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Ter overweging:
Besteed zoveel tijd aan het verbeteren van jezelf,
dat er geen tijd overblijft voor kritiek op anderen.



Gelukkige verjaardag!
14/02 Maréchal Bénédicte
19/02 Neels Björn



22/02/2013 Claeys Saleh
24/02/2013 Hillewaert Kyano
25/02/1999 Philippaerts Jordy

Mededelingen:
 De vader van Christiane overleed op 4 januari. Hij werd 92 jaar. We bieden Christiane onze
deelneming aan.



Dank zij de solidariteitsklik viel de Kaba in de prijzen. Het team schrijft:
Uiteindelijk krijgen we een zeer mooi bedrag van 13.000 €.
Met dit bedrag willen we onze camionette inrichten om die ook te kunnen gebruiken als
mobiele sociale kruidenier.



Ûze Plekke ontving van het OCMW 5 laptops en 3 schermen. Johan kijkt het materiaal na en
nadien bepaalt het dagelijks bestuur voor wie ze bestemd zijn.



We ontvingen wensen van:
 Het fonds vrijetijdsparticipatie:
De beste wensen voor 2017
Wij blikken met een dankbaar gevoel terug op 2016 met…
… 17.000 vrijetijdsgenieters
… 3.500 uitstappen
&
… 875 lid-organisaties die dit allemaal mogelijk maakten.
Onze dank is groot!
Helpen jullie ons in 2017 weer zoveel mogelijk mensen te bereiken?
Vele groeten, Team fonds vrijetijdsparticipatie
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Bart Hollevoet, Brugs netwerk Vrijetijdsparticipatie

De beste wensen vanwege het team van Goods To Give !
Wij hebben het jaar 2016 afgesloten met een tevreden gevoel en een nog grotere
motivatie om ons werk verder te zetten in 2017.
BEDANKT!
Aan alle 264 sociale organisaties die ook dit jaar weer aan onze zijde hebben gestaan en
zich dagelijks hebben ingezet om de broodnodige producten tot bij de mensen te krijgen
die deze het hardste nodig hebben.
BRAVO!
Aan onze 28 producten-partners die samen met ons op hun eigen manier een steentje
hebben bijgedragen aan de maatschappij, waardoor 210.000 personen beroep hebben
kunnen doen op jullie geschonken producten.
Met enige fierheid kunnen we in 2016 afklokken op een totale waarde van
€ 2.7 miljoen aan herverdeelde non-food producten.
In 2017 zullen we onze missie verderzetten en de krachten blijven bundelen want jullie
steun, toewijding en enthousiasme zijn onmisbaar!
Via deze weg willen we jullie dan ook allemaal van harte bedanken en wensen we jullie
het allerbeste voor 2017!
Met hartelijke groeten,
Goods To Give

Speciaal aanbod van Brugs netwerk vrijetijdsparticipatie: GRATIS
LIDMAATSCHAP VRIENDEN VAN DE BIB en van VRIENDEN VAN DE MUSEA Brugge
We kunnen dit jaar opnieuw lidkaarten voor de vrienden van de bib en van vrienden van de
musea aanbieden.
De vereniging VRIENDEN VAN DE BIB ondersteunt de werking van de Openbare Bibliotheek Brugge
en organiseert tal van activiteiten die in brede zin aansluiten op de bibliotheekwerking: auteurslezingen, informatieve voordrachten, de leesgroep
Bijzondere aandacht gaat daarbij ook uit naar de erfgoedcollecties van de bibliotheek
(middeleeuwse handschriften en oude drukken).
Als vriend van de Bib geniet je nog verschillende andere voordelen:
- Je kunt gratis of aan verminderde prijs deelnemen aan de activiteiten van de Openbare Bibliotheek
Brugge en van De Vrienden van de Biekorf-bibliotheek vzw.
- Je wordt uitgenodigd op de opening van tentoonstellingen in de bibliotheek en u geniet korting op
de bijhorende publicaties.
- Je ontvangt vier maal per jaar de nieuwsbrief Inzoemen.
- Je ontvangt een mooie lidkaart, ontworpen door de Brugse illustrator Klaas Verplancke.
De VRIENDEN VAN DE STEDELIJKE MUSEA BRUGGE is een vereniging die al sinds 1958 bestaat.
De vereniging wil niet alleen aan sponsoring doen bij belangrijke aankopen voor de Stedelijke
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Musea, maar wil ook op alle mogelijke manieren het culturele leven in Brugge en de belangstelling
voor de musea bevorderen.
Leden hebben via hun lidmaatschap gratis toegang tot alle Brugse Stedelijke Musea evenals tot de
vaste collectie van de Musea voor Schone Kunsten in Gent en Antwerpen.
Talrijke interessante lezingen worden speciaal voor hen georganiseerd.
De lezingen gaan door in de Vriendenzaal van het Groeninge-museum, een hightech multimediazaal,
die volledig werd uitgerust door de VSMB.
Leden zijn geabonneerd op het driemaandelijks 'Museumbulletin' & op het
informatiebulletin 'INFO@VSMB' en krijgen een aanzienlijke korting op diverse museumpublicaties
en in de Museumshop.
Men kan ook 'Museumvrijwilliger' worden en zo actief meewerken aan een publieksgericht,
dynamisch imago van de musea .
Gratis lidmaatschap
Uiteraard geven we de voorkeur aan mensen die in voorheen geen gebruik maakten van dit
aanbod, zodat nieuwe mensen deze verenigingen kunnen leren kennen. Indien je graag lid wilt
worden van een van deze verenigingen, neem dan contact op met Bart Hollevoet (050 32 74 96,
0496 90 50 15 of bart.hollevoet@ocmw-brugge.be).


