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Communicatie & Citymarketing
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Suggesties?
Contacteer Communicatie &
Citymarketing: 050 44 81 00,
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BESTE BRUGGELING

D

e eerste BiS van 2019 is een kans om mij tot elk van u te
richten. Fijn én een waardevolle traditie om dit bij het begin
van het jaar te mogen doen met beste wensen. Ik wens u
van harte een schitterende gezondheid, vreugde en voldoening in uw werkomgeving en veel familiegeluk.
Toen u onze bestuursploeg uw vertrouwen gaf, deed u dat vanuit
wensen, verwachtingen, dromen … voor uw stad. Terecht verwacht
u van het stadsbestuur inspanningen om die waar te maken. Elke
wens vervullen, kunnen wij wellicht niet. Maar uw verlangens
kennen en onderzoeken of we er plannen en realisaties kunnen
van maken, dat is onze betrachting.
Participatie wordt het vertrekpunt voor elk project. We zullen inspraak- en participatiemogelijkheden organiseren waarbij we u sneller dan bij klassieke hoorzittingen - bij het proces betrekken.
Zo zijn projecten breed gedragen en slaan we bruggen tussen het
stadsbestuur en de burgers en ook tussen burgers onderling. We
geven ook een grotere erkenning aan de Brugse adviesraden. De
Brugse gemeenteraad zullen we livestreamen zodat u de beslissingsprocessen kan volgen.

Participatie als vertrekpunt
voor elk project
Ik benadruk dat ik ook buiten deze georganiseerde inspraak- en
communicatiemomenten een heel bereikbare burgemeester zal
zijn. Aarzel niet om op mij af te stappen als u mij ziet, mail mij of
bel mijn kabinet en ik kijk voor een spoedig antwoord of overleg.
Als uw vertegenwoordigers in het stadsbestuur schrijven wij momenteel de beleidslijnen uit. We werken aan een beleidsplan op
maat van uw thuis, geknipt voor onze historische stad, maar ook
passend bij de ambities van een centrumstad, de derde stad van
Vlaanderen, een stad met internationale allure.
U krijgt het beleidsplan binnenkort in uw bus en zult het ook online kunnen vinden. Het plan is meer dan een intentieverklaring;
het is de leidraad die we zullen volgen. Anderzijds is het geen
rigide en beperkend document. Natuurlijk blijft er ruimte voor de
opportuniteiten die zich aandienen. Daaronder reken ik zeker ook
de inbreng van de Bruggeling, van u dus.
Ik ben begonnen met wensen, ik eindig met dank omdat wij uw
stad leiding mogen geven. De vreugde die ik elke dag ervaar
op weg naar ons prachtig Stadhuis, wens ik ook u toe in uw
werkomgeving.
Samen met de schepenen, de gemeenteraadsleden, de stadsdiensten en natuurlijk de Bruggeling – hier wonend en/of werkend - zullen we uw Brugge laten (uit)blinken!
Uw burgemeester,
Dirk De fauw
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EEN NIEUW STADSBESTUUR
Op 2 januari 2019 ging het nieuwe stadsbestuur van start.
BiS stelt de burgemeester, de schepenen en de leden van de gemeenteraad aan je voor.

DIRK DE FAUW
(CD&V)
BURGEMEESTER

Bevoegd voor algemeen beleid, coördinatie,
informatie, communicatie (intern en extern),
veiligheid (politie, brandweer en noodplanning), verkeer en mobiliteit, vergunningen
op gebruik openbare weg, havenbeleid,
regio-overleg en netwerking, cel strategie en
analyse, Europese aangelegenheden, stedenbeleid, public relations & onthaal, noord-zuid
en diversiteit.
Stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge
050 44 81 13
burgemeester@brugge.be

ANN SOETE

(OPEN VLD PLUS)
5DE SCHEPEN
Schepen van burgerzaken
en onderwijs

Bevoegd voor bevolking en burgerlijke stand,
onderwijs.

Administratief Centrum 't Brugse Vrije,
Burg 11, 8000 Brugge
050 44 82 18
schepen.soete@brugge.be
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MERCEDES VAN VOLCEM

FRANKY DEMON

PHILIP PIERINS

Schepen van openbaar domein,
financiën en eigendommen

Schepen van ruimtelijke
ordening, leefmilieu en sport

Schepen van toerisme

Bevoegd voor jeugd, Het Entrepot, studenten,
preventie en dierenwelzijn.

Bevoegd voor openbaar domein (openbare
werken, wegen, groen, begraafplaatsen en
stadsreiniging), financiën, eigendommen, erediensten en algemeen bestuur.

Bevoegd voor ruimtelijke ordening (monumentenzorg, wonen, huisvesting, handhaving),
leefmilieu (specifiek stadslabo en milieuvergunning) en sport.

Sociaal Huis, Hoogstraat 9, 8000 Brugge
050 44 81 17, 0498 12 33 88
schepen.goderis@brugge.be

Administratief Centrum 't Brugse Vrije,
Burg 11, 8000 Brugge
050 44 82 15
kabinet.vanvolcem@brugge.be

Dienst Ruimtelijke Ordening
Oostmeers 17, 8000 Brugge
050 44 85 04
schepen.demon@brugge.be

Sociaal Huis, Hoogstraat 9, 8000 Brugge
050 44 82 87
schepen.pierins@brugge.be

NICO BLONTROCK

MINOU ESQUENET

MARTINE MATTHYS

PABLO ANNYS (SP.A DE BRUGSE LIJST)

Schepen van cultuur

Schepen van klimaat, energie,
milieubeleid, smart city en facilitair beheer

Schepen van personeel & organisatie, klantgerichte dienstverlening en welzijn

Bevoegd voor klimaat, energie, milieubeleid,
smart city en facilitair beheer (informatica,
patrimoniumbeheer, elektromechanica, economaat, drukkerij en wagenpark).

Bevoegd voor personeel & organisatie, cluster
klant (Huis van de Bruggeling en dienstverlening rand), administratieve vereenvoudiging
en welzijn (senioren, personen met een beperking en gezondheid).

(SP.A DE BRUGSE LIJST)
1STE SCHEPEN
(vervangt ANNICK LAMBRECHT
die verhinderd is)
Schepen van jeugd, preventie en
dierenwelzijn

(CD&V)
6DE SCHEPEN

Bevoegd voor cultuur (cultuurbeleidscoördinator, bibliotheek, cultuurcentrum, archief,
musea, erfgoedcel, raakvlak, sociaal culturele
verenigingen, uitleendienst, kostuumatelier,
zaalverhuur).

Oostmeers 17, 8000 Brugge
050 44 82 12
schepen.blontrock@brugge.be

(OPEN VLD PLUS)
2DE SCHEPEN

(CD&V)
7DE SCHEPEN

Stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge
050 47 54 38
schepen.esquenet@brugge.be

(CD&V)
3DE SCHEPEN

(CD&V)
8STE SCHEPEN

Administratief Centrum 't Brugse Vrije,
Burg 11, 8000 Brugge
050 44 81 99, 050 050 44 81 96
schepen.matthys@brugge.be

(SP.A DE BRUGSE LIJST)
4DE SCHEPEN

Bevoegd voor toerisme (bootjes, koetsen,
taxi's, Zeebrugge, toeristische organisaties,
kerstmarkten).

9DE SCHEPEN

Schepen van sociale zaken, werk
en ondernemen

Bevoegd voor sociale zaken, flankerend
onderwijsbeleid, werk en ondernemen (economie, tewerkstelling, KMO, landbouw, visserij, winkelstad, ambulante markten, sociale
economie) en voorzitter van Bijzonder Comité
Sociale Dienst, van MINTUS, van alle welzijnsverenigingen en van de raad van bestuur en de
algemene vergadering van het ziekenhuis AZ
Sint-Jan Brugge-Oostende.
Ruddershove 4, 8000 Brugge
050 32 73 00
schepen.annys@brugge.be
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DE GEMEENTERAAD
ANNICK LAMBRECHT

(SP.A DE BRUGSE LIJST)
VOORZITTER GEMEENTERAAD
Burgemeester Dirk De fauw en schepenen
Mathijs Goderis, Mercedes Van Volcem,
Franky Demon, Philip Pierins, Ann
Soete, Nico Blontrock, Minou Esquenet,
Martine Matthys en Pablo Annys.
CD&V: Brigitte Balfoort, Wouter Bossuyt,
Hilde Decleer, Jos Demarest, Alexander De
Vos, Paul Jonckheere, Carlos Knockaert,
Joannes Logghe, Pieter Marechal
(fractieleider), Karel Scherpereel,
Olivier Strubbe en Doenja Van Belleghem.
SP.A DE BRUGSE LIJST: Dolores David,
Florian De Leersnyder, Pascal
Ennaert (fractieleider), Heidi Hoppe,
Mieke Hoste en Sandra Wintein.
OPEN VLD PLUS: Benedikte Bruggeman,
Sandrine De Crom, Jean-Marie De
Plancke en Jasper Pillen (fractieleider).
N-VA: Dirk Barbier, Martine Bruggeman,
Nele Caus, Pol Van Den Driessche en
Geert Van Tieghem (fractieleider).
GROEN: Janos Braem, Raf Reuse
(fractieleider), Karin Robert,
Marleen Ryelandt en Charlotte Storme.
VLAAMS BELANG: An Braem, Yves
Buysse, Sandra De Schuyter en
Stefaan Sintobin (fractieleider).

Meer info en contactgegevens vind je op
www.brugge.be/bestuur-en-beleid.
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HISTORISCHE KOSTUUMS:
ONLINE EN VOOR
IEDEREEN TE HUUR

WORD JIJ DE NIEUWE
‘MAKER HANDMADE
IN BRUGGE’?

De Stad beschikt over een grote collectie middeleeuwse kostuums, accessoires en rekwisieten. De ongeveer 530 kostuums werden
ooit gedragen door de figuranten van de Heilig
Bloedprocessie en de Gouden Boomstoet. Ze
zijn in een goede en nette staat, maar worden
niet meer gebruikt. Bepaalde groepen lopen
immers niet langer mee of bepaalde historische figuren waren toe aan een nieuwe outfit.
Tot nu toe waren het voornamelijk scholen en
toneelverenigingen die de weg vonden naar het
kostuumatelier, maar eigenlijk mag iedereen
de kostuums en de accessoires lenen.

