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BESTE BRUGGELING

E

lke dag maken we het leven in Brugge verder
aangenaam. Dit begint met zorg dragen voor
ons openbaar domein, onze burgers en ons
patrimonium.
Onder de noemer ‘Brugge Oltied Schoane’ houden we opnieuw de grote Brugse lenteschoonmaak. Van Ver-Assebroek tot Zeebrugge, in elke
deelgemeente. We rekenen ook op jouw medewerking. Pak samen met je buren jouw omgeving
aan. Schrijf je in. Doe mee.
Gezelligheid beleef je niet alleen. Een aangename
stad is ook een sociale stad. De Uitwijkenkaravaan trekt er in mei verder op uit. Het weze duidelijk: we willen dat elke Bruggeling zich thuis
voelt in zijn of haar buurt. Wij zijn Vierkant tegen
Eenzaamheid. In deze BiS lees je hoe jij je steentje
kunt bijdragen.

Een aangename stad is
ook een sociale stad

Zorg dragen voor het Brugse patrimonium betekent tegelijkertijd het verleden koesteren en de
toekomst maken. De Heilig Bloedprocessie gaat
uit op donderdag 10 mei. Erfgoeddag 2018 staat
deze lente in het teken van ‘kiezen’. Met de deelname aan het Waterfront herdenken Brugge en
een aantal andere kustgemeenten de honderdste
verjaardag van het einde van WOI. Het wordt een
indrukwekkend evenement en ik kan je enkel heel
hard aanraden om eraan deel te nemen en Brugge te vertegenwoordigen.
We kijken ook naar de verdere toekomst. Op zaterdag 5 mei klinkt het startschot voor de Triënnale 2018. Vijf maanden lang zullen allerlei installaties, bijeenkomsten en acties verschillende
aspecten van de ‘vloeibare stad’ belichten, nu en
later. Ik ben ervan overtuigd dat ook deze editie
een positieve frisse wind verder zal doen waaien
door ons Brugge. Afspraak op de feestelijke opening op zondag 6 mei!

Burgemeester Renaat Landuyt
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LIQUID CITY | VLOEIBARE STAD
Vanaf 5 mei zijn de kunstwerken van Triënnale Brugge
2018 te bewonderen in de binnenstad. De installaties
bieden antwoorden op de vraag welke rol de stad kan
spelen in het huidige vloeibare tijdperk.
De socioloog Zygmunt Bauman beschrijft de wereld
van vandaag immers als ‘vloeibaar’. Daarmee bedoelt
hij dat we leven in een maatschappij die voortdurend
verandert, wat leidt tot grote onzekerheden.
Brugge is een bloeiende Vlaamse stad met een rijk
historisch verleden. Onze stad ontwikkelde zich vanuit
haar pre-industriële, middeleeuwse kern tot een sociaal en economisch succesverhaal met een stevige
internationale weerklank. Dankzij de handel en de internationale uitwisseling kende Brugge economische
en culturele welvaart. Het resultaat is een stedelijke
omgeving waarin het aangenaam wonen is.

FEESTELIJKE OPENING!
Op zondag 6 mei om 11.00 uur nodigt Triënnale Brugge alle Bruggelingen uit voor de feestelijke opening
aan de Coupure.
We verklappen alvast dat het nieuwe tijdelijke zwemplatform aan de Coupure, het ‘selgascano pavilion’,
zal worden ingezwommen. In de zomermaanden juli
en augustus zul je er elk weekend kunnen zwemmen
en loungen. Het stadsbestuur biedt je een drankje
aan. Van 12.00 tot 17.00 uur kun je zelf drankjes kopen aan de bar.
Verder op het programma
Met gratis hop-on-hop-off-roeiboten kun je enkele van
de Triënnale-installaties vanaf het water verkennen.
De ‘beeldenfluisteraars’ geven je deskundige uitleg

De toekomst van zo’n stad op mensenmaat wordt
beïnvloed door economische, sociale, politieke en culturele uitdagingen wereldwijd.
Met dit gegeven gingen kunstenaars en architecten
van over de hele wereld aan het ontwerpen. De resultaten daarvan verschijnen straks op onverwachte
plekken in de Brugse binnenstad, van het Minnewater tot aan de Dampoort. De installaties werden
speciaal voor onze stad ontworpen en nodigen uit tot
dialoog over de drie centrale thema’s van Triënnale
Brugge 2018: Liquid City | Vloeibare Stad: gastvrije
openbare ruimtes, co-creatieve projecten en de verbeelding van de stad. Door hun toegankelijkheid kun
je vele werken ook beleven. Op die manier krijg je
een andere kijk op Brugge.

over de ingrepen die de kunstenaars en architecten
van Triënnale Brugge 2018 in de binnenstad hebben
opgesteld.
Op de Vismarkt presenteert de toekomst van Brugge
allerlei burgerinitiatieven, terwijl je in het minder bekende Sint-Janshospitaalpark kunt aanschuiven voor
de picknick in samenwerking met Foodlab Brugge. In
het Minnewaterpark wordt de 'drijvende school' feestelijke geopend door Howest, Academie Kunsthumaniora Brugge en T.I.H. Familie (Maricolen).
De Poortersloge is dit jaar niet alleen een tentoonstellingsplek, maar ook de nieuwe locatie voor het populaire URB EGG-café. Na zo’n drukke openingsdag kun
je er nog lang nagenieten van al die nieuwe indrukken.
De uitnodiging met het volledige programma valt
vanaf vrijdag 20 april in je brievenbus.

INTERVIEW
HOUSE OF TIME

De deelnemers aan House of Time,
met in het midden Jan Liesegang (links) en Markus Bader (rechts).

O

p de industriële site DuPont ten noorden van Brugge werken
jongeren aan House of Time. Dit huis vol tijd is een langlopend
project dat het Duitse architectuurcollectief raumlabor samen
met het initiatief Brugge(n) voor jongeren en Bolwerk op vraag
van Triënnale Brugge 2018 in onze stad heeft opgezet. Samen met die
jongeren (her)programmeren en (her)activeren ze de omgeving tot
een boeiende creatie-, ontmoetings- en productieplek. Leren en experimenteren zijn de sleutelwoorden van de microfabriek. Via kunst
en architectuur wil raumlabor de jongeren handvatten aanreiken om
hun plaats in de maatschappij op te nemen.
Markus Bader en Jan Liesegang van architectuurcollectief raumlaborberlin lichten het project toe.

House of Time:
een plek waar
de jongeren
opnieuw een
echte ontmoeting
kunnen ervaren

BiS Voor Triënnale Brugge 2018 stelden jullie een jongerenproject
voor: House of Time?
J. LIESEGANG In Brugge gaan we aan de slag met kwetsbare jongeren
van 14 tot 22 jaar. We willen samen met hen House of Time laten uitgroeien tot een project dat niet alleen een artistieke weerklank heeft,
maar ook een diep engagement betekent voor die jongeren.
M. BADER House of Time is echt een kans om even stil te staan bij het
nu. Er gebeurt zoveel tegelijk. Er zijn zoveel communicatiemiddelen dat
we geneigd zijn om de dingen uit te stellen, alsof we telkens weer wachten op het goede moment. Vandaag zijn we afhankelijk geworden van
likes, terwijl we soms niet meer goed weten hoe we met elkaar moeten
omgaan in het echte leven. Vandaar House of Time: een plek waar de
jongeren opnieuw een echte ontmoeting kunnen ervaren.
J. LIESEGANG Daarom is het belangrijk dat ons team erg divers en
uitgebreid is en dat er naast jongeren ook plaatselijke begeleiders zijn
die de lokale context goed kennen. In Brugge zijn dat mensen uit het
netwerk Brugge(n) Voor Jongeren. Bolwerk is als lokale creatieve organisatie mee in het project gestapt. Ook die uitwisseling is voor ons van
onschatbare waarde. We startten al in het najaar van 2017 en we willen
dat er op de site voortdurend wordt gewerkt en gebouwd aan dromen
en fantasieën.
BiS Wat zijn jullie verwachtingen voor House of Time?
M. BADER Samenwerking is wat een samenleving vormt. Het is geen
vast gegeven, maar een sociaal proces dat continu verandert en evolueert. Soms wordt het maatschappelijke proces erg vereenvoudigd verpakt. Wij zijn geïnteresseerd in de hele waaier van uitdagingen op de
site: het bouwen, maar ook het sociale, het samen koken voor elkaar
en alle interacties die daarmee gepaard gaan. Dat gebruiken we als
een oefenterrein voor het complexe echte leven in de stad vandaag en
morgen. Daar gaat ons project over: jongeren laten ervaren dat ze zelf
iets kunnen bereiken. Dat ze samen iets kunnen creëren, samen werken aan hetzelfde doel. Dat is een heel belangrijke motivator. Daarom
is ons project ook een langdurig bouwproject. Die intense werkweken
tijdens de vakanties geven voldoening omdat er in een week tijd zoveel
zichtbaar verandert. De ideeën worden realiteit: hout wordt verzaagd en
gemonteerd, ontwerptekeningen worden verschillende keren opnieuw
gemaakt en tegen het einde van de week staat er een werkende hot tub
waar we met z’n allen in kunnen!

BiS Wie of wat is raumlaborberlin?
JAN LIESEGANG raumlaborberlin is een architectuurcollectief van negen architecten die een bijzondere interesse hebben voor stedenbouw,
kunst en uiteraard architectuur. We werken in voortdurende dialoog
met mekaar, maar - nog veel belangrijker - ook met de andere partners
met wie we aan projecten werken.
MARKUS BADER We hebben wel een kantoor in Berlijn - noem het een
informele werkomgeving - maar verder werken we echt overal. Ons
team bestaat uit mensen uit heel Europa en dat zorgt voor een boeiende
culturele uitwisseling. Samen met de lokale bevolking ontwikkelen we
antwoorden op specifieke problematische situaties en zoeken we naar
nieuwe manieren om (samen) te werken. Daarbij is wederzijds vertrouwen van groot belang.

