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VOORWOORD

OPENINGSUREN BUURTCENTRUM
Beste buurtbewoners
We hopen dat u warme en liefdevolle kerst- en eindejaarsdagen voor de boeg hebt. Ook
de stad werkt hard om een warm nest te zijn voor elke bewoner. Basisvoorzieningen
zoals buurtwerk en buurtbewegingen zijn onmisbaar in ons stedelijk weefsel.
Daarvoor hebben we ook U nodig. We hopen dat U samen met het buurtwerk op een
warme en positieve manier wil samenwerken aan een nog betere en warmere buurt.
Doe het niet voor jezelf, doe het voor je buurt!
Renaat Landuyt,
burgemeester

BUURTCENTRUM DE DIJK IS OPEN ….
DINSDAG

10 tot 18 uur

WOENSDAG

10 tot 18 uur

DONDERDAG

13 tot 18 uur

VRIJDAG

10 tot 18 uur

De cafetaria is dan open en er is heel
wat te doen!

INHOUD

En ook (enkel voor de ingeschreven deelnemers toegankelijk):
• Pedicure op maandag van 8 tot 12 uur
(contact Isabelle Devriese: 0476/570760 )
• Computerles Open school op maandag 13 tot 16.30 uur
(contact: www.openschool.be)
• Maandag repairdag op maandag van 19 tot 21 uur		
(naaien, Bianca Dierickx 0474-93 34 99)
• Tai chi op donderdag van 10.00 tot 11.45 uur 			
(contact jeanine.gobyn@telenet.be)
• Repetities Straatfanfare Murga Bruga op vrijdag van 18.45 tot 19.45 uur
(zie www.murgabruga.be)
Er gaan nog heel wat andere activiteiten door in buurtcentrum De Dijk: volg onze
facebookpagina ‘buurtcentrum de dijk’ en/of neem een kijkje in de buurtkrant
Sint-Pieters



Voorwoord
Bib De Dijk
Een klaptje met…
Sint- Leocollege
De Regenboog
Davidsfonds Sint-Pieters / daring Brugge
Meulentje
Vorming Plus: een greep uit het aanbod
Buurtcentrum De Dijk: aanbod /
Sint-Pieters Deelt
Geschiedenis
Kruiswoordraadsel en colofon
COVERFOTO: Sint-Pieters eet
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BIB DE DIJK

FAMILIEVERTELLING ‘SABINES VERTELKAST’
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Poetsdame Dorine krijgt een bijzondere opdracht. Ze moet naar een afgelegen, verlaten huis om
er alles schoon te maken voor de nieuwe eigenaars. Het huis staat immers te koop. Ze treft er een
kast aan die het begin is van een hele reeks spannende avonturen…
Kom mee genieten van deze familievertelling door Sabine Forrier.

Vrijdag 16 februari 2018, 14u-14.45u
Gratis – vooraf inschrijven
Voor kinderen van 3 tot 9 jaar en hun (groot)ouders of begeleider(s)

TUSSEN D’OORTJES ‘HONDEN
DOEN NIET AAN BALLET’



Op de eerste dag van de lente nodigen we je graag uit voor een
leuk voorlees- en knutselmoment in de bib!
De verdere planning voor de tussen d’oortjes in het voorjaar vind
je op www.brugge.be/tussen-d-oortjes.

Woensdag 21 maart 2018, 14u-15.30u
Gratis – vooraf inschrijven
Voor kinderen van 5 tot 8 jaar

MAART IS JEUGDBOEKENMAAND!



‘Wetenschap en techniek’ is dit jaar het overkoepelende thema voor de Jeugdboekenmaand.
De Openbare Bibliotheek Brugge werkt een gevarieerd programma uit voor leerlingen
uit het eerste en het vijfde leerjaar. In maart heeft ook Bibliotheek De Dijk dus extra veel
klasbezoeken.
Als kers op de taart van de Jeugdboekenmaand vindt op zondag 11 maart het
Jeugdboekenfeest plaats: workshops, theater, voorleesmomenten, animatie… Helemaal
gratis!

Het volledige programma vind je vanaf half februari op
www.brugge.be/jeugdboekenfeest.
Inschrijven kan online vanaf maandag 26 februari.

Bibliotheek De Dijk | Blankenbergse steenweg 221 | 8000 Sint-Pieters | t 050 44 66 86
dedijk.bibliotheek@brugge.be | di,wo: 14u-18u, vr: 15u-19u, za: 10u-12u
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E E N K L A P TJ E M E T

DE WERELD VAN BIANCA
Tussen linten, bandjes, patronen, knopen,
naaimachines, stofjes, ritsen, zoommaatjes, spelden, magneten en tornnaaldjes
staat iemand voorovergebogen in de roes
van haar hobby: Bianca Dierickx. Niemand
kijkt op wanneer ik de gratis workshop van
Sint-Pieters Deelt* zomaar kom binnenvallen. Op maandagavond is er namelijk repaircafé voor iedereen die advies of hulp nodig
heeft in de wereld van stof en textiel.
Brecht Bonne zit er ook bij, maar niet om
te naaien... Net zoals Bianca staat hij klaar
om bij te springen mochten er problemen zijn. Weliswaar gaat het bij hem over
computertoestanden.
De werkzame dames kunnen Bianca eventjes missen, tijd dus om een paar vragen
af te vuren.

Dit is geen gewoon naaiatelier, maar
wat is het dan wel?
Een naaiatelier is een clubje dat 1 maal
in de maand op donderdag samenkomt
om samen kleren te maken. Het repaircafé heeft een andere bedoeling: mensen
komen om vragen te stellen en geholpen
te worden. Het is gratis en iedereen is
welkom.

Hoe ben je daar ooit mee begonnen?

