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VOORWOORD
‘Kom maar, gewoon, zoals je bent.’ Zo luidt de slagzin van de Hoeve Hangerijn waarvan je 
de steen wellicht al op het domein tegenkwam. Een eenvoudige zin, die heel wat beteke-
nis in zich draagt. Hoeve Hangerijn is een plek geworden voor iedereen, waar iedereen 
zichzelf kan zijn, anderen kan ontmoeten zoals ze zijn. Personen met een beperking, 
buren, scholen en vrijwilligers. 

In dat opzicht werd in overleg tussen de Stad en het OCMW beslist om de werking van 
de Hoeve Hangerijn op 1 juli over te hevelen van de stad naar het OCMW. Het OCMW is 
namelijk dé partner om de zorgvraag die er op Hoeve Hangerijn heel duidelijk is, mee te 
begeleiden en verder te sturen. 

De zesde programmabrochure van de hoeve is dan ook meteen de eerste brochure onder 
OCMW vleugels. Het team van Hangerijn heeft zijn uiterste best gedaan om een gevari-
eerd programma aan te bieden voor de komende zes maanden. De trajecten ‘dierenver-
zorging’ en ‘moestuin’ lopen door op vaste dagen in de week en de workshops krijgen 
hun vaste stek. Denk maar aan de tweewekelijkse bakworkshops op donderdagvoormid-
dag of de begeleide prikkeltochten met ondersteuning van leerlingen-opvoeder. Nieuw 
is de workshop ‘knappe kunstenaar’ waarbij je figuren kan boetseren uit klei en spek-
steen. Mis dit alvast niet en schrijf je tijdig in.
Daarnaast is iedereen van harte welkom op onze jaarlijkse evenementen zoals het 
Oogstkaffee, de fruithappening, de kerstmarkt en het kerstspel. Grasduin door het pro-
gramma en ontdek wat Hoeve Hangerijn voor jou in petto heeft.

Heb je zelf activiteit die je als organisatie, vereniging of vrijwilliger wil aanbieden in de 
hoeve? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Het team van Hangerijn staat samen met een groep enthousiaste vrijwilligers klaar om 
er terug een spetterend werkjaar van te maken. 

De samenwerking met, de inspanningen voor en het enthousiasme van alle betrokkenen 
heeft in enkele jaren geleid tot de metamorfose van een vervallen boerderij tot de mooie 
sociale site die Hangerijn op vandaag is. De toekomst is mee aan ons, laten we hier een 
mooi vervolgverhaal voor schrijven!

Dirk De fauw    Renaat Landuyt
OCMW-voorzitter    Burgemeester van Brugge
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ACTIVITEITEN

TRAJECTEN
Trajecten zijn activiteiten waarbij je voor minimum drie maanden een engagement aan-
gaat en waarvoor je je als groep wekelijks een halve dag inzet

MOESTUIN- HERFST- EN WINTERTRAJECT 

Wat?
Samen zaaien, planten en oogsten: Hoeve Hangerijn start het herfsttraject in de moes-
tuin met de oogst. De moestuin heeft een creatief ontwerp in de vorm van een korenhalm 
met verschillende korrels en elke korrel wordt bewerkt door een trajectgroep. 
In onze houten serre, die toegankelijk is voor mensen met een beperking door een brede 
deur en aangepaste werktafels, kunnen we rustig verder werken als het weer wat slech-
ter is. 
Dit traject kan in combinatie met het traject dierenverzorging

Wie?
• Voorzieningen
• Buurtscholen en scholen van het buitengewoon onderwijs

Wanneer?
Momenteel zit dit traject vol. Heb je interesse om hier aan deel te nemen wanneer er 
een plaatsje vrijkomt? Stuur een e-mail naar hoevehangerijn@ocmw-brugge.be en we 
houden je verder op de hoogte

Praktisch
Zorg voor werkkledij, regenkledij en laarzen

Kostprijs?
€ 1,5 per persoon per dagdeel

Extra
De kers op de taart: 
we nodigen alle 
‘moestuintrajecters’ 
uit op woensdag 16 
september voor het 
oogstfeest : samen 
het menu klaarma-
ken en dan genieten 
van een overheerlijke 
maaltijd met produc-
ten uit de moestuin 
(meer info bij de eve-
nementen)
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DIEREN – ZORG EN BELEVING

