MINIVOETBAL

SINCE 2003

Via Facebook en onze website blijf je
op de hoogte van de prestaties en de
rangschikking van onze minivoetbalclub.
https://www.facebook.com/
stubbekwartier/
Laatste berichten :
- Torpedo werd verslagen mat 4-2 na
een spannende maar zeer sportieve
wedstrijd.
- Vloerbekleding Devogelaere werd
huiswaarts gestuurd met 6-4 cijfers!
- Ondanks een resem gemiste
SINCE 2003
kansen won Stubbekwartier
nipt
van Celtic Brugge met 6-5. Een
afwerkingstraining staat deze week
op het programma!
- Stubbe verloor met 8-12 tegen een
efficiënt ‘t Comptoirtje. Een terechte
uitslag.
VARIA
Website:
www.stubbekwartier.be
Je kunt de foto’s bekijken van het
afgelopen jaar.
Er is ook een mogelijkheid om je in te
schrijven op onze nieuwsbrief. Zo blijf je
altijd op de hoogte van onze activiteiten.
Kalender 2018
We zijn volop bezig met de opmaak
van onze nieuwe kalender. Begin
januari worden de kalenders
persoonlijk afgegeven door de
straatverantwoordelijken.
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Tips en voorstellen zijn altijd welkom.
Wil je meer weten over ons
vrijwilligerswerk of over een bepaalde
activiteit, of wil je zelf eens een activiteit
organiseren, aarzel dan niet om met ons
contact op te nemen. Tips en voorstellen
zijn altijd welkom.
info@stubbekwartier.be
Buren helpen buren
Het doet ons veel plezier dat zoveel
buurtbewoners ons project genegen is en
dit duidelijk maken door hun kaartje voor
hun raam te plaatsen.
Het project loopt goed maar de
straatverantwoordelijken willen het
project kenbaarder maken. 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, oppompen
van een fietsband, herstellen van een
waterkraan, boodschappen, ritje naar de
thuiszorgwinkel…
Om jullie nog beter op de hoogte te
brengen van de verschillende hulpvragen
en het mogelijke aanbod van hulp hebben
we een e-mailadres aangemaakt.
burenhelpenburen@stubbekwartier.be
Mensen die actief wensen deel te nemen
aan dit project kunnen een mailtje sturen
met hun aanbod van hulp.
Het is mijn bedoeling om een contactgroep
op te maken. Als er een hulpvraag komt,
kan ik die via de groep naar iedereen
toesturen. Ik bekijk alle antwoorden en
kan nadien verder concreet afspreken.
Via de mail kan ik ook iedereen op de
hoogte brengen van de activiteiten.
Hopelijk kunnen we samen dit project
verder uitbouwen.
Pascal

EINDEJAARS-ACTIVITEITEN
Nu de Sint het land uit is, de kertman
op het toneel verschenen is en
sneeuwvlokken massaal uit de lucht
vallen, is het hoogtijd voor nog een
buurtprivaatje. Je zult merken dat we heus
niet stil hebben gezeten en dat we, voor
wat ons van 2017 nog rest en bij de start
van het nieuwe jaar, nog het een en ander
in petto hebben.
Los van onze eigen activiteiten, maar
waar we als lid van de stedelijke raad voor
buurtwerken wel mee instaan voor de
organisatie, is een avond rond dementie.
Omdat wij, ook in onze buurt, allemaal te
maken krijgen met mensen met dementie
wordt voor de inwoners van Brugge, in
samenwerking met het expertisecentrum
Foton, een avond georganiseerd om de
mensen vertrouwd te maken met wat
dementie is en hoe er mee om te gaan.   
Afspraak in de Dijk-Sint Pieters op 21
december 2017 om 19u. Een gratis drankje
na de voorstelling is voorzien.
Kom gerust af, alleen of met vrienden,
buren, jeugdbeweging, …
Vlug inschrijven is de boodschap via
dienst.welzijn@brugge.be
Op deze avond wordt ook de prijs van de
raad van buurtwerken voorgesteld. Deze
tweejaarlijkse prijs wordt uitgereikt aan
de buurt die het meest originele project
kan bedenken om met mensen met
dementie om te gaan.