Zoals mijn mama heb ik altijd retouches
gedaan, en die doe ik nog steeds. Naaien
is nu eenmaal mijn grootste hobby. Kleren
voor mezelf maak ik heel weinig, wel voor
mijn drie dochters die ondertussen al 13,
16 en 18 jaar oud zijn.

Gebruik je die creativiteit nog voor andere initiatieven?
Ik maak de kostumering voor het kindertoneel ‘Toneelkids Sint-Pieters’. Die vereniging is ondertussen ook al een zestal
jaren bezig. Het is een toneelvereniging
voor kinderen tussen 6 en 18 jaar, maar
vorig jaar hebben toevallig ook vier volwassenen meegespeeld. De regie gebeurt
door Jeroen Van Maele. Joost Stubbe en
Geert Vandriessche zorgen voor het decor
en Maïté (red. Bianca’s oudste dochter)
neemt het schminkwerk op zich.

Samen met Marijn Naessens ben ik verantwoordelijk voor al het secretariaatswerk, zoals de affiches, de kaartenverkoop en de aankoop van het materiaal.
Daarnaast ontwerp en naai ik de kostuums. Momenteel zijn er vijftien acteurs
en de volgende opvoering is voorzien in de
herfst van volgend jaar in de theaterzaal
De Dijk. De repetities zijn op woensdag,
van zeven tot negen ’s avonds. De jongste
van de bende is 8 jaar oud. Je moet toch
een beetje kunnen lezen als je geen figurant wil blijven.

Is dit ook gratis en wat gebeurt er met
de opbrengst van de kaartenverkoop?

Ja, en normaalgezien is de opbrengst net
genoeg om de kosten te dekken, maar
vorig jaar hebben we 1000 euro kunnen
schenken aan de ziekenhuisclowns. Het
stuk heette: ‘Het hart van een clown’.

Zijn er nog verenigingen die een beroep doen op je inzet en je kwaliteiten?

Ook voor Murga Bruga naai ik de kostumering. Er zijn vijf van die straatfanfares in België waaronder een in WestVlaanderen. De muzikanten en danseressen zijn duidelijk herkenbaar door de
kleurrijke pitaleirs, broeken, T-shirts en
de zwierende rokken in het rood, oranje
en geel.

Wanneer wordt er gerepeteerd en wie
kan deelnemen aan de straatfanfare?

Op vrijdagavond is er repetitie van kwart
voor zeven tot acht uur. Iedereen die ouder
is dan 6 jaar kan meedoen en de deelname
is gratis. Je moet natuurlijk wel wat gevoel
hebben voor ritme. Een dans- of muziekopleiding hoeft niet. Maïté zorgt voor
de choreografie en Joost Stubbe voor de
muziek.

Op welke evenementen hebben we
Murga Bruga al kunnen zien?

Op 19 november jl. hebben we de Sint
vergezeld bij zijn intrede in Lissewege,
in Veurne hebben we meegestapt in de
braderieoptocht en op de 10 miles van
Brugge-Oostende stonden we onder de
brug om de lopers aan te moedigen. In
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het buurtcentrum De Garve in Sint-Jozef
hebben we ook een mooi optreden verzorgd. En in oktober was Murga Bruga de
gastheer voor alle Vlaamse Murga’s. We
hebben er dan een heus Murga-weekend
van gemaakt, met onthaal in het stadhuis!

Kan iedereen die straatfanfare uitnodigen?

Patrick Anthone is de contactpersoon. Een
optreden kost 250 euro, je moet een parkingplaats voorzien en 2 drankbonnetjes
geven aan de dansers en de muzikanten.

Waar haal je de tijd om zoveel vrijwilligerswerk te doen?

Ik heb inderdaad niet zoveel tijd, maar
ben door zware rugproblemen vier vijfden
gaan werken. Toch moet ik 1 weekend op
5 werken. Ook de dochters Lise, Floor en
Maïté zijn nog thuis.
Met deze persoonlijke info sluit Bianca het
interview af. De herfst op de tafels moet
nog samengeharkt en een vijfjarig meisje
wacht op een bloemetjeskleed dat nog
geen knopen heeft. Met de bescheidenheid
van een kopspeld, maar de kracht van een
Singer zet Bianca de wereld op zijn kop, en
niet alleen de hare.
*Voor de deelactiviteiten van
Sint-Pieters deelt zie
http://sint-pietersdeelt.be/

SINT-LEO COLLEGE

GROOTOUDERFEEST IN SINT–LEO HEMELSDAELE SINT–PIETERS.



Op 14 en 15 november nodigden de kleuters, hun juffen en de directie alle grootouders uit voor
een bezoek aan de kleuterschool.
In de afdeling Wilgenstraat/Palingstraat werden de gasten owp dinsdagmiddag zingend door alle
kleuters verwelkomd.
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PLATTELANDSKLASSEN
Naar trouwe gewoonte, gaan
de zesdeklassers in oktober
op plattelandsklassen. Een
week verblijven de kinderen
in het provinciaal centrum ‘De
Boerekreek’, waar ze kennismaken met alle facetten van
het boerderijleven. Er worden
verschillende uitstappen georganiseerd waarbij geleerd
wordt over de teelt van het
vlas, het leven op de boerderij en de fauna en flora van de
streek. Daarnaast worden ter
plaatse ook heel wat sporten
aangeleerd: boogschieten,
paardrijden, vlotten bouwen,
kajakken, …
Kortom, een actieve week om
nooit te vergeten!

WEEK VAN HET BOS

Daarna mochten alle oma’s, omi’s, moekes, mammies, bontjes, opa’s, opi’s, vakes, pappies en
bompies met hun kleuter mee naar één van de zes workshops. Er werd geknutseld, gefotografeerd, Tik Tak gespeeld, gekookt, schrijfdans gegeven en gespeeld met gezelschapsspelen.
Tijdens de pauze konden de gasten genieten van een kopje koffie en gebak dat door de mama’s
en de papa’s werd gebakken.

