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BUURTWERK
#Kreatief Actief Tof #Stubbekwartier
#vrijwilligerswerk #Raad van Bestuur
#Stedelijke raad van buurtwerken #ons
lokaal Werfstraat 88 #behulpzaam
#samenwerking met anderen
#organiseren #Nieuwjaarsreceptie
#burenhelpenburen #45ste Kattefeesten
#Halloween sneukelavond #quizavond
#fietstochten #sponsorloop #jaarlijkse
volksvergadering #vriendschap
#infoavonden #verdraagzaamheid
#wensboom #filmavond #carnavalsfuif
#gratis gebruik van het jongerenlokaal
voor verjaardagsfeestjes #Sinterklaas
op huisbezoek #feestje voor al onze
medewerkers #open staan voor
vernieuwing #humor #veel talent in
onze buurt #flappoortje #heraanleg
van het Werfplein #buurtbibliotheek
#ondersteunen van nieuwe initiatieven
#sociale contacten #daguitstap
#gidsenwandeling #positieve reacties
#deelname aan de Brugse buurtcheques
#voetbal op het grote scherm #uitwijken
#facebook #buurtprivaatje #www.
stubbekwartier.be # veel administratie
#meewerken aan het project propere
buurt #vernieuwing van onze
minivoetbalploeg #een wandeling door
100 jaar Stubbekwartier #Kerstevocatie
#vergaderen #soms wel eens frustraties
#vriendschap #en nog veel meer.

VOORBIJE ACTIVITEITEN
Inspraakmoment 21 maart

De stad Brugge gaat het Werfplein
heraanleggen. Vooral de speelruimte
is verouderd en verdient een leuke
opfrissing, maar de Jeugd- en de
groendienst willen ook het hele plein
bekijken. Vooraleer een concreet plan
op te maken kregen de buurtbewoners
de kans om voorstellen en suggesties te
geven. Er werden 2 inspraakmomenten
georganiseerd. Nu maar wachten op het
definitieve plan
Daguitstap

Bijna vier jaar lang hebben tienduizenden
mensen overal in het land beeldjes in klei
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gemaakt voor het project CWRM (Coming
World Remember Me). De beeldjes zijn
gebakken en zorgvuldig bewaard en
uitgezet in het Provinciaal domein ‘De
Palingbeek’.
Voor elk slachtoffer van de oorlog is een
beeldje gemaakt in klei. Die klei verwijst
natuurlijk naar de ondergrond van de
Westhoek, en de herinnering aan 100 jaar
geleden, toen de oorlog vastliep in de klei
van de regio en een uitzichtloos conflict
werd.
Een unieke ervaring om de 600 000
beeldjes te bewonderen.

We werden verwend met een tas
koffie vergezeld van een heerlijke
chocolademousse.
We konden kijken naar een bedrijfsvideo
en kregen nadien een rondgang met
kaasboerin Krista die uitleg gaf over
kaasmakerij en kaasrijping. Uiteraard mag
de kaasdegustatie natuurlijk niet vergeten
worden. Het was zo lekker dat iedereen
nog één of meerdere stukken kaas kocht in
de hoevewinkel.
Wat mij betreft, een geslaagde dag.
KOMENDE ACTIVITEITEN
45ste Kattefeesten

Nadien werden we ontvangen in de
brouwerij De Kazematten.
Iedereen was enthousiast over de
aangename, verstaanbare, soms grappige
maar leerrijke uitleg. Het is een kleine
brouwerij in een historisch gebouw. En
de degustaties waren heel lekker. Op het
einde kreeg iedereen een geschenkdoos
mee.

Nadien volgde een bezoek aan Het
Mysterie, een origineel volkscafé waar
heksen en trollen hun thuis hebben
gevonden. Het was genieten van een
selecte keuze streekbieren, maar ook
de huisgemaakte Picon is een ware
delicatesse. De veranda herbergt 25
volksspelen met mysterieuze namen
zoals paddestoelbolling of puddebak.
Ten slotte werden we ontvangen in het
Baliehof. De kaas– en zuivelboerderij
is een landelijke hoeve met melkkoeien
gelegen in de gemeente Zerkegem.
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- Het programma is volledig opgemaakt
en we zijn volop bezig met het
ontwerp van de affiche.
Ik kreeg al verschillende malen de
vraag: hoe kan ik mij inschrijven
voor de rommelmarkt? Onze
programmaboekjes worden in
het weekend van 4 en 5 augustus
rondgedeeld. De inschrijvingen gaan
door in ons lokaal Werfstraat 88 op
vrijdag 17 augustus van 18u tot 20u en
zaterdag 18 augustus van 10u tot 12u.

