Buurtkrantje 2014-1

VZW Het Schuurke wenst u allen een goed 2014 bij u thuis en in onze buurt !
We zijn fier ons jaarprogramma 2014 aan u voor te stellen
noteer alvast deze data in uw agenda.

1 Februari : Winterontmoeting Spaghetti-avond (zie uitnodiging verder)
20 April : Paaseierenraap voor alle (klein)kinderen op Hoeve Hangerijn
1 Juni : 3e Grootse Buurt – garageverkoop
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 brede bekendmaking via de geijkte kanalen.
Meteen kan je zelf die dag rondneuzen en kennismaken met andere buurtbewoners en onze mooie groene
omgeving. Hoeve Hangerijn wordt het centrale info- en startpunt en ook daar zullen mensen met een beperking
hun eigen gemaakte spullen aan de man brengen.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Hoe meer belangstelling, hoe interessanter….
Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan de buurt-garage verkoop!
Geef als de bliksem je naam door via een mail naar buurtwerking.hetschuurke@gmail.com , contacteer
050/375426, of steek een briefje in de bus met naam en adres bij één van onze contactpersonen met
vermelding “Garageverkoop”.

23 Augustus : Schuurkefeest
“ de leukste (in de) buurt”
Activiteiten op Hoeve Hangerijn :
Velt – Ecotuindag : zondag 1 juni
Zomerkaffee : donderdag 10 juli van 13u30 - 17u
donderdag 07 augustus van 13u30 tot 17u
(meer info op de site: http://www.brugge.be/hoeve-hangerijn-2
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
tevens op facebook: https://www.facebook.com/vzwHetSchuurke

OP ZATERDAG 1 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.
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.
Wij nodigen ook de mensen van de voorzieningen uit die gebruikmaken van de hoeve.
Wij nodigen speciaal alle “ NIEUWE BUURTBEWONERS ” uit.
We heten hen van harte welkom in onze buurt en we willen graag kennis maken !
Onze huiskok Patrick serveert u een kwaliteitsspaghetti à volonté voor 10 euro, u kan ook kiezen
voor een vegetarische spaghetti. Inbegrepen in de prijs: één aperitief.
Wie niet komt eten is ook van harte welkom !
Reserveer uw tafel ! Schrijf u meteen in met het strookje onderaan of met een mailtje.
Vooraf inschrijven verplicht voor eters, ten laatste zondag 24 januari.
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 10 € = ..………. (VEG )
Bestelt voor …… kinderen (max. 12 jr) à 5 € = …………. (VEG )
TOTAAL

=

……… Euro

(Indien u kiest voor vegetarisch gelieve “VEG” te omcirkelen)
Of via mail buurtwerking.hetschuurke@gmail.com en na overschrijving van het juiste
bedrag op rek nr BE42-9795-4973-3054 van
vzw Het Schuurke bij mededeling “ Winterontmoeting 2014“.

Op de hoogte blijven van al onze activiteiten éénvoudig.
Abonneer je op onze “Schuurkeflash” (nieuwsbrief) een mailtje volstaat
naar buurtwerking.hetschuurke@gmail.com (adressen worden niet met derden gedeeld).

