Buurtkrant 2015-2

Zondag

5 April
Zoek de eitjes
op
Hoeve Hangerijn

Voor wie ? De paashaas nodigt zoals ieder jaar alle kinderen en kleinkinderen van de buurt tot 12
jaar uit om samen paaseieren te rapen. (gratis)
Waar ? Voor de opwarming met de paashazen spreken we af om 9u30 op Hoeve Hangerijn.
Nieuw dit jaar: vanaf 8.30u tot 10.00u: ONTBIJT à 6 euro /persoon: vooraf in te schrijven via
inschrijfstrook bij één van de leden van VZW Het Schuurke (zie kader) en dit ten laatste vóór 29
maart.
Traditionele opwarming met de paashazen eveneens op het domein van de Hoeve Hangerijn, meer
bepaald onder het afdak, achter de paardenstallen.
Om 10u stipt gaan we op zoek naar de weggestopte paaseieren.
Breng een mandje mee om je paaseieren te verzamelen.
Ouders, grootouders, sympathisanten … tijdens de paaseierenraap zijn drankjes te verkrijgen aan
democratische prijzen!
Ook bij regenweer zullen de paashazen paraat zijn en de eitjes gewoon uitdelen.

Info – inschrijfstrook
‘t ZOMERT
MET HET
SCHUURKE

9 JULI
6 AUG

Zoals verleden jaar nodigen we terug groot en
klein graag uit op de donderdagen van het
ZOMERKAFFEE op Hoeve Hangerijn
voor kubbing, pétanque of een ander
spel of een gezellige babbel.

Alle buurt info steeds online – via hetschuurke.brugsebuurten.be
mailadres: buurtwerking.hetschuurke@gmail.com
Facebook pagina: https://www.facebook.com/vzwHetSchuurke

INSCHRIJFSTROOK - MIJN “ PAASONTBIJT BUFFET
Naam : ……..…………………… adres …………………………………… tel./mail: ……………
Buffet: Broodjes, croissants, ham, kaas, eitje, jam, chocolade, choco, cornflakes, yoghurt, koffie of thee ,
glaasje fruitsap....eventueel glaasje cava a 1,5€ ter plaatse te betalen....

Aantal volwassenen
Aantal kinderen (tot12jr)

…….. à 6 euro p.p. : ……… totaal
…….. à 4 euro p.p. : ……… totaal
Totaal:
………….

Inschrijfstrook vóór 29 maart inleveren met gepast geld bij één van onze werkgroepleden:

Inbraakpreventie informatieavond (gratis) 18 Juni om 20.00u
Voordracht inbraakpreventie door politie Brugge: in de doening van de Hoeve
Hangerijn
Erna is er mogelijkheid om na te praten bij een drankje aan democratische prijs.
Inschrijven via mail naar buurtwerking.hetschuurke@gmail.com
of een briefje in de bus met aantal personen bij één van de medewerkers.
(dit is enkel om organisatorische redenen)
In deze infosessie geeft de diefstal preventieadviseur van de preventiedienst je graag
enkele tips over hoe je je woning kan beschermen tegen inbrekers.

Naar aanleiding van de verjonging van de buurt focussen we ons met veel graagte op jonge gezinnen met
kinderen.
Daarom verplaatsen we ons buurtfeest naar een kindervriendelijker uur,
namelijk op zondagmiddag 23 aug in plaats van de traditionele avond.
Op zondag verzamelen we vanaf 10.30 uur op het binnenplein van de Hoeve Hangerijn om
samen met je buren te genieten van een zondags aperitiefje.
Tijdens het aperitief ontmoetingsmoment (11 – 12uur) speelt reggaemuziekgroep “Aaibaars”
reggaedeuntjes. Rond de middag kookt huiskok Patrick Pollentier van “Het Engelenhof” een vegetarische
maaltijd en traiteur “Finesse” zorgt voor een heerlijke BBQ.
Na de maaltijd volgt het alom bekende en befaamde desserten buffet, gesponsord door Stefaan
Detavernier van bakkerij Detavernier – Tearoom Carpe Diem.
Welke buurtband/muzikant gebruikt ons podium voor ons afsluitconcert om 15u? Meld u via onze site.

Andere activiteiten op Hoeve Hangerijn :
- Tuinruilmarkt: Zaterdag 23 mei van 12.30u tot 17 u (alle inlichtingen op de hoeve-website)
- Zomerkaffee (Hoeve Hangerijn): op 9 juli & 6 aug telkens van 13u tot 17 u
De oven wordt aangestoken, drankjes worden gekoeld en een namiddag lekker nestelen op
Hoeve Hangerijn, er zijn kleine animaties op het terrein.

De Zonnetuin: open dag op vrijdag 27 maart 2015 van 14u
tot 19 u voor nieuwe kleuters, leerlingen en hun ouders.
www.zonnetuin.be of 050/35 89 09

