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ACTIE!
Nu de winterkoning zijn laatste speldenprikken uitdeelt, wordt het tijd om de
lente- en zomeractiviteiten te starten.
Zoals je hierna kunt lezen wordt het een
super gevarieerd aanbod waaraan jong en
oud kan deelnemen. Voor sommige
activiteiten is tijdig inschrijven een must
gelet op het beperkt aantal plaatsen
waarover we kunnen beschikken.
Zelf actie ondernemen kun je uiteraard
ook door bijvoorbeeld het opzetten van
een opkuisbeurt in je straat (in het kader
van een propere wijk) of door een gezellig
(verjaardags)feestje te organiseren in de
lokalen van ‘t Kattejoenk.
VOORBIJE ACTIVITEITEN
Verjaardagsfeestje Pepijn in ’t Kattejoenk.

ook een succes! Het ruime lokaal straalt
huiselijkheid uit door de zithoek en keuken,
de kinderen voelden er zich onmiddellijk
thuis. We hadden onze Wii aangeschakeld
aan de TV en met “just dance” konden ze
uit de bol gaan!
Verder waren de voetbaltafel en pingpongtafel absoluut een pluspunt!!
Knutselen, spelletjes spelen, voor
iedereen was er wel iets leuks te doen.
Na het eten van een pannenkoekje en
cadeautjes geven, zijn we even buiten
geweest want het was prachtig weer!
We hebben wat spelletjes gespeeld op
het terras (o.a. ballontrappen)…ideaal
want deze plaats is afgesloten van straat
= veilig! Ook handig is de locatie want ook
op het Werfplein kunnen de kinderen even
voetballen, basketbal spelen, enz…
De namiddag is voorbijgevlogen, iedereen
had zich reuze geamuseerd en het is zeker
voor herhaling vatbaar. Pepijn kijkt al uit
naar zijn volgend verjaardagsfeestje…in
’t Kattejoenk!!!!
Nog eens hartelijke dank!
Groetjes Nancy, Wim en Pepijn

We hadden vernomen dat lokaal ’t Kattejoenk gratis ter beschikking wordt gesteld
voor het organiseren van verjaardagsfeestjes voor kinderen. Dit leek ons leuk
om te doen voor de 9e verjaardag van
onze zoon Pepijn. Het feestje werd dan

Wij stellen het ’t Kattejoenk lokaal
gratis ter beschikking voor kinderen
t.e.m 16 jaar uit onze buurt.
Jullie krijgen de kans om er een
verjaardagsfeestje te organiseren.
De zaal kan je reserveren op woensdag
en zaterdagnamiddag.
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KOMENDE ACTIVITEITEN
QUIZAVOND
19 april 2016 om 20u
Onze buurtquiz is een unieke kans om met
uw gezin, familie, buren, vrienden of
individueel een toffe en actieve avond
door te brengen. De quiz staat voor
gezelligheid, creativiteit en originaliteit.
Dus geen keiharde competitie voor de
freaks. Meedoen is zoveel belangrijker dan
winnen. Iedereen is welkom.
FIETSTOCHT Maandag 28 maart 2016
Om 14u00 verzamelen aan het Werfplein

KENNISMAKING MET HET CONCERT
GEBOUW
Zaterdag 15 oktober 2016 om 14 uur
De voorgaande jaren bood het Concertgebouw de workshop Sound Factory aan
in het kader van de buurtcheques alsook
open repetities. Dit jaar kiest men ervoor
de buurten op nog een andere manier
te laten kennismaken met het Concertgebouw, namelijk aan de hand van
6 rondleidingen.
Tijdens een rondleiding vertelt een
ervaren gids jullie alles over de prille
geschiedenis, de architectuur, de akoestiek
en de werking van het Concertgebouw. De
tocht begint frontstage, met het Atrium,
de Kamermuziekzaal en de Concertzaal als
blikvangers. Vervolgens gaat het backstage met een bezoek aan de loges, de verschillende repetitieruimtes en het podium.
Na dit bezoek bekijken we het Concertgebouw met heel andere ogen.
We hebben 25 kaarten ter beschikking.
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BLOEMENACTIE
Ook in 2016 krijgen we de mogelijkheid om
de gevels van de huizen in onze buurt te
bebloemen.
Deze bebloemingsactie is een initiatief
voor buurten en buurtcomités, met o.a.
als doel om het contact tussen buren te
stimuleren.
Iedereen krijgt dezelfde soort bloemen:
rode hanggeraniums. Deze zijn goed
bestand tegen alle omstandigheden, zijn
gemakkelijk te verzorgen en het visueel
effect in de straat is mooier met overal
dezelfde bloemetjes.
De stad voorziet enkel de planten, samen
met wat plant- en verzorgingstips. Voor
potaarde en bloembakken moeten de
deelnemers zelf zorgen.
MET DE BUURT NAAR DE FILM
In samenwerking met cinema Lumière
biedt de stad ons terug de mogelijkheid
om met de buurt een gezellige avond naar
de film te gaan. Voor de start van de film
krijgen we een korte inleiding met wat duiding. Nadien wordt een drankje aangeboden om samen met de buren nog gezellig
wat na te kaarten.

