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Beste Bruggeling

D

e winter heeft zijn biezen gepakt en plaats gemaakt voor
de lente. Misschien slaat u nu aan het poetsen tijdens
de jaarlijkse lenteschoonmaak. Bij Stad Brugge maken
we van de gelegenheid gebruik om het groen in de parken en pleinen een opfrisbeurt te geven, want een nette stad
zorgt voor een aangename sfeer. In maart worden onder andere in Sint-Pieters samen met buurtbewoners opruimacties
georganiseerd. In deze BiS krijgt u tips voor onkruidbestrijding en zo werken we in heel Brugge samen aan een propere
straat en een nette buurt. Bedankt dat u als inwoner een bijdrage wilt leveren zodat onze stad de naam van ‘die schone’
kan behouden.

Een nette
stad zorgt
voor een
aangename sfeer
Ook ons lichaam kan af en toe een lenteschoonmaak gebruiken. Initiatieven zoals veertig dagen zonder vlees kunnen al
op heel wat bijval rekenen. We dagen u in deze BiS uit om
eens een alcoholvrije maand in te lassen. U zult zien, het doet
wonderen! Meer bewegen is ook een van die goede voornemens die we niet mogen laten verwateren. Doe daarom mee
aan de 10.000 stappen per dag-campagne en probeer eens
rechtstaand te vergaderen. De medewerkers van OCMW
Brugge en verschillende stadsdiensten hebben zich al geëngageerd voor dit initiatief. Neem deel en maak van Brugge de
actiefste stad in Vlaanderen! Meer info vindt u in deze BiS.
April komt dichterbij en dus kijken we met z’n allen reikhalzend uit naar de Ronde van Vlaanderen. Op zondag 3 april
start de 100ste editie van deze monumentale wielerklassieker op de Markt van Brugge. Duizenden kijklustigen zakken
af naar onze gastvrije stad om de start van dit sportspektakel
van dichtbij te beleven. De avond voordien maken we op het
grote startpodium graag plaats voor uitgeweken Bruggeling
Hans Peter Janssens, kleinzoon van een Brugse fietsenhandelaar. Deze musicalster was de eerste Belg ooit die in
de huid kroop van Jean Valjean in Les Misérables in Londen
en werd er de langst opeenvolgende vertolker ooit. Samen
met sopraan Anne Cambier en het orkest Catalpa Symphonic
fietst Hans Peter op zaterdag 2 april door een breed muziekrepertoire. Gratis mee te maken, dus zeker niet te missen.
Wees welkom!
Renaat Landuyt,
burgemeester van Brugge

De honderdste ronde
Naar aanleiding van de honderdste editie van de Ronde van Vlaanderen
bracht BiS drie generaties wielrenners samen die een link hebben met de
mooiste Vlaamse voorjaarsklassieker en/of de stad Brugge: Guido Reybrouck
(°1941), Johan Museeuw (°1965) en Jens Keukeleire (°1988).

De Ronde
liegt nooit

D

e in Brugge geboren Guido Reybrouck was profwielrenner van 1964 tot 1973 en heeft een mooi
palmares bij elkaar gefietst. Hij was de beste in
onder meer Parijs-Tours (1964 en 1966), KuurneBrussel-Kuurne (1965), het Belgisch Kampioenschap
(1966) en de Amstel Gold Race (1969). Hij verzamelde
ook meerdere etappezeges in de rondes van Frankrijk,
Italië, Spanje, België en Catalonië en in Parijs-Nice en
Tirreno-Adriatico. In 1968 werd Guido tweede in de
Ronde, na Walter Godefroot. Ook Johan Museeuw heeft
een indrukwekkend palmares. Hij was een van de beste
wielrenners van de jaren negentig en behaalde maar
liefst 115 zeges, waaronder het wereldkampioenschap.
Johan is (tot nu toe) een van de recordhouders van de
Ronde. Niemand stond meer op het podium dan hij. Hij
won drie keer (1993, 1995, 1998), eindigde drie keer op
de tweede plaats (1991, 1994, 2002) en was twee keer
derde (1996,1999). Niet voor niets noemt iedereen hem
‘De Leeuw van Vlaanderen’. Bruggeling Jens Keukeleire werd in 2010 profrenner en koerst sinds 2012 voor
de Australische ploeg Orica GreenEDGE. Jens won al
de GP Le Samyn, Nokere Koerse en etappes in de Driedaagse van West-Vlaanderen (+ eindklassement), de
Ronde van Oostenrijk, de Eneco Tour en de Ronde van
Burgos. Op 3 april is hij kopman van zijn ploeg.
BiS Kennen jullie elkaar?
JENS KEUKELEIRE Ik ken Guido van naam en van de
koers in Damme die zijn naam draagt. Hij heeft een
groot palmares bijeengekoerst, net als Johan die ik al
verschillende keren heb ontmoet.
GUIDO REYBROUCK Ik volg niet meer zo vaak de koers,
maar aangezien Jens een Bruggeling is, houd ik hem
wel in de gaten. Ik zou graag zien dat hij nog meer progressie maakt. Dat kan, want hij was vorig jaar al zesde
in Parijs-Roubaix. Ik vind hem nu nog een beetje te braaf
als wielrenner. Hij moet leergieriger zijn en meer raad
vragen aan oudere coureurs.
JOHAN MUSEEUW Guido was een snelle renner, maar
kon ook een moeilijke koers winnen. Als hij vandaag nog
zou koersen, zou hij bij de top vijf van het Belgische wielrennen behoren. Jens moet veel in dienst van zijn ploeg
rijden en dus vaak zijn eigen ambities aan de kant schuiven. Op een dag zal hij wel zijn grote wedstrijd winnen. Ik
geloof in hem. Hij heeft de capaciteiten, het is aan hem
om zich te bewijzen.

BiS Hoe heb je je voorbereid op Vlaanderens Mooiste,
Jens?
J. KEUKELEIRE Het meeste werk gebeurt in de winter.
Van zodra het kan, trek ik naar de Vlaamse Ardennen
om er te trainen. Als het seizoen eenmaal gestart is,
kan ik me niet zo veel meer voorbereiden, omdat ik dan
van de ene koers naar de andere trek. Als ik De PanneKoksijde rijd, is het koersen en rusten. Als ik die niet
zou rijden, dan staat er op woensdag een doorgedreven
training op het parcours op het programma. In februari
zat ik met de ploeg in Zuid-Afrika voor een winterstage
van drie weken. We trainden samen, maar op bepaalde
dagen kozen de klimmers voor langere beklimmingen.
De klassieke renners zoals ik trainden meer op interval
en op korte, nijdige hellingen.
BiS Johan, jij weet als geen ander hoe het voelt om de
Ronde te winnen. Is het een moeilijke koers?
J. MUSEEUW Het is heel moeilijk om als favoriet die
koers te winnen. Je moet de koers dragen en ondergaan,
dat maakt het niet gemakkelijk. Als je start als favoriet
en je wint, dan kun je zonder schroom stellen dat je de
sterkste was. Het zijn altijd goede renners die deze wedstrijd winnen. De Ronde liegt nooit. Ik heb veel te danken
aan deze koers. De Ronde heeft mij groot gemaakt en
dat zal ik mijn hele leven met me meedragen.
G. REYBROUCK Winnen is geen klein bier. In 1968 had ik
ook graag gewonnen, maar ik had te veel krachten verspeeld in de finale. Mijn ploegmaat Eddy Merckx heeft
nog de sprint voor me aangetrokken, maar Walter Godefroot kwam als eerste over de meet.
BiS Hadden jullie nu nog graag gekoerst?
G. REYBROUCK Liever nu dan vroeger! Ik zou veel meer
geld verdienen. Als je nu goed koerst, moet je de rest van
je leven niet meer werken. Toen mijn koerscarrière erop
zat, moest ik nog werken. En ik verdiende in mijn tijd
al goed mijn brood. In bepaalde jaren was ik de tweede
best betaalde renner van het hele peloton.
J. MUSEEUW Mocht ik de leeftijd hebben, zeker! Maar
generaties verdwijnen, mensen worden ouder … Ik kom
nog uit een periode waarin de lonen al beter waren. Nu
zijn die meer dan verdubbeld. Ik weet dat geld niet gelukkig maakt, maar het is wel comfortabel. Ik ben beroepsmatig nog altijd actief in het wielrennen en ik prijs
mezelf gelukkig dat ik nog altijd kan fietsen.
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1. Een levendig Brugs Kunstenlab
Er is nood aan ruimte voor verschillende kunstvormen,
waar nieuwe technologieën en creaties verder kunnen
ontwikkelen en waar creatievelingen elkaar kunnen ontmoeten. De voorkeur gaat uit naar de site van Howest in
de Sint-Jorisstraat.

de Toekomst
van brugge

2. Bleekweide
Deze natuurlijke biotoop in de stad (aan het cohousingproject van ‘Stoer Huus’) is voor het ogenblik een stuk
verwilderd grasland. De locatie kan ingevuld worden als
bloemenweide, ontmoetingsplek, een plaats om te tuinieren of als stilteplaats voor de buurt.

Ontdek de negen
toekomstplekken

Tijdens het Festival van de toekomst in oktober vorig jaar riep
‘de toekomst van Brugge’ op om
suggesties te doen over mogelijke toekomstplekken. Dit resulteerde in 65 voorstellen.

1

Toekomstplekken zijn plekken
waar burgers, groepen of buurten
vernieuwende projecten opstarten. Het kan gaan om tijdelijke ingrepen, maar ook om initiatieven
op lange termijn.
In januari werden negen concrete
toekomstplekken geselecteerd.
Tijdens het atelier ‘Verover de
Brugse toekomstplekken’ kozen
honderd aanwezigen voor Kunstenlab, Bleekweide en de Magdalenakerk. Graaf Visartpark,
site Ter Dreve en Koetshuis De
Boomhut kwamen uit de bus na
een intensieve online campagne
en stadsexperts verkozen de SintGodelieveabdij, Zeebrugge en
Sint-Pieters.
Op deze negen plekken worden de
komende maanden acties ontwikkeld. ‘De toekomst van Brugge’
gaat daarvoor samenzitten met
partners uit de buurt en daarbuiten om na te gaan hoe (al dan niet)
tijdelijke ingrepen voor een extra
dynamiek kunnen zorgen. ‘Denken’ over ruimte wordt op die manier verbonden met ‘doen’, waardoor veel burgers de stad kunnen
mee-maken.

2

3. Magdalenakerk
Het Magda-project zoekt uit wat er naast de vieringen nog
kan gebeuren in de Magdalenakerk. Daarom daagt Magda
22 studenten interieurarchitectuur van de KU Leuven uit.
Zij gaan dit voorjaar in gesprek met 22 organisaties die de
Magdalenakerk graag willen gebruiken voor hun werking.
De studenten zetten deze wensen om in ontwerpen en die
worden in de zomermaanden tentoongesteld.
Elke dinsdag (behalve tijdens de schoolvakantie) kun je
de interieurarchitecten in spe ter plaatse aan het werk
zien, met hen praten en zo meedenken over de toekomst
van de Magdalenakerk.
Magda is een initiatief van YOT vzw en de Kerk
raad
H. Magdalena i.s.m. Bisdom Brugge, de toekomst van
Brugge, CRKC (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur), KU Leuven, ontwerpbureau tc-plus, Erfgoedcel
Brugge en diverse partners.
Alle info vind je op www.magda-plus.be
4. Graaf Visartpark
Feestcomité Kristus Koning wil op deze plaats een popup bar tijdens de zomer. Tijdens die periode kunnen de
buren er activiteiten uitwerken voor iedereen.
5. Ter Dreve
Dit domein van 6,5 hectare biedt mogelijkheden voor
het inrichten van volkstuintjes, een joggingpad, een dierenweide, kampeerruimte voor jeugdbewegingen of een
speelbos.
6. Koetshuis van De Boomhut
Op het oude kasteeldomein van Freinetschool De Boomhut staat een ongebruikt koetshuis dat na renovatie
dienst kan doen als ontmoetingscentrum voor de buurt
in het kader van Brede School.
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7. Zeebrugge
‘Brugge aan Zee’ moet weer een aantrekkelijke plek worden om te wonen, te vertoeven, te leven en te beleven.
8. Sint-Pieters
Sint-Pieters heeft als toekomstplek heel wat te bieden,
met de herinvulling van de pastorie, de opwaardering van
het station van Sint-Pieters, de heraanleg van de Oostendse Steenweg, de recreatieve ontwikkelingen rond de
Sint-Pietersplas …
Bij al deze plannen zullen de inwoners van Sint-Pieters
nauw betrokken worden.

Wil je je ook inzetten voor de ontwikkeling
van een van deze plekken?
Informeer je via toekomst@brugge.be
www.detoekomstvanbrugge.be
www.facebook.com/detoekomstvanbrugge
@toekomstbrugge
en houd er de data van de
tafelsessies in de gaten
4

9. Sint-Godelieveabdij
Dit kloostercomplex in de Boeveriestraat heeft een
prachtige tuin en werd recent in erfpacht gegeven aan
Stad Brugge. De Stad wil samen met buurtbewoners en
betrokkenen nadenken over de invulling van deze site.
Duurzaamheid speelt daarin een belangrijke rol.
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EEN NIEUWE
BESTEMMING VOOR DE
SINT-GODELIEVEABDIJ
Bruggelingen houden van hun stad en ook bezoekers bewonderen dagelijks de vele historisch
waardevolle gebouwen in onze stad. De komende
jaren zullen heel wat van die beschermde gebouwen een (gedeeltelijke) herbestemming nodig
hebben.

