absolute top.
Op 16 augustus 2002 was Elvis 25 jaar
overleden; Angelo nam mee deel aan de
Elvis-special op VTM en won de tweede
prijs die werd overhandigd door Helmut
Lotti. Michael Angelo: “De Belgische King”.

Na Michael Angelo is het de beurt aan
Texas Twixy om de avond verder op te
vrolijken.
Zij beschikt over een heel mooie countrystem en heeft daarnaast een heel
repertoire aan liedjes waarop kan gedanst
worden.
Om te zorgen voor een maximale variatie
aan muziekgenres heeft ze beloofd indien
nodig haar playlist aan te passen om zo
voor een maximale ambiance te zorgen !

Op zondagavond vergasten we jullie op
een optreden van deze covergroep die een
aantal jaren terug ook al van de partij was
en die toen zo’n indruk achterliet dat we
het niet konden laten hen nogmaals uit te
nodigen.
Wie het zich nog herinnert zal weten dat
zij covers en evergreens brengen die het
publiek constant op de dansvloer houden.
Er bij zijn is de boodschap.
MINIVOETBAL
September is de maand waarin de
minivoetbalcompetitie weer van start
gaat.
Het wordt inmiddels het 14e seizoen
dat het buurtwerk met een eigen ploeg
optreedt en toch zit er nog geen sleet op.

Op zondagnamiddag is de Houtland
Dixieband te gast.
Ze vermaken mensen en treden op in
originele kledij (strohoedje, gilet en strik).
Hun muziekspel passen ze aan naar de
gelegenheid waar ze moeten optreden,
zodat ze de juiste sfeer kunnen creëren.
De nadruk ligt op swingende dixie, rustige
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blues, meezingers of verzoeknummers
van de mensen. Zij houden van vrolijkheid
en spelen swingende muziek keihard of
fluisterzacht; u hoort tevens virtuoze
solo’s.

Het wordt waarschijnlijk moeilijk om het
resultaat van vorig seizoen te evenaren
(laat staan te verbeteren) maar de groep is
er in elk geval klaar voor en bereid tot het
uiterste te gaan.
Bij de laatste oefenmatch werd op geen
meter gekeken en de inzet werd dan ook
beloond met een mooie 5-15 winstscore
wat het beste doet verhopen.

IETS TUSSEN ALLES EN NIETS
Hebben jullie ook al opgemerkt dat we de
laatste maanden om het hoofd geslingerd
krijgen dat zowat alles in gemiddelden
moet uitgedrukt worden:
• Resultaat
• BMI
• BNP
• Afstand
• Snelheid
• Kostprijs
• Gewicht
• …
Alles wat ook maar enigszins in cijfers
uit te drukken valt wordt herleid tot een
gemiddelde. Maar wat is dat dan eigenlijk?
Is een gemiddelde zomaar te berekenen?
Het houdt mij de laatste weken erg bezig
en moet constateren dat ik er zelf niet aan
uit geraak. Wat is immers het gemiddelde
tussen alles en niets? Niets lijkt mij
immers niet meetbaar, niet tastbaar, hoe
dan een gemiddelde gaan berekenen?
Maar goed, het is echt het kopbreken
niet waard tenzij je verder ingaat op
het gemiddeld inkomen van de Belgen
volgens de cijfers zoals ze gepubliceerd
werden in de dagbladen. Wie heeft nu een
boodschap aan het gemiddeld inkomen
als je, zoals sommigen, ook onder ons,
buurtbewoners, de eindjes niet aan
mekaar geknoopt krijgt?
Maar goed, ‘k zal stoppen met leuteren.
Nog veel leesgenot.

