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verantwoordelijke uitgever: Filip Gallez

Paaseierenraap

De Brugse
verwarmingsrevolutie

De paashaas nodigt alle kinderen en kleinkinderen van
de buurt tot 12 jaar uit om samen paaseitjes te rapen.
We verzamelen op het binnenplein van de Hoeve
Hangerijn om 9.45u. We stampen onze voetjes
warm, samen met de paashazen en gaan
dan stipt om 10u. op zoek naar de
weggestopte paaseieren.
Breng een mandje mee om de
paaseieren te verzamelen.
Ook bij regenweer zullen de
paashazen paraat zijn en
de eitjes gewoon uitdelen.

maandag 27 april om 20u.

zondag 12 april om 10u. op het domein van Hoeve Hangerijn

Ouders, grootouders, sympathisanten,
tijdens de paaseierenraap zijn drankjes
te verkrijgen aan democratische prijzen!

Buitenspeeldag
woensdag 22 april tussen 13u en 17u. op Hoeve Hangerijn
Dit is de eerste woensdag na de paasvakantie en het wordt een
knaller van een 13de editie! De buitenspeeldag is het hoogtepunt
van een campagne die enerzijds kinderen en jongeren aanzet om
buiten te sporten en te spelen in hun onmiddelijke woonomgeving. Stad
Brugge, in samenwerking met onze buurtwerking VZW Het Schuurke,
stellen dan ook graag Hoeve Hangerijn weer ter jullie beschikking als de ideale
speelplek om die namiddag tussen 13u. en 17u. te komen ravotten. We bieden
weer een waaier aan speelmogelijkheden aan: voor de creatievelingen is er 'De
Rasperie' waar je onder begeleiding een kunstwerkje kunt
maken. We duimen nu al op goed weer, want we gaan er
keihard tegenaan: duel touwen trekken onder vriendjes of
tegen de opa’s en oma’s; maar ook de springkastelen zullen
weer opgesteld staan en zoveel andere leuke doespeel
dingen op de hoeve die namiddag. Zin om het prikkelpad af
te wandelen of eens het voedselbos in te duiken? Dit kan zeker ook!
Het Schuurke samen met de hoeve medewerkers zullen een bar voorzien waar je
reeds terecht kunt vanaf 12u. om eventueel je picknick op te eten. Wij zorgen voor
een drankje aan economische prijzen. Kortom, kom de hoeve beleven en spelen op
22 april tijdens de buitenspeeldag tussen 13u. en 17u. De toegang is volledig gratis.
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Beste buur,
Een tijdje geleden vonden jullie een
brief in de bus van Stad Brugge en een
flyer over de DE BRUGSE
VERWARMINGSREVOLUTIE!
Wij, als buurtwerking, zorgden ervoor
dat de Schakelaar meer tekst en uitleg
zal komen geven op 27 april ek. in zaal
‘De doening' op Hoeve Hangerijn om
20u. Wacht dit moment niet af en neem
nu reeds contact op om een GRATIS
renovatiescan te laten uitvoeren door de
Schakelaar. Een telefoontje naar de
Schakelaar op 050/327413 volstaat om
een afspraak geregeld te krijgen op een
moment dat voor je past! Mailen kan
ook naar: info@deschakelaar.be .
Waarom zou je dit allemaal ondernemen
denk je nu? Zou je het zelf niet leuk
vinden om €10 à €15 per maand aan
elektriciteit en gas uit te sparen gewoon
door bepaalde kieren en spleten op te
stoppen of gewoon wat betere of meer
isolatie bij te plaatsen? En je op de koop
toe nog een premie hiervoor kunt
opstrijken!
Is je centrale verwarmingsketel op gas
of mazout aan vervanging toe…wat kies
je dan het best? Wel ook hier kan de
Schakelaar je helpen zoeken naar de
beste toekomstige verwarmings
oplossing en zelfs een offerte helpen
aanvragen, alsook voor de eventuele
premies! Ja, zelfs financieringsmogelijk
heden via de Schakelaar zijn in bepaal
de gevallen mogelijk. Kortom, je hebt
niets te verliezen. Je kan er uiteindelijk
alleen maar bij winnen, en vergeet niet
dat je hierdoor automatisch ook het
milieu helpt en minder CO2 uitstoot. Dit
is dus een winwin situatie. Niet twijfelen
en bellen voor een renovatiescan!
Noteer alvast de datum in jullie agenda
met stip: 27 april 20u. Hoeve Hangerijn.
Tot binnenkort

