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Een speciaal nummer vol
verbondenheid en vriendschap
van en voor alle Plekkers

Voorwoord van Angelino, voorzitter Ûze Plekke
Beste vrijwilligers
Ik ben nu reeds vijf jaar voorzitter. Nog nooit heb ik noch Benedicte die 22 jaar aan het roer stond dit
meegemaakt. Covid 19 heeft Ûze Plekke in het diepste van zijn hart geraakt.
Mensen samenbrengen, een knuffel een zoen die zo een betekenis heeft van, ik zie je graag. Ik wil
samen met jou op pad gaan , ik waardeer jou zoals je bent.
Dit alles kan nu niet meer, we moeten andere manieren zoeken om te tonen, ik ben je niet vergeten.
Het was zo fijn om in het Tillegembos nog eens samen te komen. Wij waren zo tevreden om elkaar
nog eens te zien, ik zag zoveel blije gezichten. Ook het samenkomen in Van Volden achter in de tuin
was een gezellig gegeven.
Dit alles is nu weggevallen, ook de maatregelen zijn terug verstrengd. Dus samenkomen zit er nu niet
meer in.
Dit zijn voor ons als dagelijks bestuur harde beslissingen die we moeten nemen.
Voor ons blijven jullie centraal staan. We blijven zoeken om elkaar te verbinden, elkaar niet uit
handen te geven. Daarom vraag ik ook blijf elkaar opzoeken en ondersteunen.
Er zijn verschillende manieren telefonisch, Whats-app, een kaartje of een drempel -bezoek is een van
de mogelijkheden.
We weten nu al dat december voor velen onder jullie een heel moeilijke maand zal worden. Kerst en
nieuwjaar zijn feesten om niet alleen te zijn, maar jammer genoeg weten we dat dit achter vele
voordeuren het geval zal zijn.
Ben jij eenzaam of heb je nood aan een gesprek neem alsjeblieft contact met ons, we blijven voor
jullie klaarstaan.
Ook keuzes die moeten gemaakt worden maken het niet gemakkelijk. Hou vooral in gedachte dat de
zon weer zal schijnen, het moment dat alle maatregelen opgegeven worden komt dag per dag
dichterbij. Die komt zeker ergens in 2021.
Hou jullie vooral gezond, wat je doet voor jezelf doe je ook voor anderen.
Ik en het dagelijks bestuur willen jullie nu al een kerstfeest wensen en gelukkig 2021.
HOU AFSTAND MAAAR LAAT ELKAAR ZEKER NIET LOS.
Tot binnenkort
Angelino Meuleman
Dagelijks bestuur
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Wachtend op het licht in deze duistere
tijden

Een zinvolle adventstijd

In deze duistere en moeilijke tijden delen we met elkaar wat ons overkomt
en bezighoudt:


‘Thuis zitten tijdens de corona is niet leuk
Alles valt stil: Geen Uze Plekke meer
Geen smartphone lessen meer
Geen Samana meer
Geen rummikub meer
Geen artdéfoo meer
Er valt veel weg, dus een andere bezigheid zoeken.
Ik heb kledij gesorteerd die naar de container mocht.
Kledij hersteld die er al een tijdje lag.
Mijn hobbykamer heringericht.
Tekeningen gemaakt, tekeningen in hout gebrand.
Taart of wafels gebakken.
Boodschappen gedaan voor iemand in de buurt.
Maar enorm veel gebeld naar vrienden, gelukkig kon er véél via WhatsApp, anders waren dit
dure facturen geweest.
Ik kan mij ook goed bezighouden met binaire puzzels, woordzoekers, cijferpuzzels …
Onlangs ben ik lid geworden van Brugge Artistiek, zo leer je ook veel mensen kennen en ook
hun werken. Vind dit wel boeiend!
Maar… bij mooi weer veel scootertochten gedaan. Veel alleen en soms met 2 of 3 personen.
Zo heb ik Polderwind ontdekt, een mooi domein in Zuienkerke.
Zelfs tot in Oost-Vlaanderen gereden, zo ontdekte ik dat het gras er veel groener was dan bij
ons. Bij ons was het roest door de warmte en de uitdroging, daar zag ik mooie groene
grasvelden. Raar, maar waar…
Zo zie je dat ik mij eigenlijk nooit verveeld heb.’
Patricia Devlieger
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Coronatijden bij Wim en Nancy
‘Hallo Ûze plekkers,
Na een hele lange tijd elkaar niet gezien of gehoord te hebben stuur ik enkele foto's door van
een gedeelte van mijn gezin.
Met Wim zijn gezondheid is alles onder controle. Zelf ben ik al sinds half april in ziekte verlof.
Voor de rest gaat alles zijn gewone gangetje. De kinderen en kleinkinderen worden groot.
Van zodra ik terug kan gaan werken en de Corona voorbij is mogen jullie mij terug
verwachten in Ûze plekke.
Heel veel groetjes en een dikke knuffel.’



