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Ter overweging:  

Leven is niet alleen voldoen aan de wensen 
van anderen. Leven betekent ook jezelf zijn. Matt Groening   

 Gelukkige verjaardag! 
08/03 Vercauteren Boudewijn 
10/03 Kinsabil  Jacques 
12/03 Vantorre Brigitte 
15/03 Tytgat                 René 
20/03 Laforce  Georges 
21/03 Vandeplassche Noëlla 
 

 Mededelingen  
 We kregen een vraag om te getuigen in een les over armoede voor de vijfdejaars van de 

Sint-Jozefhumaniora in Brugge 
 We vernemen het overlijden van de moeder van Paul Mariën. Ze overleed op 

29/01/2017. Ze werd 96 jaar . We bieden ons oprecht medeleven aan Paul aan. 
  

 
 

 De Week van het Geld van 27 maart tot 2 april 2017 
Het doel van deze themaweek is geldzaken zo breed mogelijk bespreekbaar maken en 
extra aandacht schenken aan financiële educatie. Tijdens de tweede editie van De Week 
van het Geld vinden er allerhande activiteiten plaats, gericht op het brede publiek en de 
scholen. Deze activiteiten worden georganiseerd door Wikifin.be en andere organisaties 
die sensibiliseren rond geldzaken. Zo organiseert Wikifin.be een openingsevenement, 
activiteiten in/met scholen en Infomarkten. 
De Week van het Geld is een initiatief van Wikifin.be, in samenwerking met De Tijd en 
Radio 1. Hierdoor worden geldzaken ook in de media extra in de kijker geplaatst. 
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Andere overheids- en non-profitorganisaties - zoals gemeenten, OCMW’s, Centrum 
Algemeen Welzijnswerk (CAW), FOD’s, de BudgetInZicht regio’s in Vlaanderen… - zullen 
tijdens deze themaweek hun doelpubliek informeren en sensibiliseren rond geldzaken.  
Meer info op www.deweekvanhetgeld.be 

 

30/03/17 - Trefmoment Collectieve schuldenregeling - Roeselare 
De drie West-Vlaamse BIZ regio’s slaan de handen in elkaar voor de organisatie van 
een tweede dialoogmoment tussen budget- en schuldhulpverleners en advocaat- 
schuldbemiddelaars. In het programma lees je de boeiende inhoud en opzet van de 
dag, inschrijven kan tot 10/3 via het elektronisch formulier, de plaatsen zijn beperkt. 
 
28/3/17 - (zak)geld, jong geleerd is oud gedaan! - Sociaal Huis Bredene 
Het Huis van het Kind organiseert in samenwerking met het Sociaal Huis Bredene en 
BudgetInzicht Noord-West-Vlaanderen, een informatie avond rond de financiële 
opvoeding van kinderen en jongeren. 
Deze avond richt zich naar ouders van kinderen en jongeren uit lagere- en 
middelbare school. 
Inschrijven is verplicht en kan via deze link.  
 
Spelnamiddag financiële educatie - OCMW Ichtegem 
OCMW Ichtegem organiseert een spelnamiddag rond financiële educatie in het zesde 
leerjaar en gaat aan de slag met het Geldwegspel. Dit spel wordt gratis uitgeleend 
door BIZ. Ook interesse om hiermee aan de slag te gaan ? Aarzel niet ons 
te contacteren voor vrijblijvende info en/of ontlening. 

  

 
 KINDERRECHTENCOMMISSARIS: "GEEF OUDERS NIET DE SCHULD VAN KINDERARMOEDE"

   
 Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen houdt in zijn boek 'Spelen in zwarte 
sneeuw' een krachtig pleidooi voor een doorgedreven strijd tegen kinderarmoede en dus 
tegen armoede in het algemeen. Tijdens de voorstelling van het boek in het Vlaams 
Parlement gaf Cindy Van Geldorp, vrijwilliger bij Recht-Op in Antwerpen, aan hoe we 
armoede kunnen bestrijden door te luisteren naar de kennis en de ervaring van kinderen en 
jongeren die erin opgroeien. Cindy heeft zelf aan den lijve ondervonden wat het betekent om 
in armoede op te groeien, tegen muren te botsen en elke dag te moeten vechten om je 
rechten toegekend te krijgen. 

