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Infoblad Ûze Plekke 
Werkjaar 2015-2016, 14/03/2016, nr. 4 
 
 Ter overweging: ‘ er kunnen verbazingwekkende dingen gebeuren 

alleen al door het nooit op te geven 
te geloven in de goedheid van de mens’ 
( ‘voor wie woorden zoekt’, Kris Gelaude) 

 Mededelingen: 
 Proficiat aan alle jarigen (van 14 maart tot 24 april):  

15 maart:    René Tytgat 
20 maart:   Georges Laforce 
21 maart:   Noëlla Vandeplassche 
8 april:         Nancy  Verschraegen 
21 april:       Paul Mariën  

29 maart: Jonckheere Keano  
31 maart: Meulemans Stacey 
22 april: Jonckheere Jersey  

 

 

 Hilde & Karel gaan op 1 april met pensioen. Tijd voor toekomstdromen, Pensioen 
heeft geen eindpunt, het is een nieuwe uitdaging.... Proficiat aan Karel en Hilde 

  
 Wie een ronde tafel kan gebruiken, kan terecht bij Patricia. 
 Lieve Bohy reageerde op ons kaartje: 

Dag allemaal, 
Deze week werd ik opgebeld van de overkant(CAW) dat er post was voor mij. 
Vreemd, wie zou mij nu iets sturen in mijn eerste werkweek. Groot was mijn verbazing om 
een kaartje te ontvangen van jullie allemaal. he he dat was een leuke verrassing!!! J 
Ondertussen ben ik een weekje bezig hier. De ontvangst was hier heel hartelijk! 
‘k heb hele leuke collega’s, een toffe tandempartner waarmee ik nog veel zaken ga mogen 
opnemen. ‘k zit ook twee vaste dagen aan de balie van het sociaal huis. Dat zal op dinsdag 
en op vrijdag zijn. ’t Is heel veel werk en veel nadenken, maar de dagen gaan hier ontzettend 
snel. ‘k krijg de eerste drie weken een inlooptijd, dat wil zeggen dat ik met alle diensten een 
halve dag mag meevolgen. Dit om zo te weten waar men allemaal mee bezig is. ’t Is dus heel 
boeiend…Meer met de mensen en minder op beleidsniveau! 
Er zijn hier veel leuke kanten, volledige maaltijd aan 4 euro elke dag.. gratis soep en gratis 
koffie en water…Dus allemaal heel positief.Alleen de afstand is een beetje ver. Elke dag sta ik 
om 5u10 op en vertrek ik om 6 uur naar ‘t station. ’s Avonds ben ik nooit voor 6 uur thuis. 
Dat is dus het enige minpuntje…maar wie weet ooit…kan ik in Oostende komen wonen als ik 
de job hier kan blijven houden…wie weet!!Hopelijk komt er in Brugge ook snel een nieuwe 
ervaringsdeskundige, ‘k heb gehoord dat er in elk geval al iemand nieuws is voor armoede 
vanuit de stad, nu Syvrine nog steeds out is. Hopelijk zien we elkaar wel nog eens ergens 
onderweg. 
Vele groetjes,   Lieve Bohy, opgeleide ervaringsdeskundige  

 Dit jaar zal er géén vrijwilligersbeurs doorgaan vanuit de Vrijwilligerscentrale. 
Volgend jaar wel. We nemen niet deel aan het commercieel initiatief in de 
beurshallen. 
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 Wie lid is van Ûze Plekke hoeft geen lidgeld voor de huurdersbond te betalen 
 Bericht van de dienst welzijn, provincie West-Vlaanderen: Amnesty International 

heeft  een boekje uitgebracht ivm de thematiek van de vluchtelingen “10 
vooroordelen ontkracht”. 
Ignace zal voor al onze leden een boekje bestellen. 

 Op de vorige gezinsavond op 29 februari, stelde Natasha het volgende voor: ‘Mijn 
vriend is kapper en hij wil graag de haren van de mensen van Ûze Plekke gratis 
knippen.’ Er is voorgesteld om dat de maandag voor de vergadering te doen. Als het 
meer dan knippen is en er producten moeten gebruikt worden zal daarvoor wel een 
kleine bijdrage gevraagd worden. 

