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NAM JIJ MIJN PLANTJES MEE?

Ook dit jaar zullen we met het buurtwerk
deelnemen aan de bebloemingsactie van Stad
Brugge met de bedoeling om onze wijk een
fleurig en kleurrijk aanzicht te geven.
Echter, een tijdje geleden stelde ik vast dat er
weeral bloembakken onder handen genomen
werden in de buurt. Plantjes worden
gewoonweg uit de bakken getrokken om ze
dan waarschijnlijk achteloos ergens achter te
laten.
Wie houdt zich daar eigenlijk mee bezig? Wie
heeft daar eigenlijk plezier aan? Is er dan echt
niets anders te doen dan anderen de duivel
aan te doen? We leven gelukkig in een buurt
waar dergelijk wangedrag zeldzaam is, maar
toch....
Voor wie zich aangesproken zou voelen: stop
met dat kinderachtig gedoe!
BOOST JE BUURT
Brugge oltied schoane
Zwerfvuil, sluikstort en onkruid in de buurt?
Zin om samen de handen uit de mouwen te
steken? Wij zijn fan van Brugge oltied

schoane en organiseren een opkuisactie op
zaterdag 16 maart 2019 van 9u tot 12u. Wij
voorzien nadien een tas verse soep en een
belegd broodje.
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 kunnen als buurtwerk inschrijven aan de
voordeelprijs van €4 per persoon voor de
gala-avond die plaats vindt op woensdag 24
april 2019 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.
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.
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Concert Rachele Andrioli en Rocco Nigro in
de Stadsschouwburg
Helemaal uit de punt van de hak van de laars
van Italië komen ze: Rachele Andrioli en
Rocco Nigro. Traditionele melodieën uit de
Zuid-Italiaanse Salento-regio vertalen ze naar
een eigentijdse sound, met invloeden uit
Portugal, Spanje en Latijns-Amerika.
De krachtige stem van Rachele, boordevol
zuiderse emotie, sluit perfect aan bij de
behendigheid van Rocco’s accordeon.
Verwacht je aan een muzikale pizza calzone,
waar twee artiesten één worden en Italiaanse
kruiden je doen verlangen naar een eindeloze
zomer. Dit gaat door op vrijdag 17 mei 2019
om 20u00.
Deelname is 5 euro per persoon.

Lukas Dhont veroverde Cannes met Girl, waar
de film maar liefst 4 prijzen in de wacht
sleepte: de Prijs voor Beste Vertolking in Un
Certain Regard (Victor Polster); de FIPRESCI
Prijs van de Internationale Filmcritici; de
Queer Palm, en als kers op de taart de
Caméra D’Or!.

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 €3 per persoon. 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.

Mary Poppins keert terug in het vervolg op
het betoverende origineel met Julie Andrews.
In deze film schiet Mary Poppins de familie
Banks weer te hulp. Hun huishouden kan wel
wat plezier en magie gebruiken. Emily Blunt
schittert als Mary Poppins, de perfecte nanny
die van elk simpel klusje een onvergetelijk
avontuur maakt. Haar vriend Jack, gespeeld
door Lin-Manuel Miranda, is een
optimistische lantaarnopsteker die licht en
leven naar de straten van Londen brengt.
Deze vrolijke en nostalgische musical is een
film voor de hele familie!

Zondag 20/10/2019, 20u00

Zondag 17/11/2019, 10u30

Zondag 15/12/2019, 20u00

GIRL laat ons binnenkijken in het leven van de
15-jarige Lara, die het wil maken als ballerina.
Samen met haar vader trotseert ze de
wereld, maar vooral haar lichaam dat
tegenstribbelt, want Lara is geboren als
jongen.

De Afrikaans-Amerikaanse pianist Dr. Don
Shirley moet voor zijn concerttour in 1962
doorheen het zuiden van de VS reizen, wat
allesbehalve veilig is. Daarom neemt hij als
chauffeur de Italiaans-Amerikaanse
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buitenwipper Tony Lip in dienst. Die zit
namelijk zonder job, nu de nachtclub waar hij
werkte gesloten is voor renovatie. Initieel
kunnen de twee het maar moeilijk met elkaar
vinden. De culturele kloof tussen de
hoogopgeleide aristocraat Shirley en Tony,
die het meer van zijn spieren moet hebben
dan van zijn brein, kon dan ook niet veel
groter zijn. Gaandeweg stappen ze echter
allebei af van hun vooroordelen en groeit er
een oprechte vorm van wederzijds respect.
BUURTCONTACT EN HOPLR
Het project straatverantwoordelijke is een
uniek project en bestaat al heel lang in het
Stubbekwartier. Door het feit dat we moeilijk
nieuwe krachten vinden om dit te steunen
hebben we samen nagedacht om ook dit
project een boost te geven.
We hebben gekozen voor de naam
BUURTCONTACT en we spreken ook over het
buurtcontactteam. Het accent ligt
voornamelijk op het
contact hebben met onze
buurtbewoners. Het
buurtcontact ondersteunt
ook het project
burenhelpenburen.
Vanuit het stadsbestuur is er een gelijkaardig
project opgestart. Leer je buren kennen via
HOPLR.
Hoplr is het private sociale netwerk voor je
buurt. Via Hoplr sta je eenvoudig in contact
met de mensen in je straat of wijk.
Honderden buurten over heel Vlaanderen
gebruiken Hoplr reeds voor:
Buren beter te leren kennen
Verloren gelopen huisdieren terug te vinden
Te zoeken naar een goede loodgieter of
betrouwbare babysitter
Om een ladder of boormachine te lenen
Om inbraak- of verkeersmeldingen te
plaatsen
Enz...
Alleen jij en je buren hebben toegang tot de
buurt. Veilig en betrouwbaar. Leer je buurt

