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ÛZE GAZETTE 
Werkjaar 2016 – 2017 
Nummer 9 
22-05-2017 

 

• Ter overweging: 
 

 
 

 Gelukkige verjaardag:  
 30/05 Dupuis               Muriel 
 31/05 Demuynck Wim 

 31/05 Jonckheere Pascal   
 07/06          Innegraeve        Mylan 
 18/06 Dupon         Christiane 

 

 19/06 Claeys               Natasha 
 21/06 Vrancken Irena 

 22/06      Claeys                Sonia 
 23/06 Verstraete Ludo 
 25/06   Kesteloot  Dobly 

 

 Mededelingen:  
 Na de geslaagde operatie is Patrick P. nu aan het revalideren in CM-Zorgverblijf Ter 

Duinen, Louisweg 46, 8620 Nieuwpoort 
We wensen hem verder een voorspoedig herstel en we kijken ernaar uit hem opnieuw in 
ons midden te mogen begroeten. 
 

 Brief van Wim en Geert voor Solied: 
‘We willen je bedanken in verband met de wijnverkoop van Solied en de communicatie 
hierover naar jullie leden. 
De actie was een succes en bracht 564 € op ten voordele van het Parochiaal Centrum 
Valkenburg. 
Daar zijn we heel tevreden mee. Anderzijds vinden we het spijtig dat de proefavond op 
21 april niet is kunnen doorgaan. Alle wijn was toen al verkocht. 
Misschien hebben we onze eerste mail (13 maart) wat vroeg verzonden maar we hadden 
zelf niet zoveel voorafbestellingen verwacht. 
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We hopen op je begrip en willen je nogmaals bedanken voor je medewerking. 
Misschien zal Solied een dergelijke actie in de toekomst herhalen. Dat wordt alleszins 
besproken.’ 

 BIZON is een jeugdorganisatie die als doel heeft om vakantieactiviteiten te organiseren 
voor kinderen en jongeren van 7 tot 21 jaar in een maatschappelijk kwetsbare situatie. 
Het is onze ambitie om het sociaal isolement waarin deze kinderen en jongeren kunnen 
terechtkomen te verminderen en hen de mogelijkheid te bieden om zich te ontspannen. 
Vanaf dit jaar houdt BIZON plaatsen open voor bepaalde kinderen en jongeren en dit tot 
één maand voor het begin van de vakantieperiode (1 juni). Op deze manier kan ook 
ingeschreven worden door gezinnen die de vakantie pas later inplannen. Kan uw 
organisatie het aanbod van BIZON bekend maken bij de gezinnen die jullie bereiken? 
Er kan ingeschreven worden via de website van BIZON door te klikken op het kamp 
van keuze!  
Met BIZONdere groeten, 
Namens BIZON vzw 
09/2363009 
info@bizonvzw.be 

 Kampen: 

o Wigwam, Back to Basics!, 03/07 tot 09/07 
o Jura, Bouw en avonturenkamp in de bergen!, 02/07 tot 11/07 
o 4Sjor, Actie en avontuur in de Ardennen!, 12/07 tot 19/07 
o Tournée Generale, Afwisseling en verrassing troef!, 22/07 tot 29/07 
o Rivièra, Heerlijk ontspannen aan de Semois!, 22/07 tot 28/07 
o Beach Rock, Schitteren aan zee!, 02/08 tot 09/08 
o Harry Potter, Magie in een echt kasteel!, 04/08 tot 12/08 
o Vakantie aan Zee, Genieten van zon, zee en strand!, 12/08 tot 19/08 
o Belgium Express, Op ontdekking doorheen heel België!, 21/08 tot 29/08 
o Asterix in de Mix, Ravotten in een prachtig bos!, 22/08 tot 29/08 
o Herfstkamp, Ravotten tussen de vallende bladeren!, 29/10 tot 04/11 
o Kerstkamp, Plezier tussen kerst en nieuw, 26/12 tot 30/12 

 Op zaterdag 24 juni 2017 is het Brugse Minnewaterpark opnieuw het Zuiderse decor 
voor de 28ste editie van Feest in’t Park. Heb je zin om mee te werken? De planning ziet 
er dit jaar als volgt uit:  

 opbouw: woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23juni 
 festivaldag: zaterdag 24juni 
 afbraak: zondag 25 en maandag 26 juni. 

