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Ter overweging:

Zalig Pasen
Verrijzen is niet lam blijven
maar vechten tegen alles wat mensen klein maakt.
Iets van jezelf prijsgeven, een stukje leven voor de anderen
en samen kleine wonderen doen.
Verrijzen is bevrijding en ontplooiing brengen,
anderen doen opstaan uit ellende en onmacht,
uit gebroken-zijn en oude pijn.
Maar wie werkt aan opstanding stelt zich bloot aan kritiek.
Je kunt naïef gevonden worden,
je kunt onbegrip en soms zelfs verwijten krijgen.
En toch!
Pasen betekent dat je je niet neerlegt bij de slapende meerderheid.
Je trekt je op aan het verhaal van die Ene die is opgestaan uit de dood.
Maak de poort van je hart open!
Word wakker, sta op!
Haal diep adem!
Leef lichter en ten volle, zoals het leven bedoeld is!
Pasen kan ‘zalig’ zijn.
Zalig Pasen
(uit Thomas Nieuwsbrief April 2017)
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Jonckheere Yolanda
Van Acker
Sandra
Lefebure
Anna
Steel
Jan
Vanderbeke
Eliane
Huyghebaert Ignace

Mededelingen:
o

In Kerk en Leven van 5 april 2017 verscheen een artikel over de nieuwe wind die waait door Ûze
Plekke onder de titel ‘samen raken we vooruit’.

o

De expo BE.LAND brengt de gastvrijheid van onze ouders, grootouders en overgrootouders in
beeld. Vluchtelingenwerk dook in de archieven van middenveldorganisaties, groef in het geheugen
van opvanginstanties en vroeg aan vluchtelingen hoe zij hun onthaal beleefden. Het resultaat is een
hoopgevend en verrassend verslag over vluchtelingenonthaal in Vlaanderen en Brussel tijdens de
voorbije 65 jaar.

o

Van de Koning Boudewijn Stichting hebben we dit jaar € 336.16 ontvangen n.a.v. de campagne
Music for Live eind 2016. Dit is een veel beter resultaat dan het jaar ervoor !! En dat zonder
speciale actie ten voordele van UP.
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o

Het Netwerk tegen Armoede roept minister van Volksgezondheid Maggie De Block op om snel een
einde te maken aan de blokkering van nieuwe wijkgezondheidscentra. “Verschillende centra zijn
klaar om van start te gaan, andere om aan de bouw te beginnen. De blokkering schendt het recht
op gezondheidszorg van mensen die in het werkingsgebied van die centra wonen. Wij roepen de
minister op om de besparingen terug te draaien. In verschillende regio’s dreigen de plannen voor
een nieuw wijkgezondheidscentrum in het water te vallen. Minister de Block voerde een
moratorium in in afwachting van een audit, maar die laat lang op zich wachten.

o

De fiscus hanteert sinds 1 december 2016 een nieuwe invorderingsstrategie. Dat houdt onder meer
in dat fiscale schulden binnen maximaal twaalf maanden na het ontstaan van de schuld betaald
moeten worden. Het Netwerk tegen Armoede, het Vlaams Centrum Schuldenlast, Gezinsbond en
andere sociale bewegingen zetten hier grote vraagtekens bij. Het verbaast ons sterk dat een
overheidsdienst, die toch het goede voorbeeld zou moeten geven, zo’n rigide maximale
afbetaaltermijn invoert en dit bovendien doet op een eenzijdige manier, zonder enig overleg te
plegen met organisaties zoals schuldbemiddelingsdiensten, armoedeorganisaties of de Gezinsbond.

