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BESTE BRUGGELING

F

eesttafels zijn afgeruimd, goede voornemens zijn genomen,
het nieuwe jaar is gestart. Ik wens u een gezond en gelukkig
2017. Dit jaar pakt Brugge uit met heel wat primeurs. Naast
twee nieuwe, grote festivals staan ook gloednieuwe sportevenementen op de kalender. Bovendien zet ‘de toekomst van Brugge’
in 2017 het kind centraal.
Al sinds de middeleeuwen is Brugge een muziekstad. Dit jaar
doet onze stad deze titel eer aan met het nieuwe, tweejaarlijkse
muziekfestival B Major! Van 1 tot 5 maart slaan de Brugse cultuurhuizen de handen in elkaar om een unieke, Brugse sound te
creëren. Op verschillende locaties brengen muziekmakers nieuw
werk en steken ze oude muziek in een nieuw jasje. Daarnaast organiseert Music Fund een inzameling van oude instrumenten om
ze een nieuw leven te geven in oorlogs- en conflictgebieden.

Dit jaar pakt
Brugge uit met heel
wat primeurs
Van 5 tot 13 mei start er een nieuw literatuurfestival: Brutaal.
Momenteel verblijven drie nieuwe schrijftalenten in Brugge. Ze
schrijven over hun verblijf in de stad en zullen hun verhalen naar
de buitenwereld brengen tijdens Brutaal. Verder zullen ontmoetingen en gesprekken met verschillende auteurs plaatsvinden op
verborgen plekken en inspirerende pleinen en wordt de binnenstad het schouwtoneel van talige interventies.
Een stad waarin kinderen zich thuis voelen, is een stad waarin
iedereen zich thuis voelt. Daarom zet de toekomst van Brugge in
2017 kinderen centraal. De Brugse kinderen worden de architecten van de stad en mogen hun creativiteit de vrije loop laten. Er
komt een groot belevingsonderzoek naar wat kinderen belangrijk
vinden en er worden een pak activiteiten op poten gezet.
Helaas zal de Ronde van Vlaanderen in 2017 niet meer in Brugge
starten. Stad Brugge blijft niet bij de pakken zitten en organiseert
dit jaar drie nieuwe sportevenementen: een Bike Festival voor de
recreatieve fietsers (17 juni), een internationale wielerwedstrijd
(18 juni) en de Great Bruges Marathon (15 oktober).
Ook in 2017 maken we samen Brugge mee!

Renaat Landuyt,
burgemeester van Brugge

INTERVIEW
THE NEW SOUND OF THE CITY
MUZIEKBIËNNALE B MAJOR! ZORGT VOOR GROOTS EN FRIS GELUID

V

an woensdag 1 tot en met zondag 5
maart vindt in de binnenstad B Ma
jor! plaats, een gloednieuwe biënnale
waaraan nagenoeg alle Brugse cultuur
huizen meewerken. Zo ook de jonge Brug
gelingen Hendrik Lasure en Korneel Ber
nolet en Waregemnaar Mathias Coppens.
Waregemnaar Mathias schreef op vraag van
Symfonieorkest Vlaanderen een compositie
die op woensdag 1 maart in première gaat.
Korneel is assistent-dirigent voor de mo
numentale Gershwin-productie van Anima
Eterna Brugge op vrijdag 3 en zaterdag 4
maart. En Hendrik zit aan de piano bij het
duo Amber Haze voor het slotconcert van
KAAP op zondag 5 maart.

Van links naar rechts: Mathias Coppens,
Korneel Bernolet en Hendrik Lasure

BiS Hoe zijn jullie in de muziek beland?
HENDRIK LASURE Mijn ouders zijn van opleiding professionele muzikanten. Mijn vader
studeerde dwarsfluit aan het Lemmensinstituut Leuven en hij zong in het koor Ex Tempore. Daardoor heb ik tijdens mijn jeugd heel
veel barokconcerten bijgewoond. Volgens mij
is dit wel een belangrijk gegeven in mijn muzikale opvoeding. Mijn moeder studeerde klarinet aan het Lemmensinstituut en werd daarna
lerares notenleer. Ik heb vier jaar notenleerlessen gevolgd bij haar. Eerst speelde ik viool
en toen ik een jaar of acht was, ontdekte ik
thuis al improviserend de piano. Na een klassieke opleiding van vier jaar besloot ik om jazz
te proberen. Toen is mijn actieve passie voor
muziek ontstaan en ben ik echt beginnen te
werken.
MATHIAS COPPENS Muziek is voor mij altijd
een evidentie geweest. Bij ons thuis speelde
mijn grootmoeder heel vaak op de piano. Toen
ze stierf, kreeg ik een aantal partituren en cd’s.

Zo beland je volgens mij in de muziek: door te
luisteren en te ontrafelen hoe iets ineen zit.
Dat is wat een componist doet.
KORNEEL BERNOLET Als peuter stond ik
mee te dirigeren met het nieuwjaarsconcert
op televisie. Ik was ook altijd zeer aandachtig
als mijn moeder, zus of broers muziek speelden. Toen ik zes jaar was, ging ik mee naar
de pianolessen, en van het een kwam het
ander. Eerst was het piano, later kwam daar
slagwerk bij en toen volgde wat orgel, zang
en viool. De constante was dat ik zelf muziek
schreef. Later wilde ik vooral dirigeren. Toen ik
zestien was, bespeelde ik tijdens een muziekstage een klavecimbel. De vonk om veel meer
met historische uitvoeringspraktijk bezig te
zijn, sloeg over. Twee jaar later trok ik naar
Antwerpen om er klavecimbel en compositie
te studeren.

Brugge is
een plaats
die blijft
terugkeren in
mijn carrière

BiS Wat is jullie specifieke inbreng voor B
Major?
M. COPPENS Ik schrijf het openingswerk voor
Symfonieorkest Vlaanderen.
H. LASURE Ik speel een concert op 5 maart
met Amber Haze: Casper Van De Velde en
Francesca Palamidessi.
K. BERNOLET Zelf zal ik met Anima Eterna
Brugge een groot Gershwin-programma voorbereiden als assistent-dirigent van Jos van Immerseel. Anima Eterna Brugge is een orkest
dat ‘oude muziek’ (de muziek van Gershwin
is intussen al bijna 100 jaar oud) opnieuw wil
spelen volgens de principes van toen. Dus teruggrijpend naar de technieken én de instrumenten die de componist zelf heeft gekend.
Mijn inbreng is dat ik de repetities dirigeer, hetzij in de volledige bezetting van het orkest met
de solisten, hetzij in kleinere groepen (partiële
repetities, zoals we dat noemen). De bedoeling
daarvan is om niet alleen de noten in te stude-

ren, maar vooral om alle stilistische zaken onder de loep te nemen en het geheel in elkaar te
schuiven. Met een groot orkest mag je dat niet
onderschatten.
BiS Hoe belangrijk is Brugge in jullie muzikaal verhaal?
M. COPPENS Brugge is een plaats die blijft
terugkeren in mijn carrière. Ik nam een tijd
geleden in het Brugse Conservatorium een
werk op van Vic Legley. De cd was een staalkaart van zijn werk, gespeeld door leerlingen
van het deeltijds kunstonderwijs. Enkele jaren
later speelde ik in datzelfde conservatorium
een solorecital en na mijn studies gaf ik er kort
pianoles. In het gebouw hangt er een heel specifieke sfeer waar ik enorm van houd.
K. BERNOLET Nog voor ik muziek ging voortstuderen, gingen mijn ouders zo goed als
maandelijks naar concerten in het Concertgebouw, waardoor mijn muzikale vorming ook

langs die weg bloeide. Enkele van mijn beste
vrienden en collega-muzikanten werken en
wonen in het Brugse. Mijn eerste klavecimbelleraar, Ewald Demeyere, is ook van de streek.
En uiteraard is er het MAfestival, het jaarlijks
walhalla voor oude muziek.
H. LASURE Ik ben opgegroeid in de Werfstraat,
waar ook De Werf is. Daar worden al dertig jaar
jazzconcerten gehouden. Vanaf het moment dat
ik in de muziekschool van Knokke jazzlessen
kreeg, ontstond mijn interesse voor deze muziek. Daarna ging ik naar bijna alle concerten in
De Werf. Drie jaar lang kwam ik er wekelijks. Ik
ben ervan overtuigd dat de warmte die deze plek
uitstraalt, mij de liefde voor muziek heeft bijgebracht. Ik heb heel veel aan De Werf te danken.
(Noot: De Werf is nu KAAP, in een fusie met Vrijstaat O.)
www.bmajor.be
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BRUGGE PAKT UIT
MET EEN MUZIEKBIËNNALE
Brugge stelt tijdens de krokusvakantie een nieuw, tweejaarlijks mu
ziekfestival voor. Van 1 tot 5 maart staat B Major! voor een groots en
fris geluid, een unieke Brugse sound die wil eren en creëren, en stoelt
op traditie en vernieuwing. Atelier Brugge gooit de poorten open voor
muziekmakers van vandaag.
B Major! zet de intense samenwerking tussen alle partners in de verf.
Cultuurcentrum Brugge, Cactus Muziekcentrum, KAAP, MAfestival, het
Entrepot en het Concertgebouw presenteren het hele jaar door een breed
gamma aan muzikale genres en stijlen uit alle windrichtingen. B Major!
laat deze troeven zien en focust op muzikale creaties uit de stad.

The new sound of the city

Drie professionele orkesten – Anima Eterna Brugge, Symfonieorkest
Vlaanderen en Het Kamerorkest Brugge – snijden een gloednieuw project aan. Daarnaast krijgen heel wat componisten en muzikanten de
opdracht om nieuw werk te maken. Daarvoor worden de diverse concertzalen en enkele iconische locaties in de stad ingezet.
Brugge Plus zet zijn schouders onder de grootschalige instrumentenen fondsenwerving voor het humanitaire project Music Fund. Het Concertgebouw zal zich op zaterdag 4 maart ontpoppen als een muzikale
bazaar voor oude instrumenten die een nieuw leven krijgen, in nieuwe
handen en verre landen.

Programma
WOENSDAG 1 MAART OM 20.00 UUR
Bolero - Symfonieorkest Vlaanderen
Concertgebouw, ’t Zand 34
Tickets: 10 tot 37 euro
DONDERDAG 2 MAART OM 20.00 UUR
Verbeeldingrijk concertparcours
Concertgebouw, ’t Zand 34
Tickets: 22 euro
DONDERDAG 2 MAART OM 20.00 UUR
Harmonic Inspirations - B’rock
Magdalenazaal (MaZ), Magdalenastraat 27
Tickets: 24 euro
VRIJDAG 3 EN ZATERDAG 4 MAART TELKENS
VAN 20.00 TOT 23.00 UUR
Are We Here? ft. Moonlight Matters
Burg
Gratis
VRIJDAG 3 MAART OM 20.00 UUR EN
ZATERDAG 4 MAART OM 15.00 UUR
Gershwin’s greatest hits Anima Eterna Brugge
Concertgebouw, ’t Zand 34
Tickets: 9 tot 43 euro
VRIJDAG 3 MAART OM 20.00 UUR
Refugees for Refugees
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29
Tickets: 6, 9 of 12 euro
ZATERDAG 4 MAART VAN 10.00 TOT 18.00 UUR
Music Fund Actiedag: Geef muziek een kans
Concertgebouw, ’t Zand 34
Gratis toegang, vrijwillige bijdrage t.v.v.
Music Fund
ZATERDAG 4 MAART OM 20.00 UUR
Sam Amidon meets Het Kamerorkest Brugge
Murder Ballads & Songs of Redemption
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29
Tickets: 16 euro (vvk)/20 euro (add)
ZONDAG 5 MAART VAN 11.00 TOT 16.00 UUR
Pas De Deux
KAAP
Duoconcerten
Diverse locaties
Tickets: 6 tot 14 euro/dagticket: 36 euro

www.bmajor.be
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MUSIC FUND ACTIEDAG

B MAJOR! EEN MUZIEKFESTIVAL MET HET HART OP DE JUISTE PLAATS
Op zaterdag 4 maart zet het Concertgebouw van 10.00 tot 18.00 uur
de deuren open voor een grootschalige instrumenteninzameling ten
voordele van Music Fund. Music Fund verzamelt en herstelt muziek
instrumenten en geeft ze een tweede leven in ontwikkelings- en con
flictgebieden. Heb je geen instrument te geef maar wil je Music Fund
wel steunen? Toon dat Brugge muziek wereldwijd een kans geeft en
organiseer een actie of word donateur.
Oprichter Lukas Pairon en Bruggeling Jan Rachels zijn de drijvende
krachten achter dit project.
Vanuit zijn functie bij het muziekensemble Ictus stelde Lukas Pairon
een grote nood aan instrumenten in ontwikkelingsgebieden vast. Van
daaruit groeide het idee om een inzamelactie van instrumenten te organiseren. Zo is in 2005 Music Fund ontstaan. “Music Fund herstelt de ingezamelde muziekinstrumenten, transporteert ze naar ontwikkelingsgebieden en zorgt ter plaatse voor opleidingen en herstelateliers. Het
credo van Music Fund is: ‘muziek als instrument voor ontwikkeling’”.
Pairon en zijn collega’s stelden vast dat een instrument meer is dan een
object dat je kunt doorgeven: “Elk instrument is een web van emotie
en herinnering: de schenker, diens kinderen of een overleden familielid heeft er bijvoorbeeld jarenlang op gespeeld. Vanuit die optiek is het
weggeven van een instrument geen afscheid, maar het begin van iets
nieuws. Iedereen wil weten waar zijn viool, gitaar of piano naartoe gaat,
wie erop oefent en hoe het die mensen vergaat. Met het instrument
reist de schenker op een manier mee naar de gebieden van conflict of
extreme armoede.”
Jan Rachels is sinds 2009 lid van het bestuur van Music Fund: “Een
van de motto’s van Music Fund is ‘geef muziek een kans’. We roepen
de Bruggelingen op om uit hun kot te komen voor Music Fund. Dat kan
door een instrument te schenken of door zelf een ludieke actie op poten te zetten om geld in te zamelen. Voor het stockeren, het herstellen
en het transporteren van de muziekinstrumenten zijn immers heel wat
fondsen nodig.”
Jan Rachels

Lukas Pairon

“Na de actiedag in Brugge worden de instrumenten gesorteerd en getransporteerd naar Marche-En-Famenne,” gaat Lukas Pairon verder.
“Daar worden ze hersteld en gestockeerd. In een latere fase worden
ze verscheept naar de gebieden die de instrumenten het meeste nodig
hebben. De schenker kan perfect volgen waar zijn of haar instrument
naartoe gaat. Zo weet je dat jouw instrument in goede handen is en
waar het terechtkomt.”
Beide heren herinneren zich nog de schenking van een piano door de
weduwe van een concertpianist uit Antwerpen: “Het koppel woonde in
een appartement en om de piano te kunnen plaatsen, hebben ze zelfs
een muur moeten slopen. Er was een kraan nodig om het instrument
daar weg te krijgen. De weduwe was enorm ontroerd toen ze vernam
dat hij een mooie toekomst zou krijgen in Maputo in Mozambique.”
Op de vraag hoe de toekomst van Music Fund eruit ziet, antwoordt Lukas Pairon: “Doordat er steeds meer vluchtelingen naar België komen,
brengen we met Music Fund ook instrumenten naar asielcentra. Music
Fund is momenteel actief in Palestina, Israël, Marokko, Congo, Mozambique, Haïti en steunt sociaal-artistieke muziekprojecten in Europese
landen. Het is de bedoeling om contacten op te bouwen en zo het aantal
landen waarin we actief zijn, uit te breiden. Music Fund wil wel in de
niche van muziek verder blijven doen.“

Oproep: geef muziek een kans
Volgen Jan Rachels kan Brugge daarin een belangrijke rol spelen: “We
dromen van een permanent inzamelpunt voor muziekinstrumenten in
Brugge. Brugge is immers een echte cultuurstad met vele professionele muziekactoren, muzikanten en muziekscholen.” Afsluiten doet hij met
een oproep: “Ik zou aan alle Bruggelingen willen vragen om voor Music
Fund op de zolder te kruipen en hun muziekinstrumenten van onder het
stof te halen. Dat geldt ook voor instrumenten die toch maar als decoratiestuk dienen: geef ze een tweede leven! Ol wa da je gift, is goed!”
www.musicfundbrugge.be
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BRUTAAL: BRUGGE KRIJGT
INTERNATIONALE BIËNNALE
VOOR LITERATUUR
Taal staat centraal in het gloednieuw internationaal festival BRUTAAL.
Van vrijdag 5 tot zaterdag 13 mei is Brugge negen dagen en nachten
lang een broeinest voor schrijvers en lezers, voor lettervreters en
woordsmeden, voor literatuur en taal. De stad wordt een groot labo
waar het geschreven en gesproken woord centraal staan.
De organisatie van Brutaal ligt in de handen van het nieuwe kunsten
centrum KAAP, een fusie van De Werf (Brugge) en Vrijstaat O. (Oos
tende). Diverse Brugse en nationale partners werken eraan mee.
Met Brutaal knoopt Brugge aan met haar ‘Gouden Tijd’. In de veertien
de eeuw was Brugge niet enkel een broedplaats voor ambachten en
kunsten, maar ook voor nieuwe teksten en talen. Onze stad stond toen
internationaal bekend om boekverluchting, grafplaten en letterkunst.
Die centrale rol in kunsten en literatuur wil Brugge ook nu opnemen.
Concreet: welke nieuwe vormen kunnen geschreven en gesproken
woord nu, vandaag, aannemen?

