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Paaseierenraap

verantwoordelijke uitgever: Filip Gallez

zondag 21 april
in Hoeve Hangerijn

De paashaas nodigt alle kinderen en
kleinkinderen van de buurt tot 1 2 jaar uit
om samen paaseitjes te rapen.
We verzamelen op het binnenplein van
Hoeve Hangerijn om 9.45u. Daarna
stampen we samen met de paashazen
onze voetjes warm en gaan dan stipt om
10u op zoek naar de weggestopte paaseieren.
Breng een mandje mee om je paaseieren te verzamelen.

woensdag 24 april vanaf 1 4u.

Ouders, grootouders, sympathisanten: tijdens de paaseierenraap
zijn drankjes te verkrijgen aan democratische prijzen!
Ook bij regenweer zullen de paashazen paraat zijn
en de eitjes gewoon uitdelen.

Dit jaar opnieuw met P A A S O N T B I J T

vanaf 8.30u tot 9.45u in de doening van Hoeve Hangerijn.

Het buffet bestaat uit pistolet, zacht broodje, croissant, voor de
kinderen zijn dat chocoladekoek en sandwich, ham, kaas, jam, eitje,
choco, cornflakes, yoghurt ..., koffie of thee, fruitsap en eventueel een
glaasje cava.
Ontbijt à €1 0 (zonder glaasje cava)/persoon
Ontbijt à €1 2 (mét glaasje cava)/persoon
Ontbijt à €5 voor kinderen tot 1 2 jaar
VOORAF inschrijven voor het ontbijt via onze website
http://hetschuurke.brugsebuurten.be
BETALING = INSCHRIJVING
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Paaseierenraap en Buitenspeeldag
Agenda, activiteiten en terugblikken
Hoeve Hangerijn en Buurtklanken
Buurtklanken

Opgepast; de zaal is op die dag verhuurd,
zorg dus voor een regenjas bij nat weer.
Luister naar de leuke buitenspeeldagliedjes van de afgelopen jaren en krijg
meteen al zin! Downloaden kan op

http://www.buitenspeeldag.be/buitenspeeldaglied.

Zin en tijd om mee te helpen die dag?
Heel graag, meld je via de facebookpagina van de hoeve of mail naar
info@hoevehangerijn.be

Gemeneweideweg Zuid 11 3, 831 0 Assebroek

buurtwerking.hetschuurke@gmail.com
Het Schuurke vzw buurtwerking
http://hetschuurke.brugsebuurten.be

CONT@ CT

Wat vind je in dit krantje?

INHOUD

Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt tot 1 20 personen.
We sluiten de inschrijvingen af op 1 5/4/201 9
of bij het behalen van de maximale zaalcapaciteit.
Ben je niet vertrouwd met de computer?
Spreek een buur aan of een stroatmoat.

Dit is een initiatief van KETNET in samenwerking met de stad Brugge en vele
anderen. Ja, we doen weer mee! Die
dag is er geen playstation, tablet of tv
maar spelen we buiten! Kom naar
Hoeve Hangerijn en geniet samen met
je vriendjes en vriendinnetjes van een
ruim aanbod activiteiten in en rond de
hoeve.
Springkastelen, grime, knutselhoek,
voetbal, volksspelen, …plaats genoeg
om te ravotten.
Voor alle kinderen uit de buurt tussen
3,5 en 1 2 jaar, van 1 4 tot 1 7u. De
mama’s, papa’s, oma’s en opa’s komen
natuurlijk mee en zien hoe hun kroost
zich amuseert.
Net als vorig jaar kan je vooraf
picknicken, deze keer op de weide
naast het voedselbos en dit vanaf 11 u.
We voorzien de nodige drank aan de
bar.

Agenda, activiteiten
KALENDER 2019

Noteer alvast de volgende activiteiten

• Zondag 21 april
Paaseierenraap met ontbijt!
• Woensdag 24 april
Buitenspeeldag
• Zondag 25 augustus
Schuurke-Zomerfeest
• Donderdag 31 oktober
Halloween

Schuurkefeest
zondag 25 augustus

Inderdaad,

we trecken
te feest!

Hallo(ween)
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B LI K

Beste buren;
TERUG
Magere Henk (neef van Hein) hier, ik wou nog een dankwoordje schrijven.

