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Werkjaar 2016 – 2017 
Nummer 7 
27-03-2017 

 

 Ter overweging: 
 
Solidariteit 
  
Solidariteit begint 
waar men zich laat raken 
door de mens 
achter de droog opgesomde feiten. 
  
Solidariteit begint 
waar het eigen leven 
in vraag mag gesteld worden 
in het licht van 
die heel andere wereld van de armen. 
 

Solidariteit begint  
waar men opstaat 
uit de spinsels van  
excuses en verantwoordingen, 
om gewoon te doen 
wat hier en nu al kan. 
  
Solidariteit begint 
waar de kracht 
als een vonk overslaat 
van de ene mens op de andere. 
 Dan staat niemand meer alleen! 
 (uit "Uit de Schaduw", een uitgave van 
Welzijnszorg) 
 

•   Gelukkige verjaardag! 
29/03/2007 Jonckheere Keano 
31/03/2004 Meuleman Stacey 
8/04 Verschraegen Nancy 
13/04/2000 Jaimy ( zoon van Christel) 
21/04 Mariën Paul 
22/04/2011 Jonckheere Jersey 
 

 Mededelingen 
 Hendrik Danneels, een broer van Lieve is op 69 jarige leeftijd overleden. Wij leven met  

Lieve mee bij dit verlies en wensen haar en haar familie sterkte toe. 
 

 Er zijn drie gsm’s van Ûze Plekke in omloop. 
 Wie  Angelino wil bereiken belt op 0496201723 ( was vroeger van Patrick P.) 
 Wie Louis wil bereiken belt op 0490425848 ( was vroeger van Bénédicte) 
 Ignace is bereikbaar op 0476282404 

Bénédicte is te bereiken op  0478569506, Patrick P. op 0479455973 
  

 Ga niet in op het aanbod van energiecontracten door verkopers deur aan deur. Het  is 
verstandiger in te schrijven op groepsaankopen. 
 

 Het koor Solied organiseert een wijnverkoop ten voordele van het Parochiaal 

Centrum Valkenburg op vrijdag 21 april 2017 vanaf 19 u. 
 

 Nieuw mailadres parochiesecretariaat: :  kern.sintbaafs@gmail.com  
 
 Nieuw adres CAW NW-VL. Vanaf dinsdag 18 april 2017 verhuist het Onthaal en de 

Maatschappelijke zetel naar Ruddershove 8, 8000 Brugge.  Vanaf die dag verdwijnt 
Garenmarkt 3, 5 en 7 als contactadres voor het CAW. 
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 Oproep van ATD vierde wereld 
 

 

Ik geloof in een wereld zonder armoede. Armoede is een vorm van 
geweld. Armoede vernedert, doet mensen zwijgen en maakt levens 
kapot. Maar armoede is geen noodlot. Net als slavernij en discriminatie, 
kunnen we het overwinnen. Mensen in armoede verzetten zich elke dag 
tegen dit onrecht. Hun intelligentie, ervaring en moed zijn nodig om de 
uitdagingen van de wereld aan te gaan. Overal laten mensen in armoede 
hun stem horen en nemen zelf initiatief. Anderen sluiten zich hierbij aan. 
Zo bouwen wij samen aan een vredevolle wereld die niemand achterlaat. 
Ook ik zet mij in voor een wereld zonder armoede. 
 

 Zet je benen in tijdens Dwars door Brugge in Brugge op zondag 14 mei en ga een 
dubbele uitdaging aan: loop het aantal gekozen kilometers en zamel zoveel 
mogelijk geld in voor Samen Tegen Armoede. Je kan kiezen uit de volgende 
loopafstanden:  

 Dwars door Brugge 5 km 
 Dwars door Brugge 15 km 

 SCHRIJF JE  IN VOOR 21 APRIL 2017  
 Ben je zelf niet sportief aangelegd, maar je (klein)kinderen, vrienden, 
collega's ... zijn dat wel. Spoor hen dan zeker aan om hun benen in te 
zetten voor Samen Tegen Armoede. 
Je loopt voor mensen die het minder goed hebben dan wij. 
Want 1 op 7 mensen leven in armoede. 

