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ÛZE GAZETTE Werkjaar 2017 – 2018 
Nummer 9 

14 mei 2018 

 
 

 

Ter overweging 
 

Twee dingen geven de ziel de meeste kracht: 

Vertrouwen in de waarheid 
en 

Vertrouwen in jezelf 

Onze jarigen 
We wensen een gelukkige verjaardag aan… 
 
19/05/1946     Huyghebaert   Ignace 
30/05/1971     Dupuis             Muriel 
31/05/1967     Demuynck       Wim 
31/05/1956     Jonckheere     Pascal  
07/06/2005     Innegraeve     Mylan  
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Wist je dat…? 
 

 de stichting tegen kanker op 6 en 7 oktober 2018 opnieuw levensloop 
in Brugge organiseert … 

 Patricia DV. haar linkerbeen in het gips zat en dat na de creanamiddag 
het bleek dat ook haar arm in het gips moest. Ze zal een drietal weken 
in Ter Duinen verblijven … 

 Mieke en Ignace grootouders werden van een kleindochter … 

 een schoonbroer van Lieve is overleden. De uitvaart had in interne 
familiekring plaats… 

 we op zaterdag 16 juni opnieuw een denkdag houden… 

 Patrick P. nieuwe telefoonnummers heeft: gsm: 0470 785 907 vast 
nummer: 050 788 069… 

 huis van het Kind in Brugge bereikbaar is … van maandag 14 mei tot 
vrijdag 18 mei in het astridpark, van maandag 28 mei tot vrijdag 1 juni 
aan het sportcomplex tempelhof 

 

In samenwerking met Warm Brugge wordt het 
netwerk Huis van het Kind ook even een fysiek 
huis. Je kan in onze container terecht met al je 
vragen. Altijd al eens willen babbelen met de 
directeur van een kinderopvang? 
Geïnteresseerd in thema’s als veerkracht bij 
kinderen en ouders? Een workshop “papa’s 
dansen met baby’s” of kennis maken met 
gezelschapsspelen waarin je samenwerkt voor 
het hele gezin? Het kan allemaal tijdens deze 
pop-up! 
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Voor meer informatie: www.huisvanhetkindbrugge.be 
Waar? Stalijzerstraat 11 8000 Brugge 
Contact: laurens.debonne@spoorbrugge.be 
050475515 

om armoede structureel aan te pakken we moeten inzetten op de aanpak 
ervan bij kinderen/jongeren en de gezinnen waarin ze leven. Het investeren 
in die kinderen en jongeren is de eerste stap om hun situatie van 
(kans)armoede te doorbreken en hun kansen in het latere leven te vergroten. 
Ook in Brugge gebeurt heel veel rond dit thema. Meer hierover kun je 
nalezen op deze webpagina: Kansen voor Kinderen – Stad Brugge 

als jij medische zorgen nodig hebt maar niet in orde bent met je ziekenfonds 
of als je andere problemen hebt waardoor je niet meteen bij een huisarts 
geraakt, je op vrijdagvoormiddag terecht kunt in Inloophuis ’t Sas… Van 10 
tot 12 uur is er een verpleegkundige en een dokter aanwezig, die je gratis 
zullen onderzoeken en verder helpen. 

 

Wat voorbij is… 
 

  Zondag 29 april: geleide wandeling 

 

Een volledige fotoreportage vindt u op de website onder de rubriek  
ÛZE ACTIVITEITEN 

 
 Maandag 30 april: Patricia was er opnieuw bij om ons aan het werk te 

zetten om versiering te maken voor onze 3-daagse, meer bepaald om 
de tafels te versieren voor onze BBQ.In de andere hoek werden de 

http://www.huisvanhetkindbrugge.be/
https://www.brugge.be/kansen-voor-kinderen
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nieuwe folders klaargemaakt voor de verspreiding op 4, 6, 7, 10 en 11 
mei als aankondiging van onze opendeurdag 

 

 Donderdag 10 mei: Bloedprocessie 

Onze mensen konden aan de Dijver opnieuw genieten vanop de eerste rij. 
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Wat nog komt… 
 

 

 Zondag  
27 mei 

 

Maandag 
28 mei 

ontmoetingsavond 

Woensdag 
30 mei 

19-20 uur : Contactavond Welzijnsschakels West-Vlaanderen, 
KWB- zaal Roeselare  

programma: 

 Groep 1: de nieuwe privacy wetgeving 
 Groep 2: De lokale verkiezingen van 14 okt 

Zaterdag  
2 juni 

10-16?30 uur: Vrijwilligersbeurs in Entrepot  

programma: 

 10 uur: opstellen stand 
 13.30 uur: beurs 

Maandag 
4 juni  

 14 uur dagelijks bestuur 
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Vrijetijdsparticipatie 
 

AIRBAG  

 

Het Airbag-festival is een tweejaarlijks feest van de accordeon. In de 
brochure van het festival vind je uitleg over een heleboel gratis activiteiten 
die in Brugge doorgaan, vanaf 6 mei. 
Uit de betaalconcerten bieden wij een selectie van 5 concerten aan. 

