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Infoblad Ûze Plekke 

Werkjaar 2015-2016, 25/04/2016, nr. 5 
 
 Ter overweging:  

‘ laat ons, door vriendschap gedreven en door die innerlijke kracht bewogen, 
 werk maken van een gemeenschap en van een manier van leven waarbij aan iedere mens het 
recht wordt gegeven om waardig mens te zijn en deel te hebben aan het samenleven, en op 
alles wat daartoe nodig is. ‘  
 (Carlos Desoete ‘ In zijn Naam’) 
 

 Proficiat aan alle jarigen ( van 25 april tot 23 mei ): 
1 mei: Sandra Van Acker 
9 mei: Anna Lefebure 
9 mei: Jan Steel 
11 mei: Eliane Vanderbeke 
19 mei: Ignace Huyghebaert 
  

27 april: Jonckheere Yolanda 

 Mededelingen 
 Zitdag belastingen  

Wilt u ook hulp bij het invullen van uw belastingbrief?  
Een medewerker van de federale overheidsdienst financiën komt langs om uw belastingaangifte online in 
te vullen.  
Sociaal huis, Hoogstraat 9, 8000 Brugge: Zitdag op DINSDAG 24 MEI : 13u30 tot 15u30  
En op DINSDAG 31 MEI: 13u30 tot 15u30  
 

 Welzijnsschakels zoekt 100 mensen: andere aanpak 

In de vorige nieuwsbrief vertelden we al iets over dit initiatief. Te weinig mensen konden zich op 2 vaste 
dagen hiervoor vrijmaken. Daarom kiezen we voor een andere aanpak en gaan de denkdagen op 16 en 30 
april niet door. We zoeken mensen die gemotiveerd en bereid zijn om alvast 1 dag mee te denken over 
Welzijnsschakels in de toekomst en hoe we de lokale Welzijnsschakels goed kunnen blijven ondersteunen. 
Met die mensen zal gezocht worden naar één datum die voor zoveel mogelijk mensen past. Geef een seintje 
als je interesse hebt om 1 dag hierover mee te denken. 

 

 Kortfim ‘Tegoare Sterker’ 
We kregen een aantal DVD’s en USB-sticks waarop de kortfilm ‘Tegoare Sterker’ staat. De film geeft een kijk 
op de werking van armoedeverenigingen in West-Vlaanderen  zoals Uze Plekke, t’Hope, Wieder, ’t 
Schoederkloptje...  
Wie graag een DVD of USB-stick wil, laat het zeker weten aan Fino. 
Hier vind je de film op het internet: https://www.youtube.com/watch?v=wNAdLQRlY24&feature 

 
 

 Neem regelmatig een kijkje op www.welzijnsschakels.be. 

 

 Patrick ( P) wil enkele keren uitleg geven bij het werken met de computer. Zeker  
ook voor wie laatst een laptop heeft ontvangen. Voorgestelde data donderdag 12 en vrijdag 13 
mei  van 14,00u tot 18,00u. in de Legeweg.  Laptop meebrengen! 
 

 Eliane neemt deel aan de Roderick-kunstroute in Oudenburg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wNAdLQRlY24&feature
http://www.welzijnsschakels.be/
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 Hé, weet je het nog?...Neen...? Vlug neem je agenda en kijk op zaterdag 18 Juni, heb je het? 
Ja!   Natuurlijk...Dat is de dag die we reeds lang hebben vastgelegd om met alle mensen van UP 
samen te komen; we houden met allen een eerste denkdag. We vroegen je een tijdje geleden 
al  om deze datum in je agenda te noteren: het is van groot belang de je er bij bent. Iedereen 
wordt dus verwacht! 
Waarom?  We evalueren, we kijken ook naar de toekomst (voorstellen voor het nieuwe werkjaar), 
...we houden een rondetafelconferentie. Elk woord is van belang, elke aanwezige heeft zijn/haar 
inbreng; we luisteren naar elkaar: dat alles samen betekent voor onze werking een échte en 
waardevolle meerwaarde naar een constructieve en vruchtbare samenwerking. 
Zo...bij deze eventjes jullie geheugen opgefrist? 
 

 Bericht van maelstrom 
maelstromvzw@gmail.com

 
 Het Grote Vrijetijdsspel is er! 

