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VOORWOORD
Vorige week was het de week van de
vrijwilliger. Het ideaal moment om de
vrijwilligers eens extra te bedanken.
Vandaar heb ik de omslagfoto op onze
facebookpagina vervangen door de mooie
banner van het Vlaams steunpunt voor
vrijwilligerswerk. De betekenis van de
handen werd uitgelegd in het dankwoord
van Eva Hambach en wil ik graag kort met
jullie delen.
De handen reiken uit naar de ander.
Eén van de meest hartverwarmende
gebaren; zo’n uitreikende hand. Het
vrijwilligerswerk bestaat in feite uit
goedaardige handen en vingers. Overtuigd
en bereid om goed te doen. Denk aan ons
project buren helpen buren. Momenteel
zijn er 16 mensen die hun hulp aanbieden.
Denk aan de vele sterke handen tijdens
onze kattefeesten, aan de vele handen die
in alle stilte meehelpen aan onze werking.
Het mooie is dat we met die verschillende
handen veel kunnen bereiken in de buurt.
Elke hand is anders. De diversiteit
aan handen, veelheid aan formaten en
kleuren is onuitputtelijk, en maar goed
ook. Al die verschillende, beweeglijke
en warme handen, bezig om zich ten
dienste te stellen van anderen. Dat is het
vrijwilligerswerk.
Die vingers aan al die handen zijn van
uiterst nut, als je elke vinger tenminste
gebruikt voor wat hij best dient. Met
andere woorden, elke hand heeft haar
eigen talent. Ieder vinger dient een andere
bekwaamheid. Door al die verschillende