Wat?
Ook onze hoevedieren zorgen ervoor dat 
de trajecters in aanraking komen met het 
boerderijleven in al haar facetten. Je kan 
op je eigen manier genieten van de die-
ren door ze te verzorgen, te voederen, te 
kammen en zeker en vast ook door ze te 
knuffelen.
De dieren verhuizen in de herfst terug 
naar hun stallen. Voorzien van laarzen en 
kledij die tegen een stootje kan, gaan we 
onder meer de stallen uitmesten, schoon-
vegen en van vers stro voorzien. Dit is een 
leuke manier om de boerderij beter te le-
ren kennen.
Dit traject kan in combinatie met het tra-
ject van de moestuin

Wie?
• Voorzieningen
• Buurtscholen en scholen van het bui-

tengewoon onderwijs

Wanneer?
Momenteel zit dit traject vol. Heb je inte-
resse om hier aan deel te nemen wanner 
er een plaatsje vrijkomt? Stuur een e-mail 
naar hoevehangerijn@ocmw-brugge.be en we houden je verder op de hoogte. Dit traject 
biedt plaats voor een tiental personen

Praktisch
Zorg voor werkkledij, regenkledij en laarzen

Kostprijs?
€ 1,5 per persoon per dagdeel
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WORKSHOPS
Workshops zijn losstaande activiteiten waarvoor je per (halve) dag kan inschrijven

BAKACTIVITEIT 

Wat?
Onder leiding van onze bakker des huizes Mario leer je voeling krijgen met het deeg. Je 
bakt – afhankelijk van de datum waarvoor je inschrijft quiches, pizza’s, boerenbrood, pis-
tolets, klaas- en andere koeken of hartenbroodjes. De bereidingen worden afgebakken in 
de houtoven en krijg je achteraf mee naar huis of kan je ter plaatse opeten

Wie?
• Voorzieningen
• Scholen van het buitengewoon onderwijs

Wanneer?
• Donderdag 10 september: pizza’s 
• Donderdag 24 september: pizza’s 
• Donderdag   8 oktober: quiches 
• Donderdag 22 oktober: quiches  
• Donderdag 29 oktober: halloween koekjes 
• Donderdag 12 november: Sint-Maarten koekjes 
• Donderdag 26 november: klaaskoeken 
• Donderdag   3 december: klaaskoeken 
• Donderdag 17 december: pizza’s 
• Donderdag   7 januari: brood
• Donderdag 21 januari: pistolets  
• Donderdag  4 februari: hartenbroodjes
• Donderdag 18 februari: pizza’s 
Telkens in de voormiddag van 9u30’ tot 12u30’
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Inschrijven
Stuur een e-mail naar hoevehangerijn@ocmw-brugge.be 
met daarin de gewenste datum, het aantal deelnemers en het aantal begeleiders

Praktisch
Breng keukenhanddoeken en schorten mee en voorzie eventueel iets om tijdens de 
maaltijd te drinken. Wij voorzien water, koffie en thee.
Voor de quiches en pizza’s worden de basisingrediënten voorzien (tomatensaus, kaas, 
groentjes uit de moestuin). Heb je een meer speciale creatie op het oog? Breng gerust 
nog enkele extra ingrediënten mee

Kostprijs?
€ 2,5 per persoon

Aantal deelnemers?
Maximum 10 deelnemers per bakworkshop
Maximum 2 bakmomenten per voorziening / school
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CREANAMIDDAG 

Wat?
Onder begeleiding van studenten Leefgroepenwerking uit Technisch Instituut Heilige 
Familie Brugge, wordt er een leuke creanamiddag aangeboden. De hoeve zal hier als 
inspiratiebron worden gebruikt. We geven onze ogen de kost en brengen wat we zien, 
voelen en opmerken over op een creatieve manier met verschillende materialen

Wie?
• Voorzieningen
• Scholen van het buitengewoon onderwijs

Wanneer?
Vrijdag 23 oktober 2015  van 13u30’ tot 16u

Inschrijven
Stuur een e-mail naar hoevehangerijn@ocmw-brugge.be 
Laat ons weten met hoeveel gasten en begeleiders je komt