Vanaf nu komen we met veel plezier het Grote Vrijetijdsspel spelen in jouw organisatie. 

Wat 

Het Grote Vrijetijdsspel is een methodiek, ontwikkeld door het Fonds vrijetijdsparticipatie om op een 

laagdrempelige manier te werken rond vrijetijdsparticipatie in jouw organisatie. 

Het spel 

Het spel lijkt een beetje op Monopoly, maar in plaats van huizen, hotels en straten koop je nu met je 

vrijetijdsbudget vrijetijdsactiviteiten. Op basis daarvan gaan we een gesprek aan over mogelijke drempels en 

noden en maak je kennis met het aanbod van het Fonds. 

Voor wie 

Begeleiders en leden van onze lid organisaties. Maximum 10 spelers. 

Duur 

Reken op ongeveer 2u. Indien nodig kunnen we hierin flexibel zijn en een kortere of langere versie spelen. 

Aanvragen 

We lenen het spel niet uit, we komen dit enkel begeleid spelen. Je kan dit aanvragen via dit formulier. Wij 

contacteren je zo snel mogelijk om een definitieve datum af te spreken. 

Prijs Gratis! 

 

http://fondsvrijetijdsparticipatie.us11.list-manage1.com/track/click?u=2f83bc332bd208b30d6404536&id=c819e7799c&e=02594ed48e
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 We ontvingen volgend schrijven.  

 
Beste Ignace en Patrick, 
Zaterdag probeerde ik jullie telefonisch te bereiken. Toen ging immers het concert van het Klarafestival, met vooraf 
rondleiding en maaltijd, door. Van Uze Plekke kregen we 5 inschrijvingen en bij de aanvang van de rondleiding was enkel 
Marcella aanwezig. Na de maaltijd kon ik Christiane nog telefonisch bereiken en zij haastte zich naar het 
Concertgebouw.  Ze vertelde me dat ze dit concert helemaal vergeten was, onder meer omdat dit niet vermeld was op 
de vergadering begin vorige week.Marcella was verwonderd dat Viviane ingeschreven was, maar dat er niemand 
aanwezig zou zijn die haar naar huis kon brengen. Samengevat: bij deze activiteit liep dus heel wat mis, waardoor 

Christiane, Viviane, Dominique A en Lieve de activiteit vergaten. Ik vind dit een zeer spijtige zaak en hoop dat jullie 
intern bekijken hoe zo’n verloop vermeden kan worden. 
Met vriendelijke groet,  Bart Hollevoet ,maatschappelijk werker, 050 32 74 96, 0496 90 50 15 
 

Het  is nog gebeurd dat wie ingeschreven was niet kwam opdagen. Dit is voor de organisatoren een 
vervelende situatie.  Gelieve dit te vermijden en – indien er onverwacht iets tussen komt -  geef dan een 
seintje!! 

 

 Het recept van de maand: ( nieuwe rubriek Christiane ) 

Gebakken kippenmagen, gebakken aardappelen, sla en tomaat 
Vetarm, spotgoedkoop, lekker, en heel eenvoudig om klaar te maken. 
 

 

Voor 2 personen 
400 gr kippenmagen (slager, supermarkten) 
3 el (eetlepel) bakboter 
Peper, zout, eventueel kippenkruiden, 1 teentje look (mag ook lookpoeder) 
Aardappelen van de dag voordien gebruiken om te bakken of vers gekookte 
aardappelen in schijfjes snijden en bakken . 
Sla, Tomaten, Mayonaise 

 

Bereiding 
Was de kippenmagen gronden en dep ze goed droog. 
Smelt de boter in een steelpan tot de boter begint te bruisen (niet laten kleuren) 
Doe de magen in de pan en strooi peper, zout, eventueel kippenkruiden op. Bak de magen mooi aan. Doe er een weinig  
water bij, zet een deksel op de pan en laat zachtjes stoven. Af en toe zien of er nog genoeg vocht is. Anders wat water 
bijvoegen. 
10 minuten vóór de gaartijd een geprest teentje knoflook of een beetje knoflookpoeder toevoegen. Verder laten garen. In het 
totaal ongeveer een half uurtje. 
De magen uit de pan nemen, het aanbaksel losweken en binden met roux (bruin) of maïzena De magen terug in de saus 
leggen en warm houden. 
De aardappelen bakken. 
Serveren met sla, tomaat en wat mayonaise. 
Smakelijk! Het proberen waard. 
 