 Zomerinitiatieven Jeugddienst Brugge: Grabbelpas voor kinderen wordt Kwiplus: 
http://jeugddienstbrugge.be/kwiplus  

 Opvolging voorbije activiteiten: 
 6 februari: volksuniversiteit Oostende over wonen: 

‘In Oostende waren er mensen van Kortrijk en van “Uze Plekke” en “Oarm in Oarme”. 
Dat zijn 2 verenigingen uit Brugge. Er kwamen ook 2 mensen van Imagine, nachtopvang 
te Oostende.’ 
 

  
 

 Wo 17 februari: ontmoeting met Columbiaanse vrouw in kader van broederlijk 
delen. Patrick brengt verslag uit: 
 
‘Op woensdag 17 februari is er een delegatie van Broederlijk Delen naar Ûze Plekke geweest. 
Pastoor Carlos Desoete was de gastheer voor onder andere de Afro-Colombiaanse activiste   
Deyanira Gonzalias Rodallega.  Zij is één van de drie sterke vrouwen die centraal staan in de 
campagne ‘Met een leven speel je niet’. Deyanira is vormingswerkster bij UOAFROC, een 
netwerk van Afrocolombiaanse organisaties in de regio Cauca. Traditioneel zijn de Afro-
Colombianen een landbouwvolk, maar ze zijn veel van hun grond verloren aan grote 
bedrijven. 
Goed geïnformeerd zijn, is de belangrijkste stap om als gemeenschap baas te blijven over het 

eigen gebied. Daarom zet Deyanira samen met UOAFROC sterk in op vorming. Ze brengt 

haar verhaal op 2 evenementen van de campagne: op 19 februari in Koksijde en op 27 

februari in Avelgem. 

Viviane, Patricia, Angelino, Marcella, Benedicte ,Lieve en Patrick vertegenwoordigden Ûze 

Plekke en wisselden met Deyanira hun ervaringen uit wat het is in armoede te leven. 

We wisselden ook folders uit over onze organisaties. Niettegenstaande de Columbianen en 

onze 

mensen armoede anders ervaren, viel een gelijkenispunt op tussen beide folders. 

http://jeugddienstbrugge.be/kwiplus
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Wanneer je als een vriendenkring iets samen probeert te bereiken, geraak je er wel!’ 

  
 

Jan Vanden Berghe schreef: 

ons bezoek met Deyanira aan Ûze Plekke is een van de ervaringen geworden die 
haar het meest geraakt hebben hier! 
dank nogmaals voor het goede onthaal! 
en de groeten aan alle bekenden! 

            Jan      Meer foto’s kunnen bekeken worden via deze link: 
http://www.myalbum.com/album/82yWU0KqviFd 

 Vrijdag 19 februari 
Benedicte en Angelino waren aanwezig  bij de voorstelling van het project warme steden. 
Angelino schrijft: 
Na de voorstelling hadden wij nog een onderhoud met Sarah Peene. Ik en Benedicte merkten 
op dat het allemaal erkende diensten waren bij de aanwezigen.Ûze Plekke was als enige 
partner die op vrijwillige basis medewerking verleende. 
Onze vraag was dan ook ,zijn wij als partner een meerwaarde binnen de stuurgroep? 
Antwoord van Sarah Peere: ja want we missen het contact met die kwetsbare groep. 
Voorstel: –kom naar de volgende bijeenkomst. 
                - antwoorden op de mail die je op 23 febr 2016 zal ontvangen. 
Naderhand kunnen we samen beslissen of Ûze plekke er verder in mee stapt. 
Ons gevoel bij a/b ---wij zijn meer vragende partij. 
We hebben kennis genomen van de vele diensten die bestaan, maar naast elkaar werken in 
plaats van met elkaar. 
Hierdoor komt hun werking niet tot hun recht. 
 

 Maandag 29 februari: ontmoetingsavond met huurdersbond 
Nogmaals bedankt voor jullie warme ontvangst. Als jullie nog vragen hebben, geef gerust een 
seintje! 
Vriendelijke groetjes, Annelies Marechal 
 

http://www.myalbum.com/album/82yWU0KqviFd
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 Donderdag 3 maart: Brugge dialoogstad 
Brugge dialoogstad draagt ook de interesse voor het project "ouders op de planken". 
Men is bereid het project te financieren voor de wzs, mits de positieve ervaring van Ûze 
Plekke. 