Praktisch
Breng een schort mee, het overige materiaal wordt voorzien

Kostprijs?
€ 2,5 per persoon

Aantal deelnemers?
Maximum 40 deelnemers
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KNAPPE KUNSTENAAR 

Wat?
Onze hobby beeldhouwer Marc Mi-
chels beoefent al 10 jaar beeldhouw-
kunst. Dit doet hij bij voorkeur met 
harde steensoorten zoals marmer, 
graniet, blauwsteen en de hardere 
Franse witsteensoorten. Maar Marc 
is ook zeer creatief met klei en spek-
steen. 
Deze creativiteit wil Marc graag delen 
en anderen inspireren en begeleiden 
in het werken met klei en speksteen. 
Samen met een groepje wil hij de 
materialen bespreken, voelen, be-
werken, beleven, … kortom: 
de fantasie de vrije loop laten.
Afhankelijk van het eigen kunnen en 
aanvoelen werk je met klei, spek-
steen of beiden. Het werken met 
deze materialen vraagt echter enige 
motivatie en motoriek om te kneden, 
te raspen, te schuren, en materiaal 
te hanteren onder begeleiding. 
Op het einde van de dag worden alle 
werkjes besproken en kan iedere 
‘kunstenaar’ zijn eigen kunstwerkje 
meenemen naar huis

Wie?
• Voorzieningen
• Scholen van het buitengewoon onderwijs
    Vanaf 10 jaar 

Wanneer?
Deze activiteit beslaat 2 voormiddagen. De eerste dag wordt er kennis gemaakt met 
alle materiaal en wordt er al mee gewerkt, de tweede dag werken de kunstenaars hun 
kunstwerkje af
• Maandag en dinsdag 14 en 15 september 
• Maandag en dinsdag 21 en 22 september 
• Maandag en dinsdag 5 en 6 oktober 
• Maandag en dinsdag 26 en 27 oktober 

Inschrijven
Stuur een e-mail naar 
hoevehangerijn@ocmw-brugge.be 
Laat ons weten met hoeveel gasten en begeleiders je komt
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Praktisch
Breng beschermkledij mee: een oud hemd, een stofjas, … iets wat je kledij volledig be-
schermt

Kostprijs?
€ 3 per persoon met alle materiaal inbegrepen

Aantal deelnemers?
Maximum 7 deelnemers per sessie

Meer info 
Marc Michels en zijn werk : 
www. marcmichels.be  
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PRIKKELPAD EN BEGELEIDE TOCHTEN

Stap in de wereld van de zintuigen en laat je onderdompelen in de natuur van Hangerijn 
en de Gemene Weidebeek!

Wat?
Heerlijk genieten op een zintuigen-prikkelend pad, met diverse opdrachten. Het prik-
kelpad is een belevings- en ontmoetingspad in de buurt van Hoeve Hangerijn. Het pad 
is ongeveer 2,5 kilometer lang (een korte tocht van 1 kilometer is ook mogelijk) 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 be-
schikbaar en gratis. 
Iedereen is steeds welkom om het prikkelpad zelf te komen ontdekken. Er werd voor 
de tweede keer op rij gedacht aan diegenen die graag een begeleide prikkeltocht willen 
beleven. We hebben samen met de leerlingen Jeugd- en Gehandicaptenzorg/Leefgroe-
penwerking van het Technisch Instituut Heilige Familie Brugge vier dagen vastgelegd 
waarop de leerlingen jullie graag begeleiden doorheen het prikkelpad

Begeleide prikkeltochten
De deelnemers worden ‘s morgens ontvangen met een drankje ( koffie, thee, fruitsap), 
daarna worden ze op sleeptouw genomen langs het prikkelpad door  de leerlingen 
Jeugd- en Gehandicaptenzorg / Leefgroepenwerking van het Technisch Instituut Heilige 
Familie Brugge
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Wie?
• Voorzieningen
• Scholen van het buitengewoon onderwijs
• Buurtscholen

Wanneer?
• Vrijdag 18 september 
• Vrijdag 25 september 
• Vrijdag 2 oktober 
• Vrijdag 16 oktober 
Vrijdag 20 november  

Telkens in de voormiddag van 9u30’ tot 12u

Inschrijven
Stuur een e-mail naar hoevehangerijn@ocmw-brugge.be 
Laat ons weten met hoeveel gasten en begeleiders je komt