http://www.deweekvanhetgeld.be/
http://budgetinzicht-noordwestvlaanderen.us4.list-manage.com/track/click?u=b1f5b7da7221f8d94e82f18fa&id=a63edc2f62&e=2368295a7c
http://budgetinzicht-noordwestvlaanderen.us4.list-manage2.com/track/click?u=b1f5b7da7221f8d94e82f18fa&id=23fcdb7d8d&e=2368295a7c
http://budgetinzicht-noordwestvlaanderen.us4.list-manage1.com/track/click?u=b1f5b7da7221f8d94e82f18fa&id=07192e74aa&e=2368295a7c
http://budgetinzicht-noordwestvlaanderen.us4.list-manage1.com/track/click?u=b1f5b7da7221f8d94e82f18fa&id=db864bf645&e=2368295a7c
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 NETWERK TEGEN ARMOEDE VRAAGT GRONDIGE BIJSTURING 
ARMOEDEBELEID 

 

  Het Netwerk tegen Armoede betreurt dat het armoedebeleid 
andermaal ondergesneeuwd wordt door discussies over cijfers. Op 
het terrein stellen wij in ieder geval geen kentering vast bij de 
gezinnen die wij bereiken. Hoge energiefacturen, een groot tekort aan 
betaalbare kwaliteitsvolle woningen en inkomens die nog altijd ver 
onder de armoedegrens liggen. Mensen in armoede krijgen het jaar 
na jaar moeilijker. Dat wordt bovendien bevestigd door de cijfers over 
het sterk stijgende aantal mensen dat een beroep moet doen op 
steun van het Ocmw. Voor 1 april moet de Vlaamse regering een 
bijgestuurd Vlaams Actieplan Armoedebestrijding goedkeuren. Wij 
vragen om dit grondig te doen op basis van recente cijfers en 
ervaringskennis van mensen in armoede. Vanuit het Netwerk tegen 
Armoede gaan we alvast de nodige voorstellen vanuit mensen in 
armoede overmaken. 

  

 
 

 Recept van de maand:  
Aardappelschotel met ham en prei 

 

Ingrediënten:  (voor 4 personen)   

 5 sneden gekookte ham  

 5 preien 

 700 g aardappelen 

 2 bolletjes mozzarella (2 x 125 g) 

 50 g geraspte kaas voor gratin 

 4 eetl. boter (+ 1 koffiel.) 

 6.5 dl melk + extra melk voor de puree 

 3 eetl. bloem 

 Nootmuskaat, peper en zout  

 
int  

 
Voorbereiding:  

- Maak een aardappelpuree: Bij het koken van de aardappelen doe je er een groentebouillonblokje bij 
i.p.v. zout. 
Giet de zacht gekooke aardappelen af. 
Pureer de aardappelen, voeg er wat melk bij tot je een smeuïge puree krijgt. Er mag ook een eidooier 
bij. 
Kruid af met wat peper en nootmuskaat. Voeg er een eetlepel boter bij. 
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- Snij de prei in de lengte middendoor en dan in fijne halve ringen. 
- Snij de sneetjes ham in reepjes. 
- Snij de mozzarella in schijfjes. 
 
Bereiding:  
15 min. + 20 min. in de oven 
      Bak de preiringen in 3 eetl. boter gedurende +/- 5 min. In de grote kookpot. 

Bestrooi de prei met de bloem en roer goed. Giet er beetje bij beetje de melk bij en roer tot een 
goed gebonden saus. Kruid naar smaak met nootmuskaat, peper en zout. 
Beboter een ovenschotel (met 1 koffiel. boter). Doe de aardappelpuree in de schotel, doe de ham 
reepjes er boven op. 
Leg er de mozzarellaschijfjes op. Giet er de preisaus over. 
Bestrooi met de geraspte kaas en zet 20 min. in een op 180 °C voorverwarmde oven. Zet de 
laatste 2 à 3 min. de grill aan voor een mooi goudbruin korstje. 
Smakelijk! 

NB/ voor 2 personen maak je dezelfde hoeveelheid. Verdeel in 2 porties, steek  een portie in de 

diepvries en…  je hebt een maaltijd in reserve. 