Tijdens de week van het bos
gingen de klassen van het 1e,
2e en 3e leerjaar op bosuitstap. Ze leerden het bos
op verschillende manieren
kennen. Van Indianenpad tot
kabouterdiploma… het was
een leerrijke uitstap in de
natuur!
www.slhd.be

Daarna mochten de grootouders nog even de klas van hun kleinkind bezoeken. Daar kregen ze
eindelijk het waarom van het feest te horen: “Omdat we jullie zo graag zien! “
Op woensdagvoormiddag werden de grootouders van de afdeling Oostendsesteenweg en
Potentestraat uitgenodigd, want natuurlijk houden de kleuters ook daar enorm veel van hen!
De eetzaal werd voor de gelegenheid omgetoverd tot sprookjesbos. De sprookjesboom inviteerde
iedereen voor de verjaardag van Sneeuwwitje. De zeven dwergen knutselden een feesttafel en
andere sprookjesfiguren brachten al het nodige mee om er een schitterende dag van te maken.
Als slot zongen alle kleuters samen eerst voor de jarige en konden de gasten luisteren naar het
sprookjesboslied.
Daarna kregen alle grootouders nog een stukje van het peperkoekenhuisje mee en keuvelden ze
nog even op de speelplaats met hun kleinkind.
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DE REGENBOOG

BASISSCHOOL DE REGENBOOG
groenbeleid, pesten op school, techniek,… en dit ook helpen
uitvoeren.
Verder staat het schoolteam al ver in het innovatieve STEMonderwijs. Lessen onderzoekend leren, programmeren, technologie,… worden al frequent aangeboden. De STEMpel, ons innovatief
leercentrum met Lego-education Studio is hierbij een echt unicum.
In de toekomst wil de nieuwe directeur dit nog verdiepen door
ook outdoor-education bij dit project te betrekken. De school
beschikt immers over heel wat groen, dat nog meer kan ingezet
worden in de lessen.
De komende weken zal de directeur vooral tijd investeren in
gesprekken met alle leerkrachten. “Ik voel veel enthousiasme
en expertise bij de leerkrachten. Ik wil samen met hen van onze
school een nog sterkere school maken, een school met impact.
We hebben heel wat troeven en die wil ik – samen met mijn team
en uiteraard de ouders en kinderen – sterker maken en uitbouwen.” De directeur besluit nog: “Alle participanten moeten zich
goed voelen op school. Dat is onze eerste voorwaarde om tot
goed, innovatief onderwijs te komen.”

Basisschool De Regenboog vormde tot eind juni samen met 2
andere Brugse basisscholen – De Springplank in het centrum
en De Pannebeke in Sint-Jozef – één geheel met één directeur. Vanaf 1 september 2017 splitsen de scholen op in BS De
Springplank enerzijds, met directeur Wesley Vanbavindkhove,
en BS De Pannebeke – De Regenboog anderzijds, met dan ook
een eigen directeur: Cindy Cottenjé. De 3 scholen blijven wel
nauw samenwerken.
Cindy Cottenjé was tot eind vorig jaar directeur in BS Eureka in
Torhout. Ze is echter afkomstig van Sint-Jozef, waardoor ze de
kans om nu in de Brugse school te starten met veel enthousiasme aannam.
BS De Regenboog is reeds sterk in het werken met talenten. Via
9 superhelden gaan de kinderen constant op zoek naar hun talenten en kunnen ze die ook verder uitbouwen. We vertrekken vanuit
een talentenspel dat alle kinderen toelaat succeservaringen te
beleven. Talenten worden gekoppeld aan de superkrachten van
onze superhelden zodat de kinderen in de loop van hun schoolcarrière zelf ‘superkrachten’ of talenten kunnen verzamelen.
Dit wil Cindy Cottenjé verder uitbouwen, dit in samenwerking
met De Springplank en De Pannebeke. Het schoolteam zal het
komende schooljaar ook kinderparticipatie volgens dit principe
opdrijven. Kinderen zullen volgens talenten aan het werk gaan in
‘superheldenbrigades’, die mee de werking van de school ondersteunen. Zo zullen kinderen helpen nadenken over thema’s als
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DAVIDSFONDS

DARING BRUGGE

7

DAVIDSFONDS ST.-PIETERS-OP-DEN-DIJK
VOORJAARSPROGRAMMA 2018



ZATERDAG 6 JANUARI 2018

Driekoningenfeest en Algemene vergadering. Gratis welkomstdrankje, pannenkoeken à volonté, quiz. Alleen voor leden.

ZONDAG 21 JANUARI 2018

‘Toast Literair’ - Om 9u start met uitgebreid ontbijt in buurtcentrum De Dijk. Van 10u tot 11u auteur Joris Denoo over zijn werk.
Afsluiter met bubbels. Leden 12€, niet leden 15€.

DONDERDAG 8 FEBRUARI 2018

‘Op reis in Cyprus’ – Om 20u deelt Jan Kerkhof in buurtcentrum De Dijk zijn Cypriotische reiservaringen. Leden 5€, niet leden 7€.

DONDERDAG 22 FEBRUARI 2018

‘Literaire avond’ – In de bibliotheek in CC De Dijk om 19u is jeugdschrijfster Vera Van Renthergem aan het woord. Nadien bekendmaking van de prijswinnaars van onze opstelwedstrijd voor 12-jarigen. Gratis voor alle geïnteresseerden.

DINSDAG 27 FEBRUARI 2018

‘Bestemming van onze Brugse kerken’ – Om 20u debatavond in het Grootseminarie. In samenwerking met alle Brugse DF-afdelingen.
Gratis voor allen.