Hoe schrijf je in? 
Vul de takenlijst online in voor vrijdag 2 juni.  In de loop van juni ontvang je alle 
informatie over je shift(s), waar en wanneer je verwacht wordt,… 
Wat staat er tegenover?  
Tijdens de opbouw en afbraak worden er broodjes en drank voorzien. Vrijwilligers die 
meewerken tijdens de opbouw en op de festivaldag krijgen drankbonnetjes. Wie op 
zaterdag twee shifts meewerkt, krijgt ook een eetbon. In september volgt nog een 
bedankingsreceptie. 
Benieuwd naar het programma? Neem dan zeker een kijkje op de website. 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met de Noord-Zuiddienst per mail of op 
het nummer 050 44 82 49. 
 
 

http://bizonvzw.us3.list-manage1.com/track/click?u=db7a526c089b725e9af3523b9&id=fdc06e22eb&e=d4b2b237b7
mailto:info@bizonvzw.be
http://www.feestintpark.be/vrijwilligers
http://www.feestintpark.be/
mailto:noordzuiddienst@brugge.be


3 
 

 Het grote vrijetijdsspel 
Reginald en Louis reisden op 4 mei naar Gent om bij Samenlevingsopbouw een 
trainerssessie  bij te wonen van het “ grote vrijetijdsspel “ dat Ûze Plekke aankocht. Deze 
sessie volgden  we met twaalf mensen van andere verenigingen  en na een 
verduidelijking van anderhalf uur kregen we het spel mee dat we aangekocht hadden.  
Het spel  laat ook heel wat persoonlijke inbreng toe, maar Reginald voelde er zich niet 
speciaal toe aangetrokken.  Het is de bedoeling van het ook eens bij ons toe te lichten, 
waar ik zeker voor opensta. 
 

 In de nieuwsbrief van Toerisme Vlaanderen lezen we: LEKKER EN GOEDKOOP ETEN IN 
BRUGGE 
Een leuke daguitstap of vakantie in Brugge gepland? Zin om eens lekker en toch 
betaalbaar te gaan eten? Vanaf nu kan je daarvoor terecht in sociaal restaurant Pas 
Partout. Gelegen in de Kruitenbergstraat 11 te Brugge, kan je er genieten van een 
gezonde en lekkere maaltijd aan een voor ieder betaalbare prijs. De menukaart bestaat 
uit soep, een dagschotel en dessert. Ook pasta en pizza of een vegetarische burger en 
broodjes zijn verkrijgbaar. Reserveren is niet nodig, tenzij je in groep komt eten. Pas 
Partout aanvaardt namelijk maximaal één groep tot 15 personen per dag. Een maaltijd 
meenemen is ook mogelijk. Die moet je dan wel voor 11 u. bestellen. Het restaurant is 
open van maandag tot en met zaterdag van 11.45 u. tot 14 u. Aarzel dus zeker niet om 
eens een bezoekje te brengen aan Pas Partout als je in Brugge bent en honger hebt. Als je 
een kopie toont van het reservatiebewijs van je uitstap of vakantie geboekt door 
Vakantieparticipatie, krijg je het kortingstarief toegekend.  Smakelijk! Tel.: 050/33.51.16 
E-mail: restaurant@sobo.be 
 

 Voor 8 euro wordt jouw gezin lid van de Gezinsbond, een gezinsorganisatie die inmiddels 
260.000 leden telt. Als lid geniet je van heel wat kortingen, bijvoorbeeld op je 
energiefactuur, telefonie, aankopen en activiteiten in jouw buurt. Je kan ook gebruik 
maken van de verschillende diensten zoals de babysitdienst. Om de veertien dagen valt 
de gezinskrant 'De Bond' in de bus. Verder verdedigt de Gezinsbond de belangen van de 
Vlaamse gezinnen. Het lidmaatschap van de Gezinsbond kun je nog t/m 30 juni bij het 
fonds  vrijetijdsparticipatie aanvragen. 
 