 Opvolging voorbije activiteiten: 
 

• Maandag 14 maart: 
 Algemene vergadering ûze plekke 
 Ontmoetingsavond over huisbezoeken 

Hier volgen enkele vaststellingen bij onze enquête over huisbezoeken : 
 meerdere mensen hebben meerdere keuzes aangeduid 

 bij vraag 1 (huisbezoek gewenst ?) zeker 80% wenst huisbezoek 

 bij vraag 2 (verwachtingen) vooral luisterend oor komt op de eerste plaats 

 bij vraag 3 (wie start op) op aanvraag van de kansarme kwam duidelijk naar voor 

 bij vraag 4 (van wie ?) vaste persoon, niet in armoede (17) en in tandem (14) waren de uitblinkers 

 bij vraag 5 (frequentie) maandelijks en bij vraag van de kansarme kregen de hoogste score 
 

Op de denkdag zullen verdere afspraken over huisbezoeken worden gemaakt. Wie nu nog geen 
huisbezoek krijgt en dat zo vlug als mogelijk wenst , kan contact opnemen met Bénédicte 
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• Zaterdag 19 maart:  
 

 

Verslag passiespel  Ieper door Annie 
Iedereen was goed op tijd op de plaats van afspraak, de 
Katelijneparkingwaar de passiebus, ons en andere mensen 
stond op te wachten. Bij het plaatsnemen in de bus vonden 
we op onze zetel een programmaboekje met alle liedteksten 
die tijdens het passiespel gezongen werden, ook de namen 
van alle acteurs en zangers waren in het boekje vermeld. De 
buschauffeur kon tijdig vertrekken eerst richting Torhout, 
waar nog een groepje   geïnteresseerden opstapten. Eens 
iedereen veilig en wel had plaatsgenomen in de bus, kon 
onze chauffeur in een trek doorrijden naar Ieper. Ik wil toch 
graag een pluimpje steken op de hoed van de organisatie.  

 
 Toen we de rechte weg naar Ieper naderden stond een politieagent ons met zijn motor op te wachten om ons te 
escorteren naar de parking, die voor de gelegenheid voor alle bussen werd gecreëerd aan het station aldaar. Het voelt 
goed en het doet wel deugd om eens als “vip “ behandeld te worden. In Ieper moesten we een eindje stappen tot aan de 
markt, waar het passiespel opgevoerd werd. We hadden nog even tijd om ons in een tearoom wat op te warmen aan 
een kopje koffie of warme chocolademelk.Toen we naar de markt stapten om een mooie plaats te zoeken, kregen we 
aangenaam gezelschap van onze Benedicte. Het was leuk om haar daar te ontmoeten, ze is dan ook de hele tijd bij ons 
gebleven. We hebben toch een schat van een voorzitster he! 

 Om 20 u precies startte het spektakel met de klaroenblazers die, zoals dagelijks op datzelfde uur de “last post” blazen, 
we konden dit mee volgen op het grote scherm dat op het podium opgesteld stond. Even was Brigitte haar ventje kwijt, 
na zo'n goed halfuur was hij terug, oeff wat een opluchting! We hadden al de politie en hulpdiensten ingeschakeld. Bleek 
dat Patrick gaan zien was naar de klaroenblazers aan de Menenpoort. Hij wist niet dat de “ last post” op het groot 
scherm zou verschijnen. Direct na de “ last post” begon het passiespel. Een geheel van theater, dans en muziek werd 
aaneen gepraat door Bob De Moor, die voor de gelegenheid als verteller fungeerde. Het einde werd voorzien tegen tien 
uur. Daarna kon iedereen, nog even nagenietend van de prachtige voorstelling, naar de bus terug, die ons veilig en wel 
naar Brugge bracht. 

 

• Zondag 20 maart: spaghettifeest.  Ûze Plekke was met 23 personen aanwezig en zoals steeds was 
het gezellig en lekker! 

