Naam
Voornaam
Adres
Tel.
E-mail
Gelieve de activiteit aan te kruisen en
het juiste aantal deelnemers in te vullen
activiteit

q

MOOOV Bar Bahar (€4)

q

Le Tout Nouveau
Testament
Zondag 15/10/2017,
20u00 (€3)

q

Florence Foster Jenkins
Zondag 19/11/2017,
20u00 (€3)

q

Captain Fantastic
Zondag 17/12/2017,
20u00 (€3)

q

Bloemenactie (gratis)

q

WAK 2017

aantal

Ingevulde formulieren en
inschrijvingsgeld kun je afgeven ten
laatste op 30 maart 2017
aan Pascal Velle
Veldmaarschalk Fochstraat 51
8000 Brugge
0473/94 40 52
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BUREN HELPEN BUREN
Het project buren helpen buren kent een
goede start. Het doet ons veel plezier
dat zoveel buurtbewoners ons project
genegen is door hun kaartje voor hun
raam te plaatsen. We zijn volop bezig
met die mensen een bezoekje te brengen
om meer uitleg te geven. Er zijn al
verschillende mensen die hun diensten
hebben aangeboden en er werden ook
al een aantal opdrachtjes uitgevoerd:
herstellen van een deurklink, ritje naar het
containerpark, boodschappen, ritje naar
de thuiszorgwinkel…
Hopelijk kunnen we samen dit project
verder uit bouwen.
Mensen die nog wensen aan te sluiten
of hulp nodig hebben kunnen contact
opnemen met Elsie: 0491/ 613 523 of
Pascal: 0473/944 052
WAK: THE MAKING OF
De Week van de Amateurkunsten is een
kunstweek voor en door iedereen die
gepassioneerd is door kunst in de vrije
tijd. Ze loopt van 28 april t.e.m. 7 mei 2017
en zet overal in Vlaanderen en Brussel
de pracht van amateurkunst in de kijker.
Dit jaar geven amateurkunstenaars het
beste van zichzelf rond het thema “The
Making of”. De focus wordt dit jaar gelegd
op het creatieproces, het werk achter
de schermen, op proberen, vernieuwen,
ervaring opbouwen en natuurlijk op
de schoonheid van zelf een kunst te
beoefenen in de vrije tijd. Wij willen als
buurtwerk onze artistieke buurtbewoners
de kans geven om tijdens het weekend
van 29 en 30 april hun talent te tonen.
Iedereen kan zich gratis inschrijven (zie
formulier). Het buurtwerk zorgt voor een
locatie om het creatieproces en de werken
met iedereen uit onze buurt te delen.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen
kunnen we ook verschillende locaties
voorzien. Dus een unieke kans .

VZW Buurtwerk Stubbekwartier
Werfstraat 88, 8000 Brugge
www.stubbekwartier.be
info@stubbekwartier.be
37ste jaargang, nummer 1
27/03/2017

DE TIJD VAN TOEN
In het weekend bezoek gehad van
kinderen en kleinkinderen. Altijd leuk
maar, vanaf een bepaalde leeftijd, soms
ook wel vermoeiend. Wat mij opviel
is dat we dit keer heel wat anekdotes
aangekaart hadden van hoe het was toen
onze kinderen de leeftijd hadden van onze
kleinkinderen.
Voor mij was dit evenzeer een signaal om
ook nog eens terug te gaan naar de tijd
toen ik nog een jonge knaap was. Dus …
het prachtboek ‘Een wandeling door 100
jaar Stubbekwartier’ boven gehaald. Het
moment waarop ik dit schrijf doet me er
trouwens aan denken dat de auteur van
het boek vandaag jarig is. Rudy, proficiat!!
Bij pagina 44 werd ik al helemaal
melancholisch. Waar is inderdaad de tijd.
Blijkbaar al in 1968 (ik was toen 10 jaar)
opende het echtpaar Wilfried en Yvonne
Balbaert-Verbeke een viswinkel in de
Leopold II laan. Alleen al de gedachte
aan de wulken, “wulloks”, die je daar
kon krijgen, kwam het water mij in de
mond. Jaren en jaren waren ze bij ons
thuis van de partij; of het nu een gezellige
zondagmiddag, een verjaardagsfeest,
of een zomaar gezellig samenzijn met
vrienden en/of buren was, altijd waren de
wulloks er bij. Het mag dan ook gezegd: je
kon ze nergens beter krijgen.

