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BESTE BRUGGELING
We staan opnieuw voor een jaar vol frisse initiatieven en
nieuwe kansen. Een jaar waarin we samen de toekomst
maken en tegelijkertijd het verleden eren.
In de vorige editie van BiS riep ik op om een naam voor de
nieuwe fietsersbrug over de Oostendse Vaart te kiezen en
ik wil u bedanken voor uw inbreng. Maar liefst 40% van de
stemmen ging naar de Jonckheere Fietsbrug, een naam die
verwijst naar de laatste veerman die de oversteek over de
vaart verzorgde.
De toekomst van Brugge is ook de toekomst van Zeebrugge.
Met de revitalisering van Zeebrugge wil het stadsbestuur
deze deelgemeente nieuwe zuurstof geven. Er werd voor
elf cruciale plekken een visie uitgeschreven. Via een handig
kaartje in deze BiS leer je deze plekken en de mogelijkheden
ervan kennen.

Samen de toekomst
maken en tegelijkertijd
het verleden eren
Brugge is al sinds de middeleeuwen een levendige stad, een
broeinest van creativiteit en ondernemingszin. Onze Stad
bevestigt in 2018 haar naam als kunststad met de tweede
Triënnale voor Hedendaagse Kunst en Architectuur. Deze
keer focust de Triënnale op Brugge als vloeibare stad, zowel
letterlijk als figuurlijk.
Verder brengen we in deze BiS hommage aan Colard Mansion, de belangrijkste Brugse boekenondernemer van de
vijftiende eeuw. Letterontwerper Jo De Baerdemaeker ontwikkelde op basis van de typografie van Mansion een nieuw
digitaal lettertype. De citaten, titels en ondertitels van de artikels in deze BiS staan in dit uitzonderlijke lettertype waar
van de Stad twaalf jaar lang de exclusiviteitsrechten bezit.
Ook dit jaar willen we Brugge oltied schoane houden. Schrijf
je daarom in voor de grote opkuisactie. Vele handen maken
licht werk en samen houden we onze stad proper!
Je merkt het: het stadsbestuur levert tal van inspanningen
om van Brugge een mooie en een warme stad te maken,
van en voor iedereen, nu en in de toekomst. Uw inbreng is
daarbij hartverwarmend en dat is tijdens deze koude dagen
meer dan welkom.

Burgemeester Renaat Landuyt

DE TOEKOMST
VAN ZEEBRUGGE

brugge.be

DE REVITALISERING
VAN ZEEBRUGGE
In 2015 kende de Vlaamse overheid een conceptsubsidie
van 90.000 euro toe aan Brugge. Dit gebeurde in het kader
van een wedstrijd voor innoverende stadsvernieuwingsprojecten. Die projecten moeten mogelijkheden bieden
om een stadsdeel en de algemene leefkwaliteit ervan te
verhogen. Het team rond Stad Brugge (met architectenbureaus AWB en 51N4E, studie- en adviesbureau Technum, strategisch bureau Rebel en antropologe Ruth Soenen van bureau Simply Community) viel in de prijzen met
het project ‘de revitalisering van Zeebrugge’. Het geld van
de subsidie werd gebruikt voor de opmaak en het ontwerp
van deze studie. Dit resulteerde in een eindrapport 'de
toekomst van Zeebrugge vandaag en morgen' dat in oktober 2017 werd afgerond.
Voor het eerst heeft het stadsbestuur een allesomvattende studie over Zeebrugge in handen. Die kan als leidraad
dienen voor alle komende initiatieven die Zeebrugge een
mooie toekomst willen geven, zowel op korte, op middellange als op lange termijn. Belangrijk is dat alle andere
actoren zoals de Vlaamse Overheid en MBZ (Maatschappij
van de Brugse Zeehaven) hier rekening mee houden als zij
eigen initiatieven ontwikkelen.
Zeebrugge is niet alleen een haven, maar ook een plek om
te wonen en te leven. De locatie van de nieuwe sluis en de
NX – twee Vlaamse projecten - zal bepalend zijn voor de
verdere invulling van bepaalde plekken in Zeebrugge. De
nieuwe zeesluis moet zorgen voor een verbeterde maritieme toegang tot de achterhaven. De aanleg van de NX moet
vooral het vrachtverkeer van het gewone verkeer scheiden
en het zoveel mogelijk uit de woonkernen houden.
Daarnaast zijn er heel wat andere gebieden in Zeebrugge
die aan een opwaardering toe zijn. De studie kwam tot elf
cruciale plekken waarvoor een eerste indicatief toekomstbeeld werd uitgewerkt. Er staat ook een plan in om de vier
wijken van Zeebrugge beter met elkaar te verbinden voor
fietsers en voetgangers. Tot slot worden een tiental beleidsacties voorgesteld.

ROL VAN DE
TOEKOMST VAN BRUGGE
In 2015 en 2016 werkte ‘de toekomst van Brugge’ - het participatieplatform van de Stad – rond ruimte in de stad. Stadsexperts kozen Zeebrugge toen als een van de negen toekomstplekken. Ze willen van Zeebrugge weer een aantrekkelijke plek maken om te wonen, te vertoeven, te leven, te
beleven en te werken.
Via het platform van 'de toekomst van Brugge' werden al heel
wat ideeën ingediend voor en door Zeebrugge.
De nadruk van de studie ligt op leefbaarheid en dus op
mensen. Daarom werkte ‘de toekomst van Brugge’ een uitgebreid traject uit om iedereen te informeren en te betrekken. Daarna werd met de Zeebruggenaren en andere betrokkenen gewerkt rond enkele cruciale plekken. Alle info
daarover staat op www.detoekomstvanzeebrugge.be en op
www.detoekomstvanbrugge.be.
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PUBLIEKE RAAMWERK

ANTROPOLOGISCH
LUIK

De woonkern van Zeebrugge (4.354 inwoners op 1 januari 2017) ligt tussen de vooren de achterhaven en wordt doorkruist door
de Kustlaan (N34), met de kusttram in de
middenberm. De woonkern wordt opgedeeld
in vier wijken: Zeebrugge-Dorp (grootste
wijk met 2.000 inwoners), de Vissershaven,
de Stationswijk en de Strandwijk.

Vernieuwend aan de studie is het antropologisch onderzoek. In januari en
februari 2017 verbleef antropologe
Ruth Soenen van het bureau Simply
Community tien dagen in hotel Atlas in
de Strandwijk. Terwijl ze er logeerde,
besteedde Ruth aandacht aan gewone,
alledaagse zaken in Zeebrugge. Ze bezocht er de kerk en de Saint-George’s
Day-wandeling en praatte met en observeerde bewoners en werknemers.
Met antropologische methodes zochten Ruth en haar team naar mogelijkheden om de levenskwaliteit in de wijken te verbeteren.

Een heropwaardering van Zeebrugge is pas
echt mogelijk als deze vier min of meer afzonderlijke wijken beter met elkaar worden
verbonden. In de studie worden vier manieren uitgewerkt om dit te realiseren:
-

Strandwandeling: onderdelen van kades
omzetten tot een toegankelijk domein;
Kustlaan: een boulevard als publieke
ruimte met kwalitatieve randen;
Bermenlandschap: aanpassen tot een
kwalitatief landschap met nieuwe fietstrajecten;
Polder- en fietstraject: zachte verbindingen tussen de polderdorpen en Zeebrugge strand, dorp, station en de oude
vismijnsite.

Strandwandeling
Kustlaan

Bermenlandschap
Polder- en fietstraject
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ELF PLEKKEN
In de studie worden elf cruciale plekken onderzocht die belangrijk zijn voor de herontwikkeling van een bepaalde wijk. Het ene voorstel is
al concreter en sneller realiseerbaar dan het andere, maar samen vormen de voorstellen belangrijke bouwstenen voor de revitalisering:

1. Ontspanningsplein. Het plein rond de Stella Maris kerk heeft nood
aan een herinrichting, herprogrammering en meer activiteiten voor
jong en oud om deze zone op te waarderen als ontmoetingsplaats in
de Strandwijk.
2. Strandomgeving 2.0. Zeebrugge heeft enerzijds met zijn ‘grootste
strand van België’ een enorme troef in handen. Anderzijds is de afstand tussen de dijk en het water te groot, waardoor het strand vaak
onbenut blijft. Hiervoor kunnen verschillende aantrekkelijke initiatieven worden uitgewerkt.
3. Kusttransferium. Dit gebied wordt vandaag onderbenut als toegangspoort tot de Strandwijk en het strand. Het voorstel wordt gedaan om op termijn een deel van de infrastructuurput te overkappen om geluidshinder te beperken. Het nieuwe platform zou dan een
kwalitatieve publieke ruimte vormen als toegangspoort tot de Strandwijk. Het zou een knooppunt worden van allerlei duurzame en openbare vervoersstromen en openbare verbindingen.
4. Activiteitenberm. Het gedeelte tussen de Baron de Maerelaan en
de Visartsluis is tot op vandaag een weinig kwalitatieve verbinding.
Het voorzien van overstromingswerende maatregelen vormt een opportuniteit om op deze locatie een kwalitatieve en veilige wandel- en
fietsboulevard aan te leggen, met uniek zicht op de haven.
5. Kustpark. Na de sanering van de gronden, biedt de voormalige militaire zone Knaepen veel opportuniteiten om een publieke ruimte te

6.

7.
8.

9.
10.
11.

ontwikkelen als schakel tussen de Strandwijk en de Stationswijk. Het
park moet een breed spectrum aan activiteiten aanbieden, bijvoorbeeld tuinieren, kinderboerderij…
Infrastructuurpark. De ontwikkeling van de infrastructuurwerkzaamheden voor de NX biedt mogelijkheden om de verschillende
polderlandschappen beter met elkaar te verbinden en nieuwe recreatieve landschappen te voorzien.
Kadeambitie. De kades kunnen worden omgevormd tot hoogkwalitatieve en aantrekkelijke publieke ruimtes, waarbij de zwakke weggebruiker op de eerste plaats komt.
Maakbare kade. De omgeving van de Visartsluis heeft ruimtelijk verschillende potenties. Los van het feit of in de toekomst op deze locatie
mogelijk een nieuwe sluis zal worden gerealiseerd, is het van belang
om op deze strategische plaats in Zeebrugge in te zetten om er een
aantrekkelijk ingerichte publieke ruimte te realiseren.
Stadsboulevard. De Kustlaan kan ontwikkeld worden als een centrale groene boulevard waarbij fietsers, voetgangers, openbaar vervoer
en autoverkeer ruimte krijgen.
Stedelijk scharnier. Op dit centraal gelegen terrein, naast het perceel
waar de cruiseterminal in opbouw is, kan een aantrekkelijke publieke
ruimte gecreëerd worden.
Dorpsgrens. Er wordt voorgesteld om de sportterreinen te clusteren
en een aantrekkelijke omgeving te creëren.
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NIEUWE ZEESLUIS:
OP NAAR VOORKEURSBESLUIT

TIEN BELEIDSLIJNEN
1. Actieve en voortdurende ondersteuning door de Stad.
Alle stadsdiensten moeten de uitgangspunten van de
studie kennen en ze ondersteunen. De lopende en komende projecten en dossiers van Zeebrugge worden
steeds behandeld volgens de principes van deze toekomstvisie.
2. Planologische en stedenbouwkundige acties. Sommige cruciale plekken hebben een andere planning nodig.
De Stad moet de nodige Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
(RUP’s) opmaken. Als het stadsbestuur niet bevoegd is,
moet het overleggen met hogere overheden.
3. Naar een andere investeringslogica. Er moet geld worden vrijgemaakt om investeringen te doen waar die het
meeste nodig zijn.
4. Heraanleg en goed onderhoud van het openbaar domein. In Zeebrugge is het onderhoud en beheer van
veel infrastructuur vaak in handen van andere overheden. Er is nood aan een duidelijk overzicht van welke
instantie verantwoordelijk is voor welk type onderhoud.
En belangrijker: los van de verantwoordelijke instantie
moet dit nauwgezet worden bijgehouden.
5. Meer verkeersveiligheid en comfortabele fietsverbindingen. De ontwikkeling van een veilig en comfortabel
fietsnetwerk kan een belangrijke impuls geven aan het
fietsgebruik in en om de haven. Ook de scheiding van
zwaar en doorgaand verkeer is zeer belangrijk.
6. Naar een structurele oplossing voor de vrachtwagens.
Los van de tijdelijke omheinde truckparking ter hoogte
van de Loodswezenstraat, moet er een goede en definitieve oplossing komen met parkeerplaatsen en -faciliteiten voor vrachtwagenchauffeurs.
7. Communicatie en inspraak. Iedereen informeren over
en betrekken bij leefbaarheid dankzij een uitgebreid
traject. Daarna wordt gewerkt met de bevolking en andere betrokkenen rond enkele cruciale plekken en het
publieke raamwerk.
8. Ondersteunen van de lokale handel. Al dan niet tijdelijke initiatieven moeten handels- en horecazaken aantrekken en ondersteunen.
9. Een aantrekkelijk evenementenbeleid het hele jaar
door. Het aantal evenementen (nu vooral in de Strandwijk) uitbreiden, ook naar het volledige grondgebied van
Zeebrugge.
10. Een parkeerbeleid op maat van Zeebrugge. Het omgaan met parkeerplaatsen moet deel uitmaken van een
parkeeronderzoek.

De Zeehaven van Brugge is in volle ontwikkeling. Om de verdere groei
en de werkgelegenheid veilig te stellen, is een tweede toegang tot de
achterhaven nodig. Het voorbereidend onderzoek over de bouw van een
nieuwe zeesluis in Zeebrugge is ondertussen afgerond. De zes alternatieven (Carcoke, Visart huidige locatie, Visart oost, Vandamme oost, Vandamme west, Verbindingsdok) zijn grondig onderzocht en afgewogen op
milieueffecten, kosten en baten en de gevolgen voor de scheepvaart. De
buurtbewoners kregen hierover begin december 2017 een brochure in de
bus en konden tijdens de drie zitdagen van de Vlaamse Overheid hun opmerkingen of vragen kwijt.

Volgende stappen

Na deze consultatieronde wordt de input verwerkt en voorgelegd aan de
beleidsmakers. In een volgende stap zal de Vlaamse regering een keuze
maken voor een van de alternatieven in het voorkeursbesluit.
Tijdens een openbaar onderzoek wordt het voorkeursbesluit vervolgens
voorgelegd aan het publiek. Na de definitieve vaststelling ervan volgt de
uitwerkingsfase. In deze fase wordt het gekozen alternatief verder uitgewerkt met het projectbesluit als resultaat. Ook dat wordt voorgelegd aan
het publiek. Het sluitstuk wordt de bouw van de sluis.
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
www.nieuwesluiszeebrugge.be
nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be

ONDERNEMERS
GEZOCHT: PANDEN TE HUUR
IN DE OUDE VISMIJNSITE
De Oude Vismijnsite is in volle opmars. Naast het themapark Seafront
bieden heel wat ruimtes mogelijkheden om er bureaus, ateliers, pop-ups,
horecazaken, vernieuwende shopconcepten of etalages in te richten.
De Oude Vismijnsite wil zich verder positioneren als een gezellige plek,
een verborgen parel aan het water waar je heerlijk kunt tafelen, shoppen,
wandelen en ontspannen. De opening van het cruisegebouw zal zeker bijdragen aan deze nieuwe dynamiek.
Startende ondernemers kunnen een starterspremie aanvragen bij de stedelijke dienst Economie en Werk via economie@brugge.be of 050 44 8000.