Ook in 2019 kunnen ambachtelijke makers zich
kandidaat stellen voor het label ‘Maker Handmade
In Brugge’. Dit label toont een erkenning van lokaal en ambachtelijk vakmanschap.
Ben jij een maker die ambachtelijk produceert in
Brugge? Blink jij uit in je ambacht en maak je een
duidelijk verschil? Dan kom je misschien wel in
aanmerking voor het label ‘Maker Handmade In
Brugge’.

DIGITALE CATALOGUS
De kostuums bevinden zich in De Bond, vlakbij
de Smedenpoort. Op de eerste verdieping is
er een indrukwekkend kostuumatelier. Aan de
hand van een nieuwe digitale catalogus kun je
een keuze maken en de kostuums en accessoires online aanvragen.
HET AANBOD
Er zijn 110 dameskostuums (63 verschillende
modellen), 335 herenkostuums (164 verschillende modellen) en 91 pakken voor kinderen
(24 verschillende modellen). Je kunt ook kiezen uit heel wat accessoires.
De ontleentarieven variëren naargelang het
om een particulier of om een vereniging gaat.
Het volledige aanbod en de tarieven staan op
www.brugge.be/historischekostuums

TIMING, REGLEMENT & DEELNEMINGSDOSSIER
Alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor
het label kun je nalezen in het reglement. Kandidaten die het label dit jaar willen ontvangen, kunnen van vrijdag 1 tot en met donderdag 28 februari
hun deelnemingsdossier schriftelijk indienen bij
Handmade in Brugge, Sint-Jakobsstraat 36, 8000
Brugge of via info@handmadeinbrugge.be. Het reglement en het deelnemingsdossier download je
via www.handmadeinbrugge.be/label-maker-hib.
0479 07 91 84
info@handmadeinbrugge.be
www.handmadeinbrugge.be
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WAT DRINK JIJ ALCOHOLVRIJ
TIJDENS TOURNÉE MINÉRALE?
De eindejaarsfeesten en nieuwjaarsrecepties zitten erop en Tournée
Minérale gaat opnieuw van start. Februari is immers dé maand om je
gezonde voornemens in daden om te zetten. Ga jij de uitdaging aan om
een maand geen alcohol te drinken?
Dankzij Tournée Minérale krijgt je lichaam de tijd om te recupereren van
alcoholconsumptie. Daar zijn vele voordelen aan verbonden: je slaapt
beter, je krijgt meer energie, je werkt aan een gezonder gewicht …
Na de eerste editie deed UGent een bevraging bij de deelnemers. 90
procent van hen antwoordde dat ze een van de vermelde voordelen aan
den lijve ondervonden.
Bovendien laat de actie je stilstaan bij je alcoholverbruik en doet ze je
beseffen hoe vaak je een glas drinkt zonder erbij na te denken. Onderzoek in het buitenland, waar dergelijke campagnes al langer bestaan,
wees uit dat deelnemers zelfs maanden na een alcoholvrije periode nog
steeds minder drinken dan voorheen. Er zijn dus redenen genoeg om
mee te doen.
Deelnemen wil niet zeggen dat je vier saaie weken tegemoet gaat, want
er zijn alternatieven genoeg. Misschien kun je eens proeven van een
kombucha of een slow juice? Of ga je liever voor een populaire mocktail? Test het aanbod van je favoriete café!
Je kunt ook zelf, met je sportclub, met je horecazaak of met je bedrijf
een evenement organiseren in het kader van Tournée Minérale. Surf
naar de kalender op de website van Tournée Minérale en plaats je initiatief erbij. Hoe meer activiteiten, hoe liever!
Wil je graag op de hoogte blijven van alle acties in Brugge?
Volg www.facebook.com/PreventiedienstBrugge.
www.tourneeminerale.be

CONTROLE OP PARKEERKAARTEN
VOOR PERSONEN MET
EEN BEPERKING
Parkeerkaarten voor personen met een beperking zijn een gegeerd
goed. In 2017 werden er in heel België niet minder dan 63.787
blauwe kaarten afgeleverd. In augustus 2018 waren er in Brugge
6.214 parkeerkaarten voor mensen met een beperking in omloop.
De parkeerkaart bevordert de mobiliteit van mensen met een motorische en/of mentale beperking en stelt hen of hun begeleider(s) in
staat om dichtbij hun bestemming te parkeren. In Brugge biedt de
kaart het bijkomende voordeel dat houders ervan hun wagen gratis
en onbeperkt bovengronds kunnen stallen (behalve op de kiss-andride-zones aan het Station).
Helaas brengen de voordelen ook heel wat onrechtmatig gebruik met zich
mee. Het gaat om kaarten
waarvan de geldigheidsperiode is verstreken, kaarten
van personen die intussen
overleden zijn, duplicaten
die nog in omloop zijn …
In juli lanceerde de Vlaamse regering een app die
nagaat of een blauwe parkeerkaart nog geldig is. De app werd de
voorbije maanden getest in Antwerpen, Kortrijk, Namen en Koekelberg. Van de 16.000 blauwe kaarten die werden gecontroleerd, bleek
meer dan 12 procent ongeldig te zijn. De overtreders kregen een
geldboete van 116 euro en de vervallen kaarten werden vernietigd.
Vanaf nu werkt de app in alle Belgische steden en gemeenten en
dus ook in Brugge. Politieagenten, gemeenschapswachten en parkeerwachters kunnen een QR-code scannen of het kaartnummer
invoeren en zo onmiddellijk vaststellen of de gebruikte parkeerkaart
geldig is.

STAD LANCEERT ACTIE
Heb je een kaart die niet meer geldig is? Breng die dan
naar het Huis van de Bruggeling of stuur ze op naar het
Huis van de Bruggeling – dienst Welzijn, Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge.
De komende periode wordt er uitvoerig gecontroleerd op
de geldigheid van de parkeerkaarten voor personen met
een beperking. Breng kaarten die niet langer geldig zijn
dus binnen en vermijd boetes!

050 47 55 11
dienst.welzijn@brugge.be
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WERK AAN BRUGSE WEGEN

LANGE MOLENSTRAAT EN BOSDREEF

In de Lange Molenstraat en in de Bosdreef (Sint-Andries)
werden waar nodig de meeste nutsleidingen aangepast en
vernieuwd. In de Lange Molenstraat brengt de aannemer
nieuwe riolen aan en vernieuwt hij de rijweg, de trottoirs
en de parkeerstroken. Ook in de Bosdreef wordt alles vernieuwd, maar daar worden geen trottoirs voorzien. Parkeren gebeurt er op de grasbetontegels in de zijstroken.
Bovendien wijzigt na de heraanleg het verkeersverloop in
de Bosdreef. Om er de veiligheid te verhogen, wordt de aansluiting van de Bosdreef (tussen nummer 1 en 15) op de
Gistelse Steenweg afgesloten voor het autoverkeer, maar
niet voor fietsers. Hier kan geen autoverkeer van de Gistelse
Steenweg rechtstreeks de Bosdreef in- of uitrijden. Je kunt
de Gistelse Steenweg met de auto bereiken via de Bosdreef,
tussen de huisnummers 29 en 50.
Door de omvang van dit project gebeurt de heraanleg in zes
fasen. De eerste fase vond plaats in de Lange Molenstraat
tussen de Gistelse Steenweg en de Varenslaan en liep tot
eind 2018. Sinds midden december 2018 werkt de aannemer
in de Lange Molenstraat tussen de Varenslaan (kruispunt inbegrepen) en het wandelpad aan Lange Molenstraat 58. Dit
gedurende 45 werkdagen.
Waar de aannemer werkt, wordt de straat onderbroken voor
het verkeer. De bewoners van de Varenslaan en Lagebekeweg kunnen langs een tijdelijke doorgang via de Heesterlaan hun woning bereiken. De opbraak gebeurt telkens van
rooilijn tot rooilijn. Alle wegdekverhardingen (trottoirs, rijweg) worden opgebroken.

Het plan van deze heraanleg vind je:
- op www.brugge.be/plannen> Sint-Andries >
Lange Molenstraat en Bosdreef;
- in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge - 050 44 8000 – open
maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur,
woensdag van 8.30 tot 20.00 uur, vrijdag en zaterdag van
8.30 tot 12.30 uur;
- in de Gemeenteafdeling Sint-Andries,
Gistelse Steenweg 524, 8200 Brugge - 050 72 70 40 bevolking.sint-andries@brugge.be - open van maandag
tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, dinsdag van 14.00 uur
tot 18.00 uur, woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en
zaterdag van 9.00 uur tot 11.45 uur.

DAMSE VAART-ZUID, TUSSEN KAREL VAN
MANDERSTRAAT EN DE RING

Ook de Damse Vaart-Zuid kreeg een grondige heraanleg,
zowel onder- als bovengronds. Momenteel werkt de aannemer nog in het gedeelte palend aan de ring. In maart krijgt
de rijweg tussen de Sint-Godelievedreef en de ring een definitieve asfaltlaag. Daarna kan het verkeer weer langs de
Damse Vaart-Zuid richting Damme of Sint-Kruis rijden.

DEZE STRATEN WERDEN RECENT VERNIEUWD

Onlangs werden de werkzaamheden afgerond in de Grote
Moerstraat in Sint-Andries (tussen Hogeweg en Zandstraat),
de Vaartstraat in Sint-Pieters en de Sint-Godelievedreef in
Sint-Kruis. In elk van deze straten werden de rioleringen
en de nutsleidingen aangepakt. De trottoirs, de rijweg en
de parkeerstroken werden vernieuwd. Waar nodig komen er
nog nieuwe aanplantingen.
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NEEM DEEL AAN DE ACHTSTE GROEPSAANKOOP
GROENE STROOM EN GAS
Er bestaan verschillende manieren om te besparen op je maandelijkse
energiefactuur. Minder energie verbruiken is daar uiteraard een van,
maar je kunt de kosten ook terugdringen door je energieleverancier bewust te kiezen.
Samen met de Provincie West-Vlaanderen biedt de Stad alle Bruggelingen de mogelijkheid om in te stappen in de groepsaankoop groene
stroom en gas. Om in aanmerking te komen, moet je je inschrijven voor
de veiling op woensdag 6 februari. Zo bied je je samen met heel wat
anderen op de energiemarkt aan als een grote aantrekkelijke klant. Hoe
meer mensen er deelnemen, hoe groter de korting op de energiefactuur.