Praktisch
Regenkledij en stapschoenen of laarzen meebrengen
De activiteit gaat ook door bij regenweer
Opgelet: het pad is moeilijk(er) toegankelijk voor rolwagens

Kostprijs?
€ 1,5 per persoon

Aantal deelnemers?
Maximum 20 deelnemers per sessie
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EVENEMENTEN
Dit zijn losstaande aanraders op en rond Hoeve Hangerijn

OOGSTFEEST 

Wat? 
We plukken de vruchten van het vele werk in de moestuin en bereiden er heerlijke ge-
rechten mee. Een heus menu wordt opgesteld; er worden een viertal groepjes gevormd, 
waarbij elke groep verantwoordelijk is voor iets anders. We steken de houtoven aan, 
maken alle lekkers klaar en daarna … smullen maar!

Wie?
• Voorzieningen die deelnamen aan een traject
• Buurtscholen en scholen van het buitengewoon onderwijs die deelnamen aan 
een traject

Wanneer?
Woensdag 16 september 9u15’ tot 14u

Inschrijven
Stuur een e-mail naar hoevehangerijn@ocmw-brugge.be
Laat ons weten met hoeveel gasten en begeleiders je komt

Praktisch
Breng keukenhanddoeken en schorten mee

Kostprijs?
Gratis
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OOGSTKAFFEE 

Wat? 
Tijdens ons Oogstkaffee bieden wij een lekker gebakje aan, samen met een koffie, thee 
of sapje. Het gebak werd ’s morgens vers gemaakt in de authentieke bakoven. De voor-
zieningen en scholen die deelnamen aan het moestuintraject, maken al dit lekkers met 
veel liefde, toewijding en natuurlijk met de zelfgekweekte vruchten.
Samen met al het moois dat Hoeve Hangerijn te bieden heeft, is dit een ultiem recept 
voor een prachtige namiddag.

Wie?
Iedereen is van harte welkom op het Oogstkaffee

Wanneer?
Woensdag 16 september 14u tot 16u30

Inschrijven
Voorzieningen en scholen worden gevraagd zich in te schrijven voor het Oogstkaffee
Stuur een e-mail naar hoevehangerijn@ocmw-brugge.be
Laat ons weten met hoeveel gasten en begeleiders je komt
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FRUITHAPPENING  

knAPPEL en babbel 3de Houtlandse Fruithappening

Wat? 
Het Regionaal Landschap Houtland organiseert met steun van stad Brugge voor de der-
de maal de Fruithappening knAPPEL en babbel ter promotie van hoogstamfruitteelt. 
Kom proeven van oude en streekeigen fruitrassen en proef vers geperst fruitsap. 
De pomoloog en de plantendokter van de Nationale Boomgaardenstichting staan paraat. 
Maak kennis met hun 100 appel- en perensoorten. VELT Brugge en de fruitwerkgroep 
van VELT bouwen er een prachtige stand met boeken, planten, proevertjes,… 
Er zijn ook diverse standen met snoeimateriaal, boeken en fruitstruiken/bomen. 
Imkers vertellen je over de bijen en nuttige en schadelijke insecten,.... 
Er zijn doorlopend workshops over het snoeien en het onderhoud van hoogstamfruitbo-
men. Ook in Hoeve Hangerijn zullen er workshops plaatsvinden. Voor de kinderen voor-
zien we enkele knutsel- en kooksessies. 
Onze huiskok bereidt live enkele fruithapjes die dan geproefd kunnen worden. 
IJshoeve Danneels biedt voor deze gelegenheid artisanaal fruitijs aan.
En om het geheel nog grootser te maken organiseert de Noord-Zuiddienst van Brugge 
samen met wereldwinkel Brugge een faire kookbattle. Reden genoeg om langs te ko-
men. Met de bon uit de landschapskrant (verschijnt vanaf 21 september) krijg je boven-
dien een cider aan onze stand!!

Wie?
Iedereen is van harte welkom!

