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ÛZE GAZETTE 
Werkjaar 2016 – 2017 
Nummer 2 
26-09-2016  

 

 Ter overweging: Een gedicht van Annie 
 

In de stilte van de nacht 
In de stilte van de nacht 
lijkt de hemel dichterbij. 
De duizenden sterren 
nodigen me uit 
omhoog te kijken. 
Ze dagen me uit 
verder te kijken dan wat ik zie 
verder te denken dan mijn eigen visie 
Dat maakt me stil. 
Is het de stilte bij mezelf 
die me bewust maakt? 

Bewust van de aanwezigheid 
van iets, van iemand 
veel groter, veel hoger, veel volmaakter 
dan de “ik“ in mij. 
Is het de rust daar en 
de vrede in mezelf 
die me Zijn “ bijzijn “doet voelen? 
Is Hij het die me stuurt? 
Die me de juiste weg wijst? 
Of is het mijn keuze 
voor de weg van de stilte, 
het alleen zijn met mezelf 

 

 Mededelingen: 
o Proficiat aan alle jarigen ( van 27 september tot 24 oktober) 

 

27/09/2015 De Neve Viviane 
27/09/2015 Van Mullem Nancy 
14/10/2015 Bakx Frieda 
15/10/2015 Jaques Véronique 
15/10/2015 Meuleman Angelino 

  Jonckheere Shania 28.09.2005 
   Meuleman Shauny 06.10.1999 

 Demuynck Lucas           08.10.1998 
 Jonckheere Alissia 23.10.2008 

 

o Teken de petitie voor gratis onderwijs 

 

De Gezinsbond voert samen met Test-Aankoop actie voor gratis 
onderwijs. Want ondanks dit kinderrecht, loopt de werkelijke 
rekening hoog op: van meer dan 300 euro in de kleuterschool tot 
bijna 1 300 euro in het secundair. In het basisonderwijs zorgen 
vooral bijkomende kosten zoals opvang en middagtoezicht voor 
hoge facturen. In het secundair onderwijs is er dringend nood aan 
een maximumfactuur. 
 
De Gezinsbond en Test-Aankoop willen dat elk kind gelijke kansen 
krijgt en verenigen daarom de krachten. 

 
Teken nu de petitie: klik hier. 

o Het zondagsontbijt van Sint-Donatianus gaat in het vervolg door op een 
andere plaats: Jan Boninstraat 20, 8000 Brugge 
 

o OPENING HUIS VAN DE BRUGGELING: ÉÉN ADRES 
Vanaf zaterdag 15 oktober 2016 biedt Stad Brugge een nog betere dienstverlening 
aan. Op die dag opent namelijk het Huis van de Bruggeling op de Frank Van 
Ackerpromenade 2 aan het Stationsplein. Dit open huis bundelt alle dienstverlening 

http://t.ymlp80.com/hjymakaejbheavaeueazayqjew/click.php
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onder één dak, op één gemakkelijk bereikbaar adres. 
Ook een aantal diensten die nu in het Sociaal Huis bereikbaar zijn, verhuizen naar de 
nieuwe locatie. In bijlage vind je een flyer met meer informatie over de diensten die 
verhuizen en de diensten die in het Sociaal Huis blijven. 
 Voor het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie verandert er ook het één en ander: 

-      De zitdag gaat vanaf 18 oktober door in het Huis van de Bruggeling. 

-      De zitdag gaat vanaf 18 oktober door op dinsdagvoormiddag, van 8 uur 30 tot 
12 uur. 

-      Je moet vooraf een afspraak maken! Dit kan voorlopig enkel telefonisch of via 
mail, maar binnenkort kun je ook online een afspraak maken (eens het zover is, 
zullen we hierover meer info doormailen). 

 Met vriendelijke groet, 
 Bart Hollevoet 
 

o openingsuren van de Oxfam winkel (Valkenburg); woensdag van 16u30 tot 
20u30 en zaterdag van 10u tot 12u30. 
 