Er zijn ook risico’s aan verbonden. We starten met het idee van een hot
tub maar we weten nog niet welke struikelblokken we onderweg zullen
ontmoeten. We weten dus nooit vooraf of ons project wel zal slagen. Die
onvoorspelbare uitdagingen onderweg geven misschien een oncomfortabel gevoel, maar daarin ligt juist het leerproces. Als het project dan
toch lukt, brengt dat iedereen samen.
J. LIESEGANG De site DuPont is een open, maar niet typisch Brugse plek,
volgens mij. Hij ligt wel in de binnenstad maar je hebt weinig oriëntatiepunten met de historische Brugse gebouwen die je op postkaartjes ziet.
Ik hoop dat dankzij dit project deze site ook iets verandert voor de stad
in de toekomst. Mooie plekken als deze moeten leven, anders worden ze
statisch en onrealistisch. Het nu, het authentieke is hier beter voelbaar
dan op de Markt. Zelfs de klank van de beiaard hoor je hier beter.
www.facebook.com/HouseofTimeBruges
www.triennalebrugge.be
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KUNSTKRUISPUNT ZEEBRUGGE: EEN ZOMER
LANG TRIËNNALE BRUGGE EN BEAUFORT

URB SEA:
POP-UPBAR AAN ZEE

Beaufort, het hedendaagse kunstparcours aan de kust, is al aan de zesde editie toe. Op het
strand, op de dijk of in de duinen van de kustgemeentes ontdek je indrukwekkende constructies van internationaal bekende kunstenaars. In Zeebrugge kruisen Beaufort en Triënnale
Brugge elkaar. Een samenwerking tussen beide openluchttentoonstellingen voor hedendaagse kunst is het logische gevolg.

Van zondag 31 maart tot eind september
verbindt het URB SEA-strandpaviljoen
Beaufort, Triënnale Brugge 2018 en het
strandleven met elkaar. De naam verwijst
naar het URB EGG-café dat van mei tot september tijdens Triënnale Brugge 2018 in de
tuin van de Poortersloge te vinden is. URB
SEA is het Zeebrugse kunstkruispunt met
de installatie van Rotor, maar het bevat ook
een strandbar, de strandbibliotheek en het
uitleenpunt van het Sportstrand. Het houten
paviljoen wordt deze zomer de ideale plek
voor cultuur en ontspanning.

Een van de twee installaties in Zeebrugge die Triënnale Brugge 2018 en Beaufort verenigen, is
die van het collectief Rotor uit Brussel. De video ‘Who’s Eating the Chinese Mitten Crab’ belicht
het intrigerende maar weinig bekende fenomeen van de Chinese wolhandkrab, een uitheemse
krabbensoort die je massaal in de Brugse reien vindt. In het nieuwe strandpaviljoen organiseert
Rotor maandelijks informatierondes en degustatiesessies omtrent gerechten met uitheemse
dieren en planten.
In Brugge speelt het andere luik van Rotors multimediaproject zich af. De Poortersloge wordt
een natuurhistorisch observatorium met een aquarium. ‘What’s Eating the Chinese Mitten Crab’
geeft je uitgebreid informatie over de Chinese inwijkeling.
In de oude vismijn bevindt zich de tweede installatie: een werk van de Koreaanse Anne Duk
Hee. De kunstenares is gefascineerd door natuurlijke fenomenen die langzaam veranderingen
teweegbrengen. Zo is een reusachtige zwerfsteen van oorsprong een rotsblok dat zich heeft
verplaatst en is afgesleten door tijd, water en wind.
Van vrijdag 30 maart tot zondag 30 september vind je Beaufort in de kustgemeentes. Kom het URB SEA-strandpaviljoen met
de installatie van Rotor inwijden op zaterdag 31 maart om 11.00 uur. Triënnale Brugge vindt plaats van zaterdag 5 mei tot
zondag 16 september.
www.beaufort2018.be
www.triennalebrugge.be
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Zwerfvuil, sluikstort en onkruid in je straat, buurt of
organisatie? Sinds zaterdag 17 maart loopt de grote
zwerfvuilcampagne van Stad Brugge. Het stadsbestuur daagt alle Bruggelingen uit om tot en met zaterdag 31 maart de handen uit de mouwen te steken
en massaal zwerfvuil op te ruimen, zowel in de stad
als op het strand, individueel of samen met buren,
kennissen, vrienden en collega’s.
Grijp je kans, schrijf je nu nog in via
www.brugge.be/fanvanbruggeoltiedschoane en laat
weten waar en wanneer je opkuisactie plaatsvindt.
Via deze link kun je ook extra opkuismateriaal reserveren. De witte zwerfvuilafvalzakken, handschoenen, prikkers, veiligheidshesjes, een bord ‘Fan van’
en affiches mag je gratis afhalen in de Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge. Inschrijven kan
ook via preventie@brugge.be of 050 44 80 66.

ZWERFVUILVRIJWILLIGER, OOK IETS VOOR JOU?
De Stad doet heel wat inspanningen om Brugge proper te houden, maar rekent
ook op het engagement van de Bruggeling om het zwerfvuil in de eigen buurt op
te ruimen. Daarom moedigt het stadsbestuur je aan om je aan te sluiten bij de
‘zwerfvuilvrijwilligers’.
Griet Vanmaele is een van die vrijwilligers. Tijdens haar ronde in de buurt treft ze
vooral plastic, glas, drankblikjes, sigarettenpakjes en papieren zakdoekjes aan.
Als er papierophaling is, komt daar nogal wat papier bij. Ze merkt ook dat de
hoeveelheid zwerfvuil alsmaar toeneemt: “Het is vooral een kwestie van attitude.
Ik vind soms zwerfvuil rond zitbanken terwijl er nog geen 10 meter verder een
vuilnisbak staat. Anderzijds zijn er ook wel straten zonder vuilnisbak.”
Volgens Griet trekt zwerfvuil ander zwerfvuil aan: “Door het opkuisen van zwerfvuil voorkom je erger, maar sommige plaatsen blijven hardnekkig vuil.”
Voor Bruggelingen die zwerfvuilvrijwilliger willen worden, heeft Griet een waardevolle tip: “Neem geen te groot zwerfvuilgebied, maar een kleiner gebied dicht bij
de deur. Wanneer je buitenkomt, zie je meteen of een ruimbeurt aan de orde is.”
Voor gratis grijpers, handschoenen, veiligheidshesjes en vuilniszakken kun je
terecht op www.brugge.be/fanvanbruggeoltiedschoane, mail je naar
preventie@brugge.be of bel je 050 44 80 66.
Claim een stuk grond op mooimakers.be/wat-kan-jij-doen/individu.
Preventiedienst, Kraanplein 6, 8000 Brugge
facebook.com/FanvanBruggeoltiedschoane
Instagram: @fanvanbruggeoltiedschoane
Deel je foto’s en filmpjes met #bruggeoltiedschoane en kom in de kijker!
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DE STAD HOUDT
‘BRUGGE OLTIED SCHOANE’

De Stad levert uiteraard ook een belangrijke bijdrage om de 138,4 km² Brugge ‘oltied schoane’ te houden. Binnen de cluster
Openbaar Domein zorgt Stadsreiniging
onder meer voor het leegmaken van afvalmanden en het verwijderen van zwerfvuil.

AFVALMANDEN

In heel Brugge staan er 1.542 afvalmanden, elk met een opvangcapaciteit van 50
tot 100 liter.
7 ploegen maken alle manden samen
292.635 keer per jaar leeg.
Hoeveel keer de mand wordt leeggemaakt,
hangt af van waar ze staat: van 1 keer per
week tot 1 keer per dag in de drukste delen van de binnenstad (ook op zaterdagen,
zondagen en feestdagen).
In de diverse deelgemeenten ledigt de
clusterploeg de afvalmanden wekelijks tot
2 keer per week. In Zeebrugge gebeurt dit
op bepaalde plaatsen nog meer.
Eind vorig jaar startte een proefproject
waarbij de ophaalrondes meer dan verdubbeld werden. Een zestigtal afvalmanden in
de drukste regio worden nu 4 tot 5 keer
per dag leeggemaakt. Na een testperiode
wordt het proefproject geëvalueerd.

MANUELE ZWERFVUILVERWIJDERING
Elk jaar leggen diverse ploegen
20.553.68 km af om ongeveer 285 ton
afval op te halen.

In de binnenstad trekken elke dag gemiddeld 6 personen rond met een stootkar
om het afval in de buurten manueel te
verwijderen.
In de randgemeenten houden verschillende ploegen de buurten schoon. Voor
het verwijderen van het zwerfvuil alleen al
hebben ze ongeveer een volledige werkdag
per week nodig. Ze maken ook de afvalmanden leeg.

MACHINAAL VEGEN

5 veegwagens leggen jaarlijks 19.202 km
af om zowat 606 ton aan zwerfvuil en zand
te verzamelen.

OUD BROOD TAST OPENBAAR DOMEIN AAN
Het lijkt een goed idee om in de winter met een zak oud brood
naar het park of naar de zee te trekken om er vogels te voederen,
maar eigenlijk is het helemaal af te raden. Hier lees je waarom.

(Water)vogels zorgen voor zichzelf

(Water)vogels halen voldoende voedsel uit het water en uit de
natuur en kunnen uitstekend voor zichzelf zorgen. Het eten van
brood brengt de gezondheid van de dieren in gevaar, onder meer
omdat ze het zout dat erin zit zeer moeilijk kunnen verteren.

Voederen verandert het gedrag van dieren

Gevoederde dieren worden brutaal, lui, opdringerig en soms
agressief. Ze gaan ook meer vechten met elkaar.

Brood trekt ratten aan

Bruine ratten leven langs het water. Via hun urine kunnen ze
de ziekte van Weil overdragen op de mens en dat kan leiden tot
hersenvliesontsteking of bloeding in de longen.

Broodschimmels tasten de waterkwaliteit aan

Schimmels van oud brood komen in het water terecht en belanden op de bodem. De waterkwaliteit raakt aangetast, met
algvorming of botulisme (vergiftiging die kan leiden tot verlamming) tot gevolg.
Als je mensen dieren ziet voederen met brood, leg hen dan
rustig uit waarom ze dat beter niet doen.

Wat mag wel?

Wil je in de winter (water)vogels voederen? Geef eenden dan
groenvoer, maïs, doperwten, sla, andijvie en fruit. Duiven mogen zaden, granen, duivenvoer, tarwe en gerst eten. Ganzen
mag je voederen met klaver en granen of met speciaal voer
voor watervogels.