WOENSDAG 14 MAART 2018

‘49ste Luistercursus’ – Om 20u in de kapel van de hospitaalzusters van St.-Jan belicht Dirk Deckers het werk van Grieg en Dvorak.
Leden 5€, niet leden 7€.
Meer info: Marc Rau (050/311147 of dfsp@telenet.be)



DARING BRUGGE
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M E U L E N TJ E

NIEUWJAARSRECEPTIE



Wat 2018 ons zal brengen
weten we nog niet.
Hopelijk ligt er voor ieder
iets positiefs in ’t verschiet!!!
Graag hadden we jullie allen uitgenodigd op onze
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie om samen met ons
het glas te heffen op een nieuw en druk (werk)jaar!!!
Tegelijkertijd kunnen we ook terugblikken op een
fantastisch 2017!
Deze avond zal u uiteraard voorzien worden
van een hapje en een drankje!
Dit alles gaat door in
buurthuis ’t Meulentje
op zaterdag 20 januari 2018
om 20.00 uur.

CARNAVAL



Op zaterdag 17 februari 2018 is terug een carnaval viering in
buurthuis ‘t Meulentje.
We starten met een kindercarnavalstoet om 17.00 uur, we vertrekken van aan het buurthuis ’t Meulentje.
Nadien vindt er terug een verkiezing plaats van prinses en prins
carnaval ’t Meulentje (het leukste verklede meisje en jongen).
Aanvullend is er dan
een carnavalfuif voor
groot en klein!!
De inkom is gratis.
Allen daarheen!!!
Alaaf alaaf alaaf!!!

Iedereen van harte welkom!!!

HUTSEPOTAVOND



Zin in lekkere winterse
hutsepot???
Kom dan allen naar
buurthuis ’t Meulentje
op zaterdag 24 februari
2018 om 19.00 uur.
De kostprijs hiervan
bedraagt 8 € per persoon.
Kinderen onder de 14 jaar
betalen hiervoor 4 €.
 oor degene die geen hutV
sepot lusten, is er spaghetti en dit aan dezelfde
prijs als van de hutsepot.
Inschrijven kan tot en met zondag 18 februari 2018 in buurthuis
’t Meulentje.
Gelieve bij inschrijving ook meteen te betalen.
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BINGO-AVOND



9 – 17 – 42 – 53 – 68 - … BINGO!!!!!
Zin in een gezellige bingo-avond met tal van mooie prijzen???
Kom dan allen – jong & oud – naar buurthuis ’t Meulentje op
zaterdag 24 maart 2018 om 19.30 uur.
De kostprijs hiervan bedraagt 5 € per boekje.
Kaarten zijn verkrijgbaar
in voorverkoop in buurthuis ’t Meulentje, maar
ook op de avond zelf is
er nog mogelijkheid om
(extra) boekjes aan te
schaffen.
Breng gerust mama’s, papa’s, ooms, tantes, vrienden, … mee
om er een spetterende avond van te maken!!

M E U L E N TJ E

PAASEIERENRAAP



De paaseierenraap zal doorgaan op zaterdag 31 maart 2018
vanaf 14.00 uur ter hoogte van het sportcafetaria Tempelhof.

PAASONTBIJT
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Zin in een lekker ontbijtje en er zelf helemaal niets moeten voor
doen?
Kom dan op zondag 01 april 2018 (neen, het is geen grap) om
9.00 uur naar het cultureel centrum “De Dijk” – Blankenbergse
Steenweg 221 – 8000 Brugge voor een heus

PAASONTBIJT!!!
De prijs bedraagt 8 € per persoon.
Kinderen tot en met 10 jaar betalen hiervoor 5 €.
Inschrijven kan tot en met zondag 25 maart 2018 in buurthuis
’t Meulentje. Gelieve bij inschrijving ook meteen te betalen.

Dit belooft een heus spektakel te worden!

Na het ontbijt kan er (vrijblijvend) worden deelgenomen aan een
bingo!

Elk kindje van 0 tot en met 12 jaar kan zich hiervoor inschrijven,
de kostprijs per kind bedraagt 3 €.
Inschrijven kan tot en met zondag 25 maart 2018 in buurthuis
’t Meulentje of sportcafetaria Tempelhof.

WIST JE DAT…



Indien je meer informatie wenst omtrent de diverse werkingen van buurthuis ’t Meulentje, aarzel dan zeker niet om eens binnen
te springen of om telefonisch contact op te nemen.
Alle contactgegevens vindt je ook terug op onze website: www.buurtwerking-tmeulentje.be.
Je kan je via de website ook inschrijven op onze maandelijks nieuwsbrief!
Je kan ons ook vinden op facebook:
• Groep → buurthuis ’t Meulentje
• Pagina → jongerenwerking ’t Meulentje
Hou zeker onze facebookpagina in de gaten om op de hoogte te blijven van al onze activiteiten!!!
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VORMING PLUS

KLAAR VOOR DE WINTER?
HET GELUKSCAFÉ



Stel je eens voor: je zit in een dipje of misschien wel een serieuze dip. Het gaat je even niet, of misschien wel al wat langer.
En dan kan je gewoon een ander kanaal kiezen, een simpele draai aan de knop. Je hoort verhalen van mensen die gelukkig zijn,
je krijgt richtingaanwijzers om zelf je geluk te vinden, je wordt
geïnspireerd, krijgt ideeën en herinnert je weer je eigen kracht.
Zo’n plek wil het Gelukscafé zijn. Een gezellige plek waar mensen
graag komen. Je bent er welkom met alles wat er leeft en speelt
in je leven De focus ligt er op geluk delen en elkaar inspireren
om gelukkig te zijn. Ongedwongen, maar begeleid: niets moet
en er mag heel veel.
Dinsdag 9 januari, van 14u tot 16u
Dinsdag 30 januari, van 19u tot 21u
Dinsdag 6 februari, van 14u tot 16u
Dinsdag 20 februari, van 19u tot 21u
Dinsdag 13 maart, van 14u tot 16u
Dinsdag 27 maart, van 19u tot 21u
Begeleiding Mieke Feijtraij – 8 euro per sessie - je schrijft je in per sessie
Vormingplushuis, Sint-Pieterskerklaan 5 in Sint-Pieters
Inschrijven: 050 33 01 12 – www.vormingplus.be/brugge