Jo en Boudewijn over hun lock-down
‘Wij hebben vooral last gehad van het gemis aan contact en geborgenheid zowel bij droevige
als blije gebeurtenissen:
- Jo verloor op anderhalve maand tijd haar twee zussen… met de familie elkaar nabij zijn
en troosten was quasi onmogelijk
- Jo werd eind oktober 80 jaar… normaal zou dit met gans onze bende en dichte vrienden
een feest zijn…enkel twee van onze kinderen mochten thuis aanwezig zijn. We hebben
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geprobeerd er toch het beste van te maken o.a. met een video-conferentie ( zie foto’s). Zo
kon Jo toch eens al haar kinderen en kleinkinderen zien en spreken.
Gezien onze leeftijd en de rugproblemen van Jo waren en zijn we nog steeds bang. We
houden ons dan ook strikt aan de voorgeschreven regels. Dit is ook de reden waarom ik aan
geen enkele activiteit van Ûze Plekke heb deelgenomen en mij afzijdig heb gehouden. Dit spijt
mij maar het kan niet anders.
We beseffen toch ook dat we niet mogen klagen want… we zijn nog met twee, we wonen
ruim en hebben een grote tuin, onze kinderen wonen niet ver en doen de boodschappen voor
ons…
Alhoewel Jo een tijd ‘uitgeschakeld’ was door een scheurtje in de achillespees en wandelen en
fietsen onmogelijk was, hebben we ons toch niet verveeld. We werkten veel in de tuin en we
konden een aanpalend gebouwtje opknappen. Gelukkig viel het weer mee!
We verlangen echt om gans de bende eens terug te zien.’





Muriël zegt het met een gedicht:

Mijmeringen van Dominique en praktische informatie over maaltijden…
‘Er werd ons, de mensen van Ûze Plekke, gevraagd hoe we nu in deze coronatijden onze tijd
doorbrengen, nu zoveel zaken dicht zijn!?
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Op café en restaurant gaan, is voor mensen in armoede al altijd uitzonderlijk geweest!
Maar ons nuttig maken als vrijwilliger bij oppas aan huis, mocht ook niet meer.
Thuis blijven…papierwerk voor mijn broer en verplaatsing naar Oostende ( gratis bus?)…en
bezoeken van mijn vriend P die in het ziekenhuis verblijft… dit alles slorpt het grootste deel
van mijn vrije tijd op.
Gelukkig kunnen we voor een vriesmaaltijd in de Schrijverstraat 11 in Den Erker terecht van
maandag tot en met vrijdag van 11,00 tot 12,00u. De zaterdag van 11,00 tot 12,00u in de
Romerozaal in de Venkelstraat 6, en op vrijdag van 10,00 tot 11,00u uitdeling in Poverello.
Het niet meer sociaal kunnen omgaan met je medemensen maakt het emotioneel zwaar!
November is al een donkere en kille maand…en er is geen ontmoetingsplaats meer om echt te
luisteren naar elkaar.
Elkaar moeten ontwijken…je eigen familie niet meer kunnen omarmen…niet meer kunnen of
mogen knuffelen… ik wordt er onmenselijk van !! Eenzaamheid… het weegt zwaar!!
Hoe kunnen we het anders doen? Wat is nu de essentie? Je kunt maar een mens onder de
mensen worden door verbonden te blijven.
Help…zo kan dit echt niet verder!
Hoe kan ik meer medemens zijn …als mensen elkaar meer en meer mijden door dit
coronavirus?
Hopelijk vlug een vaccin zodat niet iedereen zich nog vacuümverpakt voelt.’



Bemoedigende woorden van Lieve
‘ Lieven mensen van Ûze Plekke,
Het eerste wat ik zou willen doen, is iedereen van Ûze Plekke een dikke knuffel geven en
zeggen dat ik jullie gaarne zie. ’t Schijnt dat het schrijven niet te lang mag zijn, waaraan ik mij
zeker zou bezondigen. Maar ik zal het kort houden. Die coronatijd heeft mij veel geleerd, ’t
heeft ook heel wat geduld gevraagd en nog…! Maar ’t is voor iedereen zo en elkeen doet zijn
best op zijn of haar manier. ‘k Denk dat ik niet alleen ben, die af en toe moest terugkeren
omdat het mondmasker aan de kapstok bleef bengelen. Tot er in elke zak of tas eentje zijn
verblijf kreeg. Ja… wat corona mij bijgeleerd heeft, is content te zijn met kleine dingen… een
telefoontje geven en krijgen…iemand ontmoeten van Ûze Plekke met een kort babbeltje…een
briefje schrijven en vooral veel luisteren naar verhalen van mensen. Genieten van een
herfstwandeling langs de vesting, hoe mooi is de natuur in deze tijd van het jaar. Af en toe
loop ik eens een kerk binnen en steek een lichtje aan…’t is daar stille…een gebedje voor al
onze mensen.
Vandaag 25 november, de verjaardag van pastoor Carlos, proficiat Carlos van ons allemale en
weet dat je gaarne zien!
Met een dikke knuffel
Lieve’