MEEUWENOVERLAST?
BEPERK HET VOEDSELAANBOD!
Enkele tips
- Voeder meeuwen nooit, ook niet in je eigen tuin.
- Bewaar je huisvuilniszak in een afgesloten hokje, in
een afsluitbare houder of in een vuilnisbak. Kun je
organisch afval niet scheiden van de rest, verpak de
etensresten dan dubbel. Probeer sowieso geen organisch afval in je vuilniszak te stoppen. Thuiscomposteren is een mogelijke oplossing.
- Houd de tijdspanne tussen het buitenzetten en het
ophalen van het huisvuil zo kort mogelijk.
Let op
Meeuwen zijn een beschermde diersoort. Hun eieren
en jongen mag je niet verwijderen. Wil je nestvorming
voorkomen, controleer dan van september tot en met
april regelmatig je dak. Verwijder oude nesten of nestmateriaal zoals takjes, mos en bladeren. Verwittig je
buur als je een nest op zijn dak ziet.
Op platte en hellende daken en op schouwen, dakranden en dakramen kun je duivenpinnen laten plaatsen.
Het spannen van netten en kabels kan ook helpen.
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ENECO CLEAN BEACH CUP: OOK
HET STRAND ‘OLTIED SCHOANE’

HET STRAND OPRUIMEN
ALS ECOTHERAPIE

De massaproductie van plastic blijft snel stijgen en maar liefst
10 procent (waaronder 8 miljard plastic tasjes) belandt uiteindelijk in de zee. Cijfers tonen aan dat als het zo verdergaat,
de gevolgen catastrofaal zullen zijn voor mens en milieu. Het
plastic dat in de zee terechtkomt, verbrokkelt immers tot minuscule deeltjes en doodt grote aantallen zeedieren. Die microplastics zijn sponsen vol vergif die uiteindelijk op ons bord
belanden. Ondanks een ontluikend internationaal beleid vermindert de aanvoer van plasticafval naar de zee niet.

Ieder jaar ligt er langs onze kustlijn zo’n 67.000 kilogram afval. Per kilometer strand vertegenwoordigt dit 100 kilo aan
blikjes, sigarettenpeuken, scheeps- en isolatiemateriaal,
bedrijfsafval… Meer dan 95% van dit afval bestaat uit plastic:
stukken visnet, verpakkingen van drank, snoep en koekjes,
zakken…

Belgisch luik van de wereldwijde strandschoonmaak

Surfrider Foundation Europe organiseert voor de 21ste keer
een wereldwijde opruimactie van de stranden. In dat kader zetten Eneco en zeventien Belgische surfclubs in ons land een
grote strandschoonmaak op poten: de Eneco Clean Beach Cup.
Nieuw dit jaar is dat de kustgemeente met het grootse aantal
deelnemers een kleine bijdrage per deelnemer verdient om
acties op te zetten die het strand proper moeten houden.
Kom dus op zondag 25 maart tussen 14.00 en 18.00 uur het
strand in Zeebrugge mee schoonvegen. Schrijf je in om een
uniek Eneco Clean Beach Cup fluohesje af te halen in de Icarus Surfclub Zeebrugge.
enecocleanbeachcup.be
info@enecocleanbeachcup.be
0477 23 61 30

Om de stranden zo proper mogelijk te houden, moet er regelmatig worden geruimd. Dit gebeurt gedeeltelijk machinaal,
maar er zijn ook andere manieren, zoals de acties van de Proper Strand Lopers. Tijdens het lopen of wandelen ruimen zij
achtergelaten afval op het strand op.
Tim Corbisier is de bezieler van dit project: “Wekelijks loop ik
tijdens mijn lunchpauze een paar keer op het strand. Spontaan
begon ik het afval te verzamelen dat op mijn parcours lag. Op
den duur leek het me zinvol om een initiatief uit te werken dat
tijdens het wandelen of lopen op het strand aandacht besteedt
aan de natuur. Zo zijn in september 2016 de Proper Strand Lopers ontstaan.
Iedereen kan zwerfvuil ruimen, elk op zijn tempo. We vragen
de leden van de Proper Strand Lopers om foto’s van hun actie
te posten op de Facebookpagina en daarbij de locatie te vermelden. Daarnaast organiseren we elke maand gezamenlijke
opruimacties en werken we mee aan andere initiatieven. We
kondigen die aan in onze rubriek ‘evenementen’. Vorig jaar registreerden we een duizendtal individuele en een tiental gezamenlijke opruimacties. Er werd bijna 61.000 liter opgeruimd.”
Tim wil met de Proper Strand Lopers ook anderen motiveren
om zwerfafval op te ruimen: “Voor de geposte foto's krijgen de
inzenders een digitaal schouderklopje. Daarnaast benadrukken
we andere pluspunten van het ruimen: je bent bezig in de gezonde buitenlucht, je stelt een mooie daad én je geeft het goede
voorbeeld aan anderen. Er treedt ook een soort bewustzijnsverruimend effect op: ecotherapie. De persoonlijke inzet heeft voor
sommigen een niet te onderschatten therapeutische waarde.”

Hoe word je lid van de Proper Strand Lopers?

Bezoek de Facebookpagina en dien je aanvraag in. Een paar minuten later ben je lid. Je vindt de Proper Strand Lopers ook op
Instagram en op Twitter.
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BRUGGE SCOORT OP FINALE GROENE LENTE
De VVOG (Vereniging voor Openbaar Groen) organiseert al dertig jaar de wedstrijd ‘Groene Lente’.
Steden en gemeenten met lovenswaardige bloemeninitiatieven, nieuwe groenprojecten en water- of
bijenvriendelijke realisaties kunnen jaarlijks diverse
prijzen winnen. De finale van de laatste editie vond
plaats op 19 december in het Limburgse HamontAchel, Groen- en Bloemenstad van 2017. Stad
Brugge kreeg er enkele mooie onderscheidingen.
In de categorie ‘Groene Gemeente’ verzilverde de
Stad drie nominaties in twee subcategorieën. In
de subcategorie ‘Buurtgroen’ werden het Pastoor
Van Haeckeplantsoen en het speelpleintje in de
Sprietwegestraat bekroond. In de subcategorie
‘Speelgroen’ kwam het project Groenewijk in VerAssebroek als laureaat uit de bus.

VERPLICHTE IDENTIFICATIE,
REGISTRATIE EN STERILISATIE
VAN KATTEN
Tijdens de kattentijd (van januari tot mei en van augustus tot november) worden er regelmatig nestjes en kittens aangetroffen. Soms plaatsen de eigenaars de katjes of brengen ze hen naar het dierenopvangcentrum, maar dat
is niet altijd het geval. Jonge katten worden regelmatig achtergelaten en als
ze niet tijdig worden opgemerkt, worden het zwerfkatten. Uiteindelijk krijgen
die dieren ook kittens en ontstaat er een zwerfkattenpopulatie. Ook volwassen katten worden vaak zwerfkatten omdat ze worden achtergelaten of verloren lopen. Deze dieren laten zich moeilijk vangen en ondanks verschillende
projecten lukt het niet om ze allemaal te steriliseren.
Zwerfkatten komen voor in alle gemeenten en steden. Omdat er nu al te
veel katten in het dierenopvangcentrum of op straat belanden, maakte de
Vlaamse overheid het identificeren en registreren van katten - en in bepaalde
gevallen ook het steriliseren en castreren - verplicht.

Het Pastoor Van Haeckeplantsoen is een verborgen
parel in de binnenstad. Er kwam een vlonderpad
en er werd een opwaardering uitgevoerd met vaste
plantenborders. In de Sprietwegestraat verving een
natuurlijke en avontuurlijke speelzone met picknickruimte het verouderde speelplein. Het parkje
in Groenewijk werd omgetoverd tot een avontuurlijk
speelparadijs met een trapveld, nieuwe speeltoestellen en een stepparcours met stenen die oplichten als de zon ondergaat.
In de categorie ‘Bijenvriendelijke- en Bloemengemeente’, won Stad Brugge ten slotte twee bijen- en
drie bloemensymbolen.
www.vvog.info

Sinds 1 november 2017 moeten alle katten jonger dan twaalf weken worden
geïdentificeerd. Ze moeten ook geregistreerd staan in de officiële databank
CatID. Geef je je kat weg of verkoop je haar, dan moet de dierenarts haar
eerst chippen en registreren in de centrale databank CatID. De kat moet ook
gesteriliseerd of gecastreerd zijn. Ook wijzigingen in de gegevens (zoals een
adreswijziging) moet je aan de dierenarts doorgeven. Als je kat al in een andere databank is opgenomen, moet je ze niet opnieuw in CatID registreren.
Ook als je kat niet onder een van de wettelijke categorieën valt, is het verstandig om haar te laten identificeren, registreren en steriliseren. Verloren
gelopen katten kunnen zo sneller terug naar hun eigenaar en meteen worden ongewenste nestjes voorkomen.
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VIERKANT TEGEN EENZAAMHEID:
EEN WERK VAN IEDEREEN
Om eenzaamheid in Brugge aan te pakken, stelde het
stadsbestuur een actieplan op rond vier pijlers. Elke
pijler bevat een aantal concrete acties. Ook jij kunt je
steentje bijdragen.
Een van de acties is in handen van de thuiszorgdiensten. Zij verspreiden een handige koelkastmagneet
waarop nuttige telefoonnummers staan.
Wil je zelf zo’n magneet of wil je er een geven aan iemand, contacteer dan 050 44 8000 of kom langs in het
Huis van de Bruggeling.

brugge.be

MEITOER UITWIJKEN
Na de wintertoer verdient de Uitwijkenkaravaan een grondige lenteschoonmaak. De oldtimers worden grondig gepoetst en gesmeerd om opnieuw uit
te rijden voor de meitoer. In de vier weekends van mei houdt de karavaan
halt in maar liefst zeven wijken. Zowel op zaterdag als op zondag is er een
gratis namiddagprogramma. Vanaf 14.00 uur kun je genieten van een theatervoorstelling voor alle leeftijden, een workshop en de inmiddels gekende
en heerlijk geurende wafel- of pannenkoekenbak. De middag wordt afgesloten met een sfeervol concert.
Een bezoek aan Uitwijken kost niets en is geschikt voor alle leeftijden.
Koffie, thee en water zijn er altijd gratis.

Waar en wanneer?
Zaterdag 5 mei
Zondag 6 mei
Zaterdag 12 mei
Zondag 13 mei
Zaterdag 19 mei
Zondag 20 mei
Zaterdag 26 mei
Zondag 27 mei

Hoeve de Grendel, Koolkerkse Steenweg in Sint-Jozef
Publieksopening Triënnale Brugge
Koningin Elisabethsquare in Assebroek
Park Rode Poort, Rijselstraat 231 in Sint-Michiels
Rustenburgpark in Sint-Pieters
Park in de Amaat Vynckestraat in Dudzele
Plein aan kerk Stella Maris, Mercatorstraat in Zeebrugge
Werfplein in Christus-Koning

Locaties onder voorbehoud van wijzigingen. Het volledige programma vind
je vanaf eind maart op www.uitwijken.be. Volg Uitwijken ook op Facebook.