RELAXEN IN ‘T KWADRAAT



Wil je graag iemand laten genieten van een eenvoudige massage?
In een tijd waarin veel mensen ‘moe’ rondlopen en last hebben
van stress, kan dit wonderen doen. Conny Vercaigne heeft twee
grote passies: muziek en massage. Ze leert je een aantal eenvoudige massagetechnieken en de laatste sessie geniet je van
een klankconcert.
We kiezen voor een inclusieve cursus waar mensen met en
zonder beperking welkom zijn.
Breng een partner mee om samen te oefenen en te genieten.

(© Ivan Van de Capelle)

Vrijdag 2, 9, 16 en 23 maart, van 9u30 tot 12u
Begeleiding Conny Vercaigne – 40 euro (voor 4 sessies) –
je schrijft je in als duo.
Vormingplushuis, Sint-Pieterskerklaan 5 in Sint-Pieters
Inschrijven: 050 33 01 12 – www.vormingplus.be/brugge

Vormingplus organiseert activiteiten, vorming en projecten voor volwassenen.
www.vormingplus.be/brugge
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BUURTCENTRUM DE DIJK
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HET MURGA WEEKEND

Op 7 en 8 oktober 2017 had Murga Bruga in het buurtcentrum
De Dijk een prachtig en leuke bijeenkomst van alle murga’s van
Vlaanderen.
Iedereen die aanwezig was, was vol lof over het verloop. Na
een onthaal in het buurtcentrum van de verschillende Murga’s
, trokken we na de middag de stad in. Het straatoptreden in de
winkelstraten van Brugge werd wel een beetje verstoord door
de fikse regenbuien, maar dat kon de pret niet bederven. Op het
stadhuis zijn we ontvangen door de schepenen Mieke Hoste en
Dolores David.
S ’avonds na het genieten van een lekkere warme maaltijd zijn we
naar de Waterplas gegaan voor een slaapmutsje en een goede
nachtrust. Een lekker ontbijt stond klaar bij het ontwaken.
Op zondag hebben we gerepeteerd voor een optreden dat wij
gegeven hebben voor de mensen van St-Pieters ( uitgenodigd
per flyer in de bus). Er kwamen een 25 tal mensen opdagen. Wij
hebben het beste van onszelf gegeven.

ZIN?



Heb jij ook goesting of ken je iemand die met ons wil meedoen,
dan kan je bij ons meedansen of muziek spelen. Wij zoeken
mensen die met Maïté willen meedansen. Er is tekort aan
enthousiaste, een beetje gestoorde mensen om mee te doen
met haar. Hoe zotter hoe liever!!
Tot ziens of hoors,
Joost Stubbe, 0474 967842
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BUURTCENTRUM DE DIJK

CHAMNA



Chamna is een nieuwe vereniging uit Brugge, opgericht door
7 Syrische Bruggelingen! Hun
naam komt van Cham, de oude
verzamelnaam voor Jordanië,
Syrië, Israël/Palestina en
Libanon. Zij nemen u mee op
een culturele reis doorheen het
Midden-Oosten via 8 avonden
waarbij u kennis maakt met hun taal (spreken en schrijven),
geschiedenis, muziek, architectuur, …

BADMINTONCLUB SENNA



Recreatief badminton spelen voor iedereen op vrijdag

Waar: Sportcomplex Tempelhof
Wanneer: elke vrijdag van 17.00 uur t.e.m. 18.00 uur en/of van
18.00 uur tot 19.00 uur
Deelname: 1 € per speeluur
Voor wie: iedereen is welkom
Materiaal is ter plaatse en vrij te gebruiken
Buurtwerk sint-pieters: patrick.anthone@brugge.be
Dominique en/of Jacky 050/680891 of 0479-79 39 00

OPKUISACTIE
Dit zal doorgaan op
zaterdag 24 maart 2018.
WANNEER: donderdagavonden 18 en 25 januari, 1, 15 en
22 februari, 1, 15 en 22 maart 2018 . De vorming gaat telkens
door van 19.30 tot 21.30 uur.
PLAATS: Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221
te 8000 BRUGGE Sint-Pieters
Deelname (beperkt tot max. 20 personen): inschrijven via diaaaiman@gmail.com én storting van 20 euro op rekeningnummer
BE39 0689 0836 5419 , op naam van Chamna.
Meer info: 0471 83 72 03
Organisatie: Chamna, FMDO en buurtwerk Sint-Pieters
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BUURTCENTRUM DE DIJK

BLOEMSCHIKKEN



Vijfdelige lessenreeks op woensdagavond. U kan kiezen tussen
18 tot 19.30 uur of voor een tweede sessie van 20 tot 21.30 uur.

WANNEER?

woensdag 10 januari 2018
woensdag 21 februari 2018
woensdag 14 maart 2018
woensdag 25 april 2018
woensdag 13 juni 2018

WAAR?

Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221 te 8000
Sint-Pieters

DOOR?

Saskia Vanden Broucke, bloemenhandel Papaver, Blankenbergse
Steenweg 164 (www.papaver-brugge.be), 050 31 71 77

PRIJS EN INSCHRIJVEN?