 Campagne 2017 welzijnszorg : Samen Tegen Armoede 
Met de campagne ‘1 op 7 haalt de meet niet’ maken we werk van een leefbaar inkomen 
voor iedereen. Hoe zuinig mensen in armoede ook leven, ze stellen telkens vast dat er op 
het einde van hun budget nog maand over is. De maanden inkorten, kunnen we niet. 
Iedereen een leefbaar inkomen garanderen, kan onze samenleving wel. We moeten 
allemaal de meet kunnen halen. 
 

 Er worden nog figuranten gezocht voor: 
o DE BLINDEKENSPROCESSIE DINSDAG 15 AUGUSTUS VANAF 9 UUR 30 IN DE 

BINNENSTAD: Ken jij kinderen/jongeren die willen meestappen? Neem dan 
contact op met Dora en Myriam (brugsebelofte@live.be) of laat iets weten 
aan Bart Hollevoet (050 32 74 96, 0496 90 50 15 of 
bart.hollevoet@ocmwbrugge.be). 

o DE PRAALSTOET VAN DE GOUDEN BOOM ZATERDAG 19 EN ZONDAG 20 

AUGUSTUS IN DE BINNENSTAD:  het stadsbestuur is nog op zoek naar  

mannelijke figuranten  Kinderen van lagere school-leeftijd  Vrijwilligers 
achter de schermen.  
Wil je meer informatie of wil je je opgeven als vrijwilliger/figurant? Ga dan 
naar deze website: www.brugge.be/gouden-boomstoet-2  Je kunt ook 
contact opnemen met Bart Hollevoet (050 32 74 96, 0496 90 50 15 of 
bart.hollevoet@ocmw-brugge.be). Hij helpt je dan met je inschrijving 

mailto:restaurant@sobo.be
mailto:bart.hollevoet@ocmwbrugge.be
http://www.brugge.be/gouden-boomstoet-2
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 Recept van de maand: SPAGHETTI  MET COURGETTESAUS 

 

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN 
500 gr spaghetti – 1 el olijfolie – 1 middelgrote ui, gesnipperd – 1 teentje 
knoflook, fijngehakt – 2 courgettes, fijngesneden – 50 gr boter – 3 el 
bloem – 250 ml melk – 1 /2 blokje groentebouillon –  
50 gr parmezaanse kaas, geraspt  - 1 /2 bosje platte peterselie, fijngehakt 
– peper en zout 
Bereiding: 
-Verhit de olie en fruit hierin op laag vuur de ui glazig. Voeg de knoflook 
toe en bak kort mee. Roer de stukjes courgette erdoor en stoof zachtjes 
tot de courgette zacht is maar niet papperig. Pureer het groentemengsel 
met een staafmixer. 
-kook de spaghetti beetgaar. 
- Smelt de boter, doe de bloem erbij en bak al roerend een minuut. Blijf 
roeren en giet er beetje bij beetje de melk bij. Laat de saus 3 minuten 
inkoken op een zacht vuur 

Afwerking 
Roer de het groentemengsel door de saus en breng op smaak met het bouillonblokje en peper. Laat de 
saus goed warm worden en roer helemaal op het einde de Parmezaanse kaas en peterselie erdoor. 

PS - EEN DAGJE ZONDER VLEES IS OOK GEZOND 

 Smakelijk!!!  ( recept gevonden op internet) 