Daarnaast ondersteunt het stadsbestuur op allerlei
manieren het ‘mijn buurt is mijn thuis’-gevoel. Zelf
kun je ook actie ondernemen. Dat gebeurt in Brugge al
massaal door de vele buurtcomités die de minst zichtbare of moeilijk bereikbare buren laten weten dat ze
welkom zijn in de buurt. Sommige comités organiseren
straathulp of burenhulp en halen zo buurtbewoners uit
hun isolement. Wil je ook dergelijke burenhulpacties
op poten zetten? Contacteer dan de Vrijwilligerscentrale. Die zal je met raad en daad bijstaan.
Je kunt eenzaamheid en isolement ook voorkomen
door contacten te onderhouden met je buren, vrienden
en familie. Ook al heb je zelf voldoende contacten, ga
er dan niet van uit dat iedereen die heeft. Schenk aandacht aan je omgeving en weet dat jouw goedendag of
kleine attentie heel belangrijk kan zijn.
Ken je zelf mensen die eenzaam zijn of heb je zelf
behoefte aan meer menselijk contact? Meld het via
www.brugge.be/meldpunt of op 050 44 8000.
www.brugge.be/vierkanttegeneenzaamheid
Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6
vrijwilligerscentrale@brugge.be
050 44 82 22

VERHAAL IN CIJFERS
4

6

22

Uitwijken trekt 4 keer per jaar rond
in de Brugse wijken: de wintertoer
in januari, de meitoer, de circustoer
in juli en de septembertoer.

Er zijn 6 Uitwijkenwagens: een
boekwagen, een podiumwagen, een
barwagen, een cinemawagen, een
techniekwagen en een atelierwagen.

Per jaar bezoekt de Uitwijkenkaravaan
gemiddeld 22 plaatsen rond Brugge. In
2018 trekt de Uitwijkenkaravaan in totaal
zelfs 24 keer naar de Brugse wijken.

144

950

2017

Sinds de eerste Uitwijken in 2010 landde
de karavaan al 144 keer in Brugse wijken.

Per jaar legt de Uitwijkenkaravaan 950 km
af om alle wijken een bezoekje te brengen.

In 2017 kreeg Uitwijken van het Netwerk
tegen Armoede de prijs voor het
evenement met de laagste drempel.
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BEWEGEN OP VERWIJZING

S&R OLYMPIA HEEFT
NIEUWE NAAM
Enkele weken geleden veranderde het Brugse zwemparadijs S&R Olympia van naam.
Sinds 1 februari mag het zich een Lagozwemparadijs noemen, met Cilou Annys
(Miss België 2010) als ambassadrice. De
naam ‘Lago’ roept een vakantiegevoel op
voor de hele familie. Avontuur en waterbeleving in een warme omgeving staan daarbij
centraal. Met de nieuwe naam benadrukt het
bedrijf dat het garant staat voor een ideale
dag vakantie dichtbij huis.
Vorig jaar nog breidde Lago Brugge Olympia
zijn aanbod stevig uit met twee nieuwe glijbanen (de Magic Jump en de Magic Twice)
en een outdoorwellness met barrelsauna en
whirlpool. Mede dankzij dit nieuwe aanbod
steeg het aantal bezoekers tot bijna 375.000.
Dat maakte van 2017 een topjaar voor het
Brugse zwemparadijs.
De nieuwe naam bracht ook ander nieuws
met zich mee. Zo lanceerde Lago een vernieuwde website. Daarop kun je nog voor de
zomer een verjaardagsfeestje boeken.

10.000 STAPPENCLASH
VOOR BRUGSE BUURTEN
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat
je gezondheid er aanzienlijk op vooruitgaat
als je over de hele dag verspreid 10.000 stappen neemt. Ook al beoefen je dus geen sport,
toch kun je voldoende bewegen door meer
stappen te zetten. Dat kan thuis, maar ook
onderweg, op je werk en in de vrije tijd.
Om dit meer bekend te maken, organiseert
het Vlaams Instituut Gezond Leven en de
Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg) in mei de ‘10.000 Stappenclash’. Vlaamse steden en gemeenten zullen dan virtueel
de wereld rond stappen.

Net voor de naamsverandering was het
zwemparadijs ook al aan het feest, want eind
januari ontving Olympia zijn 1 miljoenste bezoeker. Met de nieuwe naam en de 1 miljoenste bezoeker is 2018 dan ook bijzonder goed
gestart voor Lago Brugge Olympia.

Via www.brugge.be/10000stappen kan elke
Bruggeling zijn of haar dagelijkse stappen
ingeven en Brugge de titel van ‘Actiefste stad’
bezorgen. De Stad nodigt daarom de buurten
uit om van 1 tot 31 mei een 10.000 Stappenclash af te werken. Iedere buurt wordt opgeroepen om deel te nemen en zoveel mogelijk
stappen te zetten. De winnende buurt krijgt
een twintigbeurtenkaart voor het subtropisch
zwemparadijs van Lago Brugge Olympia.

www.lagobrugge.be

www.brugge.be/10000stappen

De gemiddelde Vlaming zit meer dan acht
uur per dag stil en meer dan de helft van de
volwassenen beweegt te weinig. Stad Brugge
wil hieraan verhelpen door de Bruggelingen
meer beweegkansen te geven.
Daarom loopt sinds kort ‘Bewegen op Verwijzing’. Dit project houdt in dat huisartsen
voortaan hun patiënten kunnen doorverwijzen
naar professionele ‘Bewegen op Verwijzing’coaches. Die bieden een persoonlijke begeleiding en helpen iedereen om gezond te bewegen dankzij een persoonlijk beweegplan.
Meer bewegen hoeft niet altijd extra moeite
te kosten. Je kunt bijvoorbeeld ook poetsen
op muziek, spelen met de kinderen, bewegingstussendoortjes inlassen op het werk
of een boodschap doen met de fiets. Uiteindelijk wordt beweging een onderdeel van de
dagelijkse activiteiten.
De Vlaamse overheid betaalt het grootste
deel van de consultaties bij de coach. Zelf
betaal je slechts 5 euro per kwartier. Mensen
met een verhoogde tegemoetkoming betalen
maar 1 euro per kwartier. Ook het ziekenfonds komt tussen. Vraag je huisarts om je
verwijsbrief.
'Bewegen op Verwijzing' is een initiatief van
de Vlaamse overheid en Gezonde Gemeente Brugge en wordt gerealiseerd door Kine
Kring Noord West-Vlaanderen, huisartsenkring HABO, het Wijkgezondheidscentrum,
HoWest, het O.L.V. Psychiatrisch Ziekenhuis
en het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO).
www.bewegenopverwijzing.be
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EXTRA LOCATIES VOOR
KORTPARKEREN IN
DEELGEMEENTEN EN WINKELSTRATEN

PROVINCIE STELT
DEELPOOLWAGEN
TER BESCHIKKING

Het stadsbestuur wil de parkeerdruk verminderen en daarom trad op 16
februari 2017 het nieuwe parkeerplan in werking. Dit plan maakt deel uit
van het mobiliteitsplan. De bedoeling is om van Brugge een verkeersleefbare en -veilige stad te maken waarin iedereen zich vlot kan voortbewegen.

De Provincie West-Vlaanderen wil autodelen
stimuleren. Als eerste provinciebestuur stelt
het daarom tijdens het weekend een wagen
ter beschikking van de inwoners.

Een van de aandachtspunten van het nieuwe parkeerplan is het kortparkeren
(Shop & Go). Dit systeem bestaat al langer in de binnenstad, maar het is nu
ook ingevoerd in de randgemeenten. Op bepaalde plaatsen kun je er gratis je
auto kwijt voor maximum 30 minuten.

Voor dit project doet het provinciebestuur een
beroep op autodelen.net, een organisatie die
autodeelprojecten in heel Vlaanderen ondersteunt. Bij autodelen maken meerdere personen gebruik van een of meerdere gezamenlijke wagens. Het zorgt voor een daling van
het aantal gereden autokilometers en levert
zo een bijdrage aan de strijd tegen de opwarming van de aarde en aan een schoner leefmilieu. Het principe van autodelen past dan
ook in het beleid rond duurzame mobiliteit.

In een eerste fase kwamen er op twaalf locaties in de rand verschillende
kortparkeerplaatsen bij:
Vijf in Sint-Andries Gistelse Steenweg 27: drie plaatsen

Gistelse Steenweg 159: twee plaatsen

Gistelse Steenweg 204: twee plaatsen

Gistelse Steenweg 574: vier plaatsen

Pastoriestraat: twee plaatsen
Vier in Sint-Michiels
Rijselstraat 44: drie plaatsen

Rijselstraat 107: twee plaatsen

Rijselstraat 108: drie plaatsen

Dorpsstraat 6-8: twee plaatsen
Twee in Sint-Kruis
Moerkerkse Steenweg 242:

twee plaatsen

Moerkerkse Steenweg 421: twee plaatsen
Een in Assebroek
Baron Ruzettelaan 211: een plaats
Door het succes van het kortparkeren in de deelgemeenten besliste het stadsbestuur vorig jaar in november om
extra plaatsen vrij te maken. Het toekennen van de locaties gebeurt volgens vijf criteria. Eerst en vooral moeten
de uitbaters van de buurtwinkels de aanvraag indienen.
Hun klanten moeten in korte tijd (maximum 30 minuten)
worden bediend. Belangrijk is dat de parkeerdruk in de
omgeving voldoende hoog moet zijn om kortparkeren mogelijk te maken. Ten slotte moeten de kortparkeerplaatsen
bruikbaar zijn voor meerdere buurtwinkels en in de onmiddellijke omgeving ervan liggen.
Er zijn zeven nieuwe locaties:
Twee in Zeebrugge

Twee in Sint-Pieters

Een in Sint-Kruis
Een in Sint-Andries
Een in Dudzele

Kortparkeren in de binnenstad

Kustlaan 86: twee plaatsen
Heiststraat 30: twee plaatsen
Blankenbergse Steenweg 50: twee plaatsen
Sint-Pieterskerklaan 36: twee plaatsen
Moerkerkse Steenweg 202: twee plaatsen
Gistelse Steenweg 602: twee plaatsen
Dorpsplein 7 en 13: vier plaatsen

In de binnenstad bestaat het kortparkeren al langer. Bestuurders kunnen er
op alle parkeerplaatsen voor 0,10 euro een kwartier bovengronds parkeren
en snel inkopen doen. De Schaarstraat is de enige locatie in de binnenstad
met plaatsen die enkel dienen voor kortparkeren. De Stad werkt eraan om dit
aantal uit te breiden naar verschillende locaties in de binnenstad.
mobi@brugge.be
050 44 8000

De deelpoolwagen lenen

Je kunt de deelpoolwagen, een Ford Fiësta,
lenen van vrijdagavond 17.00 uur tot en met
zondagavond 23.59 uur. Maximum een keer
per semester mag je de auto een volledig
weekend onafgebroken gebruiken.
Inwoners van West-Vlaanderen die ouder zijn
dan 18 jaar en een rijbewijs B (geen voorlopig
rijbewijs) bezitten, kunnen een beroep doen
op het systeem. Een belangrijke voorwaarde
is dat je lid bent van autodelen.net en zo de
online reservatiekalender op cozycar.be gebruikt. In een contract met de Provincie staan
de afspraken vastgelegd, zoals niet roken in
de wagen, geen zware lasten of dieren vervoeren en de auto niet uitlenen aan derden.
Instappen in dit systeem kan na registratie.
Hiervoor maak je een eerste afspraak via
www.west-vlaanderen.be/autodelen, via
vervoer@west-vlaanderen.be of op 050 40 31 78.