Voor Marcella was het leven in coronatijd extra moeilijk
‘ Nooit gedacht dat we zoiets zouden meemaken, het is hard binnengekomen, gans je leven
staat op zijn kop. Je moet je leven aanpassen aan allerhande reglementen, maar daar heb ik
geen moeite mee.
Afstand houden van familie, vrienden, kennissen. Geen knuffels meer geven, geen kusjes
geven, op een meter en half van elkaar staan met een mondmasker op. Zo afstandelijk, dat
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maakt mensen zo eenzaam, zeker als je alleenstaand bent. Maar geen nood, ik pas mij aan.
De veiligheid gaat boven alles. Het gaat over mensenlevens.
Sinds de eerste lockdown heb ik dagelijks een wandeling gemaakt op een veilige manier,
buiten komen dat was voor mij ontspannend, dat gaf me kracht om verder te doen…en nog
steeds. Die wandelingen heb ik meer dan nodig. Zeker na hetgeen ik heb meegemaakt en nog
steeds.
Het ergste wat een ouder kan meemaken, is een kind
verliezen. Mijn zoon is op 10 juli gestorven aan een
dodelijke huidkanker. Dat komt heel hard aan, de pijn en
het verdriet is verschrikkelijk. Mijn zoon Peter heeft 3 jaar
gevochten tegen die vuile ziekte, 2 jaar kanker op zijn huid,
na veel operaties en het wegsnijden van vlekjes is de
kanker in zijn lichaam gedrongen, daar heeft hij alles
kapotgemaakt wat hij tegenkwam. Gans zijn bovenlichaam
was kapot van de kanker. Hij heeft gevochten als een
leeuw voor zijn leven. Daarvoor heb ik veel respect.
Chapeau jongen! Ondanks alle pijn en verdriet moet ik
verder met mijn leven, ik doe heel hard mijn best. Dat zou
Peter ook willen.
Dank aan alle mensen die mij gesteund hebben. Toch wil ik alle mensen een zalig en gelukkig
nieuwjaar wensen. Ondanks de harde tijden mogen we niet vergeten om te leven en te
genieten. Samen verslaan we de corona.
Ik mis jullie allen zeer hard. Hou de liefde en de vriendschap vast in jullie leven.
Marcella ‘



Sabine spreekt ons moed in …
‘Alles voelt lang geleden tegenwoordig
Door corona voelt vroeger heel ver van vandaag. We
krijgen het gevoel dat er veel moet ingehaald worden.
Maar ik denk dat dit moeilijk is "Voorbij is voorbij". Het
is eveneens niet gemakkelijk het waardevolle te vinden
in wat het coronavirus met ons doet .Misschien zal
deze moeilijke periode voor sommigen de ogen
openen. En gaan we inzien hoe goed het was en
worden we dankbaar voor wat wel nog is en wat wel
nog kan.We hebben allen ondervonden hoe snel alles
kan veranderen. Hopelijks kijken we binnenkort terug
op de covid-periode alsof het heel lang geleden is
,kunnen we weer glimlachen zonder mondmasker en
voelen we ons terug heel dicht met elkaar verbonden.
Hou de moed erin, we zijn er bijna maar nog niet
helemaal.
Warme knuffel Sabine’



Mieke heeft in de vriendenkring ondervonden hoe erg de gevolgen van Covid kunnen
zijn.
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‘ De eerste lockdown waren we goed doorgekomen . We hadden toen veel werk aan ons huis.
En de tijd ging vlug voorbij.
Toen in oktober weer alles stil viel was het voor ons een moeilijker periode. De dagen werden
donkerder. En plots kwam Covid-19 dichterbij toen er mensen uit onze familie-en
vriendenkring ook ziek werden.
Deze die een lichte vorm doormaakten konden thuis uitzieken. Ze zijn nu hersteld of aan de
beterhand. Met een vriend van ons uit Antwerpen ging het slechter. Zijn longen waren zwaar
aangetast. Hij werd in coma gebracht en kreeg een intubatie.
We hadden akelige beelden gezien op TV van mensen in ziekenhuizen die geïntubeerd waren
en aan beademingsmachines lagen. En dus werd het bang afwachten hoe het verder met hem
zou verlopen.
We hebben met vriendinnen een WhatsApp groepje. Daar bracht zijn vrouw ons op de hoogte
van de behandeling. Het was met ups en downs. Soms een terugval als ze probeerden hem uit
de coma te halen. Pas na 35 dagen kregen we het goede nieuws dat hij weer bij bewustzijn
was.
Toen ik het verslag van die vrouw las kreeg ik nog meer respect voor de verpleegsters en
verzorgenden. Er waren heel wat helpende handen rond dat bed. En ook maatschappelijk
werkster psychologe kinesist werden ingeschakeld in het genezingsproces.
Alles moet hij terug leren: ademen, slikken, spreken lopen het wordt nog een lange revalidatie
maar het ergste is achter de rug en we hebben goede hoop.’



