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BESTE BRUGGELING

I

n 2017 hadden we met de toekomst van Brugge de
ambitie om het label van kind- en jeugdvriendelijke stad binnen te halen. Midden juni werd dit doel
bereikt. We willen iedereen die hieraan meehielp,
bedanken voor hun inspanningen. Samen zorgen we
ervoor dat kinderen en jongeren zich thuis voelen in
Brugge.

Heel wat Bruggelingen zetten hun schouders onder
hartverwarmende initiatieven. We willen dat niemand uit de boot valt, van maatschappelijk kwetsbare
jongeren tot senioren. Zo bestaan er in de Brugse
buurten heel wat burgerprojecten. Ze brengen de
buurt samen en houden een oogje in het zeil om vereenzaming tegen te gaan.

Samen zorgen we
ervoor dat kinderen
en jongeren zich thuis
voelen in Brugge

Deze zomer vinden er meer evenementen dan ooit
plaats in Brugge, georganiseerd door of met steun van
de Stad. We kunnen daarbij rekenen op het enthousiasme van geëngageerde Bruggelingen. Een grote
aanrader zijn de burgerprojecten in het kader van de
Triënnale. Op de Vismarkt kan er voor het vierde jaar
op rij ‘gezomerd’ worden met hapjes en drankjes.
De cover en een interview in dit nummer verraden
het al: de fiets en mobiliteit in het algemeen spelen
een belangrijke rol in onze stad. We blijven dan ook
keihard inzetten op de uitwerking van het mobiliteitsplan. Elke zaterdag en eerste zondag van de maand
rijdt de shoppingshuttle door de binnenstad. Je kunt
op- en afstappen aan verschillende haltes. Vanaf 3
september rijdt de shuttlebus ook tijdens de week
tussen de randparking Coiseaukaai en het Station.
De zomer ronden we af in stijl, want op zaterdag
1 september staat met de grandioze opening van
’t Nieuw Zand een groot feest gepland voor alle
Bruggelingen. Houd deze datum dus zeker vrij!

Burgemeester Renaat Landuyt
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INSPIRERENDE (BURGER)PROJECTEN
TIJDENS DE TRIËNNALE
Eind januari vond een brainstorm plaats over (burger)
projecten tijdens de Triënnale. Heel wat ideeën werden
concreet uitgewerkt en je kunt ze de komende maanden
ontdekken. Denk aan een alternatief avondparcours door
lokale kunstenaars, een tangowandeling, het project G-Lab,
De Tank voor jonge creatievelingen, een zomerkamp, een
natuursafari, nieuwe ontmoetingsplekken en nog veel meer.
Alle initiatieven werden gebundeld in een brochure. Hier
worden projecten opgesomd die de komende periode in en
rond Brugge plaatsvinden.

5

LIQUID MICRO CITY
Donderdag 5 juli om 19.30 uur
Start wandeling: Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw, kant
Stationslaan - naast het nieuwe fietspad richting centrum

brugge.be

THE LIQUID WALL

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw wil de poort openen,
zodat mensen het domein rond het ziekenhuis kunnen verkennen. Vormingplus organiseert er een wandeling van twee uur.

The Liquid Wall is een verplaatsbaar paviljoen dat werd gemaakt door
een jonge Brugse architect. Het is een platform voor ideeën en vrije
meningsuiting. Ontmoeting en co-creatie staan er centraal. Je kunt er
ook een tekening, een boodschap of een idee achterlaten. De locaties
waar The Liquid Wall neerstrijkt, vind je terug op de website van de
toekomst van Brugge.

De deelname aan de wandeling is betalend.
Meer info op www.vormingplus-brugge.be.

Heb je zelf een idee over waar je The Liquid Wall zou willen plaatsen?
Neem contact op via toekomst@brugge.be.

BURGERACADEMIE VOOR HET KLIMAAT
Maandag 2, dinsdag 3, vrijdag 6, maandag 9 en dinsdag 10 juli, van
12.00 tot 18.00 uur
MFS III – Minne Floating School, Minnewater
Een van de Triënnale-kunstwerken is de ‘Minne Floating School’. Het
Klimaat Podium Brugge organiseert in deze drijvende school de ‘burgeracademie voor het klimaat’. Op vijf verschillende dagen vinden er
onder meer een lezing, een vraag- en antwoordsessie en een debat
plaats.
De toegang is gratis. Inschrijven via www.klimaatpodium.be
EXPERIMENTEERPLEK JERUZALEM
Stijn Streuvelsstraat 1/A
Ingang: Rolweg, naast nummer 44
Woonzorgcentrum Jeruzalem - met een mooie binnentuin en een zestigtal kamers - wordt in afwachting van een nieuwe en definitieve bestemming enkel tijdens de week gebruikt als dagcentrum. De ambitie
is om deze plek de komende twee jaar in te richten als experimenteerruimte rond wonen, leven en zorg.
Heb je ideeën voor deze plek? Mail liesbeth.perneel@curando.be.
www.curando.be
TANGODANS AAN DE BRUG VAN KOZAKIEWICZ
Elke zondag van 10 juni tot en met 26 augustus om 17.30 uur
Elke zondag om halfzes is het Triënnalekunstwerk BRUG van
Jarosław Kozakiewicz (Groenerei) de plaats waar tangoliefhebbers
elkaar ontmoeten. Daarna wordt er gedanst op de ‘Milonga del Pescador’ op de Vismarkt.
www.pasosdebrujas.be
DE BRUGSCHE PICKNICKTAFEL
EEN CREATIEVE PLEK WAAR ONTMOETEN DELEN WORDT
Van zondag 1 juli tot en met vrijdag 31 augustus, van 11.00 tot 19.00 uur
Sint-Leo Hemelsdaele vzw Secundaire school, Potterierei 11
Het project MIS-verstand komt uit de geestelijke gezondheidszorg en
zet in op talenten van psychisch kwetsbare mensen.
Om dit project meer in de kijker te zetten, wordt er deze zomer een
nieuwe ontmoetingsplek in de stad gecreëerd. Er staan uitnodigende
tafels waaraan iedereen kan aanschuiven voor een ontmoeting, een
goed gesprek of een eenvoudige picknick.
Wil je op deze plaats een activiteit uitwerken? Neem contact op met
MIS-verstand.
info.misverstand@gmail.com
www.misverstandbrugge.be
www.facebook.com/misverstandbrugge

www.mxmxm.be
TOLHUIS – TENTOONSTELLING BUIK VOL VAN AFVAL
Tot en met zondag 16 september
Maandag tot vrijdag, telkens van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot
17.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Tolhuis, Jan van Eyckplein 2
De afvaltentoonstelling ‘Buik vol van afval’ gaat dieper in op het thema
afval. De expo wil extra bewustwording creëren over afval op het strand
en de invloed ervan tonen op verschillende onderdelen van het ecosysteem. De thema’s worden verwerkt in vijf strandcabines. Een aanrader
voor gezinnen!
www.west-vlaanderen.be/informatiecentrum
NATUURSAFARI IN DE STAD
Zondag 1, 15 en 29 juli, 12 en 26 augustus en 9 september om 10.00 uur
Afspraak aan de luifel aan het Bargeplein (vlak bij de Rode Brug)
De stadssafari’s van Natuurpunt vertrekken van concrete waarnemingen van planten en dieren binnen de Brugse stadswallen. Hoe kunnen
natuur, erfgoed en kwaliteitsvol wonen met elkaar samengaan en elkaar versterken?
De wandeling gaat van het Minnewaterpark langs het Begijnhof, het
Oud Sint-Jan, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Dijver en eindigt aan
het Sint-Jansplein.
Inschrijven is voor de individuele bezoeker niet nodig. Groepen nemen best contact op via
wjans566@gmail.com of dirk.pottier@telenet.be.
Tickets kosten 3 euro, contant te betalen aan de gids.
www.natuurpuntbrugge.be/natuurwandeling
ALTERNATIEF AVONDPARCOURS DOOR LOKALE KUNSTENAARS
Tot en met zondag 16 september, telkens na 17.00 uur
Kunstenal wil jonge creatievelingen en kunstenaars een platform geven
en hen betrekken bij een groots kunstevent als de Triënnale. Unieke
locaties, hotspots en verschillende kunstendisciplines vormen de ruggengraat van dit alternatieve kunstparcours.
Je kunt het plannetje met de locaties afhalen in De Vetten Os (Hauwerstraat 5, van donderdag tot en met zaterdag vanaf 17.00 uur), Snuffel
Hostel (Ezelstraat 42, elke dag vanaf 10.00 uur) en La Casita (Sint-Salvatorskerkhof 5, maandag tot en met zaterdag vanaf 17.00 uur).
www.kunstenal.be
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WATERWORLD SUMMER CAMP
Van maandag 27 augustus tot en met vrijdag 31 augustus,
van 9.00 tot 16.00 uur
MFS III – Minne Floating School, Minnewater
Howest, Sint-Jorisstraat 71
Sint-Pietersplas, Blankenbergse Dijk
LAGO Olympia Brugge, Doornstraat 110
Howest lanceert een uniek zomerkamp met water als centraal thema
en de tijdelijke drijvende school op het Minnewater als uitvalsbasis.
Word een echte waterprofessor, duik de Brugse reitjes in, maak je eigen kunstreportage van de Triënnale, bouw je eigen overlevingsvlot of
knutsel een drijvende maquette in elkaar.
Inschrijven doe je via www.howest.be/waterworld. Deelnemen kost 100 euro per kind.
Koeken en drankjes zijn inbegrepen in de prijs. Maximum 25 deelnemers per kamp.
G-LAB
Zilversparrenstraat 48
G-Lab is een laboratorium voor generositeit en een oefenplek in gastvrijheid. Interieurarchitect Tom Callebaut verbouwde zijn woning met
buitenruimte in de Zilversparrenstraat (Sint-Kruis) tot een plek waar
ontmoeting centraal staat.
Wil je op deze plek een activiteit organiseren? Laat het weten via
tom@tc-plus.be. Samen met zijn gezin bekijkt Tom wat mogelijk is.
www.g-motion.org/g-lab
POP-UPBAR GRAAF VISARTPARK
In juli en in augustus, dagelijks van 14.00 tot 18.00 uur
Vier avondmomenten op zaterdag: 7 en 21 juli, 4 en 18 augustus
Graaf Visartpark
De pop-upbar komt deze zomer terug naar het Graaf Visartpark. Dit project van het Feestcomité Christus-Koning is een stimulans voor de buren
om er tijdens de zomer laagdrempelige activiteiten te organiseren.
kristuskoning.brugsebuurten.be
HOUSE OF TIME
Tot en met zondag 16 september, dagelijks van 12.00 tot 18.00 uur
Site DuPont (Gistfabriek), toegang via Wulpenstraat
House of Time is een langetermijnproject en staat symbool voor een
plek van rust, ontmoeting en co-creatie. Een jaar lang gaan raumlabor,
Brugge(n) voor jongeren, Bolwerk en de Brugse jeugd er aan de slag.
Je vindt er verschillende constructies zoals een warmwaterbad, een
boomhut en een reeks bankjes.
Blijf op de hoogte van alle activiteiten en workshops via
de Facebookpagina ‘houseoftimebruges’.
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AGORA
Tot en met zondag 16 september. De kerk is dagelijks open van 11.00
tot 18.00 uur
Magdalenakerk, Schaarstraat
AGORA maakt van de kerk een experimentele ontmoetingsruimte met
een tentoonstelling, een filmstudio en een verhalenkamer met koffiebar. Het AGORA-project is een initiatief van YOT vzw. Deze vereniging
maakt van de Magdalenakerk een unieke publieke ruimte van zingeving
en experimenteert er met projecten en activiteiten.
Heb je een inspirerend verhaal? Kom het vertellen in de verhalenkamer!
www.yot.be/agora
ESTAFETTE
Tussentijdse toonmomenten: donderdag 30 augustus (19.00 tot 23.00
uur) en donderdag 6 september (19.00 tot 23.00 uur)
Finissage expo: vrijdag 14 september (19.00 tot 23.00 uur),
zaterdag 15 en zondag 16 september (10.00 tot 18.00 uur)
De Tank, Burg 4
Jonge kunstenaars verblijven drie weken lang in exporuimte De Tank
en werken er samen met de atelierbewoners aan een grote installatie.
www.detank.be
ZWEMMEN IN DE REIEN
Elke zaterdag en zondag van juli en augustus, van 12.00 tot 18.00 uur.
Op die momenten zijn er redders aanwezig.
Zwemmen: vanaf selgascano pavilion tot Coupure.
Omkleedruimte en sanitair (geen douches): Zaal Den Hoye,
Predikherenrei 15A
Vlak bij de Coupure springt de installatie van het Spaanse architectenbureau selgascano in het oog. Dit drijvende paviljoen is de ideale
plek om pootje te baden of een plons te wagen in de reien. Het project
ontstond vanuit de toekomst van Brugge tijdens de eerste editie van de
Triënnale in 2015 en krijgt deze zomer een vervolg.
www.facebook.com/triennalebrugge.
Mocht je op bepaalde momenten niet mogen zwemmen, verneem je het op deze pagina.
‘BOOST JE BUURT’-DAG
Zaterdag 8 september van 10.00 tot 19.00 uur
Howest, Sint-Jorisstraat 71

Het volledige programma vind je op
www.detoekomstvanbrugge.be, in het Huis van de Bruggeling,
in Mijn Brugge en in het centraal infopunt van de Triënnale
(Poortersloge).
Vragen, ideeën of suggesties?
De toekomst van Brugge
Burg 11, 8000 Brugge
050 44 81 26
050 44 81 32
toekomst@brugge.be
www.detoekomstvanbrugge.be
@toekomstbrugge / #detoekomstvanbrugge
www.facebook.com/detoekomstvanbrugge
www.instagram.com/detoekomstvanbrugge

Het vijfde festival van de toekomst van Brugge wil Bruggelingen inspireren tijdens een ‘boost je buurt’-dag. Wil je jouw buurt aangenamer
en duurzamer maken? Wil je een project uitwerken om je buur(t) beter
te leren kennen? Dan is deze dag iets voor jou.
Aan de hand van lezingen, workshops, een infomarkt en een inspiratiemuur word je verder op weg geholpen.
Wil je die dag je eigen buurtproject voorstellen of andere buurten inspireren? Neem contact op via toekomst@brugge.be.
www.detoekomstvanbrugge.be

VERHAAL IN CIJFERS
2
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In het Grootseminarie en in de Poortersloge
geven 2 tentoonstellingen je meer inzicht
in het ontwerpproces en in het thema van
de vloeibare stad. Er zijn ook 2 bijzondere
cafés: URB SEA in Zeebrugge en URB
EGG in de tuin van de Poortersloge.

Voor Skyscraper (the Bruges Whale)
werd op de stranden van Hawaii meer
dan 5 ton plastic afval bijeengeraapt,
waaronder een toiletbril, plastic flacons,
kratten en een blauw hobbeldier.

Met slechts 6 verschillende modules bouwde
John Powers zijn sculptuur ‘Lanchals’ aan
het Minneboplein. De open stalen balkvormen
hebben de verhoudingen 2x3x4, maten
waarmee de kunstenaar heel vaak werkt.

134

7.500

12.000

De werken van Triënnale Brugge 2018 kun je
134 dagen lang bewonderen, van 5 mei tot en
met 16 september tussen 12.00 en 18.00 uur.