DEELNEMEN IS EENVOUDIG

VRAAG HULP AAN JE BUREN OF
LEER ZE BETER KENNEN VIA HOPLR
Meer dan 150.000 huishoudens gebruiken al ‘Hoplr’,
het online sociale netwerk voor en door je buurt. Via
Hoplr (hoplr.com en/of de app) sta je op een heel
eenvoudige manier in contact met de mensen uit je
straat of buurt.
Hoplr biedt heel wat voordelen:
1. Alleen jij en je buren hebben toegang tot jouw
buurtnetwerk dankzij een specifieke inlogcode.
2. Je kunt op een eenvoudige manier je buren leren
kennen.
Stel jezelf op het platform aan je buren voor: wie
ben je, wat doe je en hoe kun je helpen? Begroet
nieuwe buren en ontdek wie er in jouw straat of
buurt woont.
3. Lanceer er een oproep of stel een vraag.
Zoek je een handige harry? Wil je een ladder lenen? Heb je een betrouwbare babysit nodig? Wil
je een initiatief lanceren? Is je huisdier vermist?
Post een berichtje op het platform en zoek naar
een oplossing in je eigen buurt.
4. Krijg meer info over je buurt.
Van inbraakmeldingen tot buurtfeesten, van het
lenen van materiaal tot informatie vanuit de Stad
(over bijvoorbeeld werkzaamheden in je straat): je
komt het te weten via Hoplr.

Tot en met dinsdag 5 februari kan iedereen zich inschrijven via
www.samengaanwegroener.be. De inschrijving is gratis en volledig vrijblijvend. Je kunt kiezen of je deelneemt aan de groepsaankoop voor
elektriciteit en/of gas. Om je verbruik in te geven, moet je je jaarafrekening bij de hand houden. Vind je die niet terug, dan kun je kiezen voor
verbruiksgemiddelden.
Op woensdag 6 februari vindt de onlineveiling plaats. Daarna ontvangt
elke deelnemer ten laatste op vrijdag 22 februari een e-mail of een brief
met een voorstel op maat en een duidelijk zicht op de besparing. Pas
dan beslis je of je al dan niet verandert van energieleverancier.
Als je voor een andere energieleverancier kiest, wordt de administratieve afhandeling van de overstap voor jou geregeld. Het gaat wel om
een eenjarig contract. Daarna geldt het standaardtarief.
Ook al heb je deelgenomen aan vorige groepsaankopen, toch is het aan
te raden om weer mee te doen. Door over te stappen kun je altijd extra
besparen.

Heb je geen toegang tot het internet en wil je je toch inschrijven? Of heb je vragen? Bel dan naar 050 47 55 13 en maak
een afspraak met de medewerkers van het Energieloket in
het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge. Vergeet je jaarafrekening niet!
Sinds de allereerste editie kregen 207.000 deelnemers een
goedkoper contract.

HOPLR IN BRUGGE

Hoplr lanceerde (test)projecten in Lissewege–Zwankendamme, het Sint-Anna- en Langestraatkwartier,
Sint-Pieters, Zeebrugge, het Ezelstraat–Sint-Gillis–
Burgkwartier, Christus-Koning, West-Brugge en het
Steenstraatkwartier, het Onze-Lieve-Vrouwe- en
Magdalenakwartier en Sint-Katarina–Sint-Trudo.
Verschillende buurten werden per brief uitgenodigd
om zich aan te melden. De Stad zal dit project evalueren en een eventuele uitbreiding onderzoeken.
Vragen, ideeën of suggesties? Bel 050 44 81 26 of
050 44 81 32 of mail naar toekomst@brugge.be.
www.detoekomstvanbrugge.be

11

brugge.be

DIGISENIOR

PROJECTSTEUN AAN HET ZUIDEN

Op woensdagen 13, 20 en 27 februari maken de leerlingen van het zesde
jaar informatica van het VHSI senioren in drie sessies wegwijs in de digitale wereld. In het VHSI zijn er twee lessen over de iPad thuis en op
reis. De derde les vindt plaats in Hoofdbibliotheek Biekorf. Daar leren de
senioren opzoeken via internet en gaat het onder meer over Facebook en
het gebruik van ‘Mijn Bibliotheek’, het softwareprogramma en zoeksysteem van de bibliotheek. Elke deelnemer krijgt een syllabus.

Dat Brugge veel geëngageerde, solidaire inwoners telt, blijkt uit de vele
projecten in het Zuiden die de voorbije jaren werden opgezet en begeleid.
Het gaat om duurzame initiatieven die in samenwerking met de lokale
bevolking zorgen voor een betere toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of drinkbaar water of projecten die ijveren voor duurzame landbouw,
eerlijke handel en mensenrechten.

Tijdens de lessen krijgen de senioren individuele ondersteuning van een
student. Eenmaal thuis kunnen ze rekenen op de mobiele digibrigade:
studenten die computerproblemen komen oplossen.

Er wordt enkel gewerkt met iPad. Elke cursist mag zijn of
haar eigen iPad gebruiken. Deelnemen kost 5 euro per persoon. De lessen vinden plaats op woensdagen 13, 20 en 27 februari, telkens van 9.30 tot 11.30 uur (onthaal vanaf 9.00 uur).
Inschrijven doe je via 050 40 68 68 of vhsi@vhsi.be.
Vermeld zeker of je je eigen iPad meeneemt.
Er kunnen veertien cursisten deelnemen die niet over een
iPad beschikken.

VHSI, Spoorwegstraat 14, 8200 Sint-Michiels
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge

In 2018 kregen vijftien Brugse projecten een toelage van de Stad, goed
voor een totale projectsteun van 54.160 euro. Tien projecten situeren
zich in Afrika, twee in Latijns-Amerika, twee in Azië en een in de Westelijke Balkan (Europa). Dit voorjaar verschijnt het jaarverslag met een
overzicht van die projecten. Je kunt een exemplaar aanvragen door je
adresgegevens te bezorgen aan de Noord-Zuiddienst.

Ben je een Bruggeling die actief betrokken is bij een project
in het Zuiden of maak je deel uit van een Brugse organisatie (ngo, vzw, school, bedrijf, ziekenhuis …) die een project in
het Zuiden heeft lopen? Dan kun je bij het stadsbestuur een
aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Het aanvraagformulier en de voorwaarden staan op www.brugge.be/
subsidie-voor-een-project-in-het-zuiden.

050 44 82 44
noordzuiddienst@brugge.be
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BRUGGE ZET ZIJN
KAMPIOENEN IN DE
BLOEMETJES

START TO-CURSUSSEN
KRIJGEN EEN
VERVOLG IN 2019

Op maandag 25 februari worden in de MaZ
de Brugse Sportprijzen 2018 uitgereikt. De
Brugse Sportraad kiest de winnaars van de
Trofee van Sportverdienste en de Jeugdtrofee. De sportman, sportvrouw en sportploeg
van 2018 worden gekozen door de Brugse
sportjournalisten.

Jaarlijks organiseert de Stad Start to-cursussen. Daarbij krijgen de deelnemers de kans
om in korte sessies nieuwe en innovatieve
sporten uit te proberen. Door het grote succes van deze initiatiesessies komt er dit voorjaar een nieuwe reeks. Op het programma
staan onder andere tech-games, Braziliaanse jiu-jitsu, zeilwagenrijden, frisbeeën, squashen, kayaken, surfen en vissen. Voorkennis
is niet vereist. Het materiaal, de lessen en de
verzekering zijn in de prijs inbegrepen.

Traditiegetrouw worden ook alle Brugse Belgisch kampioenen gehuldigd, zowel in individuele sporten als in ploegdisciplines.
De uitreikingen worden afgewisseld met
interviews en demonstraties door Brugse
sportverenigingen.
Wil je de avond bijwonen of wil je een (Belgisch) kampioen voordragen? Neem dan
contact via sportdienst@brugge.be of op
050 44 8000.
MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries

Het concept blijft hetzelfde: in drie tot vijf
sessies leren de deelnemers de basis van
een welbepaalde sport.
Voor info en inschrijvingen: www.brugge.be/startto

VIERDE EDITIE
BRUGGE CLASSIC
De Brugge Classic krijgt een vierde editie op
zaterdag 23 maart. Dit recreatieve wielerevenement werd in 2016 in het leven geroepen
door de Stad en acht Brugse wielerverenigingen. Het concept blijft behouden: een
groepsrit in drie pelotons op een tijdelijk
afgesloten parcours van ongeveer 75 kilometer. Nieuw dit jaar is de extra lus van 100
kilometer voor de snelste groep.
Elke groep rijdt aan een vooraf bepaalde
snelheid en wordt begeleid door de politie en
mobiele seingevers. Volgwagens zorgen voor
assistentie onderweg. Het parcours bestaat
uit een aanlooplus over de Markt en loopt
langs de verkeersvrije Brugse ring. Daarna
worden de drie pelotons gevormd die elk op
hun eigen tempo de rit afwerken.
De start en de aankomst liggen deze keer in
het Sint-Lodewijkscollege.
Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, 8200 Brugge
Voor info en inschrijvingen kun je terecht op
www.brugge.be/classic.
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WRESTLING EVENT
IN TEMPELHOF
Op zaterdag 9 maart stappen de moderne
gladiatoren voor het zevende opeenvolgende
jaar in de ring van sporthal Tempelhof. Worstelaars uit acht verschillende landen zakken naar Brugge af om hier het beste van
zichzelf te geven.
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). Er nemen ook dames deel.
Het hoogtepunt van de avond is de comeback
van Cybernic Machine. Hij stond vier jaar op
non-actief sinds zijn nederlaag in 2014. Om
zijn terugkomst kracht bij te zetten, daagde
hij meteen de toppers uit en liet hij weten op
het Europees Kampioenschap te azen. Intussen gaat hij vol voor de titel in Brugge. Spektakel verzekerd!
Sporthal Tempelhof, Tempelhof 57,
8000 Sint-Pieters
www.eurostars-wrestling.be

brugge.be

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 voorbereiding? De Stad en het Beweegadviescentrum van Howest zetten je op weg.
Met een fietstest wordt je conditiepeil bepaald en op basis daarvan krijg je een persoonlijk trainingsschema van tien weken. Tijdens die periode word je begeleid door een
beweegcoach. Die laat je minstens twee keer
per week in kleine groepjes trainen. Samen
werk je toe naar de dag van Brugges loopklassieker.
'Op naar Dwars door Brugge' is er voor beginnende lopers en voor lopers met een eerste ervaring. Afhankelijk van je beginniveau
werk je toe naar de 5 of de 14,7 kilometer.
Naast een fietstest en tien weken persoonlijk
trainingsadvies krijg je een ticket voor Dwars
door Brugge.
www.brugge.be/opnaardwarsdoorbrugge