Brugge Foundation

5

Om het onroerend erfgoed te beschermen en leefbaar te houden, werd Brugge Foundation in het
leven geroepen. Deze private stichting zal fondsen
werven van Brugge-liefhebbers van over de hele
wereld (friendraising) om zo te investeren in de
(her)bestemming van Brugs onroerend erfgoed.
De Sint-Godelieveabdij in de Boeveriestraat is het
eerste grote, wervende project voor de stichting.
Deze voormalige abdij is een beschermd monument met drie grote tuinen, ligt tussen het Station
en ’t Zand en heeft een oppervlakte van 11.000 m2.
De abdij werd eeuwenlang bewoond door de SintGodelieve Benedictinessen (oorspronkelijk uit Gistel). Deze zusters verlieten eind 2013 hun abdij. Het
onroerend goed werd in juni 2014 overgenomen
door vzw Camino Brugge (CongregAtionele MIddelen In Nieuwe Omstandigheden). In ruil nam de vzw
het levensonderhoud van deze religieuzen en de
zorg voor het beheer van hun patrimonium op zich.
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Stad neemt abdij in erfpacht
Omdat de site sinds het vertrek van de laatste zusters leegstaat, overlegde de Stad met vzw Camino
Brugge over een mogelijke herbestemming van de
abdij. Het resultaat van dit overleg is dat de Stad
Brugge de Sint-Godelieveabdij voor de komende
vijftig jaar in erfpacht neemt met de ambitie om
de historische site zoveel mogelijk open te stellen
voor het publiek. Na restauratie is het de bedoeling
om nieuwe, toekomstgerichte functies in de gebouwen onder te brengen.
Brugge Foundation zal zich inzetten om de nodige
fondsen te werven en zal samen met de Stad de herbestemming in goede banen leiden.
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De eerstvolgende openstelling van de abdij
en het domein is gepland tijdens het erfgoedweekend op 23 en 24 april. De brochure vind je
bij deze BiS.
Op zondag 24 april organiseert ‘de toekomst
van Brugge’ een tafelsessie om 10.30 uur. Er is
ook een moment voorzien waarop de buurt kan
kennismaken met de abdij.
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www.bruggefoundation.be
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Primeur in Vlaanderen:
online inventaris
orthodoxe kerk Brugge
In 2015 begeleidde Erfgoedcel
Brugge samen met Provincie
West-Vlaanderen en Musea
Brugge een enthousiaste groep
vrijwilligers bij de collectieinventarisatie in de Orthodoxe
Kerk HH. Konstantijn en Helena.
Tijdens een arbeidsintensief
maar leerrijk traject gingen
liefst 260 voorwerpen door de
handen van de vrijwilligers. Eind
juni 2015 was de inventarisatie
een feit. Daarna werden de foto’s gekoppeld aan de beschrijvingen en werd alles nagezien
en verbeterd waar nodig. Vervolgens selecteerde de orthodoxe
kerk de voorwerpen ter inzage
voor het brede publiek.

Door het slechte weer werd de Heilig Bloedprocessie van 2015
geannuleerd. Iedereen die toen een toegangsbewijs heeft gekocht, kan dit omruilen voor een ticket voor de processie van dit
jaar, op donderdag 5 mei.
Inruilen kan vanaf 15 maart tot en met 3 april 2016 voor tickets
voor dezelfde of gelijkaardige plaatsen. Vanaf 4 april tot en met
de dag van de Heilig-Bloedprocessie (15.00 uur), kunnen houders
van een ticket van 2015 dit inruilen voor een ticket van 2016. Dezelfde of gelijkaardige plaatsen kunnen dan wel niet meer gegarandeerd worden. Terugbetaling is in elk geval uitgesloten.
Voor het omruilen kun je enkel terecht bij In&Uit op ’t Zand.
Via www.tickets
brugge.be kun je ook nieuwe tickets kopen.
Die kosten 12 euro voor een tribuneplaats. Groepen van twintig of meer personen en senioren (55+) betalen 10,75 euro.
Een plaatsje op een van de banken kost 4 euro. Voor groepen van
twintig of meer personen en senioren (55+) is dit 3,50 euro.

Het is de allereerste keer in
Vlaanderen dat een erfgoedcollectie van een orthodoxe
geloofsgemeenschap virtueel
raadpleegbaar is.

Op de tickets van de volgende Heilig-Bloedprocessies wordt
voortaan vermeld dat deze bij afgelasting door slecht weer kunnen omgeruild worden voor tickets voor de eerstvolgende editie.

www.erfgoedinzicht.be

Bezoekers met een beperking kunnen hun ticket omwisselen bij
de dienst Welzijn. Voor nieuwe tickets kunnen ze daar ook terecht.
Voor Bruggelingen met een beperking zijn de gewone zitplaatsen
gratis. Niet-Bruggelingen betalen 3,50 euro. Per ticket mag je een
begeleider gratis meenemen.

Verborgen schatten Sint-Jakobskerk als tour in Xplore Bruges
De Sint-Jakobskerk is een van de zeven historische kerken in de Brugse
binnenstad. Dankzij een tour in de stadsapp Xplore Bruges kunnen bezoekers het rijke erfgoed van deze kerk ontdekken. De tour neemt je
mee langs vijftien kunstschatten in de kerk, inclusief de vijf kunstwerken die opgenomen zijn in de Topstukkenlijst van de Vlaamse Overheid.
Het is de eerste keer dat je het patrimonium van een Brugse kerk via
nieuwe technologieën kunt bekijken. Je kunt de tour vanaf 23 maart
downloaden via Xplore Bruges (Apple en Android). Dankzij de steun
van Toerisme Vlaanderen worden van 24 maart tot 15 september tien
tablets als proef gratis uitgeleend aan de kerkfabriek Sint-Jakob. Zo
kunnen bezoekers zonder eigen toestel ook het verhaal achter de geselecteerde items leren kennen.
www.xplorebruges.be

Erfgoed en toerisme: nieuwe en opgefriste infopanelen
Onder het motto ‘Op stap met de Brugse Beer’ staat sinds 2005 historische informatie op de ommezijde van de grote stadsplannen.
Het initiatief startte op drie locaties en vandaag staan er achttien panelen met wetenswaardigheden verspreid over Brugge. Twee daarvan
bevinden zich in Lissewege en Zeebrugge. Het Astridpark en de Coupure kregen onlangs ook elk een plan.
De Stad staat dus niet stil en wil ook de meest actuele informatie bieden. Daarom wordt nadrukkelijk de link gelegd met XploreBruges, de
app die thematische stadswandelingen en museumtours aanbiedt.
Zo blijft geen enkele bezoeker van de stad op zijn honger zitten.
De info is steeds beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, Duits
en Spaans.
www.erfgoedcelbrugge.be/brugsebeer

TICKETS
HEILIG BLOEDPROCESSIE 2016

Personen met een beperking

De Stad voorziet ook dit jaar audiodescriptie. Met deze techniek
vertelt een stem over de processie en beschrijft ze de praalwagens, de kledij, het aantal dieren … Op die manier kunnen blinden
en slechtzienden de processie meevolgen.
Een prijs voor een ticket met audiodescriptie bedraagt 5 euro. Per
ticket mag een begeleider gratis mee.
In&Uit, Concertgebouw, ‘t Zand 34, 8000 Brugge
Open van maandag tot zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 14.00 uur
Dienst Welzijn, Hoogstraat 9, 8000 Brugge
050 32 77 90, dienst.welzijn@brugge.be
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Herinrichting Groenewijk in Assebroek

Zeebrugs Sportstrand open vanaf eind maart
Het Sportstrand Zeebrugge opent de deuren
al vanaf zaterdag 26 maart. Tot nu toe was
dat pas vanaf het Hemelvaartweekend.
Door deze vroegere opbouw kan er ook in de
paasvakantie en in april gesport worden op de
locatie aan het Badengebouw. Er zijn zeven
strandterreinen en vijf outdoor fitnesstoestellen.

Dit voorjaar starten de werkzaamheden in
het parkje in de Groenewijk in Assebroek.
Het bestaande petanqueterrein wordt vervangen door een zandbak met twee nieuwe
speeltoestellen en een korfschommel.
In het park komt een stepparcours dat bestaat
uit een aaneenschakeling van gepolierde betontegels met stenen die oplichten wanneer
de zon ondergaat. Aansluitend op het parcours wordt een pleintje met een picknicktafel en een lange betonnen zitbank aangelegd.
Een tweede zitbank staat bij het trapveld dat
twee nieuwe minidoelen krijgt. Op het einde
van het stepparcours wordt een betonnen ring
geplaatst, waardoor het lijkt alsof het parcours uitgerold is.
Er worden twee nieuwe hoogstambomen,
vier meerstammige struiken en zeven knotwilgen geplant rond een afwateringsgracht
met liggende boomstammen als natuurlijke spelelementen. Als het weer een beetje
meezit, zal het park speelklaar zijn tegen
de zomervakantie.

Iedereen kan gratis gebruik maken van het
Sportstrand.
Scholen, verenigingen en andere groepen
kunnen reserveren via sportdienst@brugge.be
Het toeristisch infokantoor in Zeebrugge is
open tijdens de paasvakantie.
www.brugge.be/sportstrand-zeebrugge

Extra faciliteiten voor lopers
in Koude Keuken
Domein Koude Keuken in Sint-Andries wordt
eind dit jaar opgewaardeerd met een Finse
looppiste. Een Finse piste is een aangelegd
pad met verschillende bodemlagen, waarvan de bovenste bestaat uit boomschors. Ze
wordt geprezen omwille van de sterk dempende eigenschappen. Die helpen om blessures te voorkomen.
De Finse piste zal 800 meter lang zijn en
wordt volledig verlicht. Zo kun je er in donkere wintermaanden ook op lopen.
Tegen eind dit jaar moet het project gerealiseerd zijn.

groendienst@brugge.be of 050 32 90 11

Aanvraag mantelzorgpremie online
Triatlon Brugge beleeft dertiende editie
Op zaterdag 18 juni vindt de dertiende editie
van de Triatlon Brugge plaats. Het succesrecept blijft ongewijzigd. Na een zwemproef
van een kilometer in de Langerei stappen de
deelnemers op de fiets voor een proef door de
polders en langs het kanaal Brugge-Oostende. Bij terugkomst trekken ze de loopschoenen aan voor het afsluitende loopnummer in
de binnenstad. De aankomst is op de Markt.
De deelnametickets vlogen in een mum van
tijd de deur uit. Bruggelingen die zich registreerden bij de reguliere inschrijvingen,
maar uit de boot vielen, worden gecontacteerd voor een extra deelnemerswave die de
organisatoren samen met de Stad opzetten.
De Triatlon Brugge zal een impact hebben op het verkeer van en naar de binnenstad. Bekijk actuele verkeersinfo op
www.bruggebereikbaar.be of
op www.triatlonbrugge.be

WZC Ter Potterie verwelkomt
eerste bewoners

De Stad betaalt een mantelzorgpremie aan
Bruggelingen die vrijwillig instaan voor de
alledaagse zorg van iemand die zwaar zorgbehoevend is door een chronische ziekte
en/of een beperking.
Meestal is de mantelzorger een gezins- of
familielid, maar het kan ook een vriend of
een kennis zijn van de zorgbehoevende.
De premie bedraagt 20 euro per maand en
wordt driemaandelijks uitbetaald. Je kunt
ze nu ook aanvragen via
www.brugge.be/mantelzorgpremie
Het papieren aanvraagformulier kun je nog
steeds afhalen in het Sociaal Huis (dienst
Welzijn), Communicatie & Citymarketing, de
gemeenteafdelingen, het OCMW, de thuiszorg- en gezinsdiensten en de sociale diensten van de ziekenfondsen in Brugge.
Dienst Welzijn, Hoogstraat 9, 8000 Brugge
050 32 77 97, dienst.welzijn@brugge.be

Na vijf jaar bouwen is WZC Ter Potterie
klaar. Vanaf dinsdag 22 maart verhuizen de
eerste bewoners naar dit nieuwe woonzorgcentrum (WZC) aan de Potterierei. Een deel
van hen komt over van het WZC Sint-Clara,
dat binnenkort sluit.
Het centrum heeft 121 kamers en bevat een
afdeling voor zorgbehoevende ouderen met
een aangeboren verstandelijke beperking.
Het nieuwe WZC staat op de plaats van het
vorige, dat niet meer aan de hedendaagse
eisen voldeed. De nieuwbouw bevat modern
ingerichte kamers, voorzien van een eigen
badkamer met inloopdouche. Alle nodige
gemeenschappelijke en facilitaire ruimtes
(een kapsalon, een kineruimte, een tearoom …) zijn aanwezig. Het gebouw is bovendien erg energiezuinig.
De ligging, in het noorden van de binnenstad,
is ook een troef. Het gebouw past mooi in zijn
omgeving en kijkt deels uit op een rustgevende rei. Het WZC is bovendien goed bereikbaar via de Ring en er is een ondergrondse
parking met een zestigtal plaatsen.
De grootste bijzonderheid van Ter Potterie is
zijn inclusief doelgroepenbeleid. In de afdeling De Molens is er bijvoorbeeld plaats voor
hulpbehoevende senioren met een aangeboren verstandelijke beperking. De voorzieningen waar zij vroeger leefden, waren niet
meer aangepast aan de bijzondere zorg die
ouderen vragen. Om die reden wordt in De
Molens samen met Ons Huis (de Brugse
koepelvereniging voor de opvang en begeleiding van volwassenen met een beperking)
een specifieke zorgondersteuning opgezet.
Zo ontstaat in Ter Potterie een samenwerking tussen ouderen- en gehandicaptenzorg
waar beide sectoren met veel belangstelling
naar uitkijken.
Beschikbare kamers: Claudine Vergison, 050 32 70 00
Afdeling De Molen: Dimitri Dewulf, 050 32 71 72
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EEN PROPERE STOEP,
ook die van u?
Zorg voor je hond,
je vriend, maar ook
voor je buur(t)
WAT DOET DE STAD?
INFORMEREN
Met infoborden en banners op straten en
pleinen hondeneigenaars informeren.
TOEZICHT HOUDEN
Gemeenschapswachten en lokale politie
houden regelmatig en gericht een oogje in
het zeil.