  

 Een Podium voor de Passie - seizoen 8 editie 3 
  

   

 
Een Podium voor de Passie is een project dat in september 2009 werd opgericht 
door Bruggeling en klassiek gitarist Alexander Makay. Artiesten die hun carrière aan 
het uitbouwen zijn, krijgen de gelegenheid om op te treden voor een publiek. 
Dat publiek krijgt - gratis - een kwaliteitsvol en stemming concert aangeboden en 
kan nadien een vrijwillige bijdrage geven volgens eigen inkomen en appreciatie. 
Elke drie maanden wordt het op die manier verzamelde geld geschonken aan een 
goed doel dat banden heeft met Brugge. Van de concerten op 4 maart, 1 april en 6 
mei 2017 gaat de opbrengst naar Side by Side India vzw. 
Orgelzaal - Muntplein 6 - 8000 Brugge - 20.00u 

  

         

 Recept van de maand: pasta met spek en room 
 

 

Ingrediënten voor 4 personen 
• 500 gr pasta naar keuze 
• 200 gr diepvrieserwtjes 
• 200 gr ontbijtspek, in stukjes gesneden 
• 1 ajuin, fijngesnipperd 
• 400 ml (light)room 
• boter 
• zwarte peper uit de molen 

 

http://welzijnszorg.us11.list-manage.com/track/click?u=95cbeebd9d54e2db241d9413d&id=7fd8c86ac1&e=286da38c48
https://stad-brugge.email-provider.nl/link/7pmowf8bi9/t9tpgb4n1y/jyxai44ino/8ctexh8vby/7vna7dqb8n
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Bereiding 

Kook de pasta beetgaar volgens de instructies op de verpakking. Als de past a klaar is voeg je wat 
koud water toe. Zo kan je de pasta eventjes laten staan, wordt het kookproces onderbroken en blijft de 
pasta toch warm zonder dat ze begin te kleven. 

Kook de diepvrieserwtjes gaar in kokend water. Giet af, spoel af onder koudstromend water (anders gaan 
de erwtjes verschrompelen) en laat goed uitlekken. 

Verhit een klontje boter in een pan en stoof hierin de ajuin glazig. Doe de stukjes spek bij de ajuin en 
roerbak een 5-tal minuten. 

Overgiet de gebakken spek met room en laat de room wat indikken op een zacht vuurtje. 

Kruid met veel zwarte of ( witte peper) uit de molen. 

Meng de pasta met de spek en room en schep er de erwtjes door. 

Laat alles nog even goed doorwarmen alvorens te serveren. 

PS zeker budgetvriendelijk, lekker en gemakkelijk te bereiden. 

Inspiratie gehaald uit ‘Colruyt’ 

Smakelijk  

 Voorbije activiteiten: 
 Zaterdag 11 februari: Echo’s van de volksuniversiteit . Een waardig inkomen voor 

iedereen – Sociale recht 
Waren aanwezig van Ûze Plekke: Ignace, Angelino, Marcella, Noëlla, Patricia, Paul en 
Dominique 

 

Het thema van de regionale volksuniversiteit van 11 
februari 2017 was: "Een waardig inkomen voor iedereen 
- sociale rechten". We kregen heel goede informatie van 
onze gastsprekers Caroline Kimpe (Oostende) en Karin 
Rochtus (Antwerpen). Met eenvoudige woorden legden 
zij uit waar mensen met een laag inkomen recht op 
hebben. 

.Voor veel rechten is de 
inkomensgrens die van de 
verhoogde tegemoetkoming in de 
gezondheidszorg. Nu is dit bruto 
belastbaar inkomen bepaald op 
18002,48 euro, te verhogen met 
3332,74 euro per persoon ten 
laste. Dit betekent dat wie per jaar 
meer dan 18002,48 heeft, geen 
recht heeft op veel 
verminderingen. We leerden onder 
meer het sociaal tarief voor 
telefoon en energie kennen. We 
stelden vast dat we veel rechten 
mislopen omdat we die rechten 
niet kennen.  

 

Als we het niet weten kunnen we het niet aanvragen. We zijn ook gefrustreerd omdat 
diensten ons niet goed inlichten. 
 

