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BESTE BRUGGELING
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e zomer staat klaar om de stad helemaal in te nemen.
Bij de grote vakantie horen natuurlijk de kust en de
zee. Laat je verrassen door Zeebrugge en Lissewege,
want in deze twee prachtige deelgemeenten wordt er
volop ‘gezomerd’.
De Brugse buurten zijn warme buurten. De Stad draagt
graag haar steentje bij aan de vele buurtfeesten door Buurtcheques en Buurtoppeppers te schenken. Bovendien zorgen de jobstudenten van Stad Brugge er deze zomer voor
dat de openbare ruimte er piekfijn bij ligt. Help jij hen door
ook jouw buurt proper te houden?
De Brugse kinderen en jongeren zijn de toekomst van Brugge. Na een grootschalige bevraging over hoe we onze stad
nog kind- en jeugdvriendelijker kunnen maken, stellen we
zeven werkthema’s voor. Je leest er alles over in deze BiS.
Bezoek deze zomer zeker ook de Pre-Triënnale en het URB
EGG-café, dat zich op het pleintje tussen het Station en de
Boeveriepoort bevindt. Kunst, cultuur en gezellig samenzijn
gaan er hand in hand.

De zomer staat
klaar om de stad
helemaal in te nemen

Nog een grote aanrader, ten slotte, is de Praalstoet van de
Gouden Boom. Verwacht je aan reuzen, praalwagens, dieren en 1.700 kleurrijk uitgedoste figuranten. Mis deze editie
niet, want de stoet trekt maar om de vijf jaar door de Brugse
straten.
Laten we er samen een ‘gouden’ zomer van maken!

Renaat Landuyt,
burgemeester van Brugge

PRAALSTOET VAN DE GOUDEN BOOM
Tijdens het derde weekend van augustus trekt de vijfjaarlijkse Praalstoet van de Gouden Boom weer
door Brugge. Stefaan Viaene, Guido Naeyaert, Henk Louagie en Vik Vandamme namen er in 2007 voor
het eerst samen aan deel: "Toen we het einde van de examens vierden met een barbecuefeestje, rijpte
het idee om aan de stoet deel te nemen. Ondertussen zijn we al aan onze derde editie toe."
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"

nze vrouwen en twee van onze zonen,
Wout en Nicolas, lopen dit jaar voor de
tweede keer mee. Het is voor ons dus
een activiteit voor het hele gezin. Elk
jaar na de stoet komen we naar goede gewoonte samen om te barbecueën. Uit ervaring weten
we nu dat we dit beter op zondagavond doen in
plaats van op zaterdag.

Praktisch

De vorige edities waren wij te zien als ‘Hellebaardiers’. Wij hadden graag eens op de Vikingboot
gestaan, maar we begrijpen dat het onbegonnen
werk is om iedereen inspraak te geven in de keuze
van een rol of een kostuum, zeker als je weet dat
er niet minder dan 1.700 deelnemers zijn.

Tickets

Voor de stoet uitgaat, komen we een paar keer samen om het kostuum te passen en om de looppas
in te oefenen. We mogen immers niet afwijken van
waar we lopen. Dat levert soms grappige momenten op, zeker als er paardenuitwerpselen op het
parcours liggen. Er is altijd wel iemand die erdoor
moet lopen en dan hoor je de rest gniffelen. Er
heerst dan ook een uitstekende groepssfeer, zowel voor als tijdens de stoet. Toen wij de vorige
keer meeliepen, waren er mensen die ons nog
herkenden van de editie daarvoor.”

Geschiedenis

De ‘Praalstoet van de Gouden Boom’ ging voor
het eerst uit naar aanleiding van Expo '58 in Brussel. De Wereldtentoonstelling was een stimulans
voor de provinciehoofdsteden om zelf ook grootse
festiviteiten op touw te zetten. Sindsdien trekt de
stoet elke vijf jaar door de Brugse straten. Dit
spektakel met reuzen, praalwagens, dieren en
1.700 kleurrijk uitgedoste figuranten is dit jaar
aan zijn dertiende uitgave toe. Het geheel bestaat
uit twee delen en verbeeldt zowel historische gebeurtenissen als mythen en legenden.

De twee uur durende stoet vindt plaats op zaterdag 19 en zondag 20 augustus en start telkens om 15.00 uur.
Er zijn 53 taferelen en het parcours is 2,6 km
lang. Tijdens de stoet zie je 16 praalwagens, 5
reuzen, 150 dieren en 10.250 kostuumonderdelen en rekwisieten.
Er zijn 4.600 tribuneplaatsen op de Markt en
2.600 zitbankplaatsen (aan de Sint-Salvatorskathedraal, de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Dijver en
de Markt). Tickets voor de tribune kosten 15 euro
per plaats. Voor de zitbanken betaal je 5 euro per
plaats. De tickets zijn verkrijgbaar bij In&Uit (in
het Concertgebouw, ’t Zand 34), bij de toerismebalie in het Historium (Markt) of
via www.ticketsbrugge.be.

Programmaboekje

Het programmaboekje geeft uitleg over alle taferelen en verduidelijkt de historische context. Kaderteksten brengen verrassende weetjes.
Je kunt het programma tot en met vrijdag 18 augustus in voorverkoop verkrijgen bij In&Uit voor
de speciale prijs van 4 euro. De dagen van de stoet
is het boekje te koop bij In&Uit en langs het parcours. Dan betaal je 5 euro.
Het boekje wordt uitgegeven in een beperkte oplage. Op is dus meer dan ooit op…

Het eerste deel brengt de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van Vlaanderen tot leven:
van de mysterieuze oorsprong van het graafschap,
de draak van Constantinopel en brutale Vikingen
tot de arrogante Johanna van Navarra, de laffe
moord op Karel de Goede en de helden van 1302.
Deel twee neemt je mee naar het huwelijk van
Karel de Stoute en Margareta van York. Die bruiloft werd in Brugge tien dagen lang uitbundig
gevierd met overvloedige banketten, prestigieuze
steekspelen en riddertornooien met de Gouden
Boom als thema.

www.goudenboomstoet.be
www.ticketsbrugge.be
Vrijwilligers en figuranten surfen naar
www.goudenboomstoetzoekt.be, mailen naar
ellen@goudenboomstoet.be of bellen naar 050 45 50 04.
Van links naar rechts: Vik Vandamme met hond Lord, Henk Louagie,
Wout Louagie, Mieke Gassesment, Stefaan Viaene, Nicolas Viaene,
Guido Naeyaert en Chantal Diederich met paard Guapo.
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PRAALSTOET VAN DE GOUDEN BOOM:
GRATIS TICKETS VOOR BRUGGELINGEN
MET EEN BEPERKING
De Praalstoet van de Gouden Boom gaat dit jaar uit op zaterdag 19
en zondag 20 augustus, maar enkel op 19 augustus is er begeleiding voorzien voor personen met een beperking. Wie voldoet aan
een van de volgende voorwaarden, kan de stoet gratis bijwonen.
- Een geldig attest hebben voor personen met een handicap van
de FOD Sociale Zekerheid (Kruidtuinlaan) met een erkenning
van minstens 66 procent of een vermindering van de zelfredzaamheid met een minimum van 9 punten.
- Verblijven in een erkende zorginstelling, te bewijzen aan de
hand van een ondertekend schrijven van de directie van de
instelling.
- Voor personen met een visuele beperking: beschikken over
een geldige nationale verminderingskaart voor het openbaar
vervoer, de zogenaamde blauwe kaart (te bewijzen aan de hand
van een kopie van de kaart).
- Voor zwaar zorgbehoevenden: recht hebben op een vergoeding
in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering (te bewijzen aan
de hand van de positieve beslissing van de zorgkas).
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Bruggelingen met een beperking krijgen een gratis plaats aan de
Stadsschouwburg in de Jakob van Ooststraat. Niet-Bruggelingen
betalen hiervoor slechts 5 euro.
Net zoals in 2012 voorziet de dienst Welzijn, in samenwerking met
Inter, audiodescriptie voor slechtzienden en blinden. Dankzij deze
techniek kun je tijdens het evenement luisteren naar ingesproken
informatie over de Praalstoet van de Gouden Boom.
Om iedereen de kans te geven om de stoet bij te wonen, is het
aantal inschrijvingen beperkt tot maximum vijftien personen per
groep (inclusief begeleiders). Geef dus bij je aanvraag zeker de
namen van de ingeschrevenen en de begeleiders door. Vermeld
ook als het om een rolstoelgebruiker gaat en of je gebruik wilt
maken van de audiodescriptie.
Mail je aanvraag naar dienst.welzijn@brugge.be
of bel 050 47 55 11. Je kunt de tickets afhalen in het
Huis van de Bruggeling (dienst Welzijn),
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge.
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PROJECT KIND- EN JEUGDVRIENDELIJKE STAD BRENGT
STEM VAN KINDEREN, JONGEREN EN VOLWASSENEN IN KAART
Stad Brugge stelt zeven werkthema’s voor
Vorig jaar polste de Stad met een enquête hoe de Bruggelingen hun
stad kind- en jeugdvriendelijker willen maken. Maar liefst 1.869 inwoners vulden de vragenlijst in.

Dank je wel...

... aan de 749 kinderen tussen 6 en 12 jaar die de enquête invulden;
… aan het vierde leerjaar van basisschool de Lisblomme in Lissewege
om mee te denken in een focusgroep;
… aan de 370 tieners die hun mening gaven;
… aan de 750 jongeren en volwassen die de tijd namen om de vragen op
de lijst online te beantwoorden;
… aan de 66 mensen die actief meewerkten aan een van de focus- of
kerngroepen;
… aan alle partners die tonnen cijfermateriaal doorgaven.

En nu?

Stad Brugge wil weten wat kinderen en jongeren ervaren, voelen en
denken bij deze thema’s. Daarom trekken medewerkers erop uit om
met hen in gesprek te gaan.
Enkele studenten Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool gaven
alvast het goede voorbeeld. In de paasvakantie trokken ze een zestal
Brugse buurten in en spraken er kinderen en jongeren aan.

En daarna?

Op basis van alle verzamelde informatie zullen er per thema uitdagingen worden geformuleerd. Daarmee gaat het stadsbestuur verder aan
de slag om Brugge nog kind- en jeugdvriendelijker te maken.
Een stad waar kinderen en jongeren zich thuis voelen, is immers een
stad waar iedereen zich thuis voelt.

De Stad las de verhalen en verwerkte de gegevens.
Het resultaat: zeven thema’s die verder zullen worden uitgewerkt:
1. Er zijn voor iedereen;
2. Verkeersveiligheid;
3. Duidelijke en gemakkelijk bereikbare communicatie;
4. Inspraak in het stadsbeleid en bij stadsprojecten;
5. Jonge gezinnen in de stad;
6. Tieners in Brugge;
7. Aanpak van de openbare ruimte.

Wil je meewerken, heb je zelf ideeën of wil je meer info?
Neem een kijkje op www.detoekomstvanbrugge.be.
Volg ‘de toekomst van Brugge’ via:
- de maandelijkse nieuwsbrief (inschrijven via www.detoekomstvanbrugge.be)
- www.facebook.com/detoekomstvanbrugge
- Twitter: @toekomstbrugge
- www.instagram.com/detoekomstvanbrugge
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GROENE WIJKEN
IN DE BiS VAN MEI KON JE HET AL UITVOERIG LEZEN: BRUGGE ZET IN OP GROENE WIJKEN. EEN VERZORGDE, GROENE
BUURT BEVORDERT DE SOCIALE INTERACTIE EN ZORGT ERVOOR DAT BEWONERS ZICH VEILIGER EN GELUKKIGER VOELEN. IN DAT KADER KON JE TIJDENS DE LAATSTE EDITIE VAN UITWIJKEN BIJVOORBEELD EEN WORKSHOP VOLGEN
OVER HET MAKEN VAN EEN MOESTUINBAK EN VIERKANTEMETERMOESTUINIEREN.