 Recept van de maand 
Gehakt Parmentier 

 
Ingrediënten voor 4 personen 

 1 kilo aardappelen, geschild, in kleine blokjes gesneden en gaargekookt 
 600 gr gemengd gehakt 
 50 gr boter 
 1 soeplepel bloem 
 2 uien, grof gehakt 
 1 blik tomaten in blokjes (400 gr) 
 100 gr geraspte kaas 
 2 teentjes knoflook, elk uit de knijper 
 peper 
 zout 
 nootmuskaat 
 30 gr margarine 
 1 eigeel 
Prijscategorie : 7 à 8 euro 
 

Bereiding 

Verwarm de oven voor op 200° C. 
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Laat 50 gr boter smelten en stoof hierin de uien glazig. Doe het gehakt erbij, kruiden met 
peper, zout en 1 knoflookteentje uit de knijper. Bak het gehakt in ongeveer 5 minuten rul 
(rulbakken = al roerend het vlees gaarbakken). 

Roer 1 soeplepel bloem door het gehaktmengsel, overgiet met de tomatenblokjes en laat de 
saus op een zacht vuurtje 20 minuten sudderen. 

Prak de gaargekookte aardappelen fijn met een stamper. 

Roer margarine + eigeel door de aardappelpuree, kruid met peper, zout en nootmuskaat. 

Schep het gehakt in een ovenschotel, en bedek met een laag aardappelpuree. Bestrooi met 
geraspte kaas. 

Gratineer het gehakt Parmentier gedurende 20 minuten in de oven. 

Recept werd geplukt van het internet. 

Smakelijk, 

Christiane 

 

 Voorbije activiteiten  
o 6 september: warme steden 

 
Warme steden is een project dat van uit KU Leuven geleid wordt. Doelstelling van dit 
project is in 5 steden een integrale aanpak om het mentaal welbevinden van kinderen en 
jongeren te verbeteren ontwikkelen, uitvoeren en evalueren. Afgestemd op de behoefte 
van de stad. 
Operationele doelstelling: 

 goede praktijken in kaart brengen. 
 Knelpunten, noden en behoeften blootleggen. 
 prioritaire behoeften bepalen(bepalen wat het dringendste is). 
 opstellen concreet actieplan. 
 implementatie actieplan(invoeren actie plan). 
 evaluatie actieplan. 

Een veel gebruikte methode om dit te verwezenlijken is een grote groep mensen te 
bevragen: 114 organisaties die omgaan met jongeren in 5 steden. 
In Brugge deden 27 organisaties en diensten mee aan dit onderzoek. ( Genk 29, Gent 23, 
Leuven 17, Turnhout 18 ) 
Daar vloeiden 669 ideeën uit, die werden verwerkt en verminderd tot 75 stellingen. 
De meest belangrijke stellingen na analyse van de 5 steden: 
 
1.  het hulpverleningsaanbod toegankelijker maken: laagdrempelig, anoniem, betaalbaar. 
2.  luisteren naar de mening en noden van jongeren. 
3.  in scholen meer aandacht te hebben voor de ontwikkeling van emotionele en sociale   
vaardigheden. 
4.  talenten en krachten van jongeren een centralere plaats geven in de school. 
5.  pestgedrag actief aan  pakken en  voorkomen. 
6.  succeservaringen  stimuleren bij kinderen/jongeren. 
7.  laagdrempelige hulpvoorzieningen in de nulde en eerste lijn aan  bieden. 
8.  maatschappelijk kwetsbare jongeren  ondersteunen in hun zoektocht naar werk. 
9.  de prestatiedruk op kinderen/jongeren  verlagen. 
10. in  zetten op vrijetijdsbesteding voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. 
 
Evaluatie en in werkingstelling tegen eind september 2016. 
 
Vriendelijke groeten Angelino 
 

o maandag 12 september: ontmoetingsavond 

De eerste ontmoetingsavond van het nieuwe werkjaar kreeg een aparte invulling. Na 
het overlopen van het eerste nummer van Ûze Gazette, werd er afscheid genomen 
van onze voorzitster en werden de nieuwe co- voorzitters en het dagelijks bestuur 
voorgesteld. Lieve gaf een overzicht van de vele verdiensten van Bénédicte. Fino 
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bedankte ook Bénédicte en sprak haar vertrouwen uit in de nieuwe voorzitters. Het 
dankwoord van Bénédicte was beklijvend. Nadien werd de aperitief geserveerd en 
werd er getrakteerd – door Bénédicte en Jo en Boudewijn ( omwille van hun 
huwelijksjubileum ) – met  broodjes en gegrilde worst. 
Het nieuwe bestuur dat werd aangesteld voor 6 maanden. Nadien volgt een evaluatie 
en kunnen eventuele aanpassingen gebeuren: 

