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verantwoordelijke uitgever: Filip Gallez

Beste buren,

Bebloemingsactie in onze buurt

Wat gaat de tijd snel! Intussen leven we één jaar in corona
omstandigheden. Niet altijd vanzelfsprekend… We leven in
bubbels, dienen afstand te houden en mondmaskers te
dragen. Wie had dit ooit kunnen denken! Wij, als
buurtwerking, zitten nog steeds in een soort lockdown
waarbij we niet naar buiten kunnen komen met onze
activiteiten! Toch willen we jullie op de hoogte houden van
wat er leeft in de buurt en waar we mee bezig zijn.
Volg de laatste nieuwtjes via de website.
Helaas moeten wij jullie opnieuw melden dat onze
paaseierenraap niet kan doorgaan! Ook ons groot
zomerfeest op 29 augustus is nog een groot vraagteken.
We blijven hopen dat dit nog een kans maakt. De
bebloemingsactie kan gelukkig coronaproof doorgaan!
Het worden meteen bloemetjes van hoop voor de buurt.
Plaats snel je bestelling via onze website.
Gelukkig zijn er nog steeds de babbelbankjes! Je kan ze
vinden in de Bouchoutelaan, Beukenlaan,
Rijkeveldestraat, Gemene WeidewegZuid,
Zilversparrenstraat, Zuiderakker en in en rond de Hoeve
Hangerijn en de Gemene Weidebeek. Wandel en kom tot
rust in eigen buurt.
Hou dus nog even vol en samen met jullie hopen wij op
een snel terug weerzien op één van onze activiteiten.
Warme groeten en Zalig Paasfeest!

Ook in dit moeilijk coronajaar willen we de buurt wat
opfleuren met een bloemetje!
Net als vorig jaar doen we dit jaar ook weer 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 3 april een
mail naar buurtwerking.hetschuurke@gmail.com met
het aantal gewenste plantjes en vergeet niet de kleur te
vermelden (maximum 20 stuks 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 8 mei tussen
10u. en 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.

Het Schuurke team

Woordenwandeling in onze buurt
En wat deden jullie in corona tijd met jullie vrije tijd? Fietsen?
Maar vooral wandelen zoals zo velen waarschijnlijk! Wel, wij van
buurtwerking het Schuurke, hebben een idee! Een woorden
wandeling organiseren in onze buurt, maar wel met jullie hulp!
Stuur ons je tekst (max één pagina A4), een gedicht of een
aanmoedigend woordje, een mooie foto, een tekening met wat
uitleg naar het gekende emailadres van je buurtwerking:
buurtwerking.hetschuurke@gmail.com
Uit de ingezonden teksten/foto’s/tekeningen selecteren wij een
aantal winnaars. Deze worden dan op een parcours in de buurt
opgehangen en worden beloond met een verrassing! Het parcours
zal online komen met de punten waar je de
geselecteerde inzendingen vindt.
Vind je dat ook een leuk idee? Een uitgestippeld
parcours in de buurt met jullie teksten? Wij zijn in
ieder geval benieuwd naar jullie tekst/foto/tekening
en hopen deze snel te mogen ontvangen. Inzenden
kan tot 22 april. De woordenwandeling kan
gewandeld worden gedurende de maand mei.

Cont@ct

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

Gelieve de corona maatregelen
in acht te nemen
bij afhalen van je bestelde plantjes!

Ben je nieuw in onze buurt?
Dan heten wij u graag
van harte welkom!
We hopen u op ons eerstvolgend
evenement te mogen ontmoeten.
Stuur een mailtje naar
buurtwerking.hetschuurke@gmail.com
gericht aan de stroatmoat
met vermelding van jouw nieuw adres.
Jouw stroatmoat bezorgt u dan het
gloednieuw buurtboekje.
Verder kan je ons volgen op
facebook
Het Schuurke vzw buurtwerking
en onze website
http://hetschuurke.brugsebuurten.be