Vivi zegt het met een foto…
Ze mist de samenkomsten van Ûze Plekke erg.
We kunnen geen huisbezoeken meer doen. Dan maar bankbezoeken op anderhalve
meter…

7



Yvan haalt put uit zijn jeugdherinneringen...
Jeugdherinneringen in
coronatijd

‘Gedurende mijn kinderjaren ben ik misdienaar geweest. Het was nog de tijd dat we in de
voormiddag de school mochten verlaten om een trouwmis of een begrafenis te dienen.
Vooral de trouwmissen waren, afgezien van het feit dat we algauw een paar uurtjes van
school weg waren, geldelijk interessant. Het was namelijk traditie dat op het einde van de
huwelijksmis de misdienaars aan de kerkuitgang met een gespannen lint de doorgang
versperden voor het jonge paar. En enkel nadat de bruidegom wat “losgeld” had betaald
ging het lint naar beneden. Ook de familieleden dienden tol te betalen wat alles samen een
aardig centje opbracht.
En soms stonden wij daar, in afwachting dat het bruidspaar afkwam, ons wat te vervelen. De
trouwers moesten immers na de mis nog wat kerkdocumenten ondertekenen. Om de tijd te
doden durfden we dan wel eens met behulp van het lint als katapult een paar steentjes tegen
het doksaal te lanceren tot grote ergernis van de koster. Hij zat daarboven aan zijn orgel
immers ook te wachten om bruid en bruidegom muzikaal uitgeleide te doen.
In die tijd hadden wij een pastoor die reeds een gezegende leeftijd had bereikt terwijl de
onderpastoor nog een prille dertiger was . Mijnheer Pastoor heb ik nooit anders gekend dan
gekleed in de lange zwarte soutane met de vele knoopjes en daaronder de onafscheidelijke
zwarte bottines. Eén van die schoenen maakte bij het stappen steeds een piepend geluid. Als
ik mijn ogen sluit hoor ik hem nu nog stappen door de stille kerk.
De dorpsherder was in die tijd nog de figuur waarmee de dorpelingen al hun geluk en miserie
deelden. Voor alles en nog wat werd zijn raad gevraagd. Zelfs, zoals mijn ma mij ooit eens
toevertrouwde, over de meer intieme zaken van het huwelijksleven. Ja, de tijden zijn duidelijk
veranderd.
Volgens de toenmalige misrituelen moest je als dienaar een paar keer het grote zware
missaal op een houten lessenaar van de ene kant van het altaar naar de andere kant
verplaatsen. Ik moet dat op een keer met iets te veel zwier gedaan hebben zodat het missaal
van de standaard gleed en met een luide klap op de grond terecht kwam. Mr Pastoor maakte
zich niet boos. Maar toen ik na de mis de kerk verliet zag ik hem aan het altaar staan, bezig
met blaadje per blaadje het gevallen missaal op eventuele schade te controleren. Niet dat ik
daarvoor een berisping zou hebben gekregen. Hij was een zachte man. Zijn ziel is zonder
twijfel regelrecht de hemel binnen gevlogen.
Terwijl de pastoor, ook al door zijn hoge leeftijd, de goedheid zelve was, kon de onderpastoor
wel eens streng uit de hoek komen. Zo werd ik nipt niet ontslagen toen hij mijn bijzondere
manier ontdekte waarmee ik, na het aansteken van de kaarsen op het altaar, de wiek doofde.
Deze wiek zat op het uiteinde van een lange stok vast aan een metalen soort trechter. Om de
kaarsen te doven werd deze trechter even over de vlam geplaatst. Om de kaarsen die hoog
geplaatst stonden aan te steken deden we dat met de wiek die we met een lucifer hadden
aangestoken. Om de wiek daarna te doven werden we verondersteld ze voorzichtig uit te
blazen en niet zoals ik midden in het koor, de stok vliegensvlug in het rond te zwaaien tot de
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vlam uitging. Deze methode leek mijnheer de onderpastoor weinig eerbiedig en ik moest dan
ook een fikse vermaning incasseren.
Wie wel werd ontslagen uit de dienst was mijn vriend Ivo en wel om de volgende reden.
De hoogmis op zondag om 10u werd gediend door 4 misdienaars die aan de rechterkant van
het koor achter elkaar geknield zaten. Naast ons hing het wierookvat waarin een soort zwart
kooltje lag te gloeien waarop dan af en toe een klein lepeltje wierook werd uitgestrooid, wat
die typisch geurige rook gaf. Die zondag was Ivo de stoker van dienst en hij amuseerde zich
met kooltje na kooltje aan te steken zodat het hele koor algauw gevuld was met een veel te
dikke walm. De onderpastoor had vanaf het altaar reeds herhaaldelijk priemende blikken
richting Ivo gestuurd, maar zonder resultaat. En dat was dan ook de laatste keer dat Ivo de
rode misdienaarssoutane heeft gedragen.
Soms kwam je als eerste aan en vooral tijdens de donkere winterdagen was het wat griezelig
zo door de lege duistere kerk te stappen naar de sacristie waar altijd wel iets kraakte of
piepte. Een mis werd echter met twee gediend en zo is er een periode geweest dat de eerst
aangekomene zich verborg in de hoge kast waar de misdienaarskleden werden opgeborgen.
Wanneer je argeloos de deur opentrok viel daar dan letterlijk een lijk uit de kast wat je de
haren ten berge deed rijzen. Dit spelletje heeft zolang geduurd tot mijnheer pastoor om één
of andere reden zelf de kastdeur opentrok en eveneens verrast werd door een langzaam naar
buiten vallende misdienaar. Definitief einde van het griezelen.’