VRAGEN, IDEEEN OF SUGGESTIES?
050 44 81 26 of 050 44 81 32
toekomst@brugge.be
www.detoekomstvanbrugge.be (inschrijven voor de maandelijkse
nieuwsbrief onderaan de pagina)
www.detoekomstvanzeebrugge.be
@toekomstbrugge, #detoekomstvanbrugge
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Voor de locatie van beide bruggen is er momenteel nog een ruime zoekzone. De hoge, vaste brug komt in elk geval ten noorden van de huidige brug te liggen.

STADSVAART:
EEN NIEUWE STEENBRUGGEBRUG
VOOR EEN BETERE MOBILITEIT
Met het project Stadsvaart zoekt waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV uit hoe de scheepvaart rond Brugge
en Oostkamp beter kan samengaan met vlot wegverkeer, doordachte stadsontwikkeling en respect voor landschap en
erfgoed. Op basis van een grondige studie hakte de Vlaamse Regering midden november 2017 de knoop door: er komen
twee nieuwe bruggen aan Steenbrugge.

Twee nieuwe bruggen

De hoge, vaste brug moet schepen een veilige doorgang bieden en is toegankelijk voor alle wegverkeer. Daarnaast komt
er een afzonderlijke, beweegbare brug voor voetgangers en
fietsers. Zij krijgen dus de keuze: het kanaal oversteken via
de hoge, vaste brug of gebruik maken van de vlakke, beweegbare brug.
Om schepen veilig langs de Brugse wateren te loodsen,
moet ook de bocht ten noorden van Steenbrugge flauwer
worden gemaakt. Zowel voor het scheepvaartverkeer als
voor het wegverkeer wordt dit een grote verbetering. Het
is een belangrijke stap om de regio rond Brugge mobieler
te maken.

Het ontwerp

Om tot een finaal ontwerp van de nieuwe bruggen te komen,
moeten er eerst nog een aantal keuzes worden gemaakt.
Voor het type brug zijn er nog verschillende mogelijkheden.

Volgende stappen

Tijdens de tweede fase worden de milieueffecten van de
verschillende opties onderzocht. Ondertussen gaan de ontwerpers aan de slag. Het definitieve ontwerp zal ten vroegste in 2019 klaar zijn.
In het eerste kwartaal van 2018 organiseert Waterwegen
en Zeekanaal NV infomarkten en workshops waarbij de
buurtbewoners kunnen meedenken over het ontwerp van
de nieuwe brug. De buurtbewoners krijgen hierover nog
een brief.

Doortocht en Dampoortsluis

Voor de vernieuwing van de Dampoortsluis wordt voorlopig geen voorkeurslocatie vastgelegd. Daarvoor is er eerst
verder onderzoek nodig naar de relatie tot erfgoed en de
omgeving. Ook de aanpassingen aan de doortocht - voor
een vlotte passage van moderne schepen - zullen in de toekomst duidelijker in kaart gebracht worden.

Het project Stadsvaart maakt deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie.
www.seineschelde.be
www.stadsvaart.be
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FIETSERSBRUG OVER OOSTENDSE VAART HEET
VOORTAAN ‘JONCKHEERE FIETSBRUG’
Na een traject waarbij de Bruggelingen konden stemmen
voor de naam van de nieuwe fietsersbrug over de Oostendse
Vaart, is het resultaat bekend. Met ruim 40% van de stemmen kwam ‘Jonckheere fietsbrug’ als winnaar uit de bus.
Van begin juni tot eind september 2017 kon elke Bruggeling
suggesties doen voor de naam van de nieuwe fietsersbrug
over de Oostendse Vaart. Uit de 761 voorstellen selecteerde
de jury (met daarin vertegenwoordigers van Stad Brugge en
het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)) vijf namen. Van 13
november tot 26 november konden de Bruggelingen stemmen welk van deze vijf namen ze als definitieve naam voor
de fietsersbrug wilden.

Jonckheere f ietsbrug

2.147 Bruggelingen brachten hun stem uit. `Jonckheere
fietsbrug' ging met 860 stemmen (40%) aan de haal. Runner-up was de naam Speyenbrug (573 stemmen), gevolgd
door Sint-Jansfietsbrug (401), AZ Sint-Jansfietsbrug (160)
en Waggelwatervelobrug (153).
Deze brug werd gefinancierd en ontworpen door het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid. De officiële
opening vond plaats op 12 juni 2017.

David Jonckheere

Tot 1976 gebeurde de oversteek van de vaart met een veerpont. Deze lag op 800 meter van de fietsersbrug, in de richting van Oostende. De fietsersbrug ontleent haar naam
aan David Jonckheere (1883-1982), de veerman die sinds
1905 de overzet verzorgde. Zijn echtgenote Emma Logghe

(1882-1958) hield de vlakbij gelegen herberg Speyen open,
een ontmoetingsplaats voor boeren, kasteelheren, vissers,
pensejagers, wandelaars en veehandelaars.
Iedereen in de streek kende David Jonckheere, vader van
acht kinderen en naast veerman ook landbouwer en sluiswachter. Decennialang was hij de centrale figuur in het leven
op en rond het intensief gebruikte veer.
Tot de fusie met Brugge in 1970 was Sint-Andries een zelfstandige gemeente. Een deel ervan, ‘Speyen’, lag aan de
overkant van de vaart. Boeren uit deze wijk namen regelmatig het veer, onder meer om de mis bij te wonen of om een
bezoek te brengen aan het gemeentehuis. Ook ‘reizigers’ of
bedevaarders gebruikten vaak Davids diensten om de kapel
van Onze-Lieve-Vrouw van ’t Boompje te kunnen bereiken.
Van de oude veerdienst zijn nog enkele sporen te vinden.
Davids huisje, ietwat verdoken achter de vaartdijk, op de
hoek van de Steenkaai en de Speyenstraat, wordt nog steeds
bewoond en de aanlegsteiger bleef deels bewaard. Ook de
veerbel bestaat nog. Deze verroeste staaf met ijzeren koker
werd gebruikt om Davids hulp in te roepen voor de overzet.

Wedstrijd

Aan de naamgeving van deze fietsersbrug was een wedstrijd verbonden. Alle personen die in de eerste ronde
‘Jonckheere fietsbrug’ suggereerden, kregen een fietspakket van Stad Brugge. Uit de personen die in de tweede
ronde voor deze naam stemden, werd ook een winnaar van
een fietspakket geloot.
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HET NIEUWE ‘T ZAND
KRIJGT MEER EN
MEER VORM

brugge.be

Op ’t Zand en de Vrijdagmarkt worden alle zeilen
bijgezet om de heraanleg midden dit jaar helemaal
te kunnen afronden.
Heel wat delen zijn intussen afgewerkt:
- een gezellig nieuw pleintje aan de kant van de Westmeers;
- bij dit pleintje een aantrekkelijke nieuwe water- en trappenpartij aan
de Kapucijnenrei;
- de aanzet voor een nieuwe toegang tot de fietsenstalling naast het
Concertgebouw (wellicht klaar tegen de Paasvakantie);
- een nieuw ‘voorplein’ met bomen aan het Concertgebouw;
- een afgewerkte terraszone vanaf de Westmeers tot aan de Noordzandstraat;
- een ingekorte, aangepaste busluifel naast het Concertgebouw;
- nieuwe bomen;
- de realisatie van boombanken (lees verder);
- een nieuwe rijweg over ’t Zand;
- een nieuwe rijweg vanaf de Noordzandstraat naar de Hoefijzerlaan.
Ondertussen werkt de aannemer verder aan:
- de bestrating van het plein aan weerszijden van de nieuwe rijweg
over het plein;
- de toegangen tot de fietsenstallingen aan de kant van de Hoefijzerlaan en tussen de Noordzandstraat en Zuidzandstraat;
- de rioleringswerkzaamheden en de heraanleg van de Vrijdagmarkt.

Bomen in de kijker

Op het plein worden verschillende ‘boombunkers’ aangelegd. Deze ondergrondse betonnen constructies vormen een stevige basis voor het
aanbrengen van een ondergrondse voedingsbodem voor de bomen.
Waar de bomen vroeger 4m³ grond kregen, krijgen ze nu meer dan
30m³ en dat is voldoende grond om in te groeien.
Een aantal ‘boombanken’ zullen dienen als gezellige en groene rustpunten. In deze speciaal ontworpen constructies zullen hoog- en
meerstammige Mongoolse lindes worden aangeplant. De boombanken
worden gemaakt uit dezelfde granietsoort als de pleinverharding en
hebben uitnodigende en comfortabele houten zitelementen. De bomen
worden in principe aangeplant in maart, afhankelijk van de evolutie van
de heraanleg.

Uitkijken naar het nieuwe terrasseizoen

Sinds de start van de werkzaamheden aan ’t Zand en de Vrijdagmarkt
was het de bedoeling om de uitrusting, het materiaalgebruik en het uitzicht van de terrassen op elkaar af te stemmen. In overleg met de horecazaken, UNIZO en de Stad werd daarom een nieuw terrasreglement
gemaakt dat het uitzicht van het nieuwe plein mee zal versterken.
In dit reglement staat onder meer:
- Elke terrasuitbater mag kiezen uit vijf eigentijdse en aantrekkelijke
kleuren die de identiteit van de zaak bepalen. Binnen het kleurenpalet kunnen ze kiezen uit twee kleuren voor het meubilair van de
losse terraszone.
Permanente terrasconstructies die in de toekomst zullen worden
vervangen, moeten kwalitatief en in een van de vijf vastgelegde
kleuren worden aangelegd.
- Voor het materiaalgebruik gaat een voorkeur uit naar natuurlijke
materialen. Het gebruik van kwalitatief materiaal in kunststof wordt
ook toegelaten.
- Op de terrassen mogen zitbanken staan.
- De parasols worden beperkt tot een verplicht uniform vierhoekig
type. Ze mogen worden verankerd in de grond. Buiten het terrasseizoen moet de verankering worden afgesloten.
Openbaar Domein – wegen – sector centrum, Hoogstraat 37
050 44 85 85
www.brugge.be, rubriek Leven & Mobiliteit ->Wegwerkzaamheden
www.bruggebereikbaar.be
www.brugge.be/hetnieuwezand
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MINTUS:
NIEUWE VERENIGING NEEMT
‘ZORG’ OVER VAN OCMW
MINTUS: dat is de naam van de nieuwe Brugse zorgvereniging. Omdat steeds meer private ondernemingen commercieel actief zijn binnen de zorgondersteuning en de uitbating van woonzorgcentra, wil het OCMW erover waken dat die zorgverlening in de toekomst toegankelijk én betaalbaar blijft, ook voor mensen met een laag inkomen. Daarom
hebben OCMW en Stad Brugge beslist om een nieuwe vereniging op te richten waarin
alle dienstverleningen van het OCMW die werken rond ‘zorg’ worden ondergebracht.
De zorgvereniging werd enkele weken geleden boven de doopvont gehouden en kreeg de
naam MINTUS (spreek uit: “mien tuus”, met de klemtoon op “tuus”). De komst van de
vereniging is ook gelinkt aan de vergrijzing in onze stad. In Brugge woont er immers een
groeiende groep senioren met een zorgnood.

MINTUS: nieuwe naam, vertrouwde dienstverlening

Voor de Bruggeling verandert er met de komst van MINTUS zo goed als niets. De vertrouwde, kwalitatieve en betaalbare diensten en activiteiten van het OCMW blijven behouden.
De komst van MINTUS betekent niet dat het OCMW uit Brugge verdwijnt. Hier lees je voor
welke diensten je waar terecht kunt.
MINTUS
MINTUS wordt het aanspreekpunt voor de OCMW-dienstverlening rond ‘zorg’: woonzorgcentra (inclusief kortverblijf en nachtopvang voor senioren), dagverzorgingscentra, serviceflats, seniorenwoningen, dienstencentra,
ontmoetingscentra en thuiszorgdiensten zoals de Minder
Mobielen Centrale en maaltijden aan huis. Voor wie al gebruik maakt van deze dienst(en), blijft alles bij het oude.
De prijzen wijzigen niet, de voorwaarden evenmin. Enkel
de naam verandert. Ook de dienst Seniorenzorg van het
OCMW maakt, samen met een aantal ondersteunende
diensten, voortaan deel uit van MINTUS.
De hoofdzetel van het OCMW in Ruddershove 4 wordt de
nieuwe hoofdzetel van MINTUS.
Ruddershove 4, 8000 Brugge
050 32 70 00
info@mintus.be / www.mintus.be
OCMW
Voor alle overige diensten van het OCMW kun je terecht
in de Hoogstraat 9. De dienst Intake helpt je graag bij
vragen over financiële of administratieve ondersteuning,
crisisopvang en begeleiding van dak- en thuislozen, onderhoudsgeld en begeleiding voor asielzoekers.
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
050 32 77 70
intake@ocmw-brugge.be / www.ocmw-brugge.be
HUIS VAN DE BRUGGELING
Voor het woonloket, het energieloket, het seniorenloket,
het loket kinderopvang en de opvoedingswinkel kun je
(enkel op afspraak) terecht in het Huis van de Bruggeling, vlakbij het Station.
Frank Van Ackerpromenade 2 (Station), 8000 Brugge
050 44 80 00
info@brugge.be / www.brugge.be