- Bij de berichten van onze wensboom
tijdens de vorige Kattefeesten stond
regelmatig vermeld dat er best wat
vernieuwing komt. Wel, we zoeken
een alternatief voor onze Vlaamse
kermis. We willen graag de gezinnen
uitdagen om met recyclagemateriaal
een spel in elkaar te bouwen. Op
zaterdagnamiddag willen we van het
Werfplein een leuk kinderdorp maken.
Heb je onvoldoende inspiratie dan
raad ik jullie zeker aan om eens te
kijken via Pinterest.
Natuurlijk is er ook een mooie prijs
aan verbonden.
De jury houdt rekening met:
- originaliteit
- gebruik van recyclagemateriaal
- constructie en veiligheid
- bruikbaarheid voor kinderen tot
12jaar
Wens je deze mooie uitdaging aan te
gaan stuur dan je gegevens door via
een mailtje naar info@stubbekwartier.
be
- De zondagnamiddag, na de BBQ,
gaan we op zoek naar de enige echte
Stubbeversalis.
In dit nieuwe, uitdagende
spelprogramma zoeken we naar
de man of vrouw of kind die alles
kan, oftewel: de sterkste is in
achtereenvolgende opdrachten.
Iedereen kan deelnemen en de
winnaar krijgt een prachtige prijs.
Daarnaast krijgt hij of zij natuurlijk
de eer om de exclusieve titel van
Stubbeversalis te dragen.
- We zoeken nog vrijwilligers om tijdens
de feesten wat mee te helpen.
Neem contact met Pascal 0473/94 40
52

SPORT@STUBBEKWARTIER
Wil je werken aan je conditie?
Mogen die spieren wel wat strakker?
Ben je het eenzame fitnessen beu?
Heb je zin in iets nieuws? Kom dan naar
het infomoment
Sport@Stubbekwartier, doe gratis mee aan
de eerste les, of kom gewoon eens een
kijkje nemen .
Wat?
Sport@Stubbekwartier: een nieuw
initiatief, groepslessen in de buitenlucht
waar we via functioneel bewegen op eigen
niveau de algemene fitheid verbeteren.
Waar?
Op het werfplein.
Bij slecht weer kan de les doorgaan in het
buurthuis.
Wanneer?
Start dinsdag 7 augustus 2018 19.00u.20.00u.
Daarna elke dinsdag 19.00u.
Voor wie?
Jong en oud, iedereen die meer wil
bewegen, vanaf 10 jaar.
Prijs?
Je eerste les is gratis.
Daarna: 12 beurtenkaart = 40 euro
Beurtenkaart kan met meerdere personen
gedeeld worden.
Misschien een leuke, sportieve
gezinsactiviteit?
Inschrijven & meer info
Leen Voeten
leen.voeten@gmail.com
0485 174 781
Als het de voicemail is, spreek gerust een
boodschap in, wellicht is Leen sportles
aan het geven ;)
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DE BURGERACADEMIE VOOR HET
KLIMAAT
In de Minne Floating School – MFS III
“Inspired by” programma van de Triënnale
Brugge 2018
De klimaatopwarming en andere
milieuproblemen stellen onze planeet,
en dus onze samenleving, voor enorme
problemen, zelfs in die mate dat bij
ongewijzigd beleid dit op termijn niet
langer houdbaar is. Dit vereist dat we met
zijn allen drastisch anders gaan leven,
wonen en werken. En dus een wijziging in
attitude.

De Burgeracademie voor het Klimaat
wil met dit zomerprogramma hiertoe
bijdragen.
Het project sluit perfect aan bij het thema
‘Liquid City’ van de Triënnale Brugge
2018 en maakt dan ook deel uit van het
omkaderend “Inspired By” programma van
de triënnale. Het programma gaat door in
de Minne Floating School – MFS III aan het
Minnewater (de drijvende school).
Het event omvat 5 dagen telkens rond een
ander klimaatthema:
2 juli
Ecosysteem
3 juli
Wonen
6 juli
Mobiliteit
9 juli
Voeding
10 juli Energie
De Burgeracademie opent elke dag om
12 u. en sluit om 18u. Zo zijn er elke dag
4 sessies van 1,5 u. gepland over diverse
deelaspecten van het thema van de dag.
Er zijn dus 20 sessies in totaal.
Klimaat- proevertjes, nieuwe
woonvormen, autodelen, EHBO met

kruiden en de transitie naar hernieuwbare
energie is maar een kleine greep uit het
ruime aanbod.
De 20 sessies zijn volledig gratis
maar men moet – er zijn immers
max. 49 plaatsen per sessie - wel
vooraf inschrijven via de site www.
burgeracademievoorhetklimaat.be waar
u ook alle nodige informatie vindt. U kunt
zich inschrijven voor één of meerdere
sessies.
De Burgeracademie voor het Klimaat
is een organisatie van Klimaat Podium
Brugge in co-creatie met Natuurpunt,
Samenhuizen Brugge, Foodlab en
CoopStroom en met ondersteuning van
Vormingplus.
Allen daarheen. Iedereen welkom.
René De Molder
Voorzitter Klimaat Podium Brugge vzw
U kunt ook zoeken op www.evenbrite.
com met zoekterm=burgeracademie
en dan ziet u ze alle 20 en kunt u direct
inschrijven per event)
BUREN HELPEN BUREN
Heb je hulp nodig, twijfel dan niet om
contact op te nemen met 0473/944052.
Wil je nog hulp bieden, stuur dan een
mailtje naar
burenhelpenburen@stubbekwartier.be en
zo blijf je altijd op de hoogte.
Buurtbewoners die nog een nieuw kaartje
wensen kunnen altijd een mailtje sturen.