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

Agenda, activiteiten, buurtklanken
Schuurkefeest
zondag 30 augustus in Hoeve Hangerijn

Hoera hoera,

we zitten met nen jubilée !
Hoed af voor het 20jarig bestaan van
onze vzw Het Schuurke, buurtwerking.
Dat verdient meer dan een bloemetje!
Letterlijk en figuurlijk.
We maken het fleurig en kleurrijk
en beladen ons die dag met bloemen.
Ons vertrouwd concept blijft: samen eten, samen
drinken en plezier maken op een zondagmiddag.
Eind augustus zetten we de buurt
in de bloemetjes en dat zal je gezien hebben!

Terugblik: Nieuwjaarsdrink van de buurt,
zondag 26 januari 2019
"Toast alhier, toast aldaar, gelukkig Nieuwjaar en een goede
gezondheid!!… " waren de meest uitgesproken woorden
tijdens de afgelopen nieuwjaarsdrink van de buurt. Héél veel
bekend volk , maar toch ook wat nieuwe gezichten. Zeker met
dank aan de stroatmoaten die de ziel uit hun lijf liepen om de
buurt persoonlijk uit te nodigen en bij de hoeve samen te
brengen. Dank voor jullie aanwezigheid! Jullie waren opnieuw
met een kleine 200 aanwezigen.

Wie wil nagenieten van de voorbije activiteiten kan foto’s bekijken op
onze website http://hetschuurke.brugsebuurten.be

Hang deze data
vast op jullie
koelkast met onze
kersverse magneet.
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Bebloemingsactie in onze buurt
In het kader van ons jubileumjaar zetten we de bloemetjes nu al
buiten! Daarom doen we dit jaar mee aan de gratis
bebloemingsactie van stad Brugge. Doel is de gevels van de
huizen in onze buurt te bebloemen. Wil je meedoen?
Stuur dan ten laatste tegen 5 april een mail naar
buurtwerking.hetschuurke@gmail.com met het aantal gewenste
plantjes (maximum 20 per huis). Maak je keuze uit Pelargonium
(rood, wit of roze) en Petunia (paars, roze of wit). Voorwaarde is
dat je zelf de plantjes komt afhalen op zaterdag 9 mei vanaf 13u
aan de parking van Hoeve Hangerijn en dat je die plantjes aan
de straatzijde plaatst. Uiteraard zorg je ook zelf voor de aarde
en de bloempotten.

Pelargonium

Petunia

Terugblik: Halloween, 31 oktober 2019
Beste buurtbewoners,
Wij de monsters en andere wezens van de duisternis willen
jullie allen graag danken voor een fantastische avond. Gevels
vol spinrag, grafzerken op het gazon en ook in de hoeve
hebben we ons goed geamuseerd. Een lekker soepje om je
mee op te warmen (van Patrick de duivelse kok aan huis) en
een heerlijke Día de Muertos cake om je vingerkootjes bij af te
likken (gemaakt door bella senorita Fleur).
De dappere kinderen stapten zonder aarzelen de spooktunnel
binnen. Volgend jaar komen we zeker terug.
Veel liefs,
De monsters
Nog eens extra dank aan spookhuisarchitect
René, creatievelingen (en excellente acteurs)
Mieke het spinnenvrouwtje, Aaron de poort
wachter, Kurt als Dr. Creepy en de helpende
handen van Het Schuurke, Véronique, Johan, Jacky, Romain, Wim,
Jo, andere Wim en Filip en last but not least onze warme gastvrouw
en talentvolle bakker van cakes Fleur.

Buurtklanken
Samen voor een veiliger
Vossensteert/Bossuytlaan.
Wie op de Vossensteert rijdt, voelt het
dagelijks: het is een uiterst gevaarlijke
straat. Structureel onveilig voor fietser,
voetganger en autobestuurder.
Er valt veel over te zeggen.
Het is tijd om er iets aan te doen.
Wie wil meedenken in functie van het
responsabiliseren van de Brugse
overheid? Laat het mij weten.
We vormen een tijdelijk werkgroepje met een eerste
samenkomst op woensdag 22/04/20.
Contact : Els Goderis, Zuiderakker 24A, tel: 0496 384572.