FEDERALE OMBUDSMAN ENERGIE STEUNT ONS PLEIDOOI VOOR BREDERE TOEKENNING
SOCIAAL TARIEF

In zijn Jaarverslag voor 2016 houdt de Federale Ombudsman Energie een opvallend pleidooi voor een
bredere toekenning van het sociaal tarief. Volgens hem moeten dubbel zoveel mensen dat tarief
toegekend krijgen. Nu is het sociaal tarief beperkt tot mensen met een beperking en een
tegemoetkoming, mensen met een klein pensioen en gezinnen met een leefloon. Het Netwerk tegen
Armoede wijst er al langer op dat veel meer gezinnen nood hebben aan het sociaal energietarief. De
Ombudsman vraagt dat het uitgebreid naar al wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in
de gezondheidszorg én wie in schuldbemiddeling zit. Zo zou het aantal bereikte gezinnen verdubbelen
tot 1 miljoen of 10 % van de bevolking. Het Netwerk tegen Armoede steunt dit voorstel volmondig.

Lees het volledige artikel op Money Talk

 Recept van de maand
Varkensvlees met prinsessenboontjes en tomatenroomsaus.
Voor 4 personen
Ingrediënten:
1 ajuin, 1groentebouillonblokje
1 halve rode en 1 halve groene paprika
1 klein blikje geconcentreerde tomatenpuree (70g)
4 varkenslapjes
500gr prinsessenboontjes ( vers of diepvries, of
desnoods uit blik of bokaal )
500ml room
Tabasco ( indien gewenst)
Bereiding

-snij de varkenslapjes in reepjes,
-snij de ui fijn , van de paprika snij de witte zaadlijsten weg en verwijder je ook de zaadjes, snij de paprika’s in fijne
reepjes.
-kook de verse of diepvriesboontjes beetgaar in licht gezouten water, giet het kookvocht af en laat de boontjes
goed uitlekken
-verhit een klontje boter en fruit hierin de fijngesneden ui, voeg de paprika bij en laat ongeveer 5 minuutjes
bakken, doe nu ook de varkensreepjes erbij en roerbak nog 5 minuten.
-meng nu bij de room, de tomatenpuree, het verkruimelde groentebouillonblokje en eventueel een beetje
tabasco, voeg alles bij de varkensreepjes. Laat alles nu nog een 5 minuten sudderen.
Schep nu ook de beetgare boontjes door de schotel. Serveer met pasta, rijst of gekookte aardappelen.
Smakelijk !
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Voorbije activiteiten:
 Woensdag 14 december 2016: kernvergadering Brugge dialoogstad
Op 14 december 2016 namen Angelino, Patricia en Louis deel aan de kernvergadering van Brugge
Dialoogstad rond het thema “ collectieve schuldregeling” dat doorging in Wieder. De andere
aanwezigen waren: Jo Dhaenens, Erik Vanackere, Dominique Arnoys, Christien Vanlerberghe,
Annick Marchal, Jens Jaecques, Chris Deloof
Het is belangrijk om vooraf na te gaan of een collectieve schuldregeling wel de juiste keuze is. Het
is een regeling waarbij je niets meer zelf kan beslissen of kiezen, alles moet aangevraagd en
bewezen worden, op alle domeinen word je geleefd en het tast je menselijke waardigheid aan.
Het belangrijkste pluspunt is wel dat je schuldeisers geen gerechtelijke vervolging meer kunnen
instellen.
Algemeen kan worden gesteld dat iemand onder collectieve schuldregeling met een advocaat
meer problemen kent dan met het OCMW. Enkele aanwezigen brengen vanuit hun ervaring
hierover getuigenis. Jens v/h CAW geeft hierbij toelichting. Een advocaat werkt vanuit een
gerechtelijke opdracht , houdt zich dan ook strikt aan de wettelijke voorschriften en maakt geen
sociale afwegingen. Het OCMW daarentegen is wél sociaal ingesteld en doet gemakkelijker meer
dan wat wettelijk vereist is.
Heeft de cliënt echter een lopende schuld bij het OCMW dan kan de schuldregeling daar nooit
doorgaan . Uiteindelijk is het de rechter die beslist waar de collectieve schuldregeling doorgaat.
Indien de cliënt vindt dat de advocaat in zijn opdracht tekort schiet dan kan hij zich wenden tot de
arbeidsrechtbank die onderzoekend en bemiddelend zal optreden.
Advocaten die aan schuldregeling doen, kiezen hiervoor. Zij moeten een opleiding volgen zodat ze
mee zijn in de visie en de doelstellingen en krijgen er dan ook concrete tools aangereikt.
Brugge Dialoogstad kan signalen uit de praktijk bundelen en doorgeven aan het CAW bij Jens. Voor
meer info kan men vrij binnenlopen bij het onthaal v/h CAW in de Vlamingdam 36 te Brugge.