In alle installaties samen is zo’n 7.500 m²
hout verwerkt. De plankenvloer van
het selgascano pavilion bestaat uit
gerecupereerde terrasplanken van
het URB EGG-café. Hier en daar zie je
nog een stukje van het oude logo.

Er werden meer dan 12.000 op maat
gemaakte bouten en schroeven gebruikt voor
de constructie van MFS III - Minne Floating
School van NLÉ aan het Minnewater.

visitbruges.be

10
VISIT
BRUGES

VISIT BRUGES PROMOOT
KUNSTGALERIJEN EN
ANTIEKZAKEN BIJ DE
INTERNATIONALE BEZOEKER

campagnebeeld_ArtsandAntiques.indd 1

BRUGGE
GALERIE WEEKEND
INSPIRED BY TRIËNNALE
BRUGGE 2018
In de Brugse binnenstad organiseren acht
galerijen voor actuele kunst en design op
vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 augustus het 'Brugge Galerie Weekend'. Ze
pre
senteren tentoonstellingen geïnspireerd door Triënnale Brugge 2018 Liquid
City - Vloeibare Stad.
Tijdens dit weekend zijn de galerijen open
op vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur en op zaterdag en zondag van 11.00 tot 18.00 uur. Op
www.bruggegalerieweekend.be vind je een
plan en alle info.
De deelnemende galerijen zijn Absolute Art
Gallery, Black Swan Gallery, Galerie Broes,
Galerie Pinsart, Galerie Thomas Serruys,
Galerie Vanlandschoote, kind of oj en 44 Gallery. Zij brengen werk van Wim Ricourt, Tom
Herck, Maaike Leyn, Marion Moskowitz, Ilona
Plaum, Hans van der Ham, Romain Weintzem, Emmanuelle Aussedat, Sophie Domont,
Babette Degraeve, Ief Spincemaille, Wouter
Hoste & Harvey Bouterse, atelier Serruys,
Alexander D’hiet, Luc Peire, Michel Martens,
Vic Gentils, Andre Bogaert, Gilbert Swimberghe, Kurt Lewy, Guy Vandenbranden, Pol
Mara, Mathias Casaer en Marc Schepers.

Dit voorjaar lanceerde Visit Bruges de
hashtag #LocalLove. Deze succesvolle campagne promoot authentieke winkeladresjes
in de binnenstad. Nu pakt Visit Bruges uit
met een vervolg, gericht op kunst- en antiekliefhebbers.

TRIËNNALE LOKT
INTERNATIONALE PERS
NAAR BRUGGE
De opening van de Triënnale kon op grote internationale belangstelling rekenen. Op uitnodiging van Toerisme Brugge en Toerisme
Vlaanderen bezochten 85 buitenlandse journalisten uit veertien landen Brugge. Dat zijn
er 36 meer dan bij de opening van de vorige
editie. Op 4 mei ontdekten de journalisten in
het bijzijn van de curatoren en de kunstenaars
de kunstwerken van Triënnale Brugge 2018.
Toerisme Brugge en Toerisme Vlaanderen
organiseerden al eerder druk bijgewoonde
persmomenten in London, Berlijn en Madrid
en de komende periode zetten ze verschillende acties op voor buitenlandse culturele magazines. Ook komen er bijdragen in de cultuurbijlagen van kranten en op onlinemedia
en wordt er samengewerkt met touroperators die Brugge aanbieden als bestemming.
In Milaan rijdt er zelfs een Triënnale-tram!
www.triennalebrugge.be

Kunst en antiek vind je niet alleen in de
Brugse musea. Met een beetje geluk tik je je
eigen kunstschat op de kop in een van de vele
kunstgalerijen en antiekzaken die Brugge
rijk is. Het aanbod is kwalitatief hoogstaand,
maar toch op maat van iedereen. Het spreekt
zowel de liefhebber met een klein budget als
de gepassioneerde en veeleisende verzamelaar aan.
Het stadsplan #ArtandAntiques bundelt
veertien kunstgalerijen en veertien antiekzaken in de Brugse binnenstad. Het laat de
internationale bezoeker kennismaken met
het hoogwaardige aanbod in deze zaken: van
eeuwenoude kunstobjecten, unieke manuscripten en 17de-eeuwse schilderijen tot hedendaagse creaties en eigentijdse fotografie.
Het plan wordt internationaal gepromoot,
zowel digitaal, in print als via sociale media.
Het is verkrijgbaar in de toeristische infokantoren, in hotels en in de betrokken handelszaken. Op de website van Visit Bruges
worden alle kunstgalerijen en antiekzaken
toegelicht. Ook als je de QR-code op de promotiesticker in de handelszaken scant, kom
je op deze pagina terecht.
www.visitbruges.be/nl/artandantiques

4/05/18 10:3
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ZOMEREN IN ZEEBRUGGE EN LISSEWEGE
Deze zomer zet Toerisme Brugge de toeristische troeven van Zeebrugge en Lissewege weer in de kijker. Net zoals vorig jaar is het concept van de campagne 2018 opgebouwd rond mensen van de streek.
Elk vertellen ze op hun eigen manier over hun passie voor Lissewege
en Zeebrugge. Deze locals geven ook tips in de nieuwe inspiratiegids.
Bovendien zullen ze te zien zijn op Focus-WTV. Ze prijzen de hele zomer lang, zes dagen op zeven, hun favoriete plekjes aan. In de Vakantiekrant van de Krant van West-Vlaanderen komen Zeebrugge en
Lissewege aan bod in de vorm van twee zoektochten.
Ook Radio 2 werkt dit jaar weer samen met Toerisme Brugge. Op donderdag 19 en vrijdag 20 juli en op woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag
17 augustus zendt de populaire familiezender tussen 9.00 en 13.00 uur
live uit vanop de Zeedijk. De focus tijdens deze twee uitzendperiodes ligt
op de troeven van zowel Zeebrugge als Lissewege.
Wegens aanhoudend succes ondersteunt Toerisme Brugge nog steeds de
gecombineerde excursie met bus en boot door de haven, in samenwerking met het Feestcomité, MBZ en Rederij Franlis. Het gaat om een gegidste excursie van een halve dag met een rondvaart én een rondrit door
het havengebied.
De bus vertrekt elke woensdag in juli en augustus om 13.45 uur aan de
parking op de hoek van de Tijdokstraat met de 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.
Hopelijk inspireren de locals je ook om een van de vele evenementen
mee te pikken die deze zomer worden opgezet met financiële steun van
Toerisme Brugge. Zo organiseert Brugge Plus het Lichtfeest in Lissewege (vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus) en Filmophetstrand in Zeebrugge (elke donderdag in juli en augustus). Ook het MAfestival strijkt
een hele dag neer in Lissewege (zondag 5 augustus), met concerten in
de kerk en in de schuur van Ter Doest. In beide deelgemeentes wordt
nog een pak andere activiteiten opgezet: de Strandbibliotheek (zondag 1
juli tot en met vrijdag 31 augustus), strandanimatie en sportactiviteiten
in en aan het URB SEA-paviljoen (zaterdag 23 juni tot en met zondag
2 september), WECANDANCE (zaterdag 11 en zondag 12 augustus),
Bomboclat (vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus), WIJklanken (dinsdag 7
augustus in ô d’chatô in Lissewege en dinsdag 21 augustus in Port Basil
en Ponton A in Zeebrugge) en het Festival van de Noordzee (woensdag
15 augustus). Ten slotte kun je in het URB SEA-café elke dag - tot eind
september - met zicht op zee genieten van een heerlijke verfrissing.
Het volledige overzicht van alle activiteiten vind je terug in de evenementenkalender die verkrijgbaar is in de Brugse infokantoren.
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ZON, ZEE…
ZORGELOOS
ZONNEKLOPPEN ZONDER
ZORGEN IN ZEEBRUGGE BAD
Zon, Zee… Zorgeloos richt zich tot mensen
met mobiliteitsbeperkingen, (groot)ouders
met peuters of kleuters en anderen. Dankzij dit initiatief kunnen zij in juli en augustus
van 10.30 tot 18.30 uur op een comfortabele
wijze een gezellige dag doorbrengen op het
strand.
Stad Brugge plaatst in het Badengebouw
een aangepast toilet en een aangepaste
douche. Je kunt er gratis vier strandrolstoelen, een strandrollator en een tiralo (rolstoel
waarmee je tot aan de zee wordt gebracht)
lenen. Er staan ook jobstudenten klaar om
mensen te begeleiden naar en op het strand.
Heb je een beperking en kom je met de tram
of met de trein naar Zeebrugge? Je kunt op
de studenten rekenen om je van je aankomstplaats naar het strand te brengen.
Bel voor je bezoek naar 0472 90 08 45 om
af te spreken.
dienst.welzijn@brugge.be
050 47 55 16

RAID OF VALOUR
Op zaterdag 18 augustus is de dorpskern
van Zeebrugge het strijdtoneel voor de
tweede editie van Raid of Valour, een Urban
Obstacle Run voor het goede doel. Het parcours loopt langs de straten, pleinen, parken, tuinen en verborgen pareltjes van het
pittoreske havendorp. Dit jaar kun je kiezen
voor een aangepaste omloop van 5 of van
10 kilometer. Je kunt het traject een of twee
keer afleggen en er zijn minstens twintig
hindernissen per ronde.
De naam van het evenement verwijst naar
een veldslag die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Zeebrugge plaatsvond. De Britten
probeerden de toegang tot de zee te blokkeren en zo Duitse duikboten het uitvaren
te beletten. De missie slaagde, maar eiste
een grote tol. Enkele officieren en mariniers
kregen bij thuiskomst een Victoria Cross, de
hoogste Britse militaire erkenning. Op die
medaille stonden de woorden ‘For Valour’.
raidofvalour.be

SPORT@STRAND
OPENT EEN WEEK
VROEGER
Op zaterdag 23 juni - een week eerder dan
voorzien - start de jaarlijkse animatie op het
strand van Zeebrugge. Dagelijks worden er
heel wat recreatieve tornooitjes en strandspelletjes georganiseerd en iedere donderdagnamiddag kunnen de senioren er een
uurtje sporten onder begeleiding van een
professionele lesgever.
Het Sportstrand is elke dag open van 11.00
tot 17.00 uur. Je kunt er allerlei sportmateriaal gratis lenen.
www.brugge.be/sportstrand-zeebrugge
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WEDSTRIJD
#TROTSOPBRUGGE

rianne en vrienden
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ris (Frankrijk) …
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SAVE THE DATE
FEESTELIJKE OPENING ’T ZAND
ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2018 OM 19.00 UUR
Het einde van de grondige heraanleg van ’t Zand en de Vrijdagmarkt nadert met rasse schreden. De voorbije maanden
veranderde de grootste open plaats van Brugge in een mooi,
licht en functioneel evenementenplein.

uggeling
Ben je een fiere Br
ze
en trek je erop uit de
e
zomer? Toon je liefd
envoor je stad in binn
en buitenland!
zelf
Post een foto van je
en/of je familie en
ugge
vrienden in een Br
t.
wieler- of loopoutfi
brugge
op
Tag die met #trots
ijnt jouw
en wie weet versch
oktober.
bijdrage in BiS van

Stad Brugge wil alle inwoners laten genieten van het afgewerkte plein en hen bedanken voor hun geduld. Daarom nodigt
het stadsbestuur alle Bruggelingen uit op de grote opening.
Op zaterdag 1 september om 19.00 uur is iedereen van harte
welkom op ’t Zand voor een onvergetelijke feestavond met
concerten, een gratis receptie en heel wat animatie.
Mis dit unieke moment niet!

GEN
DE WINNAARS KRIJ
EEN LEUKE PRIJS!

INTERVIEW
SOFIE DE VOOGHT, ALLROUNDVRIJWILLIGER BIJ BRUGGE PLUS

B

rugge Plus, dat in Brugge culturele en toeristische
evenementen op poten zet, doet vaak een beroep op
vrijwilligers. Een van de trouwste daarvan is Sofie De
Vooght. Sofie woont al achttien jaar in Zeebrugge en
werkt al 21 jaar voor het Wit-Gele Kruis. Ook na de werkuren
steekt deze geboren en getogen Brugse de helpende handen
uit de mouwen.
BiS Hoe ben je in contact gekomen met Brugge Plus?
SOFIE DE VOOGHT Dat was tijdens de eerste jaren van Filmophetstrand. Toen was dat nog met een opblaasbaar scherm en
werd er geprojecteerd vanop de Zeedijk. Ik ontmoette er Noël
Steen van Brugge Plus. Hij was vroeger de man achter Rock Torhout en aan dat festival heb ik ook nog meegewerkt. We raakten
aan de praat en hadden het over vrijwilligerswerk. Zo komt het
dat mijn man en ik al enkele edities het geluid verzorgen tijdens
Filmophetstrand. De laatste twee jaar werkte ik ook mee aan de
zoektocht ‘Schat van Vlieg’. Ik verstopte de schat en zorgde voor
de begeleiding. De voorbereiding en de inhoud van de zoektocht
zijn in handen van Brugge Plus. Daarnaast verleen ik mijn medewerking aan tal van andere evenementen. De laatste jaren is het
aantal daarvan flink gestegen.
BiS Voor welke evenementen zet je je deze zomer in?
S. DE VOOGHT Vooreerst is dat elke donderdag Filmophetstrand.
Cirque Plus staat ook op de planning, van opbouw tot afbraak.
Tussendoor probeer ik altijd een paar circusvoorstellingen mee
te pikken. Het kunstenparcours van de Triënnale staat zeker ook
op mijn programma, net zoals het Lichtfeest in Lissewege en
Uitwijken. Normaal breng ik gewoon een bezoekje aan Uitwijken, maar ik kan het vaak niet laten om toch een handje toe te
steken. Tijdens Autoloze Zondag ben ik ook altijd van de partij.
Dan vind je mij meestal backstage of help ik op het podium. Om
af te sluiten is er Kookeet. Daar zijn we in zijn geheel zeker twee
weken mee in de weer.
BiS Vanwaar komt jouw grote engagement voor Brugge Plus?
S. DE VOOGHT De evenementen die Brugge Plus organiseert zijn
altijd heel leuk. Het is fantastisch om daar deel van uit te maken.
Er is ook altijd een prima sfeer tussen alle medewerkers.
BiS Waar kijk je deze zomer echt naar uit?
S. DE VOOGHT Ik kijk het meeste uit naar de Triënnale. Ik volgde
de voorbereidingen een beetje via de sociale media en ben zeer
benieuwd. Je zult mij - als Zeebruggenaar - ook vaak op het terras van het URB SEA-café terugvinden.
BiS Doe je nog ander vrijwilligerswerk?
S. DE VOOGHT Ik maak al twintig jaar deel uit van de organisatie
van de Ronde van Vlaanderen. Met een hele ploeg leiden we de
start in goede banen: van het klaarzetten van het startpodium en
de bewegwijzering voor de vips tot het begeleiden van ploegdirecteurs en journalisten.
Daarnaast ben ik buurtambassadeur in Zeebrugge, maar aangezien de activiteiten meestal tijdens de werkuren plaatsvinden,
staat dat engagement momenteel op een lager pitje.
www.zomervanbruggeplus.be

ZOMER VAN BRUGGE PLUS
Filmophetstrand, elke donderdag
in juli en augustus.
Kinder- en jeugdfilm om 14.00 uur en
16.00 uur, avondfilm om 20.00 uur
www.filmophetstrand.be
Uitwijken Circustoer, zaterdag 14
juli tot en met woensdag 18 juli
Alle locaties op www.uitwijken.be
Cirque Plus, vrijdag 20 juli
tot en met zondag 22 juli
www.cirqueplus.be
Collectif Malunés - Forever, happily...,
vrijdag 20 juli tot en met zondag 22 juli
www.cirqueplus.be
Lichtfeest Lissewege, vrijdag
17 en zaterdag 18 augustus
www.lichtfeestlissewege.be
Feestelijke opening 't Zand,
zaterdag 1 september
Uitwijken Septembertoer, elk
weekend in september
www.uitwijken.be
Belgiek
www.belgiek.be
Autoloze Zondag, zondag
16 september
www.brugge.be
Triënnale Brugge 2018, tot en
met zondag 16 september
www.triennalebrugge.be
Kookeet, zaterdag 29, zondag 30
september en maandag 1 oktober
www.kookeet.be
Haal de handige en overzichtelijke programmabrochure ‘Zomer van Brugge Plus’ bij In&Uit (’t
Zand 34) of Hoofdbibliotheek Biekorf of download
de brochure via www.zomervanbruggeplus.be.
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VEILIGE, GEZONDE EN LEUKE
ZOMEREVENEMENTEN
Organiseer je een leuk evenement deze zomer en wil je
een gezonde en veilige feestsfeer promoten? Hier volgen enkele tips.
Draag met je evenement de boodschap ‘samen uit, samen thuis’ uit. Deel bijvoorbeeld kleurbandjes uit onder
de feestvierders naargelang de deelgemeente waar ze
wonen. Geef fietsenstallingen op hun beurt ook die kleur.
Op die manier kunnen jongeren met elkaar afspreken om
samen naar huis te fietsen. Het is ook een goed idee om
bustijden en taxinummers aan de uitgang te leggen, zodat de feestvierders veilig thuis kunnen geraken.