 Maurizio geri swingtet + Jan de Smet dinsdag 22 mei om 20 uur in de 
stadsschouwburg 

 Osama abdulrasol quintet – jedid maandag 28 mei om 20 uur in de 
theaterzaal van de biekorf – Sint Jacobsstraat 8 

 Trobalkanska + anavantou donderdag 31 mei om 20 uur in de 
spiegeltent – Kruisvest 

 Amariszi + la panika vrijdag 1 juni om 20 uur in de spiegeltent – 
Kruisvest 

 Rumbaristas + lalala napoli zaterdag 2 juni om 20 uur in de spiegeltent 
– Kruisvest 

Toneelvoorstelling: de vierde muur vrijdag 25 en zaterdag 26 mei, vrijdag 1 
juni en zaterdag 2 juni om 20 uur in het gemeenschapshuis Sint-Kruis – 
Moerkerkse steenweg 190 
BBC Scottish symphony orchestra – elgars hits zondag 3 juni om 15 uur in het 
concertgebouw 
Generale repetitie De Camere: normale zot gezocht donderdag 7 juni om 20 
uur in de biekorf theaterzaal (ingang via de Naaldenstraat) 
GRATIS DEELNEMEN AAN DE IDEE KIDS ZOMERKAMPEN – 1ste KLEUTER 
T.E.M. 6DE LEERJAAR  
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ELKE WEEKDAG VAN 9  TOT 16 UUR IN HET SINT-LODEWIJKSCOLLEGE, 
MAGDALENASTRAAT 30 

Deze zomervakantie kunnen we GRATIS DEELNAME aan de zomerkampen 
van Idee Kids vzw aanbieden. 
Per week kan je kind kiezen uit een aantal 
thema’s. Enkele voorbeelden uit Brugge zijn: de ijsprinsessen, X-droneskamp, 
schaakmat, het circus komt, musicalkamp, visual & graphics, de vikingen 
komen, curieuzeneuzen, de koekjesfabriek,… heel veel keuze dus! De kampen 
duren steeds 1 week en lopen de hele zomervakantie lang. 

We laten uw kind een week lang ontdekken, spelen, beleven en vooral iets 
bijleren! Veel beweging, fruit op kamp, dolenthousiaste én pedagogisch 
opgeleide monitoren van minstens 19 jaar in combinatie met onze waauw-
factor maken de beleving voor uw kind onvergetelijk. 

Op kamp gaan bij Idee Kids vzw staat garant voor een totale 
kampbeleving! Tijdens al onze kampen brengen we het gekozen thema als 
één verhaal waarbij alle activiteiten geïntegreerd worden. Eén monitor 
neemt de groep, maximum 16 
kinderen, mee op sleeptouw doorheen de volledige kampweek. Het volledige 
Idee Kidsteam staat klaar om er een onvergetelijke tijd van te maken! 

Alle kampen hebben eenzelfde vaste structuur. Dit biedt vertrouwen en 
voorspelbaarheid voor zowel de kinderen als de ouders. 

07u45 – 09u00: gratis vooropvang met tal van spelmogelijkheden 
09u00 – 09u10: gezamenlijk opstartmoment 
09u10 – 10u20: activiteit in kampthema 
10u20 – 10u40: pauze met een heerlijke koek of lekker stuk fruit, 
aangeboden door Idee Kids vzw 
10u40 – 12u00: activiteit in kampthema 
12u00 – 12u30: lunchpauze! 
12u30 – 13u00: vrij spel voor iedereen 
13u00 – 13u30: extra vrij spelmoment voor de kleuters en uitpluizers 
13u00 – 14u20: activiteit in kampthema 
14u20 – 14u40: pauze met een heerlijke koek of lekker stuk fruit, 
aangeboden door Idee Kids vzw 
14u40 – 16u00: activiteit in kampthema 
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16u00 – 16u10: gezamenlijk afsluitmoment 
16u10 – 18u00: gratis naopvang met tal van spelmogelijkheden 

Idee Kids vzw voorziet gratis voor- en naopvang van 07u45 tot 09u00 en van 
16u00 tot 18u00. Net voor de start van de kampdag gezellig samen spelen of 
na afloop verder avonturen beleven met alle nieuwe vrienden en 
vriendinnen. Idee Kids vzw biedt een heleboel spelmogelijkheden aan waarbij 
er rekening wordt gehouden met alle leeftijden. Zo is er een springkasteel, 
trampolines, spelkoffer, leeshoek, clickhoek… voor ieder wat wils! 
Bekijk alle kampen via https://ideekids.be/kamp-zoeken 
Wil je meer informatie of wil je voor je kinderen een kamp GRATIS 
reserveren? 