 Donderdag 16 februari: warme steden 
Warme steden is een project hoe jongeren beter en vlugger kunnen geholpen worden. 
En niet te min hoe te voorkomen dat jongeren afglijden. 
Nu is er al een groot aanbod maar de drempel voor jongeren is te hoog. 
En als ze dan al de stap zetten krijgen ze niet de hulp op maat. 
Jongeren worden nog teveel van het kastje naar het muurtje gestuurd . 
De hulpverlening moet meer samenwerken. 
En zelf het initiatief nemen bij wie ze het best geholpen worden. 



4 
 

ER werd muziek gebracht door een band met psychische problemen , dit vond ik fantastisch.    
Zo komt er in parken" William" de blauwe beer op een bank. 
De bedoeling is dat mensen spontaan erop gaan zitten en een praatje maken. 
Ook met  vreemde mensen. 
Op die manier leer je ook gemakkelijker met anderen te praten. 
Na het project voor gesteld te hebben werden we uitgenodigd op een  
hapje en een drankje zo was er ook nog ruimte anderen te leren kennen. 

 
 Zondag 26 februari: met 36 mensen van Ûze Plekke waren we aanwezig op de spaghetti-

middag van Gandalf. 
Alle foto’s zijn te bekijken op onze website: www.uzeplekke.be onder de rubriek Ûze 
visie en ga dan naar Ûze activiteiten. 
 

  
 

  
 

o Maandag 27 februari: er was geen ontmoetingsavond omwille van de startavond 
Broederlijk  Delen. Ook hier was Ûze Plekke goed vertegenwoordigd. 

 

  

http://www.uzeplekke.be/
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 8 maart : Verslag van ons gesprek met Kurt Deklerck en Stuart Willems van Summer Taste 

Dudzele - 
Angelino, Patrcia, Marcella en Ignace waren er om Kurt en Stuart te woord te staan. Dank aan die 
vier mensen.  Kurt en Stuart waren blij om ons opnieuw te ontmoeten, en dankten ons voor onze 
talrijke aanwezigheid op hun zomer-evenement op 6 augustus verleden jaar. We waren toen met 
15 mensen van UP aanwezig.  
Het was een heel gemoedelijk gesprek. Summer Taste is onze werking heel genegen.  
Ze vroegen ons wat we met hun bijdrage (€ 3000) gedaan hebben vorig jaar. We vernoemden 
onze daguitstap naar Bokrijk en ons bezoek aan Cirque du Soleil in Knokke. Ignace heeft nadien 
nog een mailtje gestuurd naar Kurt met het juiste bedrag dat besteed werd aan deze twee 
uitstappen:  € 3013.80. 
Ze wilden ook weten wat we dit jaar voor ogen hadden. We vernoemden onze daguitstap van 
deze zomer, maar konden nog geen concreet plan geven. De werkgroep moet nog samen komen ! 
Ook vernoemden we een mogelijke uitstap met de jongeren.  
In de maand april komen zij jaarlijks samen met hun vrijwilligers om het nieuwe  zomer-
evenement voor te bereiden, en een relaas te geven van wat de goede doelen met hun centjes 
gedaan hebben. Dus hebben ze foto’s nodig en reportages. Ignace heeft aan Patrick gevraagd om 
de foto’s door te sturen. We sturen hen ook een mailtje dat ze de reportage kunnen terugvinden 
in Ûze Gazette n r 1 van 12/09/16.  
We wilden dit jaar ook een evenement van  Ûze Plekke meemaken. We stelden voor om een 
ontmoetingsavond mee te maken in september of oktober 2017 

 8 tot 10 maart: week van de vrijwilliger 

In die week werd er vorming voorzien door de vrijwilligerscentrale. Louis en Angelino zijn daar op 
ingegaan. 
Op woensdag 08.03.17 was er vorming rond “ omgaan met kwetsbare vrijwilligers”. 
Waren we allebei aanwezig. 
Dit was zeer interessant want het is belangrijk om vrijwilligers steeds opnieuw te motiveren. Dit 
zeker in een organisatie zoals ûze plekke waar er soms toch schrijnende verhalen worden verteld. 
Ook vrijwilligers hebben hun problemen maar willen steeds klaar staan en dit is niet altijd even 
gemakkelijk. We zijn begonnen met in een ronde te zitten en elk een specifiek woord op te 
schrijven over zichzelf. Dit woord werd dan door Pascale gezegd wij moesten dan kijken bij wie dit 
hoort. Zo zijn we dan vertrokken hoe kwetsbaar iemand kan zijn. ZEER INTERESSANT. 