EEN HELE VAKANTIE
ZOMEREN OP DE VISMARKT
Tot en met vrijdag 31 augustus kun je weer
gezellig zomeren op de Vismarkt. Elke
vrijdag, van 16.00 tot 22.00 uur, zorgen de
plaatselijke handelaars er voor heerlijke
hapjes en drankjes tegen democratische
prijzen. De vierde editie maakt van de Vismarkt opnieuw een ongedwongen zomerse
ontmoetingsplek waar beleving en lekker
eten centraal staan. Het initiatief sluit aan
bij de ingediende ideeën voor de toekomst
van Brugge over de Vismarkt.
www.brugge.be/economie
economie@brugge.be

Zorg voor lekkere non-alcoholische dranken, zoals verfrissende mocktails. Breng ze onder de aandacht door er
bijvoorbeeld een tombola aan te koppelen. Maak je alcoholvrije consumpties goedkoper dan de alcoholische en
serveer ze in grotere bekers. Het aanbieden van gratis
(kraantjes)water is ook een aanrader.
Bied gratis oordoppen aan. Zo kan iedereen blijven genieten van de muziek.
Feestvierders hebben soms ook een pauze nodig. Richt
daarom een aantrekkelijke chill-out ruimte in.
De campagne ‘Never waste a great party!’ van het
Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs bundelt vijftien tips om te feesten van begin tot einde. Kies de
boodschappen die bij jouw evenement aansluiten en pas
ze aan je huisstijl aan. Meer info op
www.vad.be/materialen/detail/never-waste-a-great-party.
rani.hoste@brugge.be

brugge.be

V.U. Karin Genoe, Vias institute, Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel
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Ook
Brugge
is er trots op.

BRUGGE
OLTIED
SCHOANE

Bedankt,
afval in de
vuilbak
#bruggeoltiedschoane

brugge.be/oltiedschoane

bob.be

OOK DEZE ZOMER IS IEDEREEN BOB
Een mooie lange zomer staat gelijk met zonovergoten terrasjes, stadsfestivals en buurtfeestjes. Een pintje, een glaasje wijn of een fruitige cocktail horen er vaak bij, maar wie nog met de wagen moet rijden, doet dit
alcoholvrij.
Onder de slogan ‘Iedereen is BOB!’ doet Brugge mee aan de nationale
BOB-campagne. Zowel in de horeca als op de vele evenementen (zoals het
WK-fandorp) is BOB alomtegenwoordig.

In ieder van ons schuilt een BOB
Als je op stap gaat, een event organiseert of een zaak uitbaat waar alcohol wordt geserveerd, plan je op voorhand hoe iedereen veilig thuis
geraakt. Daarbij kan iedereen blindelings vertrouwen op BOB.

Hoe word je BOB?
Ben je zelf chauffeur, raak dan geen druppel alcohol aan. Er zijn heel wat
heerlijke alternatieven, van een mocktail tot non-alcoholisch bier. Je kunt
ook een taxi reserveren, een hotel boeken in de buurt of een traject uitstippelen met het openbaar vervoer.

BRUGGE OLTIED SCHOANE:
NIEUWE BORDEN IN HET STRAATBEELD
Stad Brugge pakt uit met nieuwe sensibiliseringsborden over
afval op straat en huishoudelijk afval in de openbare vuilnisbakken. Met deze borden wil het stadsbestuur iedereen warm
maken om het openbaar domein respectvol te gebruiken.
Naast sensibilisering leveren de stadsdiensten dagelijks heel
wat inspanningen voor een leefbare stad. Ook het netwerk van
zwerfvuilvrijwilligers groeit verder aan. Toch blijken al die inspanningen broodnodig om Brugge proper te houden, want een
propere straat, buurt en stad, daar werken we samen aan.
Ben jij al fan van een ‘schoan’ Brugge?
Meer info vind je op
brugge.be/fanvanbruggeoltiedschoane
#bruggeoltiedschoane

De BOB-blaasmachine en de BOB-Bende
Ook deze zomer staat de BOB-blaasmachine in Brugge. Wie BRUGGE
een negatieve
ademtest aflegt, krijgt van de automaat een mooie BOB-sleutelhanger.
Aan
OLTIED
SCHOANE
de ingang van het Cactusfestival kun je dan weer de BOB-Bende
tegen het
lijf lopen. Deze vrolijke groep gaat actief op pad, op zoek naar positieve verhalen van mensen die de BOB-attitude onderschrijven en er trots op zijn. Zij
komen aan het woord en krijgen een forum op socialemediakanalen.

Is je zaak, event of festival BOB-proof?
Staan er non-alcoholische dranken op je drankenkaart? Bezorg je info
over openbaar vervoer in de nabijheid? Bied je een taxidienst aan? Heb
je tips voor overnachtingsmogelijkheden in de buurt? Als je antwoord ‘ja’
is, ontvang je dankzij deze BOB-attitude misschien wel een BOB-onderscheiding. Via de BOB-media wordt je zaak, festival of event in de kijker
gezet.
preventie@brugge.be

brugge.be/oltiedschoane

Huisvuil
past niet in
de openbare
vuilbak
#bruggeoltiedschoane
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ORIËNTEER JE IN
SPORTCOMPLEX DE
GULDEN KAMER
Sportcomplex de Gulden Kamer in Sint-Kruis
is hét sportpark voor openluchtsporten in
Brugge. Je kunt er voetballen, frisbeeën, basketten, krachtballen, tennissen, boogschieten, cricketten, padellen en nog veel meer.
Het aanbod wordt nu uitgebreid met een
oriëntatieloopparcours. Oriëntatieloop is
een loopsport waarbij je langs verschillende
punten loopt met behulp van een kaart. Het
is niet alleen leerrijk, maar ook heel leuk.
Het parcours is het eerste Mapico-oriëntatieloopparcours in West-Vlaanderen. Elk
oriëntatiebordje is uitgerust met een kleur,
een getal of een afbeelding. Je kunt je eigen
zoektocht samenstellen of de kant-en-klare
opdrachten gebruiken.
Het oriëntatieloopparcours is geschikt voor
zowel scholen, jeugd- of sportverenigingen
als voor individuen.
sportdienst@brugge.be
050 44 8000

OUTDOOR FITNESS
IN BRUGGE
Bruggelingen kunnen sinds april gratis
fitnessen in de openbare ruimte. De Stad
plaatste de eerste negen outdoor fitnesstoestellen op drie locaties: Baron Ruzettepark
in de binnenstad, sportpark Gulden Kamer in
Sint-Kruis en de Koude Keuken in Sint-Andries. Het gaat telkens om een roeitoestel,
een moonwalker en een crosstrainer. De
toestellen zijn toegankelijk voor iedereen en
zeer gemakkelijk te gebruiken. Er staat telkens een bord bij met info over het gebruik
en over welke spieren er worden getraind.
De toestellen staan op gemakkelijk bereikbare plaatsen die een link hebben met sport.
In het Ruzettepark staan de toestellen langs
de Vesten en in de Koude Keuken naast de
Finse piste. In de Gulden Kamer bevinden ze
zich centraal in het sportpark, naast de minipitch en het kunstgrasveld. De fitnesstoestellen staan gegroepeerd. Zo kun je tijdens
het sporten met elkaar praten.
De beslissing om deze toestellen te plaatsen
past binnen de beleidsdoelstelling van de
Stad om te zorgen voor een brede waaier van
kleinschalige sportinfrastructuur (petanqueveldjes, minipitches, basketbalveldjes …).
Het gaat om een proefproject dat na een jaar
wordt geëvalueerd. Is de evaluatie positief,
dan wordt het plan verder uitgewerkt.

POLYVALENT SPORTVELD
DUDZELE: VERNIEUWD
EN VOOR IEDEREEN
Aan de Herdersbrug in Dudzele ligt de Brugse Trimm- en Roeiclub, waar onder andere
olympiër Hannes Obreno lid van is. De roeiclub heeft al jaren een goede naam op het
vlak van jeugdopleiding en topsport en is ook
de enige Brugse club die een jeugdherberg
uitbaat.
Naast het centrum lag een verwaarloosd
sportveldje dat nu dankzij middelen van
Stedenbeleid werd omgetoverd tot een
gloednieuw sportveld. Sport- of jeugdverenigingen, maar ook jongeren uit de
buurt kunnen er vrij sporten. Wie ‘s avonds
sport, betaalt enkel een kleine elektriciteitsbijdrage. Je kunt kiezen uit mini- of
zaalvoetbal, basketbal, volleybal, badminton, tennis of handbal.
Je kunt het veld gratis reserveren via
050 59 93 21 of dudzele@vjh.be.
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WELZIJN

Jouw
medicatieschema?
Vraag ernaar
bij je arts of
apotheker!
Brugge op schema!

BRUGGE OP SCHEMA
HULP BIJ MEDICATIEGEBRUIK
Gezonde Gemeente Brugge wil samen met
de ziekenhuizen, huisartsen, apothekers,
thuiszorgdiensten en andere zorgverleners
de bevolking informeren over goed medicatiegebruik. Daarom willen ze mensen aanmoedigen om systematisch een medicatieschema bij te houden.

Een medicatieschema?

Een medicatieschema is een overzicht van
welke medicatie je op welk tijdstip en in
welke hoeveelheid moet nemen. Bovendien
staat er vermeld waarvoor de medicatie
dient, of je de medicatie mag pletten …

Altijd op zak

Het medicatieschema bevat een schat aan
informatie. Bezorg je schema altijd aan je
huisarts. Zo kan hij of zij er bij het voorschrijven van je medicatie rekening mee houden.
Toon het ook aan je verpleegkundige of aan
een andere zorgverlener die bij jou aan huis
komt en neem het mee bij een consultatie
of een opname in het ziekenhuis. Zo weet
iedereen die met je gezondheid is begaan
welke medicatie je inneemt.

ROUTE 36: NIEUW CENTRAAL
BASISKAMP VOOR MAATSCHAPPELIJK
KWETSBARE JONGEREN
Het project ‘Brugge(n) voor jongeren’ is een
samenwerking tussen Stad Brugge, OCMW
Brugge en CAW Noord-West-Vlaanderen,
met medewerking van alle lokale partners
die actief zijn met en voor maatschappelijk
kwetsbare jongeren. Het project richt zich
tot de gesloten ‘pistachenootjes’: kwetsbare
jongeren waar vele dienst- en hulpverleners hun tanden op stuk bijten. In Brugge wil
‘Brugge(n) voor jongeren’ de aandacht voor
deze jongeren versterken.
Sinds de start van ‘Brugge(n) voor jongeren’ in
2012 wordt er gewerkt aan een betere verbinding tussen drie diensten die actief zijn in de
vrijetijdssfeer van jongeren:
- Preventiewerkers (Stad Brugge) zijn zoveel
mogelijk aanwezig en actief op straat en
zoeken actief jongeren op. Ze hebben in het
bijzonder oog voor maatschappelijk kwetsbare jongeren;
- Buurtsport (OCMW-Vereniging Spoor
Brugge) biedt een laagdrempelig en wijkgericht aanbod van sport en spel voor elke
Bruggeling, met specifieke aandacht voor
kansengroepen en jongeren;
- Jongerenwerking ’t Salon (CAW NoordWest-Vlaanderen) is een vrijetijdswerking
voor jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties.
In 2017 vond er op elke laatste woensdag van
de maand en op donderdag in de vakanties een

DRUGS IN BEWEGING

activiteit plaats. De activiteitenkalender staat
op www.facebook.com/bruggenjongeren.
Sinds november vorig jaar is er een centraal
basiskamp: ROUTE 36. Deze centralisering
versterkt de werking, het bereik en de slagkracht van het huidige jeugdwelzijnswerk
voor de doelgroep. Er werd gekozen voor een
basiskamp in de binnenstad: het (gedeeltelijk) vrijgekomen pand in Vlamingdam 36 van
CAW Noord-West-Vlaanderen. ‘Brugge(n)
voor jongeren’ kon er op korte termijn en met
beperkte kosten zijn intrek nemen.
Ook een aantal welzijnsdiensten die zich op
jongeren richten, zijn trouwe partners van
deze initiatieven. Zij kunnen zorgen voor
meer gerichte ondersteuning van kwetsbare
jongeren:
- Het Jongerenadviescentrum of JAC (CAW
Noord-West-Vlaanderen) biedt informatie,
advies en ondersteuning rond alle welzijnsvragen waar jongeren tussen 12 en 25 jaar
mee zitten;
- Het Casemanagementproject LOGiN
(CAW Noord-West-Vlaanderen) helpt de
jongere en zijn context zoeken naar geschikte hulp en biedt daarnaast ook trajectbegeleiding aan.
info@bruggenvoorjongeren.be
0490 42 14 98

Is er iets veranderd aan je schema of heeft
de huisarts of specialist er iets op aangevuld? Laat je schema dan aanpassen door
je huisapotheker of huisarts. Zo heb je altijd
een actueel exemplaar bij de hand.

Via het Joint Effort Project (JEP) kun je
een stappenplan ontwikkelen dat je helpt
om een alcohol- en drugsbeleid uit te werken. Als je het project tot een goed einde
brengt, kan dat jouw jeugdbeweging 500
euro opbrengen.