VR-SPORTSCUBE
OPENT ZIJN DEUREN
Eind vorig jaar opende Sport Vlaanderen
Brugge de eerste VR-SportsCube in Vlaanderen. Elke woensdagmiddag kun je er virtueel
(alleen of met en tegen vrienden) langlaufen,
tafeltennissen, boksen … Het gaat om een
samenwerking met Howest en RAVEN.
Het project wil iedereen laten kennismaken
met virtual reality in de sport. Het doel is om
zoveel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier te laten bewegen. Daarnaast
willen de organisatoren onderzoeken hoe
virtual en augmented reality kan worden ingezet bij coaching, training en spel.
Vanaf januari start de Sportinnovatiecampus
ook met beweeggames. Je vindt er onder
meer een interactieve klimgame en dankzij
vloerprojectie kun je ‘de vloer is lava’ echt
spelen. Deze en andere beweeggames worden onder begeleiding van studenten Howest
uitgetest met verschillende sportklassen en
tijdens sportkampen van Sport Vlaanderen.
Wil je ook virtueel sporten en beleven hoe we
sport in de toekomst zullen ervaren?
Dan ben je van harte welkom in de
VR-SportsCube, elke woensdag tussen 14.00
en 22.00 uur. Spelen kan vanaf 8 jaar en met
maximum drie spelers tegelijk.
Inschrijven doe je via www.sport.vlaanderen/
virtualreality. Deelnemen kost 25 euro per
uur en per persoon. Bruggelingen krijgen 25
procent korting.
Wie de BiS wedstrijdvraag correct beantwoordt, kan de VR-SportsCube gratis uittesten.
Sport Vlaanderen Brugge,
Nijverheidsstraat 112, 8310 Assebroek
www.sport.vlaanderen/Brugge
impulse-brugge.be

VERHAAL IN CIJFERS
6

49

82

Brugge telt 6 hogescholen: Howest,
Vives, KU Leuven Campus Brugge,
Vesalius, Zowe en Europacollege.

Dit academiejaar zijn er studenten
van 49 verschillende nationaliteiten
ingeschreven in het Europacollege.

Aan Howest, Vives en KU Leuven
Campus Bruge samen zijn er 82
Erasmusstudenten ingeschreven. Zij
vertegenwoordigen 20 nationaliteiten.

1849

4.159

8.836

Howest bestaat sinds 1995 als fusie van
verschillende hogescholen. Een daarvan is
de campus in de Sint-Jorisstraat die in 1849
werd opgericht. Daarmee kan Howest worden
gezien als de oudste hogeschool in Brugge.

Howest telt met 4.159 de meeste studenten.
Daarna volgen Vives (3.027), Zowe (590),
KU Leuven Campus Brugge (568), het
Europacollege (330) en Vesalius (162).

Dit academiejaar studeren er in
alle Brugse campussen samen
8.836 hogeschoolstudenten.
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Jeugd en Studenten
Bibberen van plez
ier met

Kwibus

Deze krokusvakantie (van maandag 4 tot en met vrijdag
8 maart) kunnen kinderen weer bibberen van plezier. Samen met de animatoren kunnen ze op een van deze locaties een uniek Kwibusfeestje bouwen:
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.
Wie dit jaar 4 wordt of al ouder is, mag deelnemen. Kwibus is open van maandag tot en met vrijdag, van 7.30 tot
17.30 uur. Een halve dag meespelen kost 2,5 euro, een
volledige dag 5 euro. Gezinnen met drie of meer kinderen
krijgen een korting.
050 44 83 34
jeugddienstbrugge.be/kwibus
facebook.be/kwibusbrugge

Jeugdboekenfeest op 17 maart

Op zondag 17 maart vindt van 11.00 tot 17.00 uur het gratis Jeugdboekenfeest plaats. De Openbare Bibliotheek Brugge zorgt in Hoofdbibliotheek Biekorf en op verschillende locaties in de stad voor een gevarieerd
programma met workshops, theater, voorleesmomenten, animatie …
Dit keer is vriendschap het overkoepelende thema. Hier volgt een greep
uit het aanbod.
Voor baby’s en peuters is er een programma dat op hun jonge lijfje is
geschreven. Zo kunnen ze genieten van workshops gebaseerd op de
‘Hey baby’-kalender waarvoor Eva Mouton de tekeningen maakte.
Iets oudere kinderen gaan wellicht liever los op de rijmen en rapsessies
van ‘Woord Omhoog’ of schuiven liever aan bij de levendige en interactieve voorstelling ‘Jij tussen vele anderen’ van Siska Goeminne en Merel
Eyckerman. Ook op het programma: een workshop met Sassafras De
Bruyn, een illustrator met een naam als een sprookje en de maker van
wondermooie illustraties.
Tijdens het Brugs Jeugdboekenfeest mag je je altijd verwachten aan talent van eigen bodem. Compagnie Krak brengt ‘Kontrol’, een poëtische
clownerievoorstelling. Debutante Sofie Leyts vertelt uit ‘Vitus en een
mysterie zo groot als het heelal of misschien nog groter’ en van Vera
van Renterghem verneem je alles over de uitzonderlijke gebeurtenissen
in de buitengewone wereld van Oscar Cook.
Theater FroeFroe voert je mee naar de mysterieuze wereld van ‘Movo’
en Ciné Martiko tovert een marktwagen om tot ‘Atelier Flexible’. Daarin
valt van alles te beleven.
Dat er op deze derde zondag van maart nog veel meer te doen is,
lees je vanaf half februari in de brochure en op
www.brugge.be/jeugdboekenfeest.
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge
Deelnemen is gratis, maar inschrijven is vereist. Dit kun je doen vanaf
maandag 4 maart om 14.00 uur op www.brugge.be/jeugdboekenfeest.

nieuw uitgebreid
Aanbod sportkampen op
De Stad en K.A.V.V.V. Fedes vzw organiseren ook in 2019 sportkampen
tijdens de schoolvakanties. De kampen vinden plaats op tien verschillende plaatsen. Het instituut Mariawende-Blydhove is een nieuwe locatie.
De stedelijke sportkampen staan voor een hele week sporten en spelen
met leeftijdsgenoten. Ervaren lesgevers leiden alles in goede banen.
De kampen starten telkens om 9.00 uur en duren tot 16.00 uur. Er is
opvang van 8.00 en tot 17.00 uur. Er zijn kleuterkampen (4 tot 6 jaar) en
omnisportkampen (7 tot 12 jaar en 13 tot 16 jaar).
Er zijn meer dan negenhonderd plaatsen.
Het volledige aanbod en het inschrijvingsformulier vind je op www.brugge.be/sportkampen.
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DIT IS DE BEDOELING:
WANNES CAPPELLE EN
BROEDER DIELEMAN SLAAN
DE HANDEN IN ELKAAR
Wat hebben een West-Vlaamse zanger en een Zeeuws-Vlaamse bard
gemeen, behalve een eigen benadering en uitspraak van het ‘Vlaams’?
Wannes Cappelle - ook bekend van Het Zesde Metaal - en Broeder Dieleman vertellen graag universele beeldrijke verhalen, in een taal die
schijnbaar erg verschilt, maar toch begrepen wordt langs beide zijden
van de regiogrens.
De verwantschap tussen beiden reikt nog een heel stuk verder. Hun taal
is bijzonder muzikaal en onweerstaanbaar doeltreffend en hun liedjes
ontroeren en ontwapenen. Wannes vertelt graag over “grote gevoelens
in te kleine lijven, over helden die zichzelf in het slop rijden, over kleine
feiten en anekdotes met grote ambities”. De horizon van Broeder Dieleman wordt begrensd door weidse landschappen, de pracht en de kracht
van de natuur, de betovering van vogelweelde en de vertedering om de
warmte van familie en vrienden.
Beide muzikanten verlaten even hun comfortzone en steken de grens
over om vast te stellen dat het grensgevoel in de muziek al decennialang achterhaald is. Deze unieke combinatie maakt deel uit van het
project Grensgeluid, dat elk jaar een Vlaamse en een Nederlandse
muzikant uitdaagt om twee maanden lang intensief samen te werken
aan een verrassend nieuw repertoire. Het resultaat daarvan – ‘Dit is
de bedoeling’ - kun je meemaken op vrijdag 15 februari om 20.00 uur
in de Stadsschouwburg. Beide hoofdrolspelers worden op het podium
begeleid door de Nederlandse cellist Frans Grapperhaus.
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Tickets kosten 9, 12, 15 of 18 euro. Reserveren doe je op 050 44 30 60,
via www.ccbrugge.be of in IN&UIT, ’t Zand 34, 8000 Brugge.
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1969, EEN NOSTALGISCHE
TERUGBLIK NAAR EEN HALVE
EEUW WOODSTOCK
Proef de sixties, voel de kracht van bloemen, ervaar de weldaad van de
vrije liefde en herbeleef een tijdperk waarin alles mogelijk leek. 1969
lijkt alweer lang geleden, maar sommige herinneringen blijven opmerkelijk tijdloos. Aanleiding genoeg om ook de muziek van een halve eeuw
geleden te laten herleven, van Country Joe & The Fish, Jimi Hendrix,
Bob Dylan, Joe Cocker, Canned Heat en Jefferson Airplane tot CCR,
Melanie en The Who.
Op zondag 24 februari om 15.00 uur worden ‘Three days of Peace &
Music’ samengebald tijdens een nostalgische middag in de Stadsschouwburg. Bassist Axl Peleman, zangeres Neeka, drumster Esther
Lybeert en gitarist Maarten Flamand laten er op onnavolgbare wijze
de summer of love weer opflakkeren. Tussenin vertelt Wouter Mattelin
(Radio 1) bijzondere weetjes en sappige anekdotes. Niet enkel over de
‘Moeder aller Festivals’, maar over het hele bruisende jaar 1969.
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Tickets kosten 9, 12, 15 of 18 euro. Je bestelt ze via 050 44 30 60,
www.ccbrugge.be en IN&UIT, ’t Zand 34, 8000 Brugge.
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BRUGOTTA EERT TOM WAITS
TIJDENS TWEEDE
BRUGOTTA TRIBUTE
Vorig seizoen bracht Cultuurcentrum Brugge tijdens de eerste editie van Brugotta Tribute hulde aan de koningin van de popmuziek,
Madonna. Dit jaar laat het Brugotta-label van Cultuurcentrum Brugge
het Brugse talent los op het eclectische oeuvre van niemand minder
dan ‘de koning van de underground’, Tom Waits.
Meer dan veertig Brugse bands en muzikanten zonden een originele
cover in en maakten op die manier kans om het podium van de Stadsschouwburg te betreden. Uit die inzendingen selecteerde het Brugottalabel samen met Metronoom een twintigtal muzikanten. In de Koninklijke Stadsschouwburg brengen zij samen met de Metronoomband op
zaterdag 16 maart vanaf 20.00 uur een uniek eerbetoon aan Tom Waits.
Benieuwd welke Brugse bands en muzikanten hun opwachting zullen
maken? Surf naar www.ccbrugge.be/tribute.