 
Donderdag 09.03.2017 was Louis aanwezig. 

Een voormiddag vorming in de vrijwilligerscentrale onder de deskundige begeleiding van Dr Pat 
Patfoort over conflicttransformatie en geweldloze conflictbehandeling. Zij belichtte de 2 
omgangswijzen: Het Meerdere-minder-model of M-m-model dat aan de basis ligt van escalatie en 
geweld en het Gelijkwaardigheidsmodel of G-model dat de basis is van geweldloosheid. Beide 
modellen werden uitgebreid toegelicht en nadien in rolspellen door de deelnemers uitgebeeld en 
ingeoefend. De meeste deelnemers kwamen uit verschillende dienstensectoren waardoor er heel 
wat  creativiteit en inleving aan te pas kwam. 
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OP vrijdag 10 maart 2017 was ik ( Angelino )aanwezig rond “ de fun factor van je vrijwilligers 
werk”. Die vorming was voor mij een meerwaarde dit in mijn functie van voorzitter. Mijn denken 
werd bevestigd en geeft mij de bevestiging het te durven veranderen. Wat mij opvalt is hoe we 
bezig zijn , dat we goed bezig zijn op wat punten na. Maar daar kan en moet aan gewerkt worden .  
Wat ik zeker zal meenemen is nooit iemand naar huis te sturen zonder de vraag VOND JE HET 
LEUK En niet HOE WAS HET. Hou je aan afspraken maar hou de deur open voor vernieuwing. Durf 
te veranderen en geef de nodige info mee vooraf. 
 

 Zondag 12 maart: activiteit met de vormelingen van Sint-Michiels 
 

  
 

  
 

  
 

 Maandag 13 maart: Verslag van ons gesprek met de Rotary Jabbeke in de kantoren van 
KBC Fonteyne  Sint-Andries – Maandag 13 maart 2017 om 19.30 uur 
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Angelino, Reginald en Ignace waren te gast bij de Rotary Jabbeke. We ontmoetten 5 leden van de 
Rotary, waaronder de voorzitter en de secretaris Stefaan Fonteyne.  
Wieder was ook uitgenodigd. Pascale Cocquyt was present. 
Ze vroegen ons om onze werking voor te stellen. 
Wieder was eerst aan het woord. Pascale stelde haar project ‘Plus est en vous’ voor, een 
fotoproject  dat dit jaar doorgaat. Ze had voor elk lid van de Rotary een persmap bij met folders 
en duiding. Haar voorstelling heeft nog redelijk lang geduurd. 
Wij met Ûze Plekke moesten in 45 minuten ons verhaal doen. Angelino begon met zijn getuigenis 
over wat hij meegemaakt heeft. Daarna hebben we kort onze werking uitgelegd: ons voortdurend 
zoeken naar nieuwe mensen en onze ontmoetingsavonden. We benadrukten dat bij Ûze Plekke 
iedereen gelijk is, dat we samen de verantwoordelijkheden delen, ook de planning, voorbereiding 
en uitvoering van onze activiteiten. Dat we geen subsidies krijgen om een betaalde beroepskracht 
te betalen. We krijgen in Brugge een werkingstoelage van € 5000 van de dienst welzijn, die we 
moeten delen met Wieder. We beklemtoonden dat ons voorzitterschap wordt waargenomen in 
duo. Ook dat we veel gevraagd worden bij schoolgemeenschappen om te getuigen. 
We hadden geen tijd meer om nog verder uit te wijden over eventuele projecten binnen Ûze 
Plekke. 
We deelden onze folder uit. 
 

 Dinsdag 14 maart: 
Introductie avond WZS te Oostkamp. 
Aanwezigen Marcella , Louis en Angelino. 
We werden uitgenodigd  in het Gazelletje ook een welzijnsschakel. Louis en Angelino werden 
uitgenodigd als sprekers. 
Vragen zoals:  

Waarom ben je vrijwilliger geworden in een welzijnsschakel. 
 Hoe is je leven veranderd door met Kans armoede om te gaan. 
 Wat is ûze plekke voor jou ( Angelino ) als ervaringsdeskundige 
 de meerwaarde, hoe zijn ze op weg geweest met jou. 
 Hoe is de werking in ûze plekke. 
 Waarom tandem werk wat zijn de voordelen/ nadelen. 