 Voorbije activiteiten 

 30/01/2017: dialoogtafels, werkgroep beleid 
Aanwezig: Dirk De fauw, Franky Dumon, Frank Debaere, Veerle van Vynckt, Jo Dhaenens, Paul      
Meersman, Femke Den Hollander, Chris Deloof, Patricia Keters, Louis Desmedt 
De vergadering kent 3 grote thema’s, nl.:                                                                                                     
   – Het woonloket                                                                                                                                           
   – Het aanbod van betaalbare woningen                                                                                                   
  – Het preventief beleid > crisisopvang en het tegengaan van dakloosheid 
Het woonloket                                                                                                                                                 
Vaststellingen die voor verbetering vatbaar zijn > administratieve ondersteuning bij de vele in te vullen 
papieren, meer ondersteuning bij hulp verhuis of geen adres meer, automatisch toekenning van 
rechten, het toekennen van huurpremie spreiden over de 4 jaar wachttijd, ondersteuning in de 
zoektocht naar een betaalbare woning, begeleiding v/e woonbuddy, regelmatig terugkerende vragen 
en problemen zouden gesignaleerd moeten worden, de woonraad zou hierover meer moeten 
samenkomen, afspraken maken aan het woonloket kan soms een “brug te ver“ zijn bij dringende 
gevallen, een woonwinkel zou meer omvattend kunnen zijn, centrale inschrijving blijft een zeer acute 
vraag en is te bespreken met de sociale huisvestingsmaatschappijen. 
Het aanbod betaalbare woningen in Brugge                                                                                            
 Voor grote gezinnen is dit een groot probleem en de wachttijd voor een sociale woning is 6 à 8 jaar! 
Tijdelijke bezetting van structurele leegstand van sociale woningen is een oplossing maar de 
woonveiligheid blijft een prioriteit. Er is een gebrek aan kwalitatieve betaalbare woningen op de 
huurmarkt. Op kamers wonen kan een tijdelijks oplossing zijn maar de woonnorm van 33m2 
bemoeilijkt dit. Het ‘samenwonen‘ moet meer kansen krijgen doch de vigerende regelgeving moet dit 
mogelijk maken, wat nu niet het geval is. Het vervangingsinkomen wordt verminderd omdat men niet 
als alleenstaande wordt beschouwd. 
Crisisopvang en dakloosheid tegengaan                                                                                                  
 Brugge beschikt over een nacht- en crisisopvang, wat positief is, doch inzetten op preventieve 
woonbegeleiding is het goedkoopst en de beste optie. “Housing first“ is een experiment en houdt in 
dat men eerst een woning zoekt zonder voorwaarden, om de eigenwaarde v/d mens eerst op te 
bouwen. Het is kostelijk maar is toch goedkoper dan residentiële opvang. Het wordt uitgetest in een 

aantal grote steden doch nog niet in Brugge. 
 

 9 februari:  Bénédicte, Louis en Angelino woonden de vergadering bij over het concept 
Budgetcafé 
 

 VERSLAG PAO WERKGROEP TREFDAG 2017 :15 februari 2017 – Boeverbos 9u30-11u30 
1. PROGRAMMA TREFDAG 
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Er werd reeds bepaald dat het eerder tijd wordt voor actie rond de armoedeproblematiek in 
plaats van te blijven analyses te maken en/of te blijven steken in initiatieven rond de 
beeldvorming over armoede. Het thema van de trefdag is dus actiegerichtheid. 
De trefdag gaat door op maandag 22 mei 2017 in het provinciehuis Boeverbos. Op maandag 
29 mei 2017 zouden we daar meteen een vervolgvergadering aan breien om de acties voor te 
bereiden.  
Titel : Oe is’t ? Wel …heb je een uurtje tijd? Wil je het echt weten? 
Idrops, een organisatie die innovatieve oplossingen bedenkt voor alle mogelijke 
veranderingen in de samenleving, is enthousiast om de procesbegeleiding op te nemen. Er zal 
gewerkt worden in een 5-tal groepen van een 20 tal mensen. Er wordt gezocht naar een 
goede spreker om het geheel in te leiden. 

2. DEELNEMERS 
Het is de bedoeling om deze keer gericht uit te nodigen. Er zal een mix zijn van hulpverleners, 
actievoerders en de verengingen. We mikken om een 100-tal mensen. 
 