o

Een flink deel van de Brugse medewerkers van CAW Noord-West-Vlaanderen verhuist in het
paasweekend: ruim 100 medewerkers werken vanaf dinsdag 18 april 2017 in de nieuwbouw op de
site Molenerf (tussen AZ St-Jan en OCMW).
Het team Woonbegeleiding trekt in op de Vlamingdam.
Adressen:
Nieuwbouw: Ruddershove 8 8000 BRUGGE, Tel 050 66 30 00, zowel voor het onthaal en de
ambulante hulpverlening in Brugge als voor administratie en leveranciers.
Woonbegeleiding: Vlamingdam 36 8000 BRUGGE, Tel 050 47 10 70
Welke werkingen verhuizen naar de nieuwbouw?
Het onthaal van Brugge, inclusief Slachtofferhulp en 1712.
Ambulante begeleiding Brugge
De bezoekruimte
Het crisismeldpunt voor minderjarigen (telefoonnummer blijft hetzelfde)
Exit (begeleiding voor minderjarigen na grensoverschrijdend gedrag)
Trajectbegeleiding in de gevangenis (justitieel welzijnswerk)
Onthaal en begeleiding voor familie van gedetineerden (nu in de Refugestraat)
Organisatieondersteuning in de gevangenis (nu in de Refugestraat)
Gerechtelijk Opgelegde Hulp (nu in de Refugestraat)
Directie en staf
De centrale administratie van het CAW (secretariaat, personeelsdienst, boekhouding)
Meer info vindt u op www.cawnoordwestvlaanderen.be

o

Natasha is op zoek naar een buggy voor tweeling, deze zomer zou ze dat nodig hebben want ze
plannen enkele uitstapjes en zo'n dubbele buggy zou handig zijn.

o
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Recept van de maand: GEVULD BROOD MET GEHAKT
Geen zin om lang in de keuken te staan en wil je toch wat lekkers op tafel zetten?
Recept voor 2 gevulde broden
Tijd: 15 min. + 10-15 min. in de oven

Benodigdheden:
•
2 afbak stokbroden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 gr gehakt
1 lenteui of pijpajuin
3 el barbecuesaus
halve ui
halve paprika
1 teen knoflook
snufje zout en peper
cherrytomaatjes
geraspte kaas

Bereidingswijze:
Voor de bereidingswijze van de stokbroden, zie de verpakking.
Snipper de ui, bosui en snijd de cherrytomaatjes, paprika en knoflook in kleine stukjes. Giet een scheutje
olie in een pan en bak het gehakt rul. Voeg daarna de ui, knoflook, paprika en een snufje zout en peper
toe. Bak dit een paar minuten en voeg dan de barbecuesaus, cherrytomaatjes en bosui toe. Laat nog een
paar minuten bakken en zet dan het vuur uit. Hol de stokbroden uit met behulp van een lepel. Vul de
uitgeholde stokbroden met het gehakt en strooi er geraspte kaas over.
Zet de gevulde stokbroden ongeveer 10 minuten in de oven totdat het stokbrood mooi bruin is en de
kaas gesmolten.
Het proberen waard! Simpel, lekker en iets anders dan een gewone boterham. Smakelijk!!



Voorbije activiteiten:
 Dinsdag 18 april: lezing door Dirk Defauw over ‘armoede in Brugge’.
Aanwezig voor Ûze Plekke: Angelino, Noëlla, Viviane, Dominique, Louis, Ignace, Marcella, Reginald,
Patrick P. (foto’s), Eddy, Paul
In zijn inleiding gaf hij al aan dat het niet mogelijk is om een juist en duidelijk beeld te geven van de
armoede in Brugge, omdat dit niet zomaar uit statistieken te halen is. Hij omschreef dan de
kansarmoede in al haar mogelijke aspecten. De gemiddelde armoede voor Vlaanderen ligt rond de
11% v/d bevolking. Voor Brugge is dit enkele % lager en concentreert zich rond het centrum van
Brugge het Belfort en de woonwijken St.-Pieters Molen, De Putterie; De Gentweg en Zeebrugge. Er
werden tal van statistieken doorgenomen en alle steunmaatregelen van het OCMW toegelicht in de
domeinen, financiële hulp, energie, budget- en schuldhulpverlening en personen in armoede.
Volgende cijfers voor 2016 geven een beeld van de steunverlening. Er zijn 682 leefloners/maand;
183 gezinnen in begeleiding na dreiging uithuiszetting; 110 erkende vluchtelingen sedert 12/2016
worden begeleid; 220 personen werkten in de sociale tewerkstelling, 993 personen werden
begeleid voor budget- en schuldbemiddeling; 300 personen in collectieve schuldbemiddeling; 3713
personen voor achterstand bij afbetaling leningen; 750 gezinnen hebben een budgetmeter voor gas
of elektriciteit.
Als afsluiting lichtte het 2de jaar sociaal v/h Howest te Brugge zijn samenwerking toe met Wieder in
het project SuperG/Helden.
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‘Armoede in onze samenleving is een samenhang van vele elementen die vaak tegelijk
aanwezig zijn en elkaar versterken: problemen op school, slechte tewerkstellingskansen, een te
klein inkomen, ongezonde huisvesting, moeilijke thuissituaties…’