PROGRAMMA
Het publiek krijgt een ruim programma met inspirerende ontmoetingen
en diepgaande gesprekken op verborgen plekken en verrassende pleinen in Brugge. De binnenstad verwelkomt poëtische acties, verhalen en
manifesten, zowel overdag als ‘s avonds.
Het festival opent op vrijdag 5 mei in het Concertgebouw. Internationale
en Nederlandstalige auteurs laten een stad een rol spelen in hun verhalen. Ze vertegenwoordigen verschillende steden, continenten, sferen,
culturen en gaan met elkaar in dialoog.
In het weekend van 6 en 7 mei treden diezelfde auteurs op voor een
kleiner publiek, op bijzondere locaties in de stad. De bekendste namen
krijgen een groot podium. Tijdens het openingsweekend werkt KAAP
aan een woord-happening. Jonge makers, artiesten, auteurs, performers... zorgen voor een doorlopend programma met brutale teksten.
Ook het publiek kan een bijdrage doen, en die samenwerking resulteert
in een woord-optocht door de Brugse binnenstad.
Het slotweekend van 12 en 13 mei staat in het teken van auteurs met
een specifieke taal en de kracht van de verbeelding. Zij krijgen op 12
mei een groot podium in de Stadsschouwburg en zullen op 13 mei in de
stad opduiken, alleen of met z’n tweeën. KAAP presenteert ook vijf theatervoorstellingen waarin de stem van de schrijver centraal staat, o.a.
in samenwerking met CC Brugge. Ook met de Openbare Bibliotheek
Brugge werkt KAAP een programma uit.
Er komt ook een poëzieprogramma met het Guido Gezellemuseum als
uitvalsbasis.
Brutaal sluit af met een groot feest op zaterdagavond 13 mei. Schrijvers en performers brengen er hun strafste teksten en er is livemuziek
en een afterparty.

AUTEURS IN RESIDENTIE IN BRUGGE
Drie auteurs die ook zullen deelnemen aan Brutaal, verblijven nog tot begin maart in Brugge en schrijven hier een
verhaal. In het salon van boekhandel De Reyghere vertellen
zij aan het publiek wat Brugge en stedelijkheid voor hen betekent. Tijdens het festival, in mei, worden hun teksten aan
het publiek voorgesteld.
Op 24 januari was er al een ontmoeting met de Zimbabwaanse
Petina Gappah (°1971). Gappah schreef vorig jaar ‘Het boek
van Memory’, het verhaal van de 28-jarige ter dood veroordeelde Memory, die letterlijk voor haar leven schrijft in de hoop
zo vrij te komen. Petina Gappah brak in 2009 internationaal
door met haar eerste roman, ‘De Danskampioen’ (‘An Elegy for
Easterly’). Daarvoor kreeg ze de Guardian First Book Award.
Op zaterdag 12 februari is het aan de Roemeens-Nederlandse Mira Feticu (°1973), die aantreedt tijdens het boekenprogramma ‘Lees Meer!’ (zie p. 11). Haar eerste roman, ‘Lief kind
van mij’ verscheen in 2012. Een jaar later kwam ‘De ziekte
van Kortjakje’ uit. Beide boeken gaan over de confrontatie met
haar eigen achtergrond als immigrant in Nederland. Haar
laatste werk, ‘Tascha’ (2015) vertelt het verhaal van de beruchte kunstroof uit de Kunsthal.
Op donderdag 2 maart is Hagar Peeters (°1972) te gast. Zij
won vorig jaar de Fintro Literatuurprijs voor haar debuutroman ‘Malva’, over de verstoten gehandicapte dochter van de
dichter Pablo Neruda. Toen ze acht jaar was, stierf Malva in
alle anonimiteit in Nederland. Peeters werd zelf pas op haar
elfde erkend door haar eigen vader, de Nederlandse socioloog
en schrijver Herman Vuijsje.
www.kaap.be
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HET MUZIKALE
VOORJAAR VAN
CULTUURCENTRUM BRUGGE

CHRISTIAN RIZZO: AD NOCTUM

Wie van muziek houdt, is bij Cultuurcen
trum Brugge aan het goede adres. Dit voor
jaar zijn er enkele grote namen uit binnen–
en buitenland te gast.

Met ‘Ad Noctum’ brengt hij een eerbetoon aan de nocturnes
van de negentiende-eeuwse Poolse componist en pianovirtuoos
Frédéric Chopin en aan de Franse bohemien en componist Erik
Satie, wiens muziek als pre-elektronisch wordt bestempeld.

Op zaterdag 18 februari duiken Guido Belcanto, Jan De Smet (De Nieuwe Snaar) en
Barbara Dex in het onsterfelijke repertoire
van Bobbejaan Schoepen. Bobbejaan was
onze Vlaamse cowboy, maar ook een vedette
van wereldniveau. Hij schonk ons klassiekers als ‘Lichtjes van de Schelde’, ‘Eerbied
voor jouw grijze haren’ en ‘Café zonder bier’.

In Rizzo’s werk neemt de scenografie een prominente plaats
in. De dansers gaan in dialoog met de Taiwanese computergraficus Juan-Hau Chiang, die hen in een virtuele wereld
laat bewegen.

Op dinsdag 21 februari kun je in de Stadsschouwburg de legendarische Britse band
10CC aan het werk zien. Het vijftal verkocht
wereldwijd meer dan 30 miljoen albums
en is bekend van hits als ‘I’m not in love’ of
‘Dreadlock Holiday’.
Lady Linn & Her Magnificent Seven stellen je
graag hun nieuwste album ‘Keep it a secret’,
voor op zaterdag 25 februari in de Stadsschouwburg. De plaat bevat twaalf prachtige songs, levendig en uptempo, maar ook
warm, zwoel en een tikje mysterieus.
Binnen de Nostalgia-formule op zondag
blaast Jackobond het oeuvre van zangeres
Marva nieuw leven in. ‘Ik dans met een ander’, ‘Rode rozen in de sneeuw’, ‘Eiland in
groen en blauw’… zijn maar enkele nummers
die je zult herkennen op 12 maart.

Christian Rizzo is een naam om te onthouden. In het Concert
gebouw presenteerde deze Franse choreograaf vorig jaar een
uitbundig werk met acht mannelijke dansers. Hij is nu terug
met een nieuwe productie.

In december is Christian Rizzo curator van het dansfestival December Dance. Deze voorstelling is een mooie kennismaking
met zijn werk, dat volgend jaar uitgebreid aan bod zal komen.
Ad Noctum, op vrijdag 17 februari om 20.00 uur in MaZ, Magdalenastraat 27,
8200 Brugge.
Tickets kosten 15 euro (gratis inleiding door Gloria Carlier om 19.15 uur).

BELMUNDO FESTIVAL FOCUST OP MUZIEK
Belmundo, van vrijdag 24 februari tot en met vrijdag 24 maart,
is aan de tweede editie toe. Dit kleurrijke festival brengt je dit
voorjaar in zuiderse sferen. Op het programma staat veel mu
ziek, gekruid met enkele pittige workshops en proeverijen.
De ontdekkingstocht gaat dit jaar verder richting Noord-Afri
ka, met een blik op uiteenlopende muziekgenres.
Op vrijdag 24 februari vormt de film Clash in Cinema Liberty
een prelude op het festival (in samenwerking met MOOOV).
Op vrijdag 17 maart waan je je dankzij de muzikanten van
Egyptian Project in het feestelijke Egyptische nachtleven.

DAVEREND: IT IT ANITA + THE DAY OFF
Vrijdag 17 februari om 20.00 uur in Daverlo
Deze editie van Daverend zal zijn naam alle eer aandoen. De
sound van het Luikse lawaaiorkest It It Anita is gedrenkt in
ninetiespunk en drijft op adrenaline. De band is aan een stevige opmars bezig en heeft een uitmuntende livereputatie. It
It Anita speelde afgelopen zomer op Dour en Pukkelpop en
kreeg er telkens lovende recensies. John Agnello, bekend van
Sonic Youth en Dinosaur Jr, tekende voor de opnames van hun
jongste album.
De opwarmer van de avond is The Day Off, een vierkoppige band
uit Jabbeke die beïnvloed is door punk, grunge en stonerrock.

Op zaterdag 18 maart blijf je in dezelfde streek, met de betoverende verschijning en de bezwerende stem van de ‘Nubische
parel’ Alsarah. Deze opvallende muzikante wordt beschouwd
als de rijzende ster aan de nog maar pas ontgonnen oase van
de retropop uit het verre zuiden van Egypte.
Op donderdag 23 maart laat het Armeens-Turkse duo Vardan
Hovanissian samen met het Emre Gültekin Kwartet het beste
van zichzelf horen. Hovanissian is een virtuoos op de duduk,
een typisch Armeense dubbelrietblazer. Gültekin bespeelt een
uiteenlopend gamma aan Turkse snaarinstrumenten, zoals de
saz en de tambur.
Belmundo sluit af op vrijdag 24 maart met de nieuwe revelatie
van de fado: Gisela João. Ze zingt over liefde en teleurstelling,
laat zich leiden door haar gevoel en wordt geraakt door de
huidige harde sociale realiteit in Portugal.
www.ccbrugge.be
050 44 30 60
In&Uit Brugge, ’t Zand 34 (Concertgebouw), 8000 Brugge
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STEM MEE VOOR DE BRUGOTTA AWARDS
Op zaterdag 15 april wordt de rode loper uitgerold voor onze Brugse muziekscene. Op die avond worden in de Stadsschouw
burg voor het eerst de Brugotta Awards uitgereikt. Het Brugotta-label staat voor ‘Bruges Got Talent’.
Verwacht je aan een echte ‘Awards Night’ met glitter en glamour, verrassingsacts, unieke gelegenheidsformaties, toespraken,
prijzen, bloemen, bekers en medailles.
Metronoom stelt voor de gelegenheid een band samen die je een resem onsterfelijke Brugse hits brengt.
Wie met een Award naar huis gaat, bepaal jij. Surf voor 1 maart naar www.brugotta.be en stem voor jouw favorieten of bezorg
het ingevulde stemformulier aan Cultuurcentrum Brugge. Er zijn elf categorieën met telkens vijf nominaties. Ook de ‘Brugotta
Life Time Achievement Award’ wordt die avond uitgereikt.
Wie stemt, maakt kans op een van de twintig duotickets.
De uitreiking van de Brugotta Awards vindt plaats op zaterdag 15 april om 20.00 uur in de Stadsschouwburg.
Tickets kosten 15 euro. In samenwerking met Metronoom.

De meest actieve Brugse muzikant

HotSpot @ Bruges

De meest hongerige schoolband

Markantste Brugse frontman/-vrouw

 Frodo Neels
 Carlo Van Belleghem
 Filip Bollaert
 Geeraard De Groote
 andere: ..................................................................
 TwolfNolf (Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut)
 Last Resort (O.-L.-Vrouw Hemelvaartinstituut)
 Color Casting (Sint-Lodewijkscollege)
 andere: ..................................................................

Strafste band/artiest van het moment

 Soviet Grass
 Rumours
 Saimn-I
 Seven Oaks
 andere: ..................................................................

Het meest memorabele Brugotta optreden
 We Are Ooh People (Soundtrack ‘16)
 Beuk (Unplugged ‘15)
 Karen Vanhulle (Unplugged ‘15)
 Guilty As Charged (Daverend ‘16)
 andere: ..................................................................

De meest stijlvolle band

 Rumours
 The Violent Husbands
 Soviet Grass
 De Portables
 andere: ..................................................................

De origineelste coverband

 Comptoir Des Arts
 The Reflex
 27Bflat
 Charlie Rockets
 andere: ..................................................................
 Edje Ska
 Peter Slabbynck
 Sam Louwyck
 Marieke Hutsebaut
 andere: ..................................................................

De band die de meeste decibels produceert
 After All
 Cowboys & Aliens
 Signs Of Algorithm
 Shuriken II
 andere: ..................................................................

De meest dansbare dj van het moment

 UBR - Hubert Serlet
 Early Adopter
 Damp Oord (collectief)
 DJ Grazzhoppa
 andere: ..................................................................

Het Brugs monument

 Raymond van het Groenewoud
 Elisa Waut
 Red Zebra
 Lemon
 andere: ..................................................................

 Central Station
 Cajun Moon
 Wolfgang
 Bruges Swan Patrol
 andere: ..................................................................

Vul hier je persoonsgegevens in. Zo is je stem geldig en maak je kans op een van de twintig gratis duotickets.
Naam, voornaam: 
Email: 



MaZ, Stadsschouwburg, Cultuurzaal Daverlo, Metronoom: deponeer dit ingevulde formulier ter plaatse in de stembus!
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LEES MEER!
MET MARC REUGEBRINK,
LOUIS VAN DIEVEL
EN MIRA FETICU
VRT-journaliste Ann De Bie interviewt drie
auteurs over hun nieuwste romans: Marc
Reugebrink, Louis Van Dievel en Mira Fe
ticu. Van elke roman wordt een exemplaar
verloot onder de aanwezigen, met dank aan
boekhandel De Reyghere.
In ‘Het huis van de zalmen’ van Marc Reu
gebrink krijgt Marcel tijdens een bezoek aan
een zalmkwekerij te horen dat zijn moeder
is overleden. Hij komt tot het schokkende
besef dat hij haar eigenlijk nauwelijks heeft
gekend. De band met zijn roots is verbroken,
net zoals een gekweekte zalm de weg naar
zijn geboorteplek niet meer vindt.
Journalist en auteur Louis Van Dievel brengt
in ‘Landlopersblues’ het verhaal van een van
de vele witte kruisjes op het landloperskerkhof van Merksplas. Kleindochter Anita ontdekt na lang zoeken het graf van haar grootvader Pol Vervoort en vraagt zich af waarom
hij destijds vrouw en kinderen in de steek
liet. ‘Volksschrijver’ Louis Van Dievel schreef
eerder al drie bestsellers: ‘De Pruimelaarstraat’, ‘Hof van Assisen’ (bekroond met de
Hercule Poirotprijs 2012) en ‘Vicky & John’.
In februari verblijft de Roemeens-Nederlandse schrijfster Mira Feticu in Brugge. Ze
doet dit in het kader van het literair festival
Brutaal (zie p. 8). Feticu praat over haar roman ‘Tascha. De roof uit de Kunsthal’. Het
verhaal is gebaseerd op de ‘kunstroof van
de eeuw’: op 16 oktober 2012 werden zeven
waardevolle schilderijen gestolen uit de Rotterdamse Kunsthal. De Roemeen Radu Dogaru werd als hoofdverdachte aangeduid.
Het hoofdpersonage Tascha is het vriendinnetje van deze Radu. Hij heeft haar volledig
in zijn macht, neemt haar mee naar Nederland en zet haar aan tot prostitutie.
Lees Meer! vindt plaats op zondag 12 fe
bruari om 11.00 uur in het Concertgebouw
Brugge (kamermuziekzaal).

Tickets op www.ticketsbrugge.be
Lees meer! is een organisatie van
Openbare Bibliotheek Brugge,
Concertgebouw Brugge en boekhandel De Reyghere.

brugge.be

VRIJWILLIGERSCENTRALE
Als vrijwilliger aan de slag?
Deze organisaties kunnen jouw hulp gebruiken.