 

• Maandag 21 maart: Gesprek met organisatoren Summer taste Dudzele  
Aanwezig: Ignace, Angelino, Kurt Deklerck, Stuart Willems  

Summer Taste wordt georganiseerd tijdens de Dudzele kermis in het eerste weekend van augustus. Het is 

een soort dorpsfeest met een groot kampvuur, optredens en drank- en eetstandjes. Elk jaar schenken ze de 

volledige winst aan enkele goede doelen. De opbrengst van 2015 moet nog verdeeld worden. Ze zijn 

momenteel reeds van plan een ngo in de Filippijnen, vzw Oranje en Het Vlot te steunen. Ze willen ook lokaal 

een goed doel steunen. Ze zochten in het Brugse naar een organisatie met een sterke werking (hun 

woorden) en hoorden over Ûze Plekke. Dit jaar organiseren ze de Summer Taste op 6 aug van 18 tot 24. Uur 

Voorstelling werking Ûze Plekke: 

Ignace en Angelino hebben elkaar afgewisseld bij de uitleg over onze werking. Ignace had het meer over het 

functioneren van Ûze Plekke, met de ontmoetingsavonden, de activiteiten en de getuigenissen, aantal 

personen die we bereiken. Angelino beschreef zijn persoonlijke ervaring bij Ûze Plekke en onze participatie 

aan Brugge Dialoogstad. Kurt en Stuart waren sterk onder indruk over onze werking.  

Sponsoring: 

Zij dachten vooral een project te willen steunen. We hebben het gehad over ‘De ouders op de planken’, en 

de kookcursus. Maar toen ze een beeld hadden gekregen van onze sterke basiswerking, en de kosten die dit 

met zich meebrengt (kosten lokaal, telefoon, internet, vergaderingen, vervoer)hebben ze bedenktijd 

gevraagd en willen ze een keuze maken, ofwel een financiële bijdrage doen voor onze werkingskosten, ofwel 

een van onze projecten steunen, of misschien allebei.  

We horen nog van hen !!! 

En ja hoor op 11/04 kregen we volgend schrijven: 

We zijn blij te mogen aankondigen dat we besloten hebben om met Summer Taste 3000 euro te 

sponsoren aan Ûze Plekke. We waren onder de indruk van wat jullie allemaal doen met een relatief 

beperkt budget. We willen daarom helpen om jullie werking en aankomende projecten te ondersteunen.  
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Zoals we tijdens onze samenkomst reeds verteld hebben, hechten heel wat belang aan het informeren 

van onze achterban. We vinden het belangrijk om onze de sponsors, medewerkers en bezoekers van 

Summer Taste in te lichten over wat er met de winst ons het evenement gebeurd is. Moest het mogelijk 

zijn, zou het daarom tof zijn mochten we een van jullie activiteiten kunnen bezoeken. We zouden ook 

graag enkele foto’s hebben van jullie werking. Dit eventueel met ons erbij.  

 

• Zondag 27 maart: Het eerste ontbijt. Goed initiatief dat telkens de laatste zondag zal herhaald 
worden. Beter wat langer open i.v.m. busvervoer. 
 

• Dinsdag 29 maart: werkgroep 17 oktober 

Verslag van de plenaire vergadering van 29 maart in Ûze Plekke. Aanwezig: Marcella, Vivi, Ignace, Patricia en 
Dominique 
- Gaat dit jaar door op zaterdag 15 oktober om 14.00 uur in het Provinciaal Hof op de markt te Brugge - 
thema: 'betaalbaar en kwaliteitsvol wonen' 
- Filip Carpentier van Diaconie Brugge vertelde zijn ervaringen met de vluchtelingen problematiek. Het 
grootste probleem voor de vluchtelingen is het zoeken naar een geschikte woning na 2 maanden 
opvangcentrum. Gaat dat ten koste van mensen die al jaren zoeken naar een goede en betaalbare woning! 
Het zoeken naar betaalbaar wonen mag op 15 okt niet ontbreken. 
- met welke thema's gaan we van slag: 
     * het vinden van een woning op de private huurmarkt 
     * ondersteuning van mensen die al lang zoeken naar een woning 
     * inrichten van een sociale woning kost ook geld 
     * wat is mijn droomwoning 
- We zullen opnieuw werken met een inleefweek (initiatief Vormingplus) resulterende in een inspringtheater 
tijdens de viering. 
- Thematitel op de affiche en flyer 'GEEN HUIS, GEEN THUIS' 
 

• Maandag 4 april: dagelijks bestuur Er werden afspraken gemaakt met de verantwoordelijke voor 
‘ouders op de planken’ en de volgende ontmoetingsavonden werden voorbereid. 