Komende activiteiten:
 Donderdag 27 april, 9:30 – 12:30u Netwerk tegen Armoede - Algemene Vergadering
 Donderdag 27 april: 19.30 – 22.00u: vormingsavond welzijnsschakels over ‘ armoede en














psychische problemen in Aalter
Zondag 30 april: zondagsontbijt
Maandag 1 mei: 14.00u dagelijks bestuur
Dinsdag 2 mei: 19,30u voorbereiding daguitstap

Zaterdag 6 mei : vrijwilligersbeurs Daverlo vanaf 13,30u

Zondag 7 mei: Hart boven Hard: Grote Parade in Brussel. Als Netwerk tegen Armoede
roepen we opnieuw onze verenigingen op om mee te stappen met de Grote Parade van Hart boven
Hard op zondag 7 mei. Onze vraag om uitkeringen en inkomens boven de armoedegrens te brengen
zal één van de centrale eisen zijn. Samen met organisaties als Welzijnszorg, Samenlevingsopbouw,
Uit de Marge, … spraken we af om naar de Parade te komen in de witte kleur. Zo kan
armoedebestrijding nog duidelijker zichtbaar zijn op de Parade. Neem nu al een kijkje op
www.hartbovenhard.be
Maandag 8 mei: 19.30u ontmoetingsavond met de bisschop
Woensdag 10 mei: 09.30-11.30u kernvergadering Brugge dialoogstad over brede school in ’t
Sas.
Woensdag 17 mei: 19,30u in Ûze Plekke, voorbereiding 17 oktober

Maandag 22 mei: 19.30u ontmoetingsavond

Mededelingen en activiteiten van het Brugs netwerk vrijetijdsparticipatie:
 Begeleide activiteiten




Dinsdag 25 april om 20 uur in het concertgebouw: HET SYMFONIEORKEST: EEN BETER
LAND. Afspraak om 19,30u aan ingang
Zaterdag 6 mei om 20 uur in de heilige kruisverheffingskerk sint-kruis.
CANTORES AVVIO: CONCERT ‘MADE IN BRUGES’. Afspraak vanaf 19,30u
Woensdag 10 mei start to move: fietstocht en paardrijden , we spreken af aan het station
(kant Brugge) vanaf 13 uur 15 Nieuwe inschrijvingen voor het paardrijden komen (jammer
genoeg) op de wachtlijst.
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Donderdag 11 mei om 20 uur in het concertgebouw: HET SYMFONIEORKEST: ABENDROT.
Afspraak vanaf 19,30u

Zaterdag 13 mei om 20 uur in de stadsschouwburg: RAYMOND VAN HET GROENEWOUD
KRETEN EN GEFLUISTER. Afspraak om 19,30u aan inga

Donderdag 18 mei om 20 uur in de stadsschouwburg. OKAN-PROJECT: VOORSTELLING
FORCE. Afspraak aan schouwburg vanaf 19,30u