HET JONGERENONTHAAL

Het Jongerenonthaal van CAW (JAC) is een onthaaldienst voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Het JAC biedt
informatie, advies en ondersteuning aan jongeren
over diverse thema’s zoals huisvesting, relaties, vrije
tijd, werk …
De Brugse afdeling is op zoek naar een vrijwilliger.
CAW N-W-Vlaanderen
Mieke Burggraeve
0473 65 86 42
jac.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be

BRUGSE MARKT

Ben je gek op de Brugse markt en heb je af en toe een
zaterdagochtend vrij?
Sla je graag een praatje en ben je streng, maar rechtvaardig?
Ben je een pragmatische probleemoplosser?
Dan ben je de vrijwilliger die de dienst Lokale Economie zoekt voor het team Markt.
Dienst Lokale Economie
Lut Laleman
050 47 54 36
lut.laleman@brugge.be

HEILIG BLOEDPROCESSIE

Op donderdag 25 mei 2017 trekt de jaarlijkse Heilig
Bloedprocessie door de Brugse straten. De dienst
Vergunningen is op zoek naar vijftig vrijwilligers die
willen instaan voor de ticketcontrole en voor de nummering van de tribunes en/of de banken. Je werkt een
vier- à vijftal uren op donderdag 25 mei 2017 en krijgt
een vergoeding van 25 euro.
Dienst Vergunningen
Isabelle Clevers
050 44 80 00
isabelle.clevers@brugge.be

VRIJWILLIGERSCENTRALE,
KRAANPLEIN 6, 8000 BRUGGE
VRIJWILLIGERSCENTRALE@BRUGGE.BE,
050 44 82 22
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ERFGOED BRUGGE,
DE VIRTUELE
VERZAMELPLEK VOOR
ZESTIEN UNIEKE
BRUGSE ERFGOEDCOLLECTIES

BELEEF ERFGOED WAAR JE WIL
Met een eenvoudige muisklik doorzoek je nu meer dan
392.000 Brugse erfgoedstukken. Schilderijen, sculp
turen, middeleeuwse handschriften, foto’s, kaarten,
archeologische vondsten en historische kranten, je
vindt ze allemaal op www.erfgoedbrugge.be.
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ERFGOEDBRUGGE.BE: EEN BEKRONING
VAN 15 JAAR DIGITALISERINGSWERK

WAT KUN JE ZOEKEN EN VINDEN
OP ERFGOEDBRUGGE.BE?

Onder impuls van de pas opgerichte Erfgoedcel startte Brugge in 2001
met de digitalisering van de belangrijke fotocollecties van het Stadsarchief en de dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken. Beeldbank Brugge
(www.beeldbankbrugge.be) was geboren en groeide uit tot een populair
naslagwerk voor Bruggelingen en onderzoekers. Je vindt er foto’s en
prentbriefkaarten van gebouwen, monumenten, straat- en stadsgezichten, maar ook duizenden portret- of groepsfoto’s, zoals klasfoto’s uit het
archief van het Sint-Lodewijkscollege en portretten van voetbalclubs,
schuttersverenigingen, boldersmaatschappijen of toneelkringen.

Erfgoedbrugge.be beantwoordt vragen als: Hoe zag mijn straat er 100
jaar geleden uit? Wat schreven de kranten over de dood van Guido Gezelle? Herken je de meesterlijke hand van Jan van Eyck in zijn schilderijen? Wie was omstreeks 1600 eigenaar van mijn Brugse woning?

Nieuwe initiatieven volgden elkaar snel op: www.brugseverhalen.be bundelt getuigenissen van Bruggelingen en www.historischebronnenbrugge.be
publiceert unieke handschriften en drukken.
Een volgende mijlpaal was www.kaartenhuisbrugge.be, een uniek instrument in Vlaanderen waarmee je sinds 2005 de geschiedenis van
Brugse huizen kunt opzoeken, gecombineerd met oude Brugse kaarten.
De rijkdom van de Brugse erfgoedcollecties gaat nog veel verder. Zo
bezit de Openbare Bibliotheek Brugge niet alleen een unieke collectie
handschriften en oude drukken uit de bibliotheken van de cisterciënzerabdijen Ten Duinen en Ter Doest, maar ook uit verschillende privébibliotheken van bekende Bruggelingen, een ruime historische krantencollectie en het Guido Gezellearchief. Een schat aan interessante
informatie om digitaal aan te bieden.
De collecties van Musea Brugge staan uiteraard ook online, met wereldberoemde schilderijen van de Vlaamse primitieven, van Vlaamse expressionisten en van Magritte, Khnopff en Delvaux, beeldhouwwerken (onder
meer de Madonna van Michelangelo), unieke Brugse wandtapijten, edelsmeedwerk, tekeningen van Ensor en Spilliaert, de prentencollectie …
Ook de collecties archeologie en religieus erfgoed op Erfgoedbrugge.be
verdienen veel aandacht. Raakvlak, de interlokale vereniging voor archeologie in Brugge en Ommeland, bewaart heel wat opmerkelijke
archeologische vondsten in het onroerenderfgoeddepot De Pakhuizen. De collectie is heel uiteenlopend, van de prehistorie tot en met de
Tweede Wereldoorlog.
Tot slot stimuleert Erfgoedcel Brugge al enkele jaren de kerkbesturen
om een digitale inventaris van alle erfgoedobjecten te maken. De inventarissen van de Orthodoxe Kerk H.H. Konstantijn en Helena en de
Sint-Gilliskerk zijn afgerond en worden dankzij een samenwerking met
www.erfgoedinzicht.be van de Provincie West-Vlaanderen ook online
ontsloten.

EEN SCHATKAMER MET 392.000
BRUGSE ERFGOEDSTUKKEN
Brugge beschikt dus over een enorme rijkdom aan digitale data over
Brugs erfgoed. Dankzij Erfgoedbrugge.be kun je nu met een of meerdere trefwoorden vijf collecties samen doorzoeken: de collecties van Musea Brugge, Beeldbank Brugge, Kaart en Huis, Magis en de historische
krantencollectie van de Openbare Bibliotheek Brugge.
Op Erfgoedbrugge.be kun je ook andere collecties raadplegen, zoals
de middeleeuwse handschriften van de Openbare Bibliotheek Brugge,
de virtuele leeszaal van het Stadsarchief of het Guido Gezellearchief. In
de toekomst zal de centrale zoekfunctie nog meer collecties omvatten.

Een concreet voorbeeld: de eigenaars van Pieter Pourbusstraat 1 willen meer informatie over hun huis en over Pieter Pourbus. Ze surfen
naar www.erfgoedbrugge.be en tikken ‘Pourbusstraat 1’ in het centrale
zoekvenster. De zoekmachine geeft vier hits als resultaat: twee foto’s
van het pand en twee bestanden met informatie over de geschiedenis
van het huis. Door de koppeling met kaartenhuisbrugge.be krijgen ze
meteen de historiek van het pand tussen 1580 en 1787 en ontdekken
ze wie de eigenaars waren en welke verbouwingen werden uitgevoerd.
De zoektocht gaat verder naar meer info over Pieter Pourbus. Dit levert 36 resultaten op uit de collecties van Musea Brugge, de historische
krantencollectie van de Openbare Bibliotheek, de Beeldbankcollectie
van het Stadsarchief en twee links naar Kaartenhuis.
Meteen ligt een extra schat aan gegevens aan hun voeten. Er is een
link naar de weduwe van Pourbus via het pand in de Grauwwerkersstraat 23 (aanpalend aan de Pieter Pourbussstraat). Een van de krantenpagina’s (Gazette van Brugge 21/4/1883) brengt verslag uit over
de restauratie van Pourbus’ schilderij ‘Het Laatste Avondmaal’ en
de liberale krant ‘Echo du Parlement’ beschuldigt de kerkfabriek dit
meesterwerk ‘gansch bedorven te hebben door onbeduidende herschilderingen’. Tot op vandaag hangt dit meesterwerk in de kathedraal, maar ook Musea Brugge bezit enkele werken van Pieter Pourbus, waaronder een paneel van Het Laatste Avondmaal. Je kunt deze
werken bekijken op Erfgoedbrugge.be.

TOEKOMSTDROMEN
Het verhaal van Erfgoedbrugge.be is lang niet klaar. Erfgoedcel Brugge,
Musea Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge, Stadsarchief Brugge en
Raakvlak zijn de drijvende krachten achter dit erfgoedportaal. Stap voor
stap zullen zij Erfgoedbrugge.be verder verrijken. In 2017 wordt er gewerkt aan de koppeling met archiefbankbrugge.be en de nieuwe databank met archeologische informatie, de integratie met de gegevens van
het Brugse bibliotheekplatform Cabrio en de verdere ontsluiting van de
collecties van Musea Brugge. Deze partners dromen ervan om
Erfgoedbrugge.be te laten uitgroeien tot het Brugse Google van het
erfgoed.

WIL JE ERFGOEDBRUGGE.BE
BETER LEREN KENNEN?
Schrijf je in voor de kennismakingssessie op donderdag 16 februari om 19.30 uur in het Vormingplushuis,
Sint-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge. Deelname is
gratis, maar inschrijven is nodig, via
www.vormingplus-brugge.be of 050 33 01 12.

VERHAAL IN CIJFERS
14

25

198

Musea Brugge beheert 14 museumlocaties
met zeer diverse collecties.

25 procent van de bezoekers van
Musea Brugge zijn Bruggelingen. Zij
houden duidelijk van hun stad en van
het uitgebreide culturele aanbod.

198 museummedewerkers zorgen ervoor
dat zowel de permanente collecties
als de tijdelijke tentoonstellingen
toegankelijk zijn voor het publiek.

363

74.142

799.829

363 dagen per jaar is een van dé trekpleisters
- het Belfort - open voor het publiek.

Musea Brugge draagt zorg voor
74.142 kunstobjecten.

799.829 bezoekers uit binnen- en
buitenland bezochten vorig jaar een of
meerdere locaties van Musea Brugge.
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TENTOONSTELLING

NAJAARSTENTOONSTELLINGEN

A CARING EYE. PORTRETTEN
DOOR DANIELLE
VAN ZADELHOFF

PIETER POURBUS EN DE
VERGETEN MEESTERS. HET
BRUGSE SCHILDERSMILIEU
IN DE TWEEDE HELFT VAN
DE ZESTIENDE EEUW

SMOKE, ASHES, FABLE: WILLIAM KENTRIDGE IN BRUGES

Onbekend maakt onbemind en dat geldt
zeker voor de Brugse meesters uit de zes
tiende eeuw. Ambrosius Benson, Lance
lot Blondeel, Pieter Pourbus en de familie
Claeissens staan in de schaduw van hun
voorgangers: de Vlaamse primitieven en
hun tijdgenoten uit Antwerpen.

Deze tentoonstelling toont een unieke selectie van werken die Kentridge speciaal voor
het Brugse Sint-Janshospitaal realiseerde.
Het centrale werk is ‘More Sweetly Play the
Dance’. Deze video-installatie heeft ‘trauma
en genezing‘ als hoofdthema en is een eigentijdse interpretatie van een middeleeuwse Dodendans.

Het werk van Danielle van Zadelhoff laat
je niet onberoerd. Pas in 2013 begon zij te
fotograferen, maar de basis was al gelegd
in haar jeugd met een kunstminnende va
der, een thuisbibliotheek vol kunst- en ge
schiedenisboeken en haar eigen ervaring
als beeldend kunstenaar. De indringende
en tijdloze portretten doen denken aan de
meesters uit de renaissance, maar ze ver
wijzen ook naar recentere kunstenaars.
Danielle van Zadelhoffs liefde voor schilderkunst en haar fascinatie voor de menselijke ziel vinden elkaar wonderwel in haar
foto’s. De portretten, die tijdelijk een plaats
krijgen in het broederklooster van het SintJanshospitaal, lijken voor die plek gemaakt.
Zonder zich op te dringen en volkomen natuurlijk hangen haar werken zij aan zij met
de eeuwenoude kunstwerken in dit middeleeuwse pand.
Deze tentoonstelling maakt deel uit van
Brugge Foto Festival en loopt nog tot zondag
5 maart in het Sint-Janshospitaal. Je kunt
ze dagelijks bezoeken van 9.30 tot 17.00 uur
(behalve op maandag).

www.museabrugge.be

Toen de Brugse gouden eeuw voorbij was,
veranderde ook de afzetmarkt. Met het
roemrijke artistieke verleden als inspiratiebron, ontstond er in Brugge een geheel eigen
stijl. Hoog tijd voor een focus op deze vergeten meesters!
Je kunt de expo bezoeken van vrijdag 13 oktober 2017 tot en met zondag 21 januari 2018
in het Groeningemuseum, dagelijks van 9.30
tot 17.00 uur (behalve op maandag).

De beroemde Zuid-Afrikaanse kunstenaar
William Kentridge (°Johannesburg, 1955)
werd bekend door zijn bijzondere animatie
films, houtskooltekeningen en installaties.
Daarnaast werkt hij als opera- en theater
regisseur.

De grootschalige processie onthult een diepgeworteld bewustzijn in historische trauma’s:
koloniaal Afrika, de Holocaust, apartheid ...
Door de dialoog tussen de locatie en de tentoongestelde werken - zowel van Vlaamse
primitieven als van moderne kunstenaars wordt kunst een krachtig middel om lagen in
de geschiedenis te ‘verwerken’ en breuken in
het collectieve zelfbeeld te dichten.
Vanaf zaterdag 21 oktober 2017 tot en met
zondag 25 februari 2018 kun je deze tentoonstelling beleven in het Sint-Janshospitaal,
van 9.30 tot 17.00 uur (behalve op maandag).
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Diversiteitsdienst en
Noord-Zuiddienst ook verhuisd
Afgelopen oktober maakten de Bruggelingen
kennis met het Huis van de Bruggeling. De
beslissing van het stadsbestuur om een deel
van de dienstverlening en een aantal balies
op een locatie te centraliseren, bracht ook
voor de Diversiteits- en Noord-Zuiddienst
een verandering met zich mee.

Praattafels NT2
Je Nederlands oefenen of mensen helpen
om hun Nederlands te verbeteren? Dat kan
aan de praattafels. De deelnemers spreken
er met elkaar over wat hen bezig houdt. Het
zijn geen lessen. Het oefenen gebeurt door
met elkaar te praten.

Wil jij vrijwilliger worden bij de Zelfmoordlijn 1813? Laat het dan snel
weten via het aanmeldingsformulier
of via cpz@preventiezelfdoding.be. Je
krijgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek en wie weet start
je binnenkort de basisopleiding tot
beantwoorder van de Zelfmoordlijn
1813 via telefoon, chat of e-mail.
Omwille van de anonimiteit vraagt
de Zelfmoordlijn 1813 om discreet
om te gaan met je intentie om vrij
williger te worden.

www.zelfmoord1813.be

Sinds 20 december 2016 vind je beide diensten niet langer terug in de Oostmeers 105,
maar op de eerste verdieping van de Hoogstraat 9. Ook het lokale contactpunt van Unia
verhuisde mee.
De telefoonnummers en e-mailadressen
blijven dezelfde: 050 44 82 44 (algemeen)
en diversiteitsdienst@brugge.be voor vragen rond gelijke kansen, holebi, integratie
… of noordzuiddienst@brugge.be voor vragen rond eerlijke handel, mondiaal partnerschap, duurzame ontwikkelingsdoelen, projectsteun in het Zuiden …
www.brugge.be/diversiteit-en-noord-zuidbeleid

De praattafels zijn een initiatief van de Diversiteitsdienst, het Agentschap Inburgering en
Integratie, Vormingplus en de NT2- scholen
van Brugge (SNT, IVO, Open school).
Tot en met juni is iedereen elke donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur welkom in
Dienstencentrum de Balsemboom, Ganzenstraat 33, 8000 Brugge.
Deelnemen is gratis en vooraf inschrijven is
niet nodig.
Vormingplus regio Brugge vzw
050 33 01 12

De zelfmoordlijn 1813 wil nog
meer oproepen beantwoorden

Internationale vrouwendag 2017
Wat heeft de appel van
Sneeuwwitje te maken
met feminisme en waar
om moeten vrouwen nog
te vaak door de zure ap
pel heen bijten?
Vrouwen hebben nog vele
appeltjes te schillen!

De vrijwilligers van de Zelfmoordlijn 1813

hebben
Hulp
voor het
jezelfvoorbije jaar meer dan 18.000
oproepen beantwoord. Dit recordaantal is

Iemand
helpen
te danken
aan de uitbreiding van het aan

tal vrijwilligers. Verspreid over heel Vlaan
voor nabestaanden
Kom luisteren naar vrouwen met pit, geniet Hulp deren
beantwoorden ruim 130 van hen de
van heerlijk zoete hapjes, laat je verwennen
Zelfmoordlijn 1813, 24 uur op 24 en 7 dagen
voor
en breng je oogappels (man en kinderen) Hulp op
7.hulpverleners
mee op zaterdag 11 maart tussen 13.30 en
Beleid
en vorming
17.00 uur naar het Vormingplushuis, SintDankzij
onder meer een op maat uitgetePieterskerklaan 5, 8000 Brugge.
kend telefoniesysteem en intranet kunnen
Feiten,
en nieuwsthuis de Zelfmoordlijn 1813
decijfers
vrijwilligers
beantwoorden en toch verbonden zijn met
www.vormingplus-brugge.be/vrouwendag
alle andere vrijwilligers en de staf van de organisatie. Daarnaast bieden informele activiteiten en vormingen en overleg met collega’s
onmisbare momenten van uitwisseling en
ondersteuning. De vrijwilligers van de Zelfmoordlijn zorgen er samen voor dat mensen
met zelfdodingsgedachten en hun omgeving
24/7 bij de Zelfmoordlijn 1813 terecht kunnen.

