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Kerst in onze buurt

2013

We zijn fier om U voor de eerste keer in onze geschiedenis twee
Kerstactiviteiten aan te bieden. In deze donkere tijd willen ook wij wat
licht en vrede brengen in onze buurt. Beide activiteiten organiseren we
samen met Hoeve Hangerijn en gaan door op de hoeve.
U bent van harte uitgenodigd op : Kerstmarkt op Hangerijn
Kerstspel op Hangerijn

Kerstmarkt op Hangerijn
Vrijdag 13/12/2013 > 14 u - 18 u
Wat?
Hoeve Hangerijn wordt omgetoverd tot een heuse kerstmarkt
met kraampjes, vuurkorven en een kerst bar.
8 voorzieningen bieden zelfgemaakte producten aan zoals juwelen,
viltzakjes, kaartjes, confituur, advocaat, kerstversiering, kussentjes enz enz.
Ideaal voor uw kerstcadeautjes of om uw koekenkast aan te vullen…
en u steunt meteen de voorzieningen…
Wie?
Iedereen is welkom op de eerste editie van deze kerstmarkt
Inkom is gratis, drank aan democratische prijzen…..gezelligheid troef….
Ook wie een handje wil toesteken is welkom !
Vele helpende handen maken licht werk.
Hoeve Hangerijn
Gemeneweideweg-Zuid 113, 8310 Assebroek
t 050 27 81 68
hoevehangerijn@brugge.be
www.brugge.be/hoevehangerijn

Kerstspel op Hangerijn
Zaterdag 21 december om 18 u
Het Kerstspel dateert uit de
middeleeuwen en werd via mondelinge
overlevering door een Duitse
professor in dichtvorm bewaard en
weer speelbaar gemaakt voor de
Steinerscholen in heel de wereld.
Voor het Nederlandse taalgebied werd
een vertaling gemaakt in een goed
verstaanbare "oude boerse taal".
Het verhaal is doorspekt met originele liederen en een grote portie humor. Samen
met de beelden en de ommegangen is het een unieke ervaring van het
kerstverhaal.
Traditiegetrouw wordt ook in de Brugse Steinerschool het kerstspel jaarlijks
uitgevoerd door ouders en/of leerkrachten, als geschenk voor de leerlingen. Ook
spelen we ieder jaar eens buiten de grenzen van het schooldomein, als geschenk voor
wie het aan wil horen. Dit jaar op Hoeve Hangerijn, in een stemmige, winterse setting
wordt het zeker en vast een unieke belevenis! Mogen we U alvast vragen om U
warm in te pakken, het spel zal gedeeltelijk buiten doorgaan, maar de vuurkorven
en de middeleeuwse bar zorgen alvast voor de nodige gezellige warmte!
Ook bij regen of sneeuwweer gaat het kerstspel door in de stallen.

Vzw Het schuurke
www. hetschuurke.brugsebuurten.be
Gemeneweideweg-Zuid 113, 8310 Assebroek
www.facebook.com/vzwHetSchuurke

http://twitter.com/Het_Schuurke

Noteer ook al in uw agenda: Jaarprogramma 2014
1. Spaghetti avond op 1 Feb
2. Paaseierenraap op 20 April
3. Garageverkoop op 1 juni onze 3° editie
( U kan zich nu al inschrijven via ons mailadres )
4. Schuurkefeest op 23 Augustus