vaardigheden bij elkaar te brengen, in de
hand, krijg je een sterk instrument. Dat is
in feite net zo met vrijwilligers. We hebben
verschillende soorten mensen met
verschillende talenten nodig om iets mooi
te kunnen realiseren.
Iedereen zegt het tegenwoordig druk te
hebben, maar toch zijn er mensen die op
hun vrije avond graag tijd maken om zich
vrijwillig in te zetten voor een vereniging.
En we kunnen nog veel handen gebruiken
om van onze buurt een aangename buurt
te maken.
Dus twijfel niet om deel te nemen aan
onze activiteiten, om deel te nemen aan
ons project buren helpen buren of om je
talent met ons te delen.
KOMENDE ACTIVITEITEN
Maand van de netheid
Zwerfvuil, sluikstort en onkruid in de
buurt? Zin om samen de handen uit de
mouwen te steken?
Fan van Brugge oltied schoane.
Door de weersomstandigheden is de
opkuis van 3 maart niet kunnen doorgaan.
Onze tweede poging gaat door op
zaterdag 17 maart van 9u tot 12u. Wij
voorzien nadien een tas verse soep en een
belegd broodje.
Fotoquiz
Zaterdag 17 maart 2018 worden jullie
om 20u00 allemaal uitgenodigd op onze
quizavond in ’t Werftje – Werfstraat 88.
Dit jaar heb ik gekozen voor een fotoquiz.
De groepjes met deelnemers worden
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op het moment zelf samengesteld. Er is
keuze uit 30 thema’s en in totaal zullen
er 300 foto’s worden geprojecteerd.
Het is echt een kans om met uw gezin,
familie, buren, vrienden een toffe avond te
beleven. Het accent ligt op gezellig samen
zijn. Dus geen keiharde competitie voor de
freaks. Meedoen is zoveel belangrijker dan
winnen. Iedereen is welkom.
De gala-avond van het MOOOV
filmfestival.
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.
Wij hebben 20 plaatsen besteld aan
de voordeelprijs van €4 per persoon
voor de gala-avond die plaats vindt op
woensdag 18 april 2018 om 20.00 uur in
het Concertgebouw op ’t Zand.
Dus genieten van de verrassingsfilm,
heel wat randspektakel, een hapje en een
drankje in een bijzonder kader.
Zie inschrijvingsformulier
Bebloemingsactie
Het is leuk om in de buurt rond te
wandelen en de kleurrijke bloemen aan
de gevels te zien. Daarom hebben we
beslist om terug deel te nemen aan de
bebloemingsactie.
Iedereen krijgt dezelfde soort bloemen:
tot maximum 20 rode hanggeraniums
per huisnummer. 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.
Zie inschrijvingsformulier
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Triënnale
Van 5 mei tot 16 september 2018
verschijnen indrukwekkende constructies
van hedendaagse kunstenaars en
architecten in de historische binnenstad.
Het zijn antwoorden op de gevolgen van
de vloeibare samenleving vandaag. Het
thema Liquid City – Vloeibare Stad is onder
meer geïnspireerd door het boek Vloeibare
tijden, geschreven door de Poolse
socioloog en filosoof Zygmunt Bauman
(+2017). De geselecteerde internationale
kunstenaars en architecten brengen elk
hun eigen interpretatie van de ‘vloeibare
stad’.
Wij hebben 20 kaarten besteld voor een
rondleiding mét gids op zaterdag 23 juni
2018 om 14u00. Dit aan reductietarief: in
plaats van 5 euro per persoon, betaal je
slechts 3 euro per persoon.
Zie inschrijvingsformulier
Sponsorloop +
10000 Stappenclash
Voorlopig hebben we 9 inschrijvingen voor
onze sponsorloop van dwars door Brugge
op 13 mei 2018. Lopers kunnen zich nog
altijd inschrijven via onze website
www.stubbekwartier.be
Is die lat te hoog dan willen we onze
buurtbewoners toch stimuleren om deel
te nemen aan 10000 stappenclash.
De Vlaming beweegt te weinig. Amper 4
op 10 beweegt elke dag 30 minuten aan
matige of hoge intensiteit (=beweegnorm).
Daarom is het belangrijk om mensen op
een eenvoudige manier aan te zetten
om meer te bewegen. En elke dag
10.000 stappen zetten (of 8.000 voor
65-plussers) is een gemakkelijke manier
om hierop in te spelen.
De buurtbewoners kunnen dagelijks
online of via de 10.000 stappen-app hun
stappen ingeven. Eén buurt wint: zij die
na één maand de meeste stappen zetten.
De winnaar krijgt een twintigbeurtenkaart
voor het subtropisch zwemparadijs Lago

Brugge Olympia.
Dit is een onderdeel van de 10.000
Stappenclash waarbij stad Brugge strijdt
tegen andere Vlaamse gemeenten voor de
titel van ‘Actiefste Stad of Gemeente’. Stap
tijdens de maand mei mee en help de stad
Brugge virtueel rond de wereld te stappen.
Het bijhouden van je stappen kan via de
website www.10000stappen.be
Je moet je eerst registreren. Na het
aanmelden kan je bovenaan klikken op
mijn groepen en dan zoeken naar de groep
vzw buurtwerk Stubbekwartier en lid
worden.
Kom aan, samen staan we sterk.
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.
Cargo – Zondag 21/10/2018, 20u00
In het ijskoude water van de Noordzee
valt Leon Broucke overboord uit zijn
vissersboot, recht voor de ogen van
zijn oudste zoon Jean. Leon verzeilt
in een diepe coma en laat Jean achter
met het familiebedrijf en een enorme
schuldenberg. Na het ongeval van Leon
komen tal van onuitgesproken conflicten
tussen Jean en zijn twee broers aan de
oppervlakte. Francis wordt verscheurd
tussen de keuze voor zijn familie en zijn
geheime liefde. William komt terug thuis
om te ontsnappen aan zijn leven in de
misdaad. Jean worstelt met zijn nieuwe
rol als patriarch en keert zich tot het
criminele milieu van William om een
betere toekomst te kunnen geven aan zijn
8-jarige zoon.