Kosten

De gebruiker betaalt 75 euro waarborg aan
de Provincie. Daar komt 0,35 euro per gereden kilometer bij en 1 euro per begonnen uur, met een maximum van 10 euro per
24 uur. De afrekening gebeurt om de twee
maanden.
www.west-vlaanderen.be/autodelen

INTERVIEW
ZEEBRUGGE, HET NET IETS ANDERE DORP

R

uth Soenen is een Antwerpse doctor in de antropologie. Ruths
ouders behoorden tot de eerste generatie buurtwerkers en
zelf werkte ze twintig jaar bij verschillende universiteiten
rond thema's als stedelijke migratie en armoede. Sinds 2008
werkt Ruth als zelfstandig antropologe. Met haar bedrijf Simply
Community onderzoekt ze de sociale samenhang in de stad en observeert ze wijken. Ze komt dagelijks in contact met diversiteit en
legt contacten met allerlei mensen.
In januari 2017 verbleef Ruth een week in Hotel Atlas in de Zeebrugse Strandwijk. Van daaruit deed ze onderzoek voor de studie over de
heropleving van Zeebrugge. Haar inzichten werden verwerkt in een
rapport dat werd opgenomen in de globale studie.
BiS Waarop lag de focus tijdens je verblijf in Zeebrugge?
RUTH SOENEN Zeebrugge is een dorp, een plek waar mensen elkaar vrij goed kennen en waar ze persoonlijke informatie over elkaar
hebben. Als antropologe ben je tijdens zo’n onderzoek enerzijds een
insider, want je wilt deel uitmaken van de groep. Anderzijds ben je
ook een outsider omdat je objectief moet observeren. Tijdens mijn
verblijf concentreerde ik me op kleine alledaagse dingen, weg van
visies en ideologieën.
BiS Wat viel je het meeste op?
R. SOENEN Als je aan Zeebruggenaren vraagt hoe lang ze er al wonen, vertellen ze geregeld waar ze geboren zijn. Vaak blijkt dat thuis
in Zeebrugge te zijn. In het hoofd van de Zeebruggenaar verschilt dat
met een geboorte in een naburige gemeente of in het ziekenhuis. Als
je het zo bekijkt, zijn er verschillende bewonersgroepen: de geboren
en getogen Zeebruggenaren, de ‘aangespoelden’ die er later kwamen wonen en de tweedeverblijvers.
De Zeebruggenaar voelt zich – vaak terecht – wat achtergesteld. Er
zijn investeringen nodig in de verschillende wijken en die moeten op
hun beurt beter worden verbonden met elkaar. Het viel me op dat
Zeebrugge een sterk uitgebouwd maar vrij gesloten verenigingsleven
heeft. Volgens mij zouden er heel wat kansen ontstaan als die organisaties meer met elkaar in contact zouden komen en nieuwe leden
zouden aantrekken.
Zeebrugge is ook een plek van vissers en havenarbeiders. Het combineert een dorps karakter met een stedelijke ambiance. De sfeer in de
cafeetjes tijdens het carnaval doet bijvoorbeeld denken aan de sfeer in
stedelijke arbeiderswijken. Het is een mengelmoes van mensen die er
werken, wonen, op de vlucht zijn of er tijdens de vakantie verblijven.
Daarom noem ik Zeebrugge in mijn verslag het ‘net iets andere dorp’.
BiS Welke plek in Zeebrugge is jou het meeste bijgebleven?
R. SOENEN Dat is moeilijk te zeggen. Elke wijk heeft zijn eigenheid en
karakter. In Zeebrugge Dorp ligt de focus minder op het toerisme en
meer op de bewoners en de jonge gezinnen die er wonen. Het SintDonaaspark werd heel mooi heraangelegd, met inspraak van de buurt.
In de Strandwijk is er het uitgestrekte strand en voel je de rust. Het is
een plek die wat vergane glorie uitstraalt en levendigheid mist, maar
die wel enorm veel potentieel heeft.

BiS Welke initiatieven kunnen de leefbaarheid op korte termijn verhogen?
R. SOENEN Zonder twijfel die projecten die de oudere en de jongere
generatie samenbrengen, zoals een fit-o-meter in een diversiteitsjasje die samen met de Zeebruggenaar wordt ontworpen. Een honden-

Elke wijk heeft zijn
eigenheid en karakter
loopweide die mensen samenbrengt is ook een goed idee. Ruimtelijke
ingrepen op mensenmaat en het beter verbinden van de verschillende
wijken worden zeer belangrijk in de toekomst.
BiS Hoe zie je dat?
R. SOENEN Heel wat mensen wandelen graag en daar kun je in Zeebrugge veel mee doen. Je kunt bijvoorbeeld een mooie wandeling maken van de Strandwijk naar de Visserswijk. Het leggen van verbindingen is zeer interessant. Je kunt ideeën errond uitwerken met lokale
partners zoals de technische school of de lokale verenigingen.
BiS Uit je verslag blijkt dat Zeebruggenaren zich in de steek gelaten
voelen door de Stad. Hoe komt dat?
R. SOENEN Er heerst een gevoel van anti-stedelijkheid. Enerzijds is
Zeebrugge een dorp, maar anderzijds zijn er heel wat stedelijke elementen die niet altijd voor een evidente balans zorgen. Sommige Zeebruggenaren vinden dat de Stad de lokale context te weinig kent of dat
er een gebrek aan communicatie is. Toch merk ik dat het stadsbestuur
initiatieven neemt die niet te onderschatten zijn. Kleinere ingrepen
hebben vaak een groot effect. Zo stel ik voor om de geluidshinder op
sommige plekken meer in te perken, een project op te starten waar
ouderen op bepaalde momenten in de week naar de winkel gebracht
worden, een speeltuin aan te leggen waar je ‘haventje‘ speelt in plaats
van 'winkeltje'… Als je een reeks van dergelijke ingrepen op mensenmaat doet, kan dit een invloed hebben op het totale collectieve sociale
klimaat in Zeebrugge.
Ook andere overheden en de haven hebben een duidelijke impact op
Zeebrugge. Dat heeft nadelen maar ook voordelen, onder andere voor
de werkgelegenheid in de haven.
BiS Welke aanbevelingen heb je voor de Stad en de Zeebruggenaren?
R. SOENEN De Stad moet mensen aantrekken – zoals wijkregisseurs die projecten mee kunnen trekken en mensen samenbrengen.
Ook belangrijk is het opstarten van projecten die op korte termijn heel
wat dynamiek kunnen creëren: het stimuleren van werken met streekproducten, het sportprogramma op het strand verder uitbouwen, het
stimuleren van de lokale horeca en die aanvullen met bestaande en
tijdelijke strandbars, het uitwerken van een winterprogramma... Daarnaast denk ik ook aan degelijke accommodatie voor de vrachtwagenchauffeurs en geluidstemperende maatregelen aan drukke wegen en
rond de haven.
Een leefbare stad moet de gezelligheid van thuis naar het publieke
domein brengen. Zo kan ook het dorpsleven blijven bestaan en kan
Zeebrugge een heel bijzonder dorp blijven. Mijn oproep is dan ook om
die stedelijke huiselijkheid in Zeebrugge te creëren, met plekken waar
iedereen welkom is en zich thuis voelt.
www.detoekomstvan zeebrugge.be

Jeugd en Studenten
Kom eens piepen bij Kwibus
tijdens de paasvakantie
Kinderen die dit jaar 4 worden of al wat ouder zijn,
zijn hartelijk welkom op Kwibus voor een vakantie
vol spelplezier. Tijdens de paasvakantie vindt Kwibus plaats van dinsdag 3 tot vrijdag 13 april op de
volgende locaties:
Basisschool De Triangel, Diksmuidse Heerweg
159, 8200 Sint-Andries
(ook voor kinderen met een beperking)
Basisschool De Pannebeke, Ter Looigemweg,
8000 Sint-Jozef
(ook voor kinderen met een beperking)
Basisschool De Tandem, Leopold Debruynestraat
56, 8310 Sint-Kruis
Basisschool Sint-Michiels, Sint-Michielslaan 33,
8200 Sint-Michiels
Basisschool Sint-Leo, Blankenbergse Steenweg
217, 8000 Sint-Pieters
Open van maandag tot vrijdag van 7.30 tot 17.30
uur (gesloten op paasmaandag 2 april). Een halve dag meespelen kost 2,5 euro, een volledige
dag 5 euro. Gezinnen met drie of meer kinderen
krijgen een korting.
jeugddienstbrugge.be/kwibus
facebook.com/kwibusbrugge
050 44 83 34

Speel gratis buiten op
de enige echte Buitenspeeldag

Tijdens de Buitenspeeldag op woensdag 18 april kun je in Brugge op
dertien plaatsen gratis buitenspelen, sporten en je keihard amuseren.
Assebroek
Assebroek
Centrum Brugge
Lissewege
Sint-Andries
Sint-Andries
Sint-Jozef
Sint-Kruis
Sint-Michiels
Sint-Michiels
Sint-Pieters
Sint-Pieters
Zeebrugge

Hoeve Hangerijn
Sportpark Daverlo
Koningin Astridpark
Kinderwerking De Kikker
Speelplein Hermitage
Speelplein Paul Gilsonstraat - Frans Gevaertstraat
Gandhiplein
Kinderwerking Rinkelbel
Park de Rode Poort (Bosje van de Baron)
Speelbos Tilleghembos
Speelbos Duivekeetbos
Sportpark Tempelhof
Sportpark De Landdijk

jeugddienstbrugge.be/buitenspeeldag
facebook.com/jeugddienstbrugge
050 44 83 33

Roefelland
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Roefelland heeft zijn eigen dorp op de Brug in het hartje van
Brugge. Kom in droomland, wonderland of doeland deelnemen
aan supertoffe activiteiten zoals robotwars, cocktails shaken en
zeefdrukken.
Dit jaar kun je ook een kijkje nemen achter de schermen van een
bouwbedrijf of een skateboard monteren in skateshop 911!
Roefelland is gratis, maar je moet wel inschrijven. Dit kan vanaf
woensdag 21 maart om 18.00 uur. Roefelland is voor kinderen van
het eerste tot en met het zesde leerjaar.
jeugddienstbrugge.be/roefelland
facebook.com/jeugddienstbrugge
050 44 83 33

Breng pit in je bu
urt met
de Buurtoppeppe
r

Vraag je speelstraat aan
Droom je ervan om met je vriendjes
uit de buurt op straat te spelen?
Organiseer dan een speelstraat!