 Co-voorzitters: Angelino en Louis 
 Dagelijks bestuur: Angelino, Louis, Bénédicte, Ignace, Nancy, Réginald, 

Boudewijn 

  

 

  

o Woensdag 14 september: kernvergadering Brugge Dialoogstad 
o Donderdag 15 september: contactavond welzijnsschakels 

Donderdagavond 15 september waren we te gast bij Welzijnsschakels te Roeselare voor de 
zoveelste contactavond. Dit zijn telkens boeiende avonden waar veel Welzijnschakels uit 
gans West-Vlaanderen aan deelnemen. Vandaag was Ûze Plekke vertegenwoordigd door 
Angelino, Patricia, Marcella en Ignace. 
We kregen uitleg over het Fonds Vrijetijdsparticipatie, en de Lokale Netwerken 
Vrijetijdsparticipatie.  
De lokale netwerken krijgen rechtstreeks een subsidie van de Vlaamse Overheid. Het lokaal 
netwerk bepaalt zelf de verdeelsleutel voor tegemoetkomingen naar sport-activiteiten, jeugd 
en welzijn. In West-Vlaanderen zijn er een 10-tal gemeenten waar er ook een lokaal netwerk 
is, zoals Brugge (Bart Hollevoet).  
Het Fonds Vrijetijdsparticipatie is bij ons bekend door de kans die we kregen om in Knokke 
naar Cirque du Soleil te gaan. Organisaties die in een gemeente zitten met een lokaal 
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netwerk kunnen ook genieten van het Fonds Vrijetijdsparticipatie, dat over een omvangrijk 
budget beschikt. In principe moet bij een aanvraag 2/3 van de groep mensen zijn onder de 
armoedegrens. Het Fonds controleert niet, maar gaat ervan uit dat elke organisatie het spel 
eerlijk speelt. 
In de drie uitwisselingstafels konden we ons verder verdiepen in de werking van Fonds en de 
lokale netwerken, en kennis maken met het Grote Vrijetijdsspel van het Fonds. Het spel is 
gebaseerd op het monopoliespel, maar hier worden er activiteiten aangeboden voor een 
bepaalde som, bvb naar het cactus-festival gaan in Brugge. Het is heel boeiend en het brengt 
de mensen die er aan deelnemen dichter bij elkaar. Het spel wordt heel vaak aangevraagd, 
dus op tijd inschrijven !! 
Na de uitwisselingstafels heeft Fino nog een aantal praktische info gegeven: 

- Startavond WZZ in Vives Kortrijk op wo 28 september 
- Solidariteitsmaal bij familiezorg – wordt in vele gemeenten georganiseerd, ook in 

Brugge. 
- Dit werkjaar organiseert WZS West-Vlaanderen slechts 2 contactavonden ipv 3: op 15 

sept en op eind van het werkjaar, in een meer ontspannen sfeer. 
- Er komen thema-avonden (contactmomenten) – bvb over mensen met psychische 

problemen, vluchtelingen 
- Uit de recente enquête blijkt dat: 

- de nood aan vorming blijft: eerste sessie op di 22 oktober – introductiedag 
- WZS regionaal wil de werking van de Welzijnsschakels beter leren kennen om in te 
spelen in de noden – daarom bezoek aan elke vereniging – wordt gepland 

- Projecten WZS: Goesting in Lezen, Ouders en opvoeding, aanbod basiseducatie, 
aanbod landelijke praktijkateliers  

- Week van verbondenheid 29 sept- 9 okt – organiseer de langste eettafel. Zie: 
www.weekvanverbondenheid.be 