GEZOCHT:
Woonbuddy’s voor asielzoekers
Het Brugse OCMW startte vorig jaar met
een buddywerking in het lokaal opvangini
tiatief voor vluchtelingen. Twaalf OCMWwoningen worden gebruikt voor de opvang
van asielzoekers. Per woning zijn meerdere
buddy’s de ‘wegwijzer’ voor de bewoners.
Daarnaast is er ook een groep gemotiveer
de woonbuddy’s. Zij ondersteunen vluchte
lingen die erkend werden of het statuut van
subsidiaire beschermden kregen.
Vluchtelingen met een dergelijk statuut krijgen twee maanden de tijd om een woonst te
vinden en er zelfstandig te gaan wonen. De
zoektocht naar zo’n woning is niet eenvoudig en de ondersteuning van woonbuddy’s is
daarbij van groot belang.
OCMW Brugge is daarom op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers om de groep woonbuddy’s te versterken. Van een woonbuddy
wordt verwacht dat hij of zij bewoners van
het lokaal opvanginitiatief ondersteunt bij
het zoeken naar een betaalbare woonst.
Kandidaat-woonbuddy’s beschikken over een
basiskennis Engels en Frans en staan open
voor andere culturen. Ze moeten ook op een
gezonde wijze kunnen omgaan met de context van de asielzoeker en daarbij voldoende
afstand kunnen bewaren. Een positieve ingesteldheid en het delen van dit positivisme is
een must.
Daartegenover staat een leuke en uitdagende vrijwilligerservaring, ondersteuning
en vorming op maat in de uitvoering van het
vrijwilligerswerk en een kilometervergoeding voor verplaatsingen met de wagen.
faiza.karimrajput@ocmw-brugge.be
0478 88 53 23

jeugd en studenten
Deze winter waait er
een fris windje bij Kwibus

Nu ook sportkampen
tijdens de krokusvakantie

Tijdens de krokusvakantie vind je Kwibus op
drie locaties:
• Basisschool De Tandem, Leopold Debruynestraat 56, 8310 Sint-Kruis
• Basisschool Sint-Michiels, Rijselstraat
71, 8200 Sint-Michiels
• Basisschool De Regenboog, Karel Ledeganckstraat 3, 8000 Sint-Pieters
Kwibus is open van maandag 27 februari tot
vrijdag 3 maart, van 7.30 tot 17.30 uur.
Een halve dag meespelen kost 2,5 euro, een
volledige dag 5 euro. Gezinnen met drie of
meer kinderen krijgen een korting.
jeugddienstbrugge.be/kwibus
050 44 83 34
facebook.be/kwibusbrugge

De Stad en Fedes organiseren in 2017 ook
sportkampen tijdens de krokusvakantie. De
kampen worden toegevoegd aan het uitge
breide aanbod van de paas-, zomer- en herfst
vakanties.

Noteer ook deze data in je agenda
Woensdag 29 maart: Inschrijven Roefelland
Woensdag 19 april: Buitenspeeldag
Zaterdag 22 april: Roefelland

De stedelijke sportkampen staan voor een hele
week sporten en spelen met leeftijdsgenoten.
De kampen richten zich op drie verschillende
leeftijdsgroepen. Er zijn kleuterkampen (4 tot 6
jaar) en omnisportkampen (7 tot 12 jaar of 13
tot 16 jaar).

19 maart
Brugs Jeugdboekenfeest op

Meer dan zeshonderd deelnemers kunnen
zich inschrijven voor deze kampen. Ze vinden
plaats op verschillende locaties, onder leiding
van ervaren lesgevers. De sportkampen starten
dagelijks om 9.00 uur en duren tot 16.00 uur. Er
is opvang van 8.00 tot 17.00 uur.

In 2017 wordt de Jeugdboekenweek een Jeugdboekenmaand.
Onder de noemer ‘M/V/X’ staan jongens en meisjes, gender,
rolpatronen en stereotypen centraal.
Als kers op de taart van de Jeugdboekenmaand vindt op zon
dag 19 maart het Brugse Jeugdboekenfeest plaats, een gratis
familiefeest met tientallen auteurs, illustratoren, acteurs,
muzikanten en animators.
De Openbare Bibliotheek Brugge werkt een gevarieerd programma uit met workshops, theater, voorleesmomenten …
voor kinderen vanaf 3 jaar.
Voor de tweede keer op rij is er een aangepast programma voor
baby’s en peuters vanaf 6 maanden. Daarin staat plezier met
boekjes, klank en beeld centraal.
De activiteiten vinden plaats in Hoofdbibliotheek Biekorf en op
verschillende locaties in de stad. Inschrijven kan vanaf maandag 6 maart.
www.brugge.be/jeugdboekenfeest (vanaf half februari)
facebook.com/openbarebibliotheekbrugge
Alle activiteiten zijn gratis.

Aanbod en inschrijvingsformulier:
www.brugge.be/sportkampen

De slimste van Brugge
Dat er in Brugge verlichte geesten rondliepen,
wisten we al lang, maar nu is het tijd voor de
huidige generatie om te tonen wat ze in haar
mars heeft.
Vorig jaar ging aan de party van Spring Break
een ludieke quiz met doe-opdrachten vooraf.
Nu worden beide evenementen losgekoppeld
van elkaar.
Op donderdag 9 maart om 19.00 uur kunnen
studenten in ploegjes van vijf hun kennis tonen
in het restaurant van VIVES. De prijzenpot oogt
aantrekkelijk en deelnemen is gratis.
Schrijf je snel in via de studentenvoorzieningen
van je hogeschool, want het aantal plaatsen is
beperkt.
www.brugge.be/deslimstevanbrugge

Fotowedstrijd
Brugge Studentenstad
Voor het zesde jaar op rij organiseren de Brugse
hogescholen en Stad Brugge een fotowedstrijd
voor hogeschoolstudenten.
Studenten worden uitgedaagd om de verborgen
geheimen van Brugge in beeld te brengen. De
verrassendste kiekjes moeten de jury - onder
leiding van cartoonist Marec – overtuigen. De
winnaars worden beloond met een Fnac-bon ter
waarde van 150 euro.
Ook de stemmen van de studenten van de
Brugse hogescholen zijn belangrijk. Guido NV
schenkt een verrassingspakket met boeken en
gezelschapsspelletjes aan de fotograaf wiens
foto de meeste likes heeft gekregen. Stemmen
op je favoriete foto kan op de Facebookpagina
van Brugge Leeft.
De wedstrijd loopt van maandag 13 februari
tot en met maandag 6 maart. Op maandag 13
maart worden de winnaars bekendgemaakt in
het Europacollege.
www.brugge.be/fotowedstrijdbruggestudentenstad

Lasertag
Op donderdag 23 maart wordt Het Entrepot
(Binnenweg 4, 8000 Brugge) vanaf 18.00 uur
herschapen in een waar slagveld. Met een
lasergun in de hand en uitgedost in gepaste
camouflagekledij, leveren honderd studenten in en rond het gebouw een adembenemende strijd. In teams proberen ze elkaar te
verrassen en te overmeesteren.
Eenmaal het lasergevecht is gestaakt, kunnen de deelnemers terecht in de bar van
Jeugdhuis Comma. Onder begeleiding van de
deuntjes van de dj kunnen ze er hun wonden
likken of een klinkende overwinning vieren.
Deze gloednieuwe activiteit van Brugge Studentenstad is gratis voor studenten uit het
Brugse hoger onderwijs. Het aantal deelnemers is beperkt, dus wees er tijdig bij. Inschrijven kan via de studentenvoorzieningen
van je hogeschool.
www.brugge.be/lasertag

Soccer on Ice
Op dinsdag 21 februari opent Soccer On Ice
in het Boudewijnpark de sportieve avonden
van Brugge Studentenstad voor het tweede
semester.
Van 18.00 tot 21.00 uur kunnen studenten
zich met een bumperball voorzichtig op het
ijs wagen en een tegenstander uitdagen
voor een partijtje voetbal. Vallen, rollen,
botsen … alles mag en dat levert hilarische
en spectaculaire beelden op.
Studenten die meer van rust houden, kunnen even verderop baantjes schaatsen. In
de bar naast de piste trakteert Brugge Studentenstad op een dorstlessend en hartverwarmend drankje.
De toegang voor deze sportieve avond is
gratis voor studenten uit het Brugse hoger
onderwijs.
www.brugge.be/sportieveavonden
www.brugge.be/socceronice
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INSCHRIJVEN IN EEN BRUGSE SCHOOL: SCHOOLJAAR 2017-2018
Als je je kind wilt inschrijven in een school, moet je rekening houden met een aantal regels en data.
Wat volgt, is een overzicht met nuttige informatie voor het basis- en het secundair onderwijs in Brugge.

- Gaat je kind voor het eerst naar de kleuterklas?
De volgende groepen krijgen voorrang en mogen eerder inschrijven:
• broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven en kinderen
van personeelsleden van de school;
• indicatorleerlingen: dit zijn kinderen uit gezinnen die in het lopende
of het voorgaande schooljaar een schooltoelage ontvingen en/of kinderen van wie de moeder geen diploma of getuigschrift heeft van het
secundair onderwijs.

Je kind mag voor het eerst naar de kleuterklas als het 2,5 jaar is. Er
zijn zeven vaste instapmomenten: de eerste schooldag van september, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, de eerste schooldag
van februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie en de eerste
schooldag na Hemelvaartsdag.

- Gaat je kind volgend schooljaar naar een
nieuwe lagere of secundaire school?

Na de voorrangsperiode kan er vrij worden ingeschreven.
Tijdens deze periode schrijft de school alle leerlingen in zolang er
plaats is. Wanneer een school (of klasgroep) vol is, krijg je een formulier
‘Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving’.

De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste
een plaats. Maar er zijn uitzonderingen en bepaalde kinderen krijgen
voorrang.

Voor het gewoon basisonderwijs in Brugge, het buitengewoon basisonderwijs in Brugge en het LOP (Lokaal Overlegplatform
Gelijke Onderwijskansen) gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Brugge-Blankenberge, Knokke-Heist en Torhout SO
zijn dit de afspraken:

WIE?

Gewoon basisonderwijs

Buitengewoon basisonderwijs

Gewoon en buitengewoon
secundair onderwijs

Broers/zussen van ingeschreven
leerlingen en kinderen van
personeel (gelijktijdig)

Was van 7 november tot en
met 23 december 2016

Van 8 tot en met 26 mei 2017

Van 6 tot en
met 17 maart 2017

Indicatorleerlingen

Van 6 tot en
met 24 maart 2017

/

Van 20 tot en
met 31 maart 2017

Geen inschrijvingen

Van 27 tot en
met 31 maart 2017

/

Dinsdag 18 april 2017

Vrije inschrijvingen

Vanaf 18 april 2017

Vanaf 29 mei 2017

Vanaf woensdag 19 april 2017

Enkel voor secundaire school voor buitengewoon onderwijs De Passer (www.de-passer.be) geldt een andere regeling:
WIE?

De Passer

Aanmeldingsprocedure voor broers/zussen van ingeschreven
leerlingen en kinderen van personeel (gelijktijdig)

Van 3 februari vanaf 8.00 uur tot 17 februari 2017 om 17.00 uur

Inschrijven (na de eerste aanmeldingsprocedure) van broers/zussen
Van 6 maart vanaf 8.00 uur tot 24 maart 2017 om 17.00 uur
van ingeschreven leerlingen en kinderen van personeel (gelijktijdig)
Elektronische aanmeldingsprocedure voor overige leerlingen

27 maart 2017 van 17.00 uur tot 20.00 uur

Inschrijvingen na de tweede aanmeldingsperiode

Van 18 april vanaf 8.00 uur tot 9 mei 2017 om 17.00 uur

Vrije inschrijvingen

Vanaf 29 mei 2017 om 8.00 uur

Lokaal overlegplatform gelijke onderwijskansen (LOP):
jo.depotter@ond.vlaanderen.be, 0490 58 99 61
www.brugge.be/mijn-kind-inschrijven-op-school
www.inschrijvingsrecht.be
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MIDDELEN BOEIEN:
EDUCATIEVE THEATERPRODUCTIE
‘Middelen Boeien’ is een educatieve voorstelling op
maat van jongeren tussen 12 en 18 jaar over middelengebruik. Tijdens het stuk worden ze geconfronteerd, geïnformeerd en gesensibiliseerd rond
het gebruik van genotsmiddelen.
Met pakkende getuigenissen, muziek, dansexpressie … worden de drie betekenissen van ‘boeien’
toegelicht: de fascinatie, de afhankelijkheid en de
hulpinstanties (reddingsboeien).
Het programma is doorspekt met liveacts van twee
acteurs. Op een pakkende, maar ook ludieke wijze
brengen zij hun eigen verhaal. ‘Middelen boeien’ is
een boeiende voorstelling die je niet snel zal loslaten en die tot nadenken stemt.
De voorstelling duurt 50 minuten en vindt plaats in:
- Het Entrepot, Binnenweg 4, 8000 Brugge op
dinsdag 21 februari, dinsdag 7 maart en dinsdag
14 maart, telkens om 14.00 uur;
- Zaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek op
woensdag 15 maart om 10.00 uur.
De toegangsprijs bedraagt 4 euro. Voor begeleiders
is de voorstelling gratis.
info@middelenboeien.be
Naast het organiseren van educatieve voorstellingen zoals ‘Middelen Boeien’ is een beleidsmatige aanpak nodig om effectief
aan drugpreventie te doen op school. Het is belangrijk om binnen
het pedagogische project van de school een ‘Drugbeleid Op
School’ (DOS) op te maken. Dit beleid is gebaseerd op drie pijlers:
regelgeving, begeleiding, educatie en structurele maatregelen
(VAD, VIGez, 2013).
Contacteer de drugpreventiecoördinator
(iris.maertens@brugge.be) voor meer informatie.

VERNIEUWD SCHOLENPROTOCOL
Het scholenprotocol is vernieuwd. Dit protocol is
een samenwerkingsakkoord tussen het stadsbe
stuur, het parket, de lokale scholen, de centra voor
leerlingenbegeleiding (CLB’s) en de lokale politie
over de stapsgewijze aanpak van probleemsitua
ties op school.
Het protocol bestaat al sinds 2008. Na een evaluatie met alle betrokken partners werd besloten om
het bij te sturen. Zowel inhoudelijk als qua vorm is
er een en ander veranderd.
Uit onderzoek blijkt dat spijbelen, een van de thema’s uit het protocol, een belangrijke voorspeller
is voor vroegtijdig schoolverlaten. Wie vroegtijdig
de school verlaat, heeft het bijzonder moeilijk om
werk te vinden. Scholen worden dan ook ondersteund en uitgedaagd om preventief te werken rond
moeilijke thema’s zoals spijbelen, druggebruik en
de aanpak van criminele feiten. Via het schoolreglement, interne zorg, CLB-werking en de opmaak
van preventiestrategieën nemen scholen zelf hun
verantwoordelijkheid.
Scholen worden daarbij niet aan hun lot overgelaten.
Ze krijgen steun van diverse partners. Het ontwikkelen van een hecht samenwerkingsverband tussen
politie en onderwijs is daar een voorbeeld van.
preventie@brugge.be
050 44 82 43

BUDGET 2017
Het stadsbestuur zorgde er dit jaar weer voor dat de voorziene inkomsten en de uitgaven van de Stad voor
2017 in evenwicht worden gehouden. De gemeenteraad gaf op 29 november 2016 zijn goedkeuring.
BiS geeft je een schematisch overzicht.