 

• Woensdag 6 april: overhandiging  cheque Universiteit Derde Leeftijd ( Eliane,  Angelino en 
Pascal) 

Op woensdag 6 april 2016 werden we uitgenodigd om een cheque op te halen. 
Elian, Pascal en Angelino zijn op die uitnodiging in gegaan. Zoals elk jaar bij het afsluiten van hun 
academiejaar wordt aan twee goede doelen een cheque overhandigd. 
Dit jaar was het aan De Berkjes en Uze Plekke. 
Er waren heel wat genodigden zo een 200 tal waaronder de schepen Matthijs Martine. 
We werden getrakteerd met een concert van Katarina Bazzes . 
Met haar programma ‘Distant Light’poogt ze het menselijk leven in alle facetten een 
ontroerende poëtische stem te geven en tegelijk de oneindigheid aan te raken. Dit met een duidelijke 
verwijzing van het oude(viool) en het hedendaagse(synthesizer). 
Na deze prachtige muziek kwam de overhandiging van de cheque ter waarde van 1.500 euro. Elian deed 
de inleiding, Angelino stelde voor wat de gelijkenissen zijn tussen een circus en mensen in armoede en 
Pascal vertelde wat er met het geld zal gebeuren en die integraal naar de mensen gaat. 
Ik wens hier ook mijn bewondering voor Pascal uitdrukken want voor de eerste maal voor publiek te 
spreken is niet evident. Daarna op de foto voor de krant en een hapje en een drankje. Alvast bedankt 
UDL. 
Angelino 
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• Donderdag 7 april: 
 13,00u: bezoek budgethuis   .   

Op donderdag 7 april brachten Angelino, Marcella, Nancy, Wim en Louis  bezoek aan het Budgethuis 
te Oostende waar ze ontvangen werden door Jens en Eveline. Hun kennis werd op de proef gesteld 
aangaande een mutualiteit, de werking VDAB, de betekenis v/h OCMW en CAW, tewerkstelling via 
een interimbureau, wachttijd v/d schoolverlater, het herkennen van water- gas- en electriciteitmeter 
enz . . Vervolgens kreeg Iedere aanwezige  een praktijkgeval  toebedeeld van een dagelijkse 
leefsituatie gekoppeld aan een maandinkomen, wat dan ieders toegekend maandbudget werd.   Ze 
moesten nu bewijzen hun maandbudget goed te kunnen beheren. De maandelijkse kosten liepen op 
door  de dagelijkse  keuzes die ze maakten i.v.m. een huurwoning , de verplaatsingskosten, de 
voedselaankopen, de algemene kosten enz . . . Individueel telden ze dan de gemaakte uitgaven op 
om die dan af te trekken van hun toegekend maandbudget en dan vast te stellen wat er op het 
einde v/d maand nog  over bleef. Het interessante v/d oefening was dat ze hun keuzes dienden te 
verantwoorden en dat dit dan ook in groep werd besproken. Zodoende kregen ze veel  nuttige tips 
aangereikt terwijl ze ook van elkaar leerden. Een leerrijke namiddag die voor jong en oud aan te 
raden is!  
 

• Zaterdag 9 april: activiteit voor kinderen door lln van Sint-Andreas. Zeer goed verlopen, Angelino 
stuurt een bedanking. 
 

• Zondag 10 april: 
 bezoek vormelingen ( Angelino, Marcella, Patricia, Hilde, Bénédicte, Patrick, Lieve en 

Anna) 