La la land – Zondag 18/11/2018, 10u30
Mia droomt ervan actrice te worden in
Hollywood. Tussen het serveren van
koffies door holt ze van de ene auditie
naar de andere. Jazzmuzikant Sebastian
speelt piano in sjofele clubs om de eindjes
aan elkaar te knopen. Voor beiden lijkt het
leven waar ze op hopen ver weg. Het lot
brengt deze dromers samen, maar is hun
liefde bestand tegen de verleidingen en de
teleurstellingen van het hectische leven in
Hollywood?
Dunkirk – Zondag 16/12/2018, 20u00
“Dunkirk” begint met honderden
duizenden Britse en geallieerde troepen
omringd door vijandelijke troepen.
Gevangen op het strand met hun rug naar
de zee, worden ze geconfronteerd met
een onmogelijke situatie terwijl de vijand
steeds dichterbij komt.
BUURTOPPEPPER
Zoals ik al zei in mijn voorwoord zijn er
heel veel handen met veel talent in onze
buurt.
Via buurtoppepper willen we die handen
een mogelijkheid bieden om een project in
onze buurt uit te werken.
Voorwaarden :
- Het initiatief wordt aangevraagd door
een buurtcomité.
- De buurtoppepper zorgt ervoor dat de
sociale cohesie in de buurt versterkt
wordt.
- Het initatief hoeft niet groot te zijn
maar moet wel betekenisvol zijn voor
de buurt.
- Het gaat om leuke ideeën die de buurt
(nog) dichter samen brengen.
- De buurtoppepper is meer dan enkel
feesten, het zijn de iniatieven die
zorgen voor een warmere buurt !
Vorige initiatieven in onze buurt zijn de
moestuinbak en een Little Free Library op
het Werfplein.
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Heb je een idee, laat het ons zeker weten.
Een buurtoppepper is een toelage van
maximum €200 die we kunnen krijgen
als extra ondersteuning om een concrete
actie mogelijk te maken die het leven en
wonen in de buurt versterkt.

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

q

Gala MOOOV (€4)

q

Triënnale (€3)

q

10000 stappenclash

q

Film Cargo (€3)

q

Film La la land (€3)

q

Film Dunkirk (€3)

q

Bloemen (gratis)

q

Buurtoppepper

aantal

Voorstel nieuwe naam voor
straatverantwoordelijke.

Ingevulde formulieren en
inschrijvingsgeld kun je afgeven ten
laatste op 1 april 2018
aan Pascal Velle
Veldmaarschalk Fochstraat 51
8000 Brugge
0473/94 40 52
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STRAATVERANTWOORDELIJKEN
Vorige zomer werd de Stad Brugge
opgeschrikt door vier eenzame
overlijdens. Deze confronterende
vaststelling was de aanleiding voor een
actieplan ‘Vierkant tegen eenzaamheid’.
We kunnen daar allemaal aan meewerken.
De straatverantwoordelijken zelf proberen
zoveel mogelijk contact te krijgen met
de bewoners in hun (stukje) straat. Zij
bezoeken de zieken. Zij verwelkomen
nieuwe buren. Zij delen in de vreugde bij
belangrijke levensmomenten: geboorte,
huwelijk, jubileum. Zij delen in de rouw bij
een sterfgeval.
Spijtig genoeg is het heel moeilijk om
in sommige straten nieuw mensen
te stimuleren om deze taak als
straatverantwoordelijke over te nemen.
Tijdens onze vorige werkvergadering
hebben we daarbij stilgestaan en werd
een bedenking gemaakt over de naam
straatverantwoordelijken. Komt deze
naam niet te bedreigend over? Is die niet
te verouderd? Moeten niet zoeken naar
vernieuwing?
Vandaar een kleine wedstrijd: wie
heeft een nieuw voorstel om de naam
straatverantwoordelijke te vervangen?
De winnende naam krijgt een prijsje.
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.