(B)ITS OF DANCE –
FESTIVAL IN BEWEGING
Op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 maart
brengen Cultuurcentrum Brugge en KAAP de tweede
editie van (B)its of dance. Dit festival gaat terug naar
de pure essentie van dans, met slechts een danser
op een podium. Er zijn zes solovoorstellingen, van
breekbaar tot ijzersterk, van bestaande performances
tot voorzichtig ‘work in progress'. Je ziet zowel beginnende Belgische dansers als internationaal gevestigde namen aan het werk. Voel de beweging in je hele
lijf, nestel je in een zetel van Cultuurcentrum Brugge
of KAAP en laat je omverblazen.
www.bitsofdance.be

In samenwerking met Metronoom
Stadsschouwburg Brugge, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
www.ccbrugge.be/tribute
Tickets kosten 7, 9, 12 of 15 euro. Je bestelt ze via 050 44 30 60,
www.ccbrugge.be en in IN&UIT Brugge, ’t Zand 34, 8000 Brugge.

DONDERDAG 21 MAART:
Olivier Dubois met ‘Pour sortir au jour’ om 20.00
uur in de Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29,
8000 Brugge
VRIJDAG 22 MAART:
- Mohamed Toukabri met ‘The Upside down Man’
om 19.00 uur in KAAP | De Werf, Werfstraat 108,
8000 Brugge
- Alma Söderberg met ‘Deep Etude’ om 21.00 uur
in Biekorf Theaterzaal, Sint-Jakobsstraat 8,
8000 Brugge
ZATERDAG 23 MAART:
- Charlotte Vanden Eynde & Nicolas Rombouts met
‘Hyphen’ (work in progress) om 15.00 uur in KAAP
| De Groenplaats, Groenestraat 19b, 8000 Brugge
- Anneleen Keppens met ‘Movement Essays’ (work
in progress) om 16.00 uur in KAAP |
De Groenplaats, Groenestraat 19b, 8000 Brugge
- Sarah Bostoen met ‘Poetic Machine’ om 17.30 uur
in KAAP | De Werf, Werfstraat 108, 8000 Brugge
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ROSAS FEESTWEEK
DONDERDAG 21 TOT EN MET DONDERDAG 28 FEBRUARI
IN VERSCHILLENDE BRUGSE CULTUURHUIZEN EN IN DE BRUGSE BINNENSTAD

Choreografe Anne Teresa De Keersmaeker
creëerde in ruim dertig jaar een bijzonder
repertoire met als constante haar voorliefde voor klassieke muziek. Geen wonder
dat haar ensemble Rosas en het Concertgebouw al sinds 2009 een ideale partner in
elkaar vinden. In februari presenteert het
Concertgebouw voor de twintigste keer een
productie van deze huisartiest: de coproductie ‘De zes Brandenburgse Concerten’.
Reden genoeg dus voor een feestweek rond
Rosas in de Brugse cultuurhuizen en in de
Brugse binnenstad.
De feestweek opent in de Stadsschouwburg
met A Love Supreme. Op John Coltranes gelijknamige jazzalbum improviseren Coltrane
en zijn muzikanten aan de hand van een eenvoudige basisstructuur. Ook in deze dansvoorstelling gaan de choreografen de uitdaging aan om improvisatie en compositie met
elkaar te verweven tot een naadloos geheel.
Voor deze versie herschreven Salva Sanchis
en De Keersmaeker hun choreografie uit
2005 voor vier jonge mannelijke dansers.
Ook P.A.R.T.S., Anne Teresa De Keersmaekers Brusselse school voor hedendaagse
dans, viert mee met choreografieën gemaakt en uitgevoerd door studenten dans.
KAAP presenteert een selectie trio's met
livemuziek van hedendaagse componisten.
Dankzij de Slow Walk doorheen de Brugse
binnenstad kun je zelf gratis meefeesten
(zie kader).
De slagroomtaart van deze feestweek
wordt opgediend in de vorm van De zes
Brandenburgse Concerten, waarin zestien
dansers uit verschillende generaties op muziek van Bach de grootste Rosasproductie
ooit dansen. B’Rock - onder leiding van violiste Amandine Beyer - staat in voor de livemuziek.
www.concertgebouw.be

Na Brussel en Parijs, exclusief in Brugge
STAP MEE MET DE SLOW WALK
Ter gelegenheid van SLOW(36h) en in het kader van het jaarthema ‘En Route!’ van Cultuurcentrum Brugge, organiseren Rosas en P.A.R.T.S. op zaterdag 23 februari een extreem uitgerekte flashmob. Vanaf drie verschillende poorten stap je aan een sterk vertraagd tempo van de Brugse stadsring naar de Markt. Daar kun je deelnemen aan een
workshop ‘My Walking Is My Dancing’, geleid door Anne Teresa De Keersmaeker zelf.
De deelnemers wandelen in groep aan een heel laag tempo van 5 meter per minuut.
Elke groep volgt een leider die het tempo aangeeft. De route is ongeveer anderhalve
kilometer en duurt omwille van de trage pas een vijftal uur.
Inschrijven is niet nodig. Om 11.00 uur starten drie groepen gelijktijdig aan de Ezelpoort, de Smedenpoort en de Gentpoort. Je kunt om het even waar op de route aansluiten. Op mywalking.be kun je zien waar de Slow Walk op welk moment zal passeren.
De performance is open voor iedereen, ongeacht leeftijd of geslacht. Je hebt ook
geen danservaring nodig. Kinderen jonger dan 12 moeten wel worden begeleid door
een volwassene.
www.mywalking.be

INTERVIEW
Brugse chefs stappen mee in het SLOW(36h)-festival van het Concertgebouw.

T

ijdens het festival SLOW(36h), van vrijdag 22 tot
en met zondag 24 februari, geeft Concertgebouw
Brugge je 36 uur de tijd om halt te houden in een
onophoudelijk voortdenderende maatschappij.
Vergeet je klok en volg je intuïtie. Ervaar de ‘tijd’ als
‘duur’, geniet maximaal van minimale middelen, schrijd
door de binnenstad tijdens de Slow Walk en breng jezelf in
vervoering op mystieke of repetitieve muziek. SLOW(36h)
masseert je zintuigen en zorgt voor – wie weet – spirituele ervaringen. In Concertgebouw Servies-partners
Bonte B (Bernard Bonte) en Patrick Devos vond het Concertgebouw alvast de ideale ‘masseurs’ van de smaakpapillen.

BiS Jullie stappen graag mee in de tweede editie van het
festival SLOW(36h). Wat zal jullie aandeel zijn?
BERNARD BONTE We willen de filosofie van het festival vertalen naar onze gerechten, bijvoorbeeld door ingrediënten
heel traag te laten garen en door meerdere gangen aan te
bieden die je intens en langzaam kunt consumeren. We willen onze klanten ook een zintuiglijke totaalbelevenis voorschotelen. Dat vraagt om wat verdieping.
PATRICK DEVOS Daarom zijn we net gestart met het volgen van een cursus rond fermentatie. SLOW staat ook voor
duurzaamheid, dus gaan we tijdens het SLOW-weekend heel
bewust aan de slag met lokale producten van lokale leveranciers. Aangezien februari ook de maand is van Tournée Minérale, kiezen we vooral voor bijpassende non-alcoholische
dranken zoals thee, infusies of fermentatiedrankjes.
BiS Past een ‘festival van de traagheid’ ook bij de filosofie
van jullie zaak?
P. DEVOS Absoluut. We merken dat mensen vaak vooral iets
‘fun’ en snel willen. Wij staan in ons vak voor langzaam genieten, zowel van lekker eten als van het leven. Het is fijn om
te merken dat een cultuurhuis als het Concertgebouw met
SLOW ook inzet op traagheid en intensiteit.
BiS Hoeveel traagheid is er mogelijk in een hectische
keuken of een volle zaal?
B. BONTE Vertragen tijdens de service is niet evident. Onze
job is heel stressvol. Je moet er elke service weer staan, zowel in de zaal als de keuken. Dat zorgt soms wel voor wat
spanningen.
P. DEVOS Planning is het allerbelangrijkste. Voor mij wordt
stress of hectiek vooral veroorzaakt door externe factoren:
een zieke medewerker, een tafel met mensen die aan verschillende allergieën lijden, een klant die snel moet vertrekken en dus weinig tijd of geduld heeft … Het is soms een
huzarenstukje om daar als team vlot op in te spelen.
BiS Een hectische job vraagt om persoonlijke SLOW-momenten. Wat brengt jullie tot rust?
P. DEVOS Ik word rustig van een intense sportsessie: lopen,
zwemmen, fitness … Onregelmatige uren zijn eigen aan mijn
job en dus sport ik vaak wanneer andere mensen aan het
werk zijn, al sport ik heel graag in groep. Mentaal en lichamelijk fit blijven is ook belangrijk om mee te kunnen met de
jonge gasten in de keuken.

