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Ter overweging

Heb geduld.
Alle dingen zijn moeilijk voordat ze gemakkelijk worden.
( Frans gezegde )

Onze jarigen
We wensen een gelukkige verjaardag aan…
12/03/1967
15/03/1942
20/03/1990

Vantorre Brigitte
Tytgat René
Laforce Georges

21/03/1964
08/04/1974

Vandeplassche Noëlla
Verschraegen Nancy
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Wist je dat…?


Patrick VH tijdelijk opgenomen is in het OLVr ziekenhuis



Beatrijs verder herstelt. Ze verlangt geen bezoek maar een telefoontje
is wel aangenaam.



Tussen 1 december en 1 maart huishoudelijke klanten niet mogen
worden afgesloten van gas en elektriciteit. Beslissingen van de Lokale
Adviescommissie worden tijdens deze periode dus niet door de
netbeheerder uitgevoerd. Eind februari en bar koud. Afsluiten zou
onmenselijk zijn.

Samenlevingsopbouw kruipt – naar jaarlijkse traditie – in de pen en
verzoekt minister Tommelein om de winterperiode te verlengen.
Onmiddellijk reactie: het besluit lag al ter ondertekening bij de minister.
De winterperiode wordt met 1 maand verlengd.


Wie inschreef voor de groepsaankoop energie West-Vlaanderen nu
zijn persoonlijk voorstel kreeg. Wie dit wil kan nu definitief inschrijven .



Vandaag schiet het Netwerk tegen Armoede de campagne
#lokaalsociaal op gang. Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober,
voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid:
#lokaalsociaal.

Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein
en dicht bij de mensen om armoede en sociale uitsluiting terug te dringen.
Ze kunnen onder meer rechten meer automatisch of proactief toekennen,
investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken,
schoolkosten helpen verminderen en cultuur- en vrijetijdsparticipatie
meer bereikbaar maken voor mensen in armoede.
Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten
en Ocmw’s) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat
de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting
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Onderwijscheques de schoolrekening helpen betalen…

Onderwijscheques zijn cheques waarmee je verplichte schoolkosten kunt
betalen. We willen met deze cheques gezinnen die het financieel moeilijk
hebben een duwtje in de rug geven.
VOOR WIE? Jouw schoolgaand kind is gedomicilieerd in Brugge. Daarnaast
moet ook aan één van onderstaande voorwaarden voldaan zijn:
o een van de inwonende leden van het gezin (eerste graad) heeft recht op
een verhoogde tegemoetkoming
o of het gezin is in collectieve schuldenregeling
o Tenzij de jongere meerderjarig is en niet meer bij de ouder(s)/voogd woont,
dan wordende cheques toegekend aan de meerderjarige zelf.
WAT KOST HET? Je betaalt 2 euro en daarvoor krijg je een cheque met de
waarde van 10 euro. De cheques zijn persoonsgebonden en zijn het hele
schooljaar geldig. Niet gebruikte cheques kunnen niet ingewisseld worden.
Hoeveel cheques kan je kopen per kind?
o Kleuteronderwijs 6 cheques
o Lager onderwijs 9 cheques
o Secundair onderwijs 12 cheques
WAT KAN JE ERMEE BETALEN ? Scholen waar Brugse leerlingen ingeschreven
zijn aanvaarden de onderwijscheques voor: schoolreizen en uitstappen
tijdens de schooltijd, sportdagen, activiteiten binnen de schooltijden,
verplichte aankoop van schoolmateriaal (boeken, turngerief, werkmateriaal)
WAT MEEBRENGEN?
o Inschrijvingsattest van de school of gelijkwaardig
o Een bewijs van verhoogde tegemoetkoming (bv. klevertje ziekenfonds)
o Of een attest collectieve schuldenregeling
WAAR TE KOOP?
o In het Huis van de Bruggeling:
o In de opvoedingswinkel
o Bij het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie
o Verkoopmoment op school (vraag meer info op school)
Let op, maak een afspraak op het nummer 050 47 55 15
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Wat voorbij is…
Zaterdag 10 maart: toneelopvoering TANYA in het centrum Valkenburg.

Wat nog komt…
Maandag
12 maart
Dinsdag
13 maart
Woensdag
14 maart

vanaf 14 uur creanamiddag
16.15 tot 18.15 uur – Project Howest met de 6 studenten – in Ûze
Plekke
19.30 tot 21.30 uur werkgroep 17 oktober in Ûze plekke
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Woensdag Schakelvorming ( zie Ûze gazette 6)
14 en
21/03 en
18/04
Maandag
19 tot 20.30 uur algemene vergadering vzw. Ûze plekke
19 maart
Donderdag 19 tot 21 uur algemene vergadering Brugge dialoogstad
22 maart
Vrijdag
23 maart

Zondag
25 maart
Dinsdag
27 maart
Maandag
26 maart
Vrijdag 30
maart

14.30 tot 17 uur wandelen met Miet Schepens, voorkant station

Maandag
9 april
Maandag
16 april

14 uur dagelijks bestuur

19 tot 21 uur werkgroep 3-daagse in Ûze Plekke
ontmoetingsavond

Ontmoetingsavond
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Vrijetijdsparticipatie
Zondag
18 maart

om 15 uur in de stadsschouwburg: méli mélo mon dieu!
chansons à bicyclette –

Zaterdag 24
maart

vanaf 22 uur in het entrepot: area 51 – labyrinth club on
tour

Zaterdag 24
maart

om 20 uur in concertgebouw Will Tura terug van nooit
weggeweest.

Zondag 25 maart

Brugse Achternoene
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Recept van de maand

Spruitjesstamppot

Benodigdheden:

met mosterd en spek












1 kg kruimige
aardappels
500 gram spruitjes
200 ml melk
1 ui
1 teentje knoflook
250 gram spekjes
40 g boter of margarine
1/5 tl chilipoeder
2/4 el grove mosterd
peper & zout

Bereidwijze
1. Dit gerecht is erg snel en simpel te bereiden.: Schillen, koken stampen!
2. Schil de aardappelen en maak de spruitjes schoon en halveer deze.
Breng de aardappels in een ruime pan water aan de kook. Houd er
rekening mee dat je de spruitjes later toevoegt aan de aardappelen.
3. Fruit tijdens het koken de ui en knoflook (laatste kort) aan. Bak ook de
spekjes uit.
4. Voeg na een minuut of 12 de spruitjes toe aan de aardappelen en kook
deze een minuut of 6 mee.
5. Giet de aardappels en spruiten af zodra ze gaar zijn. en stamp ze fijn.
Voeg de ui, knoflook, spekjes, melk, chilipoeder, mosterd en de boter
toe. Maak op smaak met peper en zout.
6. Heerlijk met een bal gehakt. Eet smakelijk.
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Tot slot
Dit was het zevende nummer van Ûze Gazette voor het
werkjaar 2017-2018.

Artikels, mededelingen en verslagen worden verwacht ten laatste op
donderdag 12 april bij Boudewijn.

Nummer 3 van het werkjaar 2017 – 2018 verschijnt op
maandag 16 april.
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