Vrijdag 16/12/2016: Overlegwerkgroep Brugse Dialoogtafel samengekomen bij
samenlevingsopbouw
Voorbereiding gesprek met de lokale overheid
Wie van het beleid kan hierin betrokken worden?
Dirk Defauw: schepen Welzijn en voorzitter OCMW
Renaat Landuyt: burgemeester
Johan Coens en Christian Fillet: de secretarissen van de stad en het OCMW
Frank Debaere: kabinetschef Defauw
Franky Demon: schepen van Wonen
Veerle Van Vynckt: hoofd sociale dienst OCMW
De volgende items zouden aangedragen worden voor bespreking:
° Het uitbreiden v/d woonloket-dienstverlening
° Het aanpakken v/d huurdiscriminatie
° Het zorgen voor betaalbare huurwoningen
° Het nastreven van kwaliteitsverbetering van goedkope huurwoningen
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° Het aanleggen van terreinen voor woonwagenbewoners
° Het ontleden van crisisopvangmogelijkheden
° De tijdelijke bezetting van leegstaande sociale woningen
De werkgroep zal eind januari de lokale beleid ontmoeten om hierover uit te wijden.



Donderdag 22/12/2016: kerstfeest Ûze Plekke

Meer foto’s op www.uzeplekke.be onder de rubriek activiteiten
Angelino kreeg dit schrijven van de meisjes die instonden voor de activiteiten voor
de kinderen:
Dag Angelino
Allereerst willen Johannah en ik jullie bedanken voor gisterenavond en niet alleen voor
de hartverwarmende verwelkoming, maar ook voor de gastvrijheid die jullie ons
aanboden. Wijzelf hebben het als een zeer leuke ervaring beschouwd. De kinderen
waren zeer enthousiast naar ons toe, wat het voor ons nog leuker maakte.
Wat wij toch nog zeker eens willen benadrukken is dat jullie absoluut geen cadeautje of
centje moesten gegeven hebben aan ons. We waren jullie al zeer dankbaar dat wij
mochten komen, bij jullie mochten eten en daar hoefde echt niks voor in ruil te staan,
maar uiteraard zijn jullie zeer erg bedankt voor alles.
Indien jullie ons nog eens nodig hebben, mag je het altijd laten weten. We zijn zeker
bereid nog eens te komen helpen! Nogmaals, heel erg bedankt voor gisterenavond. We
appreciëren het oprecht.
Groetjes,
Johannah en Ine
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Zaterdag 31 december: oudejaarsavondfeest
Deze Ûze Plekkers namen deel: Peter Snijkers, Mario Snijkers,