 Voorbije activiteiten: 
 donderdag 27 april 2017: algemene vergadering Netwerk tegen Armoede   
Aanwezig voor Ûze Plekke: Ignace, Paul 
1. Stand van zaken evaluatie en bijsturing armoededecreet omtrent de garantie van 
financiering van het Netwerk en de verenigingen in de komende jaren. 
- Jo Vandeurzen, minister van Welzijn en Volksgezondheid – tak financiën – wil een 
afstemming tussen De Link, Bindkracht, Welzijnszorg, Cedes en Caritas, vooraleer het huidig 
besluit van het decreet aangepast wordt.  
- De conclusies uit dit gesprek zullen voorgelegd worden aan de Vlaamse regering voor 
goedkeuring.  
- Homans wil het decreet aanpassen, maar dit moet nog voor 15 juli door het parlement. Dit 
tijdschema is heel strak en moeilijk haalbaar. De kans bestaat dat het doorgeschoven wordt 
naar de volgende legislatuur. 
- positie van het Netwerk: onze mensen in armoede moeten inspraak blijven hebben in het 
armoededecreet. 
2. Werkingsverslag 2016 
Dit is het eerste werkingsjaar dat opgebouwd is rond grondrechten: samen met mensen in 
armoede hebben we tekorten blootgelegd in het realiseren van sociale grondrechten, en 
hebben we respect, luisterbereidheid en inzicht in armoede afgedwongen. 
- Vernieuwde kinderbijslag: er zijn bijsturingen verwezenlijkt, maar er mochten er meer zijn! 
- Digitalisering: kloof blijft 
- Pleegzorg: financiële bijsturing is verwezenlijkt, maar nog een werkpunt: ouders niet 
vergeten! 
- Hulpverlening: eerst vragen aan de mensen wat ze zelf willen !! 
- Sensibilisatie: er waren forse inspanningen ivm de website, facebook en twitter. 
- Vorming: doel bereikt, nl inzicht bijbrengen, mensen sterker maken! 
- Ondersteuning verenigingen: 5-daagse vorming gerealiseerd. 
- Contact met bedrijven: 43 waaronder verzekeringen op maat van mensen in armoede bij 
verzekeringen Ethias en P&V. Het ESF-project (Europees Sociaal Fonds): coachen om 
duurzaam mensen in armoede aan het werk te houden, coaching bij Lidl bij personeel met 
loonbeslag. 
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3. Financieel verslag: Positief saldo van € 65390 door verhoogde subsidies van Fonds 
Sociale Maribel en giften. 
4. Personeel: in 2017 behoudt het Netwerk 2.4 VTE tijdelijke contracten en 10.1 VTE 
vaste contracten. 
5. 17 oktober 2017: thema: ‘Uw gezondheid verdraagt geen uitstel’ – over toegang tot 
eerstelijnsgezondheidszorg 
 
 zaterdag 6 mei:  VRIJWILLIGERSBEURS 
Hebben actief meegewerkt: Marcella, Angelino, Anna, Ignace, Patricia, Björn, Noëlla, Paul 
We werden aangenaam verrast met het bezoek van: Reginald en zijn Spaanse vrienden, 
Christel met Jamie, Nadine met Yluna en Keano, Brigitte, Peter en Pascal. 
Om 10 uur stipt waren Ignace, Marcella, Patricia, Björn, Angelino en Anna aanwezig in de 
cultuurzaal van het centrum Daverlo. Iedereen had zijn T-shirt aan van Ûze Plekke. 
We werden verwelkomd door Lien Dereere en haar talrijke medewerker(st)ers van de 
vrijwilligerscentrale, en maakten kennis met onze stand. Tot onze verbazing kregen we een 
lage tafel ter beschikking in de plaats van 2 hoge bartafels. Maar geen nood, Marcella had 
een wit rechthoekig laken mee, en Ignace was toch de 2 ronde tafellakens vergeten ! 
Opbouw van de stand: op het paneel van 2 op 2 meter werden bovenaan de drie wolkjes met 
de kernwoorden ZORGEN DELEN – GELIJKWAARDIGHEID – KANSEN GEVEN opgehangen. De 
foto van de vriendenkring, de ingekaderde tekst ‘Waar mensen elkaar in ’t leven dragen, 
begint nieuwe hoop te dagen’ en twee gedichten van Nancy VM. werden door Marcella 
keurig uitgehangen. Alles werd opgefleurd met bloemen. Links van het paneel stond onze 
banner, rechts onze quickscreen. Op de tafel de 2 ingekaderde foto’s van onze uitstap naar 
Mesen, en de kinderen in Bokrijk, de gedichten van Nancy VM, onze flyers, een luxe 
uitvoering van Ûze Gazette, onze jubileumbrochure en de invulformulieren voor de 
geïnteresseerde vrijwilligers. Het spandoek van WZS en het glasraam van Michel met ons 
logo hingen vooraan aan de tafel. 
Tegen 11.30 was de stand opgebouwd. ’s Middags konden we onze boterhammen opeten 
met een warme tas soep ons geschonken door de organisatie. Er was ook voldoende fruitsap 
en water ter beschikking. Tegen 13.30 uur kwamen de eerste bezoekers toe. We stonden niet 
zo ver van de ingang, dus konden we de bezoekers al meteen aanspreken en wijzen naar 
onze stand. Iedereen werkte goed mee en sprak de bezoekers aan. Een probleem: tegen 
16.00 uur was onze voorraad flyers op. Voor een aantal bezoekers moesten we de informatie 
op papier noteren.  We hadden 7 bezoekers die hun contactgegevens medegedeeld hebben.  
Tegen 17.30 uur begon iedereen in te pakken. UP was bij de laatsten om de organisatoren te 
helpen bij het opruimen van de panelen, stoelen en tafels. Dankzij Paul was deze klus rap 
geklaard. 
Ik wil iedereen danken voor de inzet om nieuwe vrijwilligers te winnen voor Ûze Plekke. Het 
was een sterk bewijs dat onze visie om alles samen te doen werkt. Wij voelden ons samen 
sterker.  Ignace 
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 zondag 7 mei: Hart tegen hard 

