
In de advent is de jaarlijkse cam-

pagne van Welzijnszorg een vaste

waarde. Welzijnszorg bestrijdt ar-

moede en uitsluiting in Vlaande-

ren en Brussel. Elke mens die in ar-

moede leeft, is er immers één teveel.

Onze bijdrage voor de Nachtopvang

Mensen die in armoede leven, moe-

ten dagelijks vechten voor hun ba-

sisrechten. Welzijnszorg ijvert sa-

men met hen voor een rechtmatige

plaats inonzesamenleving.

Ook in onze eigen stad leven men-

sen in armoede. We lieten de week

voor kerstmis zien dat we een war-

me parochie zijn met een hart voor

mensen in nood. In de week voor

kerstmis hielden we een inzamel-

actie voor twee organisaties van bij

ons: ‘Potpourri’ en ‘Nachtopvang’.

De respons was heel groot. We kon-

den dan ook aan beide organisaties

heel wat producten schenken. Het

was als het ware ons kerstgeschenk.

Beide waren hiervoor heel dank-

baar.

We ontvingen volgend dankmailtje

van Emina Gastan, medewerker in

Potpourri:

“Eerst en vooral onze beste wensen voor

2022! Wij van de Sint-Michielsbeweging

willen jullie heel erg bedanken voor de ac-

tie tijdens de advent! Het is een echt riem

onder het hart en zeker in deze tijden!

Onze sociale winkel is nog altijd gesloten

omwille van bouwwerken rond de nieuwe

winkel! Wekelijks brengen we aan onge-

veer 80 volwassenen en 70 kinderen voed-

sel- en verzorgingspakketten aan huis.

Emina samen met een vrijwilliger van de Potpourri

Dat kan alleen omdat we giften krijgen

zoals o.a. bij jullie actie tijdens de ad-

vent! De hele werking bouwt op vrijwil-

ligers! We werken nog altijd samen met

Flavour, voedseldistributieplatform voor

Brugge en van daar krijgen we de voed-

seloverschotten van verschillende winkels

maar dankzij jullie actie hebben we ook

pasta, olie, rijst, melk, koekjes.....Bedankt!

We hebben vrijwilligers die helpen die

voedseloverschotten in te delen in dozen

en vrijwilligers die met het fiets of auto

dan de pakketten rondbrengen! Je bent ook

van harte welkom als je eens wilt hel-

pen met de voedselverdeling! Geef gewoon

maar een seintje aan pastoor Carmino.

Hij brengt je dan met ons in contact.

Nog eens van harte dank voor deze warme

actie!”

Heel veel dank omdat ook jij ditmo-

gelijkmaakte!

Carmino

EFFETA, EEN WARME PAROCHIE

Onze inzamelactie
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Somsisonsleven

maareenwaterigbestaan.

Hetiseensleur,

weinigupsanddowns.

Hetgaatgewoonz’ngangetje,

nietdemoeitewaard

omerovertepraten.

Weziennietgoed

waarhetheenmoet

enwemakentelkensweer

eenpasterplaatse.

Wevoelenonsgevangen

insaaiegewoontes,

wezijndeslaaf

vanonsdoenenlaten.

Entoch

kandatplotselingveranderen.

Er verschijnt iemand in ons leven,

dieonzeogen

enonshartopent.

Eendieonslaatzien,

dathet leven

eenfeestkanworden.

Hijschenktgeborgenheid,

diepevrede.

Hijzegtdatervoloplevenis,

alsweinelkaargeloven.

Hijhoudtonsdedroomvoor

vaneenbruiloftvooriedereen.

Eriswijninovervloed,

als je elkaar maar je geloof schenkt;

als jeermaaropvertrouwt,

dat levendelenis

engevenvanjezelf.

Iemand

zoalsdieManvanNazareth.

Hijhadhetovereenbruiloft

waariedereenwelkomis,

waareenwondergebeurt

alsweinelkaargeloven,

alsweerzijnvoorelkaar.

DanwordtGodzichtbaar

inendoorons.

Danwordtwatonmogelijk lijkt

tochmogelijk.

Danzie jehoegeluk

tevindenis inheteenvoudige

vanelkedag.

EVEN STILVALLEN
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Misintenties kunnen worden

aangevraagd via het secretariaat

(Ronsaardbekestraat 53 - 8000

Brugge).

Je kan ons telefonisch bereiken op

0468/14 20 37. Een mailtje sturen

naar info@effeta.be is ook mogelijk.

Vermeld dan zeker je telefoonnum-

mer zodat we je kunnen contacte-

ren.

Het tarief voor een misintentie is

door het bisdom vastgelegd op 15

euro.