We willen de
filosofie van het
festival vertalen
naar onze gerechten

B. BONTE Tijdens mijn vrije dagen probeer ik niet te veel aan
het werk te denken. Elke zondagmorgen ga ik fietsen en dan
kan ik alles loslaten. Ik hoef niet te denken of te piekeren, ik
ga gewoon fietsen met vrienden. Ik maak ook tijd voor mijn
gezin en geniet echt van het samenzijn. Op zondagnamiddag waaien we bijvoorbeeld graag uit op het strand. Film en
muziek staan minder op het programma. Ik ben niet echt
een concertganger en we hebben een zoontje van vier, dus
geraken we tegenwoordig ook niet meer zo gemakkelijk in
de bioscoop.
BiS Zijn er plekken in Brugge waar jullie je in drukke tijden volledig kunnen opladen?
B. BONTE Een wandeling langs de Vesten kan mij helemaal
zen maken. Na de avondservice ga ik soms ook te voet naar
huis. Als ik thuiskom, is er al veel verwerkt. Nu ik erbij stilsta, valt het me op dat ik echt bewust de rust kan opzoeken
en die het gemakkelijkst vind als ik alleen ben.
P. DEVOS Mijn winters ritueel bestaat uit het maken van
lange avondwandelingen in Brugge. De route doet er niet zo
toe, want ik houd van variatie, maar ik word toch altijd aangetrokken door het Begijnhof met het prachtige kerkje.
BiS Zijn er activiteiten of concerten tijdens SLOW(36h) die
jullie kunnen bekoren?
P. DEVOS Ik ben zeer geïnteresseerd in de Theeceremonie
in de Magdalenakerk, want tijdens het festival zullen we ook
met een theesommelier werken.
B. BONTE De cursus Slow Cooking van het festival spreekt
me heel erg aan, omdat die dicht bij mijn vak staat en omdat
ik de lesgever persoonlijk ken. Club Surround: Wave Field
Synthesis, met een installatie voor 192 luidsprekers, vind ik
dan weer enorm fascinerend.

SLOW(36h) is een initiatief van Concertgebouw Brugge, in samenwerking met
Vormingplus, YOT en Cultuurcentrum Brugge.
www.concertgebouw.be/nl/slow-36h
Meer info over de formule Concertgebouw Servies en de
deelnemende horecazaken op www.concertgebouw.be/servies
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ERFGOEDBRUGGE.BE BLIJFT GROEIEN
GA MEE OP ONTDEKKING

Op ErfgoedBrugge.be – het erfgoedportaal van Stad Brugge – kun je online door meer dan 445.000 erfgoedstukken snuisteren. Het is een
schatkamer voor historici en onderzoekers, maar ook voor Bruggelingen die meer willen weten over het verleden van hun stad, buurt of
straat. ErfgoedBrugge.be is een intense samenwerking tussen Erfgoedcel Brugge, Musea Brugge, Stadsarchief Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge en Raakvlak. Hier volgen enkele nieuwigheden.
1. OOK DE ARCHEOLOGISCHE COLLECTIE
IS NU DOORZOEKBAAR OP
ERFGOEDBRUGGE.BE
Raakvlak, de interlokale vereniging voor
Onroerend Erfgoed in Brugge en Ommeland bewaart heel wat archeologische vondsten in het Onroerenderfgoeddepot De Pakhuizen. Sinds kort is deze
collectie doorzoekbaar via ErfgoedBrugge.be. Ze bevat opgravingsverslagen en foto’s van objecten die naar
boven werden gehaald tijdens de meer
dan duizend onderzoeken op Brugse
grondgebied en - sinds 2004 – in het
hele Brugse Ommeland (Brugge, Beernem, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist,
Oostkamp, Torhout en Zedelgem). De
vondsten dateren vanaf de prehistorie tot
en met de Tweede Wereldoorlog.
Op ErfgoedBrugge.be krijg je dus niet alleen kaarten, foto’s, kranten en museale
objecten te zien, maar ook archeologische sites en vondsten. Zoek bijvoorbeeld
eens op ‘Langerei’ en ontdek meer.
2. DE NIEUWE RUBRIEK E-TENTOONSTELLINGEN LAAT JE GENIETEN VAN HIGHLIGHTS OF INTERESSANTE THEMA’S
Om de rijkdom aan materiaal op ErfgoedBrugge.be beter tot zijn recht te laten komen, worden er sinds kort e-tentoonstellingen gepost. Zo toont ‘Het leven zoals
het was: Sint-Michiels’ een selectie van

het materiaal dat werd verzameld voor De
Belgiek in Sint-Michiels. Voor dit buurtproject hielden Erfgoedcel Brugge, de
werkgroep Sint-Michiels van Heemkring
Brugs Ommeland vzw en enkele buurtcomités een inzamelactie voor buurterfgoed. Mooie oude foto’s en korte tekstjes
over het landelijk leven in Sint-Michiels,
het (oud)-gemeentehuis en het gemeenschapsleven wisselen elkaar af. Twee
andere e-tentoonstellingen tonen enkele
highlights uit de rijke collecties van de
Sint-Gillis- en de Sint-Jakobskerk. Regelmatig zullen nieuwe e-tentoonstellingen
worden toegevoegd.
3. SOCIALEMEDIAREPORTERS STARTTEN
EEN INSTAGRAMACTIE
Een team van zes socialemediareporters,
vrijwilligers met een passie voor Brugs
erfgoed én sociale media, komt maandelijks samen om acties te bedenken voor
ErfgoedBrugge.be. De eerste actie boomt
ondertussen op Instagram. Op een verrassende manier herontdek je er meerdere keren per week een erfgoedstuk, een
oude foto of een historisch document uit
ErfgoedBrugge.be. Soms worden vroeger
en nu tegenover elkaar gezet of hangt er
een weetje aan vast.
Volg de reeks op Instagram via
www.instagram.be/erfgoedbrugge.be.

4. EEN TOUCHTAFEL LAAT JE OP EEN
SPEELSE MANIER KENNIS MAKEN
MET DE ‘BRONNEN IN CONTEXT’
UIT ERFGOEDBRUGGE.BE
Dertien unieke Brugse bronnen werden digitaal toegankelijk gemaakt in de rubriek
‘Bronnen in context’ op ErfgoedBrugge.be.
Je kunt elke bron volledig doorbladeren
en handige inhoudstafels en registers laten je het werk bestuderen vanuit diverse
invalshoeken. Specialisten schetsen de
ruimere context van een document, handschrift, album of wiegendruk.
Aan de touchtafel in het Stadsarchief
(Burg 11, 8000 Brugge) kun je nog tot eind
april op een speelse manier kennismaken met deze schitterende Brugse handschriften of drukken. Speel een korte quiz
of memoryspel, zoek de zeven verschillen, maak een puzzel, of ga op zoek naar
welk type ‘vogel’ je bent.

www.ErfgoedBrugge.be
#BELEEFERFGOEDWAARJEWIL
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DE SINT-KATHARINAKERK IN
ASSEBROEK: EEN BRUGSE
ART-DECOKERK
Onder impuls van Erfgoedcel Brugge inventariseren vrijwilligers al enkele jaren
het roerend erfgoed van de Brugse kerken.
In 2018 was de ploeg actief in de Assebroekse Sint-Katarinakerk. Op dinsdag 26
februari kun je deze unieke kerk bezoeken
onder begeleiding van consulent religieus
erfgoed Benoit Kervyn.
Deze minder bekende kerk kwam er met de
bouw van de nabijgelegen Brugeoise en is
daardoor redelijk jong in vergelijking met de
kerken uit de binnenstad. Zowel de binnenals de buitenkant van het gebouw zijn prachtige (en voor Brugge vrij unieke) voorbeelden
van art-decostijl. Ook de gebruiksvoorwerpen voor de liturgie, zoals edelsmeedwerk,
meubilair en textiel dragen stijlkenmerken
van het interbellum (1919-1939).
Het bezoek start om 14.00 uur en duurt anderhalf uur. Er wordt stilgestaan bij de bouwgeschiedenis en er worden enkele verborgen
kerkschatten getoond. Het wordt ongetwijfeld een openbaring, iets wat de vrijwilligers
ook mochten ervaren.
Sint-Katarinakerk, Sint-Katarinastraat 122, 8310 Brugge
Deelnemen kost 3 euro. Inschrijven is vereist
en doe je via www.vormingplus-brugge.be.

brugge.be

LEES MEER!
MET CHRIS DE STOOP, BAVO DHOOGE
EN MENSJE VAN KEULEN
In het boekenprogramma ‘Lees Meer!’ van de Openbare Bibliotheek Brugge interviewt VRT-journaliste Ann De Bie drie auteurs over hun recentste werk. Op zondag 10 februari zijn dat onder
meer Chris De Stoop en Bavo Dhooge. Het programma vindt plaats in de kamermuziekzaal van het
Concertgebouw en start om 11.00 uur. Tickets bestellen kan op www.ticketsbrugge.be.
Met ‘Wanneer het water breekt’ schreef Chris De Stoop het waargebeurde verhaal van een Vietnamese visser en zijn dochter die in 1981 met vele van hun lotgenoten hun vaderland ontvluchtten.
Het werd een zware overlevingsstrijd, zeker toen hun boot motorpech kreeg in het midden van
de oceaan. Een Belgisch schip pikte de vluchtelingen uiteindelijk op en na de redding zwermden
ze allen uit. Sommigen kwamen in Amerika terecht, een minderheid keerde terug naar Vietnam.
De visser en zijn dochter belandden in België maar kregen hier hevige heimwee. Chris De Stoop
sprak de afgelopen jaren met tientallen van hun reisgenoten om tot dit boek te kunnen komen. Het
resultaat is een op een persoonlijke manier verteld verhaal dat aantoont hoe ingrijpend ‘migratie’
is voor de betrokkenen.
Vijfenveertig jaar is Bavo Dhooge, maar toch schreef hij al honderd boeken. In zijn productiefste
jaren leverde hij niet minder dan acht boeken per jaar af. Het ging daarbij vooral om thrillers.
Dhooge bewees dat deze kwantiteit de kwaliteit niet in de weg stond en won onder andere de
Diamanten Kogel (in 2009 voor ‘Stiletto Libretto’) en de Hercule Poirotprijs (in 2013 voor ‘Santa
Monica’). Met ‘Sr.’ schreef Dhooge naar eigen zeggen zijn “herdebuut”. Na zijn honderdste boek en
een relatiebreuk besliste de schrijver om het over een andere boeg te gooien, met een nieuwe uitgeverij en de roman ‘Sr.’ als eerste resultaat. Het is een autobiografisch verhaal waarin de vroege
dood van zijn vader, toen de auteur nog maar 11 jaar was, centraal staat.
Ann De Bie zal tijdens Lees Meer! ook nog Mensje van Keulen interviewen.
Boekhandel De Reyghere verloot van elk besproken boek een exemplaar onder de aanwezigen.
Concertgebouw (Kamermuziekzaal), ‘t Zand 34, 8000 Brugge
www.ticketsbrugge.be
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DE OUDSTE KAART VAN VLAANDEREN: EEN VAN DE
TOPSTUKKEN IN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK BRUGGE
Wist je dat de Brugse Openbare Bibliotheek ook een erkende erfgoedbibliotheek is waar een van de belangrijkste erfgoedcollecties in Vlaanderen wordt beheerd? Een belangrijk stuk uit deze collectie is deze middeleeuwse kaart die bekend staat als de oudste kaart van Vlaanderen.
De kaart is als illustratie toegevoegd in een Italiaans manuscript over
de geschiedenis van Vlaanderen. Op donderdag 14 februari om 19.30
uur geeft Evelien Hauwaerts, curator van de handschriftencollectie van
de bibliotheek, toelichting bij de kaart en het manuscript. Plaats van
afspraak is de leeszaal van Hoofdbibliotheek Biekorf.
Het manuscript is een Italiaanse versie van ‘De Excellente Cronicke van
Vlaanderen’, een middeleeuwse tekst over de geschiedenis van Vlaanderen. De kroniek start in het jaar 621, met het verhaal van de ‘forestiers’, de voorouders van de graven van Vlaanderen, en loopt tot 1423.
Verschillende auteurs schreven eraan en breiden telkens een nieuw
stuk aan de oudere teksten. De Italiaanse versie werd door de auteur,
een Italiaan in Brugge, aangevuld tot 1452. Als illustratie voegde hij een