 
 

 maandag 8 mei: ontmoetingsavond met de bisschop 
Het werd een mooie avond. Na de verwelkoming door Angelino en het indrukwekkend 
optreden van Marcella als ‘tjoolder’,  stelden wij met dia’s onze werking voor. Bij de dia over 
‘podium voor de passie’ telefoneerden we Patrick P. in het ziekenhuis, ook de bisschop had 
een bemoedigend woord voor hem. Nadat iedereen tijdens het ‘rondje’  zijn/haar verhaal  
had gedaan, was er tijd voor informeel contact tijdens de receptie. We waren onder de 
indruk van de wijze waarop de bisschop naar ons luisterde en tijd nam om met iedereen op 
een ongedwongen manier contact te nemen. 
Bedankt aan de werkgroep en aan Christiane en cie. voor het verzorgen van de receptie. 
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 woensdag 10 mei: kernvergadering brugge dialoogstad 

Jo verwelkomt iedereen op deze kernvergadering en begroet ook Veerle in deze groep. Zij zal 
alles een beetje begeleiden qua thema “Brede School”.  

Marc Leonard heeft dat zeer goed gedaan en iedereen was enthousiast. Daarom hier een 
vervolg aan breien, nl. een avond rond premies met Marc en mensen van de Schakelaar. Deze 
avond zou ook een zeer praktische avond zijn waar veel vagen kunnen gesteld worden en waar 
ook de aanwezigheid van de eigenaars op prijs zal gesteld worden. Dit zou doorgaan op 
donderdag 14 september om 19 uur en vermoedelijk opnieuw in dienstencentrum Van Volden 
in de Boeveriestraat. 
 Brede School zit niet echt in het bestuursakkoord van de stad Brugge. Toch is er de intentie 
geweest om hier tijdens deze legislatuur 6 jaar aan te werken. Dit wordt toegevoegd aan het 
pakket van de onderwijsdeskundige voor flankerend onderwijsbeleid binnen de stad. Brede 
School is een containerbegrip die overgewaaid is van Nederland en staat voor een 
samenwerking van onderwijs en andere sectoren. De bedoeling is om kinderen en jongeren 
maximale ontplooiings- en ontwikkelingskansen te geven en een buurtwerking op te zetten. 
Bedoeling is om activiteiten op te zetten buitenschools met andere buurtinitiatieven en dat ’s 
avonds of op woensdagnamiddag. Brede School kan meehelpen om de brede eindtermen (= 
vakoverschrijdende eindtermen zoals leren leren) uit te bouwen. In Brugge is men gestart met 3 
proefprojecten en 3 scholen uit de verschillende netten en uit 3 verschillende deelgemeenten. 
Het gaat om Basisschool Sint-Lodewijk Spoorwegstraat in Sint-Michiels, de Triangel in Sint-
Andries en de Tandem in Sint-Kruis. De kansenwijken optimaal bereiken is niet gelukt want dan 
zouden het eerder scholen uit Zeebrugge, Sint-Jozef en Sint-Pieters moeten zijn die deelnemen. 
Elke school heeft ongeveer 8000 euro ontvangen om Brede School voor één schooljaar uit te 
bouwen. Normaal was het de bedoeling om dit schooljaar een reglement op te maken naar 
volgend schooljaar toe en het dan open te stellen naar alle andere basisscholen. Maar wellicht 
zal dit een jaartje uitgesteld worden en zal er nog een extra jaar met de 3 proefprojecten in 
dezelfde scholen gewerkt worden. Externe lesgeefsters zijn daarvoor aangetrokken om de 
kinderen uit de school én kinderen uit de wijk te bereiken. Vooral de kinderen die in de school 
zitten, zijn degene die de activiteiten volgen en veel minder de kinderen van andere scholen. 
Voor elke activiteit wordt er een bijdrage gevraagd maar er is een goedkoper tarief mogelijk 