Carmino

VIERINGEN

Misintenties

Op 7 januari 2022 overleed in

Brugge mevrouw Sonia Taveirne.

Zij werd geboren in Blankenberge

op 15 oktober 1945 en was de echtge-

note van wijlen de heer André Ver-

gauwe en de levensgezellin van de

heer Erwin Vermeulen. Sonia werd

op 13 januari vanuit onze Sint-Pie-

ter in de bandenkerk ten grave ge-

dragen.

Wij bieden haar familie ons meele-

ven en gebed aan. Moge Sonia ver-

der leven in herinneringen van ve-

len en in Gods eeuwige liefde.

IN LIEF EN LEED

Wij gedenken

Zaterdag 1 januari stapten we 2022 in. In

voorbije dagen werden kerst- en nieuw-

jaarswensen neergeschreven op een kaartje

of een mailtje en/of uitgesproken. We

wensen elkaar het allerbeste … en nog

het meest waarop het echt op aan komt:

warmte, vriendschap, verbondenheid en

gezondheid.

Dat deden we ook vorig jaar… in ongewo-

ne omstandigheden. En dit jaar opnieuw,

de veiligheidsmaatregelen leggen immers

heel wat stil zoals ook het verenigingsle-

ven.

We hebben onze 36 verenigingen, feest-

comités, harmonies, scholen, kerkfabrie-

ken, plaatselijke ploegen, werkgroepen ge-

vraagd hun wensen door te sturen.

De respons was enorm. Graag wil ik ie-

dereen danken voor hun enthousiaste re-

actie. ‘Probleem’ (weliswaar een luxe-pro-

bleem) is dat het er zoveel waren dat het

onmogelijk was om in een nummer te la-

ten verschijnen. De vorige twee weken kon

je al heel wat wensen lezen. In dit num-

mer volgt een laatste reeks.

Carmino

Plaatselijke Ploeg Koolkerke

Een jaar waarin je niet in nesten zit,

Maar mensen uit nesten helpt!

Ik wens je

Een jaar waarin je nestwarmte mag

ervaren

En een warm nest kan aanbieden.

Ik wens je

Een jaar waarin je nooit in een wes-

pennest trapt

Maar vanuit je arendsnest een

mooie wereld ziet.

Ik wens je

Een jaar waar je soms lang en lui in

je nest mag liggen

En elke dag gezond uit je nest komt.

Met deze tekst vrij naar Monique

Cools wensen we je een gelukkig

2022!

Namens de plaatselijke ploeg Koolkerke

Lena Cornelis

Davidsfonds Dudzele

Bij het begin van het nieuwe

jaar zorgt de kerstverlichting nog

steeds voor een gezellige gloed in

onze straten. De donkerste dagen

zijn bijna terug voorbij en sa-

men blikken we enthousiast voor-

uit naar wat het jaar 2022 zal bren-

gen.

Een jaar waarin we hopen elkaar te-

rug te ontmoeten zonder veel be-

perkingen, maar vooral ook een jaar

waarin we leren creatief te zijn met

wat mogelijk is. We zijn ons meer

dan vroeger allen bewust hoeveel

een groepsgebeuren in een dorp be-

tekent.

Tijdens het WK Wielrennen in het

afgelopen jaar beleefden we in ons

dorp de ‘Knaldrang’ met de grote K.

Een Samenwerking tussen de vere-

nigingen met een grote S.

En onze Wensen voor het jaar 2022

zijn met een grote W! Wensen voor

een gelukkig, gezond en zorgeloos

jaar tijdens dewelke we hopelijk sa-

men cultuur kunnen beleven met

een grote of kleine c. Hopelijk wint

er dit jaar niets van cultuur… enkel

samen zijn en samen doen kan hier

winnen!

Tot gauw!

Namens het Davidsfonds Dudzele

Veronique Gardeyn

VBS ‘De Komme’ (Sint-Jozef)

Voor alle dagen van dit jaar

Wensen we u:

Dromen die uitkomen

Echte vrienden

Kilo's geluk

Ontelbaar veel zonnige dagen

Magische momenten

Mooie herinneringen

En vooral heel veel verdraagzaam-

heid.

Prettige feesten!

Namens het team De Komme

Caroline Colman

2022

Wensen bij een nieuwjaar
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LandelijkeGildeDudzele

Op het einde van dit weer zon-

derlinge jaar, waarin onze werking

toch weer wat bepaald werd door …

je weet wel wat…., wensen we jullie

een ZALIGE KERST en GELUKKIG

NIEUWJAAR.

Graag geven we jullie dezelfde wens

mee als vorig jaar.

