De auto’s zijn immers van Bruggelingen
zelf, en het contact tussen auto-eigenaar
en auto-ontlener staat centraal. Bewust
delen dus, voor meer buurt.
Na de infosessie kan je zelf aan de slag: je
weet hoe je je eigen wagen kunt delen (en
zo kosten kunt terugwinnen) en je weet
hoe je een andere wagen kunt gebruiken
(tegen een eerlijke prijs).
Een initiatief van Buurtwerk
Stubbekwartier vzw, Dégage!
vzw, werkgroep Duurzame Mobiliteit van
Klimaat Podium Brugge vzw en
Autodelen.net.
BUURTCONTACT

Bij buurtcontact ligt het accent
voornamelijk op het contact hebben
met onze buurtbewoners. Om ons beter
herkenbaar te maken hebben we een
nieuw logo ontworpen dat voor het raam
hangt van de buurtcontactleden.
Ook mensen van het project ‘buren helpen
buren’ kunnen zich aansluiten bij het team.
Om alles te centraliseren maken we
gebruik van het e-mail adres :
buurtcontact@stubbekwartier.be
Indien je een hulpvraag hebt, kun je die
stellen via dit mailadres
of via 0473 /94 40 52
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De samenkomsten blijven zoals vroeger
op de 4de donderdag van de maand.
Bijkomend organiseren we 3 themaavonden. We stellen een organisatie
voor, iets wat leeft in de buurt, een film,
een verdieping omtrent een actueel
onderwerp...
Wens je meer informatie of wens je ook
deel te nemen aan het buurtcontact dan
kan je contact opnemen met Pascal
via 0473/94 40 52
KERSTVERLICHTING
Laten we het wat gezellig maken in onze
buurt. Zoals jaarlijks organiseren we
een wedstrijd om de bewoners van het
Stubbekwartier te stimuleren 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.

KNIKKEN MAAR…

De meesten onder jullie hebben het
ongetwijfeld al opgemerkt, is het niet in
één of ander dag- of weekblad dan zeker
aan één of meerdere van de huizen in de
buurt waar een bordje ‘Knikjesstraat’ aan
het venster is aangebracht.
Toch niet? Wel, het zit zo:
buurtbewoonster Zarra (15 jaar jong) nam,
nadat ze had vastgesteld dat ze van heel
veel mensen geen goedendag terug kreeg,
het initiatief om te starten met een project
dat als doel heeft mensen vriendelijker
met elkaar te doen omgaan. Ondertussen
is het zover gekomen dat het project zijn
uitstraling en opvolging kent over zowat
heel Vlaanderen. Een bewoner van één van
de deelgemeenten is zelfs zo enthousiast
dat hij met de straatnaambordjes van
deur tot deur gaat en zo heel veel nieuwe
sociale contacten weet vast te leggen.
Wat Zarra betreft mag er naast een knikje
gerust een ‘hallo’ of zelfs een knipoogje
bij. Zelfs de drie samen zijn echt niet
moeilijk, probeer het maar eens uit.

We kunnen in elk geval niet anders
dan Zarra prijzen voor haar initiatief
en wensen haar alle moed en
doorzettingsvermogen toe in haar strijd
om het leven iets aangenamer te maken in
tijden waarin verzuring hoogtij viert. Zarra,
succes!!
Och ja, voor de non-believers die er ook
wel zullen zijn: probeer het toch maar, het
zal je deugd doen.
VOORBIJE ACTIVITEITEN
Sinterklaas
Een persoonlijk bezoek van Sinterklaas bij
jullie thuis was alweer een groot succes.
De Sint deed 6 huisbezoeken en kon in
totaal 15 kindjes een leuk en onvergetelijk
moment laten beleven. Zeker voor
herhaling vatbaar.
Winterwandeling
Kunnen we nog spreken over een
winterwandeling? Heeft het te maken
met de klimaatverandering? Feit is dat
de winterwandeling doorging onder een
stralende zon. Acht deelnemers legden
ongeveer 9 kilometer af. Een wandeling
langs de vesten tot aan het prachtig
domein van O.L.V. Brugge waar we in de
cafetaria werden getrakteerd op een
kop koffie. Noem het een welverdiende
wederdienst. Dan stapten we verder via
het station, Minnewaterpark, Albertpark
en ‘t Zand terug naar ons lokaal.
Een toffe wandeling, al zeg ik het zelf.
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Halloween
Op Halloween maakten we gebruik van
het gezelschapsspel ‘Black stories’. De
raadselmeester zorgde voor 10 lugubere
raadsels. Het raadselvolk kon aan de
hand van ja- en nee-vragen de raadsels
oplossen. Samen zijn ze daar goed in
geslaagd. Als beloning kregen ze bij elke
oplossing een lekkere tapas.