OOK JOBSTUDENTEN HOUDEN BRUGGE OLTIED SCHOANE
Stad Brugge stelt jaarlijks een
120-tal jobstudenten te werk. De
grootste groep zijn de redders op
het strand, maar er wordt ook
een aantal studenten ingezet
voor het onderhoud van de openbare ruimte.
Zo gaan er elk jaar vier jobstudenten aan de slag bij de Groendienst.
Hun hoofdtaak is het schilderen
van de zitbanken in de openbare
ruimte. Daarnaast helpen ze met
het algemeen groenonderhoud in
de stad.
De Wegendienst stelt zeven jobstudenten te werk. Zij doen vooral
inventarisatie van speeltoestellen,
verkeersborden, fietsrekken...
De vier jobstudenten bij Stadsreiniging ledigen vuilnisbakken en
doen veegrondes met de steekkarretjes.
Bij de Preventiedienst werken
elke vakantie vijf jobstudenten.
Met fiets en fietskar trekken ze
naar het centrum en de randgemeenten om zwerfvuil te verwijderen op speelpleinen en in parken. Kaat Revyn doet dit werk al
twee jaar: "Het is leuk om iets te

doen voor de gemeenschap. Soms
is het schandalig wat er allemaal
wordt weggegooid. Als nie
mand
het vuil zou wegnemen, zou het
daar gewoon blijven liggen. De
natuur moet beschermd worden
en wij dragen ons steentje bij. Het
is ook leuk dat we constant buiten zijn, veel alleen mogen doen
en veel contact kunnen leggen.
We worden vaak aangesproken
en voor een praatje ben ik altijd te
vinden."

EEN PROPERE STOEP EN
GREPPEL, OOK DIE VAN JOU?
Schone stad, gelukkige mensen

Staat er onkruid of ligt er slijk, zand, vuilnis… voor
de deur of in de greppel? Stad Brugge verwacht
dat iedereen, bewoner of zaakvoerder, het voetpad
en de greppel voor het huis of voor de zaak proper
houdt. De Stad wil iedereen daar blijven aan herinneren en roept op tot actie. Wie zijn plicht niet naleeft, krijgt een verzoek om het voetpad of de greppel schoon te maken. Wie deze stedelijke richtlijn
niet naleeft, riskeert een boete. Het stadsbestuur
vindt een propere stad belangrijk en rekent ook op
jouw medewerking.
www.zonderisgezonder.be
preventie@Brugge.be
050 44 80 66
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BRUGGE
OLTIED
SCHOANE

STAD BRUGGE BESTRIJDT ONKRUID
MET HOOGTECHNOLOGISCHE MACHINES
Ruime cabine,
maximaal in glas voor
de zichtbaarheid van
de bestuurder
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BRUGSE BUURTEN DOEN BRUGGE LEVEN

THERMOGRAFISCHE
LUCHTFOTO VAN
BRUGGE IS KLAAR
Op zondag 4 en maandag 5 december 2016 nam een
speciaal uitgerust vliegtuigje een thermografische foto
(warmtefoto) van Brugge. Het vloog ‘s nachts over de stad
en bracht met een thermische camera het hele grondgebied in kaart. Dit initiatief maakt deel uit van een totaalproject waarvoor De Schakelaar en Stad Brugge
samenwerken. Tegen 2020 moeten alle daken immers
geïsoleerd zijn en tegen 2050 wil het stadsbestuur Brugge helemaal klimaatneutraal maken.

Deze zomer staan er tot nu toe 130 buurtfeestjes op de planning. Heel wat Bruggelingen slaan de handen in elkaar om
er in hun buurt een prachtig festijn van te maken. Dankzij de
Brugse Buurtcheques kunnen buurtcomités of spontane bewonersgroeperingen van vier personen tot twee keer per jaar
een ondersteuning van 200 euro krijgen om een ontspannende
activiteit in hun buurt te organiseren.
Naast de Buurtcheques, biedt Stad Brugge ook de Buurtoppepper aan. Dit is een extra ondersteuning om een concrete actie
mogelijk te maken die het leven en wonen in de buurt versterkt.
Buurtcheques of een Buurtoppepper voor buurtfeesten kun je
aanvragen via www.brugge.be/buurtcheque-aanvragen.
www.brugsebuurten.be
buurtcheques@brugge.be
050 44 82 22

Honderd vrijwilligers engageerden zich om tijdens deze
nachten verschillende temperatuurmetingen te doen en
een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Zonder hun hulp
was dit project niet mogelijk geweest.
Alle gegevens zijn nu geanalyseerd en de thermografische
foto is volledig afgewerkt. Elke Bruggeling kan in het energieloket van De Schakelaar terecht om te kijken hoe het zit
met de dakisolatie van zijn of haar woning, hoeveel warmte
eruit ontsnapt en waar dat gebeurt. De medewerkers van
De Schakelaar helpen je om de kleuren op de foto te interpreteren en tot een correct beeld van de situatie te komen.
Maak snel een afspraak in het Huis van de Bruggeling en
kom ook jouw dak bekijken.
De mensen van De Schakelaar bieden je een totaalpakket
aan hulp. Ze helpen je met het raadplegen van de foto en
staan je bij om minder goede situaties aan te pakken: hoe
je dak isoleren, hoe premies aanvragen…
Het nemen van de warmtefoto kadert in het klimaatplan van
Stad Brugge en wordt gecombineerd met allerlei acties over
isolatie die energiekost en energieverspilling tegengaan.
Met deze foto wil de Stad aanzetten tot actie. Zoals eerder
vermeld, is dakisolatie tegen 2020 overal verplicht. Daardoor zakken de premies elk jaar, tot ze in 2020 helemaal
verdwijnen. Hoe sneller je iets onderneemt, hoe hoger de
premie waarvan je nog kunt genieten!
Sinds het begin van dit jaar voert De Schakelaar renovatiescans uit. Een energiedeskundige komt dan bij je thuis
en onderzoekt alle mogelijke energiebesparende investeringen. Hij bekijkt welke ingrepen primeren en hoeveel die
ongeveer zullen kosten, inclusief alle mogelijke premies.
www.deschakelaar.be
Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2 (Station), 8000 Brugge
energiesnoeiers@deschakelaar.be
050 47 55 13
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TENTOONSTELLING OVER DE
ZEEHAVEN VAN BRUGGE IN
‘MIJN BRUGGE’

DIGITALE BROCHURES OVER
INTEGRAAL WATERBELEID
BEKKEN VAN DE BRUGSE POLDERS
In het Belgisch Staatsblad verscheen op 2 maart
2016 het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor
Schelde en Maas 2016-2021.
In de plannen staan maatregelen die de toestand
van de waterlopen en het grondwater de volgende
zes jaar moeten verbeteren en acties die ons beter
moeten beschermen tegen overstromingen. De brochures kun je bekijken en downloaden via de link
onderaan dit artikel. Ze bieden een voorsmaakje van
wat er de komende jaren zal worden ondernomen,
onder meer in het Bekken van de Brugse Polders.
Waterbeheerders, rioolbeheerders en andere partners in het integraal waterbeleid zetten hun inspanningen verder voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast. Stap voor stap werken ze aan een
goede watertoestand. Zo herstellen ze de structuur
van waterlopen, werken ze vismigratieknelpunten
weg, breiden ze het rioleringsstelsel verder uit, voorzien ze in bijkomende overstromingsgebieden…

Prioriteiten voor de komende jaren

De waterkwaliteit is de laatste jaren sterk verbeterd,
maar de goede toestand wordt nog in geen enkele
waterloop bereikt. In het stroomgebiedbeheerplan
2016-2021 voor de Schelde zijn verschillende aandachtsgebieden aangeduid, waaronder de Rivierbeek-Hertsbergebeek in het bekken van de Brugse
Polders. In deze gebieden wil de overheid de goede
toestand bereiken tegen 2027. Het bekkensecretariaat brengt alle betrokkenen samen om maatregelen
en acties te bundelen en die op elkaar af te stemmen. Zo wordt er sneller een resultaat bereikt op het
terrein.

Bekkensecretariaat Brugse Polders,
p/a Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende
059 56 26 20
secretariaat_brugsepolder@vmm.be
www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
Brochure: www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/afbeeldingen/bekkenbrochures/bekkenbrochure_bekken_brugse_polders

Wist je dat de Zeehaven van Brugge goed is
voor 20.000 jobs? En dat er momenteel 1.048
vacatures zijn? De jobs liggen dus aan je voeten! Vanaf woensdag 16 augustus tot en met
vrijdag 15 september kom je in ‘Mijn Brugge’
meer te weten over de haven, de jobs en de
grootste werkgevers.
‘Mijn Brugge’, Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein, naast het Huis van de Bruggeling),
8000 Brugge, is open van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 17.30 uur en op vrijdag en zaterdag
van 10.00 tot 12.30 uur. Gesloten op zondag.

TENTOONSTELLING: ‘DE
BIJZAAK WORDT HOOFDZAAK’
Is er nog een toekomst voor de imkerij? Is er nog
voldoende natuur om solitaire bijen in stand te
houden? Waarom gaan de bijen dood? Wat kunnen
we doen voor bijen?
Op deze en tal van andere vragen krijg je een antwoord tijdens ‘De Bijzaak wordt Hoofdzaak’. Deze
gratis tentoonstelling loopt nog tot en met dinsdag
15 augustus in Kinderboerderij De Zeven Torentjes.
De expo is gebaseerd op het kinderboek ‘100 kindervragen - Bijen’ van Bart Vandepoele en Bruno
Remaut. Zij ontwierpen ook deze boeiende tentoonstelling, die een extra educatief luik bevat voor iedereen.
Tijdens de vakantie staan er nog twee activiteiten op
het programma, telkens van 14.00 tot 17.00 uur.
Op zondag 2 juli kun je verzorgingsproducten maken
met bijenwas en op zondag 6 augustus ben je welkom om honingkoekjes te bakken.
‘Poort Ter Doest’, Kinderboerderij De Zeven Torentjes, Canadaring
41, 8310 Brugge
Elke dag open van 14.00 tot 17.00 uur
050 35 40 43
Inschrijvingen: vrijetijd.brugge.be/buitenbeentjes
www.brugge.be
www.facebook.com/destadbrugge
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BRUGGE FIETSSTAD
Eind maart noemde De Standaard Brugge dé fietsstad van Vlaanderen. Terecht, zo blijkt uit een enquête die Test-Aankoop eind vorig jaar hield
bij 4.500 bewoners van twaalf Belgische steden.
Brugge heeft de jongste jaren flink geïnvesteerd in fietsinfrastructuur en zal dat in de toekomst blijven doen. 45 procent van de dagelijkse woonwerk- en woon-schoolverplaatsingen in onze stad gebeuren immers met de fiets. Meer nog, volgens tellingen in de ochtendspits zijn bijna zeven
van de tien weggebruikers die zich naar de binnenstad begeven, fietsers.

NIEUWE FIETSSTRAAT
Hoewel de Filips de Goedelaan binnen zone
30 ligt, kampte de laan met een structureel
snelheidsprobleem. Op vraag van de bewoners richtte de Stad de laan in als fietsstraat.
Auto's mogen de fietsers er dus niet meer
inhalen.
Twee straten gingen de Filips de Goedelaan voor: de Werfstraat en de Veldstraat. De
evaluatie van beide fietsstraten leverde alvast goede resultaten op: het aantal fietsers
neemt er toe en het autoverkeer stagneert of
vermindert. Door van de Filips de Goedelaan
een fietsstraat te maken, wordt meteen ook
de 'missing link' aangepakt in de volledige
zachte ontsluiting van de binnenring.

