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Vrijdag 12 december van 14 u - 18 u: Kerstmarkt op de Hoeve
Voor de 2e keer wordt de Hoeve Hangerijn omgetoverd tot een heuse kerstmarkt, met
kraampjes, vuurkorven en een kerstbar. 8 voorzieningen bieden zelfgemaakte producten aan.
Ideaal voor uw kerstcadeautjes of om uw koekenkast aan te vullen…en u steunt de
voorzieningen… Wil je met je zorgvoorziening, buurtschool of school bijzonder onderwijs je
kerstspulletjes verkopen? Stuur een e-mail naar hoevehangerijn@brugge.be Laat ons weten wat
jullie aanbieden en met hoeveel jullie aanwezig zullen zijn. De inkom is gratis. Ook wie een
handje wil toesteken is welkom! Gemeneweideweg-zuid 113, 8310 Assebroek - 050 27 81 68
hoevehangerijn@brugge.be
www.brugge.be/hoevehangerijn

Kerstmarkt in de Zonnetuin
Vrijdag 12 december 15 u - 18 u
Zin om de kerstsfeer op te snuiven op de speelplaats van
de Zonnetuin? Dit kan zeker. De kinderen bieden zelfgemaakte
producten aan, bloemstukjes ...enz. De toegang is gratis, glühwein
en chocomelk aan democratische prijzen,…ook hier gezelligheid troef.
Beeweg 32 8310 Sint-Kruis 050 35 89 09 directie@zonnetuin,be www.zonnetuin.be facebook

Kerstspel op Hangerijn
Zaterdag 20 én zondag 21 december 2014
Voor de 2e keer op rij wordt het middeleeuws kerstspel opgevoerd.
In een eenvoudig decor, doorspekt met volkse liederen worden de oude
verhalen op stemmige wijze gespeeld. Een moment van rust in deze
hectische tijden. Een uniek en gratis evenement, waar iedereen van harte welkom is.
De herberg opent telkens om 18u, het kerstspel begint om 20u en er is een folk
optreden om 21.30u. De vuurkorven, de middeleeuwse herberg en de muziek verwarmen
niet alleen de handen maar ook het hart.
!! De voorbereidingen zijn momenteel nog volop aan de gang. Hou de website van de hoeve in
de gaten voor eventuele aanpassingen in het programma: www.brugge.be/hoevehangerijn

Plan je een activiteit in de buurt? Wil je iets melden aan de buurt?
Geef ons een seintje, wij vermelden dit in de eerstvolgende buurtkrant:
buurtwerking.hetschuurke@gmail.com

Wil je nog wat nagenieten van ons buurtfeest ‘de leukste in de
buurt’? hetschuurke.brugsebuurten.be ! Volgend jaar gaat het
zomerfeest door op ZONDAG 23 aug 2015
Inderdaad, een middag evenement.
We starten met apero-bar, opgevrolijkt met muziek, gevolgd
door de traditionele BBQ. We hopen zo meer jongere gezinnen
aan te spreken.
Voor concrete organisatie geven wij ons nog wat tijd…
Meer hierover in de volgende buurtkrant, nieuwsbrief,
facebook of website!
Onze buurt heeft een mini bibliotheek "Little Free Library"
Het concept komt overgewaaid uit de Verenigde Staten en is wereldwijd
verspreid. In Brugge is dit de 2e. Eerder werd er een “Little Free Library”
geopend in de wijk Hertsvelde-West in Sint-Andries. VZW Het Schuurke
kon aanspraak maken op een Brugse buurtcheque om de onkosten te
dragen voor de oprichting hiervan. Het gebruik is simpel: je neemt een
boek uit de kast, leest het en brengt het daarna terug, zonder enige kost.
Wie een mooi boek staan heeft in zijn boekenkast thuis waarvan je denkt ‘mijn buren zouden dit
boek ook moeten lezen’ wel, breng het naar de Little Free Library op de hoeve, wie weet maak je er
iemand gelukkig mee. Met dit nieuw initiatief van Het Schuurke hopen we dat buurtbewoners EN
mensen met een beperking elkaar vinden en boeken ruilen via deze minibibliotheek. 2
buurtbewoners houden een oogje in het zeil, naar netheid en inhoud toe en zorgen dat het aanbod
aantrekkelijk blijft voor jong en oud.
Waar:
De bibliotheekkast staat opgesteld onder het afdak achter de grote schuur van Hoeve
Hangerijn. Van harte welkom!
Maak kennis met het PRIKKELPAD!!
Stap in de wereld van de zintuigen en laat je onderdompelen in de
natuur van Hangerijn! Heerlijk genieten op een zintuigen-prikkelend
pad, met diverse opdrachten. Het prikkelpad is een gloednieuw
belevings- en ontmoetingspad in de buurt van Hoeve Hangerijn.
Het pad is ongeveer 2,5 kilometer lang en loopt door het Paalbos en
het natuurdomein van de Gemene Weidebeek. Het pad ‘prikkelt’ de
zintuigen en is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen buurtvereniging Het Schuurke en
Hoeve Hangerijn. Dit prikkelpad is voor iedereen toegankelijk Kom dit prikkelpad met als start- en
eindplaats op Hoeve Hangerijn zeker ontdekken!

AGENDA
vzw ‘t HUIZEKE en de Regionale Werkgroep Plan Brugge organiseren samen voor de 9de maal de HUIZEKE
PLAN QUIZ op vrijdag 14 november 2015 (zaal Patria) ten voordele van een sociaal woonproject en aan
onderwijsprojecten in Togo ondersteund door Plan België.
BS PAALBOS: infomomenten voor nieuwe kleuters op 15 november en 17 januari van 10-12u. Opendeurdag op
25 april van 14-18u en schoolfeest op 6 juni 2015.
De ZONNETUIN: Instapdata nieuwe peuters in 2015: 5 januari, 2 februari, 23 februari, 20 april en 18 mei; infodag
op 27 maart, schoolfeest op 30 mei 2015. Iedereen WELKOM! www.zonnetuin.be directie@zonnetuin.be
vzw HET SCHUURKE: winterontmoeting spaghettiavond op zaterdag 7 februari 19u, Paaszondag 5 april
9.30u : paaseierenraap op de Hoeve!, 23 augustus 2015: het zomerfeest!
HOEVE HANGERIJN: talrijke workshops en bakactiviteiten (vooraf inschrijven), vernissage van de
tentoonstelling ‘klaar voor de kunst’: vrijdag 21 november van 14.30 tot 16u, doorlopend: prikkelpad, kerstmarkt:
vrijdag 12 december 14-18u, kerstspel zaterdag 20 en zondag 21 december 2014: telkens herberg 18u, kerstspel: 20u,
optreden folkgroep: 21.30u