Zaterdag 20 mei om 20 uur in het concertgebouw BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA:
BARTÓK: DE WONDERBAARLIJKE MANDARIJN afspraak vanaf 19,30u aan ingang

Donderdag 25 mei vanaf 14 uur 30 aan de Dijver, BEKIJKEN VAN DE HEILIG BLOEDPROCESSIE,
voorbehouden zitplaatsen aan de Dijver ter hoogte van het Europacollege vanaf 13,30u

Vrijdag 26 mei om 20 uur in het concertgebouw IL GARDELLINO: KOFFIE BIJZIMMERMAN.
BACH EN TELEMANN afspraak vanaf 19,00u
Suggesties: contact via Bart.
 van 4 tot 13 mei: Brugge wordt in mei de literaire hoofdstad van de Lage Landen, tijdens het
gloednieuwe literatuurfestival Bru-Taal.
 zondag 7 mei van 11u30 tot 17 u. In 'het Bosjoenk', Zinnialaan 1 te Oostende. CAW
NOORDWEST-VLAANDEREN NODIGT UIT: KOMTERBIE!
- Vanaf 12u30 tot 14 u: mogelijkheid tot barbecue ( ook veggie en halal ) of broodje
braadworst.
- Van 11u30 tot 17 u: gratis animatie voor groot en klein
- Na de middag: koffie, thee en taart aan zeer democratische prijs.
- Doorlopend: een aantal infostands.
De inkom is gratis en je hoeft niet op voorhand in te schrijven, BEHALVE voor de maaltijd :
daarvoor dien je wel op voorhand en ten laatste tegen 1/5 een eetkaart te kopen of in te
schrijven bij één van de organisatoren. De maaltijd à volonté (vlees, veggie of halal) kost € 12
per persoon. Voor wie het financieel moeilijk heeft, verlagen we de prijs tot € 5 euro per
persoon. Een broodje braadworst kost 3 euro.
 zaterdag 13 mei om 20 uur in cc de dijk – Blankenbergse steenweg 221 NACHT VAN
D’ECHTE VINTEN .Tickets worden vooraf bezorgd
 zaterdag 13 mei vanaf 22 uur in de Magdalenazaal DUB REVOLUTION: VIBRONICS – FOWARD
FEVER MEETS RAMON JUDAH – JAH FREQUENCY . Bart zorgt ervoor dat je op de wachtlijst
komt

elke dag van 10u tot 17u
H-Magdalenakerk, Schaarstraat te
Brugge
Gratis te bezoeken
www.hallobaby.be
Feestelijke opening op vrijdag 28
april om 20u, zonder inschrijving