Neem dan contact op met Bart (050 32 74 96, 0496 90 50 15) of Jovi 
(050 32 67 73, 0478 63 78 09) of 
via vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be.  

 
PROGRAMMEERKAMP IN BRUGGE  

Wanneer en waar? 
van27 AUGUSTUS tot 31 AUGUSTUS in HOGESCHOOL VIVES – Campus Brugge 
(Xaverianenstraat 10 – Sint Michiels) 
Uren: van 9 uur tot 16.30 uur (opvang vanaf 8.30 uur en tot 17 uur) 

Voor welke leeftijd? 

– Groep 1: 3de en 4de leerjaar 

– Groep 2: 5de en 6de leerjaar 

Kostprijs Kinderen die in via het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie 
inschrijven, betalen een reductietarief van €10. Wanneer het kind elke dag 
aanwezig is, wordt dit voorschot integraal terugbetaald. 

Waarover gaat het? 

Digitaal vaardig zijn en computationeel denken zullen in de toekomst, nog 
meer dan vandaag, belangrijk zijn. Kinderen lijken er op het eerste gezicht 
alvast klaar voor: ze swipen en snappen er dikwijls vlotjes op los. 

https://ideekids.be/kamp-zoeken
mailto:vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be
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Toch zijn ze vaak niet zo goed mee als men wel denkt. Ze zijn dan wel 
enthousiaste gebruikers van alles wat digitaal is, ze zijn er zich meestal niet 
van bewust dat ze ook zelf programma’s kunnen uitdenken en ontwikkelen. 
Nochtans zal dit soort vaardigheden op de arbeidsmarkt van de toekomst 
steeds meer een noodzaak zijn. 

Daarom organiseert CodeFever verschillende lessenreeksen rond 
computationeel denken voor kinderen. Via een leertraject met verschillende 
levels maken ze spelenderwijs kennis met de programmeerwereld. Zo konden 
we reeds meer dan 1500 kinderen enthousiasmeren. 

Programmeerlessen voor iedereen 

Meer aandacht voor computationeel denken is belangrijk voor elk kind. Toch 
is er een groep kinderen die uit de boot dreigt te vallen. Kinderen die in 
armoede leven krijgen, in vergelijking met kansrijke leeftijdsgenootjes, vaak 
van bij het begin minder kansen om hun digitale vaardigheden te 
ontwikkelen, met minder recent materiaal, en minder begeleiding. Hierdoor 
ontstaat reeds op jonge leeftijd een digitale kloof die mettertijd vaak enkel 
wijder wordt. Hier wordt naar verwezen als het Mattheüs-effect. 

Met het project “Weg met het Mattheüs-effect”, wil CodeFever hier iets aan 
doen. Eén van de onderdelen van het project is de programmeerkampen die 
in 12 Vlaamse steden georganiseerd worden. 
Laagdrempelige zomerkampen 

Alle info over de zomerkampen vind je hier: 
https://www.codefever.be/nl/kampen-voor-beginners-dbsf 

We hopen dat we veel kinderen kunnen inschrijven voor dit 
programmeerkamp. 

Wil je meer informatie of wil je kinderen inschrijven? Neem dan contact op 
met Bart (050 32 74 96, 0496 90 50 15) of Jovi (050 32 67 73, 0478 63 78 09) 
of via vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be. 

Let op: de inschrijving is pas in orde als de 10 euro inschrijvingsgeld werd 
betaald! 
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Recept van de maand 
 

Gebakken rijst met scampi en spek 

 

 

 Ingrediënten voor 4 personen  

 Benodigdheden: 

 300 gr basmati rijst 
 1 pakje nasikruiden 
 2 uien, fijngesnipperd 
 6 eetlepels maisolie 
 klontje boter 
 16 scampi, gepeld en 

darmkanaal verwijderd 
 100 gr spekblokjes 

Prijscategorie : 5 à 6 euro 
 

Bereidwijze  

Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. 

Verhit 6 eetlepels olie in een wok en roerbak de uien glazig. 

Bak in een klontje boter de scampi tot ze roze zijn (ongeveer 4 minuten). 

Bak de spekblokjes zonder toevoeging van vetstoffen in een pannetje met 
antiaanbaklaag. 

Wel de nasikruiden in warm water (controleer de gebruiksaanwijzing op de 
verpakking). 

Schep de rijst + spekblokjes + scampi door de geroerbakte ui, overgiet met de 
nasikruiden en roerbak 5 à 10 minuten. 

Smakelijk! 

Recept gevonden op internet. 
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Tot slot 
 

Dit was het negende nummer van Ûze Gazette voor het  
werkjaar 2017-2018. 

 
 

Artikels, mededelingen en verslagen worden verwacht ten laatste op 
woensdag 6 juni bij Boudewijn. 

 

  

   

 
Nummer 3 van het werkjaar 2017 – 2018 verschijnt op  

maandag 11 juni. 
 

  

 

 