 Maandag 7 maart: dagelijks bestuur 
 de laptops zullen in bruikleen gegeven worden en uitgedeeld worden met een 

woordje uitleg van Johan. ( 18 maart 16,00u Legeweg) 
 Er moet beslist worden of wij op daguitstap naar Cirque du soleil gaan 
 We zullen sponsoring krijgen van:  

 De onthaalkerk OLVrouw 

 Het zomerfeest ‘summer taste’ van Dudzele 

 Leerlingen sint-andreasinstituut ( actie rond Pasen) 
 Op DB van 4 april worden concrete afspraken gemaakt rond ‘ouders op de planken’ 
 Hilde en Angelino bereiden de ontmoetingsavond voor rond huisbezoeken. 
 Vanaf september valt het infoblad samen met ‘Ûze Gazette’. Er wordt een nieuwe 

hoofding gemaakt.  

 Donderdag 10 maart: infosessie ‘my trusto’ 
Louis, Pascal, Benedicte en Angelino reden samen naar Oostende. 
Deze infosessie werd voorgezeten door Annemie Verhoeven en Patrick Van 
Buggenhout(deurwaarder).Dit project begon in Antwerpen maar bestaat nu al in 
verschillende provincies. Mensen komen meer en meer in financiële problemen Om die 
redenen is men op een andere manier beginnen denken om CAW, OCMW en collectieve 
schuldbemiddeling te ontlasten. 
Dit is een systeem om kleine schulden op te lossen, zodat men grotere kosten en 
invorderingsprocedure kan vermijden. Maar waar je vooral je eigenwaarde kan 
behouden. Bij deze cliënten is het besef van de schuldenlast en het inzicht van de 
noodzaak dit zo rap mogelijk aan te pakken groter dan bij de cliënten die gevolgd 
worden door CAW en OCMW.  
Dat wil zeggen dat de inkomsten bij u blijven en U een bepaald bedrag overmaakt om de 
schulden af te lossen. Die natuurlijk bepaald is door My trust o volgens uw dossier. Maar 
die aannemelijk is, die uw levensstijl niet naar beneden haalt. Hier is men heel alert 
voor! Het vraagt een structurele aanpak (win-win) die zo snel mogelijk moet opgestart 
worden. Het verschil is dat niet iedere schuldeiser individueel behandeld wordt maar op 
gelijke voet met andere schuldeisers (overheid is een bevoorrecht schuldeiser).dit wil 
zeggen dat iedere schuldeiser evenveel krijgt(ook de overheid) 
Hoe gaat het in zijn werk. 
U neemt contact op met My trust O om een afspraak te regelen. 
Ze vragen om al de schuldeisers kenbaar te maken en uw inkomsten(de nodige 
documenten mee te nemen). Dan wordt er gekeken als My trust O u kan helpen zo ja, 
maken ze een dossier op: kostprijs 150 euro. Dan wordt in samenspraak gekeken welk 
bedrag kan gebruikt worden als afbetaling. Alle schuldeisers worden aangeschreven om 
te onderhandelen over de aflossing. Na goedkeuring schuldeiser en schuldenaar door 
ondertekening stoppen de onkosten en eventuele dagvaardingen. Wel moet 
maandelijks 10 tot 50 euro werkingskosten betaald worden volgens het aantal 
schuldeisers. Maar deze kost kan ook in het afbetalingsplan opgenomen worden. 
Afbetaling periode tussen 1.5 en 2 jaar.(maar minder kan ook), max 7j 
Conclusie: schuldeisers hand in hand,            Omverwerping NO CURE, NO PAY(niet 
genezen, niet betalen). 
                 Er werd een moedige getuigenis van een mevrouw voorgebracht. Betekening 
op vrijdag door deurwaarder op zaterdag betaald en de maandag op de rol. Er werd 6 
euro te weinig betaald uiteindelijk moest ze 1100 euro betalen na al de kosten. Dit voor 
een menselijke fout met grote gevolgen. My trust O kreeg dit dossier in handen en is 
reeds afbetaald. 
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 Zaterdag 12 maart: algemene vergadering WZS in Brussel 
Aanwezig voor Ûze Plekke: Ignace, Marcella 
1. Financieel verslag 
Uit het financieel verslag blijkt dat er in 2015 een overschot is van 18.000 euro. Van dit 
bedrag gaat er 10.000 euro naar extra ondersteuning van het Vormingsfonds van West-
Vlaanderen. Hieruit zou Ûze Plekke kunnen putten om een goed onderbouwd project op 
te starten. 
2. Evolutie van de groepen WZS 
a. Periode 2011 tot 2015 + 36 groepen 
    West-Vlaanderen: van 27 naar 40 
b. We worden meer en meer geconfronteerd met mensen in armoede met immigratie-
achtergrond. In de gebieden waar zulke mensen verblijven moet het ontstaan van 
nieuwe WZS aangemoedigd worden (vs Sijsele) 
3. Vormingen: wat willen we? 
- Vaststelling: de (basis)vormingen hebben een blijvende grote interesse in alle regio’s. 
(25 tot 40 personen).  
- Heterogeen samenstellen: mensen in armoede meer integreren binnen de 
vormingsgroepen. 
- Ervaringsgericht en krachtgericht: groepen samen brengen die met dezelfde thema’s 
bezig zijn. vb: 2 of 3 WZS uit West-Vlaanderen gaan samen nadenken over het betrekken 
van mensen in armoede bij hun beleidsbeslissingen. 
4. Belevingsonderzoek – vrijwillige inzet 
- Nieuwe kaart maken van Vlaanderen. Regionale eenheden niet meer provinciaal 
vormen, maar vanuit mobiliteit samenstellen. Studenten uit de Hogescholen krijgen 
kans om dit vorm te geven. 
- Vrijwillige inzet waarderen als manier om te werken aan het sterker maken van de 
vrijwilligers, vb verantwoordelijken van verschillende verenigingen intervisie laten doen 
door uitwisseling van ideeën . 
- oog voor nieuwe vormen van vrijwillig engagement door het aanbieden van ad hoc 
taken. 
5. Informele leer- en participatiekansen 
Leerkansen met basiseducatie = medewerkers van basiseducatie (Vormingplus) laten 
mee-functioneren in het verenigingsleven. Zo ontstaan landelijke praktijkateliers, 
leesgroepen, gezinssport-evenementen op maat van de mensen in armoede. 
6. Toekomstvisie WZZ 
- Hoe willen we meer mensen bereiken: zorgen dat medestanders die niet tot WZS 
behoren begrijpen waar het over gaat. 
- Engagement (doelen): een thema per jaar moet vanuit de mensen in armoede gestalte 
krijgen. 
- Ipv moeilijke politieke eisen te stellen, mensen appelleren vanuit sterke verhalen van 
mensen in armoede. 
Rode draad: Samen tegen armoede 