WAAR GAAT HET GELD VAN
DE STAD NAARTOE?
UITGAVEN: 317.471.315 EURO
ALGEMENE FINANCIERING: 11.234.385 EURO
• Intresten: 1.860.834 euro
• Aflossingen: 8.629.176 euro

ALGEMEEN BESTUUR: 98.183.601 EURO
• Politie: 27.750.000 euro
• Hulpverleningszone Zone 1 (brandweer): 9.202.596 euro
• Aankoop school Jakobinessenstraat: 5.000.000 euro
• Studentenhuis: 1.969.876 euro
• Erediensten (Kerkfabrieken): 1.433.000 euro
• Toelagen aan verenigingen en bedrijven: 1.056.536 euro

BOUWEN, WONEN, ONDERNEMEN EN
OPENBAAR DOMEIN: 76.151.617 EURO
• Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval: 8.303.701 euro
• Wegen: 5.425.001 euro
• Groene ruimte: 4.124.621 euro
• Openbare verlichting: 2.400.000 euro
• Restauratiewerken: 2.723.824 euro
• Randparking Katelijne: 2.250.000 euro
• Fiets -en mobiliteitsplan: 2.064.649 euro
• Tunnel Koning Albert I-laan: 1.225.000 euro

CULTUUR, TOERISME EN VRIJE TIJD: 60.345.755 EURO
• Toelagen aan culturele verenigingen en bedrijven: 7.179.773 euro
• Openbare bibliotheek (beleidsitem): 5.903.002 euro
• Bouw jeugdlokalen: 2.586.320 euro
• Xaverianensite: 1.735.000 euro
• Gruuthuse – Museale inrichting: 803.840 euro

LEVEN EN WELZIJN: 71.555.956 EURO
• OCMW: 31.000.000 euro
• Onderwijs: 25.567.334 euro

Wie meer wil weten over het meerjarenplan 2014-2019 en het budget
2017 kan terecht op www.brugge.be/jaarrekeningen-budget. De boeken
liggen ter inzage in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerprome
nade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge. Je kunt ze ook kopen voor 5 euro.

WAAR KOMT HET GELD VAN
DE STAD VANDAAN?
ONTVANGSTEN: 322.048.975 EURO
ALGEMENE FINANCIERING: 236.560.815 EURO
• Gemeentefonds (incl. de sectorale subsidies): 76.494.519 euro
• Opcentiemen onroerende voorheffing
(ongewijzigd tarief): 51.119.909 euro
• Aanvullende personenbelasting (ongewijzigd
tarief): 36.447.961 euro
• Milieubelasting (ongewijzigd tarief): 2.644.500 euro
• Logiestaks: 3.800.000 euro

ALGEMEEN BESTUUR: 25.796.985 EURO
• Verkopen gronden en gebouwen: 15.766.440 euro
• Stedenfonds: 4.885.362 euro
• Dividenden uit gas, elektriciteit en water: 6.194.561 euro

BOUWEN, WONEN, ONDERNEMEN EN
OPENBAAR DOMEIN: 16.584.215 EURO
• Parkeergelden: 3.720.000 euro
• Overheidssubsidie tunnel Koning Albert I-laan: 2.608.337 euro
• Verkoop vuilniszakken: 2.300.000 euro

CULTUUR, TOERISME EN VRIJE TIJD: 10.046.306 EURO
• Vaartochten op de reien: 2.000.000 euro
• Toegangsgelden: 3.755.500 euro

LEVEN EN WELZIJN: 33.060.653 EURO
• Crematies: 2.500.000 euro
• Subsidies onderwijzend personeel: 19.989.915 euro
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EUROPESE PROJECTEN ZETTEN BRUGGE
OP DE INTERNATIONALE KAART
Stad Brugge is ambitieus als het gaat over de toekomst. De komende jaren staan er heel wat lokale initiatieven op stapel en het stadsbestuur
onderzoekt of Brugge daarvoor Europese subsidies kan krijgen. Europese subsidies helpen de Stad om projecten naar een hoger niveau te til
len door ze innovatiever, duurzamer, ambitieuzer en grootschaliger aan te pakken. Voor de uitvoering van deze projecten worden vaak partner
schappen gesmeed in binnen- en buitenland. Op die manier bouwt Stad Brugge zijn netwerk uit, zoekt het naar expertise, wisselt het dit uit en
deelt het ervaringen met heel wat steden en organisaties.
Deze Europese projecten zetten Brugge op de internationale kaart.
Meer informatie: eveline.buyck@brugge.be

TURBO

SEE2DO!

WATER RESILIENT CITIES

Stad Brugge, Het Entrepot, De Korrelatie,
Handmade In Brugge, Voka en de twee ho
gescholen Howest en Vives slaan de han
den in elkaar voor het EFRO Vlaanderen
(Europees Fonds voor Regionale Ontwik
keling) project Turbo. Het doel is om een
nieuw en duurzaam innovatienetwerk te
creëren dat de ondernemingszin bij jonge
Bruggelingen zal aanwakkeren en stimu
leren. Het project sluit aan bij de Europese
doelstelling om het ondernemerschap te
bevorderen in studentensteden.

Hoe pak je een renovatie aan en hoe zorg
je daarbij voor een lager energieverbruik?
See2Do! helpt je graag. De filosofie van
See2Do! is eenvoudig: doen door te laten
zien. Het tonen van innovatieve, energie
besparende maatregelen en hun positieve
effecten inspireert huiseigenaars en eige
naars van publieke gebouwen om actie te
ondernemen.

Het doel van Water Resilient Cities is om
(historische) steden weerbaarder te maken
tegen de klimaatverandering en de daar
mee gepaard gaande hevige regenval.

Turbo wil alle Brugse projecten rond jongeren
en ondernemingszin verbinden en zich waar
mogelijk versterken door de inbreng van nieuwe
partners zoals Ondernemerscentrum Brugge, Bruggepreneurs … Dit netwerk moet het
aanspreek-, begeleidings- en informatiepunt
worden voor jongeren die frisse ideeën willen
uitwerken tot mogelijke start-ups. Er worden
workshops, inspiratiesessies, businesscoaching, pitch events, ‘Fuck Up Nights’ (falen
maakt deel uit van ondernemen) en netwerkavonden georganiseerd voor een groter publiek.
Turbo is een unieke samenwerking tussen de
lokale overheid, hogescholen en creatieve,
private spelers. Zo wordt via diverse kanalen
een breed spectrum aan Brugse jongeren
(18-25 jaar) bereikt. Er is ook aandacht voor
jongeren voor wie het contact met innovatie
en ondernemingszin minder evident is. Zowel
jongeren die nog niet vertrouwd zijn met ondernemen als jongeren die al met een been in
de opstart van hun onderneming staan, krijgen op die manier een kans.
Het project wil een jonge, innovatieve wind
door de lokale economie blazen door jongeren aan te sporen om hun ideeën om te zetten
in concrete acties. Zo kunnen ze meebouwen
aan de toekomst van de stad. Binnenkort
staat alle informatie op turbo.be.

See2Do! doet dit enerzijds door energieverlies zichtbaar te maken via thermografische
opnames, straat- en woningscans en luchtfoto’s. Anderzijds toont het aan de hand van
concrete investeringen in Brugge, Hombeek,
Breda en Maastricht hoe je efficiënt energiezuinig kunt renoveren. In Brugge gaat het
concreet om enkele ‘prikkelwoningen’ die
een energievriendelijke renovatie kregen.
Stad Brugge zal de resultaten van de thermografische foto (die deze winter wordt genomen), opnemen in een digitaal loket. Ook
het opzetten van een communicatietraject
over energetische renovaties voor burgers
behoort tot het takenpakket van de Stad. Bovendien kunnen dankzij Europese subsidies
(uit het programma ‘Interreg V VlaanderenNederland’) tools aangekocht worden om
woningscans uit te voeren.
De projectverantwoordelijke is Interleuven.
Andere partners zijn: Thomas More Kempen
vzw, Gemeente Maastricht, Gemeente Weert,
Gemeente Breda, Syntra West vzw, Katholieke Hogeschool VIVES, Provincie Antwerpen,
Kamp C Duurzaam Bouwen, Stad Mechelen,
IGEMO, West-Vlaamse Intercommunale, Stad
Brugge, Gemeente Helmond, Provincie OostVlaanderen, Vereniging SVK Brugge en Gemeente Bekkevoort.

De infrastructuur van steden is vaak niet
voorzien op hevige regenval. Een mogelijke
oplossing is om de publieke ruimte op nieuwe manieren in te richten. Daarvoor zijn vaak
een innovatieve aanpak en een wisselwerking
tussen publieke en private partijen nodig.
Het project ‘Water Resilient Cities’ zal pilootprojecten testen en beoordelen. Ook de
bijkomende voordelen op het vlak van biodiversiteit, gezondheid, lokale economie en
besparingen worden daarbij bekeken. Door
deze voordelen te tonen, hoopt het project
dat nog meer andere instanties SUDS (Sustainable Urban Drainage Systems, een nieuwe manier van bufferen), zullen toepassen.
Stad Brugge werkt hiervoor samen met Plymouth, Mechelen, Vives, WenZ, Boulogne-surMer Development Agency, Boulogne Water
Board, Middelburg, Green Blue Urban Ltd.,
South West Water Ltd. en Samer. Dankzij het
‘Interreg V 2 Zeeën programma’ ontvangt Stad
Brugge hiervoor financiële steun.
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FOOD SMART CITIES FOR
DEVELOPMENT
Het netwerk Food Smart Cities for Develop
ment stelde richtlijnen (Food Guidelines) op
die Europese lokale overheden begeleiden
in het ontwikkelen van een lokale, duur
zame voedselstrategie. Deze strategie is
gericht op de uitbouw van stedelijke land
bouw, korte voedingsketen en fair trade.
Dankzij dit project kunnen steden een duurzaam en eerlijk voedselsysteem uitbouwen.
Terzelfdertijd proberen ze de kennis en het
bewustzijn van mensen te verhogen en proberen ze hen te overtuigen om duurzame en
eerlijke producten te kopen. Zo heeft Brugge
vorig jaar (H)eerlijk Brugge georganiseerd,
met onder meer het gratis voedseloverschottenbanket Feeding The 5000, de streekproductenmarkt Local Heroes, workshops
en de Fair Trade Expo in het Station.
Naast Brugge zijn Milaan, Turijn, Fair Trade
Hellas, WFTO Europe, Departamento de Antioquia, Gent, Utrecht, AGICES (Asssemblea Generale Italiana del Comercio Equo e Solidale),
Comitato Expo dei Popoli, Genetic Resources
Action International Fundacion (Grain), Marseille, Barcelona, WFTO Vereniging, Stichting
Fair Trade Advocacy Office en Thessaloniki
betrokken bij dit project dat werd gerealiseerd
met de steun van het Development Education
and Awareness Raising Fund (DEAR).
Op hetzelfde moment wordt op wereldniveau een Urban Food Policy Pact (UFPP)
uitgewerkt. Stad Brugge verruimt haar kennis door deel te nemen aan de werksessies
van dit UFPP. London, Frankfurt, New York,
Chicago, Melbourne, Amsterdam, Barcelona, Dakar, Osaka, Moscow en Tel Aviv zijn
slechts enkele grote namen die meewerken
aan dit pact.

KORTEKETENHUB BRUGGE
De partners van dit project willen landbou
wers, horeca en consumenten in de Brugse
regio met elkaar in contact brengen om de
korte ketenverkoop van lokale producten te
stimuleren.
Daarvoor zou op termijn een korteketenhub
ontwikkeld kunnen worden in Brugge. Eerst
wordt, dankzij het programma voor plattelandsontwikkeling, een strategische studie
uitgevoerd. Vanuit de mogelijke hub(s) kan
dan de verkoop en de verdeling van de lokale
voedselproducten geregeld worden.
Het gaat om een samenwerking tussen Stad
Brugge, Provincie West-Vlaanderen, INAGRO,
Knokke-Heist, Damme, Beernem, Oostkamp,
Zedelgem, Torhout, Jabbeke, Blankenberge,
Zuienkerke en Foodlab Brugge.

FISHSTORIES
Fishtories focust op de promotie van de Zeebrugse visserij en de diversiteit aan Noordzeevis, onder meer door een promotietool
voor het grote publiek te ontwikkelen. Er is
veel materiaal beschikbaar, maar een aangepaste manier om dit tijdens evenementen
te tonen en beschikbaar te maken voor een
groot publiek ontbreekt nu vaak.
Dit project wordt ingediend samen met Seafront, die als co-promotor optreedt. Stad Brugge promoot het project en krijgt hiervoor steun
uit het Europees Visserijfonds.
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KRAK WEST
GRENZELOZE FOODREGIO

THE BOX
De stadsbesturen van Brugge, Turnhout,
Gent en Mechelen en Stebo (dat projecten
ontwikkelt en uitvoert) zetten samen hun
schouders onder The Box. Dit EFRO Vlaan
deren project wil een ondernemingsvrien
delijk klimaat bij lokale en provinciale be
sturen bevorderen.
The Box in Genk bijvoorbeeld is een handelspand dat aan startende ondernemers
de kans biedt om op korte termijn hun handels- of horeca-idee uit te testen zonder
zware investeringen te doen of gebonden
te zijn aan een langdurige handelsovereenkomst. De ambitie van dit project is om
het concept van pop-upwinkels uit te rollen
naar vier andere centrumsteden (een per
provincie). Via de Boxen komt een try-outplatform tot stand en ontstaat er een poel
van startende ondernemers die van Box tot
Box trekken. Op dit moment wordt onderzocht op welke locatie de Box in Brugge
kan worden ondergebracht om in 2017 van
start te gaan.

Samen met de Provincie Oost-Vlaanderen,
Meetjesland en de Gemeente Sluis werkt
Stad Brugge aan het project Grenzeloze
Foodregio. Gastronomische festivals en
andere activiteiten rond lokaal geprodu
ceerd voedsel en streekproducten verho
gen de foodbeleving en belichten lokale
producten, lokale producenten en lokale
topgastronomie.
De partners willen lokaal geproduceerd
voedsel uitwisselen tijdens verschillende
bestaande foodfestivals en –activiteiten.
Bovendien willen ze in de volledige foodregio, over de lands- en provinciegrenzen
heen, de link leggen tussen producenten,
telers en kwekers enerzijds en de horeca
en de detailhandel anderzijds. Daarnaast
is het de bedoeling om ondernemers in de
hele keten te inspireren en te verbinden en
moeten meer streekproducten op het bord
van de consument en in het schap van de
handelaar belanden.
Ten slotte willen de Stad en de verschillende
partners de foodregio en de productie en
herkomst van eerlijk voedsel bij het brede
publiek promoten.
Stad Brugge is promotor van dit project.
Co-promotoren zijn Provincie Oost-Vlaanderen, Meetjesland en de gemeente Sluis. De
Stad ontvangt hiervoor steun van de Euregio
Scheldemond.

Voor dit EFRO Vlaanderen project werken lo
kale besturen samen om een beleid te reali
seren dat de kern van steden en gemeenten
versterkt. Concreet gaat het om acties die
de dialoog tussen beleid, handelaars en hun
consumenten stimuleren, een ‘unique sel
ling propostion’ (‘Wat maakt jou uniek?’) per
gemeente definiëren en een aantal kernver
sterkende maatrege
len stimuleren (zoals
het wegwerken van leegstand en het intro
duceren van nieuwe technologieën en apps
die de winkelervaring vergroten). Dit geeft
het ondernemerschap in de klein
handel
een stimulans en versterkt stedelijke en ge
meentelijke kernen.
Als het over detailhandel gaat, staan (lokale)
besturen voor een aantal uitdagingen. Fenomenen als de vergrijzing, een grotere mobiliteit en de digitalisering hebben het winkelgedrag van de consument flink gewijzigd. Ook
het winkelaanbod is veranderd en het aantal
webwinkels groeit.
Zonder gewijzigd beleid zullen baanwinkels
en grote winkelgebieden nog meer aan belang
winnen, met een verdere toename van commerciële leegstand in de kernen tot gevolg.
Hierdoor worden deze minder aantrekkelijk
voor bewoners, bezoekers, investeerders en
ondernemers. Krak West wil dit tegengaan.
Stad Brugge werkt hier samen met het OC WestVlaanderen, Roeselare, Lichtervelde, Oostende,
Koksijde, Blankenberge, Kortrijk, Izegem, Menen, Ieper en Unizo West-Vlaanderen.
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PROEVEREITJES:
VALENTIJN OP DE VISMARKT
Blijf nog even in Valentijnstemming en zak
op zondag 19 februari 2017 af naar de Vis
markt. Daar kun je van 11.00 tot 17.00 uur
samen met je geliefde gezellig nagenieten
van het feest van de liefde.
Brugse topchefs en de handelaars van de
Vismarkt bieden er de lekkerste hapjes en
heerlijkste drankjes aan. Onder meer De
Gouden Karpel, De Visscherie, De Hollandse
Vismijn, Wijnbar Est, Restaurant Pergola,
Crowne Plaza, Restaurant Patrick Devos en
Kok au Vin zijn van de partij.
Word (opnieuw) verliefd tijdens een van de
vele prikkelende workshops of zinderende
acts en pik zeker ook een muzikaal optreden mee.
www.brugge.be/economie
economie@brugge.be
050 47 54 40

brugge.be

CONCERTGEBOUW SERVIES

CITIE SHOPPING APP BRUGGE

Wil je voor of na een voorstelling in het Con
certgebouw nog even gezellig tafelen? Dat
kan met Concertgebouw Servies.
Met dit initiatief maken Stad Brugge, enkele
horecazaken in de buurt en het Concertge
bouw van elk avondje uit een culturele en
culinaire voltreffer.