• Iedereen weet wat wel en niet kan;
• Iedereen weet duidelijk wat te doen
bij problemen;
• Je kunt sneller reageren op
problemen;
• Het vertrouwen van ouders en
omgeving groeit;
• Het heeft een positief effect op de
ledenwerving;
• Je neemt je voorbeeldfunctie goed
op;
• De leden leren omgaan met alcohol
en drugs;
• De groep toont verantwoordelijkheid;
• Je vermijdt dat je juridisch
verantwoordelijk kan worden gesteld.

www.brugge.be/opschema
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge
info@brugge.be
050 44 8000

Waarom een alcohol- en drugsbeleid?
• Je kunt er problemen mee
voorkomen;

iris.maertens@brugge.be
050 44 80 68

Houd je schema up-to-date

Soms kunnen alcohol, cannabis en andere
drugs voor problemen zorgen in de jeugdbeweging. Daarom denk je als leiding best
even na over wat wel en wat niet kan en
wat je rol daarbij is. Zo voorkom je onaangename verrassingen en sta je klaar als er
toch iets mis gaat.

Jeugd en Studenten
l kind- en
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t
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Brugge
lijke stad
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ERT

HÉLÈNE ME

Halverwege juni kreeg Brugge officieel het label van
kind- en jeugdvriendelijke stad. Om dit te vieren, lanceerde Stad Brugge onlangs een filmpje. Daarin brengt
regisseur Sarah Van Dale (Sarazon Creative) een prachtig avontuur dat Brugge toont door de ogen van kinderen. Hélène Meert (8 jaar), Pieter-Jan Desmedt (13 jaar)
en Silke David (12 jaar) spelen erin mee.
BiS Pieter-Jan, waarom werd dit filmpje gemaakt?
PIETER-JAN DESMEDT Het filmpje toont dat kinderen en
jongeren hier ook een plaats hebben. Je ziet ons in Brugge het avontuur opzoeken in dagelijkse dingen. Het toont
ook dat we in een ideale wereld zelf de fiets kunnen opspringen en een leuke tijd kunnen beleven met vrienden.
BiS Wat vonden jullie het leukste aan je rol?
HÉLÈNE MEERT Dat ik met mijn eigen fiets mocht wegrijden van mijn broer en dat ik mijn eigen weg mocht
zoeken in Brugge. Meisjes kunnen echt wel snel en goed
fietsen. We zijn even sterk en slim als jongens. Dat kon ik
nu bewijzen!
PIETER-JAN Voor mij was dat de scène waarin ik met
mijn fiets tegen de coole skatester (Silke) bots en haar
een verliefde blik toewerp. Ik vond dat heel leuk om te
spelen, maar het was niet gemakkelijk om die verliefde
klik over te brengen.
BiS Silke, hoe was het voor jou om die scène met PieterJan te spelen?
SILKE DAVID Leuk! De scène is eigenlijk wel grappig. Ik
skate al meer dan drie jaar en kan het wel heel goed. In
de film lijkt het alsof ik als een beginneling een botsing
veroorzaak. Ik kan er wel om lachen.
BiS Wat vinden jullie van Brugge als stad voor kinderen
en jongeren?
HÉLÈNE Door de film heb ik heel wat nieuwe leuke plekken leren kennen waar kinderen nog niet genoeg komen.
PIETER-JAN De bruggen gaan misschien nog iets te veel
open (lacht), maar ik vind Brugge een leuke stad om er
naar school te gaan.
BiS Waarom moet iedereen kijken naar de film?
HÉLÈNE Omdat het een leuk en grappig avontuur is.
Vooral op de Markt vond ik het heel erg fijn.
PIETER-JAN De film toont hoe Brugge zou kunnen zijn.
Er zit ook veel humor in het scenario, zoals in het stukje
waarin ik mijn droomgoal scoor.
Benieuwd naar de film?
Neem een kijkje op www.brugge.be/kindvriendelijkestad
jeugd@brugge.be

PIETER-JAN DESMEDT

SILKE DAVID

De Stad bedankt alle kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten, opvoeders … die meeholpen om dit label te
behalen. Het stadsbestuur blijft zich inspannen om van
Brugge een plek te maken waar kinderen en jongeren zich
thuis voelen.
Het doet dit door:
- blijvend in te zetten op zeven prioritaire thema’s met
veertig doelen;
- blijvend in dialoog te gaan met kinderen, jongeren en
volwassenen;
- blijvend partners en organisaties samen te brengen om
acties op te zetten rond kinderen en jongeren in de stad.

Kwiplus:
teitenn
uitstappen en activi
Ben je tussen 6 en 12 jaar? Ga dan mee op een van de zeven
Kwiplus-uitstappen naar Planckendael, Toverland en Bellewaerde of neem deel aan te gekke activiteiten zoals koken,
mega raamtekeningen maken of op survival gaan. De activiteiten kosten 7,5 euro, de uitstappen 10 of 18 euro.
Schrijf je online in en beleef een machtige zomer!
Kleuters tussen 4 en 6 jaar hebben een eigen kleuterplein
aan Basisschool De Tandem. Ontdek alle leuke kleuteractiviteiten op de website!
jeugddienstbrugge.be/kwiplus
facebook.com/jeugddienstbrugge

KWIX: no rules, just summer
Zotte zomeractiviteiten en uitstappen voor jongeren van 12
tot en met 15 jaar.
Ga karten in de Yeti, volg het avontuurparcours in de Kijkuit
en leef je uit in de Efteling en in Bobbejaanland!
De hele zomer lang ben je welkom in de lokalen aan Paalbos
39, 8310 Sint-Kruis. Maak er kennis met de moni’s en kies
zelf wat je wil doen. Voor de uitstappen is het aan te raden om
op voorhand in te schrijven.
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
Houd je van lezen? Dan wil je misschien wel mee bepalen
welke jeugdauteurs bekroond worden voor hun werk. Als lid
van de Kinder- en Jeugdjury kan dat.
De KJV is een jury voor jeugdliteratuur in Vlaanderen. Deze
jury bestaat uit kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. Als
lid van de KJV lees je acht boeken per jaar en beslis je mee
welk boek in mei bekroond wordt. Tussen september en april
kom je zes keer samen in Hoofdbibliotheek Biekorf om met
jouw leesgroep de boeken te bespreken en te stemmen.
Inschrijven is helemaal gratis en kan via www.brugge.be/kjv.

Bouw een zomerfeestje
met de speelstraat
Breng de buurt dichter bij elkaar, huur gratis spelmateriaal
en beleef superleuke zomerdagen in je verkeersvrije speelstraat. Zo kun je naar hartenlust buiten spelen en word je de
koning van je straat.
Vraag je speelstraat tot vier weken op voorhand aan via het
onlineformulier op www.jeugddienstbrugge.be/speelstraat,
via jeugddienst@brugge.be of op 050 44 83 33.

Sportkriebels
Op donderdag 5 juli kunnen alle
jongeren van 8 tot 16 jaar de zomervakantie weer actief inzetten, want dan vindt op domein
Koude Keuken de avontuurlijke
sportdag ‘Sportkriebels’ plaats.
Tussen 9.30 en 15.30 uur kunnen de jongeren zich uitleven in
meer dan veertig verschillende sportdisciplines waaronder vissen, muurklimmen, deathride, krolf, tennis, archery
tag, boogschieten, skateboarden, paardrijden, hindernissenparcours, baseball en festivalwip. Ervaren lesgevers
leiden alles in goede banen.
www.brugge.be/sportkriebels
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BRUGGE IS
VIERKANT TEGEN
EENZAAMHEID

BEELDBELLEN,
BUURTAMBASSADEURS
EN BEZOEKTEAMS
BRUGSE DIENSTENCENTRA ENGAGEREN
ZICH IN STRIJD TEGEN EENZAAMHEID
Via allerlei partnerschappen dragen ook de dienstencentra
van Mintus (OCMW Brugge) hun steentje bij om
de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan.
In Dienstencentrum Van Volden aan het Joris Dumeryplein bestaat
sinds kort ‘beeldbellen’. Dit project verloopt in samenwerking met
Bond Moyson en wordt ondersteund door ING, dat eerder al startte
met beeldbellen op andere locaties. Beeldbellen is een laagdrempelige manier om contact te houden met senioren en verbondenheid tussen burgers te stimuleren. Op die manier willen de betrokkenen eenzaamheid voorkomen.

Vrijwilligers bellen op
Het principe van beeldbellen is heel eenvoudig. Bij een aantal senioren thuis werden een router en een scherm geïnstalleerd. Zo kan
een vrijwilliger een senior gemakkelijk en veilig opbellen en meteen vaststellen hoe het met hem of haar gaat. Het gesprek verloopt
via een touchscreen.

Brugge is vierkant tegen eenzaamheid en dat mag je weten. Steeds
meer Bruggelingen ervaren een gevoel van eenzaamheid en om dat
te verhelpen, moet er actie worden ondernomen.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat eenzaamheid een negatieve invloed heeft op het psychische en het fysieke welbevinden
van mensen. Uit de recentste cijfers van de Stadsmonitor blijkt dat
7% van de ondervraagde Bruggelingen zich eenzaam voelt. Hoewel
Brugge het gemiddeld beter doet dan de andere Vlaamse centrumsteden, is er reden tot bezorgdheid. Brugge wil een warme stad zijn
en alle Bruggelingen warme contacten laten onderhouden, zodat
niemand zich hier eenzaam hoeft te voelen.
Wil je eenzaamheid in je buurt of omgeving melden, dan kan dat op
het Meldpunt van de Stad op 050 44 8000 of via meldpunt@brugge.be.
Heb je vragen over eenzaamheid of over dit actieplan? Heb je ideeën
om eenzaamheid in Brugge aan te pakken? Ook dan kun je terecht op
dit telefoonnummer en e-mailadres. Ben je een Facebookgebruiker,
lees dan af en toe de pagina ‘Vierkant tegen eenzaamheid’. Daarop
staan tips en acties om eenzaamheid in Brugge tegen te gaan.

Vrijwilligers engageren zich om op geregelde tijdstippen te bellen.
De gesprekken duren een kwartiertje. Erik Dedeyne is een van die
vrijwilligers: “Je kunt het systeem vergelijken met Skype”, zegt hij.
“Tijdens het telefoongesprek zien we elkaar, het enige verschil is
dat we niet via internet bellen. Emiel is een van de mensen die ik
regelmatig contacteer. Hij was vroeger zeevaarder, maar is nu 95
jaar en woont alleen. Tijdens onze gesprekken vertelt hij graag over
zijn leven, wat hij gaat eten of wat er de dag voordien is gebeurd.
Dat loopt bijzonder vlot.”

Sociaal contact
Bij beeldbellen staat het sociaal contact centraal. Als de vrijwilliger
merkt dat er een probleem is of dat de senior ondersteuning nodig
heeft, seint hij dit aan het dienstencentrum of aan Bond Moyson. Zij
volgen het dossier verder op. Dat beeldbellen echt werkt, bevestigt
ook Micheline Vanderbeke. Ze is 73 en wordt geregeld opgebeld
voor een babbeltje: “Ik vind het een goed initiatief”, beaamt ze. “Het
zijn telefoontjes waar ik echt naar uitkijk, omdat er een leuke wisselwerking is. Ik leef alleen en dankzij het beeldbellen kan ik met
iemand praten over gewone dingen. Het gevoel dat er iemand aan
je denkt, is fijn. Ik hoef er verder niks voor aan de kant te schuiven.
Omdat ik ’s namiddags naar de hobbyclub ga, gebeurt het beeldbellen in de voormiddag en dat is perfect.”
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Dienstencentra zijn ‘bezorgd’
De dienstencentra van Mintus zitten niet stil om vereenzaming
tegen te gaan. Zo is ‘Bezorgd’ een nieuwe dienstverlening voor
buurtbewoners van de dienstencentra Meulewech, Van Volden,
De Garve, ’t Werftje en De Balsemboom. ‘Bezorgd’ is een
verzamelnaam voor de verschillende taken die de medewerkers
op zich nemen: kleine boodschappen doen, senioren een bezoekje
brengen, een luisterend oor bieden … Via die weg gaan ze ook
na of buurtbewoners voldoende ondersteuning krijgen en of
ze weten wat de dienstencentra te bieden hebben. Net zoals
het beeldbellen vervult ‘Bezorgd’ ook een doorverwijsfunctie
bij probleemsituaties. Inmiddels kregen al meer dan honderd
Bruggelingen een bezoek van een medewerker.

Zeebrugse buurtambassadeurs
In Brugge-Noord is het project ‘Buurtambassadeurs’ een ander uithangbord van de dienstencentra. De buurtambassadeurs willen vereenzaming en kansarmoede efficiënt aanpakken. Ze gaan de straat
op, slaan een praatje met mensen en hebben oog en oor voor de
noden van kwetsbare gezinnen. Een speciaal ontworpen deurhanger
met een eenvoudig logo geeft aan waar er in Zeebrugge een buurtambassadeur woont.
De ambassadeurs verzamelen informatie uit de buurt, geven die door
en houden de vinger aan de pols. Het is een laagdrempelige vorm van
dienstverlening, toegespitst op wie wat ouder wordt, minder mobiel is
of om andere redenen minder gemakkelijk het huis uitkomt. Het project
is gelinkt aan vorming en een tweemaandelijks praatcafé waar ambassadeurs ervaringen uitwisselen.

Zeg het met peperkoek
De Peperkoekenronde van de Senioren Adviesraad (SAR) en de dienst
Welzijn is een succesvol Brugs initiatief in de strijd tegen vereenzaming.
Vrijwilligers bezoeken jaarlijks een groep 85-plussers en trakteren hen
op peperkoek. Tijdens het gesprek kunnen ze eenzaamheid detecteren.
De informatie bundelen ze en bezorgen ze aan het OCMW, Mintus of de
stadsdiensten.
In de schoot van de Peperkoekenronde ontstond recent ‘het bezoekteam’: dertien vrijwilligers die in de verschillende deelgemeentes spontane bezoekjes brengen aan Bruggelingen die dat wensen. Het bezoekteam wordt begeleid en ondersteund door de lokale dienstencentra.
Vrijwilligers komen samen, volgen vorming en krijgen tijd en ruimte om
ervaringen te delen.
Nieuwe vrijwilligers mogen zich voor al deze projecten steeds aanmel
den. Ze zullen met open armen worden ontvangen!
Beeldbellen
Lokaal dienstencentrum Van Volden
ann.dendooven@mintus.be
050 32 78 91
Andere projecten dienstencentra
bart.lambrecht@mintus.be
050 32 78 95
Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge
vrijwilligerscentrale@brugge.be
050 44 82 22

OPSTART ZORGZAME BUURTEN
SINT-PIETERS EN CENTRUM
In het kader van Vierkant tegen Eenzaamheid ontstond het plan om twee
zorgzame buurten te ontwikkelen. De buurten Sint-Pieters en Centrum
(omgeving Langestraat) worden als pilootbuurten naar voor geschoven.
Om een buurt zorgzaam en leefbaar te maken, werken heel wat mensen samen, waaronder medewerkers van het OCMW, Stad Brugge en
Mintus. Op basis van een sociale buurtscan stellen ze een actieplan op
dat het welzijn, de zorg en het wonen in de buurt moet verbeteren.
Vooreerst moeten de buurtgerichte sociale dienstverlening van het
OCMW, van Mintus en van de Stad op elkaar worden afgestemd. Om
die reden kwamen de buurtwerkers van deze instanties een aantal keer
samen. Samen werken ze een grensverleggend maar realistisch voorstel uit voor een gezamenlijke dienstverlening in beide pilootbuurten. In
eerste instantie gaan ze werken rond kwetsbare ouderen. In september
2018 staan de eerste gezamenlijke acties gepland die deze bevolkingsgroep in beide buurten in kaart moeten brengen.
Daarna is het de bedoeling om de focus uit te breiden naar meerdere
doelgroepen. Nog later is het de bedoeling om samen te werken met
organisaties die in de buurt actief zijn rond wonen, welzijn en zorg.