Iedereen nodigt gericht mensen uit die geschikt zijn om mee actie op poten te zetten. Het is 
dus BELANGRIJK EN CRUCIAAL om de eigen achterban en lokale partners te activeren! 
Bijvoorbeeld: mensen aanspreken van de ACV- ABLV vakbonden in de eigen regio (Oostende, 
Kortrijk,…), Wieder die de mensen van dialoogstad Brugge uitnodigt, mensen binnen de 
OCMW’s gericht aanspreken, lokale mandatarissen,…. 
Volgende bijeenkomst - Woensdag 15 maart - 9u30 in het provinciehuis Boeverbos 
Agenda: Toelichting van I-drops (werkwijze, plan van aanpak,…)en de rol van de verenigingen 
tijdens de trefdag 
 

   Volksuniversiteit Oostende: 
o Zaterdag 9 februari: een waardig inkomen voor iedereen, sociale rechten 

Marcella, Nöella, Viviane, Patricia, Anna,  Mieke, Angelino, Paul, Dominique, 
Ignace namen deel  voor Ûze Plekke. 

o Maandag 20 februari: nabespreking: Noëlla, Patricia, Marcella, Ignace, 
Angelino, Dominique en Paul  
 

De inhoud was gelijklopend met het document ‘rechten en tegemoetkomingen dat 
wij bespraken op onze ontmoetingsavond. Een document van CM ligt ter inzage in 
ons lokaal. 
 

  
 

 Angelino en Patrick bij de Heilige Familie in de Oude Zak 
Op 20 februari hebben een twintigtal 18-jarige leerlingen (meer meisjes dan jongens 
trouwens) geboeid geluisterd naar de getuigenis van Angelino en een theoretische 
uiteenzetting door Patrick. De leerlingen hadden, niettegenstaande hun interesse, niet veel 
vragen achteraf. De meeste vragen kwamen van de twee aanwezige leerkrachten. Angelino 
en Patrick hebben een honderdtal minuten kunnen aaneenpraten. 
Niettegenstaande ik (Patrick) mijn fototoestel had meegenomen, ben ik vergeten een foto 
van de groep te maken. 
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 Komende activiteiten: 
 Vormingen voor vrijwilligers: telkens van 09,00-12,00u in de vrijwilligerscentrale, 

Kraanplein 
Maandag 6/03/2017: Sociale media inzetten in je vrijwilligerswerking (niveau: beginners) 
- door Lies Tamsin (VWC) – EIGEN LAPTOP VERPLICHT MEE TE BRENGEN (max 20 
deelnemers) 
 Dinsdag 7/03/2017: Studiedag 'Vrijwilligers versterken je buurt' - Gent (Campus 
Guislain) - door Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk – via externe link inschrijven 
è http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/studiedag-week-vrijwilliger-2017/ 
Woensdag 8/03/2017: Omgaan met kwetsbare vrijwilligers - door Pascale Cockhuyt 
(Wieder vzw) en Lien Dereere (VWC) (max 30 deelnemers) 
 Donderdag 9/03/2017: Verbindend communiceren met vrijwilligers - Pat Patfoort (De 
Vuurbloem) (max 30 deelnemers) 
 Vrijdag 10/03/2017: De funfactor van je vrijwilligerswerking - Koen Vermeulen 
(Vrijwilligerswerk Werkt) (max 30 deelnemers) 

 Woensdag 1 maart: 9,00u kernvergadering Brugge dialoogstad in Ûze Plekke, 
thema: opknappremie wonen 

 Zondag 5 maart: vredeswake Langemark 

 
 Maandag 6 maart: 14,00u dagelijks bestuur 

 Zondag 12 maart: 14,00 – 17,00u activiteit vormelingen Sint-Michiels 

 Maandag 13 maart: ontmoetingsavond 

 Dinsdag 14 maart: 19,30-22,00u introductieavond WZS West- Vlaanderen, Oostkamp 

 Vrijdag 17 maart: 19,30-22,00u Quiz Amnesty international, woon- en  zorgcentrum 
Minnewater 

 Dinsdag 21 maart: 19,30-22,00u introductieavond WZS West-Vlaanderen, Oostkamp 

 Week van 27 maart tot 2 april: week van het geld 

 Maandag 27 maart: ontmoetingsavond 

 Donderdag 30 maart: 19,00u algemene vergadering Brugge Dialoogstad 
 

 Mededelingen en activiteiten van het Brugs netwerk vrijetijdsparticipatie 
 Mededeling Bart Hollevoet:  

Mijn zitdag gaat door in het Huis van de Bruggeling. Om langs te komen, moet je wel vooraf een 
afspraak maken! 
Dit kan via het algemeen nummer 050 44 80 00 of mijn telefoonnummers/email. (tel 050/32 74 
96, 0496/90 50 15 of bart.hollevoet@ocmw-brugge.be). 
Heel veel mensen kunnen moeilijk in de voormiddag langskomen. Daarom is er nu een tweede 
moment waarop afspraken kunnen gemaakt worden 
 Dinsdag van 8 uur 30 tot 12 uur 
Donderdag van 16 uur tot 19 uur 
inschrijvingen, aanvragen voor tegemoetkomingen, aanvragen voor bioscooptickets, zwemtickets, 
vragen over betaalbare vrijetijd, … dat alles is welkom! 