Feam is een vzw die in 2014 werd opgericht door een groep vrienden. De meesten hadden
al op festivals gewerkt, en het smaakte naar meer. Tijdens de zomermaanden werken deze
mensen allemaal als vrijwilliger op festivals. Dit betekent dat je een aantal uren werkt, maar
de rest van het festival gratis kunt bijwonen. Je krijgt een vrijwilligersvergoeding én gratis
eten, drinken en vervoer. In de maanden dat er geen festivals doorgaan, houden de leden
contact door samen leuke dingen te doen én bij vormingen.
Feam is op zoek naar jongeren vanaf 16 jaar die vanaf deze zomer mee willen helpen.
Ben je gebeten door festivals? Of ben je gewoon op zoek naar een leuke hobby? Of wil je
bijleren, je vaardigheden verscherpen en je horizonten verbreden? Bij ons kan het allemaal.
Voor meer info ben je altijd welkom op het e-mailadres sander@feam.be
Meer info over Feam vind je
hier: https://www.facebook.com/Feamfestivalteam/?fref=ts ofwww.feam.be
OPENLUCHTCONCERTEN BRUGSE HARMONIEËN IN 2017: Alle details vind je terug op deze
webpagina: https://www.brugge.be/openluchtconcerten-brugse-harmonieen-2017
NIEUW IN BIBLIOTHEEK DE GARVE: SAMENLEESGROEP
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De ‘SamenLeesgroep’ is een bijzondere leesgroep. Mensen die niet of niet meer lezen,
komen samen om toch te genieten van mooie verhalen onder het motto: “samen lezen is
samen genieten”. In een kleine groep leest de begeleider een stukje voor uit een roman of
kortverhaal. Daarna is er een gezellige babbel bij een kopje koffie of thee. Tijdens deze
babbel kun je van gedachten wisselen over het verhaal of gewoon luisteren naar de
anderen. Als afsluiter leest de begeleider een gedicht voor. De ‘SamenLeesgroep’ is gratis en
je hoeft op voorhand geen boek te lezen.
Hou je van mooie verhalen maar kom je niet aan lezen toe, spring dan gewoon eens binnen
!
WAAR: bibliotheek De Garve, Pannebekestraat 33, 8000 Brugge (Sint-Jozef)
WANNEER: op donderdag 4 mei, 18 mei, 1 juni, 15 juni, 29 juni 2017 - telkens van 14.30 uur
tot 16.30 uur
Fonds Vrijetijdsparticipatie
 Kunstenfestivaldesarts
Het Kunstenfestivaldesarts is een tweetalig kunstenfestival dat jaarlijks gedurende drie weken
plaatsvindt tijdens de meimaand in Brussel. Ze werken samen met een 25-tal Nederlands- en
Franstalige theaters en culturele organisaties, verspreid over de stad. Het festival biedt drie
weken de kans om zowel Belgische, Europese als niet-Europese artiesten te ontdekken, die een
eigenzinnige kijk hebben op de wereld.
Waar: Verschillende locaties in Brussel
Wanneer: 5 t/m 27 mei
Prijs: € 1,25 per ticket voor een voorstelling naar keuze (zolang de voorraad strekt)
Hoe: Tickets bestel je vanaf nu via onze website
 Couleur Café
De 28ste editie van Couleur Café vindt plaats in het prachtige Ossegempark aan de voet van het
Atomium, een van de symbolische plekken in de hoofdstad. Wees erbij voor deze nieuwe
uitdaging en verse start van het mooiste feest van Brussel!
Waar: Atomiumsquare, 1020 Brussel
Wanneer: 30 juni t/m 2 juli 2017
Prijs: € 8,60 per dagticket
Hoe: Tickets bestel je vanaf nu via onze website
 Dranouter Festival of New Traditions
Het begon als een leuk tuinfeest en is uitgegroeid tot één van de meest kleurrijke festivals in
Europa, met een zeer uniek en breed programma. Het festival is volledig toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Dranouter is het gezinsfestival bij uitstek, in de programmatie zitten
accenten voor kinderen en er is straattheater.
Waar: Dikkebusstraat 234, B-8950 Heuvelland
Wanneer: 4, 5 & 6 augustus 2017
Prijs: € 14 per dag-ticket | € 20 per tweedaags-ticket | € 24 per weekendticket | € 16 per
campingticket
Hoe: Tickets bestel je vanaf nu via onze website
 Pukkelpop
Pukkelpop gaat voor een progressieve muziek- en randprogrammatie. Meer dan 200 actuele
kleppers, levende legendes en visionaire alternatieve acts wisselen mekaar af op één van de
acht podia.
Waar: Kempische Steenweg, 3500 Kiewit
Wanneer: Wij bieden dagtickets aan voor donderdag 17, vrijdag 18 & zaterdag 19 augustus
Prijs: € 19,80 per dagticket

Hoe: Tickets gaan in verkoop op donderdag 1 juni om 9u30. Het aantal tickets is
beperkt, dus wees er snel bij! Max. 10 tickets per lidorganisatie, per festivaldag.

Ûze Gazette nummer 9 zal verschijnen op MAANDAG 22 MEI.
Verslagen, teksten, foto’s kunnen aan Boudewijn bezorgd worden voor DONDERDAG
18 MEI.
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