INTERVIEW
STROATMOATEN

Van links naar rechts: stroatmoaten Ludovic Du Faux, Els Goderis, Nancy Faict, Ria Beckmann, Chris Couckuyt en Magda Delrue

C

hris Couckuyt, Lieve Cuppens, Nancy Faict en
Greta Vervaecke zijn ‘stroatmoatjes’ uit Assebroek.
Samen zorgen ze voor het welzijn van hun buurt en
van de mensen die er wonen en leven. Ze leggen uit
waar het bij een ‘stroatmoat’ allemaal om draait.

BiS Wat houdt het in om een stroatmoat te zijn?
CHRIS COUCKUYT Een stroatmoat is iemand die in zijn straat
een oogje in het zeil houdt en er luistert naar de noden. Het
kan gaan om een zieke die vraagt om boodschappen te doen,
om iemand die alleen is en graag een bezoekje wil of om een
buur die slecht te been is en hulp nodig heeft bij het sneeuwruimen. De stroatmoat hoeft dit niet allemaal zelf te doen. Hij
kan ook een beroep doen op een andere buur.
Daarnaast doen stroatmoaten nog veel meer. We verwelkomen nieuwe buren en gaan op geboorte- of ziekenbezoek.
Intussen zijn er in Brugge 25 stroatmoaten. We komen drie
keer per jaar samen om ervaringen uit te wisselen en nieuwe
ideeën af te toetsen. Alles draait om het ontwikkelen van een
zorgzame en warme buurt waar het goed is om te leven.
BiS Hoe is het project tot stand gekomen?
LIEVE CUPPENS Binnen de buurtwerking van Het Schuurke
in Assebroek leefde al een tijdje het idee om naast de bestaande activiteiten ook iets te organiseren rond ‘zorgzame
buurt’. De voorzet daarvoor kwam van Stad Brugge zelf.
Enkele jaren geleden vroeg de Vrijwilligerscentrale ons om
een enquête af te nemen over buurtzorg en burenhulp. De
vragenlijst namen we op in onze buurtkrant. Uit de resultaten bleek dat heel wat mensen wilden meewerken om iets te
ondernemen. We kwamen met alle geïnteresseerden samen
en zo ontstond het idee van de stroatmoat.
BiS Jullie gebruiken ook postkaartjes?
NANCY FAICT Met de kaartjes kunnen we contact leggen
met de buren. Zo gaat de stroatmoat elk jaar van deur tot
deur met een nieuwjaarskaart om de buurtbewoners uit te
nodigen voor de nieuwjaarsreceptie van Het Schuurke. Tijdens de receptie merken we dat er heel wat nieuwe contacten ontstaan. Een ander initiatief is het buurtboekje waarmee we nieuwe buurtbewoners welkom heten. In dat boekje
staan alle verenigingen en scholen in de buurt. Ook onze
buurtwerking is erin opgenomen.
Pasgeboren baby’s verwelkomen we met een kaart die werd
ontworpen door een van de stroatmoatjes. Er bestaat ook een
buurtkaart om mensen te steunen die te maken krijgen met
een sterfgeval in hun omgeving. Het nieuwste postkaartje is
er een om de zieken in onze buurt een hart onder de riem te
steken. We geven de kaartjes het liefst persoonlijk af, maar
we verdelen ze altijd discreet, met respect voor de privacy en
zonder ons op te dringen. De buurtbewoners reageren alleszins heel positief. De boekjes en kaartjes konden we trouwens maken dankzij de buurtoppepper die je kunt aanvragen
bij de Vrijwilligerscentrale.

Een zorgzame en
warme buurt waar het
goed is om te leven

BiS Hoe passen de stroatmoatjes in het anti-eenzaamheidsplan van de Stad?
N. FAICT We willen dat mensen zich goed voelen in onze
buurt en dat ze een aanspreekpunt hebben als dat nodig zou
zijn. De stroatmoat schenkt discreet aandacht aan mensen
die wat eenzaam zijn en behoefte hebben aan een praatje.
Een van de stroatmoaten maakt bijvoorbeeld elke dag een
wandelingetje in zijn straat en komt zo in gesprek met zijn
buren. Dat er iemand is bij wie ze terecht kunnen, geeft de
mensen een gevoel van vertrouwen.
C. COUCKUYT Binnen de actie Vierkant tegen Eenzaamheid startte de Stad onlangs een nieuw centraal meldpunt
op. We hebben ons meteen aangeboden als partner van dit
project. Wanneer er een vraag uit onze buurt komt, mag het
Meldpunt ons contacteren, maar enkel als de persoon die de
oproep deed dat ook zelf wil.
BiS Hebben jullie nog meer plannen met de stroatmoaten?
C. COUCKUYT Er komen al enkele nieuwe initiatieven aan de
oppervlakte, zoals een aperitiefmoment, een koffiemoment,
een buurtbank … We hebben ook een band met het project
‘de genereuze ruimte’ van Tom Callebaut, een stroatmoat uit
de Zilversparrenstraat. Ook dat project verbindt en vervlecht
de buurt. Meer info vind je op www.tc-plus.be/nl/projecten/
de-genereuze-ruimte.
BiS Wat mag er van jullie nog bijkomen in de buurt?
L. CUPPENS Er bestaan wilde en interessante ideeën, maar
de uitvoering ervan is in eerste instantie de taak van alle
partners in onze buurt, zoals buurtwerking het Schuurke,
Hoeve Hangerijn, de scholen en de verenigingen. Als we
zelf zot mogen doen, denken we aan een cafetaria op Hoeve
Hangerijn, een hinkelpad op straat, een speelplein bij Hoeve Hangerijn, een buurtijskar, een buurtbabbelbank of een
zwemvijver. Er bestaan dus ideeën genoeg voor een volgende
buurtoppepper. Laat ons vooral verder dromen en het samen
leuk, warm en gezellig maken.
Voorzitter stroatmoaten: chris.couckuyt@scarlet.be
Zelf burenhulp in jouw buurt opstarten?
Neem contact met vrijwilligerscentrale@brugge.be.
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RIA LOCQUET GETUIGT
MET DE BUURTOPPEPPER
AAN DE SLAG TEGEN
EENZAAMHEID
Wat is een buurtoppepper?
Een buurtoppepper is een toelage van
maximum 200 euro. Die kun je krijgen
om een concrete actie te ondersteunen die het leven en wonen
in jouw buurt aangenamer maakt of versterkt. Het gaat om leuke ideeën die de buurt (nog) dichter samen brengen. Je kunt een
buurtoppepper een keer per jaar aanvragen.

Waaraan moet een aanvraag voldoen?
Het initiatief hoeft niet groot te zijn maar het moet wel betekenisvol
zijn voor de buurt. Een buurtcomité of vier bewoners uit dezelfde
straat of buurt moeten de buurtoppepper aanvragen.
Concrete voorbeelden vind je op www.brugsebuurten.be.
Wees creatief, durf te vragen en laat je fantasie de vrije loop!
vrijwilligerscentrale@brugge.be
050 44 82 22

POSTKAARTJES: OOK BIJ DE
VRIJWILLIGERSCENTRALE
Geïnspireerd door de postkaartjes van de stroatmoaten besliste de Vrijwilligerscentrale om ook dergelijke kaartjes te maken en ze gratis ter beschikking
te stellen van de andere Brugse buurtcomités. Wil jij
met jouw buurt(comité) ook kaartjes om bij bepaalde
gelegenheden uit te delen aan buurtbewoners? Haal
ze gratis af in de Vrijwilligerscentrale.
De postkaarten zijn hulpmiddelen in het streven naar
meer verbinding en sociaal contact in de Brugse buurten. Daarom vraagt de Vrijwilligerscentrale om ze niet
zomaar in de brievenbus te stoppen, maar om aan te
bellen, het kaartje te overhandigen en een gesprekje
aan te knopen.
Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge
vrijwilligerscentrale@brugge.be
050 44 82 22

Ria Locquet is een Brugse die zich heel actief inzet tegen eenzaamheid in onze stad, onder meer via Facebook. Ze getuigt hoe
ze dit ervaart en roept alle Bruggelingen op om hun steentje bij
te dragen.
“Soms zeg je iemand goedendag op straat of in een
winkel, houd je de deur
open, laat je iemand voor
aan de kassa … en merk je
dat deze persoon je ‘vierkant’ voorbijloopt. Het is een
beetje de trend van deze tijd
geworden, vrees ik. Mensen
zijn zich meestal niet bewust
van wat ze met woorden, lichaamstaal of een gezichtsuitdrukking teweegbrengen.
Dat kan zowel in de negatieve als in de positieve zin.
Je eenzaam voelen wil zeggen dat je lichaam protesteert tegen
een tekort aan verbinding met anderen. Een tekort aan vitamine
D kun je snel verhelpen: je haalt een pilletje en de klachten verdwijnen. Je niet verbonden voelen, is niet zo eenvoudig op te lossen. Het is een complex gegeven dat afhangt van vele factoren,
zoals omgeving, gedrag, vaardigheden, waarden en identiteit.”
Ria heeft een eigen kijk op het actieplan Vierkant tegen Eenzaamheid: “Door dit thema niet los te laten, zullen mensen bewuster
worden en daardoor misschien ook iets alerter. Dat verschillende organisaties samenwerken, vind ik schitterend. De slaagkans hangt echter grotendeels af van ons, de Bruggelingen. Er is
niet voor niets een centraal meldpunt in het leven geroepen. Het
zijn wellicht die mensen die geen hulp vragen die dit het meeste
nodig hebben. Daarom roep ik op om niet te aarzelen en het te
melden als je in je naaste omgeving vereenzaming opmerkt. Als
uiteindelijk blijkt dat er niets aan de hand was, geeft het niet. Je
meldt het beter een keer te veel dan dat je het niet doet.”
Op de Facebookpagina Vierkant tegen Eenzaamheid zijn er Bruggelingen die durven zeggen dat ze eenzaam zijn en dat vindt Ria
ontzettend moedig: ”Als je dat leest, kun je toch niets anders dan
reageren. Ik heb op die manier al met verschillende mensen een
telefoongesprek gehad en hen een bezoekje gebracht.”
Ria benadrukt evenwel dat eenzaamheid een complex geheel is:
“Niet iedereen heeft bijvoorbeeld afleiding nodig of wil activiteiten bijwonen. Het werken rond dit thema is en blijft een leerproces, maar als we niets doen, kunnen we ook niets leren. Wat ik
wel zeker weet, is dat vriendelijkheid, een lach op je gezicht of
iemand helpen ervoor zorgt dat je zelf gelukkiger bent. Dus lieve
stadsgenoten: ga er gewoon voor!”

Ben je ook geraakt door het thema?
Zoek Vierkant tegen Eenzaamheid op Facebook
en word lid. Je kunt Ria Locquet volgen op de
Facebookpagina ’t Onderonsje.

27

brugge.be

MELD EENZAAMHEID
050 44 8000: op dit nummer kun je
terecht als je je eenzaam voelt of als
je bezorgd bent over anderen die misschien aan het vereenzamen zijn.
Op www.brugge.be/meldpunt kun
je ook een melding maken. Via
het Meldpunt werden al meer dan
twintig meldingen van eenzaamheid succesvol opgevolgd door de
bevoegde diensten. Wil jij dit meldpuntnummer en andere handige
telefoonnummers altijd bij de hand
hebben? Ze staan op een gratis
koelkastmagneet die je kunt afhalen
in het Huis van de Bruggeling en in
de Vrijwilligerscentrale.

OPROEP:
GETUIGENISSEN OVER EENZAAMHEID
Voor een publicatie over eenzaamheid is de Stad op
zoek naar getuigenissen. Het stadbestuur is er zich van
bewust dat het allesbehalve evident is om je verhaal te
delen, maar dat is net de bedoeling: om mensen aan te
moedigen om zich uit te spreken over hun eigen eenzaamheid en die van anderen. De bedoeling is om een
aangepaste begeleiding en opvolging door de betrokken
diensten op poten te zetten. Jouw getuigenis kan dus
anderen helpen en bijdragen aan solidariteit in Brugge.
Getuigenissen melden kan via www.brugge.be/meldpunt of 050 44 8000 met de vermelding 'getuigenis
ter attentie van Sabine van Overloop'. Voor meer info
mail je naar sabine.vanoverloop@brugge.be of bel je
050 47 54 99.

vierkant tegen eenzaamheid

Meldpunt Brugge
050 44 80 00

Lokale politie: 050 44 88 44
Tele-onthaal: 106
OCMW: 050 32 70 00
Europees noodnummer: 112

MELD JE AAN ALS
VRIJWILLIGER OP
BRUGGE.BE/VRIJWILLIGERSWERK
Sinds kort kun je op www.brugge.be/vrijwilligerswerk het plaatselijke aanbod van vrijwilligerswerk raadplegen. Via de link kom
je terecht op de lokale pagina van Give a Day. Organisaties kunnen
er hun vrijwilligersvacatures registreren en actief op zoek gaan
naar kandidaat-vrijwilligers.
De Stad roept alle kandidaat-vrijwilligers uit Brugge op om zich aan
te melden op dit platform, ook in het kader van het actieplan Vierkant tegen Eenzaamheid. Medewerkers van buurthuizen, dienstencentra, woon- en zorgcentra of begeleidingsdiensten kunnen via
de website vrijwilligers in contact brengen met eenzame cliënten,
klanten of bewoners.
Heb je interesse om iets te doen voor een buur, een buurt of een organisatie uit Brugge, registreer je dan via www.brugge.be/vrijwilligerswerk.
Weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken? Ga tijdens de openingsuren langs bij de Vrijwilligerscentrale.
Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge
vrijwilligerscentrale@brugge.be
050 44 82 22
Open op dinsdag van 9.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 14.00
tot 17.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 12.30 uur.
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VRIJWILLIGERSCENTRALE
Op zoek naar vrijwilligerswerk?
Deze vacatures zijn de meest dringende.

HAAL EEN FILMFESTIVAL
IN HUIS VIA DE BIB
Sinds eind april kan elk lid van de Openbare Bibliotheek Brugge thuis
gratis naar kwaliteitsvolle (kort)films en documentaires kijken via het
video-on-demandplatform dalton.be. Begin 2018 gingen Dalton Distribution, Cultuurconnect en de bibliotheken van Brugge, Antwerpen,
BRoeRe (samenwerkingsverband regio Roeselare), Leuven en Turnhout
samen in zee om deze filmstreamingdienst gratis aan te bieden. Het
platform zelf bestaat al langer, maar als je lid bent van een van de bovenvermelde bibliotheken kun je het nu ook gratis raadplegen.
Dit pilootproject zal een jaar lopen. Na een gunstige evaluatie kan het
uitgroeien tot een dienst voor alle Vlaamse openbare bibliotheken.