Jullie hebben ons griezels weer goed
ontvangen eind oktober. Zowel klein
als groot liepen er prachtig uitgedost
bij. In alle straten kon je weer vrolijk
grijnzende pompoenen aan de ramen
zien hangen. Sommigen hadden extra
moeite gedaan om hun huizen griezelig te versieren.
Een gezin had er zelfs aan gedacht om luie zetels
en een lekker brouwsel te voorzien om de
wachtende monsterouders wat comfortabel te
maken en op te warmen. Wie de hangende mist durfde trotseren kon de sfeer
komen opsnuiven en proeven van de overheerlijke slangenchocoladecake en
bloederige pompoensoep in de Hoeve. Nog eens extra dank voor duistere
kunstenaar Rene' Cappon die zich maanden in het zweet heeft gewerkt om voor ons
een prachtige spooktunnel te bouwen waar we de hapjes euh ik bedoel de kinderen
in stijl konden ontvangen. Dank aan onze hostess heks Fleur, hellehond Rowan, de

creepy tweeling Laura en Esmee, spinne‐vrouw Mieke en prehistorische poortwachter
Houd zondag
Aaron. Verder nog een dikke afgesneden duim voor onze
25 augustus
vrij want dan is helpende klauwtjes binnen de Schuurkegroep. We hebben weer
fantastisch gehuiverd op
er weer ons
deze vijfde editie van het
Schuurkefeest!
Halloween buurtfeest.
We gaan terug in de tijd en beleven het
wel en wee van ridders en jonkvrouwen.
Middeleeuwse toestanden dus op de
Hoeve! We zijn nog volop aan het
fantaseren maar bereid jullie voor op
menig toernooien voor groot en klein.
We voorzien nu al enkele extra outfits
om jullie in de juiste sfeer te brengen.

Quiz op de hoeve

Nieuwjaarsdrink van de buurt

Wisten jullie dat dit
een YAKON was?
Organisatoren Velt,
vzw Het Schuurke
en Hoeve Hangerijn
wel.
1 2 groepen hadden zich ingeschreven
voor de quiz en worstelden zich door de
leuke maar soms moeilijke rondes.
Of dit een tweejaarlijks evenement
wordt zijn we nog niet zeker. We
genieten eerst nog van de vele ‘tuin’
prijzen en denken dan nog eens na.

De nieuwjaarsreceptie in De Doening was weerom een succes. Dank voor jullie
aanwezigheid!
Jullie waren met een kleine 200 man. Samen met de stroatmoaten werd er
veelvuldig geklonken op het nieuwe jaar, werd er
B LI K
G
U
meermaals een goede gezondheid gewenst en
R
E
T
werd het glas herhaaldelijk in de lucht gestoken op
een verdere warme buurt.
60 flessen cava, enkele kilo’s olijven, nootjes en
zakjes chips… : meer moet dat niet zijn. De buurt
trakteerde de buurt. Met jullie aanwezigheid was
het een warm weerzien of voor de nieuwe mensen
een aangename kennismaking.
Wie wil nagenieten van de voorbije activiteiten kan
foto’s bekijken op onze website
http://hetschuurke.brugsebuurten.be

TERUG

B LI K

Hoeve Hangerijn
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Hoevemarkt

De Gezellige Bedoening

Zondag 1 9 mei

Cafetaria en speelmoment met
knutselhoek van 1 3.30u tot 1 6.30u
Iedere woensdagnamiddag vanaf
woensdag 1 6 januari 201 9, enkel niet
op feestdagen.

Zondag 1 9 mei organiseren wij de vijfde
editie van onze hoevemarkt.
Een gezellige namiddag voor het
hele gezin, voor elk wat wils.
Meer info volgt op Facebook.

Iedereen is welkom, inkom gratis.
Vanaf 201 9 organiseren wij onze
cafetaria en spelletjes namiddag iedere
woensdag. Een moment om hier
gezellig te vertoeven, iets te drinken,
een versnapering te eten (tegen zeer
democratische prijzen), spelletjes te
spelen en wat te
knutselen. Wij
zorgen samen met
het Schuurke voor
een leuk aanbod
aan spelletjes,
maar we leren ook
graag jouw
lievelingsspel
kennen. Breng
Hoeve Hangerijn Contact maar mee!
Ook de kleur en
info@hoevehangerijn.be
Gemeneweideweg-Zuid 11 3, 831 0 Assebroek knutseldoos is
050 27 81 68
steeds aanwezig.

Buurtklanken
Stroatmoat en babbelbank "Zet joen"

Kundalini yoga

In elke straat van onze wijk zijn er één of meerdere stroatmoaten actief. Wellicht
ken je jouw stroatmoat al. Wellicht kreeg je die op bezoek met de nieuwjaarskaart
en de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie in de buurt. Misschien kreeg je al een
bezoekje als nieuwe bewoner, bij een geboorte of bij ziekte of bij een overlijden….of
kreeg je gewoon een goeiedag of een vriendelijk woord….
Wil je zelf iets melden aan jouw stroatmoat, neem dan gerust contact
met hem of haar. Weet je niet goed wie dat is of waar die woont, neem
dan contact met Chris.
De stroatmoat probeert mee te zorgen voor een warme en zorgzame
buurt en met het initiatief van de babbelbank willen we een nieuwe
stap zetten.
In de paasvakantie verschijnt de eerste babbelbank, meer bepaald in
Zuiderakker. De bank zal te herkennen zijn aan
het vlagje met het embleem “ZET JOEN ”.
Dit is een uitnodiging om even te
pauzeren, even te zitten en misschien
een babbeltje te slaan met een buur, een
voorbijganger… Maak er gerust gebruik van
want een babbeltje kan zoveel deugd doen.
We proberen dit even uit, het is de bedoeling
dat de bank na een tijdje verhuist naar een
andere straat of dat er nog meer banken
komen, telkens met de oranje vlag “ZET JOEN ”.
Chris Couckuyt, 0474/720678.