Waar?
Hoogstamboomgaard tegenover Hoeve Hangerijn

Wanneer?
Zondag 11 oktober 2015 
10 en 18 uur

Inschrijven
Informatie en inschrijven info-
sessies: 
• Dieter Willems
• 0476 537002
• dieter.willems 

@west-vlaanderen.be 
• www.rlhoutland.be

Wie zijn appels (min. 75kg) wil 
laten persen kan op deze dag 
terecht bij de mobiele fruitpers 
van Thijs Tanghe. Inschrijven 
doe je bij hem via het nummer 050 781194 of info@houtlandsetuinsappen.be.
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INTERNATIONALE DAG VAN DE VRIJWILLIGER 

Wat?
5 December, de internationale dag van de vrijwilliger is een door Verenigde Naties in-
gestelde dag om wereldwijd respect te tonen voor het vrijwilligerswerk en om dit te 
promoten

Op 16 december is er een bedankingsavond voor alle Brugse vrijwilligers in de Stads-
schouwburg met een vernieuwde formule. Op die manier wil de stad haar vrijwilligers 
bedanken voor hun engagement. Concrete info volgt later, maar ben je vrijwilliger op 
Hoeve Hangerijn: noteer deze datum alvast in je agenda!

Wie?
Alle vrijwilligers op Hoeve Hangerijn

Wanneer?
Woensdagavond 16 december

Kostprijs?
Gratis
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KERSTMARKT OP HANGERIJN  

Wat?
Hoeve Hangerijn wordt voor 
de derde editie omgetoverd tot 
een sfeervolle kerstmarkt met 
kraampjes vol zelfgemaakte 
werkjes en producten, vuur-
korven en een unieke kerstbar 
in de schuur

Tijdens de kerstperiode willen 
we met Hangerijn zorgen voor 
een ongedwongen en gezel-
lige sfeer. Daarom organiseren 
we deze kerstmarkt opnieuw 
waarbij we alle voorzieningen, 
buurtscholen en scholen van 
het buitengewoon onderwijs uitnodigen om hun zelfgemaakte spulletjes te verkopen

Wie?
Iedereen is van harte welkom

Wanneer?
Vrijdag 11 december van 14 tot 18u (opbouw van de stalletjes om 11 uur)

Wil je met je zorgvoorziening, buurtschool of school bijzonder onderwijs je kerstspul-
letjes verkopen?
Stuur een e-mail naar hoevehangerijn@ocmw-brugge.be 
Laat ons weten welke producten jullie te koop aanbieden en met hoeveel jullie aanwezig 
zullen zijn

Praktisch
Voorzie warme kledij 

Kostprijs?
Voor de deelnemende kraampjes: er moet geen standgeld betaald worden voor deel-
name aan de kerstmarkt, drankjes zijn verkrijgbaar aan democratische prijzen 
Voor het publiek: inkom is gratis, drankjes aan democratische prijzen

Vrijwilligers
We zoeken nog enkele vrijwilligers die de bar mee willen bedienen tijdens deze unieke 
namiddag. Je kan je hiervoor aanmelden via 050 27 81 68 of hoevehangerijn@ocmw-
brugge.be
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KERSTSPEL 

Wat?

Op zaterdag 19 en zondag 20 de-
cember vormt hoeve Hangerijn 
het decor van een Middeleeuws 
Kerstspel. Met oude, authentieke 
teksten word je op verschillende 
locaties van het domein meege-
nomen in een tegelijkertijd volks, 
maar ook innerlijk beklijvend ver-
haal. Jozef en Maria, dolend door 
de koude. Herders, die tegelij-
kertijd grappen en grollen, maar 
ook intens op zoek zijn. Herber-
giers van verschillend pluimage. 
Een publiek dat samen met de 
spelers uitgedaagd wordt de na-
tuurelementen te trotseren. Met 
mogelijkheid om nadien te beko-
men in de stal, die omgevormd is 
tot oude herberg.  