Bénédicte zoals we haar kennen…
‘Herfst 2019…ergens in de wereld dwaalt een virus rond; we zijn ons van geen kwaad bewust .
Herfst 2020…ondertussen kennen we al lang de naam van het virus : corona…covid. En we
zullen het geweten hebben! Dat virus bepaalt ons hele leven. En het is allesbehalve
gemakkelijk. Het is gewoonweg onwezenlijk: het is een vreemd leven, er zijn geen sociale
contacten meer, we moeten elk op ons eigen eilandje leven. Jong of oud, alleenstaand of een
gezin, arm of rijk iedereen, jawel iedereen is het slachtoffer van dat verschrikkelijke virus.
We zien niemand, het zijn ‘blijf-in-uw-kot-dagen-‘; en dit voor elk van ons, en voor jullie leden
van Ûze Plekke. Niemand ziet zijn kinderen, de kleinkinderen komen niet meer, alle
activiteiten en ontmoetingsavonden kunnen niet meer doorgaan....
Contacten zijn er nog wel maar op afstand :
zwaaimomentjes en raambezoekjes; een
telefoontje of een mailtje; soms ook eens een
kaartje. En dat is het.Het is zwaar, lastig, niet leuk.
Meer dan ooit hebben we met eenzaamheid te
maken.
Maar wat las ik? Iets in de aard van ‘we mogen
elkaar niet meer vastnemen, maar…we laten
elkaar NIET los’. Daarom zijn dat telefoontje, dat
smsje, dat kaartje zo belangrijk ; het is niet veel
maar …beter dan helemaal niets. Zo’n momentje,
dat korte babbeltje of dat smsje kan wél het
verschil maken. Ook deze corona Gazette is een
teken van verbondenheid.
Covid heeft het nu voor het zeggen; wij blijven de voorschriften naleven.. Spijts dat alles
houden we vol, sporen we mensen op die hulp nodig hebben en dat lukt. We blijven zoeken
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naar wie nood heeft. En ja, we kwamen al iemand op het spoor, iemand die in hoge nood
verkeert. UP doet nu wat het in de logo heeft ‘Waar mensen elkaar dragen, begint nieuwe
hoop te dagen " Dat is realiseren waar we voor staan. Die persoon heeft nu eindelijk wat licht
op het einde van de tunnel, in zijn leven vol zorgen.
We horen het elke dag, de armoede neemt toe. Vele mensen zullen tengevolge van deze virus
in armoede terecht komen.
Vandaar mijn wens, en voorstel: Laten we verder heel alert zijn, laten we oog en oor hebben
voor die mensen die het nu moeilijk hebben; dat we hen op het spoor mogen komen en voor
hen een wegwijzer zijn. Ze zijn welkom bij Ûze Plekke.’
Bénédicte



Brigitte en Patrick hebben elk een verhaal
‘ De Coronatijd vinden we een moeilijke eenzame tijd. Wanneer zien we onze vrienden van
Ûze Plekke terug ? We missen de samenkomsten
Patrick:
Ook de voetbal mis ik, waarom zijn de matchen zonder publiek? Ik vind het niet eerlijk want
bij het begin van het seizoen kon dat wel ! Ik hoop op beterschap
Ik volg de coronaregels goed op, mondmasker dragen, afstand houden
Ik ben gelukkig dat ik elke maandag nog vrijwilligerswerk kan doen in de Gempersteeg. Elke
dinsdag fiets ik naar Houthave, om wat te helpen bij de boer. Hier mag ik eieren rapen en
stempelen met de datum, dozen plooien en nieten. Confituurpotten juist uitstallen in de
rekken van het winkeltje.
Ik sport veel, fietsen-lopen en wandelen. Hier heb ik ook een vraag naar Ûze Plekke, kan er al
een petanque-spelletje geregeld worden, of een fietstochtje met masker ?
Brigitte
Ik kook graag, dat is een invulling van de dag geworden. Ook wat opruimen, ons huisje kreeg
een echte opknapbeurt. We genieten er elke dag van, wat meer ruimte en beter te
onderhouden. Samen met Patrick werk ik ook in ons tuintje. Het ligt klaar om bij de lente gras
te zaaien. Musti de poes zorgt voor leven in huis. We zouden haar niet meer kunnen missen.
Ik leer ze pootjes geven.
Ik heb wel gezondheidsproblemen, ik ben in behandeling bij een cardioloog, en ik moet vele
onderzoeken ondergaan. Hopelijk vinden ze gauw de gepaste medicatie, nu komt er elke dag
een verpleegkundige aan huis om de bloeddruk te meten, het blijft te hoog.
Samen kijken we uit naar de dag waar we iedereen van Ûze Plekke terugzien. Vele groetjes
aan iedereen van Brigitte en Patrick.’