Elke dinsdag om
20.1 5u

Kundalini yoga met live
muziek op Hoeve
Hangerijn. De lesgevers zijn Lieselot en
Mario. Iedereen is welkom.
Alle info op http://www.toverwijsje.be

Buurtklanken
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Viool en Piano concert Duo Arion

Zin om mee te draaien voor 1 dag?

Na de succesvolle Nobelconcertenreeks in het voorbije najaar in hotel Die Swaene,
nodigt het Duo Arion je van harte uit op het laatste concert van de 3 concertenreeks
"Lente op zondag". Dit concert vindt plaats in de prachtige Brugse Joseph Ryelandtzaal
– Achille Van Ackerplein 3, te Brugge. Alexander Declercq (buurtbewoner) en Hoat
Nguyen willen u doen proeven van vioolsonates doorheen de tijd… Een nieuwe lente,
een nieuw geluid zal de winterkille muren van de zaal doen verzachten.
Laat u verrassen op zondag 28 april om 1 7 uur.
P ROGRAMMA • W. A. Mozart: Violinsonata in G KV. 301
• J. S. Bach: Itali Concerto in F BWV 971
• C. Saint-Saëns: Etude Op. 1 No. 6 'Toccata' in F
• E. Grieg: Violinsonata No. 2 in G Op. 1 3
KAARTEN
volwassene €1 2
-26 jaar
€7
Reservatie is pas geldig na
Nadien wordt een glaasje gratis aangeboden.
overschrijving op rekening
nr. 750-675-989-728
of IBAN BE37 7506 7598 9728
met de vermelding "Duo Arion
Lente 201 9" + uw naam en het
aantal personen.
U steunt met dit concert tegelijk het VIB
(Vlaams Instituut voor Biotechnologie).
Het VIB is een excellentiecentrum waar
zo’n 1.500 topwetenschappers uit binnenen buitenland baanbrekend onderzoek
verrichten. Hoofdonderwerpen zijn kanker,
neurodegeneratie, ontstekingsziekten en
duurzame landbouw.

Voor meer info:
isabellewillems@telenet.be

Nestkastjes in de buurt
Houden jullie ook zo van deze groene en gezellige buurt? Ja toch!
We willen dan ook de natuur en onze vogeltjes wat helpen!
Hoe? Met het hangen van nestkastjes in onze straten.
Hang een nestkastje aan de straatkant van je huis
bijvoorbeeld aan je voorgevel, in je voortuin, aan een
boom in de straat ….
Leuk voor de vogels maar ook een extra’tje om de
buurt verder gezellig te maken.
Er zijn nestkastjes te koop voor €1 0. Dagcentrum de
Pelgrim maakt de kastjes. Je kan kiezen tussen drie
verschillende nestkastjes:
• Koolmees (meest courante)
• Pimpelmees (minder courante)
• Roodborstje (dit is een open huisje dat je aan een struik
en dus niet in een boom hangt).

Nestkastjes kan je bestellen door een mailtje te sturen
naar michielssens@gmail.com en vermeld welk type
nestkastje je wenst (bijvoorbeeld koolmees) en vul aan
met je naam en adres.

Pimpelmees
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Alleen of met je maatjes?

Zondag 28 april om 1 7u.

Koolmees

│

Roodborstje

...tijdens het Schuurkefeest in augustus

...aan de bar bij één van de evenementen

...wil je iets nieuws (buurt-gerelateerd)
op poten zetten?

Laat van je horen.

Contacteer ons via facebook of mail:
buurtwerking.hetschuurke@gmail.com
we bekijken het graag samen met u.

zondag 31 maart
om 1 0.30u

Hoeve Hangerijn,
Gemeneweideweg-Zuid 11 3

Voor de vierde editie van Levensloop
Brugge organiseert Team Slabbinck een
authentieke Britse High Tea op zondag
1 4 april 201 9 .
Kom genieten met je familie en/of
vrienden van verukkelijke thee, heerlijke
“finger sandwiches”, vers gebakken
scones en een zoetje als dessert.
Al dit lekkers krijg je voor €20 p/p in de
prachtige Orangerie feestzaal, Oude Burg
21 , Brugge. Meer info via Facebook: High
Tea in Brugge. Inschrijven via
levensloopbrugge.catering@gmail.com
tot en met 30 maart.

Ben je nieuw in onze buurt?
Wel kom !

Meld je op ons E-mailadres
buurtwerking.hetschuurke@gmail.com
We bezorgen u ons buurtboekje.