Wie?
Iedereen is van harte welkom

Wanneer?
Zaterdag 19 en zondag 20 decem-
ber 
Het uur wordt later nog gecommuniceerd

Inschrijven
Inschrijven niet nodig

Praktisch
Voorzie warme kledij 

Kostprijs?
Inkom is gratis, drankjes aan democratische prijzen
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TONEEL ‘ ONS MOEDER BINST DEN OORLOG’ 

Wat?
Pianist Gerrit Jalet en vertel-
ler Ignace Goethals brengen 
hun toneelstuk ‘Ons Moeder 
binst den Grooten Oorlog’, een 
eigen bewerking van het ont-
roerende oorlogsverhaal ‘De 
moeder en de drie soldaten’ 
van Ernest Claes. 
Zij doen dit uitsluitend ten 
voordele van de Arkgemeen-
schap Moerkerke-Brugge.
Na het toneel kan je uitvoerig 
napraten aan de ‘Schuurke’ 
bar met een natje en een 
droogje

Wie?
Iedereen is van harte welkom

Wanneer?
Donderdag 12 november om 20u 

Waar?
Hoeve Hangerijn - zaal de Doening

Inschrijven
Inschrijven niet nodig

Kostprijs?
Vrijwillige bijdrage na de voorstelling
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ZELF EEN ACTIVITEIT ORGANISEREN
Je kan als voorziening zelf een activiteit op Hoeve Hangerijn organiseren en dit openstel-
len voor de andere voorzieningen en scholen van het buitengewoon onderwijs. Hangerijn 
heeft immers heel wat te bieden: een prachtige, centrale locatie palend aan het natuur-
gebied van de Gemene Weidebeek, de moderne en toegankelijke faciliteiten, de rust en 
eenvoud die het domein uitstraalt en de mogelijkheid om er heel wat toffe activiteiten te 
organiseren zoals kookworkshops of crea namiddagen.

Hoe?
Je huurt één of meerdere lokalen van de Doening en je vraagt een onkostenvergoeding 
aan de deelnemers
Hoeve Hangerijn staat mee in voor de promotie en de communicatie  van deze activiteit

Interesse?
Broed je op een creatief idee, heb je een voorstel, een aanzet… twijfel dan niet en kom 
even langs of stuur ons een e-mail… om samen de mogelijkheden te bespreken!
Stuur je aanvraag per e-mail naar hoevehangerijn@ocmw-brugge.be 

SAMENWERKINGSVERBANDEN - STAGEPROJECTEN 
Hoeve Hangerijn zet meer en meer in op langdurige samenwerkingsverbanden  met 
opleidingsinstituten, voorzieningen en verenigingen om diverse extra activiteiten te kun-
nen aanbieden, georganiseerd en begeleid door de stagiaires, de vrijwilligers en / of de 
begeleiders.  Zo kunnen bijvoorbeeld projecten als ‘klaar voor kunst’ ontstaan en is er 
een mooie kruisbestuiving tussen de nood aan ervaring en beleving
Heeft u als coördinator,  vrijwilliger of als stageverantwoordelijke een voorstel,  geef ons 
een seintje. We zitten graag met u samen !

Interesse?
Stuur je aanvraag per e-mail naar hoevehangerijn@ocmw-brugge.be 
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VERHUUR DE DOENING 
De Doening is een polyvalent gebouw op het domein van Hoeve Hangerijn met een zaal 
van 140m² die in vier ruimtes kan onderverdeeld worden. Verder is er nog een grote 
keuken, kleedkamer en sanitair. De zaal beschikt over een vaste beamer met scherm 
en een installatie met draadloze microfoon. De zaal kan in zijn geheel of onderverdeeld 
worden gehuurd door zorginstellingen, buurtwerking, buurtscholen, niet-commerciële 
organisaties en verenigingen.

Het gebruik van De Doening is bestemd voor diverse activiteiten die aanleunen bij de 
missie en visie van het centrum.

Interesse?
Aanvragen en reservaties bij voorkeur per e-mail naar hoevehangerijn@ocmw-brugge.
be; je krijgt meer info over beschikbaarheid en voorwaarden.

Huurprijs per dagdeel (vier opeenvolgende uren: 8u – 12u / 13u – 17u / 18u-22u)
 

Cat Omschrijving Per 1  
lokaal

keuken +  
lokaal 1 volledige zaal

A zorginstellingen, de buurtwer-
king en de scholen uit de buurt

15,00 € 25,00 € 60,00 €

B Andere niet-commerciële ver-
enigingen en organisaties

20,00 € 30,00 € 80,00 €
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LITTLE FREE LIBRARY 

LEESVOER IN DE SCHUUR 

Wat?
De ‘little free library’ is een mini-
bibliotheek die voor iedereen gratis 
toegankelijk is. 
Voorbijgangers, vrienden, familie, 
buren, kortom: iedereen die op be-
zoek komt, kan en mag er gebruik 
van maken. Het principe is eenvou-
dig: je haalt een boek uit het kastje 
en je zet er één van je eigen boeken 
voor in de plaats. 
Wens je een leerzaam boek, een 
leuke strip, een prentenboek, ... , 
te delen met anderen, zet deze in 
de boekenkast en neem zelf een 
ander leuk boek mee in de plaats. 