Slechts 18 euro per avond voor de ganse lessenreeks. De
betaling gebeurt door 90 euro te storten op rekeningnummer:
BE 90 473-0076701-32, met vermelding van naam en ‘cursus
bloemschikken’.
Inschrijven per les is ook mogelijk: minstens één week op voorhand 20 euro overschrijven op BE 90 473-0076701-32 , met vermelding van naam, datum en telefoonnummer.
Telkens alle materiaal inbegrepen. En na elke les neem je een
verzorgd bloemstuk mee naar huis.
OPGELET: het aantal plaatsen is beperkt tot 40 deelnemers.
Wees er dus zeker op tijd bij zodat je dit niet hoeft te missen!

BUURTCOMPUTERCLUB

13



Buurtcomputerclub in De Dijk op dinsdag 16 januari 2018 om 14u

CONTACTEN EN ADRESBOEK
Je adresboek bijhouden lukt niet altijd
zo eenvoudig.
Soms lijken er teveel vakjes om gegevens in te vullen, soms te weinig.
Overzetten van gegevens zorgt bij
velen voor veel kopbrekens.
Bovendien zie je soms de gegevens
dubbel, en op andere momenten zie je niet wat je zou willen zien!
We zetten één en ander overzichtelijk op een rijtje.
Adressen/contacten hebben nooit meer geheimen voor jou na
deze uitleg.
U wil op de hoogte gehouden worden van het maandelijks
aanbod van de buurtcomputerclub? Mail naar:
johan.desender@telenet.be

KAARTNAMIDDAG EN GEZELSCHAPSSPELEN



Op woensdagnamiddag kan je in buurtcentrum De Dijk terecht
om een kaartje te leggen (manillen) en om Rummikub en andere
gezelschapsspelen te spelen (gratis) .

INFORMATIE?

Stedelijk Buurtwerk Sint-Pieters, Patrick Anthone, Blankenbergse
Steenweg 221, 8000 Sint-Pieters, 050-31 03 27 of Bloemenhandel
Papaver, Saskia Vanden Broucke, 050- 31 71 77
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S I N T - P I E T E R S D E E LT

SINT-PIETERS DEELT



Buurtwerk Sint-Pieters, OCMW Brugge, Vormingplus Regio Brugge,
Letskring Brugge, Sint-Vincentius Sint-Pieters, Davidsfonds SintPieters, bewonerswerking ’t Meulentje, Focus Wonen, Brugwonen
Sint-Pieters en vele losse wijkbewoners slaan de handen in elkaar
voor een gedragen én gecoördineerd deelproject.
Met het project Sint-Pieters Deelt willen we het delen van goederen en diensten tussen inwoners van de Brugse deelgemeente SintPieters stimuleren. We hopen dat, door dit project, de inwoners van
Sint-Pieters elkaar (opnieuw) meer helpen. Dat hij/zij zijn of haar
buurvrouw weer beter kent, dat hij/zij trots is op zijn/haar deelgemeente en dat de mensen weer meer ‘gewoon’ iets doen voor elkaar.
Daarnaast willen we mensen ook bewust maken van hun talenten
(‘wat heb ik te bieden?’) en sterker maken (‘durf te vragen’), zodat ze
eventueel ook kunnen aansluiten bij bestaande initiatieven.
Sint-Pieters Deelt wordt vooral een platform; een overkoepelende
term voor heel wat deel-activiteiten én een website waarop al die
activiteiten aankondigd worden en van waar gelinkt kan worden naar
bestaande initatieven. Vraag en aanbod van diensten (kleine klusjes,
vervoer...) vinden mekaar hopelijk ook via een fysiek bord dat opgesteld is in de hal van het buurthuis/de bibliotheek De Dijk.
De bestaande initiatieven (Letskring met uitvalsbasis buurtcentrum
De Dijk en/of Vormingplus, Repair Café Vormingplus, kledijruilbeurs
SWAP Vormingplus en buurtwerk Sint-Pieters, boekenruilbeurs
Davidsfonds Sint-Pieters en buurtwerk Sint-Pieters) worden versterkt
én krijgen een bredere inbedding. Vanuit de stuurgroep ontstaan er
nieuwe deelinitiatieven, zo was er recent een speelgoedruilbeurs.
Sint-Pieters Deelt biedt elke maandag een herstelavond aan voor
kledij, elke woensdagmiddag een sint-pieters eet, elke woensdagnamiddag een computeronderhoud en elke donderdagmiddag een
soepcafé.
Zie voor meer info: http://sint-pietersdeelt.be/
Daarnaast zoeken we nog mensen met ideeën en daadkracht, die mee willen stappen in een project… neem contact
op met patrick.anthone@brugge.be

BRUGS NAAIATELIER
VOOR WIE? Voor iedereen die de naai-,
stikmicrobe te pakken heeft.
Een maandelijkse samenkomst van gezellige dames met of zonder naaimachine waar
er leuke stofjes omgetoverd worden in een
leuk of handig hebbeding of kledingstuk.
Ook goesting om in het Brugs naaiatelier te
komen? Dan ben je meer dan welkom! Ben
je een groot naaitalent of een naaileek, het
maakt niets uit zolang je maar de goesting
hebt om ijverig te naaien.
Een gezellig naaiclubje met een hippe
tint. Een avondje met gezellige meiden die

HERSTELDAG



Sint-Pieters Deelt heeft nu
ook een vast repaircafé onder
de noemer ‘hersteldag’. Elke
maandagavond kan je in buurtcentrum De Dijk terecht voor
kledijherstel en naatips. Op
woensdagnamiddag kan je
terecht voor computeronderhoudTwee vrijwilligers staan
ter beschikking om u op weg te
helpen tegen een vrije bijdrage.