Heb je er altijd al van gedroomd om je
buurt meer pit te geven? Zijn er dingen die
je wilt veranderen? Wil je iets leuks organiseren met je vrienden? Teken je wildste
ideeën uit en PEP je buurt op!

Vraag aan je buren of zij ook eens willen buitenspelen op straat. Surf naar
de website van de Jeugddienst en dien
samen met je ouders en je buren het
formulier in.

Misschien wordt jouw idee gekozen en krijg
je (financiële) hulp van de Stad om je idee
waar te maken. Wie weet wint je buurt ook
een leuke prijs.

Binnenkort is jouw straat misschien
ook verkeersvrij. Om er een onvergetelijk buitenspeelmoment van te
maken, kun je allerlei spelmateriaal
gratis lenen. Vraag je speelstraat minstens vier weken op voorhand aan.

Om deel te nemen download je het formulier via een van de onderstaande websites.
Tot dinsdag 1 mei kun je je tekening(en) in
dienen bij de Vrijwilligerscentrale of in het
Huis van de Bruggeling.

jeugddienstbrugge.be/speelstraat
jeugddienst@brugge.be
050 44 83 33

jeugddienstbrugge.be/buurtoppepper
www.facebook.com/brugsebuurten
www.brugsebuurten.be
Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6
Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Station)

engt
Theater Terra br
kje
betoverend sproo
voor kinderen
Kinderen vanaf 6 jaar zijn op zaterdag 7 april om 14.00
of 16.00 uur welkom in de Stadsschouwburg voor betoverend muziektheater van Theater Terra.
Met ‘De Kleine Zeemeermin’ kiest Theater Terra voor het
wereldberoemde sprookje van Hans Christian Andersen.
In de diepe oceaan leeft een zeemeermin met een schitterende stem. Wanneer ze op haar vijftiende verjaardag
eindelijk de wereld boven de zeespiegel mag gaan ontdekken, wordt ze verliefd op een jonge prins. Ze wil zelf
ook een mens worden en vraagt hulp aan de zeeheks.
Die wil haar een stel benen bezorgen in ruil voor haar
mooie stem…
www.ccbrugge.be
Een ticket kost 9 of 12 euro.
Wie 26 jaar of jonger is, betaalt 7 euro.

STDNTNHS ZKT NM
Het voormalige politiekantoor in de Hauwerstraat wordt de komende maanden omgetoverd tot een vrijzinnigen – en studentenhuis. Nu de afbraak is gestart, gaat de Stad op zoek naar een originele en passende naam voor het studentenhuis en roept daarvoor
heel graag de hulp in van de Brugse studenten.
Heb jij een leuke naam voor dé plek waar studenten samen zullen
studeren, uitgaan en ontspannen? Stuur dan je suggestie (maximaal een per persoon) met duidelijke vermelding van je naam,
adres, geboortedatum en de onderwijsinstelling waar je studeert
naar bruggeleeft@bruggeplus.be. Dit kan nog tot en met vrijdag
30 maart.
Na die datum maakt de stuurgroep van Brugge Studentenstad een
selectie van de vijf beste ideeën. Het stadsbestuur pikt daar de
uiteindelijke winnaar uit.
Als extra motivatie – los van het feit dat de naam voor eeuwig aan
een prachtige nieuwe landmark in Brugge wordt gekoppeld - komt
topchef Dominique Persoone in mei de winnaar thuis of op kot verrassen met een maaltijd voor vier personen.

Wie kan deelnemen?

Studenten uit VIVES, Howest, KU Leuven campus Brugge, Zowe,
Vesaliusinstituut en Europacollege;
Bruggelingen van 18 tot en met 25 jaar die ingeschreven zijn in het
hoger onderwijs.
www.bruggeleeft.be
www.brugge.be/stdntnhs-zkt-nm

Fight Night:
Ontroerend Goed verlegt
de grenzen van het theater

k
Spring Brea

Het gezelschap Ontroerend Goed maakte zich de voorbije
jaren zeer geliefd bij het jonge publiek. Bij elke voorstelling
worden de toeschouwers uitgedaagd om voorbij de grenzen van het theater te kijken en te denken. Voor Ontroerend
Goed is het publiek zelf de hoofdrolspeler.

Tijdens Student Welcome in het eerste semester was het
kot al te klein en Spring Break belooft niet onder te doen.
Na het nodige puzzel- en denkwerk ligt het programma vast
en wordt Het Entrepot op donderdag 29 maart van 21.00 tot
5.00 uur omgetoverd tot een onvervalste feesttempel.

Op zaterdag 31 maart om 20.00 uur start de interactieve
voorstelling Fight Night in de MaZ. Politiek en theater staan
centraal tijdens deze boksmatch waarin vijf kandidaten
strijden om de sympathie en de stem van de zaal. De wedstrijd wordt evenwel niet gestreden met de vuisten, maar
met woorden en blikken. Na elke ronde beslist het publiek
wie blijft en wie gaat.

De klepper van de avond wordt ‘kind van de duivel’ JEBROER. Dit engeltje maakt met een heleboel ander Nederlands hiphoptalent België onveilig en zakt nu ook naar
Brugge af. In zijn schaduw treden DJ Yolotanker - bekend
van nogal wat foute remixes op Studio Brussel - en Lester
Williams aan. Van deze laatste weten we dat zijn vuistregel
is dat er geen regels zijn, dus dat belooft!

KIES JOUW FAVORIETE VOORSTELLINGEN
VOOR VOLGEND SEIZOEN

Onder de noemer ‘Selected by aMAZe’ bundelt Cultuurcentrum Brugge alle voorstellingen voor jongeren en studenten. Aan deze bundeling hangt een
mooie korting vast.
Op zaterdag 31 maart kun ook jij bepalen welke
voorstellingen volgend seizoen het aMAZe-label
krijgen. Kies na Fight Night in de MaZ
wat jij zeker op het jongerenmenu wil
zien. Houd www.ccbrugge.be en de
Facebookpagina van Cultuurcentrum
Brugge in de gaten!

MaZ, Magdalenastraat 27
www.ccbrugge.be

Studenten die graag eens een plaatje draaien, konden meedoen aan de dj-contest. Die werd gewonnen door Thibault
Debaene van VIVES Brugge, beter gekend als Debto. Hij
heeft de eer om de vijfde editie te openen.
De toegang voor studenten uit het Brugse hoger onderwijs
is gratis. Andere bezoekers betalen 10 euro.
www.brugge.be/springbreak
www.springbreakbrugge.be
www.facebook.com/springbreakbrugge

Laserbattle Brugge Studentenstad:
Nuclear Meltdown Edition
Na de overdonderende succeseditie van 2017 neemt de Laserbattle ook dit jaar een prominente plaats in op de agenda.
Op donderdagavond 22 maart krijgen zo’n 120 studenten
weer de kans om elkaar te bekampen met een lasergeweer.
Elk team baant zich een weg door Het Entrepot, voor de gelegenheid omgebouwd tot kerncentrale waar een nucleaire
ramp heeft plaatsgevonden. Je probeert zoveel mogelijk kills
te halen en zelf niet te worden geraakt. Je houdt er gelukkig geen blauwe plekken aan over, maar de adrenaline giert
door je hele lijf. Na een intensieve sessie kun je uitblazen in
Jeugdhuis Comma en er iets drinken.
De activiteit is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. Dat
doe je bij de studentenvoorzieningen van je hogeschool.
www.brugge.be/laserbattle
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VERO’S LEREN JONGE
KINDEREN FIETSEN
IN HET VERKEER
De voorbije jaren richten steeds meer gemeenten VERO’s (Verkeerseducatieve Routes) in. VERO’s zijn routes voor fietsers of voetgangers in
de ruime schoolomgeving. Kinderen kunnen er onder begeleiding van
hun leerkracht of (groot)ouders verkeersvaardigheden inoefenen.
Verkeerseducatie is meer dan verkeerslessen geven in de klas. Het
gaat ook om het aanleren van de nodige verkeersvaardigheden. Leerlingen van 9 tot 12 jaar leren die eerst op de speelplaats en uiteindelijk oefenen ze ook in het echte verkeer. Op straat leren ze omgaan
met reële gevaren en moeten ze gepast reageren op het gedrag van
andere weggebruikers.
In het voorjaar van 2017 nam Stad Brugge de uitbouw van VERO’s op in
het ‘Actieplan Veilige Schoolomgeving’. Eind 2017 was de eerste VERO
een feit: in Assebroek vertrekt vanaf het Daverlopark een bewegwijzerd
fietsparcours van ruim 5 kilometer door het centrum van de deelgemeente. Alle leerkrachten van de zesde leerjaren uit Assebroek konden
een praktische opleiding volgen over deze route. Daarnaast beschikt iedere school over de brochure ’VERO Assebroek’. Deze uitgave werd opgesteld in samenwerking met Mobiel 21 en stelt leerkrachten en leerlingen
in staat om onmiddellijk aan de slag te gaan. Voor ouders en grootouders
werd over deze VERO een gratis folder gemaakt. Die vind je in Bibliotheek
Daverlo.
Langs deze fietsroute organiseren Stad Brugge en de lokale politie op
donderdag 17 en vrijdag 18 mei voor het eerst een fietsexamen voor alle
170 schoolverlaters van het basisonderwijs in Assebroek. Deze individuele proef wordt gecombineerd met een demonstratie over de gevaren van
de dodehoek bij vrachtwagens. Voor de betrokken (groot)ouders vindt op
dinsdag 24 april tussen 19.30 en 21.00 uur een infoavond plaats in Basisschool OLVA De Touwladder. De scholen bezorgen daarover meer info.
In de loop van dit jaar zullen ook de eerstejaars van de Assebroekse middelbare scholen voor het eerst een examen FietsOmeter afleggen. Dit zal
gebeuren in kleine groepjes, onder toezicht van hun leerkracht.
Het doel is om elk jaar een nieuwe VERO in een deelgemeente te realiseren. Dit jaar is Sint-Andries aan de beurt.
www.brugge.be/samenveilignaarschool
www.grotefietsexamen.be