WAT KUN JIJ DOEN?
Maak overal werk van het achterwerk
• Houd je hond aan de leiband, doe zijn
kakje in een zakje en gooi het in een vuilnisemmer.
• Hang affiches op in je buurt.
• Laat meerdere sensibiliseringsborden
plaatsen.
• Er is een speciale hondenpoepkit om in je
eigen buurt iets aan het probleem te doen.
• Je hond laten loslopen of hondenpoep
achterlaten, kan een boete opleveren.
Gemeentelijke ambtenaren-vaststellers
en de lokale politie houden een oogje in
het zeil.

WAT DOET DE STAD?
Personeel
12 ploegen van ongeveer 20 mensen
Middelen
Zelfrijdend
1 borstelmachine
6 veegmachines
9 onkruidbranders
Niet-zelfrijdend
21 handbranders
8 infraroodbranders
3 heetwatermachines
Waar & wanneer
Op parkings, greppels, voetpaden aan openbare parken, fietspaden, wandelpaden, begraafplaatsen en pleinen.
Het hele jaar door, behalve bij hevige regen
of bij vorst.
Oppervlakte
1.019.311 m² in totaal

WAT KUN JIJ DOEN?

Veeg regelmatig je stoep
en greppel:
• Gooi zand en afval in de afvalzak.
• Deponeer het afval niet in de rioolkolken, dit veroorzaakt verstoppingen en
andere problemen.
Verwijder het onkruid:
• Borstel of krab regelmatig stof en ander
vuil weg. Zo vermijd je dat onkruidzaad
kan kiemen en groeien.
• Giet regelmatig heet water op hardnekkig onkruid. Zo verbrand je de wortel.
• Gebruik geen pesticiden,
die zijn zeer schadelijk.
Hang de affiche bij die bij deze
BiS zit aan het raam.
preventie@brugge.be
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UNIA BRUGGE: EEN NIEUWE NAAM EN AANPAK
VOOR HET MELDPUNT DISCRIMINATIE
Sinds 22 februari heeft het Meldpunt Discriminatie van Brugge een
nieuwe naam: Unia Brugge. Iedereen uit de regio kan er terecht met
vragen over discriminatie en gelijke kansen. Unia Brugge werkt samen met lokale organisaties om de rechten van ouderen, personen
met een handicap, holebi’s en mensen met een migratieachtergrond
te beschermen.

GEZONDE GEMEENTE BRUGGE
MINDER ZITTEN EN MEER STAAN

Gezonde Gemeente Brugge, een samenwerking tussen het OCMW
en de Stad, lanceerde het project Recht-OP. Het streefdoel is om
de werknemers én de cliënten minder te laten zitten.
Langdurig zitten kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid, van gezwollen benen tot hart- en vaatziekten. Daarom lanceerde Gezonde Gemeente Brugge eind 2014 een proefproject in
het Sociaal Huis, op basis van de methodiek Recht-OP. Zo werd een
in de hoogte verstelbare vergadertafel geplaatst en wordt een deel
van het cliënteel ontvangen door een medewerker die rechtstaat
aan de balie.
Omdat dit proefproject geslaagd is, wil Gezonde Gemeente Brugge
gelijkaardige initiatieven uitrollen over al zijn diensten. De eerste
aanpassingen duiken al op in het hoofdgebouw van het OCMW, waar
een vergaderzaal opent met aanpasbare tafels. In de cafetaria komen er receptietafels. Aan de Stad wordt dit principe ook al door
sommige diensten toegepast. Er wordt afwisselend zittend en staand
vergaderd aan in de hoogte verstelbare tafels. De toepassing van dit
project wordt ook overwogen voor het Huis van de Bruggeling.

Enkele tips:
-

Houd een (kort) overleg staand.
Mail niet, maar ga naar een collega.
Neem de trap in plaats van de lift.
Maak een korte middagwandeling.
Plaats de printer niet vlak naast je bureau.

STAP MEE

Unia Brugge is een van de dertien lokale contactpunten van Unia, het
Interfederaal Gelijkekansencentrum dat dus ook van naam veranderde.
Volgens Katia Hoorne van Unia Brugge blijven de taken grotendeels
dezelfde. “We ondersteunen getuigen en slachtoffers van discriminatie, we voeren preventieve acties en we doen aanbevelingen aan
lokale overheden.”
Er is ook vernieuwing. “We willen discriminatie niet alleen geval per
geval aanpakken, meer dan ooit willen we dit ook op een structurele
manier doen. Daarom verbreden we ons werkterrein en bouwen we een
netwerk op met organisaties in en rond Brugge: de steden en gemeenten, de huurdersbonden, de werkgevers …”

Dialoog

Katia geeft een voorbeeld: “Samen met verschillende partners hebben
we nu een werkgroep huisvesting om discriminatie op de woningmarkt
aan te pakken. We organiseerden intussen infosessies voor verhuurders en immokantoren en waren actief betrokken bij de organisatie van
dialoogtafels over huisvesting.”
“We onderzoeken elke melding en gaan vervolgens de dialoog aan met
organisaties, bedrijven of burgers. Juridische stappen zetten we pas als
een situatie echt onhoudbaar wordt.”

Maak een afspraak

“Elke melding is een signaal”, zegt Katia. “Als we meerdere van die
signalen krijgen, brengen we de Stad daarvan op de hoogte met een
aanbeveling. Jaarlijks vertalen we onze meldingen naar statistieken die
de problemen met discriminatie in onze streek in kaart brengen. Met
die informatie kunnen de steden en gemeenten hun beleid verbeteren.
Verder spannen we ons elk jaar in, samen met de Diversiteitsdienst van
de Stad en de vakbonden, voor de Internationale Dag tegen Racisme
en Discriminatie. We betrekken er burgers, stadspersoneel, OCMW en
politie bij en vragen hen om te verspreiden dat er in Brugge geen plaats
is voor discriminatie.”
Katia sluit af met een warme oproep: “De strijd tegen discriminatie
en voor gelijke kansen is een zaak van ons allemaal. Unia Brugge zet
zijn deur open voor iedereen. Heb je een vraag of een voorstel, klop
bij ons aan!”

Om voldoende te bewegen, hoef je niet noodzakelijk te sporten.
Meer stappen kan al voldoende zijn. Doe daarom van 30 april tot
en met 28 mei mee aan de 10.000-stappenclash, een competitie
tussen alle Vlaamse gemeenten.
Maak van Brugge de fitste plek van Vlaanderen en registreer je via
www.10000stappen.be. Meet met een stappenteller je dagelijks
aantal stappen en geef ze online door. In ruil krijg je beweegtips via
e-mail. Via de Facebookpagina van 10.000 stappen kun je op de voet
volgen welke gemeente de leiding heeft. Wie de meeste stappen
heeft in verhouding tot het aantal volwassen inwoners krijgt de titel
van ‘Vlaanderens Actiefste’.

Unia Brugge, Oostmeers 105, 8000 Brugge
brugge@unia.be
Discriminatie melden? 0800 12 800 of unia.be

interview
Sint-Pieters Deelt brengt mensen dichter bij elkaar

L

obke Vermeire (VormingPlus Brugge) en Peter
Clerckx (Letskring, Soepcafé Brugge) zetten
samen met heel wat andere lokale organisaties (Buurtwerk Sint-Pieters, OCMW Brugge, SintVincentius Sint-Pieters, Davidsfonds Sint-Pieters,
bewonerswerking ’t Meulentje) en wijkbewoners
hun schouders onder het nieuwe deelproject SintPieters Deelt. Door deze samenwerking worden
bestaande deelinitiatieven zoals de Letskring, het
repaircafé, de kledijruilbeurs SWAP of de boekenruilbeurs van het Davidsfonds versterkt en krijgen
ze een betere omkadering. Een van de nieuwe initiatieven is het Soepcafé. BiS ging op bezoek.

BiS Wat is Sint-Pieters Deelt?
LOBKE VERMEIRE Sint-Pieters Deelt helpt bestaande en nieuwe deel-initiatieven om samen het buurtgevoel te versterken. De stuurgroep coördineert het
project en organiseert af en toe een activiteit. Dit kan
een deelmaaltijd, een ruilbeurs of een geefplein zijn.
Aan de ingang van buurtcentrum De Dijk plaatsten
we bijvoorbeeld een bord met kaartjes voor het delen
van diensten. Als je hulp nodig hebt, kun je je vraag
op een kaartje schrijven en het daar ophangen. Via
het bord kan iemand zich kandidaat stellen om een
klusje op te knappen, boodschappen te doen … Meer
info over het project vind je op
www.sint-pietersdeelt.be
BiS Hoe werkt het Soepcafé?
PETER CLERCKX Er bestonden al twee Soepcafés: in Brugge Centrum en in Assebroek. Het opzet
past perfect binnen Sint-Pieters Deelt, dus hebben
we hier ook een Soepcafé geopend. Elke woensdag
haal ik voedseloverschotten op in de buurtwinkels
en op donderdagochtend maken we met een groep
vrijwilligers soep of een ander gerecht. ’s Middags
eten we samen en daarna ruimen we op. Iedereen
mag komen aanschuiven. In ruil kun je meehelpen
of een vrije bijdrage betalen. Het Soepcafé Sint-Pieters vindt wekelijks plaats bij VormingPlus en in de
schoolvakanties in De Dijk. Nu zijn we nog met een
klein team, maar ons aantal zal zeker groeien. De
andere Soepcafés tellen al vijftig deelnemers.

BiS Welke andere initiatieven staan nog op stapel
binnen het deelproject?
L. VERMEIRE Binnenkort starten we met een Gelukscafé. Tijdens zo’n bijeenkomst komen mensen
praten over wat hen gelukkig maakt en versterken of
stimuleren ze elkaar in het gelukkig zijn. Het is een
vervolg op de reeks Gelukslessen, die eerder plaatsvond in De Dijk. De deelmaaltijd is ook een activiteit
die we zeker nog willen organiseren. Hier hebben we
een lange tafel voor ogen waar iedereen samen aan
eet. Iedereen maakt iets klaar en brengt het mee. Zo
maken we een groot buffet.
BiS Wat willen jullie bereiken met al deze initiatieven?
P. CLERCKX Ik wil de mens wat dichter brengen bij
zijn eigen natuur. Door het delen en ruilen van goederen en diensten gaan we terug naar de oorsprong
van het mens-zijn. De natuur en ecologie spelen
daarbij een belangrijke rol en daarom haal ik alle benodigdheden voor het Soepcafé op met de bakfiets.
Het is leuk om te horen dat mensen je inspanningen
appreciëren. Dit stimuleert mij om verder te doen.
L. VERMEIRE Uiteindelijk is het de bedoeling dat de
inwoners van Sint-Pieters elkaar wat beter leren
kennen en elkaar dus ook meer gaan helpen. Ze
mogen in elk geval trots zijn op hun gemeente, want
hier gebeurt heel wat.
www.sint-pietersdeelt.be
lobke.vermeire@vormingplus.be of patrick.anthone@brugge.be
De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221, 8000 Brugge
VormingPlus, Sint-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge
Meewerken aan het Soepcafé?
Mail naar clerckxpeter@gmail.com of patrick.anthone@brugge.be

FOODFESTIVAL
Het Soepcafé is lid van Foodlab Brugge. In
het Foodlab zetten verschillende partners
nieuwe initiatieven op om samen een duurzaam voedselbeleid te ontwikkelen.
Op 28 en 29 mei is er de eerste editie van het
foodfestival (H)eerlijk Brugge. Ook het Soepcafé zal aanwezig zijn met een stand. Ga dus
zeker langs om te proeven.
Alle info over het event vind je binnenkort op
www.bruggeklimaatneutraal.be

Door het delen en
ruilen van goederen
en diensten gaan we
terug naar de oorsprong
van het mens-zijn
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EXTRA ACTIVITEITEN
BIJ TENTOONSTELLING
DE HEKSEN VAN BRUEGEL
In De Heksen van Bruegel (tot 26 juni) wordt het beeld van de
heksen vanuit twee invalshoeken benaderd. Enerzijds is er het
klassieke beeld van de heks op de bezem met de zwarte kat
en de ketel dat vandaag nog doorleeft in verhalen van Cornelia
Funke, Lotje of heksje Lilly. Anderzijds bestaat de invalshoek
van het ‘anders zijn’, wat dikwijls gepaard gaat met negatieve
reacties en een omgeving die moeite heeft om dit te plaatsen
en te aanvaarden.
Bij De Heksen van Bruegel werd een compleet randprogramma
uitgewerkt met lezingen, ateliers, bijzondere rondleidingen,
een concert ... Daarnaast kun je spannende heksenwandelingen meemaken tijdens de donkere voorjaarsnachten.
Het Sint-Janshospitaal heeft een onthaalpunt voor kinderen.
Daar speelt een introductiefilmpje en liggen er heksenboeken.
Er is ook een heksenklasje en met de bezem die er staat, kunnen de jonge bezoekers over nachtelijk Brugge vliegen. Tot
slot krijgt elk van hen een origineel souvenir. De allerkleinsten
leren tijdens een zoekspel een échte heks herkennen en net
zoals Bruegel mogen ze er een tekenen.