EERSTE HULP BIJ COMPUTERVRAGEN

Brecht Bonne optimaliseert uw computer! Heb je kleine computerprobleempjes waar je niet direct zelf mee weg kan (bvb harde schijf
uitlezen, gegevens copiëren,…), dan kan je bij Brecht Bonne terecht.
WANNEER: elke woensdagnamiddag tussen 14 en 16 uur in buurtcentrum De Dijk
Meer info: Brecht Bonne: BrechtBonne@gmail.com of
0486 74 42 17

HERSTEL KLEDIJ: ZELF DOEN OF LATEN DOEN!!!

Bianca Dierickx herstelt uw kledij tegen een prikje: is er iets kapot,
zit er een gat in uw kous, moet er een knoop aangenaaid worden,…
Bianca pakt het aan! Tegelijkertijd kan je ook zelf wat (leren) naaien
en naaitips en begeleiding krijgen. Breng daarvoor dan best uw
naaimachine mee.
WANNEER: elke maandagavond tussen 19 en 21 uur in buurtcentrum De Dijk
Meer info: Bianca Dierickx: 0474- 93 34 89
Meer info www.sintpieters-deelt.be of bij Vormingplus regio
Brugge of bij buurtcentrum De Dijk (patrick.anthone@brugge.be)


samen komen om te naaien en te kletsen.
Die ideeën en tips uitwisselen met elkaar,
alles over naaien, hippe kleren, decoratie,
tasjes, knuffels, naaiprojecten, enz..
Gewoon gezellig samen zijn en van elkaar
leren zonder een lesgever. Ook de heren die
zich geroepen voelen zijn van harte welkom.
Iedereen brengt zijn/haar eigen naaimachine (indien deze nodig), naaigerief, stofjes
en dergelijke mee. We kunnen de zaal in het
buurtcentrum De Dijk gebruiken.
Er is een mogelijkheid om drankjes te
bekomen aan democratische prijzen.
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DATA EN PLAATS
donderdagavond 11 januari vanaf 19 uur;
donderdagavond 8 februari vanaf 19 uur,
donderdagavond 8 maart vanaf 19 uur,
donderdagavond 19 april vanaf 19 uur,
donderdagavond 17 mei vanaf 19 uur.
Telkens in buurtcentrum De Dijk;
Blankenbergse Steenweg 221 te
8000 Brugge sint-pieters
Info: isabelle.devriese@gmail.com

GESCHIEDENIS

VERKIEZINGEN IN SINT-PIETERS
Tot in de 18e eeuw bestonden de woorden
“gemeente” en “burgemeester” niet als
naam. Elke parochie was immers ook verantwoordelijk voor het burgerlijke bestuur.
Aan het hoofd van dit burgerlijke bestuur
stond een hoofdman, gekozen met goedkeuring van het Brugse Vrije uit de vooraanstaanden van de parochie. Hoe de verkiezing gebeurde is niet bekend. Die “hoofdman” was dus een soort burgemeester. Op
de hoofdman berustte de plicht de belastingen te innen voor het Brugse Vrije. Hij werd
bijgestaan door een ontvanger, een officier
(militair verantwoordelijke) en een beryder
(veldwachter). Ze vergaderden meestal in
een van de herbergen rond Scheepsdale.
De naam van drie vroegere hoofdmannen zijn
bekend. In 1629 was de hoofdman van SintPieters Lauwerein Reyngout. In 1638 was het
Mathijs Deloof en in 1693 Lenaert Devriendt.
Op het einde van de 18e eeuw werden in ons
land nieuwe gemeentegrenzen vastgelegd.
Op 15 februari 1796 werd door het toenmalige Frans bestuur beslist dat alle gronden
buiten de Brugse vestingen bij de naaste
gemeente werden gevoegd. Zo ontstonden
de verschillende Brugse randgemeenten.
De parochie Sint-Pieters kreeg officieel de
naam: gemeente (commune) Sint-Pietersop-den-Dijk. Deze gemeente liep vanaf de
Ezelpoort tot aan de grens van Meetkerke,
van het Blankenbergs Vaartje tot Het
Lisseweegs vaartje dat aan de Krakelebrug
uitkwam. De oppervlakte van de gemeente
was toen 1081 ha (10,81 km²).

Het officieel gemeentehuis kwam op het
pleintje, het eerste huis naast het kerkhof.
Maar de vergaderingen gingen meestal
door in herberg ‘De Geernaartmarkt’ langs
de Blankenbergsesteenweg dicht bij de
Scheepsdalebrug waar nu een begrafenisondernemer is.