 Toekomstige activiteiten: 

 Maart 2016: 

 Maandag 14 maart:  

 18,15u: algemene vergadering Ûze Plekke 

 19,30u: ontmoetingsavond over huisbezoeken 

 Donderdag 17 maart: Infoavond 'Mag ik nog wat zakgeld...' 
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OCMW Brugge organiseert in samenwerking met Budget InZicht Noord-West-
Vlaanderen en de steun van de opvoedingswinkel Brugge een infoavond met als centraal 
thema ‘De financiële opvoeding van kinderen en jongeren’. Tijdens deze avond komen 
volgende zaken aan bod: Wat is financiële opvoeding? Waarom is dit belangrijk? 
Praktische handvaten bij financieel opvoeden;  
Ruimte voor concrete vragen  
Wanneer? Donderdag 17 maart 2016, van 19u00u tot 21u00 (inkom vanaf 18u30)  
Waar? Auditorium OCMW Brugge, Ruddershove 4, 8000 Brugge  
Kostprijs? GRATIS 

Inschrijvingen via flap in ons lokaal 

 Vrijdag 18 maart: 16,00u tot 18,00u Legeweg, uitdelen laptops en toelichting Johan 
Blondeel 

 Zaterdag 19 maart: 

 De Passie Ieper ( Annie ) 

 Hart boven hard in Brussel 

 Klarafestival ( Patrick ) 
 36ste Romero-dag om 17,00u: IMMACULATA 

 INFO: Secretariaat Basisgroepen, Hertsvelde 21, 8200 Sint 
Andries Tel.: 050 31 06 64 , rekening: 035-0928901-70 

 E-mail: basisgroepen@gmail.com 

 Zondag 20 maart: Spaghettifeest Gandalf 
Hart boven Hard, Brussel ( 14,00u Noordstation) 

 Dinsdag 22 maart: Ieders stem telt, om 19.00 uur in hun lokaal Torhoutsesteenweg 
100A. 