SCHOOLAANBOD

- Lesmap met tips voor scholen op
www.museabrugge.be
- Heksenverkleedhoek en heksenfotodecor.
- Museummenu (derde graad basisonderwijs) neemt
de klas mee in de wereld van hekserij en toverij. Na
een spannend zoekspel ga je samen creatief aan de
slag in de heksenklas. 65 euro per klas.
Reserveren via musea.reservatie@brugge.be

INDIVIDUEEL AANBOD

- Gratis zoekspel voor groot en klein (van 6 tot en met
12 jaar): leer hoe je een echte heks herkent.
- Heksenverkleedhoek en heksenfotodecor.
- Atelier `Een prent van een heks’, tijdens de paasvakantie. Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Zoals
Bruegel de heks voor het eerst bedacht, zo kun je ze
ook graveren.
Deelnemen is gratis en kan op woensdag 6, vrijdag 8 of zaterdag 9 april, telkens vanaf 13.30 uur.
Duur: 3 uur.
Reserveren via musea.reservatie@brugge.be

GELEIDE BEZOEKEN

- In expo (ongeveer 2 uur).
- Buitenwandeling (ongeveer 1,5 uur).
Beide kunnen ook aansluitend worden geboekt.
Reserveren via 050 44 46 46 of
toerisme.reserveringen@brugge.be
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CONCERT: Heksentoeren

door Transports Publics, op vrijdag 3 juni in
het Concertgebouw.
In het kader van de tentoonstelling brengt het
barokensemble Transports Publics van Thomas Baeté (viola da gamba) muziek uit Arimide van Jean-Baptiste Lully (1632-1687).
De tovenares Armide, ondanks zichzelf verliefd op haar vijand Renaud, doet dan toch
haar onwillige minnaar buigen naar haar
wil. Componist Jean-Baptiste Lully (16321687) schreef met deze scène hét hoogtepunt van de vroege Franse opera. Lully’s
noten krijgen extra reliëf door fragmenten
uit de 17de-eeuwse vertaling van de opera
door Pieter Dubbels.
Om 20.00 uur in de Kamermuziekzaal.
19.15 uur: Inleiding door Sofie Taes en Ruud Priem.
Tickets kosten 22 euro.
www.concertgebouw.be

WALPURGISNACHT

Elk jaar vindt de Walpurgisnacht plaats, maar
niet ieder jaar is er een heksententoonstelling in het Sint-Janshospitaal. Op zaterdag 30
april wordt deze heksensabbat daarom uitbundiger dan ooit gevierd.
www.museabrugge.be

LEZING

De Heksen en de Buren door prof. em. Jos
Monballyu op zondag 12 juni 2016 om 10.30 uur
in de Vriendenzaal Musea Brugge, Dijver 12,
8000 Brugge.
In samenwerking met Vrienden van Musea Brugge
vsmb.be, 050 44 87 69
Deelnemen kost 5 euro, gratis voor Vrienden Musea Brugge.

BOEKHANDEL EN BIBLIOTHEEK

- Samen met de Brugse boekhandels werd
een heksenprogramma uitgewerkt.
- Bibliotheek: Wie is die Zeeheks?
op woensdag 13 april van 14.30 tot
15.30 uur in Jeugdbibliotheek Biekorf
(Kuipersstraat 3, 8000 Brugge).
Een afwisselend programma van vertelkunst, geanimeerde lectuur en een streepje muziek met theatrale elementen voor
kinderen van 3 tot en met 6 jaar.
Deelnemen is gratis, reserveren is
verplicht via jeugd.bibliotheek@brugge.be

InDRUKwekkend:
nieuwe topstukken
uit het Brugse
prentenkabinet
Deel 2:
nieuwe prenten, nieuwe namen
Tot zondag 19 juni kun je in het Arentshuis en het Groeningemuseum een nieuwe selectie hoogtepunten bekijken uit de
indrukwekkende prentencollectie die onlangs werd aangekocht.
In het Arentshuis worden werken van beroemde kunstenaars als Bruegel, Rubens,
Tiepolo, Canaletto en Goya getoond. In de
kabinetten van het Groeningemuseum zijn
werken te bewonderen van moderne kunstenaars zoals Alechinsky, Rops, Rassenfosse en Magritte.
Het Groeningemuseum kocht deze uitzonderlijke verzameling van Bruggeling Guy
Van Hoorebeke. Hij was jarenlang in Brugge actief als prentenhandelaar en verkocht
vroeger al grafiek aan gerenommeerde
musea in Londen, Boston en Rotterdam.
Van Hoorebeke is een gepassioneerd grafiekkenner die veel belang hecht aan de
hoogstaande kwaliteit van zijn prenten. In
zijn veelzijdige verzameling is de internationale top van de grafiek vertegenwoordigd, met prenten uit de vroege 16de tot en
met de 21ste eeuw.

BRUGGE IN 100 OBJECTEN

Een berenschedel, een slot en een orchideeënboek. Deze drie ogenschijnlijk willekeurige
objecten hebben iets gemeen: ze onthullen
iets over de Brugse geschiedenis.
Ze vertellen over de jachtgebieden in de omgeving van de stad in het jaar 1000, over de
organisatie van de ambachten voor 1800 en
over de bloeiende tuinbouwbedrijven rond de
stad circa 1900.

De tentoonstelling toont kunststijlen en
grafische technieken door de eeuwen
heen, met werk van bekende namen en intrigerende prenten van meesters met een
minder grote faam.

In 2018 opent het Gruuthusemuseum weer
de deuren. Het museum zal je meevoeren
door de geschiedenis van Brugge. Om je
nieuwsgierig te maken, startte op 11 maart
de reeks Brugge in 100 Objecten in het
Brugsch Handelsblad. Elke week komt een
object aan bod dat een verrassend, vrolijk,
triest, onbekend … stukje historie van Brugge belicht. De voorwerpen komen niet enkel
uit de musea, maar ook uit Brugse kerken,
kloosters of archieven.

www.museabrugge.be
Gratis voor Bruggelingen

Op bruggein100objecten.wordpress.com
kom je meer te weten.
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Architectuur en verstedelijking, het zijn thema’s die
tijdens de voorbije Triënnale in Brugge aan bod kwamen en die menig hedendaags beeldend kunstenaar
fascineren. Ook de in 2009 overleden Duitse kunstenaar Hermann Maier Neustadt experimenteerde met
dit gegeven door hedendaags werk in een stedelijke
omgeving te plaatsen. Sinds de jaren negentig ontwikkelde hij een oeuvre waarin de analyse van bestaande
architectuurvormen, gebouwen en urbane complexen
voorop stond. Zijn fascinatie voor de modernistische
paviljoenen van Ludwig van der Rohe of Gerrit Rietveld
of de hedendaagse Japanse architectuur brachten hem
tot verrassende projecten.
Maier Neustadt zocht naar sociale, politieke, culturele en
symbolische eigenschappen van gebouwen en sites. Hij
onderzocht hun plaats en hun gebruik, keerde terug in

Hermann Maier Neustadt (rechts) met Chul Lee voor het
project Re.Vol.Ver in Anyang, Zuid-Korea (augustus 2005)

CULTUURCENTRUM BRUGGE BRENGT
HOMMAGE AAN HERMANN MAIER NEUSTADT
2 april tot 19 juni
de tijd en vergeleek de oorspronkelijke plannen met het
eindresultaat. Hij bestudeerde de architectuur vanuit een
artistiek oogpunt en onderzocht de invloed van de bouwheer, de architect, de ingenieur en de eigenaar op het
bouwplan. Voor Maier Neustadt is ook de persoonlijke
ervaring van de bezoeker erg belangrijk. Hij nodigt het
publiek uit om de wereld vanuit zijn sculpturen op een
nieuwe manier te bekijken.
Cultuurcentrum Brugge en Hermann Maier Neustadt
bouwden in het verleden een mooie samenwerking uit. In
2002 nam hij deel aan de tentoonstelling Station2station
in het kader van Brugge Culturele Hoofdstad van Europa.
Hij werkte ook verschillende indoorprojecten uit in Brugge. In samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen
was Cultuurcentrum Brugge ook betrokken bij de bouw
van de bekende sculptuur WD Spiral Part II-hotel in het
West-Vlaamse Lo-Reninge. Je gaat dit werk binnen en je
krijgt een nieuwe visie op de ruimte rondom. Opvallend
zijn ook de sobere, bijna maagdelijke meubelen.
Tijdens de opbouw van deze sculptuur planden Cultuurcentrum Brugge en Herman Maier Neustadt een indoor
tentoonstelling rond tijdelijke paviljoenen. Door zijn
plotse overlijden kon dit project uiteindelijk niet worden
gerealiseerd. Nu brengt Cultuurcentrum Brugge samen
met zijn weduwe Silvia Schreiber een hommage aan de
laatste fase van zijn oeuvre.
In de Bond zie je nooit eerder getoonde plannen, tekeningen, schetsen, video’s en enkele opmerkelijke maquettes.
Van 2 april tot 19 juni in De Bond
Elke dag open van 13.00 tot 18.00 uur, gesloten op maandag en dinsdag
www.cultuurcentrumbrugge.be
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Daverend geweld
van Guilty As Charged
Op vrijdag 8 april zal het podium van
cultuurzaal Daverlo weer trillen. Daar
zorgt de band Guilty As Charged voor
tijdens Daverend/Unplugged.

DAG VAN DE DANS
Brugge heeft een reputatie op het vlak van hedendaagse dans
en mocht dus niet ontbreken op de Dag van de Dans op zaterdag 23 april, een nieuw initiatief in Vlaanderen.
Een aantal West-Vlaamse culturele centra werken die dag samen en organiseren workshops, toonmomenten en gesprekken
met choreografen. Als orgelpunt presenteert Cultuurcentrum
Brugge de creatie Free Fall van Compañía Sharon Fridman.

Over de voorstelling

De Israëlische, in Madrid wonende choreograaf Sharon Fridman staat voor rauwe, directe dans zonder franjes. Free Fall is
een intelligent en knap geconstrueerde choreografie die op een
meeslepende manier de dynamiek van een groep op scène zet.
De voorstelling gaat over een belangrijk kenmerk van onze natuur: overleven. Ons voortbestaan is een kwestie van vallen en
opstaan. Het is een cyclus die we noodgedwongen dag na dag
herhalen. Zo is Free Fall een metafoor voor overleven, oorlog
en wederopbouw.

FIGURANTEN GEZOCHT

Cultuurcentrum Brugge is op zoek naar twintig
(amateur)dansers die deel willen uitmaken van deze
voorstelling. Leeftijd, fysieke conditie of danservaring
zijn niet belangrijk, iedereen is welkom. De cast van
Compañia Sharon Fridman geeft je alle aanwijzingen
tijdens vier workshops.
De gratis workshops zijn gepland op woensdag 20,
donderdag 21 en vrijdag 22 april, telkens van 15.00 tot
20.00 uur. De workshop van zaterdag 23 april neemt
een hele dag in beslag.
De voorstelling vindt plaats op zaterdag 23 april om
20.00 uur in de Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29,
8000 Brugge
Grijp deze unieke kans en schrijf je in via
050 44 30 52 of sara.colpaert@brugge.be

Achter Guilty As Charged gaan vier
muzikanten schuil: Jan De Vuyssere
(zang+gitaar), Dempsey Derous (gitaar), Matthew Vandenberghe (drums)
en Hannes De Caluwe (bas). “We spelen heavy metal, maar onze muziek is
toegankelijk voor iedereen”, zeggen ze.
“Onze stijl doet wat denken aan het oudere werk van Metallica en bands als
Iced Earth of Testament. De duidelijkste invloed is thrash metal. Snel, snedig
en hard. We wisselen dit graag af met
andere, rustigere stukken, melodische
partijen en adembenemende solo’s. We
laten onze diverse voorkeuren in metal
tot hun recht komen in onze muziek.
Dat zorgt tijdens repetities soms voor
lastige discussies en knopen, maar
wanneer we ze doorhakken, zijn we allemaal tevreden over het resultaat.”
In 2009 nam Guilty As Charged vijf nummers op die op het demoalbum ‘Boxed
In’ belandden. Hun eerste volwaardige
plaat, ‘Leap Of Faith’, kwam vier jaar later uit en dat leverde goede reacties in
binnen- en buitenland op. Momenteel
werken de leden van Guilty As Charged
aan nieuw materiaal. “We kijken nooit
al te ver vooruit en we doen alles stap
voor stap”, luidt het. Nieuwe nummers
zijn in de maak en ideeën voor videoclips zijn er ook.
www.brugge.be/unplugged-/-daverend

Verhaal in cijfers
20

8

82

20 jaar Cultuurcentrum Brugge

8 locaties : Stadsschouwburg, Biekorf,
De Dijk, Magdalenazaal, Daverlo,
Bogardenkapel, De Bond en
de Jan Garemijnzaal

82 medewerkers

325

1.200

1.800

325 eigen voorstellingen
in seizoen 2015-2016

1.200 vierkante
meter tentoonstellingsruimte

1.800 zitjes
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WEEK VAN DE
AMATEURKUNSTEN
LOKAAL TALENT AAN ZET
Vrijdag 29 april tot en
met zondag 8 mei

Nieuwe openingstijden
Cultuurcentrum Brugge
Info- en ticketbalie Sint-Jakobsstraat 20,
8000 Brugge van dinsdag tot vrijdag van
13.00 tot 17.00 uur.
Bespreekbureau zijkant Stadsschouwburg
(Adriaan Willaertstraat 2, 8000 Brugge): op
zaterdag van 16.00 tot 19.00 uur.
Tijdens deze uren is Cultuurcentrum Brugge
ook telefonisch bereikbaar via 050 44 30 60.
www.cultuurcentrumbrugge.be

Ook in 2016 palmen honderden amateurkunstenaars tien dagen de stad in tijdens
de Week van de Amateurkunsten (WAK).
Op verschillende podia en platformen zie
je Brugs talent. Er komen uiteenlopende
kunstdisciplines aan bod: muziek, film,
toneel, dans, beeldende kunst en poëzie.
Onder de bomen op de Burg opent WAK
met muziek van Brugse bands tijdens
WAcKo, op vrijdag 29 en zaterdag 30 april.
Conservatorium Brugge biedt je een blik op
hun toneelwerking op maandag 2 mei.
Brugse beeldende kunstenaars tonen op
vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 mei wat
ze in hun mars hebben in de lokalen van
het voormalige politiegebouw in de Hauwerstraat.