Hoeve Hangerijn
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Bijenkaffee op de hoeve
vanaf woensdag 4 maart om 19u

Cafetaria en spelletjes namiddag

'De gezellige bedoening'
Iedere woensdagnamiddag behalve
op feestdagen van 13.30u tot 16.30u
Het ideale moment om hier gezellig te
vertoeven, iets te drinken, een spelletje
te spelen zowel binnen als buiten.
Er zijn steeds tal van spelletjes, kleur
boeken en een knutselhoek aanwezig.
Je eigen spelletje meebrengen kan ook.
De toegang is vrij en iedereen is van
harte welkom.
Speciale knutselnamiddagen
Op woensadag 8 april staat de
knutselnamiddag in het teken van Pasen
en op 6 mei knutselen we tijdens de
schaapscheerdag voor moederdag.
Voor deze knutselspecials moet je je
inschrijven, de kostprijs is €2.
Alles wat je zelf gemaakt hebt mag je
meenemen naar huis.

Graag willen wij jullie uitnodigen op Hoeve
Hangerijn voor ons bijenkaffee. De bedoeling is
vrij simpel: we genieten van een glaasje en
praten over de bijen. Op die manier kunnen we
met andere imkers in contact komen, ervaringen
en kennis uitwisselen en bijleren van elkaar.
Hoeve Hangerijn heeft zelf ongeveer 10 kasten
staan en er zijn verschillende imkers actief op het
domein. De bijen doen het hier vrij goed.
De imkers demonsteren het 'slingeren' vaak om
aan te tonen hoe het 'imkeren' in z'n werk gaat.
Het is niet de bedoeling om lessen of lezingen te
organiseren tijdens de kaffee's. Ook om de winst
is het ons zeker niet te doen.
De opbrengst van het kaffee zal gebruikt worden om imkermateriaal voor
educatieve doeleinden op de hoeve aan te schaffen .
De bijenkafee is er voor mensen met én zonder een beperking!
vanaf maart 2020 elke eerste woensdag van de maand om 19u
4 maart
1 april
6 mei
3 juni
Iedereen is welkom, jong en oud, leek, beginner of ervaren imker.
Hopelijk kom jij ook!

Hoevemarkt op zondag 17 mei (3de zondag van mei)
Meer details kun je vinden op onze Facebook pagina.

Aankoop van nieuwe kinderfietsjes
Lieve bezoeker, op de Hoeve ontvangen wij jaarlijks heel wat mensen. Gemiddeld tot 5000 personen per
jaar, waarvan heel veel kinderen.
Er wordt dan ook vaak gebruik gemaakt van de voorziene fietsjes op de Hoeve door de kindjes.
Deze fietsjes zijn nu erg verouderd en zijn echt aan hun laatste ronde toe. Hierdoor zouden wij
graag willen investeren in nieuwe fietsjes en dit voor verschillende leeftijden. We willen de Hoeve
namelijk zo aantrekkelijk mogelijk maken voor het publiek en dus ook voor de kindjes.
Graag willen we nieuwe, kwalitatief duurzame fietsjes aankopen, maar daar zit een mooi
prijskaartje aan vast. Hiervoor zouden we dan ook jullie hulp willen inroepen.
Door de bezoeker, voor de bezoeker.
In het voorjaar van 2020 zullen we verschillende acties op poten zetten (door oa. lotjes
verkoop) om ons spaarvarkentje te vullen zodanig dat we tegen de zomer kunnen uitpakken met een nieuw fietsenpark voor de
jonge bezoekers.
Koop een lotje en sponsor zo ons nieuw
fietsenpark. €2.50 per lotje, €10 voor 5
lotjes, €20 voor 10 lotjes.
Op 100 lotjes zijn er 15 te winnen.
Waag je kans, grabbel een lotje en zie
meteen of je prijs hebt!

Te winnen prijzen
1
2
3
4
5

x
x
x
x
x

koetsrit voor 8 personen
luxe Hoevepakket
Hoevepakket
fles Hoeve appelsap
Faitrade Hoeve draagtas

Voor meer informatie
kun je ons contacteren
info@hoevehangerijn.be
tijdens de werkuren: tel. 050278168
of volg ons op Facebook.