MINTUS GAAT DE BAAN OP
Wil je uitgebreid(er) worden geïnformeerd
over MINTUS? Heb je specifieke vragen? Bezoek dan de ‘roadshows’ bij die de komende
maanden halt houden in de dienstencentra
en MINTUS-woonzorgcentra. De vernieuwde
werking van MINTUS en het OCMW worden er
uitgebreid toegelicht. Achteraf kun je een hapje en een drankje nuttigen en wat bijpraten.
Een ‘roadshow’ bijwonen kan gratis, maar je
moet je wel vooraf inschrijven via
www.mintus.be of 050 32 78 95.
Dit zijn de data, uren en locaties:
Di 20/02, 19.45 uur:
woonzorgcentrum Hallenhuis,
Pastoriestraat 1, 8200 Sint-Andries
Do 22/02, 19.45 uur:
woonzorgcentrum Ten Boomgaarde,
Ter Beke 27, 8200 Sint-Michiels
Ma 26/02, 19.45 uur:
woonzorgcentrum Ter Potterie,
Peterseliestraat 21, 8000 Brugge
Wo 28/02, 19.45 uur:
dienstencentrum De Garve,
Pannebekestraat 33, 8000 Brugge (Sint-Jozef)
Ma 5/03, 19.45 uur:
dienstencentrum Ter Leyen,
Kroosmeers 1, 8310 Assebroek
Vr 9/03, 19.45 uur:
Gemeenschapshuis,
Marktplein 12, 8380 Zeebrugge
Ma 12/03 om 20.00 uur:
dienstencentrum d’Oude Stoasie,
Venetiëstraat 1, 8380 Zeebrugge
Vr 16/03 om 19.45 uur:
woonzorgcentrum Van Zuylen,
Geralaan 50, 8310 Sint-Kruis
Di 20 maart om 19.45 uur:
LDC ’t Werftje,
Werfstraat 88, 8000 Brugge
Wo 28/03, 20.00 uur:
zaal ‘De Polder’, Stokerij 10, 8380 Dudzele
Do 29/03, 19.45 uur:
dienstencentrum Levensvreugde,
Lisseweegs Vaartje 43, 8380 Lissewege
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SAMEN VEILIG NAAR SCHOOL:
JOUW BIJDRAGE TELT
‘Samen veilig naar school’ vraagt de bijdrage van alle Bruggelingen,
elke dag opnieuw. Om de verkeersveiligheid in Brugge aanzienlijk
te verbeteren, werkten de Stad, de lokale politie en de vele Brugse
scholen het ‘actieplan veilige schoolomgeving’ uit. Dit plan bestaat
uit tien actiepunten.
1. Tien Brugse scholen maken een schoolvervoerplan onder begeleiding van een deskundige coach van Mobiel 21, de beweging voor duurzame mobiliteit. Samen met ouders en leerlingen worden knelpunten
in kaart gebracht. Er wordt gezocht hoe de mobiliteitsstroom van en
naar de school vlotter, duurzamer én veiliger kan worden gemaakt.
2. Elke schooltoegang werd getoetst op veiligheid. Met de wegbeheerders Stad Brugge en Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaanderen) werd
een ‘werkenplan’ opgemaakt. Waar nodig worden er op korte en middellange termijn aanpassingen doorgevoerd.
3. Een experiment met twee schoolstraten (Diksmuidse Heirweg en
Hortensiastraat) verloopt zeer positief. Uit deze experimenten worden
lessen getrokken voor de toekomst. Er wordt onderzocht waar en hoe er
op andere plaatsen schoolstraten kunnen komen.
4. Fietsstraten worden uitgebreid met prioriteit in de schoolomgeving.
Na de Filips De Goedelaan, de Werfstraat en de Veldstraat komen binnenkort de Leopold Debruynestraat, de Driekoningenweg (beide in Assebroek) en de Sint-Lenardsstraat (Dudzele) aan de beurt. Meer fietsstraten zullen volgen.
5. Tonnagebeperking in de schoolomgeving vraagt maatwerk en wordt
school per school bekeken. Stad Brugge legt alvast beperkingen op
aan werftransport bij grote werkzaamheden. De schoolomgeving wordt
daarbij zoveel mogelijk ontzien. Waar mogelijk wordt een effectieve tonnagebeperking ingevoerd om structureel vrachtverkeer uit de schoolomgeving te bannen. Dit zal onder meer het geval zijn in de Leopold
Debruynestraat.
6. De eerste verkeerseducatieve route (VERO) in Brugge is er. In Daverlo
(Assebroek) kunnen kinderen die worden begeleid door ouders of leerkrachten een volledig bewegwijzerd parcours volgen. Zo oefenen ze hun
verkeersbehendigheid en hun kennis van de verkeersveiligheid. De Stad
wil dit jaar een tweede VERO opstarten in de omgeving van Sint-Andries.
7. De dode hoek blijft een aandachtspunt. Alle Brugse stadsvrachtwagens zijn ondertussen uitgerust met een sticker die de aandacht vestigt
op de dode hoek. Scholen kunnen een educatieve koffer rond de dode
hoek gebruiken in hun verkeerslessen.
8. Sensibilisering en verkeersopvoeding van alle weggebruikers blijft
noodzakelijk. Met een folder en een filmpje worden tien tips voor veilig
schoolverkeer gepromoot. Personeel en directies van scholen en alle
Bruggelingen worden opgeroepen om waakzaam te zijn in het verkeer.
9. De dagelijkse inzet van meer dan zeshonderd gemachtigde opzichters. Tientallen leerkrachten en vrijwilligers zijn als gemachtigd opzichter actief in de schoolomgeving. Ze krijgen een gepaste uitrusting en
worden ondersteund door de lokale politie.
10. Lokale politie voegt de daad bij het woord: wie niet horen wil, moet
voelen. De politie verbaliseert vooral op extra snelheid in zone 30 en bij
foutparkeren in de schoolomgeving.

brugge.be

!
houd afstand!

In mijn dode
hoeken zie
ik je niet!

Samen veilig
naar school

VERHAAL IN CIJFERS
45

93

300

In Brugge gebeurt 45% van alle woon/
werk- en schoolverplaatsingen met de
fiets. Dit is het hoogste cijfer in België.

93% van alle Bruggelingen
bezit minstens 1 fiets.

Brugge heeft 300 kilometer fietspaden,
waarvan 17 kilometer nieuwe en
vrijliggende fietspaden (Ten Briele,
Houtkaai, Lissewege-Zwankendamme,
A11, Lodewijk Coiseaukaai...).

1.000

5.000

360.000

De voorbije 3 jaar kreeg Brugge 1.000
publieke fietsparkeerplaatsen extra.

De voorbije 5 jaar kende het aantal
gemerkte fietsen een forse stijging:
van ± 3.000 naar ± 5.000 per jaar.

Brugse scholieren en werkende
volwassenen fietsen samen dagelijks
ongeveer 360.000 kilometer.
Dat is 9,1 keer rond de wereld en een
besparing van ± 14.000 ton CO² per jaar.
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SNELLE VERWITTIGING
IN NOODSITUATIES?
REGISTREER JE OP
BE-ALERT.BE
Om in noodsituaties (overstromingen, brand
of explosie, pandemie, treinongeval…) de
Bruggeling snel en doeltreffend te verwittigen, tekende Stad Brugge in op het nationaal
alarmeringssysteem BE-Alert.
Dankzij www.be-alert.be kan de Stad jou (en
je gezin) een sms, een gesproken boodschap
of een mail sturen met concrete instructies bij
noodsituaties of voor zaken van algemeen belang. De voorwaarde is dat je je registreert en
je contactgegevens overmaakt via
www.be-alert.be.

Waarom registreren?

De alarmering van de bevolking in noodsituaties (bv. instructie om ramen en deuren
te sluiten) verloopt nu voornamelijk via de
traditionele kanalen (radio, tv, sociale media, www.brugge.be, politiebrugge.be…).
Op die kanalen moet je zelf afstemmen en
op zoek gaan naar de nodige en juiste info.
Via BE-Alert worden mensen snel, gericht,
actief en gecontroleerd gealarmeerd en geïnformeerd. Ook als je op dat moment niet
in Brugge bent, geeft BE-Alert je de nodige
info.
Sinds de lancering in maart 2017 werd BEAlert al meerdere keren ingezet, zoals bij de
grote stroompanne in Gent of bij de brand in
de wafelfabriek in Vorst.

ALS KLEINE KINDEREN
GROOT WORDEN
Vorming voor ouders over tabak,
alcohol en drugs in de opvoeding
Hoe laat je je kind verstandig omgaan met
alcohol? Hoe voorkom je dat hij of zij tabak
of drugs gaat gebruiken? Erover praten en
grenzen stellen is de basis. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar dat is het niet altijd.

Enkel in noodsituaties

Het systeem verstuurt geen reclame of culturele boodschappen. De Stad mag het enkel
gebruiken bij noodsituaties of wanneer alarmeren of informeren aan te raden is.
Registreer je dus op www.be-alert.be.
Je vindt er ook meer info. Heb je nog
vragen of heb je geen internet en wil je
je toch registreren, neem dan contact
op met het Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 050 44 8000.

BRUGGE VIERKANT
TEGEN EENZAAMHEID
Het Brugse stadsbestuur, OCMW en vele andere partners willen eenzaamheid en isolement in Brugge aanpakken. Met de slagzin
‘Vierkant tegen eenzaamheid’ maakten ze
een actieplan op. Daarin staan concrete acties die eenzaamheid en isolement in onze
warme stad moeten tegengaan.
Wil je meer weten over dit plan, neem dan
een kijkje op
www.brugge.be/vierkanttegeneenzaamheid.
Stel je eenzaamheid vast in je omgeving of
maak je je zorgen over het isolement van
sommige bewoners in je buurt, neem dan
contact op met het meldpunt van Stad Brugge via www.brugge.be of 050 44 8000.

Mag je je kind van elf een slokje wijn laten
proeven op een familiefeest? Welke regels
stel je over alcohol als je veertienjarige
dochter naar een fuif gaat? Wat doe je als
je zoon van vijftien dronken thuiskomt? Wat
zeg je als een klasgenoot van je vijftienjarige
dochter van school is gestuurd wegens cannabisgebruik… ?
Deze en andere vragen komen aan bod tijdens ‘Als kleine kinderen groot worden’.
Deze interactieve vorming helpt ouders bij
het zoeken naar antwoorden. Aan de hand
van filmpjes en voorbeelden krijg je tips om
met je kind in gesprek te gaan.

Wil je als organisatie of als school deze
vorming organiseren, neem dan contact op via iris.maertens@brugge.be of
050 44 80 68.
Ouders kunnen de lijst met vormingen
langs deze weg opvragen.
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VRIJWILLIGERSCENTRALE
Deze organisaties zijn dringend op zoek naar geëngageerde vrijwilligers.
Misschien zit er iets bij voor jou?

INFOAVOND VOOR
‘GOED GENOEG OUDERS’
Rust vinden als mama of papa in een
wereld vol verwachtingen
Als je als ouder foto’s van andere gezinnen op sociale media bekijkt, dan voel je al snel een onrustkriebel in je buik. “Doe ik het goed?”, vraag je je af…
Om die reden organiseren VIVA-SVV West-Vlaanderen en Opvoedingswinkel regio Brugge een infoavond. Die vindt plaats op donderdagavond 8 maart
om 20.00 uur in CC De Dijk. De spreekster is Nina
Mouton, een klinisch psychologe en psychotherapeute die werkt rond gezinnen, ouders en relaties.
Tijdens deze avond wordt het ideaalbeeld van de
‘perfecte ouder’ gerelativeerd. Je krijgt concreet
advies over hoe je in een wereld vol schermpjes,
overvolle agenda’s en hoge verwachtingen je prioriteiten stelt. Je krijgt ook tips over hoe je in het
ouderschap waakt over zelfzorg en verbinding met
je partner.
CC De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221
Deelnemen kost 2 euro, drankje inbegrepen.
Inschrijven via info@opvoedingswinkelbrugge.be
of 050 47 55 15.

KIND & GEZIN
Kind & Gezin Sint-Kruis (Moerkerkse Steenweg) zoekt drie
extra vrijwilligers die een keer per maand het onthaal van de
ouders voor de raadpleging willen verzorgen.
Het meten en wegen van de baby’s en contact houden met
de artsen en de verpleegster tijdens de zitting behoren ook
tot het takenpakket.
Kind & Gezin Sint-Kruis / Helena Notebaert / helena.notebaert@gmail.com
0477 79 81 55

ACADEMIE

De Academie is 300 jaar en zoekt cultuurminnende vrijwilligers om de vele boeiende tentoonstellingen mee open
te houden, ze op te stellen en/of om er te gidsen. Je kunt
helpen tijdens de week, het weekend, overdag en tijdens de
vooravond. Alle combinaties zijn mogelijk.
Academie Brugge / Joost Goethals / secretariaat@academiebruggedko.be
050 44 11 70

MARKTCONTROLEUR

Heb je een boontje voor de Brugse markt? Ben je af en toe
vrij op een zaterdagochtend? Sla je graag een praatje en ben
je streng maar rechtvaardig? Ben je een pragmatische probleemoplosser?
Dan ben jij de vrijwilliger (m/v) die Lokale Economie zoekt
voor het team `Markt'.
Lokale Economie / Lut Laleman / lut.laleman@brugge.be / 050 47 54 37
Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6
vrijwilligerscentrale@brugge.be
050 44 82 22

INTERVIEW
BRUGGE, WARME STAD

I

n 2004 stapte de zoon van Jan Toye, Christoph, op 21-jarige leeftijd uit het leven. In de zoektocht om te begrijpen
wat er in het hoofd van zijn zoon omging, kwam Jan tot enkele belangrijke en vernieuwende inzichten. Hij richtte het
fonds GavoorGeluk op en is de bezieler van Warme Stad, het
pilootproject rond mentaal welbevinden dat momenteel in
Brugge loopt.
BiS Hoe ben je ertoe gekomen om het Fonds GavoorGeluk op
te starten?
JAN TOYE Als een kind je verlaat door suïcide, dan stort je wereld in. Er volgt een proces: zijn/haar beslissing leren aanvaarden, leren afstand nemen van de schuldvraag en ten slotte het
proberen te begrijpen van hoe iemand tot die stap kan komen.
Tijdens dit proces heb ik ontdekt dat ‘ondraaglijk psychisch lijden’ bestaat en dat dit vaak kan worden voorkomen. Met een
andere nabestaande vader die tot dezelfde inzichten was gekomen, heb ik het Fonds GavoorGeluk opgericht om voor de
Vlaamse jeugd te doen wat wij voor ons eigen kind niet meer
kunnen doen: openstaan voor hun kwetsbaarheden en een
luisterend oor bieden wanneer ze het moeilijk hebben.
BiS Waarvoor staat het Fonds?
J. TOYE Het Fonds GavoorGeluk ijvert voor universele suïcidepreventie in Vlaanderen en beoogt 50% minder suïcides.
Dit lijkt een onmogelijke opdracht, maar onderzoek toont aan
dat Vlaanderen, met zijn 1.200 suïcides per jaar (drie per dag,
waaronder telkens een iemand jonger dan 24), er dubbel zoveel kent als Nederland. De Vlaming scoort algemeen zeer
laag in het uiten van emoties en er is een groot taboe rond psychische problemen. Bovendien wordt psychotherapeutische
hulp in België niet gedekt door de ziekteverzekering. Aan dit
laatste wordt intussen gewerkt, want het staat in het federale
regeerakkoord.
De Vlaming kropt al te vaak alles op en laat zijn gevoelige
kant niet zien. We willen dit bijsturen en het aantal suïcides
in Vlaanderen terugdringen naar het Nederlandse niveau (600
doden en 6.000 pogingen minder per jaar). Het Fonds ijvert
daarnaast ook actief voor taboedoorbreking.
BiS In Brugge loopt momenteel het pilootproject Warme
Stad, een initiatief van het Fonds GavoorGeluk. Wat is een
Warme Stad?
J. TOYE De burgers van een Warme Stad geven elkaar en
vooral de kinderen en jongeren (0 tot 24 jaar) het gevoel dat
ze erbij horen en graag worden gezien. Het doel is om hen te
vormen tot veerkrachtige en weerbare individuen en hen aan
te moedigen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
We moeten hen stimuleren om te doen waar ze goed in zijn
en zorgen dat ze dat graag doen. In een Warme Stad wordt de
jeugd betrokken bij het beleid en vindt ze een veilige plek en
een luisterend oor.
We willen een samenleving waar verbondenheid heerst en
waar men openstaat voor mekaars successen en kwetsbaarheden. Dit moet van onderuit komen, van mensen die ontdekken dat ‘iets voor een ander doen’ het meeste bijdraagt tot persoonlijk geluk. Je wordt pas echt mens in relatie tot de andere.

