KERSTVERLICHTING
Laten we het wat gezellig maken in onze
buurt. We organiseren een wedstrijd om
de bewoners van het Stubbekwartier te
stimuleren om hun woning of handelszaak
te versieren. De mooist versierde gevel,
voortuin, balkon of terras kan in de prijzen
vallen. De jury bestaat uit de leden van de
Raad van Bestuur. Zij zullen tussen Kerst
en Nieuwjaar hun ronde doen en de meest
opmerkelijke versieringen noteren.

MINIVOETBAL
Dit jaar bestaat ons minivoetbalteam uit
een nieuwe groep spelers. En ze doen het
prima want ze staan momenteel 2de in de
rangschikking. Het is leuk om onderstaand
berichtje van een van de spelers te lezen
op Facebook.
Het doet me plezier om te zien hoe
zelfverzekerd en volwassen we terug
die wedstrijd naar ons toe trekken en
hoe iedereen vol vertrouwen staat te
voetballen. Ben zeker dat de coach en
het bestuur dit beamen en met volle
teugen genieten van ons spel. EINDELIJK
de succesformule gevonden zeker.
verdedigend een goed blok en profiteren
van de fouten van de tegenstander.
Aanvallend goed de ruimtes gebruiken en
gestaag opbouwen.
Voorlopig voetballen we op een roze
wolk en overstijgen we de ambitie van
een rustig seizoen te draaien in de

VZW Buurtwerk Stubbekwartier
Werfstraat 88, 8000 Brugge
www.stubbekwartier.be
info@stubbekwartier.be
38ste jaargang, nummer 4
12/12/2018

middenmoot. Het seizoen is nog lang maar
dromen van meer mag een mens nu toch
wel eens doen.
Als we dit spel kunnen voortzetten dan
zullen er nog veel overwinningen volgen.
Doe zo voort.

BOOST JE BUURT
Het participatieplatform ‘De toekomst
van Brugge’ bestaat ruim 5 jaar. Dit
platform werkte van bij de start als een
‘ideeënmagneet’ waar ideeën, projecten
en frisse initiatieven van Bruggelingen
samenkomen.
Zo wil de stad Brugge het leven in Brugge
verder aangenaam maken. Ze willen dat
elke Bruggeling zich thuis voelt in zijn of
haar buurt.
De samenwerking met het buurtwerk
is hierbij een sleutelwoord en een
belangrijke schakel.
Een verzorgde en levendige buurt
bevordert de sociale interactie en zorgt
ervoor dat bewoners zich veiliger en
gelukkiger voelen.
Wij, als buurtwerk, willen samen met jullie
verder werken aan een groene, mooie,
duurzame en warme buurt. Vandaar
vonden wij het belangrijk om jullie mening
en eventuele voorstellen te beluisteren
tijdens onze volksvergadering.
VOORBIJE ACTIVITEITEN
Sinterklaas
Het persoonlijk bezoek van Sinterklaas bij
jullie thuis was terug een groot succes.
De Sint had 7 huisbezoeken en in totaal
24 kindjes. Het was terug een leuk en
onvergetelijk moment. De Sint was ook
heel tevreden met de verschillende
bedankingsmailtjes.
- Bedankt voor het leuke bezoek gisteren.
De kindjes (en de volwassenen) hebben

ervan genoten. De cadeautjes vielen heel
erg in de smaak.

Dank u wel voor dit prachtig initiatief!!!
- Bedankt voor het initiatief, de kinderen
waren absoluut in de wolken met het
bezoek van de Sint en de leuke cadeautjes!
Hij heeft ons nu al laten weten dat hij
volgend jaar terug op bezoek komt in het
Stubbekwartier. Gezien zijn drukke agenda
heeft hij nu al de datum doorgegeven.
Noteer alvast zondag 1 december 2019
vanaf 14u30 in jullie agenda.
Halloween
Op Halloween-avond was een chirurg
al uren bezig om mensen van het
Stubbekwartier te genezen van een
vreemd virus. Alles had te maken met een
schip dat ergens langs de Kolenkaai lag
aangemeerd.
Niet zomaar een schip, maar het was het
spookschip van kapitein Ruwborst dat
besmet was met een vreemd virus dat
mensen en dieren verandert in zombies.
Gelukkig waren we met veel om het drama
tegen te houden. Door verschillende
opdrachten op te lossen zijn de
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deelnemers erin geslaagd om een drama
te voorkomen.

mogelijkheden in de buurt om een plek te
vinden voor ontmoeting of initiatief.
Een eigen buurt: er zijn verschillende
manieren om met elkaar in contact te
komen, leuke momenten en spullen te
delen of een helpende hand aan te reiken.

