stad brugge groendienst

PRIKKELPAD HANGERIJN

Stap in de wereld van de zintuigen en laat je onderdompelen in de natuur
van Hoeve Hangerijn en omgeving!
Op 3 september opent het prikkelpad Hangerijn! Het is een gloednieuw belevingsen ontmoetingspad in de buurt van Hoeve Hangerijn te Assebroek.
Het pad is ongeveer 2,5 kilometer lang en loopt door het Paalbos en het
natuurdomein van de Gemene Weidebeek te Assebroek Brugge. Een verkorte
tocht van ong. 1 km. is mogelijk.
Vanaf het startbord op Hoeve Hangerijn laat je je leiden door onze ‘prikkelpad
egel’ op de wegwijzers, en kan je genieten van een ontspannende tocht met een
tiental zintuigenprikkelende opdrachten.
Het accent van dit pad ligt op het genieten van de prachtige natuur die het
domein biedt en nodigt je uit om op elke post, gemarkeerd met een bord en met
uitnodigende tekening en tekst, met alle zintuigen de natuur te gaan beleven; van
kijkmuur tot knuffelboom … van woelbak tot waterbeestjes…
Het project werd in 2012 in het leven geroepen en kwam tot stand door de
samenwerking van Stad Brugge/Hoeve Hangerijn/Groendienst, diverse
voorzieningen o.a. Het Veldzicht en enthousiaste vrijwilligers van de
buurtvereniging Het Schuurke.
De prachtige tekeningen zijn van de hand van Geertje Van Genechten,
kunstenares.
Voor wie?
Dit prikkelpad is voor iedereen en vrij toegankelijk. Je kan het zelfstandig gaan
ontdekken. Het parcours is niet verhard en moeilijk berijdbaar met rolwagens
OPENING PRIKKELPAD op woensdag 3 september, van 14u tot 16u.
Programma:
14u: aankomst pers en genodigden
14u15: toelichting (door schepen Philip Pierins)
14u30: verkenning prikkelpad
Op de openingsdag zullen de bewoners van Oranje vzw. , dagcentrum Bilkske, u
begeleiden op de eerste verkenning van het prikkelpad.
Praktisch: stapschoenen of laarzen, hou ook regenkledij bij de hand

buiten de smedenpoort 2, b-8000 brugge | www.brugge.be
openingsuren: maandag tot vrijdag 9.00 u. - 12.00 u. en 14.00 u. - 16.00 u., dinsdag 14.00 u. - 18.00 u.
gelieve alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, burg 12, b-8000 brugge

Begeleide prikkeltochten in september en oktober
Voor groepen die wat meer ondersteuning nodig hebben zijn er in september en
oktober op 4 vrijdagvoormiddagen begeleide prikkeltochten. De leerlingen Jeugden Gehandicaptenzorg / Leefgroepenwerking van het Technisch Instituut Heilige
Familie Brugge staan in voor deze begeleiding. Specifieke doelgroepen voor deze
begeleide tochten zijn de voorzieningen voor personen met een beperking en
scholen van het buitengewoon onderwijs en de buurtscholen.
Deze begeleide prikkeltochten gaan door op vrijdag 19 en 26 september en op
vrijdag 3 en 10 oktober, telkens van 9 uur 30’ tot 12 uur 30’. Inschrijven kan via
e-mail naar hoevehangerijn@brugge.be .
Alle info:
Hoeve Hangerijn, Gemene Weideweg Zuid 113, 8310 Brugge
www.brugge.be/hoevehangerijn
www.facebook.com/prikkelpadhangerijn
www.facebook.com/hoevehangerijn
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