OPROEP: KUNSTSALON SANT
WEDSTRIJD BEELDENDE KUNST
Dit jaar kunnen Brugse amateurkunstenaars
weer deelnemen aan Kunstsalon Sant. Deze
wedstrijd voor beeldende kunsten is ook gekoppeld aan een tentoonstelling in de Jan
Garemijnzaal in de Stadshallen.
Voor het eerst gebeurt de preselectie op papier. Kandidaten moeten voor woensdag 30
maart een dossier indienen en mogen twee
werken voorstellen. De geselecteerde kandidaten mogen in de tweede fase hun werk(en)
presenteren aan een jury. De juryleden geven onmiddellijk feedback en selecteren ter
plaatse de werken voor de tentoonstelling.
Enkel Bruggelingen en uitgeweken Bruggelingen kunnen deelnemen. De kandidaten
mogen niet professioneel actief zijn in de
kunstwereld.

ZEVENDE EDITIE VAN
ACCORDEONFESTIVAL
AIRBAG KOMT ERAAN
Wie houdt van muziek, sfeer en een duchtig
feestje, mag Airbag niet missen. Airbag is
het tweejaarlijkse Brugse stadsfestival met
het accordeon als centrale gast. Vanaf vrijdag 6 mei tot en met zondag 22 mei word je
drie weken lang ondergedompeld in de wereld van dit authentieke instrument.
De feeërieke spiegeltent aan de Kruisvest
wordt opnieuw het stomende centrum van
de festiviteiten, maar ook op de Burg, in de
Stadsschouwburg … krijg je een stevige dosis
muziek geserveerd.

Op donderdag 5 mei vind je WAK in Zeebrugge voor het project Kunstvloed. Je wordt er
verwend met optredens en tentoonstellingen.

De tentoonstelling loopt van zaterdag 23
april tot en met maandag 9 mei en sluit aan
bij de Week van de Amateurkunsten.

Dit keer ligt het accent op de plaats van het
accordeon binnen genres zoals theater, dans
of literatuur. Ontdek enkele bijzonderheden,
zoals accordeon met een potje jodelen of
beatbox. Maak kennis met jong accordeontalent van het Stedelijk Conservatorium of ga
terug in de tijd met enkele leerlingen van de
Brugse accordeonlegende Roger Danneels.
Meer info volgt in de BiS van mei.

Het volledige programma staat op www.brugge.be/wak

www.brugge.be/kunstsalon-sant-deelnemen

www.ccbrugge.be/airbag

Op woensdag 4 mei laat een Brugse muziekgroep je live kennismaken met hun
bijzondere soundtrack voor de film ‘Drive’
in Cinema Liberty tijdens Soundtrack, een
van de nieuwe projecten binnen WAK.

De wedstrijdbepalingen, data en deelnameformulieren staan op www.brugge.be (zoekterm Kunstsalon). Je kunt ze ook opvragen
via sant@brugge.be
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TWEEDE EDITIE MORE MUSIC!
Nieuw: het Urban Art
Festival Brugge
Van dinsdag 29 maart tot en met zondag 3 april, de eerste
week van de paasvakantie, vindt op de site van Het Entrepot de eerste editie van URB plaats: Urban Art Festival
Brugge. URB focust een week lang op ‘grootstad’ Brugge
en de creativiteit die binnen een stedelijke context broeit.
De Entrepot-site wordt dé hotspot voor creatieve stadsexploten met tal van urban events, street art interventies,
ateliers, concerten, een coole bar en dito keuken, en ...
feest. Kloppend hart van URB wordt Bar Belgiek, een popupbar die elke dag om 14.00 uur de deuren opent. Foodies
kunnen er ‘s avonds aanschuiven in de URB-volkskeuken. Ook te noteren: de Ronde Van Vlaanderen op groot
scherm, op slotdag zondag 3 april. URB is een samenwerking tussen de Brugse organisaties Het Entrepot, Damp
Oord en Brugge Plus. Met medewerking van de buren uit
Sint-Jozef en Sint-Pieters.
www.urb.be

Tijdens de tweede editie van het festival MORE MUSIC! (van woensdag 6 tot zaterdag 9 april) presenteren het Concertgebouw en Cactus Muziekcentrum
een boeiende muzikale trip, met singer-songwriters,
elektronica en uitdagende multimediale projecten.
Speciale aandacht is er voor het project De Nada,
waaraan Bruggeling Peter De Bruyne meewerkt.
De NADA/live is een kruisbestuiving tussen beeld
en muziek.
Met een cameraploeg van Canvas in hun kielzog reisden De Bruyne en muzikant Daan door dorre, verlaten
Spaanse landschappen op zoek naar een plek die het
niets benadert. Ergens tussen Tremp en Luna botsen
ze op het dorp De Nada. Dit bevreemdende landschap
bleek ideaal te zijn voor het voltrekken van een grillig
muzikaal en fotografisch proces, waarbij de geprojecteerde beelden van Peter De Bruyne en de livemuziek
van Daan elkaar versterken en beïnvloeden.
Ook niet te missen in het Concertgebouw zijn de lasers en de elektronica van Robert Henke, het Deense
Efterklang en Emiliana Torini.
www.moremusicfestival.be

De Ronde begint in Brugge
Op de Markt weerklinkt op zondagmorgen 3 april om 10.00 uur het
startschot voor de honderdste editie van de Ronde van Vlaanderen
en dit gaat niet onopgemerkt voorbij. In het straatbeeld duiken affiches, vlaggen en banners op met de boodschap ‘De Ronde begint in
Brugge’, want elke Bruggeling is trots dat Vlaanderens Mooiste in zijn
stad start. Zowel sportievelingen als muziekliefhebbers zullen kunnen
meegenieten van dit feestelijke gebeuren.
Je kunt alles volgen via www.derondebegintinbrugge.be

JOHAN MUSEEUW

JENS KEUKELEIRE

GUIDO REYBROUCK

“Het liefst kom ik naar de startplaats in
Brugge. De sfeer is er fantastisch. Er is dan
nog wat tijd om met iedereen te praten en
de renners te bekijken. De aanloop naar
deze honderdste editie was een drukke periode voor mij. Ik werd bijna in alles betrokken wat met de Ronde te maken heeft. Dit
jaar ben ik ook het uithangbord van Ride like
a Flandrien. Dankzij dit project kunnen honderd mensen op zondag 3 april de laatste
100 km van het officiële traject afleggen. Een
unicum, want het is de eerste keer dat nietprofs op dit parcours mogen fietsen. Het is
geen wedstrijd, maar wij klimmen wel over
alle hellingen van het laatste deel van de
Ronde. Na deze rit ga ik naar de aankomst.
Daar komen alle oud-winnaars samen om
iets te eten en te drinken en is het tijd voor
enkele interviews.”

“De dag van De Ronde begint vroeg. Om 7.00
uur ontbijten we met de hele ploeg in ons
hotel in Melle. Daarna vertrekken we met de
bus naar de startplaats op ’t Zand. Daar houden we een korte briefing met het team en
overlopen we een laatste keer het parcours.
Dan rijd ik naar het startpodium op de Markt
om er het startblad te tekenen. Een eerste
kippenvelmoment, want duizenden mensen
staan langs de kant van de weg om je aan te
moedigen. Ik probeer niet te wachten tot het
laatste nippertje om naar de Markt te fietsen. Zo kan ik nog beslissen of ik extra kledij
moet aantrekken. Als ik uit de bus kom, mag
de koers beginnen. Na de wedstrijd volgt een
analyse van het koersverloop. Als ik ’s avonds
terug thuis ben in Brugge, dan maak ik met
mijn vriendin nog een wandeling tot aan de
Markt. Samen overlopen we dan nog eens
die speciale dag.”

“Een vriend van me woont aan de voet van
de Kwaremont. De koers passeert langs zijn
voordeur en het peloton dokkert er over de
slechte kasseien. Vroeger vierden we daar
elk jaar feest, met een lekkere barbecue.
Ik kon de renners op 20 meter afstand zien
passeren. Dit jaar zal ik de Ronde op tv bekijken, vanuit mijn zetel. Het is de beste plaats
om het hele gebeuren te volgen. Alles wordt
mooi in beeld gebracht en zo heb ik een
prima zicht op het koersverloop. Ik geniet
ervan. Ik heb vroeger genoeg in het peloton
gereden om te weten hoe het voelt om een
renner te zijn. Een aantal jaren geleden ging
ik nog naar de start op de Markt kijken. Na
het ontbijt ging ik dan mee met de autobus
tot aan de aankomst. Op de bus animeerde ik
de mensen met mijn wielerverhalen.”

Wielertoeristen
rijden 100ste Ronde
Op zaterdag 2 april, een week na de Brugge
Classic en de dag voor de honderdste Ronde,
kunnen wielertoeristen zich wagen aan het
volledige Rondeparcours.
De startformaliteiten van deze Ronde Cyclo
gebeuren in het Jan Breydelstadion. De deelnemers starten tussen 7.00 en 8.00 uur en
fietsen richting binnenstad en over de Markt.
Van daar vatten ze hun tocht van 240 kilometer aan. Die leidt hen over dezelfde kasseistroken en Vlaamse hellingen als de profs op
zondag. De finish ligt in Oudenaarde.
Organisator Golazo Sports verwacht enkele
duizenden deelnemers uit de hele wereld.
Inschrijven gebeurt vooraf via
www.sport.be/rondevanvlaanderen

Expo Fernand Vanderplancke in Stadhuis

BRUGGE CLASSIC VOLGT
VERKEERSVRIJ PARCOURS
In de vorige BiS kon je al lezen over Brugge
Classic. Op zaterdag 26 maart nemen 750 wielertoeristen deel aan dit evenement. Ze leggen
in en rond Brugge een parcours af van 75 km.
De deelnemers rijden onder begeleiding van
de politie en mobiele seingevers. De wegen
zijn van start tot finish verkeersvrij gemaakt.
Net zoals de profs een week later, rijden
de sportievelingen om 9.00 uur van het Jan
Breydelstadion naar de Markt, waar het officiële startschot volgt.
Na een gezamenlijke passage op de Ring splitsen de deelnemers zich op in drie groepen.
Elke groep werkt de tocht af aan een specifiek tempo (groep 1: 34km/u, groep 2: 30km/u,
groep 3: 26kmu/u). De nadruk van het evenement ligt op het recreatief-sportief fietsen.
www.brugge.be/classic

Tot en met zondag 3 april vindt in de inkomhal
van het Brugse Stadhuis een tentoonstelling
plaats met het werk van Fernand Vanderplancke. Deze in Brugge geboren kunstenaar is al twee decennia lang de schepper
van de enige echte Ronde van Vlaanderen
Trofee. Het beeld roept voor Vanderplancke
de noeste arbeid op die langs Vlaanderens
mooiste koerswegen wordt geleverd, soms
overgoten met een voorjaarszon of onder
donkere wolken. De bewondering van honderdduizenden enthousiaste wielerliefhebbers langs het parcours of voor de televisie
zit er ook in vervat.
De felbegeerde trofee is een combinatie van
gebalde kracht en sierlijke elegantie. Fernand Vanderplancke kan als geen ander de
fierheid, het enthousiasme en de kracht van
een Flandrien in een uniek kunstwerk gieten.
Tom Boonen noemt zijn trofeeën de mooiste die een wielrenner kan winnen. Fabian
Cancellara wil elk jaar naar zo’n kunstwerk
meenemen naar huis.
In het Stadhuis toont Vanderplancke enkele voorstudies en gietvormen van het
bronzen beeld.
Stadhuis, inkomhal, Burg 12, 8000 Brugge
Tot en met zondag 3 april, van 8.30 tot 17.00 uur

interview
Gratis concert van musicalster Hans Peter Janssens op zaterdag 2 april op de Markt

N

aar jaarlijkse gewoonte is er aan de
vooravond van de Ronde van Vlaanderen een gratis concert op de
Markt. De voorbije jaren kon je al genieten
van topgroepen als Praga Khan, Absynthe
Minded en Intergalactic Lovers.
Ter gelegenheid van de honderdste editie
stelde de Brugse internationale musicalster Hans Peter Janssens (°1962) een
bruisend verjaardagsprogramma samen.
Janssens is bijzonder vereerd dat hij met
zijn baritonstem deze speciale Ronde op
gang mag zingen.