Hou jullie enthousiasme voor

onze beweging, de Landelijke Gil-

de, levendig.

Op naar een nieuw jaar met hope-

lijk iets meer vrijheid..

En merci voor jullie vertrouwen en

aanwezigheid in onze vereniging.

Namens het bestuur van de Landelijke

GildeDudzele

ChrisStormeenKoenVandeRyse

SamanaSint-Jozef

Een gelukkig, gezond en vredevol

2022,

dat is onze eerste wens.

Onze tweede wens:

dat we mogen dromen van een weer

normale tijd

waar we kunnen samen komen en

vieren,

met veel mensen om ons heen.

Wij zijn er klaar voor…

maar voorlopig:

blijven hopen,

de maatregelen volgen

en je laten vaccineren.

We wensen je veel mooie dagen,

en heel graag tot gauw

Namens het bestuur van Samana Sint-Jo-

zef

Ann Vandewiele en Yolande Van Cleven

UNIZODudzele

Bedankt voor jullie vertrouwen het

afgelopen jaar.

Jullie lokale ondernemers staan ook

in 2022 weer voor jullie klaar!

Fijne feestdagen en een succesvol

nieuwjaar.

NamensUnizoDudzele

PascalMonbaliuenFrederikDevisch

HarmonieenFeestcomité

Koolkerke

De harmonie en het feestcomité van

Koolkerke wensen

iedereen van onze geliefde Effeta-

gemeenschap

een mooi 2022 toe.

Een jaar vol hoop en verlangen

naar de gewone dingen die ons le-

ven kruiden.

Een jaar met vele ontmoetingen,

met voorspoed,

met mooie evenementen,

met al die dingen waar we al zo lang

naar verlangen.

Een jaar waar we mekaar opnieuw

in de armen kunnen sluiten.

Met een feestelijke en muzikale

knuffel!

Namens Koninklijke Harmonie Vermaak

NaArbeidKoolkerke

enFeestcomitéKoolkerke

GeertVanMulders

MissiewerkingSint-Jozef

We wensen allen een vreugdevol en

gezond 2022.

Een jaar vol geluk,

vrede en mooie momenten

en veel tijd om te genieten

van de fijne dingen in het leven!

NamenshetMissiecomitéSint-Jozef

JorisBonheure

SamanaDudzele

Vergeet het afgelopen jaar,

trek uw handen uit het haar.

Want nu gaat het beginnen:

in 2022 zullen we van corona win-

nen.

Gezondheid, liefde en geluk,

je zal zien,

onze hoop kan niet meer stuk !

Een gelukkig Nieuwjaar aan alle le-

zers van Kerk en Leven!

NamenshetbestuurSamanaDudzele

DirkPieters

KERSTVIERINGEN IN ONZE EFFETA-PAROCHIE

Enkele sfeerbeelden van onze drie kerstvieringen.
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Ondertussen is 2022 bijna een weekje. De

voorbije weken wensten we elkaar het al-

lerbeste. Misschien nog het meest waar-

op het echt op aan komt: warmte, vriend-

schap,verbondenheidengezondheid.

We hebben de gewoonte om in elk van

onze drie kerken aansluitend op de eer-

ste viering in het nieuwe jaar te toosten

op het nieuwe jaar. Dit jaar was dit niet

mogelijk door de corona-richtlijnen. Zo-

dra een ontmoetingsmoment weer moge-

lijk is, halen we dit zeker in…. een jaar

duurtnueenmaal365dagen.

Op het einde van de viering in de Sint-Pie-

ter in de bandenkerk sprak Herbert Clyn-

cke, onze keizer, zijn nieuwjaarswensen

uit. Ondertussen is dit een traditie gewor-

den. Ook onze wijkburgemeester Kristof

Brusselle nam het woord. Dank je wel.

Hunwensenkanjehieronder lezen.

Carmino

Besteparochianen

Ik vind het weer heerlijk om jul-

lie hier fysiek toe te spreken in deze

prachtigenieuwjaarsviering.

2021!... Een jaar waar we tegen de

avondklok salut en de kost zeggen.

We zeggen lekker doei tegen bub-

bels voor 4 of 10 personen maar niet

tegen cava of champagne natuur-

lijk. Waar kappers open mochten,

na een maand terug toe moesten en

korternaterugopenkonden.

In de loop van het voorjaar begon

de vaccinatiecampagne op volle toe-

ren te draaien. De dagen begonnen

langer te worden net zoals de rijen

aan het Boudewijn park. Verschil-

lende sectoren kregen meer en meer

ademruimte en ook in ons dorp

konden we de zomer met volle moet

ingaan.