brugge.be

VOLWASSENEN LEREN FIETSEN IN ACHT LESSEN
In Brugge is fietsen geen overbodige luxe. Fietsers zijn
mobieler, geraken gemakkelijker op hun werk of op
school en kunnen vlotter boodschappen doen. Daarom
organiseert de Stad de cursus ‘Fietsen voor volwassenen’. In het Graaf Visartpark (Karel de Stoutelaan) leren
de deelnemers eerst de basistechnieken. Daarna gaan ze
de openbare weg op.
Dit jaar staan er drie reeksen gepland:
- reeks 1: telkens van 14.00 tot 16.00 uur op donderdagen 19 en 26 april, 3, 17, 24 en 31 mei en 7 juni. De
laatste les is op zaterdag 9 juni.
- reeks 2: telkens van 10.00 tot 12.00 uur op zaterdagen 21 en 28 april, 5, 12, 19 en 26 mei en 2 en 9 juni
- reeks 3: telkens van 10.00 tot 12.00 uur op zaterdagen 25 augustus,1, 8, 15, 22 en 29 september en 6 en
13 oktober.
De deelnemers komen samen aan Brugge Plus (Lange
Vesting 112).
Op zaterdag 7 april kun je om 10.00 uur kennismaken met
de lesbegeleiders, het park en de fietsen. Schrijf je in voor
5 april via de Diversiteitsdienst.
Per reeks mogen er minstens vijf en hoogstens vijftien
volwassenen deelnemen. Inschrijven kost 50 euro (25
euro voor leden van het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie). Wie elke les aanwezig is, krijgt de helft van het
inschrijvingsgeld terug. Je kunt cash betalen bij de start
van de eerste les.
Diversiteitsdienst, Hoogstraat 9
050 44 82 44
diversiteitsdienst@brugge.be

DIGISENIOR
Op woensdagen 18 april, 25 april en 2 mei maken de leerlingen van het zesde jaar informatica van het VHSI senioren
wegwijs in de digitale wereld. In het VHSI zijn er twee lessen over de iPad thuis en op reis. De derde les vindt plaats
in Hoofdbibliotheek De Biekorf. Daar leren de senioren opzoeken via internet en gaat het onder meer over Facebook
en het gebruik van Cabrio, het digitale zoeksysteem van de
bibliotheek. Elke deelnemer krijgt een syllabus.
Tijdens de lessen (telkens van 9.30 tot 11.30 uur, onthaal
vanaf 9.00 uur) krijgen de senioren individuele ondersteuning van een student. Eenmaal thuis kunnen ze rekenen
op de mobiele digi-brigade: studenten die computerproblemen komen oplossen.
Er wordt enkel gewerkt met de iPad. Elke cursist mag zijn
of haar eigen iPad gebruiken. Er kunnen veertien cursisten deelnemen die zelf niet over een iPad beschikken.
Deelnemen kost 5 euro per persoon.
Inschrijven doe je via 050 40 68 68 of vhsi@vhsi.be.
Vermeld zeker of je je eigen iPad meeneemt.
VHSI, Spoorwegstraat 14
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3
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OEFENKANSEN NEDERLANDS
ALS SLEUTEL TOT INTEGRATIE
Het stadsbestuur levert vele inspanningen om het samenleven in Brugge zo aangenaam mogelijk te maken. Het bestuur voorziet in premies
voor buurt- en straatfeesten, organiseert zomeractiviteiten, neemt initiatieven in de deelgemeenten, zet activiteiten op in cultuur- en dienstencentra… Ook voor mensen die zich hier willen integreren, biedt de Stad
extra ondersteuning.
Nieuwkomers met een vreemde herkomst kunnen lessen Nederlands
volgen in verschillende Brugse scholen, maar ze krijgen ook de mogelijkheid om aan te schuiven aan de Praattafels. Op maandagavond,
dinsdagmorgen en donderdagavond kunnen anderstaligen op die manier gratis en vrijblijvend onze taal oefenen. Het is een belangrijke stap
naar integratie en biedt toegang tot scholing, tewerkstelling, huisvesting en sociale contacten en voorzieningen.
Nederlandstalige en anderstalige zangers en zangeressen kunnen elkaar treffen in het meertalig koor Amuzi. Elke vrijdag zijn er repetities
van 18.00 tot 19.30 uur in een zaal van het stedelijk Conservatorium
(Hof van Gistel, Naaldenstraat 4). Net zoals het koor zal het repertoire
verschillende culturele invloeden bevatten.

IK GA OP VERRE REIS EN IK NEEM MEE…
Wil je kleren, (tweedehands) computers,
schoolgerief, medische apparatuur… doneren
aan mensen of projecten in het Zuiden? Hoe
doe je dat en doe je daar wel goed aan?
In de Vrijwilligerscentrale kom je op donderdag 19 april om 19.00 uur meer te weten over
de zin en onzin van goederentransport naar
ontwikkelingslanden. Enkele ervaren gastsprekers vertellen over de praktische organisatie ervan en de impact die het heeft op de
lokale economie.
Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven
via noordzuiddienst@brugge.be is vereist.
Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6
Een initiatief van de Brugse Noord-Zuidraad en
de Provincie West-Vlaanderen

Daarnaast is ook de meertalige toneelgroep Mozaïek gestart. Die zal
elke woensdag van 18.00 tot 20.00 uur samenkomen in stedelijke basisschool De Triangel, Diksmuidse Heerweg 159, Sint-Andries.
Op zondag 24 juni treden koor en toneelgroep samen op in theaterzaal
De Biekorf met het stuk ‘Sterrenstof’.

(H)EERLIJK BRUGGE
ZOEKT VRIJWILLIGERS
Het Brugs Food Lab organiseert
ook dit jaar (H)eerlijk Brugge, hét
evenement rond lekkere en duurzame voeding. Deze derde editie
zal plaatsvinden op zondag 27 mei
in het Astridpark.
Om alles in goede banen te leiden
is Het Brugs Food Lab op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers. Twijfel
niet en meld je aan via
leefmilieu@brugge.be.
Wil je als Nederlandstalige vrijwilliger of als anderstalige deelnemen aan de Praattafels? Heb je zin om je uit te leven bij Amuzi? Zegt de meertalige toneelgroep je iets? Of wil je de voorstelling 'Sterrenstof' bijwonen? Bel 050 44 82 51 of mail naar
diversiteitsdienst@brugge.be.

www.detoekomstvanbrugge.be/nl/food-lab
Geniet na van de vorige editie en
bekijk (H)eerlijk Brugge 2017 op YouTube.
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VRIJWILLIGERSCENTRALE
De volgende Brugse organisaties zijn dringend op
zoek naar geëngageerde vrijwilligers. Misschien zit
er iets bij voor jou?

ALLOO ALLOO ZOEKT TRAINERS
Alloo Alloo organiseert om de twee weken een minivoetbaltraining voor Bruggelingen met een beperking.
De training vindt om de twee weken plaats van 15.00
tot 16.00 uur, telkens op zaterdag. Om alles in goede
banen te leiden, zoekt Alloo Alloo trainers. Wil je je
hiervoor inzetten of ken je iemand die dat wil doen?
Contacteer dan zeker Oranje!
Vrijetijdspunt Oranje
Sarah Slembrouck
vrijetijdspunt@oranje.be
050 47 25 90

HULP VOOR OKRA SINT-MICHIELS
Okra Sint-Michielsdorp zoekt vier sterke jonge mannen of vrouwen die vijf keer per jaar (tijdens de krokus-, paas-, zomer-, herfst- en wintervakantie) willen helpen met het klaarzetten van de feestzaal in
Immaculata. Ook anderstalige vrijwilligers zijn meer
dan welkom.
Okra Sint Michiels
Anita Van den Berg
www.okrasintmichiels.brugseverenigingen.be
0498 07 92 80

KASSABEDIENDE OXFAM
Oxfam Brugge zoekt een klantvriendelijke medewerker die op zaterdag de kassa wil bedienen in de (tweedehands)winkel van Oxfam Solidariteit. Het takenpakket bestaat uit prijzen ingeven in de computer, labels
verwijderen, aangekochte goederen inpakken… De
nieuwe kassa is heel gebruiksvriendelijk.
Oxfam Solidariteit
Griet Hinderyckx
oxfam.brugge@oxfamsol.be
050 31 04 51
VRIJWILLIGERSCENTRALE,
KRAANPLEIN 6, 8000 BRUGGE
VRIJWILLIGERSCENTRALE@BRUGGE.BE
050 44 82 22
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GASGEUR IN HUIS?
DIT MOET JE DOEN BIJ EEN GASLEK
Eerste hulp bij gasgeur of een gaslek

Als je gas hoort lekken of een sterke
gasgeur ruikt, schakel dan geen elektrische apparaten, lampen of gsm’s aan of
uit. Dit kan vonken veroorzaken die het
gas doen ontvlammen. Ga zo snel mogelijk naar buiten en laat alle deuren en
ramen op je weg open. Is de meterkraan
binnen handbereik? Draai die dan dicht.
Eenmaal buiten ga je naar een plaats
waar je geen gaslucht meer ruikt. Daar
kun je je gsm veilig gebruiken en het
noodnummer 0800 65 0 65 bellen.
Is de gasgeur eerder beperkt (je ruikt af en toe gas)? Draai de hoofdkraan van de
gasleiding dicht en zet ramen en deuren open. Ga naar buiten en bel vanop een veilige
afstand het noodnummer 0800 65 0 65. Oproepen naar dit nummer krijgen voorrang.
Het gasinterventieteam komt zo snel mogelijk.

Gasinterventieteam komt gratis

Het gasinterventieteam rukt uit zodra je oproep binnenkomt. Eenmaal ter plaatse wordt
de gaslucht gemeten en het gaslek opgespoord. Zo lang de detectie- en herstellingswerkzaamheden bezig zijn, blijf je zelf op een veilige afstand.

Gaslek melden voor mensen met een spraak- en/of gehoorstoornis

Als je een spraak- en/of gehoorstoornis hebt, moet je uiteraard ook eerst een plaats
opzoeken waar geen gasgeur meer hangt. Daarna stuur je een sms-codebericht
naar 8635.
Typ het bericht in als volgt.
1. Eerst de code. Voor het melden van een gasgeur is dat de letter ‘G’;
2. Dan de postcode van de gemeente;
3. Vervolgens de straatnaam;
4. Ten slotte het huisnummer.

Wat is aardgas? Hoe herken je gaslucht?

Aardgas is een fossiele brandstof. Het bestaat vooral uit methaan, een gas dat voortdurend door de natuur op aarde wordt gemaakt. Eandis, de distributienetbeheerder,
zorgt ervoor dat het gas via een vakkundig uitgebouwd leidingennetwerk wordt verspreid naar alle gebruikers.
Bij verbranding van aardgas komt er twee keer meer water dan koolstofdioxide vrij en
vrijwel geen roet of as.
Aardgas is niet giftig, maar als het ontsnapt en niet doelgericht wordt verbrand, geeft
het ontploffingsgevaar. Aardgas dat vrijkomt geeft een typische doordringende geur af.