HANS PETER JANSSENS Ik ben geboren
in het oud Sint-Janshospitaal, maar ik ben
hier niet gebleven. Op mijn dertigste trok ik
naar Londen om er te studeren en ik ben er
blijven wonen en werken. Later keerde ik terug en speelde ik mee in musicals in Gent,
Antwerpen en Amsterdam. In 2006 vertrok
ik opnieuw naar Londen. Daar speelde ik
de rol van politiecommissaris Javert in ‘Les
Misérables’. Nu woon ik in Antwerpen, want
ik werk veel in Nederland, maar mijn roots
heb ik nooit verloochend. Brugge is een deel
van mijn identiteit. Het dialect alleen al is zo
uniek en verbindt zoveel mensen.
BiS Je gaat zingen op het grote startpodium van De Ronde. Wat betekent de fiets
voor jou?
H.P. JANSSENS Mijn grootvader, Maurice
Martlé, had een fietsenwinkel langs de Torhoutse Steenweg in Sint-Andries, niet ver
van De Klokke, het vroegere voetbalveld van
Club Brugge. We woonden net naast de winkel en ik was er elke dag aanwezig. Mijn eerste koersfiets was een Eddy Merckx.
BiS Ben je een sportliefhebber?
H.P. JANSSENS Vanuit mijn slaapkamerraam kon ik het plein van Club zien en de
voetbalmatchen volgen. Ik speelde zelf ook
voetbal. Alle jeugdploegen van Club Brugge
heb ik doorlopen, tot de Uefa-juniors.
De koers kan me ook bekoren. Mijn grootvader had als eerste in de buurt een kleurentelevisie en zo kon ik de Tour de France en alle
grote wielerwedstrijden volgen. De Ronde
natuurlijk ook.
BiS Op muzikaal vlak ben je een laatbloeier?
H.P. JANSSENS Ik zing sinds m’n twaalfde.
Thuis hoorde ik opera en operette en dat inspireerde me. In de garage zong ik dan weer

mee met de platen die mijn ouders draaiden.
Voor mij geen pop en rock, ik was geïnteresseerd in de grote aria’s. Ik ging – net als
mijn zus - naar het Stedelijk Muziekconservatorium, zong in een barokkoor, deed ope
rascènes … Op mijn zeventiende ben ik me
volledig op het zingen gaan concentreren.
BiS In het musicalgenre is acteren al even
belangrijk als zingen. Je moet dus twee metiers verenigen.
H.P. JANSSENS Acteren zit in mijn genen,
denk ik. Mijn hele familie was actief in het
amateurtheater. Toneelkring De Valk was de
ideale biotoop voor mijn ouders, mijn grootvader en mijn nonkels. Toen ik aan het Conservatorium les volgde en examen moest
doen, gebeurde dat op de bühne van de
Brugse Stadsschouwburg. Het is een geweldig gevoel om daar te mogen staan.
BiS Voel je druk voor dit Brugs concert?
H.P. JANSSENS Sowieso voel ik een zekere
druk. Deze keer treed ik solo op, weliswaar
bijgestaan door Anne Cambier en het Catalpa Symphonic orkest. Als je in de huid van
een personage kruipt, kun je je daarachter
verstoppen. Op 2 april zal dat niet zo zijn,
maar wees gerust: ik breng toffe muziek en
ik ga me passioneel ‘smijten’.
BiS Je presenteert een breed programma?
H.P. JANSSENS Het is de honderdste Ronde,
dus dat betekent feest! We willen een heel
breed publiek aanspreken. We brengen nummers uit ‘The Phantom of the Opera’, ‘We Will
Rock You’ van Queen en veel popklassiekers,
van Will Tura tot Willy Lustenhouwer.
BiS Tot slot: wie wint deze jubileumeditie
van deze Ronde van Vlaanderen?
H.P. JANSSENS Geen idee. Als het spannend
is en er komt een Vlaming als eerste over de
meet, ben ik tevreden.

Gratis concert met Hans Peter Janssens,
Anne Cambier & Catalpa Symphonic
Zaterdag 2 april om 20.30 uur, Markt Brugge
www.derondebegintinbrugge.be

Mijn eerste
koersfiets was
een Eddy Merckx

jeugd en studenten
Jong geweld welkom
op aMAZe Festival
Een jaar geleden stelde Cultuurcentrum Brugge een enthousiast
team van jongerenexperts samen
onder de naam aMAZe. Dit team
programmeert en organiseert zelf
culturele evenementen voor leeftijdsgenoten. Afsluiter van dit seizoen wordt het aMAZe Festival op
donderdag 7 april in de MaZ.
Het aMAZe-team kreeg carte blanche en het resultaat is een innovatief en exclusief concept met een
wisselwerking tussen verschillende
culturele disciplines: theater, concert, visuele kunst …
Tickets: www.ccbrugge.be
6 euro in voorverkoop
8 euro aan de deur

De affiche:
- The Great Downhill Journey Of
Little Tommy (publieksprijs Jong
Theater en de Big in Belgium
prijs op #TAZ2014) - Theaterconcert
- Birds (winnaar ArtRock2012 en
Burgrock 2014) - PostRock
- Zorro’s Dirty Sister (juryprijs Battle of the Schools en Jong Talent
2015) – Rock/Blues/Indie
- Hong Kong Dong dj-set met
o.a Sarah Yu Zeebroek (Pukkelpop 2012)
- Arms and Sleepers (USA) – Trip
hop/Ambient
- Kenji Minogue (Pukkelpop 2014 …)
- Electronic
- VJ Daxx (Tomorrowland, Laundry
Day …) – Visuals
- Bram Willems (StuBru, Laundry
Day …)
DJ’s geselecteerd door Het Entrepot & Villa Bota

Spring break
Net voor de paasvakantie, op donderdag
24 maart, kunnen studenten zich helemaal
uitleven tijdens de derde editie van Spring
Break in Het Entrepot.
Om 18.00 uur geeft Brugge Plus de aftrap
voor het eerste deel van de avond met een
originele, studentikoze quiz met kennisvragen, spectaculaire doe-opdrachten en culinaire verrassingen. Het mobiele orkest en
kleurrijke vijftal Playmobiel zorgt voor sfeer
en muziek.
Deelnemende studenten maken kans op een
prijzenpot van meer dan 1.000 euro.
Vanaf 22.00 uur start Suburb Soundz de grote party met toppers als Bart Kaëll, Gunther
D en Sven Ornelis. De toegang voor de fuif is
gratis voor studenten uit het hoger onderwijs
in Brugge. Andere bezoekers betalen 2 euro.
www.brugge.be/springbreak
www.bruggeleeft.be
www.facebook.com/springbreakbrugge

EI!
Een extra leuke
zomer met Kwiplus

‘T is
Tijdens de paasvakantie (vanaf 29 maart
t.e.m. 8 april) kun je van 7.30 tot 17.30 uur
meespelen op een van deze Kwibuspleinen:
Basisschool Sint-Michiels,
Sint-Michielslaan 33, 8200 Sint-Michiels
Basisschool De Regenboog,
Karel Ledeganckstraat 3, 8000 Sint-Pieters
Basisschool De Tandem,
Leopold Debruynestraat 56, 8310 Sint-Kruis
Basisschool De Triangel,
Diksmuidse Heerweg 159,
8200 Sint-Andries
Voor kinderen met en
zonder beperking.
Basisschool De Pannebeke,
Pannebekestraat 34,
8000 Sint-Jozef
Voor kinderen met en
zonder beperking.
Kwibus is er voor alle kinderen vanaf het jaar
dat ze 4 worden tot en met 15 jaar. Vooraf inschrijven is niet nodig.
Een halve dag meespelen kost 2,5 euro, een
hele dag 5 euro.
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus
050 44 83 33, kwibus@brugge.be

Organiseer
een speelstraat
Een speelstraat is een straat waar kinderen koning zijn.
Tijdens de speelstraat wordt de openbare weg over de hele breedte afgesloten voor het verkeer. Kinderen kunnen
zo veilig op straat spelen terwijl de volwassenen gezellig keuvelen.
Vraag je speelstraat tot vier weken op
voorhand aan via het online formulier op
www.jeugddienstbrugge.be/speelstraat,
050 44 83 33 of jeugddienst@brugge.be

Houd je van knutselen, experimenteer je
mee met onze gekke professor of ga je
liever mee op wereldreis? Dan is Kwiplus
zeker iets voor jou!
Kwiplus biedt leuke workshops, boeiende
voorstellingen, toffe knutselopdrachten
en zotte sporten voor kinderen van 4 tot
en met 12 jaar. Alle activiteiten vinden
plaats op een van de Kwibuspleinen.
Voor de allerkleinsten zijn er speciale
activiteiten in het kleuterblok van Basisschool De Tandem in Sint-Kruis. Ontdek
snel het volledige aanbod!
www.jeugddienstbrugge.be/kwiplus
facebook.com/jeugddienstbrugge
jeugddienst@brugge.be, 050 44 83 33

Het speelstation
Eind januari opende Het Speelstation officieel de deuren.
Met dit initiatief wil de Opvoedingswinkel
Brugge samen met het Huis van het Kind
Brugge een ontmoetingsplek creëren
waar ouders en jonge kinderen in een
ontspannen sfeer samen kunnen zijn.
Alle ouders, grootouders, onthaalouders …
met baby’s en peuters niet ouder dan 3
jaar zijn elke dinsdagvoormiddag (van
8.30 tot 13.00 uur) en elke donderdagna-

middag (van 13.30 tot 16.30 uur) welkom
in Buurthuis De Wissel in Sint Pieters.
Terwijl de kinderen zich uitleven met veilig speelmateriaal kunnen de ouders of
grootouders genieten van een drankje.

Opvoedingswinkel regio Brugge,
050 32 77 68, info@opvoedingswinkelbrugge.be

jeugd en studenten
Museumkampen

Speel mee tijdens
de Buitenspeeldag
Het is weer tijd om buiten te spelen
en dat wordt extra in de verf gezet op
de enige echte Buitenspeeldag. Kom
op woensdag 13 april tussen 13.00 en
17.00 uur naar een van deze vijf locaties en leef je uit op de superleuke
activiteiten en spelletjes.
In het Tempelhof (Sint-Pieters) kun
je plezier maken met leuke balspelen
en je eigen t-shirt of badge maken.
Op het Ghandiplein (Sint-Jozef)
staat een echt circusdorp. Spring
op de trampoline of waag je op een
unieke fiets. Een ballonplooier en een
workshop zotte kapsels zorgen voor
extra pret.
In Sporthal De Landdijk (Zeebrugge)
waan je je op Zweinstein. Strijd tegen
elkaar tijdens een echt potje Zwerkbal, daag je vriendjes uit om zo hoog
mogelijk te klimmen of geef jezelf
een bizar kapsel.
Waag je in het Minnewaterpark
(Brugge Centrum) aan een groot
survivalparcours en zet je vizier op
scherp voor het lasershooten. Je kunt
ook een echte circusartiest worden en
op olievaten drummen. Voor de allerkleinsten is er een groot kleuterdorp.
In de Babaertstraat (Sint-Kruis) ben
je welkom op het speelplein. Laat je
verrassen door de vele activiteiten.
www.jeugddienstbrugge.be/kids
jeugddienst@brugge.be, 050 44 83 33

Roefelland, jouw
superdorp in de stad!
Ben je tussen 6 en 12 jaar en droom je ervan om een circusacrobaat te worden of als
een echt model deel te nemen aan een fotoshoot? Dan is Roefelland echt iets voor jou.
Dit jaar staat er op zaterdag 30 april een
SUPER Roefeldorp op de Burg. Daar kun je
meedoen aan heel wat leuke activiteiten, zoals cocktails shaken, de coolste goocheltrucs
leren of je eigen (namaak)wonde maken.
Programma en inschrijvingen:
www.jeugddienstbrugge.be/roefelland
jeugddienst@brugge.be, 050 44 83 33

GEZOCHT
Vrijwilligers (16+) om kinderen
te begeleiden bij Roefelland
Roefelland is een evenement om kinderen van 6 tot 12 jaar te laten proeven
van heel wat beroepen. Als vrijwilliger
help je mee om de kinderen te begeleiden naar en tijdens de workshops.

Van kleurige liedjes en
veel meer van dat
Van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 juli zijn
kinderen van het eerste tot en met het
derde leerjaar welkom in de Brugse musea
om er te kijken en te luisteren naar wat de
voorwerpen en de schilderijen vertellen. Tijdens dit museumkamp vol kleuren, vormen,
lijnen, texturen en ritmes doen ze inspiratie op en gaan ze aan de slag in het atelier.
Daar produceren ze passende klanken bij
kleuren en schilderen ze partituren waarvoor je geen noot muziek moet kennen.
Schrijf je snel in voor een week vol maffe
ideeën met muziek en beeld.

In The Picture
Deze zomer willen de Brugse musea zoveel
mogelijk kinderen op bezoek krijgen.
Behoor je tot de leeftijdscategorie van het
vierde tot en met zesde leerjaar en wil je
hieraan meewerken? Word dan lid van het
BMKP (Brugse Musea Kinder Promoteam)
en werk een week lang - van dinsdag 23
tot en met vrijdag 26 augustus - mee aan
allerlei dolle acties. Wat denk je van een
stunt in het centrum van de stad of een
coole fotostrip over een eeuwenoud schilderij? Ga aan de slag met muziek, beeld,
film, foto’s, toneel, dans en zoveel meer.
Een samenwerking met Casablanca vzw.

Heb je interesse of ken je iemand die
op 30 april een halve of volledige dag
wil meewerken? Neem contact op
met de Jeugddienst of vul het formulier in op jeugddienstbrugge.be/
roefelland/vrijwilligers

Praktisch (voor beide kampen)

Wie een volledige dag meewerkt,
krijgt een leuke verrassing.

Vooraf inschrijven is verplicht en kan via
bruggemuseum@brugge.be
Deelnemen kost 80 euro per kind.

www.jeugddienstbrugge.be,
www.facebook.com/jeugddienstbrugge,
jeugddienst.animatie@brugge.be, 050 44 83 33

Breng een picknick en een vieruurtje mee.

Van dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot 16.00
uur. Opvang van 8.30 tot 17.00 uur. In de
Atelierruimte Musea Brugge, Zolder SintJanshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Brugge.

Het toonmoment voor de familie vindt
plaats op vrijdag.
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Met Belgerinkel naar de winkel
De campagne Met Belgerinkel naar de Winkel loopt dit jaar van zaterdag 30 april tot
zaterdag 4 juni. De Stad ondersteunt deze
actie en zorgt ervoor dat Brugse handelaars
gratis kunnen deelnemen.
Met Belgerinkel naar de Winkel moedigt iedereen aan om zoveel mogelijk naar de lokale
handelaar in de buurt te fietsen of te stappen.
Kom je met de fiets of te voet, dan geeft de
deelnemende handelaar je een Belgerinkellot met unieke code. Na registratie van deze
code via tombola.belgerinkel.be maak je kans
op mooie prijzen van Bond Beter Leefmilieu.
Aan het einde van de actie loot Stad Brugge
uit de ingediende Belgerinkel-loten verschillende (fiets)prijzen. Deze loten deponeer je
in spaardozen die je kunt vinden bij de dienst
Economie (Oostmeers 17, 8000 Brugge),
Communicatie & Citymarketing (Burg 11,
8000 Brugge) en in alle bibliotheken.
Brugse handelaars die willen deelnemen,
kunnen zich tot en met maandag 4 april gratis inschrijven via www.belgerinkel.be/handelaars/inschrijving, economie@brugge.be of
050 44 46 72.