Dudzele kermis overslaan was een

bittere pil in 2020 maar hem dit jaar

ervaren was een beleving op zich-

zelf. Met de eerste editie van het

Vaksain-festival die een denderend

succes was, kunnen we alleen maar

voorspellen dat de volgende jaren

ook een knaller van formaat zullen

zijn.

Toenkwamseptember.HetWKtijd-

rijden… Hart voor de koers en dat

was niet in Brugge of Knokke dat

was hier in Dudzele. Het WK dorp,

een echt volksfeest dat wereldwijd

gezien en gehoord is. Die onze pa-

rochie op de atlaskaart heeft gezet.

Van een fietsenwijding tot schla-

gerzang door onze zeer Eerwaarde

Heer Carmino. Tientallen activitei-

ten, entertainment en een waar eet-

festijn allemaal te zien op nationale

TV dankzij de 12 Dudzeelse vereni-

gingen die samen dit allemaal gere-

aliseerdhebben.Dikkeproficiat!

Verder in het achterjaar was er te-

rug de 11 november viering. Hier

werd het jubileum met een jaar-

tje uitstel van NSB gevierd. 100-ja-

rig bestaan! Ze hebben met de ge-

legenheid een fantastisch boek uit-

gebracht die mooi gedocumenteerd

is met de geschiedenis en belangrij-

ke gebeurtenissen van de Nationale

StrijdersbondDudzele.

Vorige maand heeft ons dorp een

schoon pakje onder de kerstboom

gekregen. Alle chance want soms

kunnen die bomen wel een keer

pootjes krijgen in deze kerstperio-

de.Maar dat terzijde.Het fameus ca-

deauwas deweigering vande omge-

vingsvergunning door de minister

voor breekwerf Top-Mix. Een dik-

ke pluim voor Dudzele A.C.T.I.E.F

die steun kreeg van ons hele dorp.

Dudzele ga je niet zomaar belagen

met geluidsoverlast, stof en asbest

vervuiling. Daar hebben wij allen

samen een stokje voor gestoken.

Het toont aan dat wij als dorp zeer

weerbaar zijn en de toekomst zul-

len blijven waarborgen zover het

mogelijke.

Van onze vriend Covid zijn we nog

ook niet vanaf maar alleen samen

kunnen we hieruit geraken als sa-

menleving door ons collectief te la-

ten boosterprikken en te zorgen

voorelkaar.

Ik wens jullie in het nieuwe jaar

veel geluk en nu nog meer dan ooit

een goede gezondheid toe! Als laat-

ste zou jullie willen vragen om te

applaudisseren voor de mensen in

de zorg die ook alles gegeven heb-

ben in 2021 en dat zullen blijven

doen in 2022. Niet om 20u maar nu!

Dankjewel.

JewijkburgemeesterKristof

Lieveparochianen

Hadden jullie me een jaar geleden

gevraagd hoever we vandaag zou-

den staan na 2021, dan had ik ge-

zegd:

Metvelengezelligsamenzijn,

weliswaar met COVID in het achter-

hoofd.

Maar het lot is ons tot vandaag nog

steedsandersgezind.

Het is nog altijd een gemaskerd sa-

menzijn,

coronalaatonsnog

steedsniet los.

Ondertussen hebben ook vele men-

sen kleine zaken leren respecteren:

een wandeling maken, een fiets-

tochtje,

…nueensindezon,

dan weer een regenvlaag trotseren.

Het normale leven staat nog steeds

deelsopzijnkop.

Toch is elke dag van ons leven be-

langrijkopzijneigenmanier.

Deenegeeft jeverdriet

en de andere brengt je plezier en ge-

luk.

Deenedagisprachtig,

de andere zou je zo vlug mogelijk

willenoverslaan,

maar elke dag is er eentje bij in ons

leven, inonsbestaan.

Naast een goeie gezondheid, heb ik

nietveel tewensen,

maar als ik toch nog iets mag wen-

sen voor jullie allen op deze 1e janu-

ari2022,

dan is het kracht, geduld en liefde,

om zo vlug als mogelijk weer sa-

mentekunnenzijnmetelkaar

zoals voorheen, zonder beperkin-

gen!

Een heel Gelukkig Nieuwjaar aan

iedereenhieraanwezig !

Dudzele, 1 januari2022

uwgenegendienaarHerbert

2022

Een 'toost' op het nieuwe jaar

50 jaar De Andere Film Brug-

ge, een verjaardag die vraagt om

terug te blikken op vele boeien-

de films, op ontelbare enthousiaste

reacties, op ontmoetingen met tal-

loze trouwe of nieuwe bezoekers,

op een deugddoende samenwerking

tussenD.A.F.enKinepolis.