Durf je kwetsbaar op
te stellen en over je
gevoelens te praten
BiS Hoe ziet een warme stadsomgeving er uit?
J. TOYE In een Warme Stad zijn individuen en structuren er
voor elkaar. Een Warme Stad doet iedereen samenwerken die
met jongeren werkt: scholen, leraren, ouders, jeugdverenigingen en -organisaties, de buurt, de politie en de zorg. Zij kijken
naar jongeren als mondige burgers en betrekken hen bij het
beleid. Ze hebben oog voor hun specifieke noden in de verschillende fasen van hun groei en in de zoektocht naar hun
eigen identiteit en zelfrealisatie. Een Warme Stad kent buurtpleintjes en plekken waar kinderen, jongeren en volwassenen
elkaar ‘ont-moeten’ en heeft Warme Scholen die ernaar streven dat zowel leraren als leerlingen goed in hun vel zitten.
BiS Waarom heb je Brugge gekozen als een van de pilootsteden?
J. TOYE Heel Vlaanderen gelijktijdig aanpakken is onmogelijk. Daarom willen we een stad per provincie begeleiden tot
voorbeeldstad. We vroegen aan de veertien centrumsteden van
Vlaanderen om zich kandidaat te stellen en dat deden ze met
veel ambitie. Een jury beoordeelde hun kandidatuur op basis
van de aanwezigheid van een actief netwerk lokale actoren en
de zin tot deelname aan het project. Brugge scoorde hoog op
beide.
BiS Ondertussen is Warme William in het Brugse straatbeeld
te zien. Hij is de mascotte van Warme Stad. Waarvoor staat
Warme William?
J. TOYE Warme William wil alle Vlamingen aanmoedigen
om zich kwetsbaarder voor elkaar op te stellen, te luisteren
naar elkaar en te praten wanneer ze met iets zitten, want het
scheelt als je deelt. Warme William wil de ‘BOB’ worden van
het mentaal welbevinden.
BiS Welke boodschap zou je aan de Brugse jeugd willen meegeven?
J. TOYE Volg je eigen diepste kern en talenten, maak van ‘waar
je goed in bent’ en ‘graag doet’ je levensdroom. Gebruik naast
ratio ook je hart en je buikgevoel, durf je kwetsbaar op te stellen en over je gevoelens te praten. Wees er voor je vrienden
wanneer ze het moeilijk hebben, zo maak je vrienden voor het
leven.
www.brugge.be/warme-stad-brugge
www.warmesteden.be/brugge
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PWA HEET NU
WIJK-WERKEN
De Vlaamse Regering besliste om het systeem van PWA vanaf 1 januari te vervangen
door ‘wijk-werken’. Om dit te organiseren,
richtten de VDAB en de besturen van Brugge,
Blankenberge, Zuienkerke, Knokke-Heist,
Damme, Jabbeke, Beernem, Oostkamp, Zedelgem en Torhout ‘Wijk-up’ op.

DE NIEUWE DOE GOED PAS
IS GELANCEERD

Wijk-werken voor de werkzoekende

Dankzij het systeem van ‘wijk-werken’ kun
je als werkzoekende aan de slag in scholen,
verenigingen, land- en tuinbouwbedrijven of
aan het stads- of gemeentebestuur. Je kunt
ook enkele uren per week extra werkervaring opdoen bij mensen thuis. Deze ervaring
is voor vele werkzoekenden goud waard: het
is een eerste stap in de zoektocht naar een
duurzame job.
Voor meer informatie kun je terecht in de
VDAB Werkwinkel, bij OCMW Brugge en op
www.vdab.be/wijk-werken/wijk-werker.

Wijk-werken voor gebruikers

Scholen, particulieren, vzw’s… kunnen een
beroep doen op het systeem van ‘wijk-werken’ voor verschillende opdrachten: grasmaaien, kinderopvang, busbegeleiding...
Ook wie af en toe een parkeerwachter nodig
heeft of logistieke hulp wil bij evenementen
kan een beroep doen op een ‘wijk-werker’.
Als gebruiker vergoed je de wijk-werker met
een wijk-werkcheque. Die kost 7,45 euro. Je
betaalt een cheque per begonnen uur.
Om je als gebruiker te registreren, surf je
naar www.vdab.be/wijk-werken/gebruiker of
breng je een bezoek aan de Werkwinkel of
het OCMW.
OCMW Brugge, Ruddershove 4
050 32 70 00
VDAB Werkwinkel,
Stationsplein 5 (Station, kant Sint-Michiels)
050 44 04 80

Voor het derde jaar op rij wil het stadsbestuur de Brugse vrijwilligers en mantelzorgers bedanken voor hun inzet.
In 2016 werd naar aanleiding van de vijfde
verjaardag van de Brugse Vrijwilligerscentrale de allereerste Doe Goed Pas geïntroduceerd. Deze kortingskaart voor Brugse
vrijwilligers en mantelzorgers was de allereerste in België. Stad Brugge is dan ook zeer
trots om deze kortingskaart ook dit jaar aan
te bieden. Zo'n tachtig enthousiaste handelaars geven een mooie korting aan iedereen
die een Doe Goed Pas voorlegt.
Verenigingen die met vrijwilligers werken,
maar hen nog geen Doe Goed Pas hebben
gegeven, kunnen die aanvragen op
www.brugge.be/doegoedpasaanvragen.

INFOAVOND BRUGSE
BUURTCHEQUES
Heb je dit jaar weer plannen om samen met
je buren iets te organiseren en de mensen
in je buurt wat dichter bij elkaar te brengen?
Heb je nog nooit iets georganiseerd in je
buurt en wil je weten wat er in Brugge mogelijk is? Kom dan zeker naar de informatieavond over de Brugse Buurtcheques op
donderdag 8 maart om 18.30 uur in de Hallen
van het Belfort.
Die avond verneem je alles over de ondersteuning van buurtactiviteiten in 2018. Er zijn
verschillende culturele acts aan het werk die
je voor je buurtfeest kunt boeken en je krijgt
informatie over de vele acties uit het aanbod.
De Stad biedt een gratis drankje aan.
www.brugsebuurten.be

ORGANISEER EEN
ACTIVITEIT TIJDENS
AUTOLOZE ZONDAG
Tijdens Autoloze Zondag op 16 september zal de verkeersvrije binnenstad weer bruisen als nooit tevoren. De
hele dag kun je deelnemen aan tientallen activiteiten zoals Kroenkelen, de
Cultuurmarkt en de MobiMarkt. Ook
Sint-Kruiskermis en de braderie in de
Langestraat en de Hoogstraat horen er
weer bij. Heb jij een idee voor een leuke sportieve, culturele of andere activiteit? Stuur dan je voorstel voor maandag 9 april naar info@bruggeplus.be.
Alle voorstellen die inspelen op het
thema van een autoluwe stad zijn welkom: een wijkfeest, een openluchtgezelschapsspel voor de buurt, een pleintjesontbijt… Elk initiatief dat aantoont
dat ook kleine ideeën de stad mensvriendelijker kunnen maken, is welkom.
Voor activiteiten tijdens de Autoloze
Zondag kunnen wijkcomités uit de binnenstad een beroep doen op de buurtcheques. Alle info daarover vind je op
www.brugge.be/buurtcheques.
info@bruggeplus.be
050 44 20 02
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FANS VAN ‘BRUGGE
OLTIED SCHOANE’:
SCHRIJF JE IN VOOR DE
GROTE OPKUISACTIE!

LAAT JE VERWARMEN DOOR
DE GRATIS RENOVATIESCAN

Een propere straat, buurt en stad: daar werken we
samen aan. Daarom daagt Stad Brugge je uit om
fan te worden van ‘Brugge oltied schoane’ en deel
te nemen aan de zwerfvuilcampagne van zaterdag
17 tot zaterdag 31 maart. Het stadsbestuur roept
alle Bruggelingen op om mee de handen uit de
mouwen te steken, elk op zijn eigen manier en met
zijn eigen mogelijkheden. Deze campagne krijgt
ook nationale aandacht (zie mooimakers.be).

Stad Brugge biedt elke Bruggeling een gratis energiescan aan.
Voor zo’n scan komt de renovatiescanner bij je langs. Die onderzoekt alle mogelijke energiebesparende investeringen voor jouw
woning. Deze deskundige bekijkt welke ingrepen het dringendst
zijn en in welke volgorde je de werkzaamheden het beste uitvoert.
Hij of zij berekent ook hoeveel de renovatie ongeveer zal kosten.
Daarnaast begeleidt de renovatiescanner je bij het aanvragen van
offertes en premies. Zo zet je een eerste stap naar energiezuiniger
en warmer wonen.

Help mee om zwerfvuil, sluikstort en onkruid in je
straat, buurt of organisatie weg te werken. Maak
buren, kennissen, vrienden en collega’s warm om
tussen 17 en 31 maart extra aandacht te geven aan
het ruimen van zwerfvuil. Alleen deelnemen of een
actie plannen buiten deze actieweek kan natuurlijk
ook, want alle inspanningen om Brugge proper te
houden zijn welkom!

De scan aanvragen kan via het energieloket van Stad Brugge op
050 47 55 13, via www.energieplatform.brugge.be of met de inschrijfstrook hieronder. Die mag je na het invullen uitknippen en
opsturen naar Huis van de Bruggeling, Energieloket De Schakelaar, Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge.
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Inschrijven kan ook via preventie@brugge.be
of 050 44 80 66.
Blijf op de hoogte van alle activiteiten en volg
www.brugge.be en de Facebookpagina van
Preventiedienst Brugge.

en

Schrijf je in via www.brugge.be/bruggeoltiedschoane2018 en laat weten waar en wanneer
je opkuisactie plaatsvindt. Via deze link kun je
ook extra opkuismateriaal reserveren. De witte
zwerfvuilafvalzakken, handschoenen, prikkers,
veiligheidshesjes, een bord ‘net opgeruimd’ en
affiches kun je gratis afhalen in de Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge.

j e l icht

Voornaam + Naam: _____________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________

De Schakelaar mag mij contacteren voor het maken
van een afspraak voor een gratis renovatiescan.
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MAAK KENNIS MET DE
THERMOFOTO EN DE
RENOVATIECOACH VAN DE STAD
Heel wat Bruggelingen zitten met onbeantwoorde vragen over
het renoveren van hun woning. Mogelijke renovatieplannen worden daarom vaak voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het is dan ook
niet zo evident om de juiste keuzes te maken en je woning op
maat te renoveren.
Om de inwoners te informeren en te begeleiden in hun renovatieplannen organiseert de Stad energieavonden. Je krijgt er heel
wat info en antwoorden op vragen als "Hoe interpreteer ik de
thermofoto van mijn dak?", "Hoe kan ik weten of mijn dak geschikt is voor zonnepanelen?", "Wie kan mij begeleiden in mijn
renovatietraject?", "In welke volgorde voer ik mijn renovatiestappen uit?", "Wat mag ik verwachten van de gratis renovatiescan
die Stad Brugge aanbiedt?", "Welke renovatiepremies zijn er nog
en kom ik hiervoor in aanmerking?", "Wat is het voordeel van een
groepsaankoop?"…
Je kunt ook de energiebox ‘burgers in beweging voor energie’
raadplegen en kennismaken met een aantal lokale energieinitiatieven, opgezet voor en door burgers.
De infoavonden starten om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.00
uur. Als afsluiter biedt de Stad je een drankje aan. Dit zijn de data
en locaties:
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SLECHTE LUCHT NIET STOKEN

en

Om deel te nemen schrijf je je in via
www.energieplatform.brugge.be of bel je naar 050 44 82 87.

en

Maandag 29 januari: De Polder, Stokerij 10, Dudzele
Donderdag 1 maart: Daverlo, Dries 2, Assebroek
Vrijdag 2 maart: Gemeenschapshuis Sint-Kruis,
Moerkerksesteenweg 190, Sint-Kruis
Dinsdag 13 maart: Xaverianen, Xaverianenstraat 1, Sint-Michiels
Woensdag 14 maart: Buurthuis Sint-Jozef, Landjuwelenstraat 43,
Sint-Jozef
Donderdag 22 maart: MaZ, Magdalenazaal 27, Sint-Andries
Maandag 26 maart: De Ganzenveer, Ganzenstraat 15,
Brugge centrum

t
k j
e l ich

Als de luchtkwaliteit slecht is omdat er te
veel fijn stof in de lucht zit, dan is het aangeraden om maatregelen te nemen om het
fijn stof te beperken. Een van die maatregelen is het beperken van houtverbrandingen
(kachel, open haard, sfeerverwarming...).
Houtverbranding is verantwoordelijk voor
35% van de totale uitstoot van fijn stof. De
impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kan lokaal
erg hoog oplopen. Het beperken van houtverbranding bij slechte luchtkwaliteit kan
het fijn stof verminderen en dat heeft een
positieve impact op de gezondheid.
Houtverbranding is ook verantwoordelijk
voor 40% van de totale dioxine-uitstoot en
87% van de totale PAK-uitstoot. PAK zijn
polycyclische aromatische koolwaterstof
fen. Ze veroorzaken DNA-schade en zijn
kankerverwekkend.
Houtverbranding in kachels en haarden
is niet verboden tijdens deze dagen, maar
toch kun je bijdragen aan een betere luchtkwaliteit door geen hout te stoken. Als je
toch stookt, gebruik dan droog en onbehandeld hout.
Op www.lne.be/slechte-lucht-niet-stoken
vind je een grafiek die de gevolgen van
houtverbranding duidelijk weergeeft.
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CITY GAME: MISSIE 2030
Missie 2030 toont Brugge van haar mooiste kant als jij ervoor zorgt dat de zeventien
SDG’s worden behaald. Dit unieke stadsspel
in de Brugse binnenstad is een ‘SDG-race'
tegen de klok. Gewapend met een tablet
vol creatieve opdrachten en vragen nemen
teams het tegen elkaar op.
Missie 2030 is ook zeer geschikt voor een
teambuilding met je vereniging of vriendengroep. Per spel van maximum 2.30 uur
kunnen er 8 tot 30 mensen deelnemen.
Deelnemen kost 50 euro per groep.
www.iedereenmondiaal.be

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS
(SDG’S) IN BRUGGE

GELETTERDE
GEMEENTE: BRUGGE
TOONT ZIJN ENGAGEMENT

VOLG DE CURSUS
ZEEANIMATOR –
WEEK VAN DE ZEE

Stad Brugge ondertekende de engagementsverklaring ‘Global Goals, Local Focus’.
Daarmee verbindt het stadsbestuur zich ertoe om - net als duizenden andere steden in
de wereld - werk te maken van de zeventien
duurzame ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG’s).

Geletterd zijn is een noodzaak om vlot mee
te kunnen in de samenleving. Dat wil zeggen:
goed kunnen lezen en schrijven, rekenen en
met de computer werken. Voor een op zeven
volwassenen in Vlaanderen is dit moeilijk,
maar wie wil werken aan zijn of haar geletterdheid kan dit doen bij open-school. Het
biedt kansen en kan leiden naar een nieuwe
job, betere ondersteuning van de kinderen op
school en meer zelfvertrouwen.
In dat kader ondertekenden Stad Brugge en
alle 64 West-Vlaamse steden en gemeenten
het charter 'Geletterde Gemeente', een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de
twee West-Vlaamse Centra voor Basiseducatie, open-school.

Heb je interesse voor natuur aan zee en trek
je graag op educatieve ontdekkingstocht met
kinderen? Dan is de driedaagse cursus zeeanimator iets voor jou.

Deze SDG’s werden door de Verenigde Naties in het leven geroepen om tegen 2030 van
onze wereld een betere, duurzame plek te
maken voor àlle mensen. Het is de grootste
lijst ter wereld om zaken als ongelijkheid,
klimaatverandering en armoede concreet
aan te pakken.
Het zijn nobele doelstellingen, maar ze zijn
niet onmogelijk. Iedereen kan eraan meewerken, op elk niveau: overheden, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en burgers.
www.brugge.be/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen
noordzuiddienst@brugge.be

Een paar maanden geleden overhandigde
open-school drie baliedisplays aan de Stad.
Die staan in het Huis van de Bruggeling, in
het Sociaal Huis en in de bibliotheek. De
displays tonen aan dat het stadsbestuur,
het Sociaal Huis/OCMW en de bibliotheek
inspanningen doen eenvoudige en duidelijke taal te gebruiken en te zorgen voor een
toegankelijke dienstverlening.
www.open-school.be
050 34 15 15

Na het volgen van deze praktische cursus
kun je het hele jaar door worden ingezet als
zeeanimator bij diverse kustorganisaties,
ook bij het Brugse Natuurcentrum met werking in Zeebrugge.
De lessenreeks vindt plaats in het Badengebouw in Zeebrugge op maandag 12, dinsdag
13 en donderdag 15 maart, telkens van 9.15
tot 16.15 uur.
Deelnemen kost 25 euro. Cursusmap, educatieve publicaties en koffie of thee tijdens de
opleiding zijn inbegrepen.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk en doe je
voor 7 maart bij het steunpunt Natuur- en
milieueducatie Kust. Mail naar
klaas.bogaert@west-vlaanderen.be of
bel 059 27 07 20.
Info over de cursus: www.weekvandezee.be
Info over gidsen en vrijwilligerswerk bij het
Brugse natuurcentrum: info@natuur.be
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TOURNEE MINERALE: EEN
MAAND ZONDER ALCOHOL
Ook dit jaar roept Tournée Minérale alle Belgen op om in februari 28
dagen ‘nee’ te zeggen tegen alcohol. Vorig jaar was deze actie een overdonderend succes, want meer dan 120.000 Belgen schreven zich in.