Waar?
In het koetshuis van Hoeve Hange-
rijn 

Door wie ?
Een initiatief van buurtwerking Het 
Schuurke

Meer informatie 
Voor meer informatie over de ‘little free library’ 

Hoeve Hangerijn
Gemeneweideweg-Zuid 113
8310 Assebroek 
050 27 81 68
https://www.brugge.be/little-free-library
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NIEUWSPRIKJES 

HOEVE-EITJES TE KOOP OP HOEVE HANGERIJN

Je kan elke werkdag van 14 tot 16 uur terecht in het bakhuis van Hoeve Hangerijn om 
verse hoeve-eitjes te kopen.
Er staat een ‘spaarpot kip’ klaar waarin je gepast geld (1,5 euro per 6 eitjes) kan depo-
neren. Je mag hierna de eitjes zelf meenemen; doosje zelf mee te brengen. De vervalda-
tum staat vermeld op elk eitje

WEEK VAN DE SMAAK!

Er wordt een heerlijk soepje aangeboden met groenten uit de eigen ecologische moes-
tuin. Meer info volgt binnenkort. Info over week van de smaak: www.weekvandesmaak.
be 

OP HOEVE HANGERIJN VINDEN OOK DIVERSE EXTERNE 
ORGANISATIES HUN STEK…

Buitenklas Steinerschool
De Steinerschool Guido Gezelle startte vanaf september 2014 met een buitenklas.
Elke ochtend gaan ze met een vaste groep kleuters, van 4 tot 6 jaar, door weer en wind, 
naar een nabijgelegen bos. Daar kunnen de kinderen vrij bewegen en spelen in de na-
tuur, waar het speelgoed puur en eenvoudig is en ruimte laat voor fantasie.
Daarnaast worden, in een vast ritme, activiteiten aangeboden zoals zingen, kringspelen 
en verhalen vertellen. Tegen de middag is iedereen dan terug op school.
Voor de bakactiviteit heeft het buitenklasje een stek gevonden op Hoeve Hangerijn, waar 
de kinderen naast brood bakken ook het Hangerijn koekje bakken voor de trajectgroepen 
op de hoeve.
 
Roots & Wings: kinderkampen
In de Paas- en zomervakantie zorgt Birgit Goetgeluck voor sprankelend speelse en cre-
atieve kampen (van maandag tot en met vrijdag: 9 uur 30’ – 16 uur 30’) voor kinderen, ter 
bevordering van levensvreugde, zelfvertrouwen, positief zelfbeeld en emotionele, soci-
ale en communicatieve vaardigheden. De kinderen kunnen er spelen, knutselen, kleien, 
schilderen, vilten, verhalen luisteren, bakken, dansen, ontspannen, zingen, picknicken, 
filosoferen, toneel spelen, ravotten, helpen met de boer, dieren verzorgen
Meer info via: birgit.goetgeluck@pandora.be / www.rootsandwings.be 

Tamboeri: muziek met jonge kinderen
Tamboeri is een organisatie die muzische nascholing en workshops aanbiedt voor on-
derwijs en opvang. De nascholingen en workshops belichten de vier muzische domei-
nen: muziek, theater/drama, dans/beweging en beeld
Het open aanbod wordt door Tamboeri zelf georganiseerd en vindt plaats op Hoeve Han-
gerijn
Meer info via info@tamboeri.be / www.tamboeri.be 
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ARTuur: klassieke muziek voor kinderen
Dit project wil kinderen onderdompelen in de fantastische wereld van klassieke compo-
nisten. In Hoeve Hangerijn komen ze samen om er te zingen, dansen, acteren en schil-
deren. De kindjes werken met, rond en naar kunstenaars en componisten van vroeger 
en nu. Dit wordt afgesloten met een onvergetelijke opvoering. Er worden ook af en toe 
ARTuur-kampjes georganiseerd op Hoeve Hangerijn
Meer info via artuurcultuur@gmail.com / www.artuurcultuur.be