 Vrijdag 25 maart:  Nsanga, volksdans en wereldmuziek 
20,00u: Dienstencentrum De Garve 

 Zondag 27 maart: 

PAASONTBIJT 

Zondag 27 maart 2016 

8.30 - 10.00 u. 
Cafetaria Minnewater 
Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 2 

 
Geniet samen op Pasen met anderen 

van een heerlijk ontbijt. 
Het is de bedoeling dat dit ontbijt iedere laatste zondag van de maand 
wordt georganiseerd in de cafeteria van het Minnewater (Prof. J. 
Sebrechtsstraat – dit is tegenover ‘t Sas). Jan Tilleman liet mij weten 
dat dit ontbijt voor iedereen wordt aangeboden en gratis is. Op de 
affiche staat wel vrije bijdrage, maar dit is zeker geen verplichting en 
mag geen beletsel zijn om te komen. 
Er wordt wel gevraagd om vooraf in te schrijven om een idee te 
hebben van het aantal deelnemers. 

Inschrijvingen via flap in ons lokaal 
 Budgetbeurs Oostende 30/3, 31/3, 6/4 of 7/4 
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De datum en de inschrijvingen worden afgesproken op ontmoetingsavond 
van 14/03 

Inschrijvingen via flap in ons lokaal 
 31 maart of 8 april: inschrijven en deelnemen op eigen initiatief 

 

Event-Team vzw biedt via het Fonds Vrijetijdsparticipatie tickets in 
categorie 1 aan voor € 4 (i.p.v. € 20).  
Shows: Op donderdag 31 maart om 19:00 uur in Cultuurcentrum 
Evergem, Weststraat 31 in Evergem of Op vrijdag 8 april om 12:30 
uur in NTGent, Sint Baafsplein 17 in Gent 
Hoe bestel ik tickets? 
Dat kan via de website van het Fonds.  
Lidorganisaties krijgen van het Fonds een betaalverzoek voor € 4 
per ticket. Schrijf in het opmerkingenveld de namen van de 
deelnemers. De bestellingen worden doorgestuurd naar Event-
Team en je kunt de tickets afhalen aan de kassa, op vertoon van de 
goedkeuringsmail van het Fonds. 

 April 2016: 

 Maandag 4 april: dagelijks bestuur 

 Woensdag 6 april: universiteit derde leeftijd, overhandiging  cheque ( Eliane, 
Angelino, Pascal ) 

 Zaterdag 9 april: activiteit voor onze kinderen, georganiseerd door leerlingen Sint-
Andreas Brugge o.a. paaseieren rapen. Verdere informatie bij Angelino 

 Zondag 10 april  

 van 13,30u tot 15,30u: ontvangst vormelingen Sint-Michiels in Ûze Plekke 

 15,00u kinepolis sint-michiels 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
Mogelijks werd u reeds geconsulteerd door een van de 8 rotary clubs - regio Brugge in het 
kader van " Rotary verwent kinderen (voor wie het niet zo evident is) met de film 'Junglebook . 
Deze filmvoorstelling wordt hen gratis aangeboden en gaat door op Kinepolis te St. Michiels 
Brugge op de laatste zondag van de paasvacantie (10/04 ) om 15 u . 
Rotary Brugge West organiseert gratis privé vervoer voor de kinderen uit regio Groot-
Brugge die omwile van beperkingen het cinemacomplex heel moeilijk kunnen bereiken . 
Aangezien we ook deze kinderen wensen te verwennen hopen we via u deze kinderen te 
kunnen contacteren .  
Met dank voor uw medewerking en met vriendelijke groeten, 
Johan Dejonghe 
Rotary Brugge West 