FIETSSUGGESTIESTROKEN
IN DE BINNENSTAD

FIETSPADMARKERINGEN AAN
ROTONDE TER HOOGTE VAN TEN BRIELE

Het Fietsplan Brugge streeft naar maximaal
fietscomfort in alle straten van de binnenstad en in het bijzonder op de belangrijkste fietsassen. Om de zichtbaarheid en de
veiligheid van het tegenrichtingsverkeer op
bepaalde prioritaire fietsassen in de binnenstad te versterken, werden er in drie
straten fietssuggestiestroken gerealiseerd.
Het concept werd bij wijze van proef eerst
toegepast in de bocht van de Hoogstraat.
De weggebruikers reageerden positief. Nu
kregen ook de Hoogstraat/Langestraat (tussen de Mallebergplaats en de Predikherenstraat), de Vlamingstraat (tussen de Stadsschouwburg en de Markt) en de volledige
Ezelstraat fietssuggestiestroken. De opvallende stroken zorgen voor meer duidelijkheid voor tegenliggend autoverkeer, wat de
veiligheid van de fietsers ten goede komt.

Om de veiligheid in het algemeen en voor
fietsers in het bijzonder te verhogen, werden er fietspadmarkeringen aangebracht op
de rotonde in de Spoorwegstraat, ter hoogte
van Ter Briele.

FIETSSUGGESTIESTROKEN VOOR DE
VOSSENSTEERT EN BOSSUYTLAAN
De Vossensteert en Bossuytlaan krijgen deze
zomer fietssuggestiestroken. De meest belangrijke fietsverbinding tussen Assebroek
en Sint-Kruis wordt door fietsers namelijk
vaak als onveilig ervaren. Omdat er te weinig
plaats was voor een fietspad kozen de Stad
en de bewoners voor fietssuggestiestroken
op de rijbaan. Zo is het duidelijk waar fietsen mogen rijden. De fietsers voelen zich ook
veiliger. De werkzaamheden zouden klaar
moeten zijn tegen 1 september. Er worden
aansluitend ook snelheidsremmende verkeersplateaus aangelegd aan enkele kruispunten.

13

STEUNTJE VOOR FIETSERS
De Stad steunt de fietsers en dat mag je
vanaf nu ook letterlijk nemen. Op korte termijn wordt de fietsvriendelijke infrastructuur uitgebouwd door fietssteunen te plaatsen op twee drukke fietsassen. Het gaat om
een proefproject.
Het concept van een fietssteun aan een
wachtpunt voor fietsers is afkomstig uit Kopenhagen, waar het al succesvol wordt toegepast. Fietsers hoeven op die manier niet
meer af te stappen. In plaats daarvan grijpen
ze de leuning vast en zetten ze de voet op
een steun. Door de lengte van de handgreep
en de voetsteun kunnen meerdere fietsers
er tegelijkertijd van profiteren. Dit verhoogt
niet alleen het comfort van de fietser, het
moet de fietsers ook aanzetten om eventuele
overtredingen te vermijden. Daarom komen
de steunen op plaatsen waar regelmatig
verkeersovertredingen door fietsers worden
vastgesteld.
Op het kruispunt tussen de Guido Gezellel
aan en de Smedenpoort wachten fietsers
die uit de Smedenstraat komen vaak op het
zebrapad of op het fietspad. Dit blokkeert de
verkeersstroom. De voetsteun moet de fietsers ertoe aanzetten om enkele meters voor
het zebrapad te wachten op groen licht.
Wanneer er geen bussen in- en uitrijden op
het kruispunt tussen de R30 en het Stationsplein, wordt rood licht daar vaak door fietsers
genegeerd. De fietssteun moet kandidaatovertreders stimuleren om te wachten op
groen licht. Bij deze dus ook een geheugensteuntje dat fietsers zich aan de verkeersregels moeten houden.

brugge.be

RUIMERE OPENINGSUREN
FIETSENPARKING MARKT

MEER FIETSKLUIZEN OP
RANDPARKINGS

Om de algemene vraag naar ruimere openingsuren van de fietsenparking Markt te
beantwoorden, werden er - in samenspraak
met de eigenaars, Fnac en Interparking nieuwe openingsuren ingevoerd. De fietsenparking is nu elke dag open van 7.00 tot 23.00
uur. Goed nieuws voor iedereen: zowel voor
bezoekers aan de binnenstad die een terrasje
willen doen of een cinema- of restaurantbezoek plannen, als voor horecapersoneel en
winkeluitbaters. Bovendien kunnen bewoners er nu ook op een later tijdstip hun fiets
plaatsen en die vroeger wegnemen in het
weekend. De uitbreiding van de openingstijden past meteen ook in het Fietsplan Brugge,
dat het stimuleren van duurzame verplaatsingen vooropstelt.

Wist je dat er op vijf van de zes gratis randparkings en P&R-terreinen 120 veilige en
duurzame fietskluizen staan en er binnenkort nog 35 bijkomen? De Stad hecht met
het nieuwe parkeerplan veel belang aan
verkeersleefbaarheid en veiligheid. Randparkings en 'Park&Ride'-parkings moeten
daarom zoveel mogelijk wagens op een afstand van de binnenstad opvangen.

NIEUWE FIETSSTAANDERS
IN DE BINNENSTAD
Sinds kort staan er nieuwe fietsstaanders
op diverse plaatsen in de binnenstad. Die
zijn een aanvulling op de groene duostaanders. De nieuwe exemplaren zijn geschikt
voor vele soorten fietsen, zoals bakfietsen,
kinderfietsen of elektrische fietsen. Je vindt
ze ondertussen in de Kartuizerinnenstraat,
in de Gentpoortstraat, aan de Dijver, op de
binnenkoer van Groeninge, aan het Hospitaalmuseum, in de Moerkerkestraat en in de
Stokersstraat.

Je kunt een fietskluis huren wanneer je werkt
in de binnenstad, maar buiten de binnenstad
bent gedomicilieerd en je wagen op de randparking parkeert. Het is noodzakelijk dat je,
vooraleer je een aanvraag doet, een attest
van de werkgever kunt voorleggen. Bovendien kun je ook voor alle inwonende kinderen
die in Brugge studeren een fietskluis huren. Daarvoor moet je voor elk van hen een
schoolattest voorleggen. Voor een fietskluis
betaal je 10 euro per drie maand of 30 euro
per jaar. Het is dus aanzienlijk goedkoper om
een contract af te sluiten voor een jaar. Er is
ook een waarborg van 30 euro. Die krijg je
terug als het contract afgelopen is, op voorwaarde dat er geen schade is aan de kluis.
Surf voor meer info naar www.brugge.be/
fietskluis-op-de-randparkings-huren.
mobi@brugge.be
050 47 50 53

INTERVIEW
WEES VOORZICHTIG: EEN VERKEERSONGEVAL ZET JE LEVEN OP ZIJN KOP!

V

oor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is het vaak niet evident om zich
opnieuw te integreren in de maatschappij. De
Nieuwe Notelaar ondersteunt hen met een buddywerking en geeft hun leven opnieuw een zinvolle invulling.
De vereniging kreeg dit jaar de publieksprijs van het
Vlaams Congres Verkeersveiligheid. BiS sprak met
coördinator Sigrid Van Landschoot, directeur Etienne
Clevers en Maarten Ingelbrecht, die tien jaar geleden
ernstig gewond raakte bij een verkeersongeval.
MAARTEN INGELBRECHT (foto) Tien jaar geleden reed
ik tijdens een zware storm met mijn wagen tegen een
brugpijler. Ik had mijn rijbewijs pas de dag ervoor behaald en had dus bitter weinig rijervaring. Een zware
windstoot sloeg me van de weg , met alle gevolgen vandien. Ik heb een lange revalidatie achter de rug. Mijn
job als apotheekassistent kan ik niet langer uitoefenen.
De hersenschade heeft mijn zicht aangetast en mijn
denk- en concentratievermogen is sterk verminderd.
Toch ben ik niet pessimistisch. Ik probeer met mijn beperkingen zo goed mogelijk mijn plan te trekken en dat
lukt. Ik neem dagelijks de bus naar De Nieuwe Notelaar.
Dankzij het extra zebrapad dat de Stad aanlegde aan de
Langerei, kan ik daar veel veiliger de weg oversteken.
Bovendien werk ik als vrijwilliger in de basisschool in
de Doornstraat. Het is vooral leuk om de kleinsten te
helpen bij het eten.
Vanaf dit jaar start er een nieuwe uitdaging voor mij.
Samen met mijn papa zal ik voor scholen of bedrijven
getuigen over het belang van verkeersveiligheid. In samenwerking met vzw Rondpunt hebben mijn papa en ik
een presentatie voorbereid. Ik wil iedereen vooral oproepen om voorzichtig te zijn, het gevaar zit soms in een
klein hoekje. Ik kijk er echt naar uit om deze presentaties te geven.
ETIENNE CLEVERS Een derde van ons cliënteel heeft
een NAH-letsel als gevolg van een verkeersincident.
Het gaat heel vaak om jonge mensen die na een lastig revalidatietraject terechtkomen in een situatie waar
zelfstandig werken en leven vaak niet meer mogelijk is.
De Nieuwe Notelaar is gespecialiseerd in het zoeken
naar een goede onderhoudsrevalidatie en een zinvolle
daginvulling. De vereniging werkt mee aan het project
‘getuigen onderweg’ van de vzw Rondpunt. We hebben
een vijftal cliënten die samen met een ‘buddy’ over verkeersveiligheid getuigen in scholen of bedrijven. Voor
de cliënten is deze werking ontzettend belangrijk. Ze
werken niet alleen aan hun zelfvertrouwen en hun zelfwaarde, maar geven ook een beklijvende boodschap
mee over het belang van veilig verkeer.

Met onze
getuigenissen
hopen we ons
steentje bij te
dragen om het
verkeer in en
rond Brugge
veilig te houden

SIGRID VAN LANDSCHOOT We zijn blij met de erkenning
die we kregen van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid. Het doet onze cliënten deugd dat ze gewaardeerd
worden om wie ze zijn, niet om wat ze zijn. Het geld van
de publieksprijs zullen we investeren in een duofiets, zodat onze bewoners en cliënten samen met begeleiders
of vrijwilligers kunnen genieten van een fietstochtje. We
zijn ook echt fier op onze cliënten: wat zij ondanks hun
beperkingen gedaan krijgen, verdient alle respect. We
willen met onze werking nog meer naar buiten treden
en waar het kan ons ook maatschappelijk engageren.
De werking rond verkeersveiligheid is daar een goed
voorbeeld van. NAH is zeker niet het einde, maar het
begin van iets helemaal nieuws. Met onze getuigenissen hopen we ons steentje bij te dragen om het verkeer
in en rond Brugge veilig te houden.