Nergens vind je een uitgebreider winkel
aanbod dan in Brugge. Brugge grossiert in
bijzondere shops die net iets meer hebben.
Het zijn parels die je keer op keer verrassen
met een uitgekiend en origineel concept.

De deelnemende restaurants aan Concertgebouw Servies garanderen de bezoekers van
het Concertgebouw een snelle bediening.
Daardoor hoeven ze niets van de inleiding of de
voorstelling te missen. In sommige zaken kunnen ze ook na het concert rustig van een overheerlijke maaltijd genieten. Wie zijn concertticket toont, ontvangt een culinair extraatje.
www.brugge.be/concertgebouw-servies
economie@brugge.be
050 47 54 40
Tickets: www.concertgebouw.be

Dit unieke aanbod kun je nu meedragen in je
broekzak, in de vorm van een gratis shoppingapp. De app biedt je een handig overzicht van
de handelszaken in de binnenstad en in de
deelgemeenten. Zo weet je perfect waar je in
Brugge terecht kunt om te winkelen of om te
tafelen. De shopping-app leidt je ook zonder
omwegen naar parkings en parkeerplaatsen.
Bovendien kun je sparen voor CitieCoins die
je kunt inruilen voor cadeaus of activiteiten.
Download de app via
www.brugge.be/economie, www.citie.be of in
de Apple/Play store.
Heb je als handelaar interesse in dit project,
neem dan contact op met Citie.
www.brugge.be/economie
economie@brugge.be
050 47 54 40
www.citie.be
info@citie.be

WINTERVONKEN
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari brengt
Wintervonken fantastisch spektakel, sfeer
volle concerten en een gezellig winterter
ras naar de Burg.
Vanaf 19.00 uur kun je je al installeren op het
gezellige winterterras van de Vuurmeesters
in afwachting van het spektakel van Compagnie Transe Express. Om 19.30 uur brengt
dit gezelschap de nieuwe surrealistische en
magische creatie ‘Mù – Kinematic of fluids’.
De mystieke Burg vormt het decor voor taferelen die rechtstreeks uit het werk van Jeroen Bosch lijken te komen. Sjofele figuren,
gevleugelde schoonheden, minituinmannen,
zeewezens, een gigantische muziekdoos met
livemuziek en andere hersenspinsels maken
hun entree. Alle gekheid op een metershoge torenkraan, een bolwerk van vijzen en
schroeven die meer los dan vast zitten … laat
je fantasie de vrije loop tijdens deze grootse
en adembenemende voorstelling.
Op vrijdag is er aansluitend een opzwepend
concert van BrazzMatazz en op zaterdag zet
Zorita de Burg in vuur en vlam.
www.wintervonken.be
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ZWEMBADEN IN BRUGGE
Brugge beschikt over drie openbare zwembaden waar iedereen
zijn waterhart kan ophalen. Voor een frisse duik, oneindig baantjes
trekken of een onvergetelijk avontuur ben je er meer dan welkom.

HET INTERBAD:
ZWEMMEN IN DE GROENE OMGEVING VAN HET VELTEMBOS

JAN GUILINI:
STIJLVOL BAANTJES TREKKEN IN EEN BESCHERMD MONUMENT
Het zwembad Jan Guilini is het oudste van Brugge. Het werd ontworpen
door de Technische Dienst van de Stad en heeft een uniek art-decointerieur. Sinds 2009 is het een beschermd monument.
Het bad werd op 30 maart 1930 voor het eerst in gebruik genomen en in
1945 kreeg het de naam ‘Jan Guilini’, als eerbetoon aan de verzetsheld
en veelvoudig Belgisch zwemkampioen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hielp Bruggeling Guilini met de redding van vijf Engelse vliegeniers
voor de kust van Blankenberge. Kort daarna werd hij aangehouden en
op 22 mei 1944 werd hij terechtgesteld. Een gedenkplaat in het zwembad herinnert aan deze gebeurtenissen.
Jan Guilini telt vijf baantjes en de diepte varieert van 1 tot 3 meter. Het
zwembad is in trek bij scholen en watersportclubs. Overdag maken
maar liefst 36 Brugse scholen en organisaties er gebruik van. Buiten de
publieksuren zijn er zes clubs actief.
Heel wat Brugse kampioenen trainden in dit bad: Brigitte Becue, Luc
Van Lierde en iets langer geleden Gilbert Desmit. Hij nam deel aan de
Olympische Spelen van 1956 en 1960 en was na zijn Olympische carrière
redder in het Guilini-zwembad. Tot vandaag komt hij er nog regelmatig
zwemmen.
In 2016 investeerde het stadsbestuur in de toegankelijkheid van het
zwembad. Er kwamen een plateau- en een zwembadlift en er werden
extra inspanningen geleverd zodat personen met een beperking er zelfstandig kunnen zwemmen. Er is ook een AED (automatische externe
defibrillator).
Stedelijk zwembad Jan Guilini
Keizer Karelstraat 41, 8000 Brugge
050 31 35 54
www.brugge.be/sport
Het aanbod, de openingsuren en de tarieven staan op www.brugge.be/zwembad-jan-guilini.

Het Interbad opende op 27 november 1971 de deuren. Het
is een ‘intercommunaal zwembad’, een samenwerking
tussen de steden Brugge en Damme. Hoewel het Interbad
al bijna een halve eeuw oud is, is er binnenin weinig of
niets dat zijn leeftijd laat vermoeden. Door de jaren heen
werd er heel wat gerenoveerd en gemoderniseerd. Recent
werden het onthaal en de omkleedruimte vernieuwd.
Het wedstrijdbad heeft vijf banen en is 25 meter lang. Het
instructiebad heeft een diepte van 60 cm tot 90 cm, ideaal
om te leren zwemmen of om in rond te dobberen. Voor
de allerkleinsten is er een peuterbadje met een diepte
van 30 cm.
Wie het wat avontuurlijker wil, komt ook aan zijn trekken.
Een glijbaan met een afzonderlijk landingsbad, een springplank, een glijbaantje in het instructiebad en een bijkomend
recreatiebad zorgen voor heel wat bijkomend waterplezier.
Daarnaast bevat het recreatiebad een stroomversnelling,
een borrelbank, een bruisbad en een waterkanon. Op vrije
spelnamiddagen kun je je uitleven op opblaasbare spelelementen zoals de octopus of de schildpad.
In het cafetaria kun je in alle rust iets drinken met zicht
op het bad. Op mooie dagen kun je buiten zitten en zie je
het Veltembos. Het Interbad heeft ook een tribune. Op de
benedenverdieping van het gebouw vind je een kleurige
speelzaal die je kunt reserveren voor verjaardagsfeestjes.
In het Interbad vinden tal van activiteiten plaats, van watergewenning tot individuele zwemlessen, van kikkerschool
tot ‘start to crawl’ en een unieke reeks ‘bewegen in water’.
Zes sportclubs trainen in het bad.
Interbad
Veltemweg 35, 8310 Brugge
050 35 07 77
interbad@skynet.be
www.interbad.be
Het aanbod, de openingsuren en de tarieven staan
ook op www.brugge.be/zwembad-interbad.
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S&R OLYMPIA:
VOOR OLYMPISCH ATLEET EN RECREANT
S&R Olympia opende de deuren op 30 mei 2015. Het is
een publiek-private samenwerking (PPS) tussen enerzijds de Provincie West-Vlaanderen, de Stad Brugge en de
Vlaamse overheid en anderzijds de private partner S&R.
Zij sloegen de handen in elkaar om een wedstrijdbad van
50 meter en een uniek recreatief zwemparadijs te bouwen
en te exploiteren voor een periode van 30 jaar.
Het wedstrijdbad van 50 meter bevat bijna drie miljoen
liter water en is uitgerust met toptechnologie, zoals de
nieuwste startblokken, een ruime tribune, mogelijkheden
voor onderwateropnames en een elektronisch drenkelingendetectiesysteem. Deze faciliteiten overtuigden de Belgische zwemfederatie om er in het weekend van 16 en 17
november het Belgisch Kampioenschap korte baan te organiseren. Meter van het bad is Fanny Lecluyse, Belgisch
recordhoudster op de 400 meter wisselslag, 50m, 100m en
200m schoolslag (korte baan) en 200m wisselslag en alle
schoolslagafstanden op lange baan. Ze nam ook deel aan
de Olympische Spelen in Rio.
Niet alleen topsporters of baantjestrekkers vinden hun
gading in S&R Olympia. Het bad biedt heel wat vertier
voor jong en oud: een bandenglijbaan, een spectaculaire
wildwaterbaan (115 meter lang), een warme lagune, een
sauna, een stoombad, een buitenbad en een golfslagbad
zijn recreatieve troeven. Voor nog meer speelpret worden
in de zomer glijattracties op de speelweide geplaatst. In
een groot en heerlijk warm kinderbad (32°) met kleurrijke
waterspelen kunnen kinderen zich volop uitleven. Vanop
het zwemmersterras kun je rustig toekijken en iets eten
of drinken. Het restaurant met zicht op het bad is zeven
dagen op zeven open en heeft een gevarieerd menu. Ook
niet-zwemmers zijn er welkom en er is een feestjesterras
voor verjaardagen.
Een tiental clubs traint in S&R Olympia. Aquanimo organiseert er een brede waaier aan zwem- en wateractiviteiten
zoals zwemlessen, watergewenning en aquasports.
S&R Olympia
Doornstraat 110, 8200 Brugge
050 67 28 70
olympia@sr-olympia.be
www.sr-olympia.be
Het aanbod, de openingsuren en de tarieven staan
ook op www.brugge.be/zwembad-olympia.
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TWEEDE EDITIE BRUGGE CLASSIC

WELKE BRUGSE SPORTERS SCHITTERDEN IN 2016?

De Brugge Classic krijgt een tweede editie op zaterdag 25 maart. Dit
recreatieve wielerevenement werd vorig jaar gestart door de Stad
en acht Brugse wielerverenigingen. Het concept blijft behouden:
een groepsrit in drie pelotons op een tijdelijk afgesloten parcours
van 75 kilometer.

Op maandag 27 maart 2017 worden in de Magdalenazaal (MaZ) de
Brugse Sportprijzen 2016 uitgereikt. De winnaars van de trofee van
sportverdienste en de jeugdtrofee worden gekozen door de Brugse
Sportraad. De Brugse sportjournalisten kiezen de sportman, sport
vrouw en sportploeg van 2016.

De groepen rijden elk met een vooraf bepaalde snelheid. Ze worden
begeleid door de politie en door mobiele seingevers. Volgwagens zijn
paraat voor eventuele assistentie onderweg. Het parcours bestaat uit
een gezamenlijke aanlooplus over de Markt en gaat verder langs een
verkeersvrij gemaakte Brugse ring. Daarna worden er drie pelotons
gevormd die elk in een verschillend tempo de verdere rit afwerken. De
start en de aankomst bevinden zich aan het Jan Breydelstadion.

Traditiegetrouw worden alle Belgische kampioenen gehuldigd die afkomstig zijn uit Brugge. Het gaat zowel om atleten uit individuele sporttakken als om sporters uit ploegdisciplines.
De uitreikingen worden afgewisseld met interviews en livedemonstraties van Brugse sportverenigingen.

Info en inschrijven: www.brugge.be/classic

Wil je de avond bijwonen of wil je een (Belgisch) kampioen voordragen?
Neem contact op via sportdienst@brugge.be of 050 44 8000.

NIEUWE PROFKOERS EN GRANFONDO IN BRUGGE

MARATHON OP 15 OKTOBER

Op zaterdag 17 en zondag 18 juni vindt in Brugge een gloednieuwe
wielertweedaagse plaats.

De Brugse sportkalender wordt in 2017 uitgebreid met een internati
onale marathon.

Op zaterdag komen recreanten en sportieve fietsers aan hun trekken
tijdens een Granfondo (150km), een Cyclo Tour (75km), een ‘Kids Ride’
en een gezellige familiefietstocht ‘Free Style’. Het bikefestival wordt
verder aangevuld met randanimatie in het teken van de fiets.

Het loopevenement vindt plaats op zondag 15 oktober en bevat naast
een loopwedstrijd over 42,195 kilometer ook een halve marathon. Beide
afstanden kunnen ook worden gewandeld. Onderweg zijn er verschillende rustposten en belevingsmomenten.

Op zondag is Brugge het strijdtoneel voor een nieuwe internationale
wielerwedstrijd voor profs. Start en aankomst bevinden zich op Brugse
bodem. Het parcours slingert langs de mooiste plekjes van de stad en
van West-Vlaanderen. De wedstrijd krijgt het statuut UCI 1.1-wedstrijd
(Europe Tour).

Naast Brugse lopers willen de Stad en organisatiepartner Golazo Sports
een internationaal deelnemersveld aantrekken. Er wordt met gerichte
communicatie gemikt op deelnemers uit veertig verschillende landen.
Meer info hierover vind je in de volgende BiS.
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WRESTLING EVENEMENT IN
SPORTHAL TEMPELHOF
Op zaterdag 4 maart stappen de moderne gladi
atoren terug in de ring, want dan komen worste
laars uit tien verschillende landen naar Brugge
om er het beste van zichzelf te geven. Ook de
Brugse worstellegende, Bernard Vandamme, zal
terug van de partij zijn.

brugge.be

FESTIVAL VAN DE TOEKOMST IN
HET TEKEN VAN HET KIND
In 2017 staan kinderen centraal in Brugge en dat werd in de verf gezet
tijdens het Festival van de Toekomst in Howest in de Sint-Jorisstraat. Op
13 december staken heel wat Bruggelingen er de koppen bij elkaar om te
brainstormen over hoe Brugge de meest kindvriendelijke stad van Vlaande
ren kan worden.

De Stad organiseerde een groot belevingsonderzoek om te weten te komen wat
kinderen belangrijk vinden en hoe Brugge er volgens hen moet uitzien. Bovendien moet een kindvriendelijke stad de strijd aangaan tegen kinderarmoede,
garandeert ze alle kinderen een goede woonomgeving en beschikt ze over kindvriendelijke horeca- en handelszaken. Een stad waar kinderen zich thuis voelen,
is een stad waar iedereen zich thuis voelt, want kinderen zijn de toekomst.
Tijdens het festival maakten een zestigtal leerlingen uit het zesde leerjaar
samen met kunsteducatieve organisatie de Batterie een prachtige installatie
met maquettes, stadsvlaggen en animatiefilmpjes. Het werk toonde hoe de
kinderen het Brugge van de toekomst zien. Hun frisse en verrassende kijk
wordt alvast meegenomen in het beleidsplan ruimte Brugge dat momenteel
wordt opgemaakt. Er waren ook sessies over kindvriendelijkheid en er kwamen inspirerende burgerprojecten aan bod. De reeks van stadsdebatten werd
afgesloten met een boeiend gesprek over Brugge als Ku(n)ststad.

