Valentijn Spaghetti-avond
OP ZATERDAG 11 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 08 februari.
We serveren u een kwaliteitsspaghetti à volonté van Keurslagerij "FINESSE" +
inbegrepen in de prijs: één glas cava als aperitief.
Een huisgemaakte vegetarische spaghetti bieden wij eveneens aan.
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

Marnick en Mia
Populierendreef 31

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

Bjorn en Melina
Beeweg 30

Patrick en An
Engelendalelaan 88A

Jo en Katrien
Opkensstraat 30

William en Sabine
Boomkwekerstraat 19

Kurt en Fleur
Sparrenstraat 18

VZW ’t Schuurke wenst u allen een goed 2012 bij u thuis en in onze buurt !

(Naam) …………………………….……………………..………………………………………………………….
Bestelt voor …… volwassenen à 10 € =
..……….. (VEG )
Bestelt voor …… kinderen (max. 12 jr) à 5 € = …………. (VEG )
TOTAAL

=

………… Euro

(Indien u kiest voor vegetarisch gelieve “VEG” te omcirkelen)

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 laatste rechte lijn… . . . . . . . . . .
Nog een goed half jaar en het project ‘ontmoetings- en belevingscentrum voor mensen met en zonder beperking’ opent
officieel zijn deuren.
De ruwbouw van de hoeve, de schuur en de nieuwe polyvalente ruimte is afgewerkt.
De binneninrichting is volop aan de gang en de buitenaanleg is gestart.
Sedert 1 sept. is Saskia Dobbelaere als halftijds coördinator aan de slag om de organisatie verder in goede banen te
leiden. Onder haar coördinatie tekenen de stuurgroep met vertegenwoordigers van de buurt, de voorzieningen en de stad
de grote lijnen uit en twee werkgroepen (organisatie/financies en programma/activiteiten) zorgen voor de concrete
uitwerking.
Momenteel loopt de sollicitatieprocedure voor de aanwerving van de hoevemedewerker-conciërge die vanaf 1 april zijn
intrek zal nemen in de hoeve.
Om nader kennis te maken met het project, de site en de medewerkers wordt op zondag 6 mei 2012 een “infonamiddag
voor de buurt” gehouden. Dan kan je meteen ook je naam opgeven om mee te werken als vrijwilliger. Het project is
bedoeld als inclusie project, dit wil zeggen dat mensen met en zonder beperking, ondermeer 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….
- 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
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

NOTEER NU IN UW AGENDA :
11 Februari : Valentijn Spaghetti-avond
8 April : Paaseierenraap voor alle (klein)kinderen
6 Mei : Infonamiddag voor de buurt Hoeve Hangerijn
3 Juni : Wandeltocht met jong en oud in de buurt
25 Augustus Schuurkefeest : “Highland - Olympics”

GARAGEVERKOOP
Het Schuurke speelt met de idee om in onze buurt een garageverkoopdag te organiseren tijdens de zomer op een
zaterdag of zondag.
Wat is een garageverkoop ? Je hebt thuis spullen staan die nog te mooi/te goed zijn voor het afval maar die gebruik je
niet meer of die staan in de weg en je wil die wel van de hand doen…
Je zet die te kijk en te koop in jouw garage of op je oprit/voortuin. Wij zorgen voor een datum en wat reclame ….
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Hoe meer belangstelling, hoe interessanter….
Daarom : als je interesse hebt voor de buurt-garage verkoop, geef als de bliksem je naam door en geef jouw voorkeur
voor de dag : zaterdag of zondag; geef deze info door via ons mailadres of naar één van de adressen op de voorzijde.
Als er voldoende belangstelling is, organiseren wij de rest ….

Thema van ons Schuurkefeest 2012 : “ Highland-Olympics. “
Na het succesvolle feest van vorig jaar organiseren we dit jaar
weerom een feest voor jong en oud.
We hebben leuke plannen en het belooft alvast weer
onvergetelijk en gezellig te worden.
Noteer nu al zaterdag 25 augustus in je agenda!

