Paalbos, Gemene Weidebeek,
Ryckeveldebos…. Een heerlijk natuurtochtje van 33 km lang.
De officiële start kan aan het Bloso Centrum Julien Saelens in
Assebroek of sportpark ’t Veld in Sijsele.
De route wordt aangeduid met paaltjes waarop een rode driehoek
de richting aangeeft.
Thema van ons Schuurkefeest 2011 : “ De Buurt G/Hokt samen. “
Na het succesvolle feest van vorig jaar organiseren we dit jaar
op dezelfde plaats een feest voor jong en oud.
We hebben leuke plannen en het belooft alvast weer een
onvergetelijk en gezellig feest te worden.

Noteer nu al zaterdag 20 augustus in je agenda!