kaart bij van Vlaanderen zoals hij het kende. Er staan versterkte steden, religieuze sites, bossen, rivieren, havens … op aangeduid. Je vindt
er ook verwijzingen naar historische gebeurtenissen die in de kroniek
worden beschreven.
Evelien Hauwaerts bestudeerde de kaart en een deel van het manuscript naar aanleiding van het congres ‘Ad Brudgias Portum’ dat eind oktober 2018 in Brugge plaatsvond. Het uiteindelijke doel is om de kaart,
met annotaties, op een hoogwaardige manier digitaal te ontsluiten. Tijdens haar voordracht deelt Evelien haar bevindingen.
Kom meer te weten over dit unieke document en ontdek of je geboortedorp of woonplaats op de oudste kaart van Vlaanderen staat!
De lezing bijwonen kost 5 euro. Voor Vrienden van de Biekorfbibliotheek is dit
gratis. Inschrijven doe je via 050 47 24 25 of op www.brugge.be/oudste-kaart.
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DE SLEUTEL TOT ALLE KUNSTEN.
MEESTERTEKENINGEN UIT HET BRUGSE PRENTENKABINET
Aan zowat alle types van kunstwerken gaat een voorbereidende tekening
vooraf: van schilderijen, muur- en plafondschilderingen, beeldhouwkunst en prenten tot glasramen en edelsmeedwerk. Daardoor etaleert
de tekenkunst een grote rijkdom aan technieken, formaten, functies,
stijlen en afgebeelde onderwerpen. Het uiteindelijk uitgevoerde kunstwerk is niet altijd bekend of bewaard gebleven. Maar voor de aandachtige toeschouwer openbaart een tekening een schat aan informatie.
Die voorontwerpen zijn de getuigen bij uitstek van het creatieve proces
van de kunstenaar. Ze tonen de zoektocht en voorbereidingen, vanaf het
verzamelen van de eerste ideeën en motieven tot het uittekenen van het
definitieve ontwerp op ware grootte.
Het Prentenkabinet van Musea Brugge bewaart al jaren met veel zorg
oude meestertekeningen van onder andere Frans Floris, Roelandt Savery, Ambrosius Francken, Govert Flinck, Jan van Mieris, Federico Zuccaro, Jacques Callot en Pierre Mignard. Deze fragiele werken worden
tegen het UV-licht beschermd en zijn normaal niet te zien. Speciaal voor
deze collectiepresentatie worden ze tentoongesteld in het Arentshuis.
In het kunsthistorisch onderzoek werd deze minder bekende Brugse
tekeningencollectie tot nu toe veelal over het hoofd gezien. Een nieuwe
wetenschappelijke publicatie zet de vijftig meest boeiende 16de- tot
vroeg 18de-eeuwse Europese tekeningen echter in een nieuw daglicht.
Het is naar aanleiding van deze wetenschappelijke publicatie dat het
publiek een intieme blik kan werpen op deze bijzondere werken.
Arentshuis, Dijver 16, 8000 Brugge
Collectiepresentatie van donderdag 14 februari tot en met zondag 18 augustus 2019
www.museabrugge.be
Gratis voor inwoners van Brugge

MURILLO, DE MENA EN ZURBARAN.
MEESTERS VAN DE SPAANSE BAROK
Het Sint-Janshospitaal vormt van vrijdag 8 maart tot en met zondag
6 oktober het decor voor prachtige Spaanse kunst uit de zeventiende
eeuw. Je ziet er bijzonder, maar misschien minder bekend werk uit
Spanjes artistieke Gouden Eeuw.
In de monumentale ziekenzalen zijn ruim twintig werken te zien, van
religieuze sculpturen tot schilderijen boordevol passie.
Het hoogtepunt is een groep van maar liefst zes hyperrealistische
sculpturen van de grootste beeldhouwer van de Spaanse barok: Pedro
De Mena. Daarenboven kun je schilderijen van beroemde meesters als
Murillo en Zurbaran bewonderen.
Een groot deel van wat in Brugge te zien is, is particulier bezit. De expo
is een internationaal samenwerkingsproject met het Musée National
d'Histoire et d'Art in Luxemburg.
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, Brugge
Tentoonstelling van vrijdag 8 maart tot en met zondag 6 oktober 2019
www.museabrugge.be
Gratis voor inwoners van Brugge

SCHEMERTIJD / KOM CULTUREN NA DE UREN
Musea Brugge opent sinds kort elke derde donderdag van de
maand de deuren na de gewone sluitingstijd. Je kunt telkens
van 17.00 tot 21.00 uur op een andere locatie terecht voor een
avondvullend programma.
De avondopening van donderdag 21 februari vindt plaats in
het Arentshuis, waar de tentoonstelling met meestertekeningen uit het Prentenkabinet te zien zal zijn. Die avond zijn er
rondleidingen tussen 18.00 en 20.30 uur.
Arentshuis, Dijver 16, 8000 Brugge
Het concrete programma staat op www.museabrugge.be.
Volgende avondopeningen: donderdag 21 maart en
donderdag 18 april, telkens van 17.00 tot 21.00 uur.
Gratis voor inwoners van Brugge
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EEN KLEINE BLIK OP DE GROTE COLLECTIE
VAN HET GRUUTHUSEMUSEUM
Eind mei opent het nieuwe Gruuthusemuseum de deuren. Aan de hand van meer dan zeshonderd objecten zul je er 500 jaar Brugse geschiedenis ontdekken, van de late middeleeuwen tot het begin van de twintigste eeuw. De objecten zijn niet alleen mooi, ze vertellen elk ook een
verhaal. BiS selecteerde er enkele voor je. Wil je er meer ontdekken, volg dan zeker de blog www.verrijkjekijkopbrugge.be.

EXCELLENTE CRONIKE, VIJFTIENDE EEUW
(BRUIKLEEN OPENBARE BIBLIOTHEEK)
Wat? De Excellente cronike, een geschiedenis van Vlaanderen maar ook
van Brugge.
Wie? Vele auteurs hebben aan deze kroniek geschreven. Het gedeelte
over de vijftiende eeuw werd waarschijnlijk geschreven door de Brugse
stadsdichter Anthonis De Roovere.
Het leven zoals het is in een bruisende middeleeuwse handelsstad: de
cronike is net als een teletijdmachine. Hij brengt je onder meer naar de
Bourgondische spektakelstaat, middenin de Blijde Intrede van Filips de
Goede. Van aan de stadspoort tot aan het Prinsenhof volg je de hertog
straat per straat. Je leest ook welke toneelstukken er voor hem worden
opgevoerd en welke instrumenten er weerklinken. Uiteraard komen de
grote politieke conflicten aan bod, maar ook ‘kleinere’ incidenten worden beschreven, zoals een dodelijke vechtpartij tussen Bruggelingen en
handelaars uit Duitsland.

GLASRAMEN MET SINT-MICHIEL EN SINT-JORIS, CIRCA 1500
Wat? Twee glasramen met de aartsengel Michaël die de draak doodt en
Sint-Joris met de dode draak aan zijn voeten.
Wie? Gemaakt door een Brugs glazeniersatelier.
Deze twee glasramen staan op de topstukkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap en zijn een staaltje van absoluut vakmanschap. In de Zilverstraat sierden ze de kapel van het schildersambacht, die in 1450 werd
opgericht. Dit ambacht bestond niet alleen uit schilders. Ook glazeniers en zadelmakers maakten er deel van uit. Schilders en glazeniers
werkten namelijk samen. De eersten maakten de ontwerpen voor glasramen, de laatsten ‘vertaalden’ ze in glas. De kapel kreeg regelmatig de Bourgondische hertogen over de vloer maar ook de kunstenaar
Albrecht Dürer zou deze glasramen ter plaatse hebben bekeken. Hij
bezocht in 1521 de schilderskapel en besloot bondig: "…do ist gut ding
innen" ("daar zijn goeie dingen te zien").

ZICHT OP DE HANDELSKOM IN BRUGGE, CIRCA 1665
Wat? Het schilderij ‘Zicht op de Handelskom in Brugge’.
Wie? Door Hendrik Van Minderhout, een schilder die tussen 1652 en
1672 in Brugge woonde.
Van Minderhout was gespecialiseerd in grote havenzichten en dit schilderij is daar een mooi staaltje van. Mogelijk maakte hij het in opdracht,
als reclame voor de stad Brugge die zich weer volop als vlot bereikbaar
handelscentrum op de kaart wilde zetten. In die optiek werden er rondom
de stad nieuwe kanalen gegraven om Brugge te verbinden met Gent en
Oostende. Op het einde van de Oostendse vaart legde Brugge in 1664 de
Handelskom aan, met kades, scheepswerven en pakhuizen. De tollijsten
vertellen welke goederen de indrukwekkende zeilschepen aanbrachten:
wijn uit Bordeaux, haring uit Rotterdam, oesters uit Engeland, aardewerk
uit Keulen en nog heel veel meer.
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KANT, TWEEDE HELFT VAN DE ACHTTIENDE EEUW
Wat? Een mutsenslip in Mechelse kant.
Wie? Een onbekende kantklosster.
Ook kant is modegevoelig. In de achttiende eeuw wordt kant sierlijker
en transparanter: er is een evolutie naar een fijne ondergrond met sierlijke motiefjes. Dat maakt het mogelijk de kant gefronst te dragen, als
afboording aan de mouwen of als versiering van kapsels en mutsen.
Mechelse kant is zo’n lichte, transparante kantsoort en is in de achttiende eeuw enorm populair. Men spreekt over de ‘koningin der kanten’.
In Brugge zou weinig Mechelse kant geklost zijn maar er was wel vraag
naar. Daarvan getuigt onder andere het portret van Maria Van Speybrouck-Coutteau: de indrukwekkende muts van deze waardige dame is
getooid met een royale strook Mechelse kant.