Ben je benieuwd naar de getuigenissen of
wil je zelf als vrijwilliger of als buddy aan
de slag, neem dan zeker contact op met De
Nieuwe Notelaar/Ons Huis of vzw Rondpunt.

www.onshuisbrugge.be
www.rondpunt.be
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HOUD HET ALTIJD ALCOHOLVRIJ ACHTER HET
STUUR, DAT HELPT IEDEREEN
BOB, VAN APERITIEF TOT DIGESTIEF

GSM-GEBRUIK ACHTER HET STUUR:
VERBODEN EN GEVAARLIJK
De wegcode verbiedt het gebruik van een gsm achter het stuur. Dat
geldt voor telefoneren, maar ook voor berichtjes sturen, sociale media bekijken, het nieuws even checken… Ook wanneer je stilstaat in de
file of voor een rood verkeerslicht, is gsm-gebruik verboden.
Doe je het toch, dan kun je betrapt worden door de politie. Boetes bedragen minimum 110 euro. Maar dat is nog niet alles. Die enkele seconden onoplettendheid zorgen ervoor dat je twee tot acht keer meer kans
maakt om betrokken te geraken bij een ongeval.
Gsm-gebruik achter het stuur wordt vergeleken met 0,8 promille of ongeveer drie glazen alcohol in je bloed. Je bent minder geconcentreerd
en reageert veel trager op onverwachte verkeerssituaties.
Ook handsfree bellen is niet zonder gevaar. Doe dit enkel wanneer het
noodzakelijk is, houd de gesprekken kort en pas je snelheid en rijafstand aan. Blijf alert!

preventie@brugge.be

Er zijn nog steeds te veel mensen die zich dronken in het verkeer begeven. Rijden met 0,5 promille alcohol of meer in je bloed is strafbaar en gevaarlijk voor jezelf en voor andere weggebruikers. Ook deze
zomer wordt die boodschap zoveel mogelijk herhaald. Met de slogan
`BOB, altijd nul op' doen Stad Brugge en de Lokale Politie opnieuw
mee aan de nationale BOB-campagne.
BOB is deze zomer zichtbaar aanwezig op de Brugse festivals en evenementen en in de uitgaansbuurt. Een BOB-team komt langs op de
festivals en legt uit hoe je kunt ‘BOBBEN’: veilig en wel thuiskomen na
een middagje of een avondje stappen. Er zijn verschillende manieren:
je bent zelf BOB, je rijdt mee met een BOB, je belt een taxi, je neemt
het openbaar vervoer of je overnacht in de buurt. Het BOB-team deelt
leuke, zomerse BOB-gadgets uit, zoals zonnebrillen, drinkbussen en
speciale festivaltattoos.
Het BOB-team komt op zaterdag 8 juli naar het Cactusfestival, op vrijdag 21 juli naar de uitgaansbuurt Markt-Eiermarkt, op zaterdag 12 augustus naar Benenwerk en in hetzelfde weekend naar WECANDANCE
in Zeebrugge. In de uitgaansbuurt zul je ook de BOB-blaasmachine zien
verschijnen; een leuke tool met een indicatieve test over de hoeveelheid
alcohol in je lichaam.
De boodschap is dus duidelijk: BOB, altijd nul op. De Brugse café-uitbaters stellen je deze zomer trouwens graag heel wat lekkere alcoholvrije
alternatieven voor. BOB, van aperitief tot digestief, van een dagje strand
tot rood verbrand.

17

brugge.be

GEZELLIANEN ONTCIJFEREN VIERHONDERD BRIEVEN
Eind april gaf Openbare Bibliotheek Brugge het startschot voor een
nieuw participatieproject over de correspondentie van Guido Gezelle.
Een tiental vrijwilligers van het Brugse Guido Gezellegenootschap
kwam samen in Hoofdbibliotheek Biekorf om aan de slag te gaan met
de briefwisseling van Guido Gezelle. In een eerste fase ontcijferen
ze vierhonderd brieven met correspondenten die verbonden waren
aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge, onder wie Hugo Verriest en
Leonard De Bo. Het ultieme doel van het project is een wetenschappelijke online teksteditie van de volledige brievenverzameling – 7.700
stuks – die worden bewaard in het Gezellearchief van de Openbare
Bibliotheek Brugge.
Uniek is dat wetenschappers er samen hun kennis delen. De digitale
editie van deze brieven is een project van het Guido Gezellearchief
(Openbare Bibliotheek Brugge), het Guido Gezellegenootschap, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL)
en het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden
(Universiteit Antwerpen).

DE BRIEVEN VAN GEZELLE

Gezelle mobiliseerde een wijd netwerk van `Gezellianen'. Dit leidde tot
een belangrijke brievenverzameling met 7.700 brieven die in het Guido
Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek Brugge worden bewaard.
De brieven lopen van 1854 tot 1899 en zijn afkomstig van familie, vrienden, oud-leerlingen, kennissen en andere correspondenten. Ze hebben
een grote waarde voor de Gezelle- en literatuurstudie, maar ook voor
de studie van de geschiedenis van het religieuze leven, het onderwijs,
de pers, de taal- en volkskunde of de mentaliteitsgeschiedenis. Door
de brede invalshoek vormen ze de meest bevraagde collectie uit het
archief. De vragen komen zowel van wetenschappers als van mensen
die via Google ontdekken dat hun voorouder een van de 1.800 correspondenten was waarmee Gezelle contact had.

DIGITALE ONTSLUITING

Met uitzondering van wat voor de Gezellestudie relevant was, bleef de
inhoud tot op heden grotendeels onbekend. Dit heeft te maken met de
omvang van het archief en met Gezelles gewoonte om zijn brieven in
stukken te knippen om het papier te recycleren. Zo’n vierhonderd brieven werden in de repro-studio van de Openbare Bibliotheek Brugge ingescand en toegevoegd aan de onlinecatalogus. Een andere drempel
voor de ontsluiting zijn de vaak moeilijke handschriften die de consultatie, ook digitaal, in de weg staan. Met dit nieuwe participatieproject willen de betrokken partners daar verandering in brengen. De ingescande
brieven zullen een wetenschappelijke teksteditie met notenapparaat (of
bronvermelding) krijgen.

PARTICIPATIEPROJECT

Vier partners bundelen hun wetenschappelijke kennis: het Guido Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek Brugge, de Universiteit Antwerpen (UA), het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL)
en de leden van het Guido Gezellegenootschap. Tien vrijwilligers van het
Guido Gezellegenootschap stellen hun tijd en kennis ter beschikking. Ze
kunnen voortwerken op de eerste transcripties die gemaakt werden aan
de UA onder leiding van Gezellekenner Prof. Piet Couttenier. Ze vergelijken de transcripties met de scans van het origineel en zorgen voor een
wetenschappelijke teksteditie met notenapparaat. Ze worden hiervoor
begeleid door het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie, dat eerder online edities van onder meer Stijn Streuvels publiceerde. Het gaat
vooral om het uitdenken van de codeerstrategie, het begeleiden van het
codeerwerk, de verwerking van al deze gegevens en het creëren van
een gebruiksvriendelijke online-editie waarin de brieven kunnen worden doorzocht en bekeken.
Het enthousiasme van de deelnemers en de partners is hartverwarmend. De eerste stappen zijn gezet om het onmogelijke waar te maken:
een monumentale brieveneditie van een van Vlaanderens belangrijkste
schrijvers. De eerste resultaten worden voorgesteld in het najaar van
2019 op de studiedag van het Guido Gezellegenootschap.
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OPENBARE BIBLIOTHEEK BRUGGE: MAXIMAAL DIGITAAL, MAXIMAAL TOEGANKELIJK
Op 1 juni 2017 trad het nieuwe dienstreglement van de Openbare Bibliotheek Brugge in werking. Daarmee verdwenen enkele oude pijnpunten en
kwamen er interessante nieuwigheden bij. Alles valt samen te vatten in twee speerpunten: maximaal digitaal en maximaal toegankelijk.

MAXIMAAL DIGITAAL

MAXIMAAL TOEGANKELIJK

Drie dagen voor je uitleentermijn vervalt, herinnert de bibliotheek je er
via mail aan dat je je geleende materialen moet terugbrengen of de uitleentermijn ervan moet verlengen. Zo vermijd je een boete. Ben je toch
te laat, dan wijst de bibliotheek je daar opnieuw via e-mail op. Doordat
je op die manier snel op de hoogte bent, kun je de per dag oplopende
boete beperken. Je wordt ook verwittigd als er een reservatie voor je
klaarstaat.

De boetes voor het te laat binnen brengen van dvd's zijn verlaagd. Voor
speelfilms uit de volwassenenafdeling zijn ze gedaald van 1,50 euro per
dag naar 0,20 euro per dag. Voor dvd’s uit de jeugdbibliotheek betaal je
voortaan 0,10 euro per dag in plaats van 1 euro.

De bibliotheek heeft hiervoor jouw e-mailadres nodig. Krijg je geen herinneringsmails en ontvang je boete- of reservatieberichten nog per brief,
geef dan jouw mailadres op aan de bibliotheekbalie of bezorg het op
www.brugge.be/bibliotheek.
In Hoofdbibliotheek Biekorf, bibliotheek Daverlo (Assebroek), bibliotheek De Zorge (Sint-Kruis) en in de bibliotheken van Sint-Andries en
Sint-Michiels kun je voor vier weken een e-reader lenen. Vraag ernaar
aan de balie of vraag er een aan via het onlineformulier op brugge.be/
bibliotheek. Je krijgt een bericht als de reader voor je klaarligt. Op de
reader kun je maximum drie e-boeken tegelijk lenen en je hebt de keuze
uit bijna vijfhonderd titels. Ideaal om deze zomer op reis mee te nemen!
Daarnaast kun je in Hoofdbibliotheek Biekorf en in de filialen de digitale
collecties van de bibliotheek (fundels, online kranten, muziek en film)
raadplegen op tablets van de bib.
Verder kun je nu naast uitgeleende, ook aanwezige materialen (zelfs uit
het magazijn) online reserveren via bibliotheekcatalogus Cabrio.
Een digitaal document nodig? Je kunt het nu thuis aanvragen en thuis
geleverd krijgen. De bibliotheek scant op aanvraag documenten uit haar
erfgoed- en magazijncollectie. De collectie bevat tijdschriftartikels en
tekstfragmenten die werden gepubliceerd na 1900. Je kunt je aanvraag
plaatsen via het onlineformulier op brugge.be/bibliotheek/erfgoed. De
gewenste bestanden ontvang je dan als pdf, tiff en/of jpeg.
Bovendien kun je nu voor langere internetsessies terecht in Hoofdbibliotheek Biekorf.

Ook de openingstijden van de filialen zijn aangepast. De bibliotheek van
Sint-Michiels is voortaan ook open op maandag van 14.00 tot 18.00 uur.
Bibliotheek Lode Zielens volgt vanaf nu de openingstijden van bibliotheken De Garve en De Dijk. Dit houdt drie wijzigingen in: de bib is gesloten
op maandag, open op dinsdag van 14.00 tot 18.00 uur en open op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Verder hanteert de bibliotheek van SintThomas voortaan de openingstijden van de bibliotheken in Koolkerke,
Lissewege en Dudzele: open op woensdag van 14.00 tot 18.00 uur en op
zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.
www.brugge.be/bibliotheek
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OUDE BRUGSE KAARTEN:
AANWINSTEN EN DIGITAAL
DOORZOEKBAAR

brugge.be

VRIJWILLIGERSCENTRALE
Als vrijwilliger aan de slag? Deze organisaties hebben dringend jouw hulp nodig.