Hoeve Hangerijn
Komt de buurt niet naar de hoeve?
Komt de hoeve naar de buurt…
Hoeve Hangerijn heeft als missie om mensen samen te
brengen. Een ontmoetingsplaats voor jong, oud, buurtbewoners,
mensen met en zonder beperking… Iedereen is hier welkom en
komt maar gewoon zoals hij is. Gezellig samen komen zoals we
het kennen zat er de afgelopen maanden jammer genoeg niet
in. Een kort praatje, een lieve
glimlach, een nieuwsgierige
blik werpen op alle hoeve
activiteiten, weer een nieuw
gezicht ontdekken; een
ontmoeting met onze
doelgroep…Hier kwam niets
van in huis. En wat missen
we dat! Meer dan ooit
beseffen we hoe belangrijk deze kleine ontmoetingen zijn en
hoe erg geluk in een zeer klein hoekje kan schuilen…
Daarom willen we er graag in de buurt op uit trekken om iets
voor onze buren te betekenen.
Samen met enkele gasten uit zorgvoorzieningen komen we
graag tot bij jullie om een taakje uit te voeren en zo iets voor
jullie te betekenen én elkaar te ontmoeten.
Mogelijke taakjes
• Terras en paadjes vegen
• Tuinmeubels wassen om ze zomerklaar te maken
• Glas ophalen
• Brieven naar de postbus brengen
• Een hondje uitlaten
• Heb je misschien gewoon zin in een bezoekje en een praatje?
• Samen een wandelingetje maken?
• Zijn er nog taakjes waar je aan denkt?
Doe ons maar een voorstel …
Mogelijke data
Vrijdag
02/04, 16/04, 30/04, 07/05, 14/05, 21/05, 28/05
Dinsdag 13/04, 27/04, 04/05, 18/05, 25/05
telkens vanaf 14u tot 15.30u
Inschrijven
• Mail naar info@hoevehangerijn.be
• Naam, adres, telefoonnummer, beschikbare datum, taakje,
vraag…, beschikbaar materiaal…
Wij nemen contact op met jullie om verder af te spreken.
Denk aan …
• Wie het eerste mailt wordt het eerst op de lijst gezet
• Volzet = volzet
• We volgen de geldende coronamaatregelen
• Wij komen met personen uit zorgvoorzieningen met een
mentale of fysieke beperking
• Denk ook eens aan je buur…
Zijn er misschien oudere mensen in de straat die geen
email hebben, die zich zelf niet meteen zouden inschrijven?
Spreek ze eens aan, help ze met inschrijven.
Iedereen kan eens deugd hebben aan een nieuwe
ontmoeting en ervaring.
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BUURTKRACHT
Ik denk dat we er ons allemaal van bewust zijn dat er een
klimaatsverandering aan de gang is die vermoedelijk een
niet te onderschatten invloed zal hebben op onze
toekomst. Acties om dit proces af te remmen zijn
hoognodig. Vandaar dat ook stad Brugge mee instapte in
een Europees project dat als doel heeft om, tegen 2030,
de CO2uitstoot drastisch te verlagen door energie
besparend en fossielvrij te verwarmen in de toekomst.
Je buurtwerking VZW Het Schuurke organiseerde, in
december 2020, samen met de dienst leefmilieu hierover
een bevraging. Er werden een kleine 1000 enquêtes
uitgedeeld in onze buurt. Met de ongeveer 100 ingevulde
formulieren die we mochten ontvangen (waarvoor dank!)
gingen we aan de slag. Uit de resultaten kunnen we
afleiden dat vele buurtbewoners reeds stappen
ondernomen hebben om warmte binnen te houden en de
energiekost te verlagen; isolatie van daken en
spouwmuren zijn hiervoor de gekende oplossingen. Hier
en daar denken bewoners aan bijisoleren en zelfs het nog
aanwezige enkelglas of zelfs het dubbelglas te vervangen
door een hoogrendementsglas waarvan de premie
verdubbeld werd in 2021 (€16 per m2). Vele
buurtbewoners investeerden al in zonnepanelen en
overwegen nog een zonneboiler aan te schaffen. Anderen
denken dan weer om een warmtepomp te installeren zodra
de huidige verwarmingsketel op gas het begeeft!
Het is mooi om te kunnen lezen dat reeds vele
inspanningen gedaan werden. Maar uiteraard willen we,
vanuit de buurtwerking samen met stad Brugge, jullie
verder informeren, aanmoedigen en sensibiliseren over
duurzaam energieverbruik.
Als onderdeel van de sensibilisatiecompagnie
BUURTKRACHT zal Stad Brugge een thermocar naar
Assebroek halen in de nabije toekomst, wanneer precies
hangt af van de weersomstandigheden. De bedoeling van
deze wagen is om de huizen in Assebroek (ruimer dan onze
buurt dus) te scannen op vlak van energieverlies. Wij brengen
jullie op de hoogte via onze website, facebook en HOPLR, van
zodra wij hiervan op de hoogte zijn.
Binnen de buurtwerking is er een energiewerkgroepje
opgericht dat geregeld brainstormt over een ‘echt’
buurtproject.
Een zonneparkje aanleggen in de buurt en een aantal
huizen hierop aansluiten? Een windmolentje op de schuur
van Hoeve Hangerijn (of ergens anders?) dat zorgt voor
verlichting in de schuur of dat het rode fietspad voorziet
van een betere verlichting ’s avonds? Nog niets concreets
maar we blijven creatief met deze materie bezig.
Groepsaankopen vanuit onze eigen buurt zijn zeker ook
bespreekbaar; vb. voor 10 zonneboilers moeten we toch
een betere prijs kunnen bedingen dan dat één individu
prijs vraagt aan een installateur?
Zit je zelf met een idee om de buurt CO2 vriendelijker te
maken in de toekomst of wil je meehelpen binnen ons
werkgroepje, dan horen we dit graag via onze website.
Alle ideeën en tips welkom!