10



Enkele gedachten van Ann

ZULLEN WE ……
angst uit onze jassen schudden en lood uit onze schoenen ?
ZULLEN WE ….
moed in pakjes aan de deuren zetten
en licht aansteken
waar het donker is ?
ZULLEN WE …..
zwaaien naar elkaar en kussen van ver,
onthouden hoe een knuffel voelt
en dansen in de regen ?
ZULLEN WE…..
weten dat er over zee een einde is,
samen in dezelfde schuit
na vloed komt altijd eb
ZULLEN WE….
samen roeien
tot ergens volgend jaar ??
Ik kwam deze tekst een tijdje terug tegen ….
Ik vond hem heel mooi en dacht ‘ beter zou ik het niet kunnen zeggen ‘ …
Corona doet heel veel met mij,
het bepaalt momenteel mijn werk – gelukkig kan en mag ik werken en mijn ( nog steeds weinige ) vrije tijd
Angst heb ik niet zozeer voor mezelf,
maar nee – ik zou echt niet graag iemand anders besmetten
dus doe ik maar wat ze zeggen
Lood in mijn schoenen
dat wel soms want het blijft maar duren en we doen nochtans zo ons best
Ik ben alleen
ik woon alleen
ik voel me soms alleen
maar bij momenten ook weer niet :
zo anders zijn we toch verbonden met veel mensen :
de Whats-app groep van Ûze Plekke,
een kaartje van mijn metekind
een verrassing van vrienden
een telefoontje van mijn broer …
Het zijn de pakjes moed en de lichtjes als het donker is
En deze wil ik blijven zien …
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Een bericht van Patricia en Björn
‘ Ik vond de lock-down en corona zeer lastig. Je kon nergens heen. Björn en ik misten de
vrienden en de sociale contacten en zeker de kinderen en de kleinkinderen. Ik had Björn nog
thuis maar voor veel mensen die helemaal alleen zijn, zal de eenzaamheid zwaar wegen
maar… ik had het ook soms heel moeilijk!
Ik miste Ûze Plekke enorm alsook de vergaderingen… via zoom kan ik dat niet volgen. Ik hoop
snel dat we elkaar mogen terugzien om eens flink te babbelen en te knuffelen.
Hou jullie goed en gezond… en tot binnenkort’



Geert VH.
Corona doet ons stilstaan
Sinds de lente is corona in het land. Even leek het virus bijna weg, maar daar kwam algauw
een tweede golf. En terwijl de voorjaars-corona vooral ouderen trof, zijn velen nu bang om
besmet te worden.
Corona doet ons stilstaan bij mensen die hun naasten verloren hebben, die ziek of doel- of
werkloos zijn, die zich eenzaam voelen.
Corona doet ons stilstaan bij wat we moeten missen aan contacten met familie en vrienden.
Corona doet ons ook beseffen hoe hard we die hartverwarmende knuffels nodig hebben om
echt mens te zijn.
Corona doet ons ook beseffen hoeveel deugd we beleven aan een gezellig samenzijn of
gewoon een kopje koffie op een terras.
Straks is er een voor en na corona. Nu staan we nog stil, maar ooit komen we weer in
beweging. Hopelijk heeft corona ons dan geleerd om met nog scherpere ogen te kijken naar
de kwetsbare mens om ons heen.
GVH