Jammer genoeg, maar welverdiend, was
enkele jaren geleden de tijd, om met de
winkel te stoppen, gekomen.
En toch: Yvonne, Fernand, zou het niet
jammer zijn om jullie alom gerespecteerde
recept te laten verloren gaan? Wij snakken
naar de wulloks van toen. Please?, Please?
By the way: het boek is nog altijd te
verkrijgen.
VOORBIJE ACTIVITEITEN
Carnavalfuif
Veel voorbereidend werk heeft weinig
succes opgebracht en dit knaagt
soms aan de motivatie om activiteiten
te organiseren. Ik betreur de lage
opkomst zowel bij de kindjes als bij de
volwassenen. Voor onze jury was het een
gemakkelijke taak om bij de kinderen een
prins en een prinses te kiezen. De enige
kindjes Felientje en Yasin kregen beide een
mooi geschenkje voor hun danskunsten.
Proficiat
Regelmatig hoor ik de opmerking dat er
meer activiteiten voor jongere gezinnen
moeten worden voorzien.
Wij proberen alvast creatief te zijn maar
zonder het gewenste resultaat. Ik denk
hierbij aan het gratis open stellen van
ons jongerenlokaal voor het organiseren
van een verjaardagsfeestje. Ik hoor alleen
maar positieve reacties van de mensen die
ons lokaal gebruiken. Toch blijft het aantal
gebruikers heel beperkt.
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Misschien zijn er onder jullie mensen die
ons tips kunnen aanbieden om onze jonge
gezinnen toch op één of andere manier
beter te bereiken. Gelieve ons dan zeker op
de hoogte te brengen. Alle voorstellen zijn
welkom. (Pascal)
Kwisavond
Onder het moto meedoen is veel
belangrijker dan winnen mocht ik dit jaar
een dertigtal deelnemers verwelkomen.
Een unieke kans om nieuwe buren
beter te leren kennen. De quiz in
samenwerking met het dienstencentrum
‘t Werftje bestond uit 120 vragen uit 24
verschillende thema’s.
Bedankt aan alle deelnemers. (Pascal)
KOMENDE ACTIVITEITEN
BLOEMENACTIE
Ook in 2017 krijgen buurtcomités
opnieuw de mogelijkheid om de gevels
van de huizen in hun buurt of straat te
bebloemen.
Deze bebloemingsactie is een initiatief
voor buurten en buurtcomités, met
o.a. als doel het contact tussen buren
te stimuleren. Buurtbewoners kunnen
hieronder aanduiden hoeveel plantjes
ze willen/kunnen plaatsen aan hun
gevel, met een maximum van 20 plantjes
per huis. 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.
Op 22 april 2017 worden alle plantjes
afgehaald door ons en samen met planten verzorgingstips verdeeld.
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Het is heel duidelijk de voorwaarde dat
alle bestelde planten aan de straatzijde
van de deelnemende huizen moeten
geplaatst worden! Help ons mee om de
buurt wat op te fleuren.
MET DE BUURT NAAR DE FILM
MOOOV
Reeds vele jaren is het Cinema Novo
festival het hoogtepunt van de
kwalitatieve wereldcinema in Brugge.
Sinds 2013 gaan zij verder door het leven
onder de naam ‘MOOOV filmfestival
Brugge’ en hebben ze hun werking
verbreed over heel Vlaanderen. Van 19
april tot en met 27 april vindt in Brugge dit
filmfestival opnieuw plaats. We krijgen
terug de kans om met de buurt een unieke
filmavond mee te maken.
Kom mee met het buurtwerk
Stubbekwartier voor slecht €4 euro
per persoon naar de gala-avond van
het MOOOV filmfestival Brugge in het
Concertgebouw op ’t Zand en waan je een
echte filmster op de rode loper. Geniet van
de film Bar Bahar, heel wat randspektakel,
een hapje en een drankje in een bijzonder
kader. Wij hebben 20 kaarten besteld. Het
is dus voor de rappe beslissers.
Bar Bahar/In Between, 2016
Drie vrouwen delen een appartement in
Tel Aviv. Laila is advocate, Salma dj en
Nour studeert nog. Alle drie hebben ze een
liefdesrelatie die niet ideaal te noemen is,
en waarbij conservatieve gedachten en
tradities hen in de weg staan. De vrouwen
balanceren tussen oude en nieuwe
waarden. Regisseuse Maysaloun Hamoud
maakte met ‘In Between’ een energiek,
goed geacteerd debuut over vrouwen die
voor zichzelf durven opkomen in een van
traditie doordrenkt land. De film kreeg de
jongerenprijs in San Sebastián.