Het aanbod
DE PEPERKOEKENRONDE
De Peperkoekenronde van de Senioren Adviesraad (SAR) en de dienst
Welzijn is een succesvol Brugs initiatief in de strijd tegen vereenzaming.
Vrijwilligers bezoeken jaarlijks een groep 85-plussers en trakteren hen
op peperkoek. Tijdens het gesprek kunnen ze eventuele eenzaamheid
detecteren. De dienst Welzijn van de Stad zoekt nog vele gezellige peperkoekvrijwilligers. Iets voor jou?
Dienst Welzijn
Eveline Heindryckx
050 47 55 16
eveline.heindryckx@brugge.be

BESCHUT WONEN
Beschut Wonen Brugge zoekt iemand die de klusjesman een handje wil
helpen bij afgebakende opdrachten in een van hun dertig woningen. Je
komt terecht in huizen van psychisch kwetsbare mensen, dus wordt er
gerekend op je discretie en je sociale vaardigheid.
Beschut Wonen
Arne De Kesel
050 44 50 89
arne.dekesel@beschutwonenbrugge.be

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING
Buurtwerk Sint-Pieters zoekt een geëngageerde vrijwilliger die een
aantal projecten administratief wil ondersteunen. Werk je graag mee
aan sociale en vernieuwende projecten zoals Sint-Pieters Deelt, volkstuinen, kindertoneel of de straatfanfare Murga Bruga? Wil je een draaischijf worden in een bloeiende werking voor een hele deelgemeente? Je
bent van harte welkom!
Buurtwerk Sint Pieters
Patrick Anthone
050 31 03 27
patrick.anthone@brugge.be
VRIJWILLIGERSCENTRALE,
KRAANPLEIN 6, 8000 BRUGGE
VRIJWILLIGERSCENTRALE@BRUGGE.BE
050 44 82 22

Op dalton.be (her)ontdek je de beste documentaires van DOCVILLE, de
strafste kortfilms die te zien waren op het Kortfilmfestival Leuven, de
bijzonderste wereldcinema van MOOOV-filmfestival en de leukste kinder- en jongerenfilms van JEF. Daarnaast vind je er Vlaamse en internationale films of series die je miste op filmfestivals, in de cinema of
op tv. Het aanbod wordt wekelijks aangevuld. Zo haal je via je laptop,
mobiele telefoon, smart tv of tablet een filmfestival in huis.
Dankzij dit project breidt de bibliotheek haar huidige dvd-collectie verder uit. Enerzijds wil de bib via streaming een bredere collectie aanbieden, want niet alle films verschijnen op dvd. Anderzijds kan de bib
ook een breder publiek aanspreken, want niet iedereen heeft nog een
dvd-speler. Het aanbod is zo uiteenlopend (kortfilms, documentaires,
langspeelfilms, kinder- en jongerenfilms …) dat elke filmliefhebber er
sowieso iets van zijn gading vindt.

Praktisch
Om het filmaanbod op dalton.be gratis te kunnen raadplegen, moet
je er inloggen met je Mijn Bibliotheek-account. Mijn Bibliotheek is het
platform waarop je boeken kunt verlengen of reserveren. Eerder kon
je dankzij je Mijn Bibliotheek-account online de krant lezen of Fundels
(digitale prentenboeken) bekijken met je kinderen. Nu wordt Dalton
hieraan toegevoegd.
brugge.be/mijnbibliotheek
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BEWAARGEVING COLLECTIE JEAN VAN CALOEN AAN
OPENBARE BIBLIOTHEEK BRUGGE
De Openbare Bibliotheek beheert als erfgoedbibliotheek de grootste collectie middeleeuwse
handschriften in Vlaanderen. Nu wordt deze collectie uitgebreid met 31 verluchte manuscripten
die door de Stichting Jean van Caloen in bewaring
worden gegeven.
‘Bewaargeving’ betekent dat de bewaargever (hier
de Stichting) eigenaar blijft van de verzameling
handschriften en dat de bewaarnemer (de bibliotheek) de verzameling een plaats geeft en integreert in zijn lopende werking van ontsluiting, publiekswerking en onderzoek.
De Stichting Jean van Caloen (kasteel van Loppem) is een van de grote erfgoedbeheerders in de
Brugse regio. Het kasteel werd de voorbije jaren
geconserveerd en gerestaureerd en telt bijzondere
verzamelingen papieren en perkamenten erfgoed.
Het verzamelen gebeurde door de opeenvolgende
generaties, maar vooral door Jean van Caloen
(1884-1972), die ook de stichting opstartte.
De verzameling bestaat voornamelijk uit getijdenof gebedenboeken. Ze dateren uit een periode van
de 13de tot de 16de eeuw. De verzameling van Caloen sluit naadloos aan op de verzameling gebedenboeken van de Openbare Bibliotheek.

De unieke collectie handschriften van Caloen is niet de enige uitzonderlijke collectie
die bewaard wordt in een Brugse erfgoedinstelling. In de collecties van de Openbare
Bibliotheek Brugge, Stadsarchief Brugge,
Musea Brugge, Grootseminarie Brugge en
Rijksarchief Brugge bevinden zich nog talrijke collecties waardevolle handschriften
en drukken. In het meinummer van BiS werd
aangekondigd dat enkele van deze unieke
bronnen - vroeger digitaal toegankelijk via
www.historischebronnenbrugge.be vanaf nu raadpleegbaar zijn via
www.ErfgoedBrugge.be.
Het werk aan deze vernieuwde ontsluiting liep wat vertraging op, maar vanaf
maandag 2 juli kun je surfen naar
www.ErfgoedBrugge.be en er elf bijzondere handschriften of drukken uit Brugse erfgoedcollecties doorbladeren. Het
doorzoeken van de indexen werd sterk
verbeterd, net als de presentatiewijze van
de beelden.
www.erfgoedbrugge.be

Ms. Stichting Jean van Caloen 10a, Fragment Antifonarium, Maasland, ca. 1450-1475
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GRUUTHUSEPALEIS IS
EVEN WEER WERFZONE
Sinds half juni 2018 zijn er werkzaamheden
bezig in en rond het Gruuthusemuseum. Het
komende jaar zal deze plek een grondige
transformatie ondergaan.
Op het midden van het plein komt een gloednieuw onthaalpaviljoen waar zowel de bezoekers van Gruuthuse als die van de OnzeLieve-Vrouwekerk hun ticket zullen kunnen
kopen. Het plein zelf wordt heraangelegd en
toegankelijker gemaakt. Bovendien zullen
de bestaande gebouwen aan de straatkant
opnieuw deel uitmaken van het museum. In
deze gebouwen komen er educatieve ruimtes en sanitair.
De werkzaamheden in het Gruuthusepaleis
zullen het gebouw brandveiliger maken, met
onder meer een nieuwe trap en extra vluchtroutes. Bovendien worden de elektriciteit en
de beveiliging vernieuwd en krijgen alle zalen een schilderbeurt.
Ondertussen werkt het museumteam naarstig verder aan de concrete uitwerking van
het museumconcept. Er komen nieuwe vitrinekasten en begeleidingsteksten, multimedia wordt ontwikkeld en het aanbod voor
gezinnen en scholen krijgt vorm.
Wie alles van nabij wil volgen, kan een kijkje
nemen op www.verrijkjekijkopbrugge.be.
Dit is niet het enige museum waar Musea
Brugge de schouders onder zet. Ook de
plannen voor de nieuwe museum- en kunstsite aan de Jakobinessenstraat en voor de
uitbouw van een regionaal erfgoeddepot aan
de Kleine Pathoekeweg krijgen vorm.

GRUUTHUSE IN GALANT
GEZELSCHAP. LEEFCULTUUR
IN 18DE-EEUWS BRUGGE

VIRTUOZE VINGERS, EEN
BEELD VAN DE BRUGSE
ACCORDEONTRADITIE

In afwachting van de heropening van het
Gruuthusemuseum zijn objecten uit de museumcollectie tot en met 26 augustus te gast
in het Arentshuis. Zowel het Arentshuis als
het Gruuthusepaleis waren ooit woonhuizen
van welgestelde 18de-eeuwse Bruggelingen.
De collectiepresentatie weerspiegelt aspecten van hun luxueuze levensstijl: een vleugje
muziek, exquise kant aan de mouwen, een
snuifje uit een exotisch ogende tabaksdoos,
een verzameling koralen en schelpen, zilver,
tin en parelmoer …
Het schilderij ‘Galant gezelschap’ sierde
misschien ooit een van hun salons. Het werd
speciaal voor deze collectiepresentatie gerestaureerd.

Deze collectiepresentatie in het Volkskundemuseum belicht de rijke Brugse accordeontraditie. Tot en met 26 augustus maak je
kennis met volkszangers die met hun trekzak
cafés en markten afschuimden en met virtuoze accordeonisten, zoals Joseph Fiers en
Roger Danneels, die hele concertzalen vulden. Het verhaal wordt verteld aan de hand
van de collectie van Charles Maeyaert. Met
zijn verzameling houdt deze 84-jarige Brugse
accordeonverzamelaar de traditie van het accordeon nog steeds springlevend. Bijzonder
is ook dat de meeste accordeons in de tentoonstelling van West-Vlaamse makelij zijn.

www.museabrugge.be
Arentshuis, Dijver 16
Open van dinsdag tot en
met zondag, van 9.30 tot 17.00 uur
Gratis voor Bruggelingen

www.museabrugge.be
Volkskundemuseum, Balstraat 43
Dinsdag tot en met zondag, van 9.30 tot 17.00 uur
Gratis voor Bruggelingen
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HET FIN DE SIÈCLE: EEN
SELECTIE VAN KUNST UIT
DE JAREN 1880–1914
In vijf kabinetten presenteert het Groeningemuseum kunstwerken uit de jaren 1880 1914, het zogenaamde ‘fin de siècle’. Naast
bekende kunstenaars als Félicien Rops,
James Ensor, Fernand Khnopff en Emile
Claus, worden ook minder grote namen voor
het voetlicht geplaatst. Daarbij wordt niet enkel in België gekeken. Ook de Franse karikatuurkunst en het symbolisme van de Duitstalige landen komen aan bod. De expo loopt
tot en met 4 november en toont zowel schilderijen, sculpturen, tekeningen als prenten.
Verder kun je voor het eerst enkele recente
aanwinsten bewonderen.
www.museabrugge.be
Groeningemuseum, Dijver 12
Open van dinsdag tot en met zondag,
van 9.30 tot 17.00 uur
Gratis voor Bruggelingen

brugge.be

VLIJTIGE VINGERS TER
ERE VAN GODS GLORIE,
RELIGIEUZE KANT
UIT BRUGSE KERKEN
EN KLOOSTERS
Brugge wordt geassocieerd met kantklossen. Kant werd in vorige eeuwen gebruikt
als verfijnde afwerking, zowel voor gebruiksvoorwerpen als in de dames- en herenmode.
Ook in de kerk werd dit verfijnde handwerk
vaak gebruikt voor allerhande toepassingen. Kantwerk vervaardigd voor de liturgie
vertoont doorgaans specifieke religieuze
symbolen in combinatie met rankwerk, bloemen en andere motieven. Vooral in kloosters
wordt dit fragiel textiel met veel zorg bewaard. Van zondag 1 juli tot en met zondag
30 september ontdek je in de Sint-Gilliskerk
welke prachtstukken er door honderden vlijtige vingers werden vervaardigd.
www.museabrugge.be
Sint-Gilliskerk, Baliestraat
Elke dag open van 11.00 tot 18.00 uur
Gratis

SCHATTEN VAN VLIEG:
VOEL JIJ WAT IK VOEL?
Ook deze vakantie kunnen kinderen van 6 tot 12 terecht in het
Sint-Janshospitaal en in het Volkskundemuseum voor de zomerse
schattenzoektocht van Vlieg. Het
wordt een bijzondere editie, want er
valt heel wat te voelen. Sluit dus je
ogen, haal diep adem, steek je handen uit en … VOEL!
Van zondag 1 juli tot en met vrijdag 31 augustus,
van dinsdag tot en met zondag van 9.30 tot
17.00 uur
www.uitmetvlieg.be
www.museabrugge.be
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38
Volkskundemuseum, Balstraat 43
Gratis
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BRUGGE FOUNDATION KRIJGT EERSTE (DUO)LEGAAT EN
VRAAGT JOUW STEUN

Eind 2015 werd Brugge Foundation opgericht. Deze private stichting
verzamelt schenkingen en erfenissen om het Brugs onroerend erfgoed te beheren en het een maatschappelijk verantwoorde nieuwe
bestemming te geven.

Het project Sint-Godelieveabdij
Een eerste project is de Sint-Godelieveabdij. Samen met de Stad zoekt
Brugge Foundation naar een waardevolle herbestemming van de gebouwen en de tuin. Een belangrijke voorwaarde is dat de nieuwe bestemming voor voldoende inkomsten moet zorgen. Met die opbrengst
moeten de dagelijkse onderhouds- en werkingskosten worden betaald.
Daarnaast zijn er duurzame investeringen en restauraties nodig. Daarvoor moeten extra bronnen worden aangeboord. Om die reden is Brugge
Foundation aangesloten bij testament.be. Intussen zijn er al een veertigtal geïnteresseerden die via deze organisatie aan Brugge Foundation
willen schenken.

Een eerste legaat
In 24 juli 2017 werd Brugge Foundation aangesteld als algemeen legataris van de nalatenschap van mijnheer De Meyere. Het gaat om een
duolegaat. Daarbij krijgen de erfgenamen (meestal iets verdere familieleden) evenveel (of meer) en wordt intussen het goede doel gesteund.
De verwachting is dat de middelen van Brugge Foundation op die manier
worden vergroot tot ca. 100.000 euro. Volgens de wens van de schenker
zal het bedrag worden gebruikt voor de realisatie van een project ter
herwaardering van de Sint-Godelieveabdij. Een eerste concreet project
is het herschilderen van de kapel(kerk), maar de kosten daarvan worden

geraamd op 300.000 euro. Het bedrag van deze schenking alleen kan dit
dus niet dekken. Brugge Foundation hoopt evenwel dat de schenking
inspirerend zal werken.

Wat kun jij doen?
Contacteer je notaris en/of testament.be om te weten hoe je Brugge
Foundation kunt opnemen in je testament.
Wil je persoonlijk structureel of eenmalig bijdragen?
Neem een kijkje op www.bruggefoundation.be.
Een bijdrage storten op de vriendenrekening Fonds Vrienden van Brugge
Foundation bij de Koning Boudewijnstichting kan ook. Elke gift van meer
dan 40 euro (op jaarbasis) komt in aanmerking voor een belastingvermindering van 45%. Gebruik de mededeling +++016/1780/00005+++ op rekening
BE10 0000 0000 0404 (BIC BPOTBEB1) van de Koning Boudewijnstichting.
Geen attest nodig? Dan kun je rechtstreeks storten op de Brugge Foundation-rekening BE59 5230 8078 6426 bij Triodos Bank (BIC TRIOBEBB).
Wil je op een andere manier meewerken, neem dan zeker ook contact
op, want de stichting is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Brugge Foundation, Boeveriestraat 45, 8000 Brugge
info@bruggefoundation.be
www.bruggefoundation.be
Je vindt Brugge Foundation ook op Facebook en op Instagram.