Een verrassende boodschap van Patrick P.
‘Oma in Coronatijden. Soms slaat de verveling toe omdat we nergens naartoe kunnen. Maar
we kunnen nog altijd iets bijleren. Zo heb ik ontdekt dat mijn 91- jarige mama véél interesse
heeft voor de nieuw technologie. Zo leerde mijn mama op haar 80ste verjaardag werken met
een GSM, en stuurde ze mij een bericht. Nu zal ze leren werken met een tablet, zodoende we
elkaar kunnen zien tijdens video bellen. Zo zie je maar : je bent nooit te oud om iets bij te
leren. Ik kijk enorm op wat mijn mama nog in petto heeft. Ik ben fier op haar ! Patrick Pieters
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Ignace deelt met ons twee projecten
o ‘Ons Project’ gesteund door het Noodfonds Brugge: ‘Zoeken naar mensen in
armoede’
De coronacrisis treft inwoners die in kansarmoede of in risico-kansarmoede leven vaak harder
dan andere inwoners. In Brugge schatten we dat ongeveer 15.000 inwoners in een risico op
kansarmoede leven.
Zoals bij Ûze Plekke wegen de Covid-maatregelen opgelegd door de overheid bij veel
inwoners van Brugge zwaar door. Eenzaamheid, het gemis aan contact met familieleden, het
wegvallen van ontmoetingsmomenten, dat allemaal is bijzonder zwaar om dragen.
Met een relance plan wil het OCMW van Brugge deze coronacrisis te lijf gaan. Enerzijds zullen
ze inzetten op ondersteuning van inwoners die het moeilijk hebben door de coronacrisis, en
anderzijds ook op een structureel armoedebeleid.
Ûze Plekke is mee gestapt in dit relanceplan met een structureel plan. We hebben een
aanvraag ingediend voor het uitwerken van een project met als doelstelling gezinnen en
alleenstaanden die in kwetsbare posities leven en zwaar getroffen werden door Covid-19 op
te zoeken en te ondersteunen. Het project werd goedgekeurd.
In totaal waren er 11 projecten in Brugge die weerhouden werden.
Concreet betekent dit dat we vanaf nu op zoek gaan naar een medewerker (beroepskracht)
die samen met ons op zoek wilt gaan naar die kwetsbare mensen. Daarbij willen we ons
vooral focussen op jonge gezinnen door contacten met basisscholen. We zullen hier het
OCMW van Brugge bij betrekken. Een sociaal werk(st)er kan in samenwerkingsverband bij
Ûze Plekke komen werken.
We willen zo Ûze Plekke prominent op de Brugse kaart zetten, en meteen ook nieuwe
vrijwilligers vinden die Ûze Plekke een warm hart toedragen.
Ons doel hierbij is iedereen te betrekken bij dit gebeuren. Laat ons hopen dat we binnenkort
(dat zal wel begin 2021 zijn) opnieuw onze ontmoetingsavonden kunnen organiseren, en
elkaar terugvinden. Dan zullen we uitgebreid dit project toelichten.
Laat ons inderdaad hopen dat we elkaar binnenkort opnieuw kunnen zien, elkaar kunnen een
knuffel geven en dat zonder mondmasker. Het is een onwerkelijke wereld. Op TV zie je hoe
wereldleiders onverantwoord zijn en zich niet willen ontfermen over mensen die hard
getroffen worden. In België hebben we gelukkig een heel goed opvangnet, een goede
gezondheidszorg. Laat ons dit behouden, en er samen voor gaan om aan zoveel mogelijk
mensen te tonen dat we willen dichtbij zijn.
o

‘Ûze Plekke in een joenk vestje’

Met de financiële hulp van de Cera zijn we een samenwerkingsverband opgestart met het VTI
van Brugge (Zandstraat). Een tiental laatste-jaar studenten richting ‘Decoratie en schilderen’
zijn al enkele weken actief bezig om ons lokaal in een nieuw kleedje te steken. Alles, dus ook
de deuren, krijgt een nieuwe verflaag.
Ze werken 2 dagen per week, de woensdag en de donderdag. Met de verantwoordelijken van
Valkenburg zijn we overeengekomen om ook de inkomhall te laten schilderen. De ruimte
achteraan met de toiletten en het keukentje wordt ook onder handen genomen.
Maar daar blijf het niet bij. Aan de afdeling ‘Hout’ van het VTI hebben we een aanvraag
gedaan om nieuwe vergadertafels voor ons aan te maken. De tafels die we nu hebben zijn te
groot en passen niet om te vergaderen. We zijn er nog niet helemaal uit, wordt het nu één
grote verlengbare vergadertafel of worden het tafeltjes die modulair in elkaar passen. Het VTI
maakt een offerte op voor beide mogelijkheden.
13

Maar door de coronacrisis zijn de werken wat vertraagd. De studenten zaten langer thuis
door de verlenging van het herfstverlof. We hopen dat we tegen eind 2020 ons lokaal kunnen
inrichten. De ruimte achteraan met de toiletten zal nog niet voor dit jaar zijn !!
Wordt vervolgd



Marleen laat weten dat ze Ûze Plekke mist en stuurt een foto met haar knuffelcontact