voor mensen die een verhoogde tegemoetkoming krijgen. Is dit een drempel? Er wordt best 
vermeld dat er een sociaal tarief is en hoe je dat kunt bekomen. Daarnaast de kost laten betalen 
per maand of per les (vb. 1 of 2 euro) maar niet in één keer.  
Onderwijscheques: 2de schooljaar in gebruik. Mensen betalen 2 euro en is 10 euro waard. 
Onderwijs-gebonden activiteiten of onderwijs-gebonden kosten daarmee betalen. Kleuters 
kunnen er 4 krijgen, lagere school leerlingen 6 en secundaire school leerlingen 10 tot 12. 
Onderwijscheques kunnen al gebruikt worden voor boekenfondsen maar weinig voor 
boekhandels en zeker niet via het systeem online. Potentieel van 2000 kinderen/jongeren die 
zouden kunnen in aanmerking komen. Momenteel bereikt men 600 kinderen met deze cheques. 
Het OCMW gaat naar de scholen om deze onderwijscheques te verkopen. Ook de 
administratieve last voor de gebruiker proberen zo laag mogelijk te houden. Onderwijscheques 
kunnen ook aangekocht worden in het Huis van de Bruggeling. Bedoeling om dit uit te breiden 
en zo de kosten van de maximumfactuur in het basisonderwijs volledig te kunnen dekken. Dit 
zou dan zijn voor kleuters 6, voor lager school 9 en voor secundair 12 cheques voor iedereen. 
Nog meer de potentiele klanten proberen te bereiken door voldoende te informeren. 
Mutualiteiten zouden ook die info kunnen doorgeven. Het OCMW zou ook graag uitbreiden naar 
mensen die in collectieve schuldbemiddeling zitten of misschien ook naar mensen die in gewone 
schuldbemiddeling zitten. Wie nog niet bereikt wordt zijn de anderstalige kansarmen. Misschien 
“Integraal” daarvoor inschakelen. In basisscholen loopt het allemaal wel wat vlotter dan in 
secundaire scholen. Misschien ook deze verenigingen inschakelen en beter informeren. Veerle 
heeft veel input gekregen door deze groep hier en bedankt iedereen daarvoor. Ze kan dit zeker 
meenemen naar de OCMW-raad om nieuwe zaken in te voeren. 
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 maandag 15 mei : overleg concept budgetcafé 
Feedback vanuit de aanwezigen ( voor Ûze Plekke waren Angelino en Louis aanwezig) 
BIZ hoopt met deze budgetcafés : ● ook de drempel naar de hulp/dienstverlening lager maken. Door een 

externe deskundige aan te trekken, wordt een gezicht ‘geplakt’ op de 
organisatie, wordt hiermee kennisgemaakt... 
●de doelgroep mee te ondersteunen en/of te motiveren om zelf de 
stap te zetten (kunnen/durven) zetten naar de organisatie waarover 
men vragen heeft. 
 

Reacties 
Ûze plekke : 
* Zoekt naar de meerwaarde van het 
concept. 
* Hoe gaan we om met de informatie 
overload ten aanzien van de mensen? De 
vaststelling wordt gemaakt dat mensen 
langs verschillende kanalen 
informatie krijgen, maar dat dit niet altijd 
een meerwaarde biedt. 
* Houvast, concretisering en verrijking voor 
de doelgroep is belangrijk! Het concept van 
het budgetcafé moet een meerwaarde 
bieden op de huidige manier van werken 
van Uze Plekke. Er 
wordt reeds gewerkt met het uitnodigen 
van externen op informatieavonden. In 
welke mate 
biedt dit concept dan een meerwaarde 
voor de leden? 
* Is er mogelijkheid voor individuele vragen, 
oplossingen,...binnen het concept van het 
budgetcafé? Mensen zouden met 
individuele situatie/vraag terecht moeten 
kunnen bij de personen die worden 
uitgenodigd, eerder dan 
algemene informatie in groepjes te krijgen. 
Hier ligt ook eerder de nood voor Uze 
Plekke. 
 