kennen en bouw mee aan een betere en
veiligere buurt.
Je kan je inschrijven voor de buurt KristusKoning via de website of via de app hoplr:
Surf naar www.hoplr.com of installeer de
app.
Geef je straatnaam, huisnummer en
gemeente/stad in en klik op ‘vind je buurt’.
Kies voor de optie “Ik heb geen code
ontvangen” en verifieer je adres in een latere
stap. Je buurt wordt gevonden. Schrijf je in
via e-mail of Facebook.
Vul alle velden in en voltooi je registratie.
Als ambassadeur kan ik je account verifiëren
en bevestigen.
Momenteel zijn er 344 buurtbewoners van
Kristus-Koning ingeschreven.
DUURZAME WIJK

Momenteel kan je de TV niet aanzetten of de
krant niet openslaan of je wordt
geconfronteerd met berichten over
klimaatopwarming en overstromingen, ,
(on)gezonde lucht door CO2, fijn stof, zon- en
windenergie, de negatieve effecten van diesel
en benzine wagens, etc. … Klimaatmarsen van
jongeren, volwassenen en senioren halen
dagelijks het nieuws. Het klimaat wordt vast
een belangrijk thema voor de volgende
verkiezingen. Het kan moeilijk anders of het
beleid zal er iets aan willen en moeten doen
en dit op alle beleidsniveaus. Moeten we nu
met zijn allen anders gaan wonen, zich anders
verplaatsen, anders eten, anders gaan
consumeren etc. ?
Dat er iets staat te gebeuren vanuit de stad
en de andere overheden staat vast en wij
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willen dan ook met de wijk niet bij de pakken
blijven zitten. Maar anticiperen op wat
komen gaat. De stelling ‘Klimaattransitie zal
sociaal zijn of zal niet zijn’ is zeker geen loze
kreet maar een terechte bezorgdheid en
doelstelling. En dat kan! Maar dan is het
belangrijk dat we deze complexe problemen
samen aanpakken. En niet elk in zijn eigen
hoekje. Op buurtniveau dus.
Het buurtcontactteam nodigt jullie dan ook
graag uit voor een informatie- en discussie
avond over hoe we van het Stubbekwartier
de komende jaren een meer duurzame wijk
kunnen maken op donderdag 28 maart 2018
om 20u in ’t Werftje – Werfstraat 88

Nog 10 finales te gaan waarbij alles in onze
handen ligt. Drie punten voorsprong en een
“makkelijker” programma. Dus nog 10 keer
knallen en die beker is van ons.
Meer info via onze website
www.stubbekwartier.be
INSCHRIJVINGEN
Naam

Voornaam

Adres
René De Molder (buurtbewoner) voorzitter
van het Klimaat Podium zal een kort overzicht
geven van het concept ‘Duurzame Wijk’,
enkele voorbeelden van duurzame projecten
op wijkniveau en hoe deze eventueel
toegepast kunnen worden in de context van
onze buurt.
BUURT AAN DE BEURT
Heb je voorstellen voor je buurt? Wil je
kennismaken met het nieuwe College van
Burgemeester en Schepenen en horen welke
klemtonen ze willen leggen in de stad en in
onze buurt? Wil je de stadsdiensten beter
leren kennen en vernemen hoe je hen bereikt
en bij wie je terecht kunt? Of wil je buren
ontmoeten?
Stad Brugge biedt een drankje aan terwijl
we nuttige info over de stad Brugge en onze
buren krijgen.
Woensdag 12 juni 2019 om 20u
PC De Koepel – Gerard Davidstraat 10
MINIVOETBAL
Ons minivoetbalploegje doet het super goed.
Momenteel staan ze op de eerste plaats.
Laatste rechte lijn richting finish.
Mits er geen gekke dingen meer gebeuren
kunnen we stellen dat de strijd om de titel
nog tussen 2 ploegen gaat. Wij en lympio.

Telefoon

E-mail

Gelieve de activiteit aan te kruisen
en het juiste aantal deelnemers in te vullen
Ja Nee
aantal
Opkuisactie
Gala MOOOV (€4)
Concert (€5)
Bloemen (gratis)
Girl 20/10 om 20u00
(€3)
Mary Poppins 17/11
om 10u30 (€3)
Green Book 15/12 om
20u00 (€3)
Duurzame wijk 28/03
Ingevulde formulieren en inschrijvingsgeld
kun je afgeven ten laatste op 24 maart 2019
aan Pascal Velle – Veldmaarschalk
Fochstraat 51 – 8000 Brugge 0473/94 40 52
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