Kundalini yoga
In samenwerking met de groep Harmanderpal (muziek en zang) kunnen verschillende 
meditaties uit de Kundalini Yoga beoefend worden om zo de maximale effecten van me-
ditatie in combinatie met naad (de essentie van geluid) te ervaren
Meer info via info@pavitaryogastudio.be / www.pavitaryogastudio.be  

Inclusie Vlaanderen 
Het dansatelier van Inclusie Vlaanderen - vereniging voor mensen met een verstande-
lijke beperking - afdeling Brugge organiseert één keer per maand les op zaterdag voor 
danslustigen tussen 6 en 14 jaar op Hangerijn.  Eén keer per maand kunnen acteurs en 
actrices vanaf 12 jaar er terecht voor een theateratelier
Meer info voor het dansatelier via meyersfanny@gmail.com – 0499 72 48 12
Meer info voor het theateratelier via katriendauw@hotmail.com – 0473 85 64 36 
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HOEVE HANGERIJN 
Wat?
Hoeve Hangerijn is een ontmoetings- en belevingshoeve waar mensen met en zonder 
beperking samen kunnen (be)leven, werken en ontspannen.

Onze doelstellingen zijn:
• Het aanbieden van een zinvolle en aangename dagbesteding in een sfeer van gezel-

ligheid en openheid met zorg voor mens, plant en dier.
• Het ontwikkelen van samenwerkingsprojecten tussen voorzieningen voor mensen 

met een beperking, de buurtverenigingen en –scholen.
• Het creëren van een ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners en vrijwilligers.

Hoeve Hangerijn ligt aan de rand van het stedelijk natuurgebied, de Gemene Weidebeek 
in Assebroek, wat de hoeve uniek maakt in West-Vlaanderen.

Dit initiatief van de Stad Brugge is het resultaat van een samenwerking tussen Stad 
Brugge, de verschillende voorzieningen voor personen met een beperking, de buurtver-
enigingen en –scholen

Voor wie?
• Voorzieningen of organisaties voor mensen met een beperking
• Scholen buitengewoon onderwijs en buurtscholen
• Buurtvereniging Het Schuurke

Vrijwilligers
Woon je in de buurt of wens je op één of andere manier aan dit uniek project mee te 
werken? Geef je dan zeker op als vrijwilliger voor de vaste trajecten, de bakmomenten of 
eerder als occasionele hulp tijdens de evenementen

Maar…
Je kan er ook simpelweg zitten, snoezelen, kijken, ruiken, voelen, ontmoeten en samen 
genieten van de rust in de prachtige natuur. 
Hoeve Hangerijn is een openbaar domein en daardoor vrij toegankelijk tussen zonsop-
gang en zonsondergang met een minimum van 18 uur in de winter (1 november - 30 
maart) en een maximum van 22 uur in de zomer (1 april - 31 oktober)

Spelregels 
• Niet roken op het domein
• Niet voetballen op het domein
• De dieren niet voederen
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CONTACTGEGEVENS 
Hoeve Hangerijn
Gemeneweideweg-Zuid 113
8310 Assebroek
Tel 050 27 81 68
E-mail hoevehangerijn@ocmw- brugge.be

Bezoek de Facebookpagina van Hoeve Hangerijn en de website www.ocmw-brugge.be 
( Hoeve Hangerijn is te vinden op de homepagina van het OCMW Brugge) 

BEREIKBAAR? 
Met de wagen
Ring rond Brugge volgen. Ter hoogte van de Kruispoort, afslaan naar de Maalsesteen-
weg. De baan een 2-tal kilometer volgen en hierna rechts afslaan naar de Vossensteert. 
Tweede straat links naar het Paalbos, tweede straat rechts: Gemeneweideweg-Zuid
Gps coördinaten: 51.201922, 3.266362

Met het openbaar vervoer
Vanuit Brugge kan je bus 11 Station-Assebroek-Peerdeke-Sint-Kruis Mariawende ne-
men. Deze bus heeft een stopplaats aan de aanpalende straat, ‘Paalbos’ (450m) of ‘Ter 
Heide’ (300m). Vanaf hier kan je de richtingaanwijzers naar Hoeve Hangerijn volgen
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