33

brugge.be

CULTUURCENTRUM
BRUGGE PAKT UIT MET
NIEUW CULTUREEL SEIZOEN
Van september 2018 tot en met mei 2019 neemt Cultuurcentrum Brugge je letterlijk mee ‘En Route!’ voor een
boeiende tocht vol culturele ontdekkingen.
Enkele grote muzikale namen zijn K's Choice, Don Mclean,
Isolde et Les Bens, Yevgueni, Douglas Firs en Het Zesde
Metaal. Op theatervlak zijn onder meer Ontroerend Goed,
Zuidpool, Studio Orka, Tg Maastricht, Abattoir Fermé &
hetpaleis te gast. Ook jonge makers krijgen een platform.
Liefhebbers van dans mogen onder andere Koen De Preter,
Ultima Vez / Wim Vandekeybus, Anne Teresa De Keersmaeker en Claire Croizé / Ecce verwachten.
Nieuwe website
Sinds begin juni 2018 staat www.ccbrugge.be online. Deze
nieuwe website van Cultuurcentrum Brugge geeft een
handig programma-overzicht en biedt allerlei mogelijkheden om online tickets te bestellen. Je kunt zelf wenslijstjes samenstellen en intekenen op nieuwsbrieven. Bovendien krijg je informatie en tips om je favoriete makers
aan het werk te zien. Maak je account aan en ontdek de
nieuwe mogelijkheden!

EN ROUTE!
2018 2019
WWW.CCBRUGGE.BE

FOTOWEDSTRIJD FOTONALE
BRUGGE 2018: LANDSCHAP
Cultuurcentrum Brugge organiseert voor de zevende keer de fotowedstrijd Fotonale Brugge. Dit
jaar daagt de organisatie alle fotografen uit om
rond het thema ‘landschap’ te werken. Uit de inzendingen selecteert een professionele jury de
meest originele en tot de verbeelding sprekende
foto’s. Uit de geselecteerde beelden kiest dezelfde
jury drie winnende werken. Die worden bekroond
met een geldprijs van 250, 500 of 750 euro.
De tentoonstelling van de geselecteerde foto’s
loopt vanaf donderdag 20 december in de Brugotta
Hal in ’t Brugse Vrije, Burg 11A.
De deadline voor de inzendingen is maandag 1 oktober. Het inschrijvingsformulier en het wedstrijdreglement vind je op www.ccbrugge.be/fotonale. Je
kunt mailen naar fotonale@brugge.be.
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KRIKRAK 2018

BRUGGESMAAKT: ZELF AAN DE SLAG

Er wordt al druk gesleuteld aan KRIKRAK. Dit familiefestival vol
gezelligheid vindt dit jaar plaats van vrijdag 2 tot en met zondag 4
november. Dat weekend zetten heel wat Brugse cultuurorganisaties
hun deuren wijd open voor kinderen vanaf 3 jaar.

Het Brugs Food Lab is het overkoepelend platform dat acties uitwerkt rond
de duurzame voedselstrategie van Stad Brugge. Zelf kun je ook aan de slag.

Er zijn gratis en betalende activiteiten, verspreid over de Brugse
binnenstad. Er is muziek, film, dans en theater. Je kunt speelse
rondleidingen volgen en zelfs kometen kneden.
Nieuwsgierig? Op krikrak.be vind je alle info en kun je tickets bestellen.
www.krikrak.be

Op foodlab.brugge.be ontdek je wat je kunt doen om duurzaam en lekker
te kweken en te eten. Welke vis is duurzaam? Waar vind je recepten voor
restjes? Surf naar de website en vind er een antwoord op deze en andere
vragen over milieuvriendelijk, duurzaam en ecologisch tuinieren.
Heb je oogst te veel of wil je je moestuin delen? Je kunt er ook je aanbod
delen. Verder vind je er alle informatie over cursussen en activiteiten van
het Food Lab.
foodlab.brugge.be
leefmilieu@brugge.be
050 47 53 80
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BOMENONDERZOEK IN BRUGSE BINNENSTAD
Het bomenbestand in de Brugse binnenstad is zeer divers en waardevol. Het stadsbestuur wil onderzoeken hoe al die bomen eraan toe zijn
en welke toekomst ze hebben. Aan de hand van de resultaten wil de
Stad een grondig onderbouwde beslissing kunnen nemen over het behoud van bestaande bomen bij geplande werkzaamheden.
Stad Brugge laat al drie jaar bomenonderzoeken uitvoeren door een
gecertificeerde boomverzorger. Daarbij wordt eerst de veiligheid gecontroleerd en daarna wordt bepaald welke bijkomende onderzoeken
er nog nodig zijn.
Daarna krijgt de Stad een gedetailleerd rapport en een advies over de
uit te voeren maatregelen: bomen bewaren en de groeiplaats verbeteren, aangetaste delen uit boomkruinen verwijderen of bomen op een
duurzame wijze vervangen.
Sinds 2015 zijn tal van bomen op toeristische trekpleisters en locaties
waar evenementen plaatsvinden, gescreend. Denk maar aan het Koning Albert I-park, het Minnewaterpark, de Burg, het Begijnhof en de
UNESCO-rotonde.

Randgemeenten
In 2017 werden ook de randgemeenten aangepakt. Markante straten
zoals de Kerkhofblommenstraat, Stockveldedreef en de straten rond de
Bremlaan zijn maar enkele voorbeelden. Ook individuele bomen op de
Centrale Begraafplaats Assebroek en een beuk in de Koning Leopold
III-laan behoorden tot het onderzoek. Tegen het einde van dit jaar zullen
er maar liefst drieduizend bomen onderzocht zijn.

LOCAL HEROES
Sluit op zondag 26 augustus de zomer stijlvol af en bezoek de streekproductenmarkt ‘Local Heroes’. Maak van 11.00 tot 18.30 uur kennis
met tal van gedreven producenten die hun verse waren met hart en ziel
en tegen eerlijke prijzen aan de man brengen, zonder tussenschakel.
Steek je licht op tijdens de vele smaakmakende kookdemonstraties,
verzorgd door lokale topchefs.
Tijdens Local Heroes kun je met het hele gezin genieten. Vlei je neer
voor een lekkere picknick, verpoos even in de hangmatten en laat je
kinderen naar hartenlust spelen in de kidscorner. Gewoon gezellig een
glaasje drinken met vrienden kan natuurlijk ook.
Tussen 19.00 en 22.00 uur kun je mee aanschuiven aan een lange tafel
en genieten van al het lekkers uit de streek. Tickets in voorverkoop via
de website.
www.brugge.be/localheroes
economie@brugge.be
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ALS DE KAT VAN HUIS IS…
Na de registratieplicht voor katten is er nu ook een sterilisatieplicht voor katten. Sinds 1 september 2014 moet elke
kat die wordt verkocht of weggegeven gechipt, geregistreerd en gesteriliseerd zijn. Deze sterilisatieplicht werd
onlangs uitgebreid.
Sinds 1 april van dit jaar moet elke kat voor de leeftijd van 5
maanden gesteriliseerd worden. De dierenarts noteert de
sterilisatie bij de registratie in de databank CatID.
Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018
moeten ten laatste op 1 januari 2020 gesteriliseerd zijn, ook
als ze niet worden verkocht of weggeven.

HANDMADE IN BRUGGE REIKT
VEERTIEN NIEUWE LABELS UIT EN
BUNDELT MAKERS IN HANDIGE STADSGIDS
Brugge is een stad van makers. Mensen die met passie en gedrevenheid dagelijks de wereld om ons heen vormgeven. Handmade in Brugge
legt graag de focus op innovatie binnen ambachten en zet Brugge op
de kaart als stad van inspirerende makers. Naast de ontwikkeling van
een verrassend en gevarieerd programma voor zowel makers als het
brede publiek (denk dan aan Future Food, Future Materials ...), reikt
Handmade in Brugge ook labels uit aan makers die ambachtelijk en
lokaal produceren.

Een affichecampagne en folder ‘Als de kat van huis is …’
wijst katteneigenaars op hun nieuwe verplichtingen en zet
hen aan tot het registreren en steriliseren van hun kat.
De folder kun je downloaden via www.brugge.be: Wonen &
Omgeving > Dierenwelzijn > Sterilisatieplicht of Identificatie en registratie van katten.
Wil je meehelpen om de folder en/of affiche te verspreiden, aarzel dan niet om de dienst Wonen en Omgeving
(Leefmilieu) te contacteren.

Samen met de veertien nieuwe labels die op donderdag 21 juni werden
uitgereikt, dragen nu 66 makers het Handmade in Brugge-label. Het
zijn stuk voor stuk vakmensen die uitblinken in hun beroep en zo het
verschil maken.

Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2 (Stationsplein),
8000 Brugge
info@brugge.be
050 44 8000

De gids is verkrijgbaar bij onder meer In & Uit ('t Zand - Concertgebouw), het infokantoor van Visit Bruges in het Station en in De Makersrepubliek (Academiestraat 14). Een overzicht van alle labelhouders vind
je op www.handmadeinbrugge.be.

Nieuwsgierig naar de Brugse makers van vandaag of op zoek naar
handmade-producten met een verhaal? De nieuwe handige Handmade
in Brugge-gids zet deze Brugse makers letterlijk en figuurlijk op de
kaart. Van restauratie tot design, van kantklossen tot 3D-printen, van
sierlijk vormgegeven letters tot culinaire pareltjes. Laat je verrassen!
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CENTRUMSHUTTLE START OP 3 SEPTEMBER
Op zaterdag 5 mei werd een nieuwe stap gezet in de uitwerking van het
Brugse mobiliteitsplan. Die dag reed het eerste shoppingshuttlebusje door de binnenstad. Sindsdien kunnen bezoekers op zaterdag en op koopzondagen gratis de binnenstad bezoeken met de
shoppingshuttle.
Vanaf maandag 3 september kun je ook tijdens de week een beroep
doen op deze busjes. Waar de shoppingshuttle op zaterdag en koopzondagen een traject aflegt tussen ’t Zand en de Markt, bedient de centrumshuttle de ruimere binnenstad tijdens de week. De centrumshuttle
rijdt tussen 7.30 en 19.00 uur tussen de randparking Coiseaukaai en het
Station. Onderweg stopt het busje onder meer aan de Langerei, aan de
Katelijnestraat en aan de Markt. Ideaal voor wie in de binnenstad werkt
of er een cursus volgt.
www.brugge.be/shuttlebus

CAMBIO AUTODELEN:
ONTDEK DE GEKSTE PLEKKEN
Autodelen is een eenvoudige formule waarbij op verschillende, vaste
standplaatsen in de stad auto’s ter beschikking staan. Tegen een vergoeding kun je die reserveren en vrij gebruiken. Op het einde van de rit zet je
de auto terug op de standplaats voor de volgende gebruiker. Als je weinig
rijdt, is autodelen een stuk goedkoper dan een eigen wagen.
Stad Brugge ondersteunt het autodelen en Cambio, een van de firma's
die in Brugge autodelen organiseert, zet nu een ludieke campagne op het
getouw om het autodelen te promoten. Bovendien kun je leuke prijzen
winnen.

Hoe werkt de wedstrijd?
Op de website van Cambio kun je een ontwerp van een kartonnen
Cambio-autootje downloaden. Print dit uit en plooi het in de juiste
vorm. Daarna plaats je het autootje op een unieke plek of in een speciaal decor en neem je er een foto van. Deze foto plaats je op Facebook met de tag @ Cambio autodelen Vlaanderen. Cambio selecteert
de winnaars.

Wat kun je winnen?
Deelnemers maken kans op vakantiecheques Logeren in Vlaanderen
Vakantieland (waarde: 100 euro), Klean Kanteen insulated thermosflessen en zelfoprollende fluorescerende armbanden.

Gratis aansluiten
Bovenop deze wedstrijd geeft Cambio de inwoners van Brugge de kans
om tot 15 juli gratis in te stappen. Dit kost normaal 35 euro. Vul de voucher in op de website van Cambio!
www.cambio.be
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INTERVIEW
SOBO FIETST ELEKTRISCH

David Rotsaert (rechts) en medewerker Peter Jonckheere (links)

M

et het uitvoeren van het mobiliteits- en fietsplan levert
Stad Brugge talloze inspanningen om de positie van
Brugge als dé fietsstad van Vlaanderen te verstevigen.
Recente voorbeelden daarvan zijn de Jonckheere Fietsbrug, de fietsbruggen aan de Boeveriepoort en de schoolstraten.
In het straatbeeld merk je steeds meer dat dit beleid zijn vruchten afwerpt. Zo maak je op de cover kennis met dokter Hugo
Vandeursen. Met zijn fiets legt hij wekelijks ettelijke kilometers
af om zijn patiënten te bezoeken. Ook steeds meer Brugse bedrijven kiezen ervoor om de fiets te gebruiken als transport- of
vervoermiddel. Een van die ondernemingen is SOBO (Sociaal
Ondernemen Brugge en Omgeving) in de Pathoekeweg. SOBO
kocht recent 22 elektrische fietsen, tien fietskarren en zes elektrische postfietsen aan. BiS laat David Rotsaert, directeur van
SOBO, hierover aan het woord.
BiS Wat doet SOBO precies?
DAVID ROTSAERT SOBO is een maatwerkbedrijf dat sinds 1999
actief is in de sociale economie. We stellen mensen tewerk die
in het reguliere arbeidscircuit moeilijk aan de slag kunnen. Omdat de medewerker bij ons centraal staat, zoeken we voor al onze
mensen een job die zo goed mogelijk matcht met hun talenten,
capaciteiten en ambities. We werken daarvoor nauw samen met
de VDAB, met andere tewerkstellingsdiensten, met medewerkers
én met onze klanten. Het omkaderend personeel bestaat uit geschoolde stielmannen en -vrouwen met kennis en ervaring. Zij
leiden de medewerkers op en begeleiden hen. Het uiteindelijke
doel is om de klanten te ‘ontzorgen’ door een kwalitatieve service
te leveren.

BiS Hoeveel mensen werken er bij SOBO?
D. ROTSAERT Momenteel telt SOBO 115 medewerkers. Twintig van
hen zijn actief in de omkadering en in ondersteunende diensten.
Ons aanbod is zeer uitgebreid. Zo hebben we onder meer een sociaal restaurant, een catering- en een schoonmaakdienst, pakken
we goederen in en voeren we schilder- en behangwerkzaamheden
uit voor scholen, sociale huisvesting, vzw’s, bedrijven en particulieren. Onze medewerkers steken ook een handje toe bij allerlei
andere opdrachten: zwerfvuil ruimen, brieven bedelen ...
BiS Wat houdt de samenwerking met Stad Brugge in?
D. ROTSAERT Stad Brugge is een belangrijke klant van Sobo. De
Stad neemt voor haar personeel warme maaltijden en slaatjes bij
ons af. Daarnaast halen we zwerfvuil op in parken en op de vesten. Een andere belangrijke activiteit is het bedelen van brieven
die de Stad aan haar bewoners richt. Die briefwisseling kan gaan
over wegwerkzaamheden, over evenementen ... Wij engageren
ons om jaarlijks 500.000 brieven binnen de drie werkdagen in de
Brugse brievenbussen te doen vallen.
BiS Sinds kort rijden er ook elektrische fietsen rond. Wat hebben jullie aangekocht?
D. ROTSAERT SOBO investeerde in 22 elektrische fietsen en tien
fietskarren. We kochten ook zes elektrische postfietsen. Die werden extra verstevigd voor de briefbedeling. Al bij al is dit een flinke
investering die we niet zelf konden dragen. Daarom zijn we blij
met de financiële steun van de Vlaamse overheid, de regierol sociale economie waar Stad Brugge de trekker van is en de spelers
van de Nationale Loterij.