In maart kon het Stadsarchief de hand leggen op twee loten met
kaarten en stadsplattegronden.
De meest waardevolle en tegelijk ook de meest mysterieuze is een
handgekleurde manuscriptkaart (foto links), vermoedelijk uit het begin van de zeventiende eeuw. De bovenste helft illustreert een kaartje
van de omgeving van Brugge, met aanduiding van de stad Brugge
met haar paallanden, de heerlijkheid Sijsele, de baronie Male en de
heerlijkheid Vivenkapelle. Onderaan bevinden zich twee schematische
plattegronden van de stad met een uitgebreide legende. Het eerste

ZOMERSCHOOL NEDERLANDS
VOOR ANDERSTALIGE KINDEREN

De `Zomerschool Nederlands voor anderstalige kinderen en jongeren' zoekt vrijwilligers die op speelse
wijze het Nederlands van de deelnemers willen helpen verbeteren.
Integraal
Zuster Noëlla
050 67 55 80
integraal@pandora.be

DAG- EN WOONONDERSTEUNING

Ons Erf biedt dag- en woonondersteuning voor volwassenen met een beperking en zoekt vrijwilligers
voor bewonersbezoek, hulp in de cafetaria, klussen in
de tuin, herstel- en naaiwerk…
plan zou een weergave zijn van de stad voor 1127, toen Brugge stadsrechten verkreeg. Het tweede plan zou de toestand weergeven van
rond het begin van de zestiende eeuw. Het stuk komt waarschijnlijk
uit een procesdossier waarin de Stad en een van de instellingen uit het
ancien régime jurisdictie betwisten. Over welk geschil het precies gaat
en tussen welke partijen, is momenteel nog koffiedik kijken.
Het tweede lot (foto rechts) bevat een aantal gedrukte kaarten, voornamelijk uit de negentiende en de twintigste eeuw. Het zijn vooral
lithografische kaarten die je kunt bestempelen als vroegtoeristische
stadsplattegronden. Een eerste kaart met een afbeelding van het Belfort en het Stadhuis bevat geen jaartal, maar wel de naam van de uitgever: Etablissement Géographique de Bruxelles. Dit is het bedrijf van
de bekende cartograaf Philippe Vandermaelen (1795-1869) dat werd
opgericht in 1830. Op basis van het aantal afgebeelde windmolens (29)
en de afwezigheid van de spoorlijn en het station, wordt deze kaart
gedateerd tussen 1830 en 1838. Rechtsboven is er een legende met de
42 belangrijkste gebouwen en linksonder staat een genummerde lijst
met 33 straatnamen.

Benieuwd hoe jouw straat en huis er vroeger uitzagen?
Kijk op www.erfgoedbrugge.be en www.kaartenhuisbrugge.be

Ons Erf
Ann Ramout
050 40 69 60
ann.ramout@onserf.be

CAW NOORD-WEST-VLAANDEREN

CAW Noord-West-Vlaanderen zoekt enthousiaste vrijwilligers die de balie willen bemannen tijdens de kantooruren en op sommige avonden. Respectvol en vlot
kunnen omgaan met mensen is een vereiste.
CAW N-W-VL
Peter Smet
050 66 31 23
peter.smet@cawnoordwestvlaanderen.be
VRIJWILLIGERSCENTRALE,
KRAANPLEIN 6, 8000 BRUGGE
VRIJWILLIGERSCENTRALE@BRUGGE.BE,
050 44 82 22

VERHAAL IN CIJFERS
433

469

1.342

De Openbare Bibliotheek Brugge
organiseerde vorig jaar 433 activiteiten
(klasbezoeken, rondleidingen,
auteurslezingen, infosessies… ).

Sinds 1 juni kun je in de bibliotheek
een e-reader met e-boeken lenen.
Momenteel kun je kiezen uit 469 titels.

Het oudste stuk uit de erfgoedcollectie van
de bib, een Merovingische oorkonde, dateert
van de tweede helft van de zevende eeuw.
De oorkonde is ongeveer 1.342 jaar oud.

5.658

15.669

518.545

Hoofdbibliotheek Biekorf, de filialen en
de nieuwe Sprinterbibliotheek op het
Stationsplein tellen samen 5.658 m². De
Strandbibliotheek zorgt in de zomer met haar
4 m² voor een tijdelijk totaal van 5.662 m2.

15.669 leners van de bib krijgen nu al een
e-mail telkens ze hun materiaal moeten
terugbrengen. Wil jij ook zo'n mails krijgen,
schrijf je dan in op brugge.be/bibliotheek.

De automatische deur van Hoofdbibliotheek
Biekorf ging vorig jaar 518.545 keer open.
Goed voor zo'n 10.000 bezoekers per week,
of ongeveer 1.650 bezoekers per dag.

Jeugd en Studenten
Beleef de zomer met Kwiplus
Ga mee op uitstap naar Pairi Daiza of Plopsaland of beleef je
eerste festival op Kid Rock. Maak je eigen street art, leer vuur
maken of word dronepiloot.
Ontdek een karrevracht aan stoere activiteiten voor meisjes
en jongens op de website van Kwiplus en schrijf je in!
jeugd@brugge.be
jeugddienstbrugge.be/kwiplus
facebook.com/jeugddienstbrugge
050 44 83 33

Laat Brugge leven met
jouw Jong Ding! !
Jong Ding geeft je de kans om je eigen project, je eigen passie helemaal vorm te geven. Ga aan de slag en toon dat er in
Brugge veel te beleven valt voor kinderen en jongeren. Bovendien kun je tot 15.000 euro krijgen om je plan uit te voeren.
Heb je een cool idee (expo, voorstelling, muziekproject…) of
ben je gepassioneerd door kunst, streetart, skaten, muziek… ?
Bel, mail of chat en ontdek wat mogelijk is!
jeugd@brugge.be
jeugddienstbrugge.be/jongding
facebook.com/jeugddienstbrugge
050 44 83 33

Sportkriebels in
Koude Keuken
Op donderdag 6 juli kunnen alle jongeren van 8 tot 16 jaar de
zomervakantie actief inzetten, want dan vindt op domein Koude Keuken de avontuurlijke sportdag ‘Sportkriebels’ plaats.
Tussen 9.30 en 15.30 uur kunnen de jongelui zich uitleven in
meer dan veertig verschillende sportdisciplines waaronder
bumperball, klimmuur, deathride, krolf, tennis, circusworkshop, schietlapschieten, boogschieten, skateboarden, paardrijden en festivalwip. Alles staat onder leiding van ervaren
lesgevers.
www.brugge.be/sportkriebels

Kwix: just do it for lol
Zomeractiviteiten en uitstappen voor jongeren van 12 tot 15 jaar.
Kom naar Kwix, kies je activiteit of ga mee naar Walibi, Bobbejaanland, Ice Mountain… Jij beslist wat je wilt beleven!
Maak kennis met de moni’s en bekijk de machtige filmpjes op
Facebook en de website of kom vanaf 3 juli naar de jeugdlokalen
in Paalbos 39, 8310 Sint-Kruis.
jeugddienstbrugge.be/kwix
facebook.com/kwix
jeugd@brugge.be
050 44 83 33

Word lid van de Kinder- en
Jeugdjury en stem voor jouw
favoriete jeugdboek

Je eigen budget op een rij
Laatstejaarsstudenten bewust leren budgetteren en geld beheren: dat is de doelstelling van de workshopreeks ‘Straks jij,
je eigen budget op een rij’ van het Brugse OCMW.

Houd je van lezen? Wil je meebeslissen welke jeugdauteurs bekroond worden voor hun werk? Dat kan als lid van de Kinder- en
Jeugdjury.

Het OCMW bracht met de workshops in mei en juni een bezoek
aan negen middelbare Brugse scholen. Medewerkers van de
dienst budget- en schuldhulpverlening vertelden de laatstejaars
over financiële verplichtingen en spaarmogelijkheden na de studietijd. De studenten konden zelf een budgetplan opstellen en na
een brainstorm suggesties naar voren schuiven om te besparen
op dagelijkse uitgaven.

De KJV (Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen) brengt kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar in contact met goede, recente jeugdboeken.
Als lid van de KJV lees je acht boeken per jaar en bepaal je mee
welk boek in mei wordt bekroond. Daarvoor zit je in een groepje
met leeftijdsgenoten en een enthousiaste begeleider.

OCMW Brugge neemt de conclusies uit de workshops mee in
zijn verdere beleid. Zo wil het secundaire scholen stimuleren om
financiële opvoeding blijvend op de agenda te zetten. Er wordt
ook een digitale budgetgids voor jongeren ontwikkeld.

Alle info vind je op www.kjv.be. De Openbare Bibliotheek Brugge
coördineert de KJV-werking in Brugge.
Wanneer?
Tussen september en april kom je zes keer samen in Hoofdbibliotheek Biekorf om in jouw leesgroep de boeken te bespreken en om
te stemmen. De bijeenkomsten vinden plaats op vaste tijdstippen:
- tweede en derde kleuterklas: zaterdag van 10.30 tot 11.30 uur;
- alle andere leeftijden: vrijdag van 17.45 tot 18.45 uur.

bart.vantroye@ocmw-brugge.be
050 32 73 83

Maak van de zomer
at
een feest met de speelstra

De concrete data krijg je tijdens de startvergadering in september.

Breng de buurt dichter bij elkaar en beleef superleuke zomerdagen.
Kies voor een speelstraat en laat kinderen naar hartenlust buitenspe
len. In de verkeersvrije straat kunnen ze gratis gebruik maken van het
aanwezige spelmateriaal.
Vraag je speelstraat tot vier weken vooraf aan via het online formulier op
www.jeugddienstbrugge.be/speelstraat of
op 050 44 83 33 en jeugddienst@brugge.be

Inschrijven
Inschrijven is helemaal gratis en kan via www.brugge.be/kjv. Eens
ingeschreven, word je uitgenodigd voor de startvergadering en
kun je alle KJV-nieuwtjes volgen op Facebook.

Neem deel aan het
drugpreventieproject JEP
en ontvang 500 euro
Joint Effort Project (JEP) is een alcohol- en drugspreventieproject
van de serviceclubs van Brugge en Damme in samenwerking met
Stad Brugge en het JAC. Maar liefst tien Brugse jeugdbewegingen
hebben het JEP-label behaald. Dat zijn tien extra inspanningen voor
een gezonde jeugdbeweging.
Ook zin om mee te doen met jouw jeugdbeweging? Neem deel aan de
startdag, stel samen met je leiding een alcohol- en drugspreventieplan op en organiseer een preventie-activiteit. Op het einde van de rit
ontvang je een gold label dat je met trots in het lokaal kunt uithangen.
Aan het label hangt een beloning vast van 500 euro.
Schrijf je voor 1 oktober in via jeugddienstbrugge.be/jeugdwerk/jep.
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ZOMEREN IN ZEEBRUGGE
EN LISSEWEGE
Ook deze zomer zet Toerisme Brugge de toeristische troeven van Zeebrugge
en Lissewege in de kijker. Het concept van de campagne 2017 is opgebouwd
rond mensen van de streek, die elk op hun eigen manier vertellen over hun
passie voor Lissewege en Zeebrugge. Deze locals geven tips in de nieuwe inspiratiegids. Bovendien prijzen ze de hele zomer lang, zes op zeven dagen, hun
favoriete plekjes aan in korte filmpjes op Focus-WTV. Daarnaast toont de inspiratiegids hoe ‘De Madammen’ van Radio 2 op stap gaan in beide deelgemeenten en er volop genieten.
In de Vakantiekrant van de Krant van West-Vlaanderen komen Zeebrugge en
Lissewege ook aan bod, in de vorm van twee zoektochten.
Radio 2 werkt net zoals vorige jaren samen met Toerisme Brugge. Er werd gekozen voor twee uitzendperiodes in Zeebrugge. Op maandag 17 en dinsdag 18
juli en op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 augustus zendt de populaire
familiezender tussen 9.00 en 13.00 uur live uit vanop de Zeedijk. De focus ligt op
de specifieke troeven van zowel Zeebrugge als Lissewege.
Wegens aanhoudend succes blijft Toerisme Brugge een leuk initiatief ondersteunen: de ‘combi bus-boot door de haven’, in samenwerking met het Feestcomité,
M.B.Z. en Rederij Franlis. Het gaat om een gegidste excursie van een halve dag
met een rondvaart én een busrondrit door het havengebied. De bus vertrekt elke
dinsdag in juli en augustus om 13.45 uur (hoek parking Tijdokstraat – Vismijnstraat). Er wordt afgesloten met een drankje in een visserscafé en als aandenken ontvang je een mooie havenbrochure. De voorverkoop verloopt via Toerisme
Brugge op de Zeedijk of via 050 44 46 46.
Hopelijk inspireren de locals je ook om een van de vele evenementen mee te pik
ken die deze zomer worden opgezet met financiële steun van Toerisme Brugge.
Zo organiseert Brugge Plus het Lichtfeest in Lissewege (vrijdag 18 en zaterdag
19 augustus) en Filmophetstrand in Zeebrugge (elke donderdag in juli en augustus). Ook het MAfestival strijkt een hele dag neer in Lissewege (op zondag 6
augustus) met concerten in de kerk en de schuur van Ter Doest. Het volledige
overzicht van alle activiteiten staat in de speciale evenementenkalender die verkrijgbaar is in de Brugse infokantoren.
Uiteraard is er nog meer. In beide deelgemeentes wordt nog een pak aantrekkelijke activiteiten opgezet, zoals de Strandbibliotheek (van zaterdag 24 juni tot
en met zondag 3 september), strandanimatie en sportactiviteiten (van zaterdag
1 juli tot en met donderdag 31 augustus), Bomboclat (van vrijdag 21 tot en met
zondag 23 juli), WECANDANCE (zaterdag 12 en zondag 13 augustus) en het Festival van de Noordzee (dinsdag 15 augustus).

