Buurtkrantje 2015-1

VZW Het Schuurke wenst u allen een goed 2015 bij u thuis en in onze buurt !
We zijn fier onze activiteiten voor 2015 aan u te kunnen voorstellen
noteer alvast deze data in uw agenda.

7 Februari : Winterontmoeting Spaghetti-avond (zie ommezijde)
5 April : Paaseierenraap voor alle (klein)kinderen op de hoeve

“ N I E U W “ NU MET HEERLIJK ONTBIJT in ‘De Doening’
van Hoeve Hangerijn voor de paaseierenraap. (meer info op de website)
“NIEUW“
Juni : Voordracht/infoavond rond “ Inbraakpreventie “

Politie Brugge geeft toelichting rond inbraakpreventie. Om 20u in de doening van de Hoeve Hangerijn.
Na afloop is er gelegenheid tot napraten met een drankje.
9 Juli – 6 Aug : ZOMERKAFFEE – in samenwerking met Hoeve Hangerijn
gelegenheid tot Kubbing en Pétanque
“NIEUW“
23 Augustus : Buurtfeest - ZOMER BBQ op de

ZONDAGMIDDAG

OPROEP!!! Welke buurtband of muzikant gebruikt ons podium voor ons afsluitconcert om 15u?
Meld u via onze website. Wie weet de start van een succesvolle carrière!
(Meer info op de website)
31 Okt : Halloweentocht in de buurt

samen griezelen langs een vooraf uitgestippeld parcours in de buurt,
daarna, na afloop bijeenkomst in de hoeve.
“NIEUW“
12 Nov : Toneel ‘Ons moeder binst den Grooten Oorlog’

Pianist Gerrit Jalet en verteller Ignace Goethals, brengen ‘Ons Moeder binst den Grooten Oorlog’,
een eigen bewerking van het ontroerende oorlogsverhaal ‘De moeder en de drie soldaten’ van Ernest Claes.
Zij doen dit uitsluitend ten voordele van de Ark gemeenschap Moerkerke-Brugge.
Na het toneel kan je uitvoerig napraten aan de ‘schuurke’ bar met een natje en een droogje.

Activiteiten in de buurt:
Hoeve Hangerijn: Zomerkaffee : donderdag 9 juli en donderdag 6 augustus van 13u - 17u
(meer info op de site: http://www.brugge.be/hoeve-hangerijn-2
Basisschool - De Zonnetuin: - 27 maart 2015 - OPEN KLASDAG voor nieuwe peuters en nieuwe leerlingen van 14u tot 19u.
- 25 april 2015 - TAMBOERIFEEST van 14u-17u en 30 mei 2015 – SCHOOLFEEST/ info: www.zonnetuin.be
Basisschool - Paalbos: - zaterdag 31 januari 2015 infomoment peuters en kleuters tussen 10u en 12u
- vrijdag 6 februari 2015 tussen 15u30 en 19u30 vriendjesfeest in refter afdeling Daverlostraat
- vrijdag 13 maart 2015 vanaf 18u wereldfeest met als thema België
- zaterdag 25 april 2015 opendeurdag tussen 14u en 18u
- zaterdag 6 juni tuinfeest vanaf 11u

OP ZATERDAG 7 FEB. 19 UUR
DE DOENING “Hoeve Hangerijn” Gemene Weideweg Zuid 113
Niemand uit de buurt hoeft te koken die avond! Nodig jouw man, vrouw, kinderen, vrienden, buren uit op een
etentje. Of mensen 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. Wij nodigen ook de mensen van de voorzieningen uit die gebruikmaken van de
hoeve.

Aan alle “ NIEUWE BUURTBEWONERS ”: van harte WELKOM in onze buurt, maak kennis met de buurt en de
buurtwerking! Schrijf u in voor de maaltijd of …kom later op de avond even langs voor een drankje aan de bar.
Van harte welgekomen!
Onze huiskok Patrick van het Engelenhof, serveert u eens te meer een kwaliteitsspaghetti, met ofwel
BOLOGNESE- of VEGETARISCHE saus.
Er is één aperitief inbegrepen in de prijs.
Volwassenen betalen 11 euro, kinderen (tot 12jaar): 6 euro. Voor de kinderen is er een animatieprogramma
voorzien, een recente tekenfilm, wat gezelschapsspelletjes,...
Schrijf u meteen in met het strookje onderaan en met contant geld afgeven bij één vd medewerkers hieronder.
Inschrijven is verplicht want de plaatsen zijn beperkt en dit ten laatste tegen zondag 1 februari.
Kies duidelijk voor een gewone of vegetarische maaltijd.

Johan en Caroline
Beukendreef 6
Bruno en Veronique
Ryckeveldestraat 33

Jacky en Hilde
Bouchoutelaan 21
Wim en Ann
Beukendreef 3

Patrick en An
Engelendalelaan 88A

Kurt en Fleur
Sparrenstraat 18
William en Sabine
Boomkwekerstraat 19

Jo en Katrien
Opkensstraat 30

Filip en Leen
Engelendalelaan 87
Bjorn en Melina
Beeweg 30

Chris en Ann
Bouchoutelaan 4

Jeanic en Lieve
Beeweg 16
René en Rita
Vossensteert 209

Marnick en Mia
Populierendreef 31

(Naam) …………………………….……………………..………………………………………………………….
Bestelt voor …… volwassenen
à 11 € = ..………. (VEG )
Bestelt voor …… kinderen (max. 12 jr) à 6 € = …………. (VEG )

TOTAAL

=

……… Euro

(Indien u kiest voor vegetarisch gelieve “VEG” te omcirkelen)
Inschrijven enkel met het strookje, en contant geld afgeven bij één van onze
medewerkers hierboven.