PROBEERTICKETS APRIL EN MEI
Omdat het stadsbestuur en
De Lijn het reizen met de
bus willen stimuleren, krijgen alle Bruggelingen een
gratis probeerticket in de
brievenbus.
Van 1 tot 30 april komen de
inwoners van de wijk SintGillis en Sint-Jacobs aan de beurt. Met het
ticket kunnen zij alleen of met twee gratis
de bus nemen. In mei mogen de bewoners
van Assebroek en Sint-Kruis hun gratis
busticket proberen: heen en terug vanaf

een halte op buslijn 11 naar het station. Ze
mogen binnen het uur gratis overstappen
op een bus naar het centrum.

Binnenkort een Victor Veilig in
jouw buurt?
Dagelijks gaan honderden kinderen te voet,
met de fiets of met de step naar school. Een
veilige schoolomgeving is dus van levensgroot belang en is de verantwoordelijkheid
van iedereen.
Om die reden werden alle schoolomgevingen
omgevormd tot zone 30 en wijzen octopuspalen erop dat automobilisten traag moeten
rijden in de schoolbuurt. Daarnaast kun je
ook een beroep doen op Victor Veilig.
Victor Veilig is een licht, kunststoffen mannetje van circa 80 cm groot. Door zijn felle
reflecterende kleur, het woord ‘langzaam’ op
zijn buik en zijn reflecterende stroken maakt
hij automobilisten erop attent dat er kinderen spelen in de buurt. Wil je bestuurders
dus op hun snelheid wijzen, dan kan Victor
Veilig jou daarbij helpen. Je kunt Victor Veilig aan de schoolpoort, op het pleintje in de
buurt of aan de oprit van je huis plaatsen.
Elke Bruggeling die verkeersveiligheid belangrijk vindt en bestuurders in zijn straat
daarop wil wijzen, kan voor veertien dagen
gratis een Victor Veilig ontlenen. Daarvoor
kun je terecht bij de Fietsendienst, Lodewijk
Coiseaukaai 2, 8000 Brugge.
En er is meer, want Victor Veilig gaat op stap!
Je zult hem hier en daar zien opduiken op
plaatsen waar extra aandacht rond verkeersveiligheid en kinderen nodig is. Heb je zelf
suggesties, laat ze zeker weten, want dan
kunnen ook die aandachtspunten opgenomen worden in het Victor Veilig-traject.
fietsendienst@brugge.be, 050 47 28 10

DOE MEE AAN AUTOLOZE ZONDAG OP 18 SEPTEMBER
Op zondag 18 september vindt Autoloze
Zondag plaats in de binnenstad. Dit jaar
is het thema ‘Herover je stad’.
Een autoluwe of -vrije stad laat ons nadenken over hoe we de publieke ruimte kunnen ‘heroveren’ op de auto. Een wijkfeest,
een openluchtgezelschapsspel op een
buurtpleintje, een pleintjesontbijt, fietsles voor kleuters, een rollatorwedstrijd ...
Dit soort initiatieven toont aan dat ook
kleine ideeën de stad mensvriendelijker
kunnen maken.

EVEN ZONDER ALCOHOL:
STAD BRUGGE DAAGT JE UIT

OPROEP

Laat je creativiteit de vrije loop en werk
mee aan het programma van Autoloze
Zondag. Stuur je ideeën over ‘Herover je
stad’ voor donderdag 15 april naar info@
bruggeplus.be. Het volledige dossier
moet voor 15 mei ingediend worden.
Na evaluatie laten de organisatoren weten of jouw idee wordt opgenomen in het
programma.

TIP

Tijdens Autoloze Zondag kun je buurtcheques aanvragen. Surf naar
www.brugge.be/buurtcheques

De lente is voor veel mensen de ideale
periode voor de grote schoonmaak. Stad
Brugge daagt je uit om hetzelfde te doen
met je lichaam en een alcoholvrije periode
in te lassen.

Waarom?
Een gelijkaardige actie in Nederland geeft
aan dat mensen die een periode van dertig
dagen geen alcohol drinken beter slapen,
zich fitter voelen en beter uitgerust zijn. Hun
huid werd bovendien gezonder en ze vielen
in de periode wat kilo’s af. Daarenboven bespaarden ze geld én leerden ze nieuwe alternatieven kennen. Nadien drinkt de meerderheid van de deelnemers minder alcohol dan
voorheen en voelen ze zich gezonder.
Alcohol drinken we heel vaak uit gewoonte of
omdat de groepsdruk soms groot is. Het lijkt
alsof er bij elke gelegenheid alcohol moet
zijn, terwijl dat natuurlijk niet hoeft. Hiervan
bewust worden en kiezen voor een alcoholvrij
alternatief vraagt wat moed en karakter. Het
is gezond voor je lichaam én je omgeving. Je
daagt je omgeving uit en je geeft alvast een
goed voorbeeld.

Wie doet mee?
De Stad daagt alle Bruggelingen uit om een
alcoholvrije periode in te lassen. Dat kan
voor de volle dertig dagen, maar ook voor
een week. Doe in elk geval mee en schrijf je
in op www.brugge.be/even-zonder-alcohol
We starten op donderdag 24 maart en we
houden vol tot 21 april, de nationale alcoholvrije dag. Wie ingeschreven is, krijgt regelmatig tips en aanmoedigingen.
Preventiedienst, niek.vanmaeckelberghe@brugge.be of 050 44 80 68
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MOBILITEITSPLAN GOEDGEKEURD DOOR GEMEENTERAAD
Hoe verplaatsen we ons straks in en rond Brugge om onze
stad veilig en leefbaar te houden? Dat is de basisvraag die
het bestuur zich stelde voor de opmaak van het nieuwe
mobiliteitsplan. Inspraakvergaderingen in verschillende
deelgemeenten leverden zo’n 1.900 ideeën, suggesties en
bemerkingen op en vormden de basis voor de ontwikkeling van dit plan.
Brugge trekt vastberaden de kaart van duurzame of milieu- en mensvriendelijke mobiliteit. Er is voor het eerst
een mobiliteitsplan voor de binnenstad én voor elke deelgemeente. Mobiliteit is een en-enverhaal: wij zijn allemaal Stappers en Trappers, we gebruiken allemaal wel
eens het Openbaar vervoer en verplaatsen ons geregeld
met de Personenwagen. Dit zogenaamde STOP-principe
is de rode draad doorheen het mobiliteitsplan.

De vier krachtlijnen van
het mobiliteitsplan:
1. Parkeren wordt eenvoudiger en duidelijker
De binnenstad wordt een grote bewonerszone. Het bewonersvignet geldt straks voor de hele binnenstad. Er
komen bewonersvignetten voor specifieke deelgemeentezones grenzend aan onze binnenstad. Bezoekers worden afgeleid naar (huidige en nieuw aan te leggen) randparkings of parkeren ondergronds.
Om aan de vraag van buurtwinkels te voldoen, komen er
nieuwe vaste zones voor kortparkeren in de deelgemeenten. In de binnenstad verandert het systeem van kortparkeren niet.

2. Verkeersveiligheid en
verkeersleefbaarheid boven alles
Er zijn veel kinderen die de weg op moeten, met hun fiets
of te voet. Alle maatregelen binnen het plan zijn daarop
afgestemd. Brugge wil een veilige, leefbare, kind- en gezinsvriendelijke stad zijn.
De voetgangerszones in de binnenstad zullen gefaseerd
uitgebreid worden. In februari werd gestart met de eerste
fase: de as Markt-’t Zand is autoluw op elke zaterdag en
elke eerste zondag van de maand van 10.00 tot 18.00 uur.

3. Zwaar verkeer wordt uit de binnenstad geweerd
Tijden en tonnagevolume van laden en lossen worden
duidelijk begrensd voor verkeer dat onze historische stad
inrijdt. Laden en lossen voor voertuigen die tussen de
3,5 ton en 10 ton wegen in beladen toestand, zal enkel
mogelijk zijn tussen 6.00 en 11.00 uur en tussen 19.00
en 22.00 uur. Voertuigen die meer dan 10 ton wegen
in beladen toestand, worden niet langer toegelaten
in de binnenstad (behalve met vergunning). Tussen
11.00 en 19.00 uur wordt de stad veel leefbaarder voor
inwoners en bezoekers. In de woonwijken en –kernen
wordt de doorgang van zwaar vrachtverkeer beperkt of
zelfs verboden.

4. Het busverkeer wordt aangepast aan de drukte
en het gemengde verkeer in de binnenstad
Er komen andere rijroutes en minder zwaar busverkeer
in de kern van de binnenstad. Bij De Lijn wordt een betere en vlottere bediening van de deelgemeenten bepleit.
Sinds 1 januari zijn de busroutes van De Lijn al aangepast in het kader van een proefproject van een jaar. Dit
wordt geëvalueerd.
Het mobiliteitsplan uitvoeren, vraagt uiteraard tijd en
geld. Zo kan de realisatie tien jaar duren en kijkt men
zelfs dertig jaar vooruit. Voor elk actiepunt moeten uit
diverse hoeken middelen worden vrijgemaakt.
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NIEUWE VOETGANGERSZONE:
AUTOLUWE WINKELSTRATEN ELKE
ZATERDAG EN ELKE EERSTE
ZONDAG VAN DE MAAND
Sinds februari is een gedeelte van de binnenstad autoluw
op elke zaterdag en op elke eerste zondag van de maand,
van 10.00 tot 18.00 uur. Het gaat om de Steenstraat, Geldmuntstraat, Noordzandstraat en Zuidzandstraat.
Tijdens de autoluwe periodes is alle verkeer en de doortocht
van alle voertuigen, gemotoriseerde voortbewegingstoestellen en rijdieren verboden in deze straten. Deze bepaling
geldt niet voor:
- fietsers;
- hulpdiensten en zorgverstrekkers met een parkeerkaart;
- personen met een Europese kaart voor mensen met
een beperking;
- personen met een doorlaatbewijs;
- elektrische rolstoelen gebruikt door personen met een
beperking;
- abonnementhouders van Parking Zilverpand;
- verblijfstoeristen met logiesvoucher waarvan vertrek- of aankomstdatum op die autoluwe zaterdag of
zondag valt.
Enkel de bussen van De Lijn rijden via de Zuidzandstraat
tot aan de tijdelijke halte in het Sint-Salvatorskerkhof. De
bediening van de halte Markt valt weg. De dichtstbijzijnde
haltes zijn de halte Stadsschouwburg en de nieuwe tijdelijke
haltes aan het Guido Gezelleplein en aan de Dijver. De bussen volgen aangepaste trajecten.
Wie tijdens die autoluwe dagen de auto nodig heeft en de
garage moeilijk kan bereiken, haalt best tijdig de wagen uit
de garage. Zet hem ook liefst na 18.00 uur terug. Lukt dit
niet, dan kun je als eigenaar of als huurder van een niet-toegankelijke garage terecht in de Mobiliteitswinkel op de Burg
voor de aanvraag van een doorlaatbewijs. Daarmee kun je
op de dagen van autoluwe winkelstraten tot aan je garage
rijden. De taxiplaatsen voor vergunningshouders blijven die
dagen behouden op de Markt en in de Adriaan Willaertstraat.
De Smedenstraat blijft steeds bereikbaar via de bypass van
’t Zand.
Later dit jaar volgen nog verschillende maatregelen om het
verkeer vlotter te laten verlopen. Daarbij wordt zoals steeds
met iedereen rekening gehouden. In volgende edities van
BiS verneem je hier meer over.

MEER PARKEERPLAATSEN
VOOR SPORTVERENIGINGEN
IN DE GULDEN KAMER
Het mobiliteitsplan brengt heel wat onderzoek en maatregelen met zich mee, bijvoorbeeld in gebieden waar de parkeerdruk
hoog is. Om die reden worden - in het kader van een goed mobiliteits- en sportbeleid - binnenkort bijkomende autoparkeerplaatsen gecreëerd in sportpark De Gulden
Kamer. Zo wordt de parkeerdruk tijdens
sportevenementen verlicht, want in het
verleden waren er op die momenten regelmatig grote parkeerproblemen. Daardoor
konden onder meer de hulpdiensten de site
moeilijk bereiken.
De vrachtwagenparking van de Gulden Kamer wordt zelden volledig gebruikt en blijft
vaak leeg. Het aantal parkeerplaatsen voor
vrachtwagens wordt daarom teruggebracht
van zestien naar vijf. Zo komen er ongeveer
zestien parkeerplaatsen vrij voor auto’s.
De Gulden Kamer blijft uiteraard het vlotst
bereikbaar met de fiets, via de fietsdoorsteek
tussen het Zuidervaartje en de Boogschutterslaan. Wie met de fiets komt, heeft bovendien nooit parkeerproblemen.
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WERKZAAMHEDEN IN EN
ROND BRUGGE 2016-2017
In 2016 en 2017 zullen verschillende werkzaamheden plaatsvinden op nagenoeg elke invalsweg naar
Brugge-Centrum. In de binnenstad staan ook nog enkele ingrepen op het programma.
Het stadsbestuur streeft ernaar om deze werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen,
zodat Brugge bereikbaar blijft en de hinder voor bewoners tot een minimum wordt beperkt. Alle info is
steeds te vinden op www.bruggebereikbaar.be

Heraanleg
Oostendse Steenweg
Een samenwerking tussen onder
meer Stad Brugge, AWV en MOW
De Oostendse Steenweg tussen de rotonde Blankenbergse Steenweg en het Tempelhof wordt volledig heraangelegd. Deze ingreep is een mooi voorbeeld van de uitvoering van het eerder vermelde
STOP-principe, hét uitgangspunt van het nieuw mobiliteitsplan.
Omwille van de doorvoer van regenwater naar de
vaart Gent-Oostende wordt ook een gedeelte van
de Hendrik Waelputstraat en de Rustenburgstraat
heraangelegd.
De heraanleg past ook perfect binnen de uitbouw
van het fietsroutenetwerk die in het Fietsplan Brugge werd opgenomen. Over de hele lengte worden
bredere fietspaden aangelegd in een 1,75m brede
rode slemlaag. Deze fietspaden worden licht verhoogd, zodat een scheiding ontstaat tussen de rijweg en het fietspad. Ter hoogte van de vernieuwde
uitstulpende bushaltes wordt het fietspad achter de
haltes doorgetrokken. De veiligheid en het comfort
van de fietsers worden dus aanzienlijk verhoogd.
De verlichting van de hele baan wordt ook vernieuwd
en geoptimaliseerd, waardoor de zichtbaarheid voor
alle weggebruikers verbetert. Voor voetgangers
wordt een veilige oversteek aangebracht.
Er wordt een groene middenberm gecreëerd, zoals
in de Baron Ruzettelaan. De berm zorgt voor een
rustigere uitstraling van het wegbeeld en het gemotoriseerd verkeer zal zijn snelheid automatisch
aanpassen.
Na de aanpassingen aan de nutsleidingen start vanaf april de aanleg van de pompkamer in de Steenkaai. In mei gebeuren de wegwerkzaamheden in de
Hendrik Waelputstraat en de Rustenburgstraat.
Pas daarna wordt de Oostendse Steenweg aangepakt. De start is voorzien voor februari 2017.