De hoofdbrok van de avond wordt ongetwijfeld het
gevecht om het Europees Kampioenschap, waarbij Kenzo Richards zijn titel zal verdedigen. Verder
krijgen de toeschouwers voor het eerst de twee
meter lange en 130 kilo wegende Tiny Iron te zien.
Zijn armen zijn de indrukwekkendste uit de worstelgeschiedenis en hebben een omtrek van maar
liefst 60 cm. Spektakel verzekerd!
www.eurostars-wrestling.be

Het platform ‘de toekomst van Brugge’ bestaat intussen ruim twee jaar. Er
werd een overzicht gemaakt van alle projecten waar Bruggelingen en de Stad
mee bezig zijn. Wil je een exemplaar van deze toekomstkrant ontvangen?
Stuur een mail naar toekomst@brugge.be of bekijk de krant op www.detoekomstvanbrugge.be.
www.detoekomstvanbrugge.be
www.bruggemaaktruimte.be
@toekomstbrugge
www.facebook.com/detoekomstvanbrugge
#bruggemaaktruimte
toekomst@brugge.be
050 44 86 73
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IS MIJN FIETS KLAAR
VOOR OP DE WEG?
FIETSENPARKING FNAC:
WERKZAAMHEDEN
ZIJN BEZIG
Met de uitbouw van Fietsstad Brugge en volgens het mobiliteitsplan besliste het stadsbestuur om een gratis publieke fietsenparking onder de Fnac op de Markt in te richten.
Daar is er plaats voor ongeveer tweehonderd
fietsen. De centrale ingang met de fiets bevindt zich in de Sint-Amandsstraat, terwijl de
centrale voetgangerstoegang op de Markt is,
links van de Fnac. De bewaking is in handen
van Interparking.
De fietsenparking is heel gebruiksvriendelijk.
Er zijn handige fietsenrekken, een parkeervak
voor fietsen van verschillende types (zoals
fietsen voor mensen met een beperking, bakfietsen … ) en een automatisch ‘gootsysteem’
dat de fietser helpt om de fietshelling af te
dalen of bergop te gaan. De buurtbewoners
kunnen ook gebruik maken van de parking.
Zij kunnen er hun fiets laten ‘overnachten’.
De fietsenparking onder de Fnac is gratis
toegankelijk vanaf 7.00 uur ‘s morgens tot
19.00 uur ‘s avonds en elke zaterdag, zondag en feestdag van 9.00 tot 19.00 uur. Het
onafgebroken fietsparkeren is beperkt tot
24 uren.
Mobiliteitsdienst
Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
mobi@brugge.be
050 44 8000

Je hoort het vaak via de media of je stelt
het zelf vast in het verkeer: heel wat fiet
sers rijden rond zonder een goed werkend
voor- en/of achterlicht. Dat is niet alleen
gevaarlijk voor de fietser zelf, maar ook
voor de andere weggebruikers.
Een goed werkende fietsverlichting is van
levensbelang. Daarom voerden de Preventiedienst en de lokale politie onlangs heel wat
preventieve fietscontroles uit in het basis- en
secundair onderwijs. Tijdens dit directe contact wezen ze de leerlingen op het belang
van een goedwerkende fietsverlichting. Stad
Brugge en de Brugse politie deelden om die
reden heel wat fietslichtjes uit.
Tijdens de preventieve fietscontrole werd
niet alleen aandacht besteed aan de fietsverlichting. De rest van de wettelijk verplichte fietsuitrusting werd ook gecontroleerd. De vaststelling was dat mensen
eigenlijk niet meer goed weten wat er nu
wel of niet wettelijk verplicht is als het om
de fiets gaat. Moet een racefiets bijvoorbeeld voorzien zijn van een bel? Moeten er
reflectoren hangen aan een mountainbike?
Mogen fietslichtjes knipperen?
Om op al die vragen een antwoord te bieden,
geven Stad Brugge en de lokale politie in
fofolders uit. Er bestaat een folder over de
klassieke fiets, maar er zijn ook folders over
de racefiets, de mountainbike en de elektri
sche fiets. Ook voor de mensen die zich ver
plaatsen met een drie- of vierwieler of een
fietskar werd een infofolder samengesteld.
De folders zijn verkrijgbaar in het Politiehuis, in het Huis
van de Bruggeling en bij de Fietsendienst. Ze staan ook
op www.brugge.be/is-mijn-fiets-klaar-voor-op-de-weg-

VEILIGER FIETSEN IN
DE BINNENSTAD
In de bocht van de Hoogstraat werd een
proefmaatregel genomen die voor veiliger
fietsverkeer zorgt. De ingreep gebeurde
volledig conform de voorwaarden die aan
een Werelderfgoedstad worden gesteld.
Door keien op een regelmatige afstand van elkaar te beschilderen, werd een markering van
een fietsstrook aangebracht. Op die manier
wordt het straatbeeld behouden en krijgen
fietsers uit de tegenrichting meer plaats, wat
voor meer veiligheid en een groter comfort
zorgt. Het wegbeeld voor het autoverkeer in
de hoofdrichting wordt door deze ingreep ook
smaller, waardoor overdreven snelheid in de
binnenstad wordt tegengegaan.
Nu gaat het nog om een uitvoering in een
bocht over een beperkte lengte van 25 meter, maar dit concept wordt in de toekomst
verder uitgebreid naar langere stukken en
ook naar rechtdoortracés, bijvoorbeeld over
de hele lengte van de Hoogstraat en enkele
andere centrale fietsassen in de binnenstad.
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DE GROTE
LENTESCHOONMAAK
PARKEREN IN BRUGGE
VANAF 16 FEBRUARI
Op donderdag 16 februari treedt in Brugge
het nieuwe parkeerplan in werking. Hierover
wordt sinds eind november van vorig jaar al
gecommuniceerd. Met dit nieuwe parkeerplan (een onderdeel van het mobiliteitsplan)
wil de Stad de parkeerdruk verminderen.
Het parkeren in Brugge wordt eenvoudiger en duidelijker. De bedoeling is om een
verkeersleefbare en verkeersveilige stad te
creëren waar iedereen zich veilig en vlot kan
voortbewegen. Te voet, met de fiets, met de
bus of met de auto: Brugge blijft gemakkelijk
bereikbaar voor iedereen.
www.brugge.be/parkeren of bij de Parkeerwinkel in het
Huis van de Bruggeling, open op maandag en dinsdag van
8.30 tot 17.00 uur, op woensdag en donderdag van 8.30 tot
20.00 uur, op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur en op zaterdag
van 9.30 tot 13.00 uur.
050 47 55 21
brugge@parkeren.be

Zwerfvuil in de Brugse straten en buurten is
een doorn in het oog van zowel de inwoners
als de vele bezoekers. Als we samenwer
ken, kunnen we er iets aan doen.
Stad Brugge organiseert in de week van 18
april de ‘De grote lenteschoonmaak’. Deze
campagne wil iedereen aanmoedigen om
mee te werken aan een propere buurt en
straat. Alle inwoners van Brugge, scholen,
bedrijven, buurtcomités, jeugdbewegingen …
worden van harte uitgenodigd om hun steentje bij te dragen.
Zorg dragen voor en het leefbaar houden van
de stad, begint aan je eigen voordeur. Door
zelf af en toe zwerfvuil te verwijderen of deel
te nemen aan de lenteschoonmaak, maak
je niet alleen je buurt proper. Het kan meteen ook een moment zijn om er met de buren een leuke activiteit van te maken en om
andere buurtbewoners aan te zetten om de
handen uit de mouwen te steken.
Wil je meewerken aan deze actie of heb je zelf
een goed idee? Neem dan contact op via
sophie.demeyer@brugge.be, 050 44 80 66.
www.brugge.be/properbrugge

HONDEN AAN DE LEIBAND,
DROLLEN IN DE VUILBAK
De Stad lanceert een nieuwe campagne
voor alle hondenbezitters. De boodschap
is duidelijk: honden aan de leiband, drollen
in de vuilbak. Zorg voor je hond, je vriend,
maar ook voor je buur(t): houd je hond aan
de leiband, doe zijn kakje in een zakje en
gooi het in een vuilnisemmer.
Je hond laten loslopen of hondenpoep achterlaten kan je een boete opleveren. Gemeentelijke ambtenaren-vaststellers en de
lokale politie houden een oogje in het zeil.
Samenwerken aan een propere stad, daar
zorg jij ook voor. Er is een speciale hon
denpoepkit om in je eigen buurt iets aan het
probleem te doen.
www.brugge.be/properbrugge
preventie@brugge.be
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KOSTELOZE REDDING VAN
DIEREN UIT MESTPUT
Het redden van een dier uit een mestput is
niet zonder gevaar. Zo’n put bevat immers
mestgassen en het inademen ervan is le
vensgevaarlijk.
Hoewel de brandweer perfect is uitgerust om
de klus veilig te klaren, kiezen nog te veel
veehouders ervoor om de dieren zelf uit de
mestput te halen. Ze doen dit waarschijnlijk
uit schrik voor een te hoge interventiefactuur.
Provincie West-Vlaanderen en de vier WestVlaamse brandweerzones werkten daarom
een kosteloos basisaanbod uit.
In dit interventieaanbod is een tussenkomst
van de brandweer (112) gratis als het gaat
om het dringend redden van levende dieren.
De inzet van zes brandweerlieden gedurende
twee uur (of twaalf manuren) is inbegrepen
in het basispakket, net als het gebruik van
het nodige materieel.
Mocht de interventie langer duren, kan de
veehouder afspreken met de brandweer wat
er te doen staat en wat de kostprijs is.

DE SCHAKELAAR LANCEERT
DAKISOLATIECAMPAGNE
Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant (eind 2014) engageer
de het stadsbestuur zich om de CO2-uitstoot in Brugge tegen 2020 met 20% te
verminderen. Om dat voor elkaar te krijgen, stelde de Stad een energieactieplan
op. Een belangrijk onderdeel daarvan is het isoleren van de woningen.
Uit een studie van het Vlaams Energieagentschap blijkt dat tegen 2020 nog ongeveer 18% (of bijna een vijfde) van de daken geïsoleerd moet worden. Omdat
mensen het isoleren van hun woning vaak associëren met veel rompslomp, onvoorziene kosten of vuil in huis, zien ze er dikwijls tegenop om eraan te beginnen.
OCMW-vereniging De Schakelaar wil daaraan verhelpen met een grootscheepse
mediacampagne op de Brugse stadsbussen, op broodzakken bij de warme bakker en met een publireportage in de regionale dag- en weekbladen. De slogan
luidt: ‘Terwijl wij uw dak isoleren, kunt u uw hoofd breken over andere dingen’.
Er wordt gewerkt rond de ‘4 P’s’: Professioneel, Premies, Papierwinkel en Prijs.
De Schakelaar isoleert immers niet alleen je dak volgens de regels van de kunst.
Ze neemt ook alle papierwerk en aanvragen voor premies voor haar rekening en
dit alles tegen een scherpe prijs.
Heel wat isolatiepremies staan op het punt te vervallen en tegen 2020 moeten
alle daken geïsoleerd zijn. Wees er dus tijdig bij!

GRATIS ENERGIESCAN VOOR ELKE BRUGGELING
Denk je er wel eens over na om je woning energiezuiniger te maken, maar
weet je niet waar te beginnen? Wil je de ramen vervangen, het dak isoleren
of een nieuwe verwarmingsketel plaatsen? Wat doe je beter eerst en wat zal
dat allemaal kosten?
De Schakelaar en de Stad Brugge bieden elke Bruggeling een gratis energiescan aan. Dit houdt in dat een energiedeskundige bij jou thuis alle mogelijke
energiebesparende investeringen onderzoekt. Hij bekijkt welke ingrepen het
nodigst zijn en of die financieel haalbaar zijn. Je kunt ook een beroep doen op
De Schakelaar bij het aanvragen van offertes en premies.
De energiescanners werken per wijk om zo het volledige Brugse grondgebied
te bereiken.
Een medewerker van De Schakelaar getuigt: ”Soms kunnen we woningen isoleren voor een paar honderd euro dankzij alle bestaande premies. Over drie
jaar moeten alle woningen sowieso verplicht geïsoleerd zijn. Dan vervallen
ook alle premies voor dakisolatie waardoor je al snel 2.000 tot 3.000 euro zult
betalen voor deze werkzaamheden.”
Deze gratis energiescan is er niet alleen voor eigenaar-bewoners, maar ook
voor verhuurders. Ook zij kunnen premies krijgen als ze in de huurwoning
energiebesparende maatregelen treffen. Een vierde van de huurders voldoet
aan de voorwaarden om de verhuurder een zogenoemde ‘superpremie’ te geven als hij de huurwoning isoleert.
energiesnoeiers@deschakelaar.be
De Schakelaar, Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
www.deschakelaar.be
050 47 55 13
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NIEUWE WERKKLEDIJ
VOOR STADSPERSONEEL
De dienstverlening van Stad Brugge zit
sinds de opening van het Huis van de
Bruggeling en de vernieuwing van de web
site in een nieuw kleedje. Ook het stads
personeel steekt voortaan – letterlijk – in
een nieuw jasje.
Dankzij deze nieuwe kledij kun je de
stadsmedewerkers nog beter herkennen. De
outfit versterkt ook het positieve imago van
de Stad. Kwaliteit, respect en klantvriendelijkheid staan daarbij centraal.

EEN RIVIERCONTRACT
VOOR DE KERKEBEEK

De nieuwe werkkledij is functioneel en
comfortabel om te dragen. Voor de dames
zijn er werkbroeken (grijze kleur met rode
afwerking), t-shirts met v-hals (grijs met
rode afwerking), witte schorten met korte
mouwen (rode dwarse band) en een softshell (een ademende, warme, waterafstotende en lichte jas).

Heel wat inwoners uit Sint-Michiels herin
neren zich nog de overstromingen van 1998
en 2002. Ook recenter was er wateroverlast
bij hevige regenbuien. De laatste jaren is er
veel gebeurd om het overstromingsrisico te
verminderen, maar de kans op waterover
last blijft bestaan.
Hoe is het nu eigenlijk gesteld met het over
stromingsrisico in Sint-Michiels? En hoe zit
dat voor de toekomst?

Voor de heren zijn er werkbroeken met verstevigde kniestukken, t-shirts met ronde
hals en softshells. Alle medewerkers krijgen
bijpassende veiligheidsschoenen.
Ook voor de specifieke beroepen (schilder,
lasser … ) werd de werkkledij aangepast en
vernieuwd.

Samen kunnen we meer

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
startte in 2016 een project over het overstromingsrisico van de Kerkebeek. De bedoeling
ervan is om alle betrokken overheden, burgers, bedrijven en verenigingen zoveel mogelijk te laten samenwerken aan oplossingen
en maatregelen die het overstromingsrisico
in Sint-Michiels verminderen.
Op 6 januari ondertekenden de Vlaamse
Overheid, Stad Brugge, Gemeente Zedelgem
en Provincie West-Vlaanderen een charter waarmee ze zich engageren om samen
maatregelen te zoeken om het overstromingsrisico verminderen. Het resultaat zal
vastgelegd worden in een riviercontract voor
de Kerkebeek.

Doe de test op
kerkebeek.riviercontract.be

De onlinetest op kerkebeek.riviercontract.be
geeft het startschot van een jaar meedenken, voorstellen formuleren, discussiëren …
Doe de test en je komt te weten hoe groot
het overstromingsrisico voor jouw woning,
bedrijf of straat is en wat de invloed is van
de klimaatverandering. Misschien zul je wel
even schrikken. Vaak beseffen we niet dat
er een risico is of weten we niet wat we zelf
kunnen doen om schade te voorkomen.
Elke bewoner, elk bedrijf of elke vereniging
die zich bevindt in het gebied rond de Kerkebeek kreeg in januari een bewonersbrief met
info over het startevent dat plaatsvindt op
dinsdag 21 februari in Ontmoetingshuis Onze
Ark, Sint-Michielslaan 33, 8200 Brugge.
kerkebeek.riviercontract.be

OPENBAAR ONDERZOEK:
GEMEENTELIJK RUIMTELIJK
UITVOERINGSPLAN
KANAALEILAND
Het college van burgemeester en schepe
nen van de Stad Brugge laat weten, over
eenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.14
en latere wijzigingen van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, dat het ontwerp ge
meentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ka
naaleiland van september 2016 voorlopig
werd vastgesteld door de Gemeenteraad in
zitting van 28 november 2016.
Het plangebied van het RUP Kanaaleiland
wordt in het oosten gevormd door het Kanaal
van Gent naar Oostende, dat in het zuidelijke
punt van het plangebied aftakt in een zijarm
met de jachtclub om zo de westelijke grens
te vormen. De stadsring R30 en de Katelijnebrug vormen de noordelijke grens.
De site wordt gekenmerkt door de watergebonden activiteiten zoals de jachthaven en
een aanlegplaats voor grotere boten. De andere functie is het parkeren van bussen en
mobilhomes van en voor toeristen.
Dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
bestaat uit de toelichtende nota, de verordenende voorschriften, het grafisch plan en
de MER-screening + beslissing en ligt tot en
met vrijdag 3 maart 2017 ter inzage in het
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge,
steeds op afspraak (via www.brugge.be of
050 44 80 00).
Openingsuren: maandag en dinsdag
8.30 – 17.00 uur, woensdag en donderdag
8.30 – 20.00 uur, vrijdag 8.30 – 13.00 uur en
zaterdag 9.30 – 13.00 uur.
Opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk
op de laatste dag van het openbaar onderzoek per beveiligde zending worden bezorgd aan de Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening:
GECORO-B, dienst Ruimtelijke Ordening Directie en Algemene Zaken, Burg 12
8000 Brugge.
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’T ZAND: RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN EN HERAANLEG GESTART
De heraanleg van ’t Zand is volop aan de gang. In een eerste fase wordt er tot midden juli 2017 gewerkt in de zone
kant binnenstad, tussen de Noordzandstraat en de Westmeers, en op de helft van het plein kant Concertgebouw.
De terraszone aan de kant van de binnenstad, tussen de Noordzandstraat en de Westmeers, is gepland tegen
1 april 2017 en de zone rond het Concertgebouw zou begin juli 2017 worden afgerond.