SPORT@STRAND ZEEBRUGGE
Het begin van de grote vakantie luidt ook
de start in van de jaarlijkse animatie op het
strand van Zeebrugge.
Dagelijks vinden er heel wat recreatieve
toernooitjes en strandspelletjes plaats voor
jongeren. Senioren kunnen iedere donderdagnamiddag op het Sportstrand terecht
voor een uurtje seniorensport onder begeleiding van een professionele lesgever.
Het Sportstrand is dagelijks open van 11.00
tot 17.00 uur. Je kunt er heel wat sportmateriaal gratis ontlenen.
www.brugge.be/sportstrand-zeebrugge

BEWAAKTE ZWEMZONE
ZEEBRUGGE VROEGER OPEN
Begin dit jaar beslisten de burgemeesters
van alle kustgemeenten om tussen 15 juni
en 15 september minstens een reddingspost te openen in iedere gemeente. Deze
beslissing kwam er na de vraag van het provinciebestuur om een uniforme openingsperiode in te lassen langs de hele kust.
Voor Zeebrugge betekent dit dat er vanaf
donderdag 15 juni redders op het strand zullen zijn om de veiligheid van de baders te garanderen. De zwemzone, die 500 meter telt
en zich ten westen van de havendam bevindt,
wordt tot vrijdag 15 september elke dag bewaakt. Zwemmen buiten deze zones is op
eigen risico en wordt ten zeerste afgeraden.
www.brugge.be/strandredding

25

brugge.be

DE STRANDBIBLIOTHEEK
Elke zomer kun je van 1 juli tot en met 31 augustus gratis een fijne
collectie leesvoer ontlenen in de Zeebrugse Strandbibliotheek aan het
Badengebouw. Het aanbod is beschikbaar van 11.00 tot 18.00 uur en is
heel divers: van romans en reisverhalen over tijdschriften en thrillers
tot jeugdboeken en strips.
www.brugge.be/bibliotheek
bibliotheek@brugge.be
050 47 24 00

FILMOPHETSTRAND IN ZEEBRUGGE
Geniet elke donderdag van juli en augustus van de unieke gratis openluchtbioscoop op het grootste strand van de Kust. De kinderfilm start
om 14.30 uur, de jeugdfilm om 16.30 uur en de hoofdfilm om 20.00 uur.

PROGRAMMA
6 juli

14.30 uur
16.30 uur
20.00 uur

13 juli

14.30 uur
16.30 uur
20.00 uur

20 juli

Sing
Rintje
Florence Foster Jenkins
Vaiana
Kiwi en Strit
King of the Belgians

14.30 uur
Huisdiergeheimen
16.30 uur Het Verloren Vriendje en andere verhaaltjes
20.00 uur
The Nice Guys
www.filmophetstrand.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

27 juli

14.30 uur
Kung Fu Panda 3
16.30 uurSolan & Ludwig: De Grote Kaasrace
20.00 uur
The Danish Girl

3 augustus
14.30 uur
16.30 uur
20.00 uur

10 augustus
14.30 uur
16.30 uur
20.00 uur

Angry Birds
Meester Kikker
Snowden
Finding Dory
Meesterspion
Captain Fantastic

17 augustus
14.30 uur
16.30 uur
20.00 uur

24 augustus
14.30 uur	
16.30 uur
20.00 uur

31 augustus
14.30 uur
16.30 uur
20.00 uur

Zootopia
Mijn naam is Courgette
Sully
Trolls
Cloudboy
Deepwater Horizon

Spongebob: spons op het droge
Nono, het Zigzag Kind
Le Ciel Flamand
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FESTIVAL VAN DE NOORDZEE
De Oude Vismijnsite staat op dinsdag 15 augustus van
11.00 tot 2.00 uur volledig in het teken van Noordzeevis
en folklore. Laat je verleiden door de heerlijkste visproevertjes, krijg de juiste visfileertechnieken onder de
knie, woon tal van kookworkshops bij of doe mee aan
een garnalenpelwedstrijd.

PROEF DE TOEKOMST IN
(H)EERLIJK BRUGGE – FUTURE FOOD
In het kader van het Europees ‘Food Smart Cities for Development’project lieten Stad Brugge en het Food Lab je vorig jaar kennismaken
met hun duurzame voedselstrategie rond stadslandbouw, fair trade,
korteketen en voedselverlies. Op zondag 27 augustus laten ze je proeven van duurzame en innovatieve voeding in het Astridpark.

www.brugge.be/zeebrugge
economie@brugge.be
050 47 54 40

Allerlei activiteiten en proevertjes leren je alles over stadslandbouw,
zelf je groenten telen, minder vlees eten en minder voedsel verspillen.
Je komt ook meer te weten over fair trade en biologische producten en
je kunt receptjes verzamelen met (h)eerlijke lokale ingrediënten.
Geniet van de vele kookdemonstraties, neem deel aan de wedstrijd,
bezoek de streekproductenmarkt en ga naar huis met een boodschappentas vol (h)eerlijke producten.

LICHTFEEST LISSEWEGE

Wil je dit evenement mee helpen vormgeven en in goede banen leiden?
Mail naar leefmilieu@brugge.be.
Wil je deelnemen aan de streekproductenmarkt?
Stuur een berichtje naar economie@brugge.be.

Wanneer de duisternis valt, maakt de verlichting vanaf
21.00 uur plaats voor sfeervol kaarslicht en intieme lichtinstallaties. Artiesten van diverse pluimage zorgen voor
een extra poëtisch tintje en brengen het specifieke karakter van Lissewege tot leven op vrijdag 18 en zaterdag
19 augustus.
www.lichtfeestlissewege.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

ZON, ZEE… ZORGELOOS
ZORGELOOS ZONNEKLOPPEN IN ZEEBRUGGE BAD
Zon, Zee… Zorgeloos is er voor mensen met mobiliteitsbeperkingen, (groot)ouders met peuters of kleuters en
anderen en laat hen elke dag van juli en augustus, van
10.30 tot 18.30 uur, een comfortabele en gezellige dag
doorbrengen op het strand van Zeebrugge.
Stad Brugge voorziet een aangepast toilet en een aangepaste douche in het Badengebouw (Zeedijk 1). Je kunt
er ook strandrolstoelen en een tiralo (rolstoel om je tot
aan de zee te begeven) gratis lenen. Nieuw dit jaar is
de strandrollator: een licht looprek met brede banden
waarmee je door het zand kunt rijden. Dankzij Zon, Zee…
Zorgeloos staan er opgeleide jobstudenten klaar. Zij assisteren je om naar het strand te gaan, helpen je in de
strandrolstoel…
Heb je een beperking en kom je met de tram of met de
trein naar Zeebrugge? Ook dan kun je een beroep doen
op de studenten om je van je aankomstplaats naar het
strand te begeleiden. Het volstaat om voor je bezoek
even te telefoneren naar 0472 90 08 45.
dienst.welzijn@brugge.be
050 47 55 16

www.brugge.be/heerlijk
Facebook: Brugge klimaatneutraal
Food Lab: www.detoekomstvanbrugge.be/nl/food-lab

Op zaterdag 26 augustus, aan de vooravond van (H)eerlijk
Brugge, organiseert Samentuin De Tandem om 21.00 uur
een openluchtfilmvoorstelling van de film ‘Demain’ in de
Leopold Debruynestraat 56, 8310 Sint Kruis. Je kunt tickets
kopen aan de ingang (3 euro per ticket).
Films over klimaatverandering, voeding, ecologische landbouw en biodiversiteit hebben vaak de negatieve boodschap: het is te laat, het zal toch niet veel uitmaken, zelfs
als we nú ons leven veranderen. Voor de film ‘Demain’ trekt
een team van vier cineasten naar tien landen en geeft een
positief beeld over vernieuwende ecologische projecten.
www.facebook.com/samentuindetandem

WEDSTRIJD THEMA’S DUURZAME VOEDING
Binnen het 'Food Smart Cities for Development'-project en de ambitie om klimaatneutraal te worden in 2050, organiseert Stad Brugge
weer een wedstrijd voor projecten die deel uitmaken van de duurzame
voedselstrategie. Ook in 2015 en in 2016 beloonde de Stad al dergelijke initiatieven. Daarover kon je meer lezen in de mei-editie van BiS.
De projecten moeten kaderen in een (of meerdere) van deze thema’s:
stadslandbouw/stadstuinieren, korteketen, voedselverlies, fair trade en
minder vleesconsumptie.
Dien je project in voor eind juli 2017 via leefmilieu@brugge.be en maak
kans op 2.500 euro.
leefmilieu@brugge.be
050 47 53 80
Wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier: www.detoekomstvanbrugge.be/nl/food-lab
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KOOKEET 2017
Van zaterdag 23 tot en met maandag 25 september is Kookeet
de ontmoetingsplek voor wie culinair in de watten wil worden
gelegd. Jaarlijks komen er meer dan 100.000 bezoekers naar dit
gastronomische festijn op het Stationsplein (kant Sint-Michiels).
Kookeet is intussen aan de zevende editie toe en het succesrecept
is eenvoudig: van 11.00 tot 21.00 uur serveren 31 Brugse topchefs
en een gastchef drie dagen lang gastronomische gerechten voor
toegankelijke prijzen. De bezoekers stellen zelf hun menu samen
uit een rijke waaier aan gerechten en dit op eigen tempo.
De 31 Brugse topchefs die jaarlijks deelnemen, behoren allemaal
tot de culinaire top, met een of meerdere Michelinster(ren), een
Bib Gourmand-vermelding of een hoge score bij Gault Millau.
Geert Van Hecke is al sinds de eerste editie de peter van Kookeet
en waakt samen met Dominique Persoone en Patrick Devos over
de kwaliteit van het foodfestival.
Piet Huysentruyt, de chefkok van sterrenzaak Likoké in de Franse
Ardèche, is de gastchef tijdens de zevende editie van Kookeet. Na
Jonnie Boer, Wout Bru, Wim Lybaert, Peter Goossens en Jeroen
Meus vult Piet Huysentruyt de erelijst van Kookeet-gastchefs.

'EN GARDE'

Tijdens het culinaire duel 'En garde' nemen de Kookeetchefs het
tegen elkaar op. Tijdens korte en vingervlugge proeven duelleren
ze samen met of tegen elkaar voor vijf minuten eeuwige roem.

PRAKTISCH

Zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25 september
van 11.00 tot 21.00 uur.
Locatie: Station Brugge, kant Sint-Michiels.
Gratis toegang tot het tentendorp.