Alcohol: geen onschuldig product

Een glas wijn bij het eten, een pint na het sporten… voor velen maakt
het deel uit van een routine. Toch zijn er heel wat risico’s verbonden
aan alcoholconsumptie, en niet alleen voor problematische gebruikers.
Alcohol heeft een invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt
samen met ongeveer tweehonderd verschillende aandoeningen, van de
relatief onschuldige kater tot heel wat ernstigere gezondheidsklachten
zoals slaapproblemen, hartklachten, leveraandoeningen en kanker. Alcohol kan ook voor heel wat moeilijkheden zorgen in het verkeer, op het
werk, in relaties…

INTERNATIONALE
VROUWENDAG
Tijdens Internationale Vrouwendag van zondag 11 maart worden vrouwen wereldwijd gesteund, geïnspireerd en gevierd, ook in Brugge.
De dag start in Cultuurcafé Biekorf. Van 9.30 tot 10.30 uur is iedereen
er welkom voor een heerlijk ontbijt. Daarna, van 10.45 tot 12.30 uur,
kunnen alle deelnemers de film 'Take good care of my baby' bekijken
in Lumière Cinema. Ook tijdens de nabespreking wordt stilgestaan bij
de kracht van vrouwen over de hele wereld. Anno 2018 moeten vrouwen
nog steeds opboksen tegen geweld, uitsluiting, achterstelling, armoede
en discriminatie. In België en in tal van andere landen kampen vrouwen
met specifieke problemen die niet langer onder de radar mogen blijven.
Kom genieten van een inspirerend lokaal verhaal over de kracht van een
vrouw en de solidariteit binnen een gemeenschap.
Cultuurcafé Biekorf, Naaldenstraat 4
Lumière Cinema, Sint-Jakobsstraat 36
www.vormingplus-brugge.be/vrouwendag
diversiteitsdienst@brugge.be

Op jouw gezondheid

Met Tournée Minérale in februari krijgt je lichaam de tijd om te herstellen van je alcoholconsumptie tijdens de overdadige eindejaarsperiode.
Daar zijn vele voordelen aan verbonden: beter slapen, meer energie,
een gezonder gewicht … Na de vorige editie bleek dat negen op de tien
deelnemers zich beter in hun vel voelden.
De actie laat je ook stilstaan bij je alcoholgewoontes, want vaak drinken
mensen een glas zonder erbij na te denken. Onderzoek heeft uitgewezen dat deelnemers maanden na een periode zonder alcohol minder
drinken dan voorheen. Redenen genoeg dus om mee te doen.

Organiseer je eigen Tournee Minerale-evenement

Deelnemen wil niet zeggen dat je een saaie vier weken tegemoet gaat,
want op www.tourneeminerale.be vind je heel wat leuke alcoholvrije activiteiten.
Ook als je zelf, met je sportclub, je horecazaak, je bedrijf… een evenement wil organiseren in het kader van Tournée Minérale, kun je op deze
website terecht. Surf naar de kalender en zet je actie erbij, want hoe
meer Tournée Minérale-activiteiten, hoe liever!
www.tourneeminerale.be
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LIQUID CITY – VLOEIBARE STAD
GRATIS KUNSTENPARCOURS IN HET HISTORISCHE
HART VAN BRUGGE VAN ZATERDAG 5 MEI
TOT EN MET ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018
Het parcours van Triënnale Brugge 2018 is bekend. Gerenommeerde kunstenaars
en architecten uit Vlaanderen en ver daarbuiten hebben speciaal voor deze tweede
editie nieuw monumentaal werk ontworpen voor een specifieke locatie in de historische Brugse binnenstad. Het kunstenparcours meandert van zuid naar noord
langs de Brugse reien en rijgt bekende en minder bekende plekken aan elkaar.
De eerste editie van Triënnale Brugge in 2015 was meteen een schot in de roos. Het
succes kwam er vooral door de gelaagdheid. Werken en installaties konden door
iedereen anders gelezen en beleefd worden, ook door wie minder kunstgenegen is.
De editie van 2018 wil verdergaan op de ingeslagen weg.
Het onderzoek van de Pools-Britse socioloog en filosoof Zygmunt Bauman (19252017) vormt de rode draad van Triënnale Brugge 2018. Bauman omschreef de
globaliserende maatschappij als ‘liquid’, vloeibaar: een samenleving in constante
verandering. Gevestigde gedachten en leefvormen staan onder druk, de globalisering en migratiestromen veroorzaken een vloeibare samenleving en die constante
verandering draagt mogelijke bedreigingen in zich.
Triënnale Brugge 2018 | Liquid City – Vloeibare Stad wil dat vluchtige en vloeibare in
het dagelijkse omgaan met elkaar positief benaderen en via hedendaagse kunst en
architectuur in de openbare ruimte zelfs mogelijke antwoorden aanreiken.
Met de artistieke en architecturale installaties creëren de deelnemers aan Triënnale
Brugge 2018 | Liquid City – Vloeibare Stad gastvrije openbare ruimtes in de binnenstad. Die tijdelijke ingrepen op zowel minder bekende als op iconische plaatsen in
het historische stadsbeeld bieden kansen tot verwondering, ontmoeting en dialoog.
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HET KUNSTENPARCOURS TRIENNALE BRUGGE 2018

Jarosław Kozakiewicz (PL), BRUG - Groenerei
Twee gezichten ontmoeten elkaar in een kus
op het water. Ze creëren er een plek waar
nieuwe – soms onverwachte – ontmoetingen
plaatsvinden.
Wesley Meuris (BE), UrbanModeL - Burg
Waar kun je nieuwkomers of bezoekers het
beste ontvangen en ontmoeten? Dit paviljoen
brengt de onderdelen van de ideale gastvrije
ruimte samen in een artistieke analyse.
Renato Nicolodi (BE), ACHERON I - Langerei
ter hoogte van de Duinenbrug
In het midden van de Langerei lijkt een monumentale sculptuur te drijven. Een poort naar de
onderwereld?
NLÉ — Kunlé Adeyemi (NG-NL), MFS III - Minne Floating School - Minnewater
In 2016 won NLÉ op de Biënnale Architectuur
in Venetië de Zilveren Leeuw met zijn ‘Floating
School’. Voor Brugge verfijnde hij de installatie tot een drijvende klas met zicht op een van
Brugges mooiste parken.

OBBA (KR), The Floating Island - Langerei ter
hoogte van de Snaggaardbrug
OBBA geeft een nieuwe dimensie aan architectuur en verlegt haar grenzen. In Brugge maakt
het bureau ruimte voor een nieuwe wandeling
op het water. Nestel je en beleef de stad vanuit
een geheel nieuw perspectief terwijl de reien
onder je door kabbelen.
Roxy Paine (US), Ground Fault - Langerei ter
hoogte van de Spiegelrei
Natuur en technologie. Twee uitersten, samengebracht in een matglanzende metalen
sculptuur, vinden elkaar in de wortels van hun
bestaan. Ze herinneren ons eraan dat net deze
verbindingen communicatie mogelijk maken.
John Powers (US), Lanchals - Minneboplein
Lanchals leidt je tot diep in de binnenstad. De
vijftien meter hoge structuur, opgebouwd uit
zorgvuldig gestapelde modules, markeert een
verborgen plekje van rust in de stad.
raumlabor (DE), House of Time - Site DuPont,
Wulpenstraat
‘House of Time’ staat symbool voor een plek van
rust, ontmoeting en co-creatie. Een jaar lang
gaan jongeren er onder begeleiding aan de slag
om zich de plek eigen te maken en haar om te
bouwen tot een plaats waar alles kan en niets
moet. I.s.m. Bolwerk en Brugge(n) voor Jongeren.

Rotor (BE), The Case of the Mitten Crab - Poortersloge, Academiestraat Brugge en Zeebrugge-strand
De Chinese wolhandkrab, een exoot in de Brugse wateren. Volg het doen en laten ervan tot in
Zeebrugge. I.s.m. Beaufort.
Ruimteveldwerk (BE), G.O.D. - Garenmarkt
Brugse godshuizen, zoals Sint-Trudo, staan
bekend als stilteplekken. Maar wat betekent
stilte? Absolute stilte, waar er ruimte is om elkaar ongestoord te ontmoeten? Ervaar het hier.
Tomás Saraceno (AR), Bruges Aerocene Tower
- Poortersloge, Academiestraat
Saraceno droomt van een toekomst met vliegende steden, die energieneutraal zweven op
zonne- en windenergie. Hij stuurt prototypes de
lucht in en laat die filmen.
selgascano: Jose Selgas & Lucia Cano (ES) Pavillion, Coupure
Ontmoet, geniet en raak betoverd door het
kleurrijke paviljoen van het Spaanse architectenduo selgascano, een nieuwe zomerse ontmoetingsplek op het water.
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TENTOONSTELLINGEN
COLLECTIEPRESENTATIE

I.s.m. Frac Centre, curator Abdelkader Damani
Grootseminarie, Potterierei
Op uitnodiging van Triënnale Brugge maakte Abdelkader Damani, directeur van het Frac Centre (Fonds Régional d’Art Contemporain), een
selectie van architectuurtekeningen, plannen en maquettes die historisch aansluiten bij het thema Liquid City en die architectuur, sociologie
en biologie met elkaar verbinden. De architectuurontwerpen dateren uit
de jaren 1950 tot 1980 en werden toen als radicaal ervaren. Ze schetsen een utopisch beeld van stedelijkheid, tijdelijkheid en mobiliteit en
het samenleven in de toekomst. Vandaag is dit beeld actueler dan ooit.
Ideeën van onder meer Archizoom, Ettore Sottsass Jr., Ionel Schein,
David Georges Emmerich en Claude Parent doen ons dromen van een
nieuwe stedelijkheid: een visie op het heden en de toekomst.

LIQUID CITY

Poortersloge, Academiestraat

Monir Shahroudy Farmanfarmaian (IR), Fountain of Life - Grootseminarie, Potterierei
De Iraanse kunstenares brengt een verbeelding van de ideale stad. Een toren opgebouwd
uit repetitieve geometrische kristalstructuren, geïnspireerd door het mystieke soefisme,
weerspiegelt onze ideeën en dromen voor een
nieuwe samenleving.
StudioKCA (US), Skyscraper (the Bruges
Whale) - Spiegelrei ter hoogte van het Jan
van Eyckplein
Het standbeeld van Jan van Eyck staat oog
in oog met een blauwe vinvis. De gigantische
sculptuur is opgebouwd uit afvalmateriaal,
verzameld uit de plasticsoep die een dagelijkse bedreiging vormt voor alle leven op aarde.
Peter Van Driessche — Atelier 4 (BE), Infiniti²³ - Bakkersrei ter hoogte van Congrescentrum Oud Sint-Jan
Hoe zullen we wonen, werken en leven als
de zeespiegel blijft stijgen en hele stadswijken onder water komen te staan? Ervaar een
nieuwe vorm van stedelijkheid op het water.

In de Poortersloge neemt Triënnale Brugge de installaties uit de historische binnenstad nog verder onder de loep. De vluchtigheid en vloeibaarheid van de Liquid City worden er grondig toegelicht. Bovendien
worden de kunstwerken en architecturale constructies van het kunstenparcours er in de ruimere context van het oeuvre van hun makers
geplaatst. Zo treft de bezoeker onder meer de nieuwe video van Tomás
Saraceno aan naast bestaand werk van hem rond vliegende steden,
brengt Rotor haar museum voor de Chinese wolhandkrab en toont Monir Shahroudy Farmanfarmaian een selectie van haar befaamde spiegelwerken.
De Poortersloge is, net zoals in 2015, het centrale infopunt van Triënnale Brugge 2018.

PRAKTISCH
Rondleidingen in het Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans
en Italiaans kunnen nu al worden gereserveerd via
toerisme@brugge.be of 050 44 46 46.
Rondleidingen voor klasgroepen, jeugdbewegingen, verjaardags
feestjes... kun je reserveren via musea.reservatie@brugge.be of
050 44 87 43.
Een uitgebreid programma met lezingen is in voorbereiding.
info@triennalebrugge.be
050 45 50 02
www.triennalebrugge.be
#TRIBRU18
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NIEUW DANSFESTIVAL
BITS OF DANCE
KLEINE DANSPARELS MAKEN GROTE INDRUK
Cultuurcentrum Brugge en KAAP pakken uit met een
gloednieuw dansfestival: Bits of Dance. Op het programma staat beloftevol en toonaangevend aanstormend danstalent uit binnen– en buitenland. Bits of Dance toont alle
facetten van de hedendaagse dans, met veel choreografie,
vleugjes tekst, circus en stevige beats.
Op donderdag 22 februari schiet het festival uit de startblokken. Die avond kun je in de MaZ een feestelijke, catchy
voorstelling beleven die heerlijk buiten de lijntjes kleurt.
Trajal Harrell is een van de belangrijkste choreografen van
een nieuwe generatie. Met veel verbeelding herinterpreteert hij de dansgeschiedenis van het New York van het begin van de jaren 60. Hij confronteert de postmoderne dans
met de populaire ‘voguing’ dansstijl.
Op vrijdag 23 februari moet je in KAAP|De Werf Brugge zijn
voor een double bill van twee jonge vrouwen die flirten met
dans en livemuziek. De Poolse Natalia Pieczuro zet tijdens
Bits of Dance haar eerste stappen als choreografe. Voor
deze solo haalt ze inspiratie uit momenten met extreme
gevoelens, momenten waarop je het gevoel hebt dat je
leeft. Pieczuro kiest voor de muziek van de post-metalband
Amenra. Charlotte Goesaert combineert in haar voorstelling ‘Loophole’ beweging, tekst, liedjes, composities, stemkunst en mime. Ze doorbreekt op speelse wijze de traditionele barrières tussen performers en publiek.
Op zaterdag 24 februari krijg je werk in uitvoering te zien
van Koen De Preter. Deze jonge danser/choreograaf stond
in 2016 in Brugge met een groep dansers van theater STAP.
Met ‘Dancing’ trekt hij alle registers open en creëert hij
een radicale, poëtische, beklijvende voorstelling. De tweede maker die dag is Alexander Vantournhout. Hij geeft een
nieuwe kleur aan de hedendaagse dans. Op een unieke
manier verbindt hij zijn dansopleiding bij PARTS met zijn
ambacht als circusartiest. Het resultaat is een dansvoorstelling vol magie, circus en extreme acrobatiek.
Ook op zaterdag 24 februari in de MaZ onderzoekt de
jonge Zwitserse choreografe en danseres Lea Moro de fysieke mogelijkheden van traagheid en theatraal geaarzel.
Ze haalt daarvoor inspiratie uit de typische stillevens van
de Barokke schilderkunst en de muziek van Gustav Mahler.
Op zondag 25 februari sluit een jongerenvoorstelling voor
iedereen vanaf 9 jaar het festival af. In de Stadsschouwburg
kun je getuige zijn van ’9’ van Cas Public en Kopergietery.
In dit stuk staat de magistrale 9de symfonie van Beethoven centraal, een muzikaal meesterwerk dat Beethoven
schreef op het moment dat hij al volledig doof was. In deze
voorstelling speelt Cai Glover een belangrijke rol. Een atypische danser, want ook Cai is doof. Hoe ervaar je de wereld
als je zintuigen het laten afweten?
www.bitsofdance.be
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CIRCUS IN BRUGGE