Cinema Lumière
Jaarlijks worden we welkom geheten in
Cinema Lumière voor een ontspannende
filmavond. Voor de start van de film krijgt
u een korte inleiding met wat duiding.
Nadien wordt ons een drankje aangeboden
om gezellig wat na te kaarten. Voor
2017 staan de volgende films op het
programma:
Le Tout Nouveau Testament
Zondag 15/10/2017, 20u00
God leeft met zijn echtgenote en een
tienjarige dochter Ea in Brussel. Hij
bezorgt met een sadistisch genoegen
vanachter zijn computer de mensen
allerlei soorten groot en klein leed.
Ea verveelt zich thuis en voelt zich
opgesloten in hun kleine appartement in
de Brusselse binnenstad. Ze beslist op een
dag zich tegen haar vader te keren, hackt
zijn computer en stuurt aan mensen in
de hele wereld berichtjes met hun eigen
sterfdag, waardoor wereldwijd mensen
moeten nadenken over wat nog te doen
met de dagen, maanden en jaren die ze
nog hebben.
Florence Foster Jenkins
Zondag 19/11/2017, 20u00
Florence Foster Jenkins is het
waargebeurde verhaal waarin een
New Yorkse erfgename en socialite
Florence Foster Jenkins wanhopig een
operacarrière najaagt. Hoewel haar stem
haar als muziek in de oren klinkt, werkt
ze bij anderen vooral op de lachspieren.
Haar man en manager, St. Clair Bayfield,
probeert haar van de waarheid te
beschermen maar wanneer Florence
besluit om een groot publiek concert te
geven in Carnegie Hall, weet hij dat hij voor
een grote uitdaging staat.

Captain Fantastic
Zondag 17/12/2017, 20u00
Ben en zijn zes jonge kinderen leven
geïsoleerd van de samenleving in de
bossen van het Pacific Northwest.
Ben is een toegewijde vader die zich
toelegt op de academische en fysieke
opvoeding van zijn kinderen. Wanneer
een tragedie zich aandient, is hij verplicht
zijn zelf gecreëerde paradijs te verlaten.
Geconfronteerd met de echte wereld,
begint Ben aan een nieuwe uitdaging
als ouder om zijn gezin de geschikte
opvoeding te geven.
STRAATVERANTWOORDELIJKEN
Er zijn heel wat vernieuwingen op til voor
ons project straatverantwoordelijken.
Elsie Roose neemt de coördinerende taak
van Pascal Velle over. Kathleen Ryde
neemt de taak als straatverantwoordelijke
over voor de Veldmaarschalk Fochstraat
tussen de Kardinaal Mercierstraat
en de Koningin Elisabethlaan. Greta
Reybrouck neemt het stuk Veldmaarschalk
Fochstraat tussen de Kardinaal
Mercierstraat en de Kolenkaai voor haar
rekening.
Myriam stopt als straatverantwoordelijke
van het Werfplein. Helaas hebben we ook
onverwacht moeten afscheid nemen van
onze straatverantwoordelijke Monique
Van den Bussche.

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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