Elsie Bicler, Paul Mariën,

Noëlla Vandeplassche, Muriel Dupuis, Noël Smagge



Woensdag 4 januari: maaltijd Club Brugge Foundation



Maandag 16 januari:
Marcella, Viviane , Reginald en Ignace hebben in Boeverbos deelgenomen aan de
tweede voorbereidende vergadering voor de trefdag van 2017.
De trefdag zal doorgaan op maandag 22 mei in Boeverbos Brugge. Dat zal voor Ûze
Plekkers geen probleem zijn om aan te sluiten op de ontmoetingsavond die ook
doorgaat op dezelfde dag.
Thema
Het wordt een actiegerichte studiedag. Begin september of eind oktober zal er een
actiemoment georganiseerd worden. Zoals reeds in de vorige vergadering beslist
willen we de hulpverleners mobiliseren om samen met de vakbond en armoedeverenigingen, front te vormen tegen werkdruk, besparingen en stress die vooral
mensen in armoede treft en vooral: de maatschappij armer maakt. Meer en meer
gezinnen komen in financiële problemen.
Op 22 mei willen we dit voorbereiden. We willen ideeën opdoen voor onze actiedag.
Dit met de inbreng van een aantal actoren, zoals Howest, en/of Hart boven Hard,
en/of de Vredeswake Langemark,en/of Hans Dewitte kleinVerhaal (particiatieve
kunstpraktijk),en /of de agitator Peter Terryn, en de vakbonden. Dit initiatief zou
kunnen gecoördineerd worden door iDROP, die innovatieve oplossingen bedenkt
voor alle mogelijke veranderingen in de samenleving.
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Volgende vergadering: woensdag 15 februari – 9.30 uur in Boeverbos
Komende activiteiten:


Januari
 Woensdag 25:
 Om 19,30u: voorbereiding volksuniversiteit Oostende
 Om 20,30u: extra activiteit: voetbalwedstrijd club brugge kv –
waasland beveren om 20,00u aan clubshop ( via Bart H.)
Vrijdag 27: Om 19,00u: nieuwjaarsreceptie Wieder, CM Sint-Kruis




zondagsontbijt Sint-Donatianusparochie
De data voor de eerste 4 maanden van dit jaar: 29 januari, 26 februari, 26
maart en 30 april, van 8 uur 30 tot 10 uur.
Het ontbijt gaat nog steeds door aan de Jan Boninstraat 20, er wordt nog
steeds gevraagd om vooraf te verwittigen dat je zult gaan.

Februari:
 Donderdag 2 :
 Om 9,30u in Ûze Plekke: werkgroep Brugge dialoogstad over sociale
woningen




DE ANDERE FILM: A QUIET PASSION DONDERDAG 2 FEBRUARI OM 20 UUR
IN CINE LIBERTY Groot-Brittannië – België 2016 – 125 minuten. Afspraak om
19,30u aan de zaal. ( via Bart H.)

Zaterdag 4:
 De filharmonia, octopus symfonisch koor & choeur de chambre de
namur ivan de verschrikkelijke een tragedie over macht en
shakespeariaanse samenzweringen, op prachtige muziek van
prokofiev om 20 uur in het concertgebouw. Om 19,00u concertgebouw (
via Bart H)



Maandag 6: Om 14,00u Dagelijks bestuur



Zondag 5:
 Okidok: les chevaliers zondag 5 februari om 15 uur in de
stadsschouwburg. ( via Bart H.) Vanaf 14,30u aan schouwburg



Donderdag 9:
 De andere film: 24 wochen om 20 uur in cine liberty. Om 19,30u aan
de zaal ( via Bart H.)



Zaterdag 11 :
volksuniversiteit van 13u15-16u. Je bent reeds welkom vanaf 12u. Je kan dan
samen met ons je boterhammen opeten. Verzamelen aan Ûze Plekke om
12,30u
Thema: een waardig inkomen voor iedereen – sociale rechten.
in Oostende: in de gebouwen van het Vesaliusinstituut (in de volksmond de
blauwe rutten), Leffingestraat 1.
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Het is terug een gezinsvolksuniversiteit. Je kinderen zijn dus ook welkom. We
vragen wel om tegen 1 februari door te geven of je kinderen meekomen. Dit
laat ons toe om een mooi kinderprogramma aan te bieden.
We voorzien ook een apart programma voor de jongeren vanaf 16 jaar.


Maandag 13: ontmoetingsavond



Vrijdag 24: Olympique dramatique/toneelhuis risjaar drei vrijdag 24 februari
om 20 uur in de stadsschouwburg. 19,30u aan de schouwburg ( via Bart H.)



Maandag 27: parochiale infoavond Broederlijk delen
Dit gaat door in de parochiezaal van St-Willibrord, K.Theodoorstraat 4,
Sint-Andries Programma: 19.00 uur: Solidariteitsmarkt 20.00 uur: 'In
woord en zang' 22.00 uur Solidariteitsmakt



Dinsdag 28: Ontroerend goed are we not drawn onward to new era om 20
uur in de magdalenazaal. 19,30u aan de zaal ( contact Bart H.)

In februari is er maar één ontmoetingsavond want op 27 februari is er de parochiale
infoavond Broederlijk Delen.
Ûze Gazette 6 zal dan – op 27 februari – verschijnen en uitgedeeld worden aan de aanwezige
Ûze Plekkers. Wie niet aanwezig is zal Ûze Gazette toegezonden krijgen , ofwel digitaal ofwel
met de post.

Artikels, verslagen of berichten bezorgen voor donderdag 23 februari bij
Boudewijn.
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