FESTIVAL BELMUNDO BRENGT
JE IN ZUIDERSE SFEREN
Belmundo serveert dit jaar een bord vol heerlijke muziek en fijne dans
uit het Iberische schiereiland, op smaak gebracht met een flinke vleug
flamenco en een nieuwe generatie fadotalent uit Portugal. Dit alles
wordt omkaderd met opwindende activiteiten.
Op zaterdag 10 maart vieren enkele bekende namen uit de theater- en
muziekwereld (Bob De Moor, Myrddin, Bart Maris…) de honderdste verjaardag van het begin van de carrière van Federico Garcia Lorca. Lorca
is voor velen de grootste dichter uit de Spaanse geschiedenis. Voor de
voorstelling geeft gewezen Bruggeling en Lorca-kenner Bart Vonck een
lezing over diens leven en werk.
Op woensdag 21 maart zijn kinderen van vier tot zeven jaar welkom
op de familievoorstelling ‘De Olé Olé Koffer’. In de foyer van de Stadsschouwburg vertelt de Spaanse flamencodanseres en docente Teresa
Jaldón Flamenchica Mundi het verhaal van een vrolijke Spaanse hippie
die de wereld rondreist met een oude magische koffer vol flamencoverhalen. Die namiddag kunnen kinderen zelf flamenco leren dansen tijdens een workshop in de Patio. ’s Avonds neemt Portugalkenner Geert
Brabant je mee op een trip doorheen het zuiderse muzieklandschap,
met een pak beeld- en geluidsfragmenten onder de arm.
Het podium van de Stadsschouwburg is op vrijdag 23 maart het territorium van dichter en performer Helder Moutinho. Hij is een van de
belangrijkste fadostemmen van dit moment en trad van kinds af aan al
op in fadohuizen. Met zijn krachtige stem en emotionele diepgang weet
hij je hart te veroveren.
Antonio Molino ‘El Choro’ is geboren en getogen in Andalusië. Dat hij
flamencodanser zou worden, stond in de sterren geschreven. Met ‘Aviso:
Bayles de Jitanos’ waagt hij zich op zaterdag 24 maart aan zijn eerste
eigen creatie. Geniet van een avond vol passie en vuur. Voor het concert
kun je zelf flamenco leren dansen in de Patio en in de vooravond kun je in
Wijnbar Cuvee Spaanse wijn proeven. Na het concert volgt een afterparty.
Belmundo heeft nog heel wat meer in petto. Op zaterdag 17 maart leer
je de gevarieerde Portugese keuken kennen tijdens een kookworkshop
van Vormingplus en op zondag 18 maart staat de film 'La Chana' geprogrammerd. In deze samenwerking met MOOOV staat Antonia Santiago
Amador centraal, een van de grootste sterren uit de flamencowereld.
Op vrijdag 30 maart sluiten Rodrigo Leão (de drijvende kracht achter
Madredeus) en de Australische singer-songwriter Scott Matthew het
festival af. Leão tekent voor de prachtige composities en arrangementen. Scott Matthew vult aan met zijn diepe, innemende stem. Samen
presenteren ze je hun album ‘Life is Long’, een plaat vol bitterzoete
melancholie.
Het volledige programma vind je op www.ccbrugge.be.

In Brugge kunnen circusliefhebbers de komende
maanden hun hart ophalen. Cultuurcentrum Brugge
biedt een frisse mix van ontroerende, humoristische
en spectaculaire circusvoorstellingen. Gezelschappen
uit binnen- en buitenland geven het begrip 'circus' een
heel eigen en hedendaagse invulling.
Op dinsdag 20 februari geven de broers Luis & Pedro Sartori do Vale het beste van zichzelf in de MaZ.
In ‘Dois’ spelen ze behendig met hun gedeelde passie
voor circus en boogschieten.
Ook in de MaZ, op woensdag 28 februari, zijn de uitzonderlijk getalenteerde acrobaten van Groupe Acrobatique de Tanger te gast. Beleef met 'Halka' hun
energieke, zeer fysieke geflirt met de wetten van de
zwaartekracht.
Zeven Finse acrobates gaan in ‘Mad in Finland’ op donderdag 22 maart na wat het vandaag betekent om Fin
te zijn. Gewapend met een stevige dosis humor, liefde
en energie zoeken ze een antwoord op hun vraag. Verwacht je aan een stevig staaltje acrobatie op het koord
en de trapeze. Deze voorstelling is op verplaatsing,
maar de plaats van afspraak is de MaZ.
www.ccbrugge.be
De brochure met daarin alle circusvoorstellingen kun je
afhalen in Cultuurcentrum Brugge of bij In&Uit.
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BLACK ROSES EN SOVIET
GRASS OP HET DAVEREND/
UNPLUGGED-PODIUM
Met Soviet Grass en Black Roses verwelkomt Daverlo op vrijdag 16 februari daverend talent van
Brugse bodem. Deze gratis concerten starten om
20.00 uur.
Soviet Grass brengt rock zoals rock hoort te zijn:
vaak vunzig en vuil, met een pompende, groovy en
af en toe psychedelische sound. De band maakt
gebruik van de clichés uit het genre, maar zonder
goedkoop of gratuit te klinken. De songs komen
altijd zeer netjes op hun pootjes terecht. Soviet
Grass speelt heerlijk warme bluesrock die doet
denken aan The Black Keys. De groep tourde vorig jaar nog met Balthazar door Europa en is stilaan klaar om de rest van de wereld te veroveren.
Black Roses geeft de aftrap met een stevige
mengeling van dansbare rock en metal met snedige hardcore- en punkinvloeden. Dit project
kwam spontaan tot stand tussen leden van Guilty
As Charged, BEUK en Shuriken II. Verwacht je
aan een energiek optreden met strakke riffs, indrukwekkende solo’s en een spastische frontman
die je laat headbangen als nooit tevoren.
Daverlo, Dries 2
www.ccbrugge.be/daverendunplugged

I MUVRINI
De Corsicaanse vocale groep van wereldformaat
I Muvrini is een graag geziene gast in Brugge.
Met een bijzondere mix van levenslust, strijdvaardigheid, sociale bewogenheid, idealisme en diepgewortelde melancholie, groeide de groep rond
de broers Alain en Jean-François Bernardini uit
tot de beroemdste groep uit Corsica en allicht,
na Napoleon, zowat het bekendste exportproduct
van dit zuiderse eiland. De Bernardini-broers
tekenen voor een typische stijl die traditionele
muziek combineert met wereldse invloeden,
zonder dat ze daarbij hun Corsicaanse identiteit
verloochenen. Wees er dus bij op donderdag 15
en vrijdag 16 maart om 20.00 uur in de Stadsschouwburg.
Cultuurcentrum Brugge, Sint-Jakobsstraat 20
050 44 30 60
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29
Tickets kosten 15, 21, 27 of 32 euro.
www.ccbrugge.be

RANDY NEWMAN TE GAST IN
DE STADSSCHOUWBURG
Op maandag 5 maart om 20.00 uur bestijgt een
van de meest succesvolle Amerikaanse singersongwriters het podium van de Stadsschouwburg. Randy Newman is een levende muzieklegende, wereldwijd bekend om zijn muzikale
meesterwerken die verschillende generaties fans
blijven aanspreken.
Newman schreef al een indrukwekkend repertoire bijeen, met hartverscheurende en satirische
hits en onvergetelijke filmmuziek. In de jaren 70
brak hij door met bekende hits als ‘Short People’
en ‘Rider In The Rain’. ‘Little Criminals’, het controversiële ‘Good Old Boys’ en het in 2008 uitgebrachte ‘Harps and Angels’ groeiden uit tot klassieke albums. Met zijn recente langspeler ‘Dark
Matter’ laat hij horen dat er nog geen sleet zit op
zijn unieke universum.
Cultuurcentrum Brugge, Sint-Jakobsstraat 20
050 44 30 60
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29
Tickets kosten 28, 33, 44 of 48 euro.

GAMEWEEKEND IN EN
ROND THEATERZAAL BIEKORF
In een cultuurseizoen waarin ‘spel’ centraal staat,
kun je niet om de wereld van de games heen. Videospellen zijn immers niet meer weg te denken
uit onze hedendaagse cultuurbeleving en bijna
iedereen heeft wel eens een videogame gezien
of gespeeld. Minecraft, bijvoorbeeld, is het meest
succesvolle game van het moment en na Tetris
het best verkochte videospel aller tijden.
Tijdens het Gameweekend (zaterdag 3 en zondag 4 maart) toont Cultuurcentrum Brugge dat
gamen al te vaak een verkeerde reputatie heeft.
Games draaien niet steeds rond geweld of machogedrag. Het zijn vaak heel rijke media waarmee je vele kanten op kunt. Er zit muziek en/of
een goed verhaal in, er is interactie en samenspel, je kunt zelf elementen vormgeven…
Geniet twee dagen lang van workshops, de virtuele wereld in de Virtual Reality-box, het spelen
van arcadegames en indiegames van Belgische
gameontwikkelaars… Bezoek zeker ook de tentoonstelling met werk van fotografe Shana De
Neve. Zij bracht gamers in volle actie in beeld.
Het maakt niet uit of je een ervaren gamer, een beginner of helemaal geen gamer bent. Tijdens het
eerste weekend van maart valt er voor iedereen
wat te beleven in en rond de Biekorf Theaterzaal.
Theaterzaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8
Ontdek het volledig programma van het
gameweekend vanaf februari 2018 op www.ccbrugge.be.
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HET GRUUTHUSEPALEIS ZWAAIT DE DEUREN OPEN
De restauratie was een werk van lange adem, maar nu de stellingen weg zijn, staat het Gruuthusepaleis weer volop te schitteren. Een vernieuwde
kennismaking met een van Brugges mooiste monumenten is dus op zijn plaats. Om die reden nodigt het stadsbestuur iedereen uit om een heel
weekend te verdwalen in het nu nog lege paleis, er de gedane werkzaamheden te inspecteren en de toekomstplannen te ontdekken.

Restauratie

De totale restauratie van het paleis heeft ongeveer 3,5 jaar geduurd en
kostte 3.259.889 euro, waarvan 1.715.745 euro werd gesubsidieerd door
de Vlaamse Gemeenschap. De daken kregen nieuwe leien, het schrijnwerk van ramen en deuren werd hersteld of vervangen en alle glas-inloodramen werden onder handen genomen. De Reiegevel werd gereinigd en de dakgoten en afwateringsbuizen kunnen meer water slikken
dan vroeger. Daarbovenop kwam de onverwachte maar noodzakelijke
vernieuwing van het torentje van Gruuthuse.
De echte parel aan de kroon van het Gruuthusepaleis is de authentieke
15de-eeuwse bidkapel. Om deze kapel te kunnen restaureren en open
te stellen, werd via de Vrienden van Musea Brugge een crowdfunding op
poten gezet met de slogan ‘Toon Uw Gruut Hart’. Dankzij allerlei giften
en de verkoop van een speciaal gebrouwen bier werd meer dan 62.000
euro opgehaald. Daarmee kan de noodzakelijke restauratie van het interieur dit jaar starten en kan met de opening van het museum ook de
mooiste zaal in al haar schoonheid schitteren.

Toekomstplannen

De Stad heeft grootse toekomstplannen voor het museum en de site.
In de vorige BiS kon je al lezen dat er een gloednieuw onthaalpaviljoen
komt met een ticketbalie voor het Gruuthusemuseum en de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Bovendien zal het vroegere Steenmuseum plaats bieden aan toiletten en atelierruimtes en wordt het plein voor het paleis
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
In het museum neemt de Gruuthusecollectie de bezoeker mee door 500
jaar Brugse geschiedenis, van de late middeleeuwen tot vandaag. Naast
sculpturen, wandtapijten, kant… uit de eigen collectie zullen bruiklenen uit andere collecties (zoals Stadsarchief, Openbare Bibliotheek,
Groeningemuseum…) het geheel versterken.

Voor al deze objecten een plaats krijgen, ligt er echter nog heel wat
interieur- en schilderwerk op de plank.

PROGRAMMA
ZATERDAG 3 EN ZONDAG 4 FEBRUARI,
TELKENS VAN 13.00 TOT 17.00 UUR.
Gruuthuseplein
Hoe zal het nieuwe paviljoen eruitzien? De architecten geven een
woordje uitleg bij hun ontwerp. Er is een gezellige winterbar met
terras en met zicht op de gerestaureerde gevels.
Gruuthusepaleis
Van gelijkvloers tot zolder: dwaal door alle kamers en verneem
meer over de voorbije restauratie.
Wat mag je verwachten van het nieuwe museum? De museumstaf
stelt je graag de plannen voor.
Groot en klein mag een inspiratieboek invullen met ontwerpen
voor een glasraam voor het kleinste raampje van het museum.
Arentshuis
Herontdek de collectie van het Gruuthusemuseum met livemuziek en een theedemonstratie. Proeven is toegelaten!

www.gruuthusemuseum.be
www.museabrugge.be
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EEN NIEUWE WEBSITE
VOOR RAAKVLAK

NIEUWE REEKS
HISTORISCHE KRANTEN ONLINE

Omdat de Brugse archeologische dienst veertig jaar bestaat, lanceerde
Raakvlak onlangs een nieuwe website. Je leest er alle laatste nieuwtjes
op het vlak van archeologie en onroerend erfgoed en je kunt op speurtocht gaan door de digitale collectie van het depot.

Via het Brugse erfgoedportaal www.erfgoedbrugge.be kun je sinds vorig jaar een groot deel van de historische krantencollectie van de Openbare Bibliotheek Brugge online raadplegen, 262.000 krantenpagina’s
om precies te zijn. Het digitale krantenarchief is nu aangevuld met
65.000 ingescande pagina’s uit de periode 1830-1957. Het gaat om de
‘Standaerd van Vlaenderen’, ‘Het Brugsche Vrye’, ‘Burgerwelzijn’ (19de
eeuw), ‘De Volkseeuw’ en de ‘Brugsche Courant’.