Café Derby
Zondag 16 oktober 2016, 20u00
Het langspeelfilmdebuut van Lenny Van
Wesemael dat gebaseerd is op haar jeugd.
Met Wim Opbrouck in een van de hoofdrollen, bekend van onder andere ‘Bowling
Balls’ en de serie ‘In Vlaamse Velden’. Het
is een tragikomisch coming-of-age-verhaal over een prettig gestoorde familie die
halsoverkop een café overneemt omdat
de paus op bezoek komt.

Café Derby speelt zich af in 1985. Georges
is een geboren marktkramer. Als gedreven
handelaar verkoopt hij alles, altijd, aan
iedereen. Wanneer hij hoort dat de paus
naar België komt, ruikt hij zijn kans. Naast
het terrein waar tienduizenden gelovigen
een openluchtmis zullen bijwonen, staat
Café Derby te huur. Georges weet zeker
dat hier een klein fortuin te verdienen valt.
Ook zijn vrouw, vijf kinderen en collega’s
geloven erin.
Cafard
Zondag 20 november 2016, 20u00
1914. Terwijl Jean Mordant in Buenos Aires
de wereldtitel worstelen behaalt, wordt
zijn dochter Mimi in Oostende aangerand
door Duitse soldaten. Jean zweert dat hij
zijn dochter zal wreken. Met zijn trainer
Victor en neefje Guido gaat hij in dienst bij
het prestigieuze ACM-korps, de allereerste pantserdivisie ter wereld. Omdat de
zwaar gebouwde pantserwagens in de
Vlaamse modder wegzakken, worden ze
overgeplaatst naar het Oostfront. Tegen
de zin van Jean, die bericht krijgt dat Mimi
zwanger is, wordt hij meegesleurd in een
dramatische reis rond de wereld. Een
ongelooflijke reis die zijn wereldbeeld
voorgoed zal veranderen.
Deze bijzondere Belgische animatiefilm
van Oostendenaar Jan Bultheel, is zeker
een aanrader. Naast de schitterende
animatie is de film ook in sappig authentiek Oostends dialect wat de film prettig
en zeer genietbaar maakt. Kadert ook in
de herdenkingsjaren van de Groote Oorlog
14-18.
Suite Française
Zondag 11 december 2016, 20u00
Na het succes van Oscarwinnaar The
Duchess, pakt regisseur Saul Dibb uit met
een nieuwe film. Suite Française is een romantisch oorlogsdrama gebaseerd op de
gelijknamige roman van Irène Némirovsky,