Na elke opdracht konden ze zich
versterken met lekker eten. Een
5-gangenmenu, klaargemaakt door onze
top chef-koks. Het was gewoon heerlijk.
Volksvergadering - Boost je buurt
Tijdens de vergadering kwamen
verschillende thema’s aan bod:
Groene buurt: groen in de straat is
belangrijk. Het is mooi, zorgt voor
biodiversiteit in de stad, verbetert de
woon- en luchtkwaliteit én heeft een
positief effect op het welbevinden van de
passanten en bewoners.
Warme buurt: buurtcontact draagt bij tot
het welbevinden van mensen. Onderzoek
wees uit dat sociale contacten en dichte
relaties met mensen om je heen belangrijk
zijn om een lang leven tegemoet te gaan.
Nette buurt: een leuke en levendige
buurt is ook een nette buurt. We kunnen
allemaal een handje helpen om de buurt
zwerfvuil- en hindervrij te maken.
Wereldbuurt: verander de wereld, begin
bij jezelf of in de buurt. Ook in onze
buurt kunnen wereldwijde uitdagingen
aangepakt worden.
Een plek in de buurt: vrije ruimte is
schaars. Maar door ruimte efficiënt en
creatief te gebruiken, zijn er soms toch
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Per thema kregen de buurtbewoners uitleg
over wat het buurtwerk Stubbekwartier in
het verleden heeft gerealiseerd en keken
we ook naar de toekomst.
Er zijn nog heel wat mogelijkheden om
de buurt een boost te geven. Er werden
dan ook verschillende voorstellen
gegeven. Nu moeten we bekijken wat
haalbaar is. Bepaalde voorstellen kunnen
we ook voorleggen aan de betreffende
stadsdiensten. Wordt vervolgd.
KOMENDE ACTIVITEITEN
Met de buurt naar de film:
Zondag 16/12/2018 om 20u
Met de buurt naar de film. Via de Brugse
buurtcheque konden we inschrijven voor
de film Dunkirk. Helaas is de inschrijving
niet verlopen zoals gewenst. Daarom
bieden we de film aan in ons lokaal.
Iedereen is welkom.
“Dunkirk” begint met honderdduizenden
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.
Nadien bieden we jullie een drankje aan
om gezellig wat na te kaarten.
Kerstevocatie: 24 december 2018 om 19u
Jaarlijks op Kerstavond om 19u. 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.

Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste
kinderen om mee te werken aan het
kerstspel. Interesse? Neem dan contact op
met Dominique Hernou - Werfstraat 68 050/34 82 72
Nieuwjaarsreceptie: 6 januari 2019
Namens het buurtwerk willen we alle
buurtbewoners een gelukkig en vooral
gezond 2019 toewensen.
Graag willen we met jullie het glas heffen.
Wij hopen jullie allen op zondag 6
januari 2019 vanaf 18.00 uur tot 20.00
uur te mogen begroeten in ’t Werftje –
Werfstraat 88. Dienstencentrum ’t Werftje
en vzw Buurtwerk Stubbekwartier
Gelieve uw aanwezigheid voor
2 januari 2019 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: ������������������������������������

‘STRAATVERANTWOORDELIJKE’ WORDT
BUURTCONTACT
Het project straatverantwoordelijke is
een uniek project en bestaat al lang in
het Stubbekwartier. Door het feit dat
we moeilijk nieuwe krachten vinden om
dit te blijven steunen hebben we samen
nagedacht om ook dit project een boost te
geven.
We hebben gekozen voor de naam
BUURTCONTACT en spreken ook over
het ‘buurtcontactteam’. Het accent ligt
voornamelijk op het contact hebben met
onze buurtbewoners.
Ook mensen van het project ‘Buren helpen
buren’ kunnen zich aansluiten bij het team.
Concrete veranderingen:
Vanaf januari 2019 voorzien we een
nieuw e-mailadres : buurtcontact@
stubbekwartier.be
De samenkomsten blijven zoals vroeger
op de 4de donderdag van de maand. De
open vergaderingen gaan we veranderen
in thema-avonden. We stellen een
organisatie voor, iets wat leeft in de buurt,
een film, een verdieping omtrent een
actueel onderwerp...
In de maand januari krijgen de
buurtbewoners een gratis gadget met
de gegevens van het buurtcontact en
‘Buren helpen buren’. Zo zijn we makkelijk
bereikbaar voor iedereen. Wens je meer
informatie of wens je ook deel te nemen
aan het buurtcontact neem dan contact op
met Pascal 0473/94 40 52
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