Als gemeente heeft Sint-Pieters-op-denDijk uiteraard ooit burgemeesters gehad.
Er waren in totaal zes.
1) 1798 tot 1813: “Citoyen” Pierre (Pieter)
Florin was de eerste “maire”. Hij was hier
onderwijzer en moest de eed van trouw aan
de Franse Republiek afleggen.
2) 1813 tot 1851: Alselm(e) de Crombrugghe
de Schipsdaele die woonde in het kasteel
Rustenburg (Oude Oostendsesteenweg).
Hij bleef burgemeester tot zijn overlijden in
1851. Zijn monumentale grafkelder ligt vlak
achter de Sint-Pieterskerk voor de Calvarie
symmetrisch met de grafkelder van pastoor
Carolus van Belle (die 20 jaar later stierf).
Ze waren samen verantwoordelijk voor het
herbouwen van de kerk in 1845. Het zijn vormelijk twee volmaakt identiek uitgewerkte
grafkelders in een strenge neoclassicistische
stijl met Egyptische inslag. Ze illustreren niet
alleen het klassieke schoonheidsideaal uit de
eerste helft van de 19de eeuw maar symboliseren tevens op een merkwaardige wijze
de toenmalige maatschappelijke verhoudingen. Hij was 38 jaar burgemeester. Een
paar jaar onder de Franse Republiek, dan
15 jaar onder Willem van Oranje en nog 21
jaar onder het Belgische bewind.
3) 1852 tot 1864: Gaspar(d) de Crombrugghe
de Schipsdaele die zijn vader opvolgde en ook
burgemeester bleef tot aan zijn overlijden.
4) 1865 tot 1878: Jan (of Johannes) Stragier.
5) 1879 tot 1889: Charles (Karel) Belamy. Die
familie was van Schotse afkomst. Hij werd
wel geboren op 26 mei 1817 in Brugge. Hij
studeerde voor apotheker en huwde in 1855
met de 15 jaar jongere Anna Van Haecke,
zuster van de bekende kapelaan van het
Heilig Bloed, Lodewijk Van Haecke. Hij vestigde zich met zijn gezin in de Wollestraat 21
waar later de bekende apotheek Dryepondt
kwam. Tot op heden is daar nog altijd een
apotheek. Hij koopt later het kasteel De
Patente in Sint-Pieters en komt er wonen.
Zijn apotheek laat hij over aan zijn zoon
Joseph-Albert. Hij was burgemeester
tot zijn dood in 1889. Zijn dochter MarieLouise Belamy (+1949) erfde De Patente en
huwde met de componist Karel Mestdagh
(1850-1924).
6) 1889 tot 1899: Karel Serweytens de Mercx,
geboren in Sint-Pieters-op-den-Dijk in

15

1853. Hij woonde in het Stokhouderskasteel
(Houtkaai) en had daar zijn houthandel. De
naam Houtkaai is pas in 1899 gegeven en
de houthandel Serweytens ligt wel aan de
oorzaak ervan. Ook het grafmonument van
Karel Serweytens ligt dicht bij de Calvarie
op het kerkhof van Sint-Pieters.
Aan de zalige landelijke vrede op Sint-Pieters
kwam brutaal einde toen bekend werd dat
Brugge de gemeente zou opslorpen. De
gemeente Sint-Pieters-op-den-Dijk zou bij
Brugge gevoegd worden. Karel Serweytens
vocht tegen die fusie en nodigde zelfs koning
Leopold II uit bij hem thuis. Toen hij zijn argumenten uiteenzette, was het antwoord van
de koning: Als ik u goed begrijp, zou u liever
Brugge bij Sint-Pieters voegen in plaats van
Sint-Pieters bij Brugge?
Op 28 juni 1899 hield de gemeenteraad een
laatste zitting waarop burgemeester Karel
Serweytens een afscheidsrede hield.
Naast de burgemeester van Sint-Pietersop-den-Dijk was in 1899 de voltallige
gemeenteraad aanwezig: twee schepenen,
Edward Aernoudt en Isidoor Matthys en
vier gemeenteraadsleden, Gustaaf Vincke,
Louis Slembrouck, Jozef Vandevelde en
Renon Knockaert. De gemeentesecretaris was Jozef Dupont. Toen was Florimond
Marreyt veldwachter in Sint-Pieters. Hij zal
zeker aanwezig geweest zijn om “de orde te
handhaven” op die laatste gemeenteraad. Na
de fusie werd hij Brugs gemeenteraadslid.
In 1907 waren er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen in Brugge. In Sint-Pieters werden
er 1304 geldige stemmen uitgebracht. De
“Katholieken” haalden 750 stemmen (57,5%),
de “Liberalen” 318 stemmen (24,4%), de
“Vrije Burgersbond” 184 stemmen (14,1%)
en de “Socialisten” 52 stemmen (4%). In 1911
werd de helft van de gemeenteraad herkozen. De “Katholieken” kregen van de 14 verkozenen er de helft, de “Fonteynisten” 4 en
de coalitie socialisten-liberalen 3.
In de Eerste Wereldoorlog werd Karel
Serweytens door de bezetter gedeporteerd en van 1916 tot aan het einde van de
oorlog gevangengehouden in Holzminden in
Duitsland. Hij bleef een fel aanhanger van
Brugge-Zeehaven tot zijn dood in 1936.
Herman Gevaert
21 november 2017
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een kleine
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1) wat1)jewat
metjeeen
moeite
doet, doet,
in eenin…een …
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rijkondervinding
aan ondervinding
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10) nalatenschap
10) krijgt een paard rond het hoofd
11) plaat
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een krijgt
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11) onwerkelijkheid
11) plaat die een auto krijgt
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BUURTWERK SINT-PIETERS
REDACTIE

Herman Gevaert (geschiedenis, kruiswoordraadsel), Joke Rau (een babbeltje met…), Stampertje, basisschool De
Regenboog, basisschool Sint-Leocollege, buurthuis ’t Meulentje, buurthuis De Wissel, bibliotheekafdeling De Dijk, Davidsfonds,
KWB, Daring Brugge, De Rode Valken, Chiro Sint-Pieters, Dienst Leefmilieu (Karine De Batselier), Cultuurcentrum, Vormingplus
regio Brugge, Patrick Anthone

FOTO’S Jonas Decorte, Ivan Van de Capelle, Peter Roels
VERSPREIDING ’t Meulentje, Jozef Van Belle (De Wissel), André Debeir, Victor Lefever, Yo Buysse, Nicole Michiels, Nancy
Cauwels

CONTACT

Buurtwerk Sint-Pieters, Patrick Anthone, Blankenbergse Steenweg 221 te Sint-Pieters, 050-31 03 27,
patrick.anthone@brugge.be

FACEBOOK Voor de actueelste info over de activiteiten én over Sint-Pieters: zie facebookpagina ‘buurtcentrum de dijk’
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