 Activiteiten:  We geven hier de basisinformatie. Meer uitleg in het boekje, op de affiches in ons 
lokaal , per mail of bij Bart Hollevoet. We maken ook een onderscheid tussen begeleide 

activiteiten en suggesties. 

mailto:bart.hollevoet@ocmw-brugge.be
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o BEGELEIDE ACTIVITEITEN: 
 Films voor kinderen: 

 SWALLOWS AND AMAZONS: woensdag 1 maart om 14 uur in cine liberty 97 

minuten – Verenigd Koninkrijk – 2016 –voor kinderen vanaf 8 jaar – Nederlands 
ondertiteld 

VOORFILM: THE KID AND THE HEDGEHOG 
 DRAGONHEART: donderdag 2 maart om 14 uur in cine liberty 

71 minuten – Zweden – 2016 – voor kinderen vanaf 9 jaar – Nederlands 
ondertiteld 

VOORFILM: AMPERSAND 
 CASPER EN EMMA OP WINTERSPORT vrijdag 3 maart om 10 uur 30 in cine 

liberty 73 minuten – Noorwegen – 2014 – voor kinderen vanaf 3 jaar – 
Nederlands gesproken 

 RINTJE zaterdag 4 maart om 14 uur in cine liberty 50 minuten – België, 

Nederland – 2016 – voor kinderen vanaf 3 jaar 
 SI-G + MERNA IN DE SPOTLIGHT zaterdag 4 maart om 16 uur in cine liberty 

45 minuten – België – 2017 – voor kinderen vanaf 9 jaar 
 MERNA IN DE SPOTLIGHT 15 minuten – Nederland - 2017 

Wil je meer informatie of wil je één of meerdere filmvoorstellingen bijwonen? 
Neem dan contact op met Bart Hollevoet (tel 050/32 74 96, 0496/90 50 15 of 
bart.hollevoet@ocmw-brugge.be). 
We spreken voor iedere film af aan de ingang van Cine Liberty, een half uur voor 
de film start. 

 START TO RUN 
leren lopen in 10 weken 
op woensdagavond van 18 uur tot 19 uur – vanaf 8 maart – afspraak aan 
jongerenwerking ’t salon (ter pannestraat 3 – dicht bij de komvest) 

op vrijdagnamiddag van  14  uur tot  15  uur – vanaf 10 maart – afspraak aan de 
binnenkant van de kruispoort 

Kostprijs: 5 euro voor de ganse lessenreeks én het inschrijvingsgeld voor Dwars door 
Brugge. Inschrijven bij BH.  

We spreken telkens af, vanaf een half uur voor de start van de les! 
 

 SYMFONIEORKEST: BOLERO   
woensdag  1  maart om  20  uur in het concertgebouw 
contact via BH. Afspraak aan de ingang vanaf 19,30u 

 
 MIDDELEN BOEIEN – een voorstelling over middelengebruik, op maat van jongeren 

tussen 12 en 18 jaar   
woensdag  15  maart om  14  uur in zaal daverlo 
 een voorstelling op maat van jongeren tussen 12 en 18 jaar. In de voorstelling worden 
ze geconfronteerd, geïnformeerd en gesensibiliseerd rond het gebruik van 
genotsmiddelen. 
Via getuigenissen, muziek, dansexpressie … worden de drie betekenissen van boeien (de 
fascinatie, de verslaving en de hulpinstanties, de reddingsboeien, in de voorstelling 
gebracht. 
inschrijven via BH. Afspraak vanaf 13,30u ingang zaal 
 

 Het Vlaams fonds vrijetijdsparticipatie en het klara-festival bieden aan: BRUSSELS 
PHILHARMONIC  EISENSTEINS CULTFILM OKTOBER om 20.00uur in het concertgebouw  
Bestelling via BH. Je bestelling is pas definitief, als je de persoonlijke bijdrage van 2 euro 
betaald hebt. Let op: je bestelling moet binnen zijn tegen 8 maart We spreken af aan de 
ingang van het Concertgebouw, vanaf 19 uur. Zo kunnen geïnteresseerden de inleiding 
om 19 uur 15 bijwonen. 
 