We blijven ervan overtuigd dat

het aanbieden van eigenzinnige,

soms ondergewaardeerde of mis-

kende films een uitdaging moet

blijven. We blijven kiezen voor een

mix van onderhoudende én geën-

gageerde films. Voor dit voorjaar

kozen wij drie Belgische films van

formaat: twee maatschappelijk rele-

vante debuutfilms : ‘Un Monde’ en

‘La Civil’ – en een zeer persoonlijke

film‘LesIntranquilles’.

Andere films, die historisch belang

hebben of aansluiten bij de actua-

liteit zijn ‘Notturno’, ‘The Assis-

tant’, ‘Dear Comrades’, ‘There is no

Evil’, ‘ Madres Paralelas’. We blij-

ven zoeken naar een evenwicht tus-

sen moeilijkere films die ons aan-

zetten tot nadenken en tot ande-

re inzichten kunnen brengen èn

luchtiger films zoals ‘Illusions Per-

dues’. Zij laten ons vooral genieten

van een vindingrijk scenario, van

mooie fotografie en een prachtige

enscenering.

We hopen dat we jullie met ons aan-

bod kunnen verbazen en charme-

ren en dat we jullie op donderdag-

avond weer mogen ontmoeten voor

een reeks knap gemaakte films, die

ten volle tot hun recht komen op

het grote scherm en dankzij de feil-

lozetechniekvanKinepolis.

LA CIVILE

Mexico, België - 2021

Regie:TeodoraAnaMihai

Vertolking: Arcelia Ramirez, Jorge

A.Jimeneze.a.

Duur: 155'

donderdag 27 januari - 20 uur

KinepolisBrugge

‘La Civil’ is het verhaal van een ge-

tormenteerde Mexicaanse moeder

die op zoek gaat naar haar doch-

ter, ontvoerd door een drugskartel.

Ze ontpopt zich daarbij als privé-

detective en zelfs wreker. Ze moet

wel: voor hulp en gerechtigheid

kan ze niet rekenen op de cor-

rupte ordediensten. De film speelt

zich af in 2014, toen het geweld

tot een kookpunt kwam als werd

opgetreden tegen de drugssmokkel

en de bendes terugsloegen. Tege-

lijk kon de film zich net zo goed

nu afspelen. Het drugsgeweld is er

op een bepaald moment gekomen,

maar weer wegkrijgen lijkt onmo-

gelijk.De Belgisch-Roemeense Mi-

hai baseerde haar personage op een

bestaande Mexicaanse moeder en

op haar gesprekken met tientallen

vrouwen, die een kind verloren aan

de drugsoorlog. Ze won in Cannes

een prijs voor haar moed omdat ze

met haar verhaal de problematiek

van kinderontvoeringen in Mexico

onder de aandacht brengt. Een hef-

tig fictiedebuut, aangrijpend maar

essentieel.

JeroenStruys,DS10 juli2021

NOTTURNO

Italie, Frankrijk, Duitsland -

2020

Regie:GianfrancoRosi

Vertolking:

Duur: 101'

donderdag 3 februari - 20 uur

KinepolisBrugge

Je hart breekt bij het zien van ‘Not-

turno’ van Gianfranco Rosi (van

het humane ‘Fuocoammare’ onder

meer). Oorspronkelijk zou Rosi dit

document over de kunst van het

overleven in het Nabije Oosten lou-

ter ‘s nachts filmen. Maar dat bleek

te complex. Rosi laat zien hoe men-

sen in de grensstreek van Liba-

non, Irak, Syrië en Koerdistan het

(naoorlogse?) leven ervaren maar

vooral ook moeten leren aanvaar-

den. En dat is hard. Rosi doet beel-

den spreken. Of hij nu rouwende

moeders volgt, via de voice mail te-

lefoontjes van een door Daesh (IS)

ontvoerde dochter aan haar moe-

der laat ophalen, getraumatiseerde

Jezidi-kinderen tijdens een thera-

peutische les filmt of psychiatri-

sche patiënten die een toneelstuk-

je opvoeren, elk verhaal is een film,

een gedicht, een roman an sich.

Rosi’s geduldig observerende blik

- hij filmde drie jaar lang - le-

vert een bonte mozaïek van sterke

verhalen op, zeer sereen gebracht,

waardoor poëzie in zijn meest pure

vorm zijn even unieke als weer-

galoze film(taal) binnensijpelt. In-

drukwekkendecinema.

FreddySartor

Meer info

www.anderefilm.be

DE ANDERE FILM BRUGGE