VOORBIJE ACTIVITEITEN
Halloween
Er was iets vreselijks gebeurd. Heks ‘Dikke
teennagel’ had een vloek uitgesproken
over iedereen van het Stubbekwartier.
Alle buurtbewoners zouden ’s morgens
opstaan en er lelijk en afschuwelijk
uitzien. En dit zou zo blijven zolang de
vloek over het Stubbekwartier bleef
hangen.
Maar er was nog hoop. Om de vloek te
doorbreken moesten de 46 deelnemers
een aantal opdrachten volbrengen. Bij elke
goede opdracht kregen ze een ingrediënt
om een brouwsel mee te maken.
Gelukkig waren er ook een aantal rare
wezens die ons hielpen.
Na elke opdracht werden we getrakteerd
op lekkere sneukels en griezelige
verrassingen. Zo werd in ’t Werftje een
aperitief met hapjes aangeboden.
Ter hoogte van de BBQ in het Baron
Ruzettepark hadden 2 piraten het
voorgerecht klaar gemaakt.
Na de heerlijke pompoensoep aan de
lummelhoek kregen we lasagne met een
glaasje rode wijn voorgeschoteld.
Er stond ons als laatste nog een super
lekker dessert te wachten in het Werftje.
Na het drinken van het wonderdrankje kon
iedereen met een gerust hart naar huis.
Nogmaals dank aan iedereen die de
lekkere gerechtjes hebben klaar gemaakt.
Was je er dit jaar niet bij dan raad ik je nu
al aan om 31 oktober 2018 reeds vast te
zetten in je agenda.
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Winterwandeling
Acht deelnemers trotseerden de 10 km
lange wandeling. Een gevarieerde tocht
via Sint-Michiels, Assebroek en centrum
Brugge.
De weersvoorspellingen waren niet
gunstig maar we konden gelukkig rekenen
op buienalarm.
Buienalarm is een handige app voor
je smartphone die je op tijd kan
waarschuwen voor buien op jouw locatie.
Dat doet de app door op de achtergrond
je actuele locatie bij te houden en met
regelmaat de neerslagverwachting voor
die locatie te controleren. En ik moet
zeggen, die waren heel correct. Na onze
regenpauze in brasserie Lindenhove en
een tweetal kilometer wandelen hebben
we ook een bezoekje gebracht aan het
museum in de Gentpoort, een van de vier
bewaarde middeleeuwse poorten van de
stad. De poort is onderdeel van de tweede
Brugse stadsomwalling uit 1297. Het
museum focust op de aspecten ‘grenzen’
en ‘verdediging’. We konden genieten van
het prachtige panoramische zicht bovenop
de toren.
Volksvergadering
Dit jaar lag het accent op ons project
straatverantwoordelijken en het project
‘Buren helpen buren’. Zo kwam ook de
vraag: kennen we wel onze buren?
Een aantal organisaties uit onze buurt
werd uitgenodigd om uitleg te komen
geven.
- Kraamzorg de wieg – Ezelpoort 5 is
het kraamcentrum van Familiezorg
West-Vlaanderen vzw met alles in
huis voor de zorg rond zwangerschap,
geboorte en kraamtijd. Iedereen is er
welkom.
http://www.dewieg.be/
- KAAP Werfstraat 108 (vroeger De
Werf) is een kunstencentrum voor
jazz, podium, literatuur en beeldende
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kunst met 4 vaste uitvalsbasissen en
nog veel meer welgekozen plekken in
Brugge en Oostende.
https://www.kaap.be/
- ’t Laar - Leopold II Laan 9 is
een onthaal-, oriëntatie- en
observatiecentrum. Maximaal 8
jongens kunnen residentieel bij hen
verblijven.
‘t Laar werd opgericht in 1981 en
maakt sinds 2010 deel uit van vzw ‘De
Patio’. Deze vzw verenigt kleinschalige
voorzieningen die werkzaam zijn in
de Integrale Jeugdhulp in de regio
Brugge.
Er werd voor de naam ’t Laar’ gekozen,
‘een open plek in het bos’, om één van
de belangrijkste doelstellingen te
verwoorden: even op adem komen,
een rustpunt bieden in moeilijke
situaties. http://www.depatiovz.be/
- Dienstencentrum ‘t Werftje –
Werfstraat 88 is een laagdrempelige
ontmoetingsplaats voor iedereen
uit de buurt. Door informatie,
dienstverlening (o.a maaltijden)
en een gevarieerd aanbod aan
activiteiten streven ze naar een zo
lang mogelijk zelfstandig wonen en
kwaliteitsvol leven van de gebruiker.
https://www.dienstencentra-brugge.
be/dienstencentra/t-werftje
- vzw Sock – Houthulststraat 8 staat
voor solidariteit onthaalhuis Christus
Koning. Het is een residentiële opvang
van vluchtelingen. Begeleiding van
vluchtelingen bij de verschillende
procedures en administraties.
Verstrekken van informatie via
verschillende activiteiten naar de
Brugse bevolking i.v.m. de migratie
en de vluchtelingenproblematiek.
Verdediging van de rechten van
vluchtelingen.
http://dehelewereldinbrugge.be/
sock%20vzw.html