Er was die avond geen tijd meer voor uitwisseling rond groepsactiviteiten en uitstappen 
tussen de Welzijnsschakels. 
Ignace 
 

 
o Vrijdag 16 september: provinciaal armoedeoverleg 

Aanwezig voor Ûze Plekke: Patricia, Viviane, Marcella, Ignace 
 

1. Inleiding gedeputeerde Myriam Vanlerberghe 
 
Begin 2016 zouden de provincies afgeslankt worden. Maar de decreten bleven uit en de 
Vlaamse regering stelde de operatie uit tot 1/1/2017. Op 26 juli laatstleden werd duidelijk 
dat ook 1/1/2017 niet haalbaar was. Nu wordt alles opgestart om 1/1/2018 te halen. De 
departementen sport, cultuur, welzijn en jeugd worden afgebouwd tegen 31 dec 2017.  
Voor de organisaties die projecten willen indienen geeft ze de raad om vanaf 15 okt zo snel 
mogelijk projecten in te dienen en niet te wachten tot 15 maart 2017. 
Voor wat de trefdag betreft wordt in 2017 de laatste georganiseerd. Dit zal in juni 2017 zijn. 
De gedeputeerde vroeg aandacht voor de Oe ist? Campagne van de dienst Welzijn. ‘Oe ist? is 
een beeldvormingscampagne uitgewerkt door het Provinciebestuur in samenwerking met 
verschillende partners, o.a. het West-Vlaams platform suïcidepreventie en loopt over 
meerdere jaren. Het versterkt de strategie 'geestelijke gezondheidsbevordering met 
betrekking tot het individu en de maatschappij' van het Vlaamse Actieplan 
Suïcidepreventie(VLASP). Iedereen voelt zich al eens minder in zijn vel, maakt een mindere 
periode door, wordt geconfronteerd met een probleem, enz. Toch is het niet evident om aan 
te geven dat het minder gaat. Heel wat mensen gaan gebukt onder het taboe van perfectie, 
absoluut geluk.’ 
 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Gezondheidsdoelstellingen/Vlaams-actieplan-suicidepreventie/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Gezondheidsdoelstellingen/Vlaams-actieplan-suicidepreventie/
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2. Uitwisseling van de verenigingen 
Wieder bracht de boodschap dat ze verder werken aan hun project ‘Kracht Ontpopt’ 
Wij gaven mee dat Ûze Plekke opnieuw met de vormelingen van St.-Michiel zal werken aan 
hun vormelingendag, en dat we opnieuw deelnemen aan de 17 oktober manifestatie. 
 

3. Trefdag 2017 
We zochten naar een thema voor dit treffen. Er waren al enkele voorstellen: de 
vermaatschappelijking van de zorg, (tekort aan) inkomen. 
We planden een eerste voorbereidingsvergadering: Maandag 7 november van 9u30 tot 
11u30 in Boeverbos. 
 
Ignace 
 

 

 Komende activiteiten 
o September:  

 Dinsdag 27 sept: infomoment inleefweek met beperkt budget 
19,30u: sociaal huis 

 Woensdag 28 sept: Startavond W.Z.Z  Vives  Kortrijk.    

om 17.15 u aan Ûze plekke. Louis ( chauffeur), Marcella, Patricia, 
Angelino 

 Vrijdag 30 sept: documentaire ‘ backup Butembo’ 
20,00u: Pannebekestraat 33, 8000 Brugge 

o Oktober:  
 Maandag 3 okt: 

 09,00u: dagelijks bestuur 

 14,00u: contact met Trui Timperman ( dagelijks bestuur) 

 19,30u: werkgroep 17 oktober 
 Zondag 9 okt: Brugs is altied schoane, 14,00u of 19,00 Biekorf 
 Maandag 10 okt: ontmoetingsavond 
 Dinsdag 11 okt: eerste uitvoering van inspringtheater, 19,00u 

Roeselare 
 Vrijdag 14 okt: quiz Sint-Baafs 
 Zaterdag 15 okt: werelddag van verzet tegen extreme armoede, 

13,30u Provinciehuis 
 Zaterdag 22 okt: introductiedag Welzijnschakels, Roeselare 
 Maandag 24 okt: ontmoetingsavond 

o Te onthouden datum:  
 Zondag 12 maart 2017: activiteit met vormelingen Sint-Michiels 

 
 

Ûze Gazette 3 is er op 24 oktober. 
Teksten binnen bij Boudewijn ten laatste op 21 oktober. 