 

Verdere afspraken 
BIZ: 
*begrijpt de bijkomende vragen en het standpunt van 
Uze Plekke. De vraag naar een meer individuele 
aanpak van situaties en vragen is begrijpbaar, maar 
vanuit de werking van BIZ niet realiseerbaar. Een 
dergelijk aanbod organiseren 
volgens een groepsgericht aanbod, is bovendien 
moeilijk haalbaar (tijd, toegankelijkheid, privacy, 
opvolging van de vraag). BIZ heeft dus zeker en vast 
begrip voor dit standpunt en de vraag van Uze Plekke, 
maar wil geen beloften doen of engagementen nemen 
die ze niet kunnen nakomen. 
*Het sporadisch organiseren van de mogelijkheid om 
binnen de context van Uze Plekke een vorm van 
individuele hulpverlening/individuele 
contactmomenten te organiseren zou - naast de 
beperking op het vlak van praktische haalbaarheid - 
ook onvermijdelijk leiden naar het feit dat mensen de 
stap naar de betrokken externe diensten toch 
zouden moeten zetten om de vraag op een goede 
manier verder te kunnen opvolgen. In veel situaties 
ontbreken immers bepaalde papieren en informatie, 
waardoor bijkomende info bij andere diensten moet 
opgevraagd worden en het noodzakelijk is om 
meerdere contacten met de betrokken 
dienst/hulpverlener te hebben.  Desalniettemin 
begrijpt BIZ dat het voor mensen moeilijk is om de 
stap naar diensten te zetten. Vaak heeft men hierbij 
het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden 
gestuurd, waardoor ze uiteindelijk afhaken. Dit is dan 
ook een belangrijk signaal om mee te nemen. 
* Uze Plekke stapt dus niet mee in het concept van de 
Budgetcafés, wat niet uitsluit dat er in de toekomst 
hier rond eventueel wel nog kan worden 
samengewerkt. Dit sluit uiteraard ook de bestaande 
en toekomstige samenwerking rond andere acties en 
doelstellingen niet uit. BIZ is voor Uze Plekke ook 
steeds aanspreekbaar indien er rond bepaalde 
thema’s externe sprekers/organisaties worden 
gezocht. 
* BIZ koppelt de feedback en het verloop van het 
proces van de andere organisaties terug naar Ûze 
Plekke, zodat men hiervan op de hoogte blijft. 
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 Woensdag 17 mei: voorbereiding 17 oktober 
Meersenhuis Onthaal wordt Open Balie, bevindt zich in een nieuwe locatie nl Baliestraat 
rechtover de Sint Gillis kerk. Ook Frank van Renterghem is daar nog werkzaam. Ontbijt 
op laatste zondag van de maand van 8u30-10u. ( Volgende zondagsontbijten: 28/05,  
25/06, 30/07, en 27/08 ) 

 
 Telkens zo’n 70 a 80 mensen. In de Jan Boninstraat. Samen met de Sint Michiels 
beweging wil men vooral ‘gaten stoppen’, daar waar een tekort aan dienstverlening of 
onthaal wordt aangevoeld bvb in de wintermaanden wil men op zondag tussen 10 en 14 
uur soep en warmte aanbieden omdat de winteropvang de mensen de straat op stuurt 
en ze nergens terecht kunnen daar alle diensten gesloten zijn. Nu ook al op zaterdag 
voormiddag soep en boterhammen, vrijdagnamiddag samen soep maken. In de 
zomermaanden 21 juli tot 15 augustus is Poverello gesloten. Men zal een zomerbuffet 
aanbieden in de Jan Boninstraat. Men denkt ook aan een sociale winkel en sociale 
verhuur. 
 
Belangrijk : ATD viert  dinsdag 17 oktober in Brussel de werelddag van verzet tegen 
Extreme armoede.  We mobiliseren zoveel mogelijk mensen om mee te gaan. Er wordt 
een bus ingelegd. Het is een avond activiteit in een zaal in Brussel. Er zal animatie zijn 
en iets om te eten. Hopelijk volgende keer al wat meer uitleg. Alvast een warme 
oproep om de datum vrij te houden.  