Heraanleg busstation op
het Stationsplein

In mei begint de heraanleg van het busstation van De Lijn aan de voorkant van het
Station. Deze werkzaamheden zouden eind
februari 2017 klaar moeten zijn. De haltes
van de bussen van De Lijn worden niet verplaatst. Het streven is om de werkzaamheden in een keer uit te voeren (en niet in verschillende fasen).
Omdat de heraanleg van het busstation zal
samenvallen met de werkzaamheden aan de
Boeveriepoort, kan de duur ervan wellicht ingekort worden. De nieuwe dienstregeling van
De Lijn wijzigt hierdoor niet en loopt nog tot
eind 2016 als proefproject.

Volledige heraanleg kruispunt
Expresweg (N31) met Bevrijdingslaan
Een samenwerking tussen onder meer Stad
Brugge, AWV en MOW
De Bevrijdingslaan moet de belangrijkste toegangsweg naar het centrum worden. Daarom
wordt het kruispunt met de Expresweg (N31)
heraangelegd en verdwijnen de verkeerslichten.
De realisatie van dit project zal anderhalf à
twee jaar in beslag nemen. Het verkeer op de
N31 zal altijd doorgang hebben en ook de verbinding Brugge-centrum richting E40 wordt
gerespecteerd. Vanaf augustus beginnen de
voorbereidende werkzaamheden (tijdelijke
wegenis aanleggen om dan te kunnen overgaan naar fase 1, aanleg koker oostelijke helft,
kant Brugge + oprit vanaf de Bevrijdingslaan
richting Zeebrugge). De grootste hinder wordt
verwacht in augustus en begin 2017, maar zoals gezegd, doet het stadsbestuur er alles aan
om dit zo veel mogelijk te beperken. De eigenlijke heraanleg gaat dan ook pas van start na
de ingrepen aan de Boeveriepoort.
In 2017 zal bovendien de A11 gerealiseerd
zijn, waardoor de ontsluiting van de haven
niet langer enkel via de Expresweg zal moeten verlopen.
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OPENBAAR ONDERZOEK
GEMEENTELIJK RUIMTELIJK
UITVOERINGSPLAN GLAS- EN
TUINBOUW IN SINT-ANDRIES
Eind januari behandelde de Gemeenteraad het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) glas- en tuinbouw
in Sint-Andries.
Het plangebied van het RUP glas- en tuinbouw bestaat enkel uit de percelen die bij
’t Groencentrum in de Zandstraat 374 horen,
zoals aangegeven in het planologisch attest.

Boeveriepoort: nieuwe fietsersen voetgangerstunnel

Een samenwerking tussen onder meer Stad
Brugge, AWV en MOW
Aan de Boeveriepoort kant Sint-Michiels
wordt onder de Koning Albert I-laan een
nieuwe fietsers- en voetgangerstunnel gerealiseerd. De eigenlijke graafwerkzaamheden
(tunnelwerkzaamheden) startten op 1 maart
van dit jaar. Ondertussen zijn er in de Stationslaan al een tijd voorbereidende ingrepen
aan de nutsleidingen aan de gang. Binnenkort komt daar ook een nieuwe riolering. De
Stationslaan is om die reden al sinds 21 juni
in een rijrichting afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
De werkzaamheden zullen in verschillende
fasen worden uitgevoerd. Het viaduct of de
Boeveriepoort wordt tot 15 juli in beide richtingen afgesloten voor alle gemotoriseerd
verkeer. Voor fietsers en voetgangers wordt
tijdens de volledige duur van de werkzaamheden een doorgang van zeker 3 meter voorzien. De bussen van De Lijn die normaal langs
de Stationslaan passeren (lijn 5, 15, 54, 55 en
89), volgen richting Brugge het omleidingstraject dat momenteel al van toepassing is.
De opening van de fietsers- en voetgangerstunnel is voorzien op 31 december 2016.

Witte-Beerstraat wordt vernieuwd
Sinds eind januari wordt er gewerkt in de
Witte-Beerstraat. Deze straat maakt de
verbinding tussen de Gistelse Steenweg en
de Legeweg. De aannemer vernieuwt er de
riolering en geeft daarna de straat haar definitieve aanleg. Eerder werden ook al alle
nutsleidingen vernieuwd.
De aannemer hoopt klaar te zijn met deze
werkzaamheden tegen eind maart 2016.
Na deze heraanleg wordt ook de aanpalende Legeweg, tussen de Witte-Beerstraat en
de Lange Vesting, aangepakt. De Legeweg
is de schakel tussen de Witte-Beerstraat
enerzijds en de Lange Vesting en omgeving
anderzijds. Daar is de heraanleg al voor een
groot deel afgewerkt.
www.bruggebereikbaar.be

Dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
omvat de toelichtende nota, de verordenende
voorschriften en het grafisch plan en ligt ter
inzage tot en met donderdag 21 april in:
- de dienst Ruimtelijke Ordening (dienst
Bouwvergunningen), Oostmeers 17, 8000
Brugge, open van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, dinsdag van
14.00 tot 18.00 uur.
- Communicatie & Citymarketing, Burg 11,
8000 Brugge, open van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van
14.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur.
- de gemeenteafdeling Sint-Andries, Gistelse Steenweg 524, 8200 Brugge, open
van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30
uur, op dinsdag van 14.00 tot 18.00 uur, op
woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en op
zaterdag van 9.00 tot 11.45 uur.
Opmerkingen en bezwaren moeten ten laatste op de laatste dag van het openbaar onderzoek bezorgd worden per beveiligde zending aan de Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening, GECORO-B, dienst
Ruimtelijke Ordening, Directie en Algemene
Zaken, Oostmeers 17, 8000 Brugge.
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kalender
za + eerste zo van de maand Autoluwe winkelstraten

p. 31

T.e.m. zo 3/04

Expo Fernand Vanderplancke, Stadhuis

p. 23

T.e.m. zo 26/06

Expo De Heksen Van Bruegel, Sint-Janshospitaal

p. 14

T.e.m. zo 29/06

Expo InDRUKwekkend: deel 2, Arentshuis en Groenin- p. 15
gemuseump.

Do 24/03

Spring Break, Het Entrepot

p. 26

Do 24/03 – do 21/04

Even zonder alcohol

p. 29

Za 26/03

Opening Sportstrand Zeebrugge

p. 9

Za 26/03

Brugge Classic, Jan Breydelstadion

p. 23

Di 29/03 – vr 8/04

Kwibus

p. 27

Za 2/04

Start Ronde Cyclo, Jan Breydelstadion

p. 23

Za 2/04

Concert Hans Peter Janssens, Markt

p. 24

Za 2/04 – zo 19/06

Expo Hermann Maier Neustadt, De Bond

p. 16

Zo 3/04

Start Ronde van Vlaanderen, Markt

p. 22

Woe 6/04 – za 9/04

MORE MUSIC!, Concertgebouw

p. 21

Do 7/04

aMAZe Festival, MaZ

p. 26

Vr 8/04

Daverend: Guilty As Charged, Cultuurzaal Daverlo

p. 17

Woe 13/04

Buitenspeeldag

p. 28

Za 23/04

Dag van de Dans, Stadsschouwburg

p. 17

Za 23/04 en zo 24/04

Erfgoedweekend (zie ook brochure bij deze BiS)

p. 7

Za 23/04 – ma 9/05

Kunstsalon Sant, Jan Garemijnzaal (Stadshallen)

p. 20

Vr 29/04 – zo 8/05

Week van de Amateurkunsten

p. 20

Za 30/04

Roefelland, Burg

p. 28

Za 30/04 – za 28/05

10.000-stappenclash

p. 11

Za 30/04 – Za 4/06

Met Belgerinkel naar de Winkel

p. 29

Do 5/05

Heilig Bloedprocessie

p. 8

Vr 6/05 – zo 22/05

Airbag Festival

p. 20

Za 28/05 en zo 29/05

(H)eerlijk Brugge

p. 12

Za 18/06

Triatlon Brugge

p. 9

Zomervakantie

Kwiplus

p. 27

Di 5/07 – vr 8/07

Museumkampen, Zolder Sint-Janshospitaal

p. 28

Zo 18/09

Autoloze Zondag

p. 29

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

CULTUURCENTRUM BRUGGE

Cultuurcentrum Brugge is op zoek
naar mensen die flyers over theater, muziek, dans, performance en
beeldende kunst willen uitdelen bij
voorstellingen, optredens … in de
Brugse regio. Alle materiaal krijg
je mee, jij zorgt voor een correcte
bedeling. In ruil krijg je een vergoeding van 10 euro.
Cultuurcentrum Brugge
jan.verhaeghe@brugge.be

TEJO

Tejo Brugge vzw (Therapeuten voor
jongeren) is op zoek naar onthaalmedewerkers (eventueel met informaticakennis) en therapeuten voor
het begeleiden van jongeren tussen
10 en 20 jaar. De taakomschrijving
vind je op www.vrijwilligerswerk.be
(Tejo als zoekterm) of op
www.tejo.be/vrijwilligersjobs.html
Tejo vzw
Manu Ceenaeme
tejobrugge1@gmail.com

SR-TEHUIS ROSMARIJN vzw

Heb je een hart voor mensen met
een beperking en ben je iemand die
graag op uitstap gaat, een kop koffie
drinkt, eigen ideetjes aanbrengt ...
Dan ben je de ideale vrijwilliger voor
SR-Tehuis Rosmarijn!
Je komt terecht in een enthousiast
team en je krijgt een vrijwilligersverzekering en een onkostenvergoeding.
Delfien Devoghel
050 33 98 06
orthoagoge@suerydertehuisrosmarijn.be
Vrijwilligerscentrale,
kraanplein 6, 8000 Brugge
050 44 86 49

35

brugge.be

WEDSTRIJD
In welk jaar werd Guido Reybrouck tweede
in de Ronde van Vlaanderen?
Deze keer worden er in samenwerking met Golazo
twee prijzen uitgedeeld:
 een jaarabonnement (6 nummers) op het magazine Grinta!
 een Grinta!-wieleroutfit
Duid aan welke van de twee je verkiest.
Stuur je antwoord voor 23 april naar persdienst@brugge.be of
naar Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge.
We contacteren de winnaars persoonlijk.

Het profiel waarmee je je kunt registreren op www.brugge.be is
‘Mijn Brugge’. De twintig eID-kaartlezers zijn inmiddels de deur uit.
Voornaam en naam

Geboortejaar
Adres

E-mail + telefoonnummer

Antwoord wedstrijdvraag

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

Meldingen van klachten

Naam

Er zijn ook andere mogelijkheden
om de Stad iets te melden, zoals:
• Via de website www.brugge.be
met de drukknop ‘Meldpunt’
• Met de telefoon:
Wegenfoon, 050 44 85 85
(verzakking, losliggende tegels …)
Milieufoon, 050 33 60 60
(lawaai, stank, sluikstorten …)
Meldpunt, 050 44 80 00

Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

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

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

Aristide IV begroet bezoekers in
opgefrist Volkskundemuseum
Tijdens de winter kreeg het Volkskundemuseum een fikse
opknapbeurt. De elektriciteit en beveiliging werden vernieuwd, er kwam een nieuwe laag verf en de collectie werd
opgepoetst. Sinds 8 maart is het museum weer open voor
het publiek. Bruggelingen mogen gratis binnen, net als in
de andere locaties van Musea Brugge. In de sfeervolle herberg In de Zwarte Kat kan iedereen terecht voor een koffie
of een streekbiertje.
Volkskundemuseum adopteerde vorige november een jong
katje uit het dierenasiel, Aristide IV. Hij is de opvolger van de
vorige Aristide, die in juni was verdwenen en nu wordt herdacht met een gedenkteken in de museumtuin. Intussen is
Aristide IV zijn nieuwe woonst al wat gewoon en is hij klaar
om alle bezoekers van het museum te ontvangen. Het sociale
beestje vertoeft graag in de herberg.

facebook.com/destadbrugge
twitter.com/stadbrugge
instagram.com/stadbrugge
Wil je elke week nieuws van Stad Brugge in je mailbox?
Schrijf je dan in op de nieuwsbrief via
www.brugge.be/nieuwsbrieven
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.