Tijdens de uitleg hoorde ik regelmatig: het
is goed wonen in het Stubbekwartier. Deze
mooie projecten zijn een meerwaarde voor
onze buurt. Ik hoop dat we in de toekomst
de samenwerking kunnen verderzetten.
Dank aan alle sprekers voor de duidelijke
uiteenzetting.
Sinterklaas
De Sint heeft zoals vorig jaar de tijd
gevonden om een bezoekje te brengen
aan de kinderen van onze buurt. Het
enthousiasme waarmee hij door zo’n 18
kinderen bij hen thuis werd ontvangen
deed hem en zijn pieten zo veel deugd dat
hij ons ondertussen liet weten om volgend
jaar terug op bezoek te komen. Meer zelfs,
hij liet een van zijn pieten al een datum
vastleggen, namelijk zondag 25 november
2018. Dus namens de Sint: tot volgend jaar.
KOMENDE ACTIVITEITEN
24 december 2017
Kerstevocatie - om 19u00
Jaarlijks op kerstavond om 19u00 op het
Werfplein wordt door de kinderen uit
de buurt een kerstspel opgevoerd. Alle
aanwezigen krijgen een kerstkaart en
een kaars aangeboden. Na afloop is er
gelegenheid tot het nuttigen van een glas
Glühwein of warme chocolademelk.

Zondag 7 januari 2018
Nieuwjaarsreceptie
Namens het buurtwerk willen we alle
buurtbewoners een gelukkige en vooral
gezonde 2018 toewensen.
Graag willen we met jullie het glas heffen.
Wij hopen jullie allen te mogen begroeten
op zondag 7 januari 2018 vanaf 18.00 uur
tot 20.00 uur in ’t Werftje – Werfstraat
88, Dienstencentrum ’t Werftje en vzw
Buurtwerk Stubbekwartier
Gelieve uw aanwezigheid voor 3 januari
2018 te bevestigen via
info@stubbekwartier.be of
Yvan Bossuyt Leopold II-laan 26
Pascal Velle
Veldmaarschalk Fochstr. 51
Lucien Bossier Leopold II-laan 39
Rita Logghe
Leopold II-laan 20
Naam: ������������������������������������������
Voornaam:��������������������������������������
Adres:�������������������������������������������
��������������������������������������������������
Telefoonnummer: �����������������������������
E-mail: �����������������������������������������
Aantal personen:������������������������������
GEBRUIK VAN ‘T KATTEJOENK-LOKAAL
Het lokaal wordt ook in 2018 gratis ter
beschikking gesteld voor kinderen t.e.m
16 jaar uit onze buurt. De kinderen krijgen
de kans om er een verjaardagsfeestje te
organiseren.
Jullie kunnen de zaal reserveren op
woensdag- en zaterdagnamiddag van 13u
tot18u via info@stubbekwartier.be
Concrete afspraken worden gemaakt aan
de hand van een gebruiksovereenkomst.

3