Inschrijvingen via flap in ons lokaal 
 Maandag 11 april: ontmoetingsavond 

 Woensdag 13 april: 19,00u, sociaal huis. Brugge dialoogstad 

 Zaterdag 16 en 30 april: Brussel, ‘ welzijnsschakels groeit’ 

 Donderdag 21 april: algemene vergadering netwerkt tegen armoede 

 Zondag 24 april: 

                             
 Maandag 25 april: ontmoetingsavond 

 Donderdag 28 april: viering 5 jaar werking ‘ duidelijk en eenvoudige taal’ van  9,30u 
tot 13,00u in woonzorgcentrum Minnewater. Er volgt nog een uitnodiging. 
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 Mei 2016: 

 Maandag 2 mei: dagelijks bestuur 
 Woensdag 4 mei: start ‘ start to move’ 

Beste, 
 Dit zijn de activiteiten van ‘start to move’.  Vanaf nu zorg ik voor de administratieve kant van 
de organisatie en Ann zal telkens aanwezig zijn. 
 4 mei: smoefelwandeltocht: start zal later bepaald worden 
29 uni: watersport in en rond de Sint-Pietersplas 
 17 augustus: Zeedag op het sportstrand 
 19 oktober: volkspelen in Wieder 
 21 december: schaatsen op de ijspiste in Brugge. 
  Een reeks aquagym van 11, 18, 25 mei en 1 juni 2016 van 15u45 tot 16u45 in het Jan Guilini 
 Een reeks start to swim (NIEUW)  op 14, 21, 28 september en 5, 12 oktober van 15u45 tot 
16u45 in het Jan Guilini 
 Een reeks start to Dwars door Brugge ‘Nieuw’ van 14u00 tot 15u00.  Start vrijdag 4 maart en 
eindigt op 6 mei. Start aan de kruispoort binnen vesten. 
 Per activiteit zal je later nog de nodige info krijgen. 
 Groeten 
 Mieke Engelbeen 

 Zondag 8 mei:  

 

Doe mee aan Dwars door Brugge op 
en laat je sponsoren ten voordele 
van de WZS. Spreek je vrienden en 
gezinsleden aan . 

 Maandag 9 mei: ontmoetingsavond 

 Dinsdag 10 mei: Brugge dialoogstad 
 Maandag 23 mei:  ( ouders op de planken 1 ) 

 Juni 2016: 
 Woensdag 1 juni: officiële opening van het Wijkgezondheidscentrum (WGZ) 

Groepspraktijk DE BRUG schakelt dan over naar een WGC. 

De verhuis naar St Jozef is pas later gepland, na de verbouwingswerken, men voorziet 
ergens in het najaar.. Na officiële opening blijft de praktijk voorlopig nog  op de (oude) 
huidige locatie ( Blankenbergse steenweg ) 
WGC krijgt financiële steun van stedenfonds 
De praktijk telt nu een 3000 patiënten, men voorziet dat niet alle patiënten aangesloten 
blijven maar starten met  zo'n patiëntenbestand bezorgt toch een zekerheid bij de start.  
De huisartsenkring reageert matig, er zijn zelfs groepspraktijken die positief reageren en 
mogelijks later dezelfde keuze zullen maken. 

 Maandag 6 juni: dagelijks bestuur 
 Maandag 13 juni: ontmoetingsavond ( ouders op de planken 2 ) 
 Woensdag 15 juni: Brugge dialoogstad 
 Zaterdag 18 juni:  gezamenlijke denkdag 
 Maandag 27 juni: ontmoetingsavond – planningsvergadering 

 Vakantie:  
 Daguitstap? Cirque du soleil? 

 
Het infoblad – binnenkort Ûze Gazette – is van ons allemaal. Heb je een berichtje, een 
tekst, een gedicht, een foto of om het even wat je wil delen met ons… bezorg het aan 
Boudewijn via:budewijn.vercauteren@gmail.com of  boudewijn.vercauteren2@telenet.be  
 Of  via de bus in de Legeweg  
Volgend infoblad: 25 april             Tekst binnen voor 22 april 

 

mailto:budewijn.vercauteren@gmail.com
mailto:boudewijn.vercauteren2@telenet.be