 GERS PARDOEL NEEMT JE MEE vrijdag  31  maart om  20  uur in de Magdalenazaal. 

Inschrijven bij B.H. Afspraak aan de ingang van de Magdalenazaal vanaf 19,30u 
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o SUGGESTIES:  
 Op zaterdag 25 maart gaat in TC Brughia – Boogschutterslaan 37 in Sint-Kruis een 

benefietfuif door, ten voordele van vzw Wieder. 
In de weken vóór de fuif worden 3 avonden dansles georganiseerd. We mogen 20 
deelnemers van het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie GRATIS inschrijven voor deze 
danslessen. Inschrijvingen mogen aan mij ( B.H ) doorgespeeld worden 

 

 Tentoonstellingen: 
  A CARING EYE. PORTRETTEN DOOR DANIELLE VAN ZADELHOFF nog tot 5 

maart in het sing-janshospitaal . Dagelijks toegankelijk van 9 uur 30 tot 17 uur 
(behalve op maandag). Gratis ingang voor Bruggelingen en kinderen tot en met 
11 jaar.  

  ‘HET LAATSTE OORDEEL VAN JHERONIMUS BOSCH: een meesterwerk 

gerestaureerd’ nog tot en met 5 maart in het arentshuis Dagelijks toegankelijk 
van 9 uur 30 tot 17 uur, behalve op maandag. Gratis toegang voor Bruggelingen 
en kinderen tot en met 11 jaar.  

  ‘HAUTE LECTURE BY COLARD MANSION’ – vernieuwing van tekst en beeld 

in middeleeuws brugge van 1 maart tot en met 3 juni in het groeningemuseum  

 
 Muziek: 

 DOLMA RENQINGI & KELSAN HULA woensdag 1 maart om 13 uur in rode 

kruis-opvangcentrum de patio  

 ASAD QIZILBASH & SIMON LELEUX donderdag 2 maart om 13 uur in rode 

kruis-opvangcentrum de patio  

 AMAN YUSUFI & MAJID ZARE donderdag 2 maart om 20 uur in rode kruis-

opvangcentrum  
 

 DE INTERNATIONALE VROUWENDAG zaterdag 11 maart van 13 uur 30 tot 17 uur in 

vormingplus regio brugge – sint-pieterskerklaan 5 – sint-pieters Wat heeft de appel van 
Sneeuwwitje te maken met feminisme vandaag? Valt de appel inderdaad niet ver van de 
boom bij de opvoeding van jongens en meisjes? En waarom zouden vrouwen, sinds Eva 
gretig in de appel beet, zich moeten schamen? Of waarom moeten vrouwen nog te vaak 
door de zure appel heen bijten in onze maatschappij? Ja, vrouwen hebben nog veel 
appeltjes te schillen! Kom luisteren naar vrouwen met pit, geniet van heerlijk zoete 
hapjes, laat je eens goed gaan of laat je heerlijk verwennen,… en breng zeker je 
oogappels (man en kids) mee want er is voor elk wat wils. Bekijk het volledige 
programma via deze link: https://www.vormingplusbrugge.be/vrouwendag Veel 
activiteiten zijn gratis, een aantal activiteiten kosten 3 euro. Vooraf inschrijven is 
aangeraden.  

 
 BRUGS JEUGDBOEKENFEEST zondag 19 maart van 11 uur tot 17 uur in en rond de 

hoofdbibliotheek Biekorf In 2017 wordt de Jeugdboekenweek een Jeugdboekenmaand. 
Onder de noemer 'M/V/X' staan jongens en meisjes, gender, rolpatronen en stereotypen 
centraal. Als kers op de taart van de Jeugdboekenmaand vindt op zondag 19 maart het 
Brugs Jeugdboekenfeest plaats: workshops, theater, voorleesmomenten, animatie… Het 
volledige programma vind je vanaf half februari op www.brugge.be/jeugdboekenfeest. 
Inschrijven kan vanaf 6 maart. Alle activiteiten zijn gratis! 

  
  

Ûze Gazette 7 zal verschijnen op maandag 27 maart. Berichten, artikels en verslagen kunnen tot 24 
maart bezorgd worden bij Boudewijn. 

 