Noëlla stuurt ons ook een bericht
‘ik wil ook iets schrijven voor Ûze Plekkers. Ik hoop dat jullie geen last gekregen hebben van
de corona. Ik in ieder geval niet. Heb in april-mei zes dagen thuis gezeten, maar heb mij
kunnen herpakken. ‘k Ben aan de grote kuis begonnen en mijn katten kregen er geen kop aan.
Ik was natuurlijk content dat ik opnieuw mocht gaan werken en ik was supercontent dat ik de
leerlingen terug zag. Wat ik wel niet zie zitten: ‘k moet geopereerd worden aan mijn voet en
dan ben ik voor zes of acht weken thuis. Als iedereen zich aan de regels zou houden zullen we
elkaar vlug terugzien. Ziezo aan alles komt een einde…groetjes aan allen.’
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Woorden van Anna en Christel
Anna schrijft: ‘ het was voor mij moeilijk. Ik miste de vrienden van Ûze plekke, de
medewerkers en de gesprekken van de mensen van Poverello en ook Femma waar we
regelmatig samen kwamen. Ik mis ook de kerkdiensten die niet meer doorgaan. Soms ben ik
verdrietig…zoveel moeten missen…onmacht voor zoveel mensen, jong en oud. Ik hoop van
harte dat we elkaar weer kunnen begroeten. Ik wens voor iedereen een zalig kerstfeest.
Tekst voor ieder van ons: geef iedereen de kracht om door te zetten, laat ons leiden door
iemand waarin we mogen geloven.’
Christel : ‘voor mij zijn dit moeilijke tijden. Zovele beperkingen maken mij droevig. Mijn wens
is om mijn zoon terug te zien. God waakt over alle mensen.’



Nancy laat ons delen in haar zorgen
Beste Uze Plekkers,
Ik zit al op ziekte van Februari, met alle gevolgen van dien eerste lockdown, operatie aan
duim uitgesteld, in augustus operatie uitgesteld in september eindelijk geopereerd,
De genezing van duimoperatie gaat niet zo goed zoals verwacht, duim stond volledig naar
binnen, geen macht meer in hand, kine volgen. Verleden week op controle bij specialist, komt
die tot de conclusie dat mijn pezen van duim naar pols volledig ontstoken zitten.
Maar ik probeer de moed erin te houden.
Ik denk veel aan jullie, en hou de moed erin.
Veel liefs Nancy Van Mullem



Het verhaal van Filip
Sedert de lockdown heb ik het gezellig samenzijn erg gemist. Maar ondanks dit heb ik mij
toch kunnen aanpassen. Tijdens deze moeilijke periode heb ik ook mijn vader veel gesteund.
Deze week kom ik hem helpen met het werk dat moet gedaan worden. 't Is voor ons allemaal
niet gemakkelijk om deze periode door te komen. Mondkapjes dragen, afstand houden en
dergelijke dingen meer.
Hopelijk mogen we volgend jaar een betere situatie verwachten.
Maar we houden de moed erin.
Groetjes van Filip.



Martine doet haar verhaal van de tweede coronaverstrenging
De eerste corona dat je in je huis moest blijven was al erg. Maar nu met de tweede lockdown
voel ik me wel heel eenzaam. Je mag niet naar je moeder. Ik zie mijn broer en mijn dochter
niet. Dat doet wel erg pijn.
We kunnen geen Kerstfeest vieren. Dus dat is ook wachten op het contact van thuis.
Maar ik ga wel veel meer buiten, want anders word ik depressief. En dat wil ik vermijden.
Gelukkig heb ik Niko nog. De zondag zie ik hem. En dan is er wel een traantje bij van blij te
zijn dat ik hem zie. Wat we wel hebben, als we elkaar de zondag zien, is dat onze liefde voor
elkaar veel sterker geworden is.
Ik bel om de twee dagen naar mijn ma. En één keer naar mijn broer en dochter.. Gelukkig dat
de telefoon er nog is. Anders zou het een ramp zijn voor de meeste eenzame mensen.
Dus hou de moed erin. Er komt wel een goed, hoopvol en normaal leven terug.
Steun elkaar met een vlammetje van je hart.
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Bedenkingen van Christian
Corona … wat een rare tijd ! Na de eerste golf dacht ik : “ het gaat nu beteren”. “Iedereen
doet zijn best. Iedereen houdt zich aan de regels”. Maar dan heb je die domme mensen die
toch van alles moeten proberen. Het gevolg is deze tweede golf. Door die domme mensen ! Ik
moest gedwee toekijken. Voelde me eenzaam en had soms zelfmoordgedachten.
Maar ik hou me nog altijd recht. Niettegenstaande ik mijn hart vast houd voor de eindejaarsperiode. Door die domme mensen kunnen we zo weer in een derde golf geraken. Ik hoop dat
ze hun verstand gaan gebruiken. Want velen denken niet na over wat dat doet bij
alleenstaanden.
Toch nog een sober en fijn eindejaar.
Groetjes van Chris en de dogs Kasper en Bo.

Moge in deze kersttijd en in het komende jaar 2021 elk
van ons iemand hebben die zegt ‘ik zal er zijn’.

Als terugkijken pijn doet,
vooruitkijken je bang
maakt,
kijk dan naast je.
Ik ga met je mee,
Ik zal er zijn.
Alle dagen.

Bedankt voor jullie bijdragen aan onze speciale Ûze Covid-19 Gazette
Wij hopen dat een volgende publicatie niet meer zal nodig zijn!
Hou jullie gezond en … hopelijk zien we elkaar binnenkort!
Nancy en Boudewijn
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