PRIJZEN

De gerechten kosten 4, 6 of 8 euro. Jetons kosten 2 euro
en kunnen zowel voor drank als voor eten worden gebruikt.
Zowel cash, Bancontact (Maestro), Visa en Mastercard
worden aanvaard. Jetons worden verkocht van 11.00 tot
20.30 uur. Verkochte jetons worden niet teruggenomen.
www.kookeet.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

DEELNEMENDE RESTAURANTS 2017
De Jonkman**, Auberge de Herborist*, Sans Cravate*,
Assiette Blanche, Bistro Bruut, Bistro Refter, Bonte
B, Cantine Copine, Rock-Fort, The Chocolate Line,
De Mangerie, Den Dyver (nieuwkomer), Den Gouden
Karpel, De Visscherie, D’s Deldycke Traiteurs, Goffin,
L.E.S.S., Kok au Vin, Laissez-Faire, Le Mystique, La Tâche,
Lieven, Likoké* (gastchef Piet Huysentruyt), Patisserie
Academie, Restaurant Patrick Devos, Ducheyne AtelierTraiteur, ’t Pakhuis, ’t Zwaantje, Tanuki, Tête Pressée,
Weinebrugge, Zet’joe

INTERVIEW
PIET HUYSENTRUYT IS GASTCHEF OP KOOKEET 2017.

I

"

k kom op vakantie naar Brugge", zegt Piet Huysentruyt, de chefkok van sterrenzaak Likoké in de Franse Ardèche. Op zaterdag 23, zondag 24 en maandag
25 september vindt de zevende editie van Kookeet
plaats op het Stationsplein (kant Sint-Michiels) en
Piet is er de gastchef. De opzet van dit groots culinair
evenement is simpel: tijdens deze driedaagse serveren 31 Brugse topchefs en de gastchef gastronomische gerechten voor zeer toegankelijke prijzen.
BiS Ben je vertrouwd met Kookeet?
PIET HUYSENTRUYT Ik ben er nog niet geweest, maar
ik ken het concept zeer goed. Een tijdje geleden geraakte ik aan de praat met Dominique Persoone en ik vroeg
of hij interesse had in een West-Vlaming als gastchef
voor Kookeet. Het was meteen in kannen en kruiken.
BiS Een eer?
P. HUYSENTRUYT Ik vind het een grote eer. Met ons
restaurant Likoké in Frankrijk zijn we duizend kilometer verwijderd van Brugge, maar als we tijdens
Kookeet mogen tonen waarmee we bezig zijn, zijn we
uitermate tevreden. De formule is fantastisch: iedereen krijgt de mogelijkheid om een gerechtje van een
topchef te proeven tegen een schappelijke prijs. Bijna
alle topchefs zijn aanwezig op het evenement, dat zegt
veel over de uitstraling ervan. Het is een van de weinige evenementen waar topgastronomie voorop staat
en er geen tien verschillende concepten in de kijker
staan. Ik vind het een grote eer om in een ereplaats als
Brugge te mogen koken. Ik zal met enorm veel plezier
drie dagen aanwezig zijn op het grootste gastronomische festijn van Vlaanderen.

BiS Wat wordt het gerecht?
P. HUYSENTRUYT Ik had beloofd om geen varkenspoten te serveren, maar we moeten toch onze eigenheid
behouden. Het wordt een stukje buikspek met onder
meer mosselen, selder en vadouvan. Iedereen die het al
geproefd heeft, is er weg van. Het is de perfecte mix tussen de Archèche (buikspek) en het noorden (mosselen).
Ik breng dus een stukje Frankrijk mee naar Brugge.
BiS Het wordt een heuse logistieke operatie voor jou
om duizenden hapjes klaar te maken…
P. HUYSENTRUYT We zijn er klaar voor. Ja, het zal intens worden, maar het zal meer dan de moeite zijn. Een
huzarenstukje dat zal slagen. Je weet: ik wil alles gedaan hebben in mijn leven, en dus zeker ook Kookeet!
BiS Mis je Vlaanderen soms?
P. HUYSENTRUYT Gôh, ik heb een open geest en voel
me overal thuis, maar ik kom heel graag terug naar
hier. Mijn moeder woont nog in Kuurne, dus de band
blijft altijd bestaan. Met S.O.S. Piet maken we bovendien nog altijd deel uit van de Vlaamse cultuur. Mijn huis
staat misschien wel in Frankrijk, maar West-Vlaanderen blijft mijn thuis.

Ik vind het een
grote eer om in
een ereplaats
als Brugge te
mogen koken
BiS Nog voordat onder meer Jeroen Meus en Pascale
Naessens figuurlijk potten braken, was jij de nationale
volksheld met S.O.S. Piet. Hoe kijk je daarop terug?
P. HUYSENTRUYT Mijn enige doel was om een kok als
vakman op televisie te brengen. Ik ben daarin geslaagd,
vind ik. Na mij hebben nieuwe vakmannen en niet-vakmannen het overgenomen. Iedereen mag zijn ding doen,
maar ik vind het toch belangrijk dat als je je vak toont op
televisie, je geen professionele fouten maakt. Gelukkig
zijn Jeroen Meus en de chefs van Njam! ook mensen uit
het vak. Het is niet zomaar ‘restaurantje spelen’ op televisie. Koken mag je niet onderschatten. Het vraagt hard
labeur, veel karakter en veel doorzettingsvermogen. Je
moet er vele uren en veel geld in investeren om er te
komen. Vergelijk het gerust met topsport!
BiS Wat mag er bij Piet op het bord liggen?
P. HUYSENTRUYT Als ik zie dat het eten professioneel
bereid is en dat er smaak in zit, dan ben je bij mij aan het
juiste adres. Je kunt vaak al op het zicht vaststellen of
eten lekker is. Ik kan niet tegen amateurisme. Iemand
die een restaurant openhoudt, moet ervoor zorgen dat
zijn eten in orde is, al is het een gewone croque monsieur. Ik ben een liefhebber van alles wat goed is, maar
door mijn diabetes let ik wel op mijn voeding. Maar ik
wil wel leven, want eten en drinken, dat is al meer dan
35 jaar mijn beroep.
BiS Naar welk moment kijk je uit op Kookeet?
P. HUYSENTRUYT Brugge is een wereldstad op het vlak
van gastronomie en ik kijk ernaar uit om het publiek en
de chefs - waarvan ik de meesten ken - te ontmoeten.
Tijdens Kookeet zijn we allemaal gelijkgestemden en ik
beschouw mijn passage als drie dagen vakantie.
BiS Wanneer is Kookeet geslaagd voor jou?
P. HUYSENTRUYT Als mijn hapjes verkocht zijn en iedereen - ook de organisatie - tevreden is, dan is Kookeet
voor mij geslaagd. Voor iedereen moet een plus een drie
zijn. En hopelijk vragen ze me op de derde dag: “Piet,
wil je volgend jaar terugkomen?” Dan antwoord ik volmondig: “Ja!”.

www.kookeet.be
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NOG MEER CIRQUE PLUS MET
CIRCUS RONALDO EN WOESH
Wie de verjaardagseditie van het circusfestival Cirque Plus miste, krijgt op
vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 juli een nieuwe kans. Dan vindt Cirque
Plus weer plaats in de tuin van het Grootseminarie. De toegang blijft gratis,
maar voor sommige voorstellingen moet je ter plaatse reserveren.
Daarnaast heeft Cirque Plus dit jaar iets extra in petto. Op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond kun je genieten van de avondvoorstelling Fidelis
Fortibus van Circus Ronaldo. Het is een melancholische solovoorstelling
van Danny Ronaldo over de absurde verbondenheid van een circusfamilie.
In de piste wordt Danny omringd door de overleden zielen van zijn dierbaren, die hij terug tot leven wekt. Tickets voor deze voorstelling kosten 10
euro (inclusief reservatiekosten) en zijn verkrijgbaar via In&Uit en www.
ticketsbrugge.be. De minimum leeftijd om Fidelis Fortibus bij te wonen is
twaalf jaar.

Circusatelier Woesh zoekt jongeren (vanaf twaalf jaar) en volwassenen die willen leren koordlopen. De repetities starten
eind juni en de resultaten worden getoond tijdens de voorstelling 'Pechstrook' op Cirque Plus. Podium- of circuservaring
is niet nodig, doorzettingsvermogen en enthousiasme des te
meer. Inschrijven kan via lessen@woesh.be of 0486 79 06 40.

CIRCUSTOER
UITWIJKEN
Van zaterdag 15 juli tot en met woensdag 19 juli komt Brugge Plus ook naar de Brugse wijken met de circustoer van
Uitwijken. Circ Panic zal er de indrukwekkende gratis voorstelling Mira'T brengen. De bar gaat open om 19.00 uur, de
voorstelling start om 19.30 uur.

DATA EN LOCATIES

Zaterdag 15 juli in Lissewege (grasplein Zeezwaluwstraat)
Zondag 16 juli in Sint-Jozef (Gandhiplein)
Maandag 17 juli in Sint-Andries (speelplein Jan Breydellaan)
Dinsdag 18 juli in Sint-Michiels (grasplein Konijnenpijp)
Woensdag 19 juli in Sint-Kruis (grasplein Wiedauwbos)
Locaties onder voorbehoud van wijzigingen.
Kijk op www.uitwijken.be voor de meest actuele info.
www.cirqueplus.be
info@cirqueplus.be
050 44 20 02
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CULTUURCENTRUM
BRUGGE SPEELT EEN HEEL
SEIZOEN LANG VOOR JOU
Cultuurcentrum Brugge pakt na de zomervakantie uit met een
gloednieuw cultureel seizoen met heel wat kwaliteitsvolle producties op het vlak van dans, theater, circus, muziek en beeldende kunst.
Doorheen het hele seizoen loopt een centraal thema: ‘spel’. Het
belang van het spel als culturele activiteit is niet nieuw en grijpt
terug naar de oorsprong van de mens. Spelen is voor jong en oud
een basisbehoefte, denk maar aan theater of muziek spelen. Wie
speelt, wordt uitgedaagd en heeft lef. Wie speelt, beleeft plezier.
Wie speelt, tast grenzen af, komt in een andere wereld terecht en
daar is meteen ook weer de link met theater. Digitale games zijn
ook niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Volgens statistieken vormt ‘gaming’ vandaag de meest beoefende culturele
activiteit.
Binnen dit thema staan tien familievoorstellingen, vier theaterstukken en vier circusvoorstellingen op het programma. Bovendien wordt 'spel' verwerkt in heel wat van de extra activiteiten.
Verwacht je onder de noemer ‘Playtime’ onder meer aan twee
tentoonstellingen en aan een dansvoorstelling rond Tetris, het
populaire spel uit de jaren tachtig. Begin maart 2018 staat een
gameweekend op stapel, met een aanbod voor jong en oud.
Verder staan op theatervlak onder andere volgende namen in de
zalen: Cie Cecilia, hetpaleis, Tom Lanoye, Nico Sturm en Jonas
Van Geel, Bloet en Black Box Revelation, Ontroerend Goed, Zuidelijk Toneel …
Muziek is er van Belgian Brass en Frank Deleu, Le Mystère des
Voix Bulgares, The Dave Specter Band ft. Tad Robinson, Buscemi &
Michel Bisceglia Ensemble, Albert Hammond, Sioen, Peter Koelewijn, The Violent Husbands, Günther Neefs, Lambchop, I Muvrini…
Voor dans zetten Jan Fabre/Troubleyn, Wim Vandekeybus, Christian Rizzo, Batsheva Dance Company en Jan Martens hun beste
voetje voor. Binnen de discipline circus is er werk van onder meer
Groupe Acrobatique de Tanger, Matthias Romir, Collectif Petit Travers en Cirque Inextremiste.