met niemand minder dan onze eigen klasbak Matthias Schoenaerts in de hoofdrol,
naast Michelle Williams en Kristin Scott
Thomas.
Frankrijk, begin jaren ‘40. Wanneer de
nazi’s een Frans dorpje bezetten, worden
Lucille Angellier en haar strenge schoonmoeder gedwongen om de Duitse officier Bruno von Falk onderdak te bieden.
Hoewel Lucille aanvankelijk alle contact
met de officier afweert, worden ze beiden
verleid door verlangens die uitmonden in
een verboden liefde.
MOOOV
MOOOV haalt al 32 jaar lang de beste films
uit alle windstreken naar de Brugse cinemazalen. De 33ste editie van het MOOOV
filmfestival Brugge (het vroegere Cinema
Novo-festival) heeft plaats van 20 april
tot 28 april. Samen met hen biedt stad
Brugge ons de mogelijkheid om met de
buurt een unieke filmavond te beleven. Wij
krijgen de kans om ons in te schrijven voor
het openingsgala van het MOOOV filmfestival in Brugge in het Concertgebouw
op ’t Zand. We kunnen genieten van de
openingsfilm AS I OPEN MY EYES, heel wat
randspektakel, een hapje en een drankje
in een bijzonder kader. Het openingsgala
heeft plaats op woensdag 20 april 2016
om 20u00. Wij hebben 20 kaarten besteld.
BUURTOPPEPPER
Stad Brugge wil de buurtcomités dit jaar uitdagen
om naast hun leuke buurtontmoetingsactiviteiten
nog een stapje verder te
gaan. Naast de mogelijkheid om 2 keer per
jaar een buurtcheque aan te vragen voor
een buurtfeest of buurtreceptie kunnen
we nu ook een 3de buurtcheque aanvragen om te werken aan het verbeteren
en versterken van de leefbaarheid van
onze buurt.
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Vanaf dit jaar heet deze 3de buurtcheque
‘de Buurtoppepper’ en krijgen we een
extra ondersteuning om een concrete
actie mogelijk te maken die het leven en
wonen in de buurt versterkt.
Zwerfvuil, hondenpoep, sluikstort, onkruid
zijn vaak een grote bron van ergernis in
de buurt. De stadsdiensten spannen zich
in om het openbaar domein proper te
houden en vervuilers te betrappen. Ook
buurtbewoners zelf kunnen hierin een
belangrijke rol spelen. Vaak hebben buurtbewoners zélf goesting om de buurt eens
een grondige opkuisbeurt te geven. Door
zelf af en toe zwerfvuil te verwijderen of
samen een lenteschoonmaak op straat
te organiseren zet je niet alleen je buurt
proper. Het kan meteen ook een moment
zijn om er samen met andere buren een
leuke activiteit van te maken en buurtbewoners aan te zetten zelf ook de handen
uit de mouwen te steken.
Met de buurtoppepper kunnen we bijvoorbeeld permanent opkuismateriaal
aankopen, een propere buurt campagne
opstarten of een stevig ontbijt aanbieden
om de opkuisactie(s) mee te beginnen.
Samen met IVBO en OVAM zoeken we bereidwillige buurtbewoners die onze buurt
met een eenmalige of regelmatig actie
zwerfvuilvrij willen houden.
WEEK AMATEURKUNSTEN
(WAK), een week
voor en door
iedereen die met
kunst en hobby’s
bezig is, loopt in
2016 van vrijdag
29 april t.e.m.
zondag 8 mei. Wij
willen op zaterdag 30 april van
10u00 tot 18u00 op
onze eigen manier

4

deelnemen aan WAK. Het jaarthema 2016
MATCH verwijst naar samenwerking. We
roepen alle buurtbewoners op om de
handen in elkaar te slaan. Vind je match,
spreek anderen aan, bundel de krachten,
de energie, de inspiratie en jullie netwerk.
MATCH wil dat, kunstenaars, buren,
vrienden, … elkaar vinden. Concreet zoeken
we mensen die hun talenten willen delen,
mensen met een toffe hobby, mensen die
een workshop willen geven, mensen die
actief willen deelnemen, mensen die een
hobby willen uitproberen… Wij stellen
onze lokalen ter beschikking en hopen zo
dat de juiste match gevonden wordt.
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam
Voornaam
Adres
Tel.
E-mail
Gelieve de activiteit aan te kruisen
en het juiste aantal deelnemers in te vullen
Ja

Nee

Pers
15/10 Concertgebouw (€2)
16/10 Café Derby (€3)
20/11 Cafard (€3)
11/12 Suite Française (€3)
23/04 Bloemenactie
(gratis)
Actie buurtoppepper
30/04 WAK 2016 Match
20/04 MOOOV (€4)

Ingevulde formulieren en inschrijvingsgeld
ten laatste afgeven op 31 maart aan
Pascal Velle, Veldmaarschalk Fochstraat 51,
8000 Brugge - 0473/94 40 52