De ingevulde formulieren kun je nadien
afgeven via de brievenbus van ‘t Werftje of
via de buurtcontactleden.
We houden jullie zeker verder op de
hoogte.
Als afsluiter werd een filmpje getoond
over de activiteiten van het buurtwerk
in 2019, werd uitleg gegeven over onze
activiteitenkalender 2020 en was er kans
om vragen te stellen.

KOMENDE ACTIVITEITEN
Kerstevocatie
24 december 2019 om 19u
Jaarlijks op Kerstavond wordt op het
Werfplein 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.

Gelieve uw aanwezigheid voor 2 januari
2020 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:��������������������������������������

NIEUWTJE.
“Gewonnen wedstrijd voor ontwikkeling
van Van Marcke-site langs de Brugse
ringvaart”.

Adres:�������������������������������������������
Telefoonnummer:�����������������������������
E-mail:������������������������������������������

Volksvergadering
Brecht gaf ons uitleg over de
vrijwilligerscentrale, een laagdrempelig
expertisehuis voor het vrijwilligerswerk
in Brugge. Het biedt informatie,
begeleiding en ondersteuning. Naast een
aanspreekpunt voor alles wat te maken
heeft met vrijwilligerswerk in Brugge, is er
in de Vrijwilligerscentrale ook ruimte voor
ontmoeting, vergadering en vorming.
Daarnaast kan je er ook terecht voor alle
vragen omtrent de Brugse Buurtcheques.
Buurtgerichte zorg komt eraan...
Volgens Ashley Vanhoorde,
centrumverantwoordelijke van LDC
‘t Werftje komt er half december
een buurtanalyse in het kader van
buurtgerichte zorg. Het is een nieuw
decreet waarin voorzien wordt in een
meerjarenplan dat in voege gaat vanaf
2020. De kwantitatieve gegevens zijn
al opgestart en de resultaten zijn bijna
allemaal binnen. Kwalitatieve gegevens
zullen gaan via een enquête die iedereen
in de bus zal krijgen. Hopelijk vullen jullie
deze enquête zoveel mogelijk in zodat de
meest relevante info ter beschikking is.
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Aantal personen:������������������������������

Het winnende project situeert zich op de
historische Van Marcke-site en kenmerkt
zich door een doorgedreven ambitie
in duurzaamheid en architecturale
expressie. Het gebruik van hout als basis
bouwmateriaal vormt de rode draad in
het gehele concept en draagt bij tot een
uiterst snelle bouwmethode, circulariteit
en een bijzonder hoog energetisch E-peil
van minder dan 15.
De 120 diverse wooneenheden
geclusterd rond een levendig privatief
binnenhof garanderen een enthousiaste
en genereuze leefomgeving op
wandelafstand van de historische Brugse
binnenstad.

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
zondag 5 januari 2020
Namens het buurtwerk willen we alle
buurtbewoners een gelukkig en vooral
gezond 2020 toewensen. Graag willen we
hierop met jullie het glas heffen.
Wij hopen jullie allen op zondag 5
januari 2020 vanaf 18.00 uur tot 20.00
uur te mogen begroeten in ’t Werftje –
Werfstraat 88.
Dienstencentrum ’t Werftje
en vzw Buurtwerk Stubbekwartier

AUTODELEN
Vind jij het ook jammer dat de Brugse
straten vol staan met geparkeerde
wagens? En dat het zonde is van het
kapitaal, het materiaal en de ruimte
dat zoveel wagens nauwelijks gebruikt
worden?
Autodelen is een mooie oplossing: door
auto’s te delen worden ze efficiënter benut
zodat er minder nodig zijn, en er meer
ruimte over blijft. Een deelauto kan vijf
tot tien auto’s vervangen én er kunnen
meer mensen een auto gebruiken. Bijna
iedereen heeft wel eens een wagen nodig.
Maar moet dat een eigen wagen zijn?
Tijdens de infosessie van 30 januari om
20u. in ‘t Werftje wordt autodelen uit de
doeken gedaan, en maak je kennis met de
verschillende mogelijkheden in Brugge.
Particuliere en kostendelende systemen,
zoals Cozycar en Dégage krijgen hierbij
bijzondere aandacht. Want met deze
systemen leer je jouw buren beter kennen.
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