TICKETS

Tijdens de zomermaanden kun je online tickets bestellen via
www.ccbrugge.be, www.ticketsbrugge.be of bij In&Uit, ’t Zand
34, 8000 Brugge. De balies van Cultuurcentrum Brugge zijn opnieuw open vanaf 16 augustus.
www.ccbrugge.be
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TRIËNNALE BRUGGE
PRE-TRIËNNALE 2017:
URB EGG-CAFÉ IN HET
STATIONSPARK

Triënnale Brugge zorgt ook dit jaar voor een onvergetelijke zomer
met kunst en het URB EGG-café aan een onbekende waterkant. De
editie 2016 blikte nog terug op het grote kunstenparcours van Triënnale Brugge 2015, met werken van het Duits-Engelse kunstenaarsduo
HeHe en het URB EGG-café aan de Gentpoort. Dit jaar wordt er vooruit
gekeken, richting Triënnale Brugge 2018.
Het Triënnale Brugge URB EGG-café is natuurlijk meer dan zomaar
een pop-up café. In de expositiecontainer van het URB EGG-café programmeert Triënnale Brugge op vier donderdagavonden ‘ART TALKS’.
Op 6 juli komen curator Michel Dewilde en kunstenaar Renato Nicolodi
aan het woord. Wesley Meuris (BE) wordt geïnterviewd op 27 juli. Op 17
augustus is het de beurt aan het jonge architectuurcollectief Ruimteveldwerk (BE). Zij starten deze zomer al met hun installatieproject voor
Triënnale Brugge 2018 en werken daarvoor samen met Brugse jongeren en godshuisbewoners. Vibeke Jensen, deelnemer aan Triënnale
Brugge 2015, blikt op 31 augustus terug met 1:1 Diamondscope op de
Markt en een nieuw boek.
Op het programma staan ook 'young talks' (specifiek voor ondernemende jongeren), `energy talks', (voor iedereen die duurzame en hernieuwbare energie een warm hart toedraagt) en `URB EAT-zondagen' (voor
avontuurlijke hongerigen). Met KAAP werden bovendien enkele concertjes vastgelegd.

SOLAR BELL, PERFORMANCE VAN TOMÁS SARACENO
Verder is er een permanente tentoonstelling met foto’s van de voorbije
Triënnale. Er komen ook werkschetsen, video’s en foto’s van Tomás Saraceno, die volgende zomer deelneemt aan Triënnale Brugge 2018. De
visionaire kunstenaar Saraceno deelt met ‘Solar Bell’ zijn dromen over
de utopie van nieuw land, niet gewonnen op de zee maar op de zwaartekracht. Wind die energie opwekt is voor Saraceno een inspiratiebron, de
vliegende stad van Italo Calvino een toekomstscenario. De ‘Solar Bell’
is een indrukwekkende, vijf meter hoge tetraëder van buizen uit kunststofvezel en oprolbare zonnepanelen als zeilen. Als het weer meezit,
wordt deze installatie gedemonteerd met een performance tijdens de
laatste weken van augustus.
Het volledige programma vind je op www.triennalebrugge.be en de sociale media.
Pre-Triënnale & URB EGG-café in het Stationspark, tussen het Stationsplein en de Boeveriepoort
Van zondag tot en met donderdag van 11.00 tot 22.00 uur, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 0.00 uur
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DIENSTENCENTRUM VAN
VOLDEN VERHUIST
Het OCMW-dienstencentrum Van Volden krijgt een nieuwe locatie, want het
vertrouwde pand in de Boeveriestraat is
aan renovatie toe. Van Volden krijgt een
nieuwe stek in de Barrièrestraat 13. De
verhuis verloopt in fases.
De Minder Mobielen Centrale en de administratie nemen hun intrek in de Barrièrestraat in de herfst van dit jaar. De
volledige werking van het dienstencentrum volgt in het voorjaar van 2018. Door
de verhuis kan het OCMW een nog betere dienstverlening garanderen aan de
vertrouwde bezoekers van Van Volden.
Zij kunnen op de nieuwe locatie terecht
voor een maaltijd, vrijetijdsactiviteiten of
een babbel met andere bezoekers.
Het nieuwe dienstencentrum ligt op
exact 1 kilometer van de locatie in de
Boeveriestraat en is vlot bereikbaar met
het openbaar vervoer en met de fiets.

DE BRUGSE
ACADEMIE WORDT 300 JAAR
Het Hallegebodt van 8 november 1717 betekende de start van de ‘vrije
ende exempte academie’ in Brugge. Daarmee behoort onze Academie
tot de oudste van Vlaanderen. Al drie eeuwen lang worden kinderen, jongeren en volwassen kunstbeoefenaars er opgeleid door ervaren leraars
en kunstenaars die zo mee het kunstenlandschap bepalen in onze stad.
De Academie speelde ook een zeer belangrijke cultuurhistorische rol in
Europa. De vieringen van 300 jaar Academie laten je vanuit deze geschiedenis kijken naar het heden en de toekomst van de Brugse Academie.
De activiteiten starten in september, met leerlingen, alumni en leraars
die op verschillende plaatsen in de binnenstad hun werk tentoonstellen.
In november komen er grote thematentoonstellingen in de Stadshallen
en in de Poortersloge. De Academie zal ook aanwezig zijn in de publieke ruimte en in de bibliotheek. Open Monumentendag viert mee en
focust op de invloed van de Academie op de Brugse architectuur. Xplore
Bruges creëert voor de gelegenheid een wandeling die je de verborgen
invloed leert kennen van de Academie in Brugge.
Ontdek het programma op www.academiebrugge.be en in de volgende nummers van BiS.

DIENSTENCENTRUM SINT-PIETERS
STRAKS IN ‘ROND DEN HEERD’
Ook het dienstencentrum van Sint-Pieters verhuist binnenkort. Het centrum
is nu ondergebracht in De Dijk aan de
Blankenbergsesteenweg, maar deze
locatie is te klein en de voorzieningen
zijn te beperkt voor de vertrouwde bezoekers.
Het OCMW van Brugge besliste om de
werking te verplaatsen naar de benedenverdieping van appartementencomplex ‘Rond Den Heerd’. Meer dan 50
procent van de inwoners van ‘Rond Den
Heerd’ is ouder dan 60 jaar, 30 procent
van hen is ouder dan 70. Door de verhuis
van het dienstencentrum hoeven ze de
steenweg niet meer over om zich te ontspannen of om een maaltijd te nuttigen.
Het nieuwe dienstencentrum wordt in
het voorjaar van 2018 in gebruik genomen. Ondertussen gaat de werking in
De Dijk onverminderd door. Het stedelijk
buurtwerk blijft ook na de verhuis van
het dienstencentrum actief in De Dijk.
Alle bewoners en verenigingen van SintPieters blijven er welkom.
frank.debaere@ocmw-brugge.be
050 32 75 00

KALENDER
T.e.m. vr 15/08

Expo: De bijzaak wordt hoofdzaak, Kinderboerderij De Zeven Torentjes

p. 11

T.e.m. vr 15/09

Bewaakte zwemzone, Zeebrugge

p. 24

Za 1/07 t.e.m. do 31/08

Strandbibliotheek, Zeebrugge

p. 25

Za 1/07 t.e.m. do 31/08

Sportstrand + animatie, Zeebrugge

p. 24

Za 1/07 t.e.m. do 31/08

Zon, Zee… Zorgeloos, Zeebrugge

p. 26

Za 1/07 t.e.m. zo 10/09

Pre-Triënnale + URB EGG, Stationspark

p. 32

Zo 2/07

Verzorgingsproducten maken met bijenwas, Kinderboerderij De Zeven Torentjes

p. 11

Di 4/07

Combi bus-boot door de haven, Zeebrugge

p. 24

Do 6/07

Filmophetstrand, Zeebrugge

p. 25

Do 6/07

ART TALKS met Michel Dewilde en Renato Nicolodi, URB EGG-café (Stationspark)

p. 32

Do 6/07

Sportkriebels, Koude Keuken

p. 22

Za 8/07

BOB-team, Cactusfestival (Minnewaterpark)

p. 16

Di 11/07

Combi bus-boot door de haven, Zeebrugge

p. 24

Do 13/07

Filmophetstrand, Zeebrugge

p. 25

Za 15 t.e.m. wo 19/07

Circustoer Uitwijken, zie www.uitwijken.be

p. 30

Ma 17 en di 18/07

Radio 2 live, Zeedijk Zeebrugge

p. 24

Di 18/07

Combi bus-boot door de haven, Zeebrugge

p. 24

Do 20/07

Filmophetstrand, Zeebrugge

p. 25

Vr 21/07

BOB-team, Markt + Eiermarkt

p. 16

Vr 21 t.e.m. zo 23/07

Bomboclat, Zeebrugge

p. 24

Vr 21 t.e.m. zo 23/07

Cirque Plus, tuin Grootseminarie

p. 30

Di 25/07

Combi bus-boot door de haven, Zeebrugge

p. 24

Do 27/07

Filmophetstrand, Zeebrugge

p. 25

Do 27/07

ART TALKS met Wesley Meuris, URB EGG-café (Stationspark)

p. 32

Di 1/08

Combi bus-boot door de haven, Zeebrugge

p. 24

Do 3/08

Filmophetstrand, Zeebrugge

p. 25

Zo 6/08

Honingkoekjes bakken, Kinderboerderij De Zeven Torentjes

p. 11

Zo 6/08

MAfestival, Lissewege

p. 24

Di 8/08

Combi bus-boot door de haven, Zeebrugge

p. 24

Do 10/08

Filmophetstrand, Zeebrugge

p. 25

Za 12/08

BOB-team, Benenwerk

p. 16

Za 12 t.e.m. zo 13/08

WECANDANCE, Zeebrugge + BOB-team

p. 16 & 24

Ma 14 t.e.m. wo 16/08

Radio 2 live, Zeedijk Zeebrugge

p. 24

Di 15/08

Combi bus-boot door de haven, Zeebrugge

p. 24

Di 15/08

Festival van de Noordzee, Zeebrugge

p. 26

Wo 16/08 t.e.m. vr 15/09

Expo: Zeehaven van Brugge, ‘Mijn Brugge’

p. 11

Do 17/08

Filmophetstrand, Zeebrugge

p. 25

Do 17/08

ART TALKS met Ruimteveldwerk, URB EGG-café (Stationspark)

p. 32

Vr 18 en za 19/08

Lichtfeest, Lissewege

p. 26

Za 19 en zo 20/08

Praalstoet van de Gouden Boom

p. 4

Di 22/08

Combi bus-boot door de haven, Zeebrugge

p. 24

Do 24/08

Filmophetstrand, Zeebrugge

p. 25

Za 26/08

Openluchtfilmavond (H)eerlijk Brugge, Sint-Kruis

p. 26

Zo 27/08

(H)eerlijk Brugge – Future Food, Astridpark

p. 26

Di 29/08

Combi bus-boot door de haven, Zeebrugge

p. 24

Do 31/08

Filmophetstrand, Zeebrugge

p. 25

Do 31/08

ART TALKS met Vibeke Jensen, URB EGG-café (Stationspark)

p. 32

Za 23 t.e.m. ma 25/09

Kookeet, Stationsplein (kant Sint-Michiels)

p. 27
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WEDSTRIJD
Dien deze ingevulde strook ten laatste op 31 augustus in aan
de balie van 'Mijn Brugge', Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge, naast het Huis van de Bruggeling.
Open van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 17.30
uur en op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur. Gesloten
op zondag.
Uit alle inzendingen worden vijf winnaars geselecteerd die elk een
retro sporttas van Stad Brugge in ontvangst mogen nemen.

Naam en voornaam

Geboortejaar
Adres

E-mail + tel.

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.