Ook daar werden 7 stoelen versierd Marcella zat op dergelijke stoel. Ze kreeg een hartelijk 
onthaal want iedereen moest een knuffel of hand geven. 
Toen kregen ze de vraag wat het met hen deed. Wat onwennig maar leuk omdat je de mensen 
niet kent zei Marcella. 
Er werd nagegaan hoe verschillende welzijnsschakels te werk gingen en hoe ze de mensen 
bereiken. 
Nog eens de bevestiging dat een samenwerking met het OCMW belangrijk is. 
Wat ik mooi vond in het Gazelletje is dat ieder lid een steen had met zijn naam erop. 
Want ieder lid draagt zijn steentje bij en zo wordt  het nog eens in de verf gezet. 
Voor mij was het een herhaling maar toch blijft het mij boeien want steeds zijn het andere 
mensen die aanwezig zijn. 
Zo hoor je steeds andere verhalen en de inzet uit alle hoeken. 
Angelino M 
 

 Donderdag 16 maart : Ann Colaert  bracht een 12 tal cursisten -tussen 55 en 70 jaar- 
naar Ûze Plekke om kennis te maken met onze werking. Bénédicte, Angelino en Louis 
belichtten de betekenis en waarde van onze vereniging en heel wat stellingen werden 
naar voor gebracht en verder uitgediept. De ontmoeting duurde circa 2 uur en was zeer 
verrijkend door de inbreng van ervaring vanuit de groep. 
 

 Dinsdag 21 maart: info over  sociale huisvesting: Annie, Louis en Ignace waren aanwezig 
De bijeenkomst van gisterenavond rond sociale husvesting was ook voor mij een uiterst leerrijk 
moment. 
De openheid en het respect voor elkaar tijdens deze avond is voor ons een stimulans om verder te 
werken aan onze hoofdopdracht: kwaliteitsvol betaalbaar wonen voor iedereen. 
Ik wil speciaal alle aanwezigen bedanken voor hun inbreng. Ook zij moesten daar gisterenavond 
toch enige inspanning voor doen. 
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Bedankt aan allen !! Ik heb dit te weinig gezegd gisterenavond. Sorry daarvoor. 
Wil dit ook overbrengen aan de mensen die aanwezig waren en degenen die wilden aanwezig zijn, 
maar door omstandigheden niet konden komen. 
Zeker voor herhaling vatbaar bij gelegenheid. 
Vele groeten, 
 Luc de Smedt 
directeur 
tel: 050 45 90 84 
luc.desmedt@brugse-mij-huisvesting.be 
 

 Woensdag 22 maart: bezoek aan de boerderij  ‘ de streek’ Ann Vanneste.  Het  dagelijks 
bestuur ging op bezoek om de werking te leren kennen . We werden vriendelijk 
ontvangen en kregen uitleg van Muriël en Ann.  Voor meer  uitleg zie www.vzwspeling.be  

 

 Komende activiteiten: 
 Dinsdag 28 maart: introductieavond welzijnsschakels, Oostkamp 
 Donderdag 30 maart: algemene vergadering Brugge Dialoogstad, Braambergstraat 
 Maandag 3 april: 14,00u dagelijks bestuur 
 Maandag 10 april: 19,30u ontmoetingsavond 
 Dinsdag 18 april: 20.00u ‘ armoede in Brugge’ CM Sint-Michiels met Dirk Defauw 
 Vrijdag 21 april : vanaf 19,00u in Valkenburg wijnverkoop door Solied ten voordele van 

het centrum Valkenburg. 
 Maandag 24 april: 19,30u ontmoetingsavond 
 Zondag 30 april: zondags ontbijt Jan Boninstraat 

 

 Mededelingen en activiteiten van het Brugs netwerk vrijetijdsparticipatie 
 
 Begeleide activiteiten: informatie en inschrijven via Bart Hollevoet! 

 donderdag 30 maart : De andere film: BACCALAUREAT om 20 uur in cine liberty 
Roemenië/België/Frankrijk – 2016 – 128 minuten .  
Afspraak aan de ingang van Cine Liberty, vanaf 19 uur 30. 