BiS Wat zijn de voordelen van deze investering?
D. ROTSAERT De voordelen zijn enorm. De 28 fietsers van SOBO
zullen samen per jaar 64.135 fietskilometers rijden en zo de
jaarlijkse CO2-uitstoot met 10 ton verminderen. Het fietsen stimuleert de gezondheid en het welzijn van de medewerker. Meer
moéten bewegen, maakt bewegen ‘gewoon’. Bovendien nemen de
fietsende medewerkers hun mobiliteit in eigen handen, wat hun
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid verhoogt. Ook scherpen
ze bij slecht weer hun doorzettingsvermogen aan. En door files te
vermijden, kunnen we meer tijd bij de klanten doorbrengen.
Het omkaderend personeel kan de uitgespaarde chauffeursuren
nu gebruiken om de zwakkere medewerkers te ondersteunen.
BiS Waarvoor worden de fietsen ingezet?
D. ROTSAERT Op basis van een inventarisatie van onze klanten
leerden we dat meer dan de helft van hen zich bevindt in een
straal van tien kilometer rond ons gebouw in de Pathoekeweg. We
bedienen al deze klanten met de fiets, tenzij we écht niet om het
vervoer met de bestelwagen heen kunnen. Onze fietsende schilder- en poetsploegen zie je bovendien dagelijks in het straatbeeld
en ook het ophalen van zwerfvuil en de briefbedeling voor de Stad
gebeurt met de fiets. Stofzuigers, verf en grote zendingen met
brieven gaan mee in de fietskar.

Het fietsen stimuleert de
gezondheid en het welzijn
van de medewerker

BiS Hoe reageren de werknemers op de omschakeling van bestelwagen naar elektrische fiets?
D. ROTSAERT Tot mijn verrassing heel positief. We zijn in het kille
voorjaar gestart en toch was iedereen onmiddellijk mee. De ervaring van het elektrisch rijden was voor iedereen nieuw en ik denk
dat dit een grote rol heeft gespeeld.
BiS Wat bij regenweer, sneeuwval of vorst?
D. ROTSAERT Slecht weer houdt onze medewerkers niet tegen.
Wij hebben geïnvesteerd in degelijke regenpakken. Bij sneeuwval
of ijzel zullen we de medewerkers natuurlijk niet met de fiets op
baan sturen. Het moet veilig blijven.
BiS Zijn er nog investeringen gepland die een milieuvriendelijk
effect zullen hebben?
D. ROTSAERT Wij zullen nog drie tandems kopen voor medewerkers die niet zelfstandig kunnen fietsen en voor onze klusdienst
plannen wij de aankoop van een elektrische wagen. We gaan dus
verder de milieubewuste toer op!
www.sobo.be
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VRAAG TIJDIG
JE REISDOCUMENTEN
AAN

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

Ga je binnenkort naar het buitenland op reis?
Vergeet dan zeker je officiële reisdocumenten
niet. Het zou jammer zijn als je je reis moet uitstellen of annuleren omdat die niet in orde zijn.

REISPASSEN (PASPOORTEN) VOOR PERSONEN JONGER DAN 18 JAAR

Voor een aantal landen en regio's volstaat je
Belgische identiteitskaart als reisdocument,
maar andere landen eisen een paspoort, eventueel met visum. Als je niet zeker weet welk
reisdocument je moet meenemen, vraag dan je
reisbureau, je vliegtuigmaatschappij en/of de
ambassade van je bestemming om raad. Heel
wat websites van ambassades bevatten gedetailleerde reisinformatie voor Belgen.
Als je reisbestemming geen minimumgeldigheid van identiteitskaart of paspoort vermeldt,
moeten je reisdocumenten enkel geldig zijn
tijdens je verblijf.

NORMALE PROCEDURE

SPOEDPROCEDURE

Aantal pasfoto’s

1

1

Geldigheid

5 jaar

5 jaar

Aanvraag door ouder bij wie
Ja
het kind ingeschreven staat

Ja

Oude reispas (indien in bezit)
Ja, indien nog geldig
meebrengen

Ja, indien nog geldig

Afgiftetijd

Aanvraag voor 15.00 uur:
de volgende dag – behalve
bij aanvraag op zaterdag

Na 7 werkdagen

Hoe reisdocumenten aanvragen
1. Maak een afspraak in het Huis van de Bruggeling of ga langs bij je gemeenteafdeling
als je in Brugge woont én de Belgische nationaliteit hebt;
2. Vraag je reispas persoonlijk aan. Jongeren
onder de 18 jaar moeten worden vergezeld
door iemand die het ouderlijk gezag over
hen uitoefent;
3. Haal je paspoort na zeven werkdagen af
in het Huis van de Bruggeling. In de gemeenteafdelingen kun je na (minimum) tien
werkdagen je paspoort afhalen. Zodra je
reispas klaarligt, neemt de bevoegde dienst
contact met je op.

Kosten

Voor kinderen tot 18 jaar:
• normale procedure: 35 euro
• spoedprocedure: 210 euro
• superdringende procedure: 270 euro
Vanaf 18 jaar:
• normale procedure: 75 euro
• spoedprocedure: 250 euro
• superdringende procedure: 310 euro

REISPASSEN (PASPOORTEN) VOOR PERSONEN VAN 18 JAAR EN OUDER
NORMALE PROCEDURE

SPOEDPROCEDURE

Aantal pasfoto’s

1

1

Geldigheid

7 jaar

7 jaar

Persoonlijk aanvragen

Ja

Ja

Oude reispas (indien in bezit)
Ja, indien nog geldig
meebrengen

Ja, indien nog geldig

Identiteitskaart meenemen

Ja

Ja

Afgiftetijd

Na 7 werkdagen

Aanvraag voor 15.00 uur:
de volgende dag - met uitzondering
van aanvraag op zaterdag
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VERKIEZINGEN GEMEENTEEN PROVINCIERAAD 2018
Op zondag 14 oktober zijn er weer gemeente– en provincieraadsverkiezingen. Om die reden opent er op maandag 3 september een verkiezingsloket in het Huis van de
Bruggeling. Dit loket zal dezelfde openingsuren hebben
als de themabalies. Je kunt er terecht met allerlei vragen over volmachten, duplicaten van oproepingsbrieven
en zoveel meer.

SUPERDRINGENDE PROCEDURE
1
5 jaar

#GR2018

Ja
Ja, indien nog geldig

Let op: schippers, marktkramers, kermisreizigers en personen die tijdelijk in het buitenland verblijven, moeten een
bijkomend attest laten ondertekenen door de burgemeester en dit samen met het volmachtformulier indienen.

Aanvraag voor 15.30 uur
na 4,5 uur af te halen in
Koloniënstraat 11, 1000 Brussel
(loket 10 - open tot 20.00 uur
- tot 15 min. voor sluiting)

SUPERDRINGENDE PROCEDURE
1
7 jaar

In België geldt de stemplicht. Als je niet kunt gaan stemmen, mag je stemmen door iemand een volmacht te geven. Dit kan in de volgende gevallen:
- je bent door ziekte niet in staat om zelf te gaan stemmen;
- je kunt niet deelnemen door beroepsredenen;
- je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger;
- je bent student en je kunt om studieredenen niet gaan
stemmen;
- je verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland;
- je verblijft in een strafinrichting;
- je geloofsovertuiging staat je niet toe om te gaan stemmen.

Het volmachtformulier ligt vanaf augustus in het Huis van
de Bruggeling en in de gemeenteafdelingen. Je zult het
ook kunnen downloaden via www.brugge.be/verkiezingen
of via vlaanderenkiest.be.

OOK NIET-BELGEN KUNNEN STEMMEN
Heb je niet de Belgische nationaliteit, maar woon je in Brugge en wil je stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober? Schrijf je dan vooraf als kiezer in.

Voorwaarden voor EU-burgers

Ja

Personen die de nationaliteit hebben van een land van de Europese Unie (EU) kunnen stemmen en
zich kandidaat stellen voor de verkiezingen. De voorwaarden zijn dezelfde als die van Belgen, met
uitzondering van de nationaliteit.

Ja, indien nog geldig

Voorwaarden voor burgers van buiten de EU

Ja
Aanvraag voor 15.30 uur: na 4,5 uur
af te halen in Koloniënstraat 11,
1000 Brussel (loket 10 - open tot
20.00 uur - tot 15 min. voor sluiting)

Personen die geen EU-nationaliteit hebben, kunnen stemmen als ze minstens vijf jaar wettelijk in
België verblijven. Zij kunnen niet verkozen worden.

Belangrijk
Als je als niet-Belg wil stemmen, moet je je voor dinsdag 31 juli inschrijven in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge.
Documenten om je in te schrijven vind je ook op www.brugge.be/verkiezingen. Die kun je ingevuld
indienen in het Huis van de Bruggeling.

KALENDER

T.e.m. zo 26/08

Gruuthuse in galant gezelschap. Leefcultuur in 18de-eeuws Brugge, Arentshuis

p. 30

T.e.m. zo 26/08

Virtuoze vingers, een beeld van de Brugse accordeontraditie, Volkskundemuseum

p. 30

T.e.m. vr 31/08

Zomeren op de Vismarkt, Vismarkt

p. 16

T.e.m. zo 2/09

Sportstrand, Zeebrugge

p. 12

T.e.m. zo 16/09

Triënnale Brugge 2018, diverse locaties

p. 4

T.e.m. zo 30/09

URB SEA, Zeebrugge

p. 11

T.e.m. zo 4/11

Het fin de siècle: een selectie van kunst uit de jaren 1880 -1914, Groeningemuseum

p. 31

Zo 1/07 t.e.m. vr 31/08

Strandbibliotheek, Zeebrugge

p. 11

Zo 1/07 t.e.m. vr 31/08

Zon, Zee… Zorgeloos, Zeebrugge

p. 12

Zo 1/07 t.e.m. vr 31/08

Schatten van Vlieg, Sint-Janshospitaal en Volkskundemuseum

p. 31

Zo 1/07 t.e.m. zo 30/09

Vlijtige vingers ter ere van Gods glorie, religieuze kant uit Brugse kerken en kloosters, Sint-Gilliskerk

p. 31

Ma 2/07 t.e.m. do 30/08

KWIX, Paalbos 39 (Sint-Kruis)

p. 21

Wo 4/07

Combi bus-boot door de haven, Zeebrugge

p. 11

Do 5/07

Filmophetstrand, Zeebrugge

p. 15

Do 5/07

Sportkriebels, Koude Keuken (Sint-Andries)

p. 21

Wo 11/07

Combi bus-boot door de haven, Zeebrugge

p. 11

Do 12/07

Filmophetstrand, Zeebrugge

p. 15

Vr 13/07 t.e.m. vr 24/08

Kwiplus, diverse locaties

p. 21

Za 14 t.e.m. wo 18/07

Circustoer Uitwijken, diverse locaties

p. 15

Wo 18/07

Combi bus-boot door de haven, Zeebrugge

p. 11

Do 19/07

Filmophetstrand, Zeebrugge

p. 11

Do 19 en vr 20/07

Radio 2 live, Zeedijk, Zeebrugge

p. 11

Vr 20 t.e.m. zo 22/07

Cirque Plus, Grootseminarie

p. 15

Vr 20 t.e.m. zo 22/07

Collectif Malunés - Forever, happily..., Grootseminarie

p. 15

Wo 25/07

Combi bus-boot door de haven, Zeebrugge

p. 11

Do 26/07

Filmophetstrand, Zeebrugge

p. 15

Wo 1/08

Combi bus-boot door de haven, Zeebrugge

p. 11

Do 2/08

Filmophetstrand, Zeebrugge

p. 15

Zo 5/08

MAfestival, Lissewege

p. 11

Di 7/08

WIJklanken, Lissewege

p. 11

Wo 8/08

Combi bus-boot door de haven, Zeebrugge

p. 11

Do 9/08

Filmophetstrand, Zeebrugge

p. 15

Za 11 en zo 12/08

WECANDANCE, Zeebrugge

p. 11

Wo 15 t.e.m. vr 17/08

Radio 2 live, Zeedijk, Zeebrugge

p. 11

Wo 15/08

Festival van de Noordzee, Zeebrugge

p. 11

Wo 15/08

Combi bus-boot door de haven, Zeebrugge

p. 11

Do 16/08

Filmophetstrand, Zeebrugge

p. 15

Vr 17 en za 18/08

Lichtfeest, Lissewege

p. 11

Za 18/08

Raid of Valour, Zeebrugge

p. 12

Za 18 en zo 19/08

Brugge Galerie Weekend - Inspired by Triënnale Brugge 2018, diverse locaties

p. 10

Di 21/08

WIJklanken, Zeebrugge

p. 11

Wo 22/08

Combi bus-boot door de haven, Zeebrugge

p. 11

Do 23/08

Filmophetstrand, Zeebrugge

p. 15

Vr 24 en za 25/08

Bomboclat, Zeebrugge

p. 11

Zo 26/08

Local Heroes, Astridpark

p. 35

Wo 29/08

Combi bus-boot door de haven, Zeebrugge

p. 11

Do 30/08

Filmophetstrand, Zeebrugge

p. 15

Za 1/09

Feestelijke opening ’t Zand

p. 13

Ma 3/09

Start centrumshuttle

p. 37

Vr 7, za 8 en zo 9/09

Uitwijken Septembertoer

p. 15

Vr 14, za 15 en zo 16/09

Uitwijken Septembertoer

p. 15

Zo 16/09

Autoloze Zondag, Brugse binnenstad

p. 15

Vr 21, za 22 en zo 23/09

Uitwijken Septembertoer

p. 15

Vr 28, za 29 en zo 30/09

Uitwijken Septembertoer

p. 15

Ma 1/10

Deadline inzendingen Fotonale Brugge

p. 33

Za 29/09 t.e.m. ma 1/10

Kookeet

p. 15

Vr 2 t.e.m. zo 4/11

Krikrak, diverse locaties

p. 34

Do 20/12

Start expo Fotonale Brugge, Brugotta Hal

p. 33
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WEDSTRIJD
Hoeveel ton plastic afval werd
er bijeengeraapt om Skyscraper
(the Bruges Whale) te kunnen maken?
Vijf winnaars ontvangen een goodiebag van Triënnale Brugge.
Stuur je antwoord voor maandag 6 augustus per mail naar
persdienst@brugge.be of per post naar Communicatie &
Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge. Je kunt de antwoordstrook ook
deponeren in de brievenbus van het Stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge.

Voornaam en naam

Geboortejaar
Adres

E-mail + tel.

Antwoord wedstrijdvraag
 meer dan 1 ton
 meer dan 5 ton
 meer dan 20 ton

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

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

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

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

BRUGGELING OP DE COVER:
Hugo Vandeursen, sportieve en milieubewuste dokter uit
Sint-Kruis die zijn huisbezoeken aflegt met de fiets.

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.