DEN BELGIEK
Als buurtwerk zoeken wij steeds nieuwe
activiteiten om de mensen uit onze buurt
samen te brengen.
Den Belgiek, een ‘mobiele zaal’ werd
gratis ter beschikking gesteld door Brugge
Plus in samenwerking met de Brugse
Buurtcheques.
Voor ons was dit een unieke kans om
iets nieuws aan te bieden. Om zo veel
mogelijk mensen te bereiken werkten we
samen met het Kruispuntencomité, het
Kolenkaaicomité en de Zwaluwenstraat.
Het was een hele uitdaging om samen een
interessant programma uit te werken.
We kozen voor een rustige locatie waar
de buurtbewoners zo weinig mogelijk
last van hadden. En langs de Kolenkaai
achter Eandis bleek inderdaad de ideale
locatie te zijn. Er was veel ruimte, zeker
geen lawaaioverlast en we kregen extra
belangstelling door de verschillende
passanten.
Iedereen uit de buurt werd vrijdagavond
door het Belgiekteam uitgenodigd voor
een gezellige babbel en een glaasje in het
volkscafé.
Om de buurtbewoners zo veel mogelijk te
betrekken bij het gebeuren werden een
aantal oproepen gedaan:
- Bak een taart en breng die mee op
de koffie. We konden proeven van 17
verschillende taarten.
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- Breng recyclagemateriaal en
werkgereedschap mee om
insektenhotelletjes te maken. Er werd
met man en macht gewerkt aan 1 groot
hotel die een mooie plaats kreeg in de
binnentuin van ’t Werftje.
Naast het harde werk werd de speelkoffer
goed gebruikt door de kinderen.
- Breng zelf een deeltje ontbijt mee. Het
weer liet ons toe om buiten een lange
tafel te zetten om samen luxueus te
ontbijten.
En al die opdrachten werden opgevrolijkt
door een aantal succesvolle optredens.
- Samen met de meespeelfanfare ‘De
lettergeletterden’ werd ter plaatse een
fanfare gemaakt. Zes muzikanten en
een aantal enthousiaste buurtbewoners
probeerden om in de buurt nog meer
mensen naar Den Belgiek te lokken.
- DJ Eftalou zorgde voor de zwoele,
tropische tonen op zaterdagavond.
- Buurtbewoonster Beatrijs
Vankersschaever gaf het beste van
haar zelf tijdens het aperitiefconcert.
En het werd door iedereen gesmaakt.
Nogmaals het bewijs dat er heel veel
talent woont in onze buurt.
- Na een dansworkshop folkdans, een
lekkere zelfgemaakte pizza van de
Siciliaanse pizzaiolo Michele Lo Mastro
en een optreden van Overigens kon het
niet meer stuk.
- Als afsluiter werden de buurtbewoners
nog getrakteerd op de film Cinema
Paradisa.
Het was heel leuk om een aantal nieuwe
buurtbewoners te mogen ontmoeten.
Een geslaagd weekend dankzij de vele
vrijwilligers.
Pascal
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GEGIDSTE WANDELING
STUBBEKWARTIER
In de 2de helft van de 19de eeuw rijpte
een eeuwenoude Brugse droom: een
vernieuwde link met de Noordzee. Koning
Leopold II gaf in 1897 opdracht aan de
gerenommeerde stedenbouwkundige
Hermann-Joseph Stübben om Brugge uit
te breiden naar het noordwesten. Het
Stubbekwartier ontstond als woonwijk
voor de honderden ambachtslui en
ambtenaren die bij de uitbreiding van de
nieuwe achterhaven werkzaam waren.
Onze wijk is het kind van de Brugse
zeehaven. Het Werfplein, ooit gepland als
het voorplein van een kerk, vormt vandaag
het hart van de buurt. Langs het kanaal
getuigen tal van gebouwen van het rijke
industriële verleden. Maar er is meer...

Interesse? Schrijf dan in via Pascal Velle,
Veldmaarschalk Fochstraat 51 of op
volgend gsm-nummer: 0473 94 40 52
Wees snel, want we laten slechts 15
personen toe.
De workshop is volledig gratis en vindt
plaats van 10u tot 14u in het buurthuis,
Werfstraat 88.
Breng zeker mee: een kookschort en
enkele potjes om restjes in te bewaren.
43e KATTEFEESTEN
Je hebt het ongetwijfeld al in het
straatbeeld gezien: de Kattefeesten komen
er weer aan. Om er een voorsmaakje van
te hebben geven we hierna een overzichtje
van wat je dat weekend zoal aan optredens
mag verwachten.

Buurtbewoner, leraar geschiedenis en
stadgids Luc Vandermeersch neemt jullie
mee op een ontdekkingstocht langs het
erfgoed van onze wijk. Graag tot dan!

Nicky Martinez is geen onbekende, haar
nieuwe artiestennaam doet misschien
geen belletje rinkelen, haar echte naam
Martine De Cock echter wel.
Martine was 26 jaar lang lid van De Brugse
Strangers, een begrip in het Brugse en
West-Vlaanderen.
Vele radiohits en optredens staan op haar
naam. De bekendste zijn ‘Maar vanavond’
(cover van Hanny) en ‘M’n velo’.
Het grootste succes kwam er in 1995 met
‘Zwarte Lola’ en ‘Eddy Ready’, wekenlang
stond de single in de officiële hitparade.
Later zou er een breuk komen tussen
Martine De Cock en De Brugse Strangers.
Anno 2015 staat Martine er opnieuw,
weliswaar met een nieuwe artiestennaam.
De goesting en leute zijn er om er weer
stevig tegenaan te gaan.

Datum: zaterdag 17 september 2016 om
14u00. De wandeling duurt 2 tot 2,5 u. We
starten en eindigen op het Werfplein.
KOOKWORKSHOP GEZOND ONTBIJTEN
Wil je wel eens iets anders dan
boterhammetjes met choco of confituur?
Vind je het belangrijk om de dag op een
gezonde manier te starten?
Tijdens deze kookworkshop zet vzw EVA
Brugge het ontbijt in het middelpunt van
de belangstelling, en terecht, want het is
de belangrijkste maaltijd van de dag.
Onder begeleiding van de vrijwilligers van
vzw EVA Brugge en samen met andere
bewoners uit het Stubbekwartier bereiden
we een aantal maaltijden die we nadien
gezellig samen kunnen degusteren.

Bruges Swan Patrol brengt rock covers
uit het collectief geheugen. Sfeervolle
nummers van de 60’s tot heden. Bruges
Swan Patrol bestaat uit 4 ervaren leden
en is in zeer korte tijd uitgegroeid tot
een van de populairste coverbands van
West-Vlaanderen. Ze staan garant voor
een professionele aanpak en vooral
steengoede optredens! Bruges Swan
Patrol brengt zowel elektrische als
akoestische optredens.

Op 15 december 1977 werd Michael Angelo
geboren in Waregem.
Zijn muzikaal talent werd ontdekt toen
hij amper 7 jaar was; hij nam deel aan
kinderwedstrijden en zong liedjes van
Elvis.
Ook kon hij al enkele accoorden spelen op
zijn gitaar.
Als opgroeiende knaap en tot op heden
ontwikkelde hij zich tot een zeer goede
gitarist en Elvis-imitator, hij behoort tot de
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