Zondag 10 april een prachtige dag beleefd met de vormelingen de bedoeling was: de kinderen laten kennis 
maken met Uze Plekke via power point: wat we allemaal doen voor mensen die het minder goed hebben in 
het leven, ook een woordje uitleg over hoe je in armoede kunt belanden, dat het niet hun schuld is. 
Via 7 spelletjes hebben we  uitgebeeld wat armoede is we hebben gevraagd om oplossingen te bedenken  en 
met een steuntje in de rug is het gelukt: ieder groepje had een stok met zeven zakdoeken met een knoop (7 
kinderen), bij iedere oplossing mocht een knoop uit de zakdoek, het spel heette dan ook "zakdoek 
ontknopen" 
De thema's waren: SCHOOL_ WONEN_VRIJE TIJD_GELD_GEZONDHEID_GEZIN_VRIENDEN. 
Door het mooie weer hebben we buiten kunnen spelen, iedereen was heel enthousiast, we genoten van het 
zonnetje en van de kinderen , ook de begeleiders zijn gelukkig naar huis gegaan 
Als aandenken kregen ze allen een zakdoek met een knoop erin en een gezonde appel. Een knoop in de 
zakdoek betekent ""NIET VERGETEN" 
Mijn dank gaat uit naar alle mensen die vrijwillig hebben meegeholpen en hun zondag hebben 
opgeofferd , ook de voorbereiding vroeg heel wat werk. 
Vandaag heb ik allemaal lachende gezichten gezien, dus.... onze dag was een groot succes  
Marcella 

  
 

 15,00: film junglebook 
 

 

aanwezigen: Dylan, Stacey, Quentin, Jersey, Shania, Keano, Milan, Dobli, Kate, deluna, Yluna 
                     Brenda, Sandra en Nadine. 
 Op zondag 10 april 2016 werden we uitgenodigd van Rotary Brugge om de avant première 
van de teken film Jungle Book bij te wonen. Daar werd gretig op ingegaan door onze jongeren. Om 14.30 u 
werden we ontvangen met een drankje en een koek en of snoep.15.00 u begon de film hij was ontzettend 
mooi echt waar zeker een aanrader. De ervaring om in een bioscoop een film te bekijken was ook apart.  
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Bij het buiten gaan van de zaal kreeg iedere bezoeker nog een hele zak met leuke dingen en versnaperingen 
in. We hebben er allemaal van genoten zoveel is zeker. Bedankt Rotary. 
 

• Maandag 11 april: ontmoetingsavond : verslag voorbije activiteiten, info over ‘ouders op de 
planken’ en denkdag van 18 juni, ervaringen ‘doe goed pas’, gesprek over functie voorzitters, 
vastleggen poetsdag 

 

• Woensdag 13 april: Brugge dialoogstad 

 

 Maandag 18 april: werkgroep onthaal 18 oktober, ’t Sas 

 Aanwezig: Marcella 
- Weerhouden thema's als ideeën voor de animatie: 
   * een gezonde, betaalbare woning voor iedereen 
   * een gezonde, betaalbare woning is een basisrecht 
- Werken met spandoeken buiten aan de inkomdeur 
- Elke medestander moet langs een bakstenen deur met een raam erin met een vraagteken ! 
- Marino Punk speelt accordeon op de trappen van het Provinciaal Hof. 
- De hall naar de vergaderzaal wordt aangekleed met collages, thema van de dag en affiches en spandoeken 
van deelnemende verenigingen. 

 
• Dinsdag 19 april:  

 Onze service club (Inner Wheel)heeft met u contact gehad ivm sponsoring. 
Op dinsdag 19 april zouden wij u graag een cheque overhandigen tijdens het aperitief om 
19u30 in het restaurant Weinebrugge, Lijkendreef 1 8200 St. Michiels Brugge . Met 
vriendelijke groeten, Martine Coucke.  Nele en Brigitte gaan. 

 Samenkomst voorzitters Emmaüsparochie  
Ûze Plekke was vertegenwoordigd door Angelino & Bénédicte, aansluitend waren Lieve en christiane 
ook aanwezig omwille van hun inzet bij andere bewegingen binnen deze federatie maar ook als 
vrijwilliger bij UP. 
Inleiding: bezinningstekst door Carlos 
Aansluitend duiding waaruit bewegingen ontstaan zijn, evolutie ……. 
In groep worden volgende vragen beantwoord: 

