Het Schuurke

ZONDAG 12 APRIL - PAASEIERENRAAP

Voor wie ? De paashaas nodigt alle kinderen en kleinkinderen
van de buurt tot 12 jaar uit om samen paaseieren te
rapen. (eieren worden gratis aangeboden)
Waar ? Voor de opwarming met de paashazen spreken we af
om 9u45 in het Paalbos aan het VKSJ - Lokaal.
Om 10u stipt rennen we dan het bos in op zoek naar de paaseieren.
Breng een mandje mee om je paaseieren erin te verzamelen.
Ouders, grootouders, sympathisanten … tijdens de paaseierenraap zijn extra
drankjes te verkrijgen aan democratische prijzen!
Ook bij regenweer zal de paashaas paraat zijn.
Hij zal dan met veel enthousiasme de paaseieren uitdelen onder een reuzenparaplu of in het
lokaal.

HART – RUN 2009
de

Op 15 & 16/05/2009 is er een 2 editie van de HARTRUN gepland!
de
Een enthousiaste werkgroep HARTRUN is deze 2 editie volop aan het voorbereiden.
Dit jaar gaat alle opbrengst gedurende die 20 uren dan ook
integraal naar VZW HARTEKINDEREN !
VZW HARTEKINDEREN, helpt ouders en kinderen met een
(aangeboren) hartafwijking! In Vlaanderen worden er 600 kinderen
per jaar geboren met een hartafwijking!
Wij, als VZW het Schuurke, helpen mee het project dragen door
logistieke steun te leveren de dag van het evenement en met onze
medewerkers helpen we standjes te bemannen. We hopen terug
véél buurtbewoners te kunnen begroeten op dit sportief gebeuren
in onze wijk.
Alle nodige info en overzicht van programma
te bekijken op www.hart-run.be

De trein van Hart-Run 2009 is weer vertrokken.
Vanaf heden wordt op iedere dinsdag om 19.30u weerom gestart
met een loopsessie: “ START TO RUN “.
Tijdens de loopsessies wordt er in een aangepast programma van lopen en wandelen opgebouwd van 0 tot 5 km.
Een trainingsschema wordt steeds meegegeven.
Afspraak dus iedere dinsdag om 19.30 u aan ingang GVB Zonnetuin kant Beeweg.
OPROEP NAAR HELPENDE HANDEN:
Voor zo’n groot evenement zijn vele helpende handen welkom.
Onder het motto veel handen maken licht werk, vragen we geïnteresseerden zich te melden om de grote
evenemententent op te bouwen en natuurlijk na de manifestatie terug een handje toe te steken om ze af te breken,
info en meer details zijn te bekomen bij Filip Gallez : 0486 / 64.37.69.
De HARTEKINDEREN zullen jullie dankbaar zijn !

Programma :

Vrijdag 15 mei
o 14.00u : start van de loop,
o 16.30 tot 18.30u : randanimatie voor kinderen - FUNBUS
o 19.00 tot 20.00u : muzikaal optreden :’t Klein Muziekstje
o 20.30 tot 22.00u : muzikaal optreden(cover band)
o 22.00 tot 08.00u : stil nachtprogramma
Zaterdag 16 mei
o 07.00u : Oxfam ontbijt
o 08.00 tot 09.15u : ochtendgym ouders en kinderen
o 09.30 tot 10.00u : de eindspurt
o 10.30 tot 11.30u : aperitief & prijsuitreiking

Beste buurtbeweuners al te goare
Voelde’t al kriebel’n? Goa je were buzze gev’n?
Goa ’t je van de joare ze’er luk’n?
Wel, begin moar t’ oefen’n – te train’n – je condise en souplesse
een duwtj’ omoge te gev’n !!!
Spreek tussendeure af met ne compagnon – een vriendinne – je beste moat – je
lie’iefste lie’ief – je schonste lid van de famile, die ier of elders weunt, ’t doet er
nie toe en zeg teg’n mekoar:
“Vandejoare doen w’op de Schuurkefeest’n in oguustuus ze’er mee met diene
koers met de kortewoag’ns! Da goa gèstig zin en ’t goan d’er vele kom’n
kiek’n,’en z’ons toch gezeid ! We goan ton ne kèr chette gev’n en ne kèr loat’n
zien wie dat er ier ’t rapst is van hèl ‘t geburte!”
Dus, beste boer’n en boerin’n, of da je nu jong zit of een betj’ oeder, smoet
junder kietn en natuurlik jundere kortewoag’n en goa ’t er voiren, want de
priez’n goan de moeite zin en d’ambianc’ ook! En vergèt nie: ’t startschot goa
rond te vuv’n zin!
Jow
Doe ze de groet’n
’t Organiser’nd comité

Pinkstermaandag
01 Juni

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten, bezoek
regelmatig onze site (http://hetschuurke.brugsebuurten.be)
of geef Uw emailadres door op
buurtwerking.hetschuurke@gmail.com
en wij zorgen voor de rest.
(Uw mailadres wordt met de meeste discretie behandeld)