Om de bereikbaarheid van de omgeving van ’t Zand te verzekeren, werd een tijdelijke rijweg over het middenplein aangebracht. Ook de rijweg aan het plein, tussen de Zuidzandstraat
en de Noordzandstraat, blijft bruikbaar voor het verkeer dat
naar de Hoefijzerlaan, de Smedenstraat of de Vrijdagmarkt
gaat. De dienstregeling van De Lijn komt niet in het gedrang.
De voetgangers in de werfzone krijgen een hindernisvrije
doorgang met regelmatig een doorsteek naar het plein en
de horecazaken. Tussen de toegangspaviljoenen van parking
Centrum Zand en tussen het Concertgebouw en de horecazaken is ook een hindernisvrije doorgang.
De werkzaamheden hebben wel gevolgen voor de omgeving
Westmeers – Oostmeers – Goezeputstraat – Sint-Jan in de
Meers, omdat de verbinding van ’t Zand naar de Westmeers onderbroken is. De bewoners in deze zone volgen een omleiding.
Ook het fietsverkeer dat van het Station komt, volgt tijdelijk
een andere route. Het fietspad door het Koning Albert I-park
wordt immers onderbroken ter hoogte van de werfzone aan
het Concertgebouw. Fietsen naar ’t Zand gebeurt via de fietsoversteek aan het Station, de fiets- en voetgangerstunnel naar
de Boeveriestraat en de Boeveriestraat zelf. Wie per fiets naar
de Zuidzandstraat/Steenstraat rijdt, doet dit via de Oostmeers,
de Goezeputstraat, de Oranjeboomstraat en het Sint-Salvatorskerkhof.
Voetgangers kunnen vanaf het Station door het Koning Albert
I-park wandelen tot aan het Concertgebouw, waar de afgebakende werfzone start. Ze zetten hun weg verder links van het
Concertgebouw, waar de bushalte is.

Zaterdagmarkt en Meifoor

De zaterdagmarkt blijft op het vrije gedeelte van ’t Zand, de
Hauwerstraat en het Beursplein. De marktkramen die normaal tussen de Noordzandstraat en de Westmeers staan, verhuizen naar de Vrijdagmarkt en de Hauwerstraat.
Vanaf september 2017 zal de zaterdagmarkt een tijdje niet op
’t Zand kunnen plaatsvinden. Later wordt meegedeeld waar
wel, net zoals voor de Meifoor van 2017.

Infopunt in In&Uit

In In&Uit, ’t Zand 34, 8000 Brugge (Concertgebouw) is er een
infopunt over de heraanleg van ’t Zand en de Vrijdagmarkt.
Wie vragen heeft over de werkzaamheden kan er een meldingskaart invullen en die ter plaatse deponeren. De ingevulde
kaartjes worden regelmatig opgehaald en behandeld.
In&Uit is open van maandag tot zaterdag, van 10.00 tot 17.00
uur en op zondag van 10.00 tot 14.00 uur. Je kunt er ook het
boek over de heraanleg kopen voor 5 euro.

En verder …

Na de eerste fase volgen nog vier fasen waarover later meer
info wordt gegeven.
Fase 2 start begin juni en zou duren tot eind augustus 2017. Er
zal dus een overlapping zijn met fase 1. Er zal gewerkt worden
in de zone vanaf de Boeveriestraat - Koning Albert I-laan tot
aan de tunnelkop richting Unesco-rotonde en in de zone van
het busstation.

VERNIEUWEN NUTSLEIDINGEN VRIJDAGMARKT:
WIJZIGING AANVANGSDATUM
In tegenstelling tot wat eerder werd meegedeeld, starten de
nutsmaatschappijen met het vernieuwen van hun leidingen op
de Vrijdagmarkt op maandag 2 oktober 2017. Deze werkzaamheden worden in december 2017 afgerond.

ZUIDZANDSTRAAT: HERAANLEG
GEPLAND VANAF 15 FEBRUARI
Tijdens de eerste fase van de heraanleg van ’t Zand wordt ook
de rijweg van de Zuidzandstraat vernieuwd.
Deze werkzaamheden starten normaal gezien op woensdag
15 februari en nemen zes werkweken in beslag (klaar tegen
eind maart 2017).
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VEEL STRATEN WORDEN VERNIEUWD
Ook in 2017 wordt er werk gemaakt om de straten te onderhouden en te vernieuwen
waar nodig. Een aantal van deze projecten wordt hieronder voorgesteld.

OOSTENDSE STEENWEG

In januari startte de tweede fase van de heraanleg van de Oostendse
Steenweg, tussen de rotonde Blankenbergse Steenweg - spoorwegbrug. In deze zone wordt - na de onpare kant in 2016 - de pare kant
aangepakt. De aannemer hoopt deze heraanleg af te ronden in maart.
De werkzaamheden gebeuren aan de riolering. Daarna volgt de vernieuwing van alle wegbedekkingen.
Het verkeer op de Oostendse Steenweg, tussen de Karel Mestdaghstraat
en de spoorwegbrug, is toegelaten in een rijrichting: uit Brugge, op de
nieuw aangelegde rijweg palend aan de onpare kant. In de omgekeerde rijrichting (Brugge in) is de rijweg afgesloten voor het verkeer. Het
verkeer uit de richting Oostende of de N31 volgt een omleiding via de
Waggelwaterstraat, de Dirk Martensstraat en de oprit naar de Bevrijdingslaan. De fietsers volgen een omleiding via de Sint-Pietersstatiedreef en de Rustenburgstraat. Ook de bussen van De Lijn volgen tijdelijk
andere routes.

Na fase 2 volgen deze stappen:
Fase 3:
werfzone: Oostendse Steenweg, onpare kant, vanaf Karel Mestdaghstraat (niet inbegrepen) tot aan huisnummer 5 Oostendse
Steenweg (kruispunt Hendrik Waelputstraat inbegrepen)
timing: vanaf begin maart tot half mei 2017
Fase 4:
werfzone: Oostendse Steenweg, pare kant, vanaf huisnummer 56 tot
aan rotonde Blankenbergse Steenweg + Hendrik Waelputstraat (tussen Oostendse Steenweg en Rustenburgstraat) + Rustenburgstraat
(tussen Hendrik Waelputstraat en Steenkaai)
timing: vanaf half mei tot half juli 2017 (heraanleg Oostendse Steenweg) en de Hendrik Waelputstraat en Rustenburgstraat vanaf half
mei tot half september 2017
Fase 5:
werfzone: rotonde Oostendse Steenweg/Blankenbergse Steenweg
timing: vanaf augustus tot half oktober 2017

JAKOBINESSENSTRAAT

Omdat de riolering en de rijweg dringend moesten worden aangepakt,
startte met de heraanleg in januari. De aannemer hoopt zijn opdracht
af te ronden eind maart van dit jaar.
De Jakobinessenstraat is onderbroken voor het verkeer. Voetgangers en
fietsers, met de fiets aan de hand, behouden doorgang.

HADEWIJCHSTRAAT EN JAN VAN RUUSBROECSTRAAT

In beide straten staat een heraanleg gepland in het voorjaar van 2017.
In januari vernieuwden de nutsmaatschappijen hun leidingen als voorbereiding op deze heraanleg.

MOERKERKSE STEENWEG

De rijweg van de Moerkerkse Steenweg, tussen de Schaakstraat en de
Julius Delaplacestraat, verdient een heraanleg. De mozaïeken liggen op
veel plaatsen niet meer stevig verankerd in de funderingslaag, omdat
de voegvulling verdwenen is. Er zijn ook verzakkingen in de rijweg.
De heraanleg duurt tot eind maart (inclusief verhardingstijd vernieuwde rijweg).
De aannemer zou starten aan de kant van de Schaakstraat omwille van
de legrichting van de mozaïeken.
De vernieuwing gebeurt in fasen:
Fase 1:
opbraak kruispunt Schaakstraat/Moerkerkse Steenweg en Moerkerkse Steenweg tot aan huisnummer 167
Fase 2:
opbraak rijweg Moerkerkse Steenweg vanaf nummer 167 tot voor
kruispunt Julius Delaplacestraat
Fase 3:
kruispunt Julius Delaplacestraat/Moerkerkse Steenweg
De kruispunten zullen niet gelijktijdig onderbroken worden om het
verkeersverloop in het centrum te garanderen.

STOKERSSTRAAT EN ’S-GRAVENSTRAAT

De Stokersstraat en de ’s-Gravenstraat worden sinds 9 januari aangepakt.
Er is een heraanleg in fasen:
Fase 1a:
’s-Gravenstraat zelf + kruispunt ’s-Gravenstraat/Langerei (de eerste
tien werkdagen)
Fase 1b:
’s-Gravenstraat zelf (na voltooiing werkzaamheden kruispunt met
Langerei) (50 werkdagen)
Fase 2a:
Stokersstraat (duur: 45 werkdagen, vanaf dinsdag 18 april) en verdere afwerking ’s-Gravenstraat
Fase 2b:
Stokersstraat zelf + kruispunt Stokersstraat/Julius en Maurits Sabbestraat (duur: tien werkdagen)
Waar de aannemer werkt, is de rijweg volledig voor het verkeer onderbroken. Er geldt ook een parkeerverbod. Voetgangers en fietsers,
met de fiets aan de hand, behouden doorgang.

Openbaar Domein – wegen – sector binnenstad, Hoogstraat 37, 8000 Brugge
050 44 85 85
www.brugge.be rubriek Leven & Mobiliteit ->
Wegwerkzaamheden www.bruggebereikbaar.be
www.brugge.be/hetnieuwezand

KALENDER
T.e.m. zo 5/03

A Caring Eye. Portretten door Danielle Zadelhoff, Sint-Janshospitaal

p. 16

Elke do t.e.m. eind juni

Praattafels NT2, Dienstencentrum De Balsemboom

p. 17

Vr 10 en za 11/02

Wintervonken, Burg

p. 27

Zo 12/02

Lees Meer!, Concertgebouw

p. 11

Ma 13/02 t.e.m. ma 6/03

Fotowedstrijd Brugge Studentenstad

p. 19

Do 16/02

Kennismakingssessie Erfgoedbrugge.be, Vormingplushuis

p. 13

Do 16/02

Start nieuw parkeerplan

p. 33

Vr 17/02

Daverend: It It Anita + The Day Off, Daverlo

p. 9

Vr 17/02

Christian Rizzo: Ad Noctum, MaZ

p. 9

Za 18/02

Ode aan Bobbejaan, Stadsschouwburg

p. 9

Zo 19/02

Proevereitjes, Vismarkt

p. 27

Di 21/02

10CC, Stadsschouwburg

p. 9

Di 21/02

Soccer on Ice (Brugge Studentenstad), Boudewijnpark

p. 19

Di 21/02

Theatervoorstelling Middelen Boeien, Het Entrepot

p. 21

Di 21/02

Startevent Riviercontract Kerkebeek, Onze Ark

p. 35

Za 25/02

Lady Linn & Her Magnificent Seven, Stadsschouwburg

p. 9

Ma 27/02 t.e.m. vr 3/03

Sportkampen, diverse locaties

p. 18

Ma 27/02 t.e.m. vr 3/03

Kwibus, diverse locaties

p. 18

Wo 1 t.e.m. zo 5/03

B Major!, diverse locaties

p. 4

Wo 1 t.e.m. vr 31/03

Jeugdboekenmaand, diverse locaties

p. 18

Za 4/03

Wrestling evenement, Tempelhof

p. 31

Di 7/03

Theatervoorstelling Middelen Boeien, Het Entrepot

p. 21

Do 9/03

De Slimste van Brugge, VIVES

p. 19

Zo 12/03

Nostalgia: Jackobond zingt Marva, Stadsschouwburg

p. 9

Di 14/03

Theatervoorstelling Middelen Boeien, Het Entrepot

p. 21

Wo 15/03

Theatervoorstelling Middelen Boeien, Daverlo

p. 21

Vr 17 t.e.m. vr 24/03

Belmundo, diverse locaties

p. 9

Zo 19/03

Brugs Jeugdboekenfeest, diverse locaties

p. 18

Do 23/03

Lasertag (Brugge Studentenstad), Het Entrepot

p. 19

Za 25/03

Wielerevenement Brugge Classic

p. 30

Ma 27/03

Uitreiking Brugse sportprijzen, MaZ

p. 30

Za 15/04

Brugotta Awards, Stadsschouwburg

p. 10

Di 18/04

Start ‘De grote lenteschoonmaak’

p. 33

Wo 19/04

Buitenspeeldag

p. 18

Za 22/04

Roefelland

p. 18

Vr 5 t.e.m. za 13/05

Brutaal, diverse locaties

p. 8

Za 17 en zo 18/06

Wielerevenement + nieuwe profkoers

p. 30

Vr 13/10 t.e.m. zo 21/01/2018 Pieter Pourbus en de vergeten meesters.
Het Brugse schildersmilieu in de tweede helft van de zestiende eeuw, Groeningemuseum

p. 16

Zo 15/10

p. 30

Internationale marathon

Za 21/10 t.e.m. zo 25/02/2018 Smoke, Ashes, Fable: William Kentridge in Bruges, Sint-Janshospitaal

p. 16
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WEDSTRIJD
Hoe lang is de wildwaterbaan van S&R Olympia?
S&R Olympia geeft 10 x 2 tickets weg voor het
subtropisch zwemparadijs.
Antwoord voor 18 maart per mail naar persdienst@brugge.be of per
post naar Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge. Je
kunt de antwoordstrook ook deponeren in de brievenbus van het Stad
huis, Burg 12, 8000 Brugge.
We contacteren de winnaars persoonlijk.

Club Brugge werd opgericht op 13 november 1891.
De boeken ‘De Club. 125 verhalen over het Clubgevoel’
werden uitgedeeld.
Naam en voornaam

Geboortejaar
Adres

E-mail + tel.

Antwoord wedstrijdvraag

MELDINGSKAART
Ik wil het volgende signaleren
(probleem met juiste plaats en omschrijving):

Meldingen van klachten

Naam

Er zijn ook andere mogelijkheden
om de Stad iets te melden, zoals:
• Via de website www.brugge.be
met de drukknop ‘Meldpunt’
• Met de telefoon:
Wegenfoon t 050 44 85 85
(verzakking, losliggende tegels …)
Milieufoon t 050 33 60 60
(lawaai, stank, sluikstorten …)
Meldpunt t 050 44 80 00

Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

Te bezorgen aan het Meldpunt, Communicatiedienst, Burg 11, 8000 Brugge.
Naamloze kaarten worden niet behandeld.

Voor klachten over onbehoorlijk
optreden van stadsdiensten is er
de dienst Ombudsman:
Braambergstraat 15, 8000 Brugge
t 050 44 80 90,
ombudsman@brugge.be

HET HUIS VAN DE BRUGGELING:
AFSPREKEN VOORKOMT WACHTEN
Voor een aantal zaken is het nodig om een afspraak te maken in het
Huis van de Bruggeling. Meer uitleg daarover vind je op www.brugge.
be, via de link ‘Meer weten over afspraken’. Bellen naar 050 44 8000
kan natuurlijk ook.
Het voordeel van het werken op afspraak is dat je geen tijd verliest en
dat je langskomt op het moment dat jou het beste past. De medewerkers kunnen zich bovendien beter voorbereiden op de behandeling van
je vraag.
Je kunt op vier manieren een afspraak maken:
1. Via de online afsprakenmodule: https://afspraken.brugge.be
2. Via info@brugge.be
3. Via 050 44 8000
4. Ter plaatse in het Huis van de Bruggeling via de onthaalbalie
Voor een aantal korte en eenvoudige dingen kun je zonder afspraak tijdens de openingstijden van het Huis van de Bruggeling terecht aan de
onthaalbalie. Het overzicht vind je op brugge.be/afspraakmaken.

Online zijn er geen wachtrijen

Van thuis uit kun je via www.brugge.be/producten heel wat administratie zelf in orde brengen. Dat geldt voor alle items die aangeduid zijn
met
.

facebook.com/destadbrugge
twitter.com/stadbrugge
instagram.com/stadbrugge

Let op: omdat de bedeling van BiS verspreid wordt over meerdere dagen, is het
mogelijk dat sommige activiteiten voorbij
zijn op het moment dat het magazine in je
brievenbus valt.