DE ZEVEN VRIJE KUNSTEN, 1675-1680
Wat? Het wandtapijt ‘De zeven vrije kunsten’.
Wie? Geweven in een Brugs atelier naar een ontwerp van Cornelius
Schut.
Nog een erkend topstuk uit de Gruuthusecollectie. Dit wandtapijt is het
sluitstuk in een reeks van acht die in de zeventiende eeuw waarschijnlijk de meeste succesvolle tapijtenreeks was die in Brugge werd geweven. Op dit tapijt staan alle vrije kunsten verenigd. Astrologia, Musica,
Grammatica, Aritmetica en Geometria worden voorgesteld door vrouwen, Retorica en Dialectica door mannen. Kinderen en putti (mollige
kinderfiguren) assisteren. De Latijnse tekst bovenaan waarschuwt: om
een oorlog te winnen, moet je de vrije kunsten beheersen. Maar tegelijk
kan een oorlog het einde betekenen van alle cultuur. Een actuele les uit
de door strijd geteisterde zeventiende eeuw.

DRAAGTEKENS, 1919
Wat? De zilveren draagtekens van de zaalwachters van het Gruuthusemuseum.
Wie? De Brugse edelsmid Jan Van Damme.
In 1865 werd het Oudheidkundig Genootschap van Brugge opgericht.
Deze groep geleerde heren verzamelde objecten en stelde die tentoon in een museum in de Hallen. Toen de lokalen daar te klein werden, overtuigde het Genootschap de Stad om het Gruuthusepaleis aan
te kopen om er hun collectie in onder te brengen. In het begin van de
twintigste eeuw startte de verhuizing. Om bezoekers duidelijk te maken
wie tot het museumpersoneel behoorde, besliste men in 1913 om deze
draagtekens maken. De zaak sleepte echter aan en alles viel stil met
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Pas in 1919 konden de zaalwachters de fraaie draagtekens om de hals hangen.

brugge.be
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BUDGET 2019
Op 27 november 2018 keurde de gemeenteraad de tiende herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en het
budget 2019 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. Je kunt het boek ook
inzien in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge.

1. EXPLOITATIE
UITGAVEN: 254.976.852 euro
1) ALGEMENE FINANCIERING: 2.633.636 euro
• Intresten eigen leningen: 1.838.676 euro

2) ALGEMEEN BESTUUR: 85.493.447 euro

• Politiezone Brugge: 30.250.000 euro
• Hulpverleningszone Zone1 (brandweer): 9.167.201 euro

3) BOUWEN, WONEN, ONDERNEMEN EN OPENBAAR DOMEIN: 42.944.618 euro

• Bezoldigingen: 24.278.110 euro
• Werkingsbijdrage IVBO (huisvuilophaling en – verwerking): 5.100.500 euro

4) CULTUUR, TOERISME EN VRIJE TIJD: 47.094.011 euro

• Bezoldigingen: 25.397.782 euro
• Toelagen aan verenigingen en bedrijven: 7.194.012 euro
		 o Brugge Plus vzw: 2.264.701 euro
		 o Concertgebouw: 629.210 euro
• Diverse evenementen: 2.370.176 euro, zoals Week van de
Amateurkunsten, Klinkende kroegen, Internationale wielerwedstrijd
en loopmarathon, Project 150 jaar Stadsschouwburg, Erfgoeddag …

5) LEVEN EN WELZIJN: 76.811.140 euro

• OCMW Brugge: 11.894.240 euro
• Zorgvereniging Brugge Mintus: 21.404.090 euro
• Bezoldiging onderwijzend personeel 21.247.733 euro

ONTVANGSTEN: 264.884.114 euro
1) ALGEMENE FINANCIERING: 197.319.744 euro

• Gemeentefonds: 78.902.735 euro
• Opcentiemen onroerende voorheffing (ongewijzigd): 54.080.271 euro
• Personenbelasting (ongewijzigd tarief): 36.447.600 euro

2) ALGEMEEN BESTUUR: 9.108.707 euro

• Dividenden (gas en elektriciteit): 5.559.560 euro

3) BOUWEN, WONEN, ONDERNEMEN EN OPENBAAR DOMEIN: 14.454.289 euro
• Parkeergelden: 6.137.457 euro
• Verkoop van vuilniszakken: 2.300.000 euro
• Vergoeding uitbating ondergrondse parkings: 2.052.043 euro

4) CULTUUR, TOERISME EN VRIJE TIJD: 14.120.125 euro

• Toegangsgelden (inclusief toeslag investeringsfonds
en museaal infrastructuurfonds): 6.389.500 euro
• Vaartochtjes: 2.900.000 euro

5) LEVEN EN WELZIJN: 29.881.249 euro

• Tussenkomst lonen onderwijzend personeel: 21.247.733 euro
• Crematies: 2.600.000 euro
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2. INVESTERINGEN
UITGAVEN 2019 : 89.391.936 euro
1) GEBOUWEN: 54.453.030 EURO
(inlusief 35.500.000 euro voor bouwen nieuwe Beurshal)
• RESTAURATIES : 2.306.273 euro
2) WEGEN: 11.018.145 euro
3) GROENE RUIMTE: 6.575.807 euro
Vermits een aantal grote investeringsprojecten over
meerdere jaren lopen, worden deze weergegeven met
het totaalbedrag over de periode 2014-2020.
1) UITGAVEN
• Beurs- en Congrescentrum (nieuwbouw): 40.000.000 euro
• Xaverianencomplex Sint-Michiels: 14.854.817 euro
• Heraanleg ’t Zand: 14.405.811 euro
• Jeugdwerk infrastructuur: 7.077.178 euro
• Studentenhuis/Vrijzinnig Huis: 6.309.790 euro
• Investeringen Bruggemuseum: 5.842.535 euro
• Randparkings inclusief bijkomende voorzieningen: 3.627.850 euro
• Restauratie van Onze-Lieve-Vrouwekerk: 2.841.981 euro
• Restauratie van Gruuthusemuseum 1.851.854 euro

2) ONTVANGSTEN
• Verkoop gronden en gebouwen: 37.605.255 euro
• Vlaamse subsidie Onze-Lieve-Vrouwekerk: 2.178.309 euro
• Vlaamse subsidies restauraties: 4.120.935 euro
• Subsidie Toerisme Vlaanderen Gruuthusemuseum: 2.760.550 euro
• Tussenkomst voor Studentenhuis/Vrijzinnig Huis: 3.098.361 euro

KALENDER

Elke wo

VR-SportsCube, Sport Vlaanderen Brugge

p. 13

T.e.m. di 5/02

Inschrijven groepsaankoop groene stroom en gas

p. 10

T.e.m. eind/04

Touchtafel ‘Bronnen in context’, Stadsarchief

p. 22

Vr 1 t.e.m. do 28/02

Tournée Minerale

p. 8

Vr 1 t.e.m. do 28/02

Indienen deelnemingsformulier label ‘Maker Handmade in Brugge’

p. 7

Wo 6/02

Onlineveiling groepsaankoop groene stroom en gas

p. 10

Zo 10/02

Lees Meer!, Concertgebouw

p. 23

Wo 13/02

Digisenior, VHSI

p. 11

Do 14/02 t.e.m. zo 18/08

De sleutel tot alle kunsten. Meestertekeningen uit het Brugse Prentenkabinet, Arentshuis

p. 25

Do 14/02

Lezing Evelien Hauwaerts: ‘De Oudste Kaart Van Vlaanderen’, Hoofdbibliotheek Biekorf (leeszaal)

p. 24

Vr 15/02

Dit is de bedoeling - Wannes Cappelle en Broeder Dieleman, Stadsschouwburg

p. 17

Wo 20/02

Digisenior, VHSI

p. 11

Do 21 t.e.m. do 28/02

Rosas Feestweek, verschillende locaties

p. 19

Do 21/02

Schemertijd/Culturen na de Uren, Arentshuis

p. 25

Vr 22 t.e.m. zo 24/02

SLOW(36h), Concertgebouw

p. 19, 20

Za 23/02

Slow Walk, Ezelpoort, Smedenpoort of Gentpoort

p. 19

Zo 24/02

1969 - Een halve eeuw Woodstock, Stadsschouwburg

p. 17

Ma 25/02

Uitreiking Brugse Sportprijzen 2018, MaZ

p. 12

Di 26/02

Rondleiding in Sint-Katharinakerk, Assebroek

p. 23

Wo 27/02

Digisenior, Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 11

Ma 4 t.e.m. vr 8/03

Kwibus, verschillende locaties

p. 16

Ma 4 t.e.m. vr 8/03

Kleuter- en omnisportkampen, verschillende locaties

p. 16

Vr 8/03 t.e.m. zo 6/10

Tentoonstelling: Murillo, De Mena en Zurbaran. Meesters van de Spaanse barok, Sint-Janshospitaal

p. 25

Za 9/03

Wrestling Event, Tempelhof

p. 13

Za 16/03

Brugotta Tribute – Tom Waits, Stadsschouwburg

p. 18

Zo 17/03

Jeugdboekenfeest, Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 16

Do 21 t.e.m. za 23/03

(B)its of dance, verschillende locaties

p. 18

Za 23/03

Brugge Classic, start en aankomst in Sint-Lodewijkscollege

p. 12
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WEDSTRIJD
Met welke twee partners heeft
Sport Vlaanderen Brugge de VR
Sportscube gerealiseerd?
Er zijn tien bonnen (ter waarde van 25 euro per bon) te winnen voor de
VR-Sportscube.
Stuur je antwoord voor maandag 18 maart 2019 per mail naar persdienst@brugge.be of per post naar Communicatie & Citymarketing,
Burg 11. Je kunt de antwoordstrook ook deponeren in de brievenbus
van het Stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge.

brugge.be

ANTWOORD VORIGE VRAAG:
De stichting die zich inzet voor de herbestemming van de SintGodelieveabdij heet de Brugge Foundation. De winnaars genieten
binnenkort van het Godelphbier of van een rondleiding in de SintGodelieveabdij.

Voornaam en naam

Geboortejaar
Adres

E-mail + tel.

Antwoord wedstrijdvraag

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

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.