Op 24 november 1977 richt het Brugse stadsbestuur als een van de
eerste steden in Vlaanderen een archeologische dienst op. Vanaf dat
moment brengen talloze opgravingen en tentoonstellingen de rijke geschiedenis van de stad tot bij de bevolking.
In veertig jaar is de archeologische dienst geëvolueerd tot ‘Raakvlak
Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Brugge en Ommeland’.
In 2004 breidt het werkingsgebied zich uit naar partnergemeentes en
rekent de dienst naast archeologie ook bouwkunde, monumenten en
landschappen tot zijn kerntaken. Archeologische vondsten worden bewaard in het Onroerenderfgoeddepot De Pakhuizen.
Om de resultaten van al het onderzoek toegankelijk te maken, liet
Raakvlak een nieuwe website en inventarisatieprogramma ontwikkelen.
Op de site kun je contact opnemen met de medewerkers van Raakvlak.
Je leest er bovendien alle nieuwtjes over archeologie en onroerend erfgoed. Een groot luik is gereserveerd voor de digitale ontsluiting van het
Onroerenderfgoeddepot. Zo kun je grasduinen door de archeologische
collectie van de prehistorie tot de moderne tijd, in Brugge en Omme
land. Laat je verrassen door de Vitrine of maak een account aan en ga
op onderzoek. Schrijf je ook in om de nieuwsbrief te ontvangen.
www.raakvlak.be
info@raakvlak.be
050 44 50 44

Kranten zijn een spiegel van de samenleving. Ze bevatten heel diverse
informatie: niet alleen lokaal, binnen- of buitenlands nieuws, maar ook
weerberichten, notariële berichten, advertenties… Kranten zijn dus een
interessante bron voor historisch, politiek, genealogisch, taalkundig of
consumentenonderzoek en nog veel meer.
Zo’n interessante bron voor onderzoek wil je natuurlijk bewaren. Het
probleem is dat kranten in principe dagbladen zijn en die worden niet
gemaakt om eeuwen mee te gaan. Kranten bewaren is dus niet eenvoudig. Niet alleen gebruikers brengen schade toe aan de kranten, ook
omgevingsfactoren zoals licht, vochtigheid en temperatuur doen dat.
Daarom zijn de voordelen van een onlinekrantenbank vanzelfsprekend:
de kranten worden voor iedereen toegankelijk, het opzoeken in de kranten wordt stukken eenvoudiger (dankzij de OCR-techniek kun je eenvoudig op trefwoord zoeken) en digitale kranten verslijten niet door het
raadplegen.
www.erfgoedbrugge.be
www.historischekrantenbrugge.be
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HAUTE LECTURE BY COLARD MANSION

VERNIEUWING VAN TEKST EN BEELD IN MIDDELEEUWS BRUGGE
Vanaf donderdag 1 maart tot en met zondag 3 juni kun je in het Groeningemuseum de exclusieve tentoonstelling ‘Haute Lecture by Colard
Mansion’ bezoeken. De expo voert je mee naar het Brugge van de vijftiende eeuw, de stad van Karel de Stoute en Hans Memling. In die periode is Brugge een kosmopolitische en dynamische stad, bekend om
haar boekenproductie. Midden in die wereld staat Colard Mansion, de
belangrijkste Brugse boekenondernemer in de late middeleeuwen. Van
hem bewaart de Openbare Bibliotheek Brugge een indrukwekkende
verzameling werken.

Het begin van de boekdrukkunst:
een spannende periode

Colard Mansion werkte in een spannende tijd, want de uitvinding van
de boekdrukkunst zou het boekenvak drastisch veranderen. Mansion
startte zijn loopbaan als maker en verkoper van manuscripten of handgeschreven boeken, maar hij aarzelde niet om met die nieuwe techniek
te experimenteren. Colard Mansions werk verbindt traditie en vernieuwing en omvat naast drukken, handschriften en miniaturen ook prenten. Mansion was de eerste die kopergravures als illustraties gebruikte
in een gedrukt boek. Tijdens de tentoonstelling maak je kennis met de
atelierpraktijken van Colard Mansion en die van kopiisten, prentmakers
en andere kunstenaars.

Luxeboeken voor de Bourgondische elite

Mansion werkte in een stad waar de rijke Bourgondische hertogen hof
hielden. Wat hij produceerde was echte luxe, ‘haute lecture’. Hij kende
de Franssprekende Bourgondische elite en stond middenin de literaire
Franstalige cultuur in Brugge en ver daarbuiten. Met allegorieen, moraliserende teksten en historische verhalen speelde hij in op hun smaak.
Spectaculaire uitgaven van Mansion zoals de ‘Metamorphosen’ van Ovidius en verschillende edities van ‘De la ruyne des nobles hommes et femmes’ van de Italiaanse humanist Giovanni Boccaccio (inclusief de volledige reeks gravures)… kun je bewonderen in de tentoonstelling.

Topstukken voor het eerst samengebracht

In de expo staat de ongeziene schoonheid van Mansions oeuvre centraal.
De incunabelen (of wiegendrukken: boeken gedrukt voor 1501) uit de
Openbare Bibliotheek Brugge en de Bibliotheque nationale de France
worden aangevuld met exemplaren uit bibliotheken van over de hele wereld. Nooit eerder werd een dergelijk groot aantal wiegendrukken van
Mansion samengebracht in een tentoonstelling. De werken van Mansion
worden tentoongesteld samen met unieke stukken van tijdgenoten,
waaronder het allereerste gedrukte boek in het Engels en het vroegste
voorbeeld van een miniatuur in de zogenaamde illusionistische stijl.

Een mysterieuze f iguur

De tentoonstelling biedt een inzicht in Mansions verpletterende oeuvre,
maar de man achter dat alles geeft zijn geheimen niet prijs. Zo blijft
zijn samenwerking met de eerste Engelse drukker William Caxton onduidelijk. Ook wat er na 1484 met Colard Mansion is gebeurd, blijft een
mysterie. Even plots als hij in Brugge opdook, verdween hij er. "Colard
Mansion is gevlucht", noteerde iemand in de akten van het kapittel van
de Sint-Donaaskerk, waar Mansion jarenlang een winkelruimte huurde. Niemand weet waar hij vandaan kwam, niemand weet waarom hij
vluchtte en waarheen.

De ‘Colard Mansion’:
een nieuwe letter als eerbetoon

Met de tentoonstelling wordt Colard Mansion ook letterlijk vereeuwigd.
De heel bijzondere typograf ie van Mansion verleidde letterontwerper Jo
De Baerdemaeker tot het ontwikkelen van een nieuw digitaal lettertype.
De ‘Colard Mansion’ werd of f icieel voorgesteld op 7 december 2017. Deze
nieuwe letter siert de tentoonstellingswanden en wordt gebruikt in de
promotiecampagne en in de catalogus. Dit artikel en bepaalde citaten en
titels in deze BiS werden voor de gelegenheid in verschillende vormen
van dit lettertype opgemaakt.
Info over de tentoonstelling, lezingen en activiteiten:
www.museabrugge.be en www.brugge.be/haute-lecture

34

LEES MEER!
BOEKENPROGRAMMA MET MAJA
WOLNY, CHRISTOPHE VAN GERREWEY
EN ARJEN VAN VEELEN
In de Kamermuziekzaal van het Concertgebouw is het op zondag 4 maart weer
tijd voor ‘Lees meer!’. Vrt-journaliste Ann
De Bie interviewt er vanaf 11.00 uur drie
auteurs over hun nieuwste romans: Maja
Wolny, Christophe Van Gerrewey en Arjen
van Veelen. Van elke roman wordt een
exemplaar verloot onder de aanwezigen.
De Poolse schrijfster en journaliste Maja
Wolny is al aan haar derde roman toe,
maar ‘Zwarte bladeren’ is de eerste die in
het Nederlands verschijnt. Wolny begon
haar loopbaan als chef literatuur bij een
Pools weekblad. In België werkte ze als
correspondente, boekhandelaar, directeur
van het Visserijmuseum in Oostduinkerke
en columniste. Ze debuteerde in 2009
als fictieauteur. ‘Zwarte bladeren’ is een
spannende roman waarin de pogrom van
Kielce in 1946 een rol speelt.
In ‘Werk werk werk’ beschrijft Christophe
Van Gerrewey de hedendaagse arbeidsmarkt. In vijf aparte hoofdstukken maak
je kennis met een professor, een manager
op rust, een medewerkster in de culturele
sector, een beloftevolle vorser en een jonge schrijver. Ze proberen hun dagen zinvol
door te brengen, maar werken ze om te
leven, of leven ze om te werken?
Christophe Van Gerrewey geniet al sinds
zijn vaak bekroonde debuut ‘Op de hoogte’
een stevige reputatie als romancier.
Met ‘Aantekeningen over het verplaatsen
van obelisken’ levert Arjen van Veelen zijn
romandebuut af. Hij schreef eerder wel al
twee essaybundels: `Over rusteloosheid',
goed voor de longlist van de AKO Litera en
`En hier een plaatje van een kat & andere
ongerijmdheden van het moderne leven',
waarmee hij in 2015 de Jan Hanlo Essayprijs won. Ook zijn roman is essayistisch
van aard. In het verhaal zoekt van Veelen
naar moderne manieren om betekenis te
geven aan het leven en aan de dood.
Arjen van Veelen woonde enkele jaren in
Missouri (VS) waar hij onder meer correspondent was voor ‘De Correspondent’.
www.ticketsbrugge.be
Lees Meer! is een organisatie van Openbare Bibliotheek Brugge, Concertgebouw
Brugge en Boekhandel De Reyghere.

PROEVEREITJES:
VALENTIJN OP DE VISMARKT
Op zondag 18 februari van 11.00 tot 17.00 uur
kun je in het gezellige, authentieke kader
van de Vismarkt nog even nagenieten van het
feest van de liefde. Proef er met je partner
van de lekkerste hapjes en de heerlijkste
drankjes van Brugse topchefs en lokale handelaars. Word opnieuw verliefd tijdens een
van de vele zinderende acts, pik een concert
mee en neem deel aan de publiekswedstrijd.
Crowne Plaza Brugge, Den Gouden Karpel,
De Visscherie, Restaurant Patrick Devos,
Wijnbar Est en vele anderen zijn van de partij.
www.brugge.be/proevereitjes
economie@brugge.be
050 44 8000

IK KOOP LOKAAL!
Met de promotiecampagne 'Ik koop lokaal bij
een winkelier van hier' willen Stad Brugge,
Ondernemerscentra West-Vlaanderen en
Unizo de lokale detailhandelaars een hart
onder de riem steken.
Wie bij de lokale handelaar koopt, wordt beloond met een gratis herbruikbare katoenen
tas. Alle deelnemers staan op www.brugge.
be/ik-koop-lokaal-bij-een-winkelier-van-hier.
www.ikkooplokaal.be
economie@brugge.be
050 44 8000
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DE MAKERSREPUBLIEK
START MET NIEUWE POP-UP
Na een boeiend en bruisend eerste jaar ruilt De Makersrepubliek z'n serre in de Sint-Jakobsstraat 33 in voor het
roze huis in de Poortersloge aan het Jan van Eyckplein.
Ook vanuit deze nieuwe pop-uplocatie wil De Makersrepubliek het komende jaar in de eerste plaats een open
huis zijn voor jonge creatieve ondernemers, innovatieve
makers en frisse start-ups. Dit zorgt voor nieuwe mogelijkheden om verbindingen te leggen, uit te dagen, aan
de slag te gaan en zichzelf zo te verankeren. Zo bouwt
De Makersrepubliek samen met andere actoren aan de
Sint-Jakobswijk als creatief hart van de stad.
De Makersrepubliek biedt de mogelijkheid voor externe
organisaties om workshops, lezingen, expo's, recepties
of andere creatieve evenementen samen te organiseren
en is de vaste thuisbasis van Handmade in Brugge, TURBO en The Box.
Handmade in Brugge zet Brugge op de kaart als een stad
waar het ambachtelijke maken een toekomst krijgt. Het
stimuleert en inspireert jonge en meer gevestigde makers en laat het brede publiek proeven en kennismaken
met de makerswereld.
TURBO wil jongeren stimuleren die iets willen onderne
men. Het is een platform dat alle initiatieven van jonge
Bruggelingen en organisaties met ondernemingszin sa
menbrengt en ondersteunt. Samen bouwen ze aan een
gunstig klimaat voor creatief ondernemerschap in de
stad.
The Box is een ‘plug & play’ handelspand. Als startende
of bestaande ondernemer kun je het in gebruik nemen
voor een weekend, een week of een maand. Het geeft je
de mogelijkheid om je winkelconcept uit te proberen tegen een minimale opstartkost.
De Makersrepubliek, Academiestraat 14
www.facebook.com/demakersrepubliek
www.handmadeinbrugge.be
www.turbo.be
www.theboxvlaanderen.be/brugge
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Jeugd en Studenten
KIJK UIT NAAR HET JEUGDBOEKENFEEST

JE VRIENDJES, BROER OF ZUS…
ALLEMAAL NAAR KWIBUS
Neem je vriendjes mee naar Kwibus voor een onvergetelijke krokusvakantie vol spelplezier. Van maandag
12 tot en met vrijdag 16 februari is iedereen van 4 tot
15 jaar welkom.
Er zijn drie locaties:
Basisschool De Tandem,
Leopold Debruynestraat 56, 8310 Sint-Kruis
Basisschool Sint-Michiels,
Sint-Michielslaan 33, 8200 Sint-Michiels
Basisschool Sint-Leo,
Blankenbergse Steenweg 217, 8000 Sint-Pieters
Kwibus is open van maandag tot vrijdag, telkens 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 korting.
Tip: Download zeker de infofiche via de website en
geef die af bij je eerste bezoek.
jeugddienstbrugge.be/kwibus
facebook.be/kwibusbrugge
050 44 83 34

Op zondag 11 maart vindt het Jeugdboekenfeest plaats. Dit jaar is
‘Wetenschap en techniek’ het overkoepelende thema.
Boeken maken je nieuwsgierig. Door sommige boeken ga je vragen
stellen. In andere boeken vind je antwoorden. Willen weten, zoeken,
kijken, iets uitproberen, uitvinden, ontwerpen, mislukken, opnieuw
proberen en dan: “Eureka!”.
Tijdens het Jeugdboekenfeest biedt Openbare Bibliotheek Brugge een
gevarieerd programma aan in Hoofdbibliotheek Biekorf en op verschillende andere plaatsen in de stad. Er zijn workshops en voorleesmomenten en er is theater en animatie. Leo Timmers, Stefaan Boonen,
Meneer Zee en Kristof De Vos zijn slechts enkele van de vele namen
op de affiche.
De toegang tot het feest en alle activiteiten zijn gratis. Reserveer je
tickets vooraf, zodat je zeker bent van een plaatsje.
Alle info vind je vanaf half februari op www.brugge.be/jeugdboekenfeest.
Inschrijven kan vanaf maandag 26 februari om 14.00 uur op www.
brugge.be/jeugdboekenfeest of 070 22 12 12.

djes,
je vrien
broer
of zus

l
allemaa
naar

TWEE NIEUWE LOCATIES VOOR
SPORTKAMPEN
De Stad en K.A.V.V.V. Fedes vzw organiseren ook in 2018 sportkampen
tijdens de schoolvakanties. Deze kampen staan voor een hele week
sporten en spelen met leeftijdsgenoten. Ze starten om 9.00 uur en
duren tot 16.00 uur. Opvang is mogelijk tussen 8.00 en 17.00 uur. De
sportkampen vinden plaats op negen verschillende plaatsen, met de
stedelijke basisschool Sint-Michiels en Sint-Leo Hemelsdaele als nieuwe locaties. Er zijn kleuterkampen (4 tot 6 jaar) en omnisportkampen (7
tot 12 jaar of 13 tot 16 jaar).