 vrijdag 31 maart :GERS PARDOEL NEEMT JE MEE om 20 uur in de 
Magdalenazaal. We spreken af aan de ingang van de zaal, vanaf 19 uur 30.  

 vrijdag 7 april : Brussels Philharmonic: RACHMANINOV EN PROKOFIEV om 20 
uur in het concertgebouw .We spreken af aan de ingang vanaf 19 uur. Zo kunnen 
geïnteresseerden de inleiding om 19 uur 15 bijwonen. 

 dinsdag 11 april :PEEPING TOM: MOEDER om 20 uur in de Magdalenazaal . We 
spreken af aan de ingang vanaf 19 uur. Zo kunnen geïnteresseerden de inleiding 
bij de voorstelling (om 19 uur 15) bijwonen. 

 maandag  17  april in Torhout 
ROTARACT BRUGGE ZUID NODIGT UIT:  EEN AVONTUURLIJKE DAG VOOR 
KINDEREN VAN 6 TOT 14 JAAR 
Op paasmaandag 2017 organiseert Rotaract voor gans het district Brugge een 
avontuurlijke dag. Dit jaar is het thema DE MIDDELEEUWEN: ridders en 
jonkvrouwen. Rotaract organiseert deze dag om kinderen uit kansengroepen een 
fantastische dag te laten beleven. Op deze dag wordt een uitgebreid programma 
met allerlei spelletjes en activiteiten georganiseerd (boogschieten, springkasteel, 
schminken, ...). 
Deze dag wordt GRATIS aangeboden. 
Het programma zie ter als volgt uit: 
8 u 30-9 u:           Aankomst, inschrijving, T-shirts uitdelen 
9 u-9 u 40:           Ontbijt 
9 u 40-10 u:          Openingsact 
10 u-10 u 45:        Volksspelen (12 volksspelen) 

http://www.vzwspeling.be/
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11 u-11 u 45:        4 knutselactiviteiten in 4 groepen 
12 u-13 u:             Lunch 
13 u-13 u 45:        Entertainment (deze activiteit wordt geheim gehouden, mits 
deze een verrassing is) 
14 u-14 u 45:        Sportief (dassengevecht, riddertoernooi, dansje, ...) 
15 u-15 u 45:        Detectieve/zoektocht 
16 u-16 u 30:        Vieruurtje 
16 u 30-17 u 15:   Slotact – goodiebag 
 Uur en plaats van afspraak worden nog meegedeeld. 

 Dinsdag 18 april: KHOURY BROTHERS – DE AVONTUREN VAN PRINS ACHMED 
om 20 uur in de Stadsschouwburg. Een voorstelling voor iedereen vanaf 7 jaar. 
We spreken af aan de ingang, vanaf 19 uur 30. 

 Woensdag 19 april: VAMOS THEATRE: THE BEST THING om 20 uur in de 
Magdalenazaal. We spreken af aan de ingang  vanaf 19 uur 30. 

 Donderdag 20 april: CONCERT HERMAN VAN VEEN om 20 uur in de 
Stadschouwburg. We spreken af aan de ingang  vanaf 19 uur 30. 

 Donderdag 27 april:  KAREN VANHULLE: SECOND SKIN  om 20 uur in de 
theaterzaal van de biekorf. We spreken af aan de ingang van de theaterzaal van 
De Biekorf (ingang via de Sint-Jacobstraat), vanaf 19 uur 30. 

 Donderdag 20 april tot en met Donderdag 18 mei, van 14 uur 30 tot 
16 uur 30 in s&r olympia:  start to move: aquagym. De lessen starten stipt, dus 
moet je eigenlijk al tegen 14 uur aanwezig zijn! 
Van 14 uur 30 tot 15 uur 30 krijgen we een uur aquagym, daarna kunnen we nog 
tot 16 uur 30 genieten in het subtropisch zwemparadijs. Je hoeft helemaal niet te 
kunnen zwemmen om aan deze lessen deel te nemen. Samen doe je allerlei 
leuke oefeningen die goed zijn voor de conditie en de gezondheid. 
De lessen kosten voor de ganse reeks 5 euro per volwassene en 2,5 euro per 
kind (vanaf 11 jaar). 
In deze prijs zijn alle kosten (ingang, verzekeringen, begeleiding) inbegrepen. 
We spreken af aan de ingang van het zwembad, om 14 uur. 
Je bent pas ingeschreven als je het inschrijvingsgeld betaald hebt! 