 

 Komende activiteiten:  
 

 Dinsdag 6 juni: 19,00u dagelijks bestuur 
 Maandag 12 juni: ontmoetingsavond 

 Dinsdag 13 juni: 19,00u Brugge dialoogstad 
 Zaterdag 17 juni: DENKDAG om 09,30u in ’t Roodhof 
 Vrijdag 23 juni: 19,30u contact- en ontmoetingsavond welzijnsschakels 
 Maandag 26 juni:  ontmoetingsavond 

 

 Mededelingen en activiteiten van het Brugs netwerk vrijetijdsparticipatie: 
 

 
 

 Begeleide activiteiten: inschrijven via Bart Hollevoet 
 DONDERDAG 1 JUNI OM 20 UUR IN DE THEATERZAAL DE BIEKORF (INGANG VIA 

DE NAALDENSTRAAT): GENERALE REPETITIE DE CAMERE: DEN BURGEMÈÈSTER 
IN GEVOAR 
We spreken af aan de ingang van het Cultuurcafé in de Naaldenstraat, vanaf 19 
uur 30. 
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  ZONDAG  25  JUNI OM  11 UUR IN DE FORUMZAAL VAN DE TANDEM (Leopold   
Debruynestraat 56 – Assebroek)  APERITIEFCONCERT CANTORES PRIMO EN 
CANTORES TWIST  
 We spreken af aan de ingang van de zaal, vanaf 10 uur 30. 

 WOENSDAG 28 JUNI OM 14 UUR AAN DE SINT-PIETERSPLAS : START TO MOVE: 
WATERSPORTEN EN VERVANGPROGRAMMA EEN NAMIDDAG OP EN ROND DE 
SINT-PIETERSPLAS 
Je kunt rechtstreeks naar de Sint-Pietersplas gaan, maar we verzamelen ook aan 
de voorkant van het Station, om 13 uur 15. 

 

 Suggesties: 
 DE DIENST LEEFMILIEU EN SARAZON CREATIVE ORGANISEREN FILMWORKSHOPS 

VOOR KINDEREN EN JONGEREN 
VAN  3  TOT  7  JULI (voor kinderen van 8 tot 12 jaar) EN 
VAN  7  TOT  11  AUGUSTUS (voor kinderen van 12 tot 16 jaar) IN 
KINDERBOERDERIJ DE ZEVENTORENTJES  
De Dienst Leefmilieu wil deze zomer met kinderen en jongeren samen – onder 
professionele begeleiding – kortfilms maken. In de kortfilms wordt gewerkt rond 
het thema van duurzame voeding: wat is dat nu precies? 
Het Brugse Food Lab werkte uit wat dit inhoudt en organiseert acties rond 
moestuinieren, landbouw, duurzame vis, veggie, (h)eerlijk Brugge, verkoop van 
lokale producten, Fair Trade, … . Die informatie wordt gebruikt als basis voor het 
scenario. 
Deelnemen aan de workshops is gratis. Alle informatie over de workshops en 
hoe je kunt inschrijven, vind je in bijlage. 

 
 Vlaams Fonds Vrijetijdsparticipatie 

 CACTUSFESTIVAL : We kunnen ook dit jaar weer tickets aan 1/5de van de normale 
ticketprijs bestellen. Voor 9,40 euro per dag kun je het festival bijwonen! 
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen het festival gratis bijwonen! 

 ZATERDAG 16 SEPTEMBER OM 15 UUR IN DE STADSSCHOUWBURG: MUSICAL 
JAN ZONDER VREES 
meer info vind je op deze 
website: http://www.teamjacques.be/janzondervrees.html 

Bart kan  voor beide evenementen tickets bestellen. Je moet hiervoor langskomen 
op de zitdag in het Huis van de Bruggeling, op afspraak. 
 

 

Ûze Gazette  nummer 10  zal verschijnen op MAANDAG 26 juni . 
Verslagen, teksten, foto’s kunnen aan Boudewijn bezorgd worden voor 
DONDERDAG 22 juni . 
 

http://www.teamjacques.be/janzondervrees.html