VOETBALTORNOOI BRUGGE
STUDENTENSTAD

Ervaren lesgevers leiden alles in goede banen. Er zijn meer dan 700
beschikbare plaatsen.
Het volledige aanbod staat op www.brugge.be/sportkampen

FOTOWEDSTRIJD BRUGGE
STUDENTENSTAD
Brugge zit als studentenstad in de lift. Intussen studeren er meer dan
8.400 jongeren aan Brugse onderwijsinstellingen. Het studentenleven
speelt zich af op kot, in de stad én op de campus. Daar wordt niet alleen
samen gestudeerd en les gevolgd. Op de nieuwe en bestaande campussites vinden tal van activiteiten plaats. Het bruisende campusleven is
dan ook het thema van de jaarlijkse fotowedstrijd. Studenten kunnen
vanaf maandag 19 februari tot en met maandag 12 maart maximum
drie foto's inzenden naar bruggeleeft@bruggeplus.be.
Een jury met medewerkers van de hogescholen en Stad Brugge kiest
de mooiste plaatjes. De drie beste fotografen worden beloond met een
Fnac-bon van 150 euro. Er is een publieksprijs voor de foto met de meeste likes. Meer info over de wedstrijd, het bijhorende reglement en alle inzendingen vind je op de website en de Facebookpagina van Brugge Leeft.
Nadien worden de foto's tentoongesteld op de Brugse campussen van
KU Leuven, VIVES, Howest, Europacollege, Zowe en Vesaliusinstituut.
www.bruggeleeft.be
www.facebook.com/BruggeLeeft
www.brugge.be/fotowedstrijd

De nieuwe campus van KU Leuven is nog maar
enkele maanden open en de studenten die er les
volgen, laten zich al meteen gelden. Vorige oktober
wonnen de studenten revalidatiewetenschappen
en kinesitherapie de 6 urenloop. Het jaar daarvoor
wonnen ze het eerste Garrincha-voetbaltornooi.
Op dinsdag 27 februari en donderdag 1 maart is dit
evenement aan een nieuwe editie toe. Zal iemand
de vorige winnaars het vuur aan de schenen kunnen leggen? Maak het mee in Garrincha, een voetbaltempel waar 5-a-side voetbal wordt gespeeld.
De bal blijft constant in het spel, dus is het aan te
raden om de arena in prima conditie te betreden.
Een dj zorgt voor de betere beats op en naast het
veld en verpozen kan aan de gezellige bar.
Kom supporteren en schreeuw je favoriete team
naar de overwinning!
Garrincha, Gaston Roelandtsplein 15
www.brugge.be/voetbaltornooibruggestudentenstad

BUDGET 2018
Op 28 november 2017 keurde de gemeenteraad de achtste herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en het
budget 2018 van de Stad goed. BiS geeft je een schematisch overzicht van de voorziene uitgaven en de inkomsten.
Voor meer informatie kun je terecht op www.brugge.be/jaarrekeningen-budget. De boeken liggen ter inzage
in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein). Je kunt ze kopen voor 5 euro.

1. EXPLOITATIE
UITGAVEN: 247.678.176 EURO
A) ALGEMENE FINANCIERING: 2.873.456 EURO
• Intresten eigen leningen: 1.850.900 euro

B) ALGEMEEN BESTUUR: 84.411.750 EURO

• Politiezone Brugge: 29.000.000 euro
• Hulpverleningszone Zone1 (brandweer): 9.184.898 euro

C) BOUWEN, WONEN, ONDERNEMEN EN
OPENBAAR DOMEIN: 38.978.424 EURO

• Bezoldigingen: 16.123.733 euro
• Werkingsbijdrage IVBO (huisvuilophaling en -verwerking): 5.100.500 euro

D) CULTUUR, TOERISME EN VRIJE TIJD: 48.324.376 EURO
•
•
		
		
•
		

Bezoldigingen: 17.013.973 euro
Toelagen aan verenigingen en bedrijven: 9.282.525 euro
o Brugge Plus vzw: 4.325.540 euro
o Concertgebouw: 624.219 euro
Diverse evenementen: 3.173.163 euro, zoals Harmonieconcerten, WIJklanken, Klinkende
Kroegen, Internationale wielerwedstrijd en loopmarathon, Dag van de Jeugdbeweging…

E) LEVEN EN WELZIJN: 73.090.170 EURO

• OCMW Brugge: 13.623.110 euro
• Zorgvereniging Brugge: 18.475.220 euro
• Bezoldiging onderwijzend personeel 20.600.664 euro

ONTVANGSTEN: 256.464.163 EURO
A) ALGEMENE FINANCIERING: 193.442.724 EURO

• Gemeentefonds: 76.234.503 euro
• Opcentiemen onroerende voorheffing (ongewijzigde fiscale druk): 52.897.724 euro
• Personenbelasting (ongewijzigd tarief): 36.173.307 euro

B) ALGEMEEN BESTUUR: 9.556.449 EURO

• Dividenden (gas en elektriciteit): 5.230.942 euro

C) BOUWEN, WONEN, ONDERNEMEN EN OPENBAAR DOMEIN: 12.368.749 EURO
• Parkeergelden: 4.022.970 euro
• Verkoop van vuilniszakken: 2.300.000 euro
• Vergoeding uitbating ondergrondse parkings: 1.848.948 euro

D) CULTUUR, TOERISME EN VRIJE TIJD: 12.081.169 EURO

• Toegangsgelden (inclusief toeslag collectiefonds en museaal infrastructuurfonds): 5.781.500 euro
• Vaartochtjes: 2.205.646 euro

E) LEVEN EN WELZIJN: 29.015.073 EURO

• Tussenkomst wedden onderwijzend personeel: 20.599.064 euro
• Crematies: 2.600.000 euro

2. INVESTERINGEN
UITGAVEN 2018: 72.390.253 EURO
A) GEBOUWEN: 9.571.856 EURO
B) WEGEN: 7.687.136 EURO
C) GROENE RUIMTE: 3.817.929 EURO
D) RESTAURATIES: 1.945.000 EURO
VERMITS EEN AANTAL GROTE INVESTERINGSPROJECTEN
OVER MEERDERE JAREN LOPEN, WORDEN DEZE WEERGEGEVEN
MET HET TOTAALBEDRAG OVER DE PERIODE 2014-2020.
A) UITGAVEN

• Beurs- en Congrescentrum: 40.000.000 voor het gebouw
• Xaverianencomplex Sint-Michiels: 14.854.817 euro
• Heraanleg ’t Zand: 12.444.498 euro
• Jeugdwerk infrastructuur: 6.915.140 euro
• Studentenhuis/Vrijzinnig Huis: 6.309.790 euro
• Investeringen Bruggemuseum: 5.954.628 euro
• Randparkings inclusief bijkomende voorzieningen: 3.757.850 euro
• Restauratie van Onze-Lieve-Vrouwekerk: 2.641.981 euro
• Restauratie van Gruuthusemuseum: 1.801.854 euro

B) ONTVANGSTEN
• Verkoop gronden en gebouwen: 33.498.755 euro
• Vlaamse subsidie O.L.Vrouwekerk: 2.294.898 euro
• Vlaamse subsidies restauraties: 1.110.264 euro
• Subsidie Toerisme Vlaanderen Gruuthusemuseum: 3.251.425 euro
• Tussenkomst voor Studentenhuis/Vrijzinnig Huis: 2.985.667 euro
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WRESTLING
EVENEMENT
IN SPORTHAL
TEMPELHOF
Op zaterdag 3 maart stappen de moderne
gladiatoren voor het zesde opeenvolgende
jaar in de ring van sporthal Tempelhof. Worstelaars uit tien verschillende landen komen
naar Brugge om er het beste van zichzelf te
geven. Ook de Brugse worstellegende Bernard Vandamme zal tonen dat hij nog steeds
zijn mannetje kan staan.
Het programma omvat een mix van zwaargewichten en high flyers (atleten die vooral
de ring, de palen en de touwen gebruiken om
hun tegenstanders uit te schakelen) en een
aantal dames.
Het hoofdevenement is het gevecht voor het
Europees Kampioenschap. Kenzo Richards
viert niet enkel zijn tweejarige ‘title reign’,
voor het tweede jaar op rij verdedigt hij ook
zijn titel.
www.eurostars-wrestling.be

DERDE EDITIE
BRUGGE CLASSIC
Op zaterdag 24 maart is de Brugge Classic
aan zijn derde editie toe. Het concept van dit
recreatieve wielerevenement blijft behouden: een groepsrit in drie pelotons op een tijdelijk afgesloten parcours van 75 kilometer.
De groepen rijden elk aan een vooraf be
paalde snelheid. Ze worden begeleid door
de politie en mobiele seingevers. Volgwa
gens zijn paraat voor assistentie onderweg.
Het parcours bestaat uit een gezamenlijke
aanlooplus over de Markt en loopt langs een
verkeersvrij gemaakte Brugse ring. Daarna
worden er drie pelotons gevormd die elk aan
een verschillend tempo de rit afwerken.
Start en aankomst bevinden zich aan het Jan
Breydelstadion.
Info en inschrijven: www.brugge.be/classic

WELKE BRUGSE
SPORTERS
SCHITTERDEN IN 2017?
Op 26 februari worden in de MaZ de Brugse
Sportprijzen 2017 uitgereikt. De winnaars
van de trofee van sportverdienste en de
jeugdtrofee worden gekozen door de Brugse Sportraad. De Brugse sportjournalisten
kiezen de sportman, sportvrouw en sportploeg van 2017. Traditiegetrouw worden ook
alle Belgische kampioenen uit Brugge gehuldigd, zowel in individuele sporten als in
ploegdisciplines.
De uitreikingen worden afgewisseld met
interviews en demonstraties van Brugse
sportverenigingen.

STAD EN HOWEST
BEGELEIDEN JE
NAAR DWARS
DOOR BRUGGE
Wil je Dwars door Brugge lopen maar weet
je niet hoe je eraan moet beginnen? Heb je
geen tijd of motivatie voor een gedegen voor
bereiding? De Stad en het Beweegadvies
centrum van Howest zetten je op weg.
Met een fietstest bepaal je samen je conditiepeil en op basis daarvan krijg je een persoonlijk trainingsschema van tien weken.
Tijdens die periode krijg je begeleiding van
een beweegcoach. Die laat je minstens twee
keer per week in kleine groepjes trainen.
Samen werk je toe naar de dag van Brugges
bekende loopklassieker.

Wil je de avond bijwonen of wil je een (Belgische) kampioen voordragen? Neem dan contact op via sportdienst@brugge.be of
050 44 80 00.

'Op naar Dwars door Brugge' is er voor be
ginnende lopers en voor lopers met een eer
ste ervaring. Afhankelijk van je beginniveau
werk je toe naar de 5 of 14,7 kilometer. Naast
een fietstest en tien weken persoonlijk trai
ningsadvies krijg je een ticket voor Dwars
door Brugge.

MaZ, Magdalenastraat 27

www.brugge.be/opnaardwarsdoorbrugge
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HUIS VAN DE BRUGGELING
NIEUW KUNSTGRASVELD
TEMPELHOF
In opdracht van de Stad vormde aannemer Sportinfrabouw het bestaande voetbalveld op sportcentrum Tempelhof om tot een hoogwaardig kunstgrasveld. Sinds januari is dit in gebruik.
Kunstgrasvelden zijn een hoogwaardig alternatief
voor natuurgrasvelden: ze zijn altijd bespeelbaar
(ook al regent het weken aan een stuk), ze hebben
een constant hoge kwaliteit en ze vragen minder
onderhoud dan een natuurgrasveld. Het veld moet
dus niet ingezaaid, bemest, belijnd of gemaaid
worden. Af en toe is het wel nodig om het materiaal tussen de grasvezels gelijkmatig over het veld
te verdelen. Zo worden putten of oneffenheden
vermeden en blijft het speelcomfort optimaal. Elk
jaar gebeurt er een groot onderhoud om het vuil
tussen de kunstgrasvezels te verwijderen.
Omdat een kunstgrasveld dus bijna permanent
kan worden bespeeld, vervangt een exemplaar
2,5 natuurgrasvelden. De aanleg van dergelijke
velden voorkomt dus dat bijkomende open ruimte
moet worden aangesneden zonder aan kwaliteit in
te boeten. Deze troeven trokken het stadsbestuur
over de streep om de aanleg van bijkomende kunstgrasvelden op te nemen in het beleidsplan. De aanleg brengt wel een hoger kostenplaatje met zich
mee. De prijs van het veld in Tempelhof bedraagt
500.000 euro.

AFSPREKEN VOORKOMT WACHTEN

Je administratie met Stad Brugge handel je het eenvoudigst af via
www.brugge.be/onlineaanvragen. Wil je het Huis van de Bruggeling bezoeken, moet je een afspraak maken via
afspraken.brugge.be, op 050 44 8000 of ter plaatse aan de onthaalbalie, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge.
De themabalies in het Huis van de Bruggeling werken namelijk altijd op afspraak.

‘MIJN BRUGGE’ AL BEZOCHT?
Je kunt steeds terecht in Mijn Brugge voor exposities en andere
activiteiten die actuele stadsvernieuwingsprojecten, plannen en
initiatieven van Stad Brugge in de kijker zetten. Daarnaast is er
een shop met producten van de Stad (zoals de loop- en fietskledij,
gadgets…) en een sprinterbibliotheek.
www.brugge.be/huisvandebruggeling
www.brugge.be/mijnbrugge

Het kunstgrasterrein Tempelhof wordt het achtste synthetische voetbalterrein in Brugge. De andere zijn Jan Breydel (twee terreinen), KTA SintMichiels, De Schorre (Dudzele), de Gulden Kamer
(Sint-Kruis), Daverlo (Assebroek) en Koude Keuken
(Sint-Andries).
Je kunt deze velden huren bij de Sportdienst voor
5 euro voor een training of een wedstrijd van maximum twee uur. Als je de kleedkamers en de douches wilt gebruiken, betaal je 17,5 euro (+18 jaar) of
15 euro (-18 jaar).
De jeugdploegen van voetbalclub Daring Brugge
zullen belangrijke gebruikers zijn van het nieuwe
kunstgrasveld. Trainingen en wedstrijden werden
vroeger vaak afgelast omdat het veld door overvloedige regen onbespeelbaar was. De komst van het
het veld wordt dus met open armen onthaald. Niet
alleen sportverenigingen, ook individuele sporters
zullen dit nieuwe veld kunnen huren.
Reserveren en de beschikbaarheid nakijken doe je
op www.brugge.be/sport. Ter plaatse geven de toezichthouders graag een woordje uitleg.

Huis van de Bruggeling
Dienstverlening op afspraak
www.brugge.be
050 44 8000
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p. 29

Do 22/03

Infoavond energie, Sint-Andries

p. 22

Za 24/03

Brugge Classic, Jan Breydelstadion

p. 40

Ma 26/03

Infoavond energie, Brugge Centrum en Christus-Koning

p. 22

Wo 28/03

Roadshow MINTUS, Dudzele

p. 12

Do 29/03

Roadshow MINTUS, Lissewege

p. 12

Za 5/05 t.e.m. zo 16/09

Triënnale Brugge, diverse locaties

p. 25

Zo 16/09

Autoloze Zondag, diverse locaties

p. 20
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WEDSTRIJD
Hoe heet het wielerevenement dat op
zaterdag 24 maart in Brugge plaatsvindt?

ANTWOORD VORIGE VRAAG:
De nieuwjaarsborrel vond plaats op zondag 7 januari. De drie duotickets
voor de slotvoorstelling van December Dance werden uitgedeeld.

Tien deelnemers winnen een Brugge wieleroutfit.
Geef zeker je maat door en laat weten of je een
dames- of een herenmodel wilt.

Naam en voornaam

Stuur je antwoord voor vrijdag 2 maart 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 Stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge.

Geboortejaar
Adres

E-mail + tel.

Antwoord wedstrijdvraag

Small / medium / large 

Dames / heren

MELDINGSKAART
Ik wil het volgende signaleren (juiste plaats en omschrijving):
Meldingen
Er zijn ook andere mogelijkheden
om de Stad iets te melden, zoals:

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

Te bezorgen aan het Meldpunt, Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge.
Naamloze kaarten worden niet behandeld.

• Via www.brugge.be/meldpunt
met de drukknop ‘Meldpunt’
• 050 44 80 00
• info@brugge.be
Voor klachten over onbehoorlijk
optreden van stadsdiensten is er
de dienst Ombudsman:
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
050 44 80 90
ombudsman@brugge.be

BRUGGELING OP DE COVER:

Christophe Coene, uitbater van Icarus Surfclub Zeebrugge.

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.