Buurtklanken
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Op de foto herken je enkele stroatmoaten op hun nieuwjaarsvergadering en receptie met een heus biertje genaamd ‘stroatmoat’.
Hierbij ook de lijst van de stroatmoaten per straat. Neem gerust contact op.
Ben je nieuw in onze buurt?
Wivina Renier
Rijkeveldestraat 7
Assebroek
We l k om !
Johan Degroote
Beukendreef 6
Assebroek
Meld je bij jouw Stroatmoat
Cunera Delanote
Lorreinendreef 62
Assebroek
of stuur een mailtje naar
Filip Gallez
Engelendalelaan 87
Assebroek
buurtwerking.hetschuurke@gmail.com
Romain Vandevoorde
Engelendalelaan 60
Assebroek
Chris Couckuyt
Bouchoutelaan 4
St. Kruis
Ludovic Du Faux
Paalbos 23
Assebroek
Gezellig een kaartje leggen
Amandine Cassert
Warande 10
Assebroek
William Strijbol
Boomkwekerstraat 19
St. Kruis
(manillen) Nieuw in onze buurt
Jo Van Calster
Opkensstraat 30
Assebroek
Nancy Faict
Vlakkaard 3
Assebroek
Heb je interesse om regelmatig een
Els Goderis
Zuiderakker 24 A
Assebroek
partijtje te manillen? Bezorg me jouw
Wouter Naessens
Beeweg 28
St. Kruis
naam en contactgegevens, met
Vanessa Aneca
Beeweg 20
St. Kruis
eventueel een voorkeur van tijdstip
Jaak Schuurmans en Greta Ter Heide 9
St. Kruis
(wekelijks, tweewekelijks of maandelijks)
Ria Beckmann
Gemene Weideweg Zuid 131 Assebroek
en uren (namiddag, avond).
Magda Delrue
Ter Lo 30
St. Kruis
Peter Coudenys en Joke
Ter Lo 55
St. Kruis
Bij voldoende interesse, proberen we dit
Tom Callebaut
Zilversparrenstraat 48
St. Kruis
graag te organiseren!
Emmanuel Van Houtte
Zilversparrenstraat 22
St. Kruis
Jean Pierre Van Belle,
Kurt Van Poucke
Sparrenstraat 18
Assebroek
Zilversparrenstraat 26, 8310 SintKruis
André Ackaert
Vossesteert 87
Assebroek
0477/298810 of via het mailadres van
Hilde Vercruysse
IJzerland 18
Assebroek
Geert Cloet en Sonja
Populierendreef 12
Assebroek
Het Schuurke (zie pagina 1).
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BaBabbelbank
N
nkcontact
BA Z E T J O E N
Vorig jaar verscheen het eerste babbelbankje in onze buurt, meer
bepaald in de Zuiderakker. Stroatmoat Els zorgde samen met de
bewoners van de straat voor een feestelijke inhuldiging. Het bankje
staat er nog steeds en het wordt gebruikt door passanten (wandelaars
en fietsers) en buurtbewoners. In onze buurt staan er nog vele
‘officiële’ zitbanken zoals aan de Hoeve Hangerijn, in de Gemene
Weidebeek, het trapveld... De stroatmoaten namen het initiatief om er
tijdens de Paasvakantie nog een vijftal bij te
plaatsen in de Bouchoutelaan, Beukenlaan,
Ter Heide, Gemene Weideweg zuid en
Zilversparrenstraat. De bankjes worden
aangeduid met een speciaal ontworpen vlag
(met dank aan René en Filip) met de
uitnodiging ‘ZET JOEN’. Het is een
uitnodiging voor elke buurtbewoner en
passant om even de tijd te nemen om wat uit te
rusten, een babbeltje te slaan, een geheimpje te
vertellen…. kortom elkaar te ontmoeten. En zo zetten
we weer een stapje op weg naar een warme buurt.

Kom het einde van de examens
en vooral de start van de vakantie
vieren met je klasgenoten!
Mama's en papa's kunnen gerust zijn,
er zal geen alcohol aanwezig zijn
en het zal om 23u59 eindigen.
Het is een fuif enkel voor 1216 jarigen.

Start 19u en einde om 23u59.
Enkel frisdranken, frietjes en frikandellen
aan spotprijzen.