1. Waarom is uw beweging zo belangrijk? 

2. Wat verwacht jouw beweging van de parochie ? 

3. Wat mag de Parochie van jouw beweging verwachten? 

Korte samenvatting bij afsluiting van deze samenkomst: 
Bewegingen zijn belangrijk binnen onze maatschappij, we moeten voort doen en de werking van 
elke beweging ondersteunen. Bewegingen brengen waardigheid, vorming, vriendschap. De parochie 
kan raad geven maar stelt de regels NIET ! De parochie respecteert de afspraken en visie eigen aan 
elke beweging. We zijn partners. 
Wel moeten we attent zijn dat bewegingen geen eiland vormen maar open staan voor ontmoeting 
met andere bewegingen, dat is nodig voor de groei binnen elke beweging. Een degelijk netwerk is 
hier noodzakelijk. Binnen elke beweging stellen we geen te hoge verwachtingen, elke beweging 
wordt gedragen door de inzet van vrijwilligers. Het is een algemeen gegeven dat het voor elke 
beweging moeilijker en moeilijker wordt om die vrijwilligers te vinden. We moeten zorgen voor een 
gezonde bezieling binnen onze eigen beweging. 
Voor de Emmaüsparochie, blijft elke beweging per kern werken maar behouden we een netwerk met 
de andere parochies van deze federatie. Tenslotte is elke beweging met dezelfde bezieling bezig, 
laten we mekaar dan dragen en ondersteunen, en maken we tijd om mekaar beter te leren kennen. 
Hier is dan heel belangrijk om onderling kennis te geven van geplande activiteiten, met hierbij af en 
toe de kans te grijpen om samen activiteiten te organiseren.   
De parochie moet toekomst gericht kijken en ook open staan voor multicultureel denken en werken. 
 

• Donderdag 21 april: algemene vergadering netwerk tegen armoede, 
 Aanwezig: Angelino en Ignace. 
1. Financieel resultaat 2015 
De begroting was 50.000 euro negatief maar dank zij extra projectsubsidies voor gekleurde armoede en een 
groter bedrag aan giften voor de verenigingen was het saldo positief. 
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2. Lidmaatschappen. Een vereniging vzw De Draaischijf uit Beringen krijgt geen subsidies meer en stopt 
ermee. De nieuwe vzw Vonkje van de Turkse Unie is erkend door de Vlaamse regering. 
In totaal zijn we met 59 verenigingen, waarvan 7 verenigingen (waaronder Ûze Plekke) zonder erkenning 
door de Vlaamse regering, maar wel door het Netwerk. 
3. Blikvangers werking 2015 
   * Een ambitieus meerjarenplan 2016-2020 waarin rechten van mensen in armoede centraal staat 
   * Partnerschap met bedrijven: Cera steunt voor 3 jaar een project voor uitbouw van partnerschappen met 

bedrijven. Voor bedrijven die aan een maatschappij willen werken met minder ongelijkheid en meer 
sociale rechtvaardigheid. 

   * Op 17 oktober worden lokale acties centraal gesteld.  
   * Mensen in armoede dachten na over uiteenlopende beleidsthema's, zoals: referentieadres, 

arbeidsongeschiktheid, digitalisering onderwijs, schooltoeslagen, nieuwe Vlaamse bevoegdheden rond 
werk, toegang geestelijke gezondheid, eerstelijnshulpverlening, integrale jeugdhulp. 

   * Doorbraken in het beleid, zoals: uitbreiding derdebetalersregeling, uitrol van de Uitpas (in Brugge: 
vrijetijdsparticipatie, jeugd-AXI-bonnen) 

   * 500 ondersteuningen van verenigingen, zoals: leiden denkdagen en visieprocessen.  
   * 4 intervisiemomenten en vorming van en voor verenigingen op basis van hun vragen en behoeften. 
   * vorming over armoede aan externen, zoals bij cultuuraanbieders, sportaanbieders, VDAB, onderwijs. 
   * Er was een forumdag over mensen zonder wettig verblijf.  
   * Stijgende aandacht voor de media. In 2015 waren er 57 media-aanwezigheden, waarvan 18 in tandem.  
 