 Woensdag 10 mei: FIETSTOCHT EN PAARDRIJDEN 
we spreken af aan het station (kant Brugge) vanaf 13 uur 15 
Onderweg zullen de nodige hapjes en drankjes voorzien worden. Eén van de 
stops zal alvast zijn bij de manege waar de jongeren gaan paardrijden, om te 
kijken hoe zij zich amuseren. 
Vanuit de jongerenwerking van ’t Salon en Buurtsport kregen we de vraag om 
paardrijden in het programma op te nemen. We doen dit met plezier! Voor de 
jongeren dus geen fietstocht! Zij gaan rechtstreeks (met de bus) naar de manege, 
waar de paarden op hen staan te wachten. Neem je niet deel aan activiteiten van 
’t Salon of van Buurtsport? Geen nood: ook jij kunt deelnemen aan deze 
activiteit, als je vooraf inschrijft én de dag zelf op tijd naar ’t Station komt. 
Heb je geen eigen fiets? Laat dit dan bij de inschrijving weten, zodat we kunnen 
regelen dat er een huurfiets voor jou beschikbaar is.  
Mieke van de Sportdienst vond maar één manege waar de activiteit kan 
doorgaan. Er kunnen maximum 12 kinderen/jongeren aan de activiteit 
deelnemen. Daarom is het belangrijk om de deelnemers vooraf in te schrijven 
én dat de ingeschreven jongeren deelnemen of vooraf afzeggen! 

 Suggesties: 
 vrijdag 31 maart 2017 

Samenkomen-Diversiteit 
nsanga.brugseverenigingen.be 
20u: Opening 
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 Opwarming met Vlaamse volksspelen 
20u30: Vlaamse volksspelencompetitie  
GRATIS INKOM 
DRANK AAN DEMOCRATISCHE PRIJZEN 
Dienstencentrum De Garve (OCMW Brugge) 
Pannebekestraat 33 8000 BRUGGE 

 MORE MUSIC  ! 
 Concertgebouw Brugge en Cactus Muziekcentrum maken deze vijfde editie van 
MORE MUSIC! opnieuw tot een boeiende ontmoeting. Een gebald, atmosferisch 
totaalconcept dat de bezoeker meeneemt op een avontuurlijke muzikale trip. Het 
festival nodigt nationale en internationale artiesten uit die zich in de voorhoede 
begeven van de laatste muziekontwikkelingen. Vernieuwers die overal vandaan 
kunnen komen: van singer-songwriter en spoken word performers tot 
elektronica en uitdagende multimediale projecten. Ook dit jaar hebben we voor 
een aantal concerten vrijkaarten in de aanbieding.  

 
 vrijdag 14 april om 20 uur in het concertgebouw:  marble  

sounds ft. casco phil .  
 vrijdag 14 april om 22,30 uur in het concertgebouw:  j. bernardt ( jinte 

deprez) 
 zaterdag 15 april om 20 uur in het concertgebouw: lubomyr melnyk the 

master of continuous piano music  
 zaterdag 15 april om 24 uur in het concertgebouw :  sonar room: 

clark/blanck mass/ash koosha 
 zaterdag 15 april om 21,30 uur in het concertgebouw: sx - welcome to the 

hypnotic musical universe of sx 
Wie één van deze concerten wil bijwonen, neemt contact op met Bart 
Hollevoet. Hij zorgt dan dat je op de gastenlijst komt. 
 

 Maandag  17  april:  paaseierenraap bij vzw integraal van  14  uur tot  17  uur in 
integraal – Rozendal 5 
Op paasmaandag organiseert vzw Integraal de traditionele paaseierenraap. Een 
namiddag lang kunnen de kinderen zich uitleven met Djembéspelen, samen 
zingen, luisteren naar verhalen, knutselen, ballonnen plooien, volksspelen en 
uiteraard ook paaseieren rapen. 
Inschrijvingen mogen rechtstreeks aan Integraal doorgestuurd worden. 
 
 
 

Ûze Gazette 8 zal verschijnen op maandag 24 april. 
Artikels binnen bij Boudewijn ten laatste vrijdag 21 april 

 