• Vrijdag 22 april: tentoonstelling ‘kracht ontpopt’ 19,00-21,00u, Az Sint-Jan, Ruddershove 

 

• Zondag 24 april:   De leden van Ûze Plekke speelden thuis. De parochiale verenigingen, met thuishaven 

Valkenburg hadden 'stovers' met frieten en appelmoes klaargemaakt voor de rest van de parochie, Ook een 
delegatie van Ûze Plekke was van de partij, Er waren twee tafels voor onze mensen gereserveerd, 
Een heerlijke vlotbediende maaltijd werd voorgeschoteld door enthousiaste vrijwilligers, Plezierig eens een 
dag niet hoeven te koken! 
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 Toekomstige activiteiten: 
• April: 

 Dinsdag 26 april: werkgroep zomeruitstap ( Ignace, Nancy, Annie, Patricia, Noëlla, 
Marcella) 
 

 Donderdag 28 april: 
 viering 5 jaar werking ‘ duidelijk en eenvoudige taal’ 

Plaats: woonzorgcentrum Minnewater, Prof.dr. J. Sebrechtstraat 1, 8000 Brugge 

08,30-9,00u: onthaal met koffie 
Toespraak Dirk De fauw, info over het project, mensen in armoede aan het woord, 
workshops, slotwoord 
12,00u: afsluitende  receptie 

 werkgroep 17 oktober ’t Sas 

 

 Vrijdag 29 april:  Samenkomen - Diversiteit  

nsanga.brugseverenigingen.be  
INFO-AVOND  

Iedereen is van harte welkom.  
Iedereen mag het woord nemen omtrent de verandering in de maatschappij:  
- gelijke onderwijskansen  
- de toekomst van de kinderen in onze maatschappij,...!  

20u00 Opening  
20u30 Opening info-avond  

GRATIS INKOM  
DRANK AAN DEMOCRATISCHE PRIJZEN  

Dienstencentrum De Garve (OCMW Brugge)  
Pannebekestraat 33  
8000 BRUGGE  
met de steun v.u.NSANGA van de Stad Brugge, Noord-Zuiddienst 
 

 Zaterdag 30 april: Roefelland 

 
• Mei: 

 Maandag 2 mei: dagelijks bestuur 

 

 Woensdag 4 mei: 
  start van ‘start to move’ met smoefelwandeltocht 

 Karmelietenkerk, Ezelstraat, Brugge 
laudate dominum 
 

 Donderdag 5 mei: bloedprocessie, voorbehouden plaatsen Dyver, inschrijven op 
ontmoetingsavond 
 

 Zondag 8 mei: dwars door Brugge”  

 

 Maandag 9 mei: ontmoetingsavond 

 

 Dinsdag 10 mei: Brugge dialoogstad 

 

 Donderdag 12 mei:  van 14,00u tot 18,00u computerles in ons lokaal. 
 Vrijdag 13 mei: van 14,00u tot 18,00u computerles in ons lokaal. 

 

 Zaterdag 14 mei van 09,00u tot 12,30u: poetsbeurt  in ons lokaal 
 

 Maandag 23 mei: ontmoetingsavond: ‘ ouders op de planken 1’ 
 

 Dinsdag 24 en 31mei: 13,30-15,30:hulp bij invullen belastingen, sociaal huis 
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• Juni 
 

 Woensdag 1 juni: officiële opening van het wijkgezondheidscentrum 

 

 Maandag 6 juni: dagelijks bestuur: toelichting website door Johan 

 

 Vrijdag 10 juni: Voor al onze vrijwilligers die dit jaar net dat ietsje meer voor Welzijnszorg & 

Broederlijk Delen deden, organiseren wij een vrijwilligersfeest. Jullie hebben met de Welzijnsschakel 
meegewerkt enorm goed meegewerkt aan de campagne van Welzijnszorg. Daarom nodigen wij jullie uit 
op ons vrijwilligersfeest op vrijdag 10 juni ’s avonds. Hou alvast de datum vrij! Meer nieuws volgt!  Geef 
deze uitnodiging zeker ook door aan iedereen in de Welzijnsschakel die graag zou meekomen. 
 

 
 

 Maandag 13 juni: ontmoetingsavond : ‘ouders op de planken2’ 
 

 Dinsdag 14 juni:  Brugge dialoogstad 

 

 Zaterdag 18 juni: gezamenlijke denkdag 

 

 Maandag 27 juni: ontmoetingsavond, planningsvergadering 

 

• Vakantie:  
 Zaterdag 9 juli: 08,00u daguitstap 

 

 Vrijdag 5 augustus: 14,15u uitstap naar Cirque du soleil 
 

 Woensdag 17 augustus: vanaf 09,00u stranddag in Zeebrugge 

 
 
 

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 (nr6) : 23 MEI .Tekst binnen voor 20 MEI 

 

 