Gaslek voorkomen

Leef de gebruiksvoorschriften na van de gastoestellen in huis. Zelf aan gastoestellen sleutelen kan zeer gevaarlijk zijn. Laat daarom je gasbrander, gaskachel, centrale
verwarmingsketel, gasfornuis… plaatsen door een vakkundig installateur en laat de
toestellen jaarlijks door hem of haar controleren. Zo ben je er zeker van dat alle geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.
Kijk regelmatig je gastoestellen na. Als de vlam mooi blauw is, is er niets aan de hand.
Is de vlam oranje of geel of is ze hoger dan normaal? Dan werkt je toestel niet goed en
moet je zo snel mogelijk een vakman inschakelen.
Laat een erkende professionele aardgasinstallateur (deskundig-installateur) je gasketel goed en veilig installeren en jaarlijks onderhouden.
www.eandis.be
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HEILIG BLOEDPROCESSIE 2018
Op donderdag 10 mei (Onze-Lieve-Heer Hemelvaart) trekt de jaarlijkse
Heilig Bloedprocessie weer door de binnenstad. Met deze processie
herdenkt Brugge al bijna acht eeuwen de aankomst van het relikwie van
het Heilig Bloed. Het is een religieuze optocht die bestaat uit een lange
stoet van honderden figuranten en grote praalwagens. Daarop worden
scènes uitgebeeld uit het Oude en het Nieuwe Testament.
Tickets zijn verkrijgbaar op www.ticketsbrugge.be, bij In&Uit op ’t Zand
(Concertgebouw) en in het Historium op de Markt. Meer informatie vind
je op www.bloedprocessiebrugge.be.

Gratis tickets voor Bruggelingen met een beperking
Dit jaar zijn er weer gratis tickets voor Bruggelingen met een beperking.
Zij moeten voldoen aan een van de volgende voorwaarden.
- Een geldig attest bezitten van de FOD Sociale Zekerheid (Kruidtuinlaan) voor personen met een handicap, met een erkenning van minstens 66 % of een vermindering van de zelfredzaamheid met een
minimum van 9 punten.
- Wie een visuele beperking heeft, moet een kopie voorleggen van de
geldige nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer (de
`blauwe kaart').

- Als zwaar zorgbehoevende moet je recht hebben op een vergoeding
in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering. Dit kun je bewijzen
aan de hand van de positieve beslissing van je zorgkas.
- Verblijven in een erkende zorginstelling. Dit kun je aantonen met een
ondertekend schrijven van de directie van de instelling.
Bruggelingen met een beperking krijgen een gratis plaats aan de voorkant van de Halletoren (aan de frietkotjes). Niet-Bruggelingen betalen
hiervoor 3,50 euro. Per persoon met een beperking mag er een begeleider gratis mee.
Je kunt tickets reserveren op 050 47 55 11 of via dienst.welzijn@brugge.be.
Daarna kun je ze afhalen in het Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Station).
Het aantal inschrijvingen is beperkt tot maximaal 15 personen (inclusief
begeleiders) per vereniging. Geef bij het inschrijven de namen van de
ingeschrevenen en hun begeleiders en vermeld of het om een rolstoelgebruiker gaat.
Slechtzienden kunnen de Heilig Bloedprocessie volgen via audiodescriptie, een techniek waarbij een vertelstem meer info geeft.
Niet-Bruggelingen kunnen tickets voor audiobeschrijving kopen voor
5 euro per persoon. Voor Bruggelingen is dit gratis. Per persoon mag er
een begeleider mee. Het aantal tickets voor audiodescriptie is beperkt.
Meer info? Mail naar dienst.welzijn@brugge.be.

GEZOCHT: FIGURANTEN EN MEDEWERKERS
Elk jaar opnieuw zorgen vele honderden figuranten en medewerkers voor een kleurrijke processie doorheen de stad. Een unieke
belevenis!
Nieuw bloed is nodig om deze eeuwenoude traditie springlevend te
houden. Daarom is ook jouw hulp welkom. De historische ervaring
én een leuke beloning krijg je er gratis bij.
• Wil je mee opstappen als figurant? Of ben je bereid mee te werken als muzikant, naaister of rekwisiteur? Mail naar info@bloedprocessiebrugge.be of bel 050 45 50 04.
• Wil je meehelpen met de ticketcontrole en de nummering van
de zitplaatsen? Mail naar dienst.vergunningen@brugge.be of bel
050 47 54 52.
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OPNIEUW BELGIEK
MUZIEKCAFÉS IN 2018
Voor het derde opeenvolgende jaar rijdt de Belgiek weer de Brugse wegen op, op weg naar
Brugse buurten. De Belgiek is een voormalig lunapark dat nu dienst doet als minicultuurzaal
waar hartverwarmende ontmoetingen plaatsvinden.
De Belgiek komt naar de Brugse wijken om
er een weekendprogramma aan te bieden.
Om dit mogelijk te maken, werken verschillende partners samen. Dat kunnen Brugse
buurtcomités zijn, maar ook socio-culturele organisaties, scholen of verenigingen die
in dezelfde omgeving actief zijn. De locaties en tijdstippen van de Belgiekweekends
worden vastgelegd op basis van de aanvragen die binnenkomen. In de eerste plaats
worden mensen uit de buurt uitgenodigd.

Het eerste muziekcafé van dit seizoen vindt
plaats op zaterdag 21 april op de Begijnenvest, ter hoogte van het Sashuis. Om 20.00
uur gaan de deuren open en om 21.00 uur
treedt Friends are Magic er op met een
unieke muzikale theateract. Of is het een
theatrale muziekact? Friends are Magic
bestaat uit een multigetalenteerd duo: actrice Eva Binon en Jason Dousselaere (The
Violent Husbands). Zij brengen liedjes die je
nog dagenlang zullen achtervolgen.

Een vaste waarde van de Belgiekwerking is
het muziekcafé. Elk muziekcafé ademt de
sfeer uit van een bruine volkskroeg en de
drankenprijzen zijn er democratisch. Bovendien is de toegang gratis en dat maakt
van de Belgiek de ideale ontmoetingsplek!

Vanaf eind maart vind je de volledige programmatie van het Belgiek Muziekcafé
en andere info over de Belgiekwerking op
www.belgiek.be en op Facebook.
De Belgiek is een project van Brugge Plus
i.s.m. Brugse Buurtcheques.
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‘KIEZEN’ IS HET THEMA
VOOR ERFGOEDDAG 2018
Noteer zaterdag 21 en zondag 22 april in je agenda, want dan is het weer Erfgoeddag. Toevallig of
niet is ‘Kiezen’ dit jaar het centrale thema. Denk
aan allerlei verkiezingen (gemeenteraadsverkiezingen, sociale verkiezingen, missverkiezingen),
maar ook aan de vele keuzes die worden gemaakt
om onze geschiedenis en het erfgoed te bewaren.
Erfgoedcel Brugge is de coördinator van Erfgoeddag Brugge en stelde samen met een vijftigtal partners een boeiend programma samen met een tachtigtal activiteiten: tentoonstellingen, fietstochten,
wandelingen, open huizen, lezingen, workshops,
demonstraties, gezinsactiviteiten… Het wordt dus
moeilijk kiezen!
Alle activiteiten vind je op www.erfgoedcelbrugge.be/
erfgoeddag2018 en in de speciale programmabrochure bij deze BiS. Vanaf zondag 15 april kun je je favoriete activiteit reserveren.

BOEKEN EN
HULPINSTRUMENTEN
SPERMALIE ONLINE

www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2018
In 2015 startte Spermalie (vzw De Kade) een
sterke werking met erfgoedvrijwilligers. Een eerste ploeg is bezig met de bibliotheek van Charles
Louis Carton (1802-1863), stichter van de congregatie van de Zusters van de Kindsheid van Maria
en oprichter van het 'blinden- en doveninstituut'.
Een ander team registreert hulpinstrumenten die
werden gebruikt voor het onderwijzen van mensen met een auditieve of visuele beperking.
De boekencollectie herbergt onder meer reisliteratuur van Carton, maar bevat bovenal een schat
aan informatie over de geschiedenis van het doven-, blinden- en doofblindenonderwijs.
De hulpinstrumenten vormen een zeer gevarieerd
geheel: brailleschrijfmachines, opgezette dieren,
reliëfkaarten en wereldbollen in reliëf naast hoorapparaten, luisterhoorns en allerlei maquettes.
Weten welk erfgoed je in huis hebt, is een eerste
belangrijke stap. De vrijwilligers bekijken elk stuk
grondig en leggen bijzondere kenmerken vast.
Boeken en hulpinstrumenten worden gefotografeerd en daarna ‘in situ’ (= op de plaats waar ze
vandaan komen) bewaard.
Spermalie wil ook een grotere bekendheid geven
aan dit erfgoed en werkt daarvoor samen met
Erfgoedcel Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge en Erfgoedinzicht.be. Sinds kort vind je op het
erfgoedportaal Erfgoedinzicht.be/spermalie de
basisregistratie van de hulpinstrumenten terug,
met foto. Daarnaast worden 1.800 boeken en tijdschriften uit de Bibliotheek Carton in het BIDOCsysteem online ontsloten op www.bidoc.be/carton.
Ook deze worden geïllustreerd met foto's.
www.erfgoedinzicht.be/spermalie
www.bidoc.be/carton
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TOM LANOYE TE GAST IN LEES MEER!
Op zondag 29 april is auteur Tom Lanoye te gast in Lees Meer!, het boekenprogramma van de Openbare Bibliotheek Brugge. Vrt-journaliste en
vaste gastvrouw Ann De Bie interviewt hem in de kamermuziekzaal van
het Concertgebouw over zijn laatste roman: ‘Zuivering’.
De roman leest als de memoires van ene Gideon Rottier. Hij werkt bij
Extreme Cleansing, een bedrijf dat schoonmaakt na ‘calamiteiten’ als
brand, waterschade, maar ook terreur. Op een dag ontmoet hij Youssef,
een vluchteling uit Syrië. Hij neemt hem en even later ook zijn gezin in
huis en leert hen Vlaanderen kennen. Ze maken uitstapjes, onder meer
naar de Vlaamse Ardennen, maar ook naar Brugge. De stad kan op veel
lof rekenen bij zijn gasten, maar Youssefs dochter merkt toch op dat
het Heilig Bloed geen reliek is, maar 'ordinaire oorlogsbuit van een late
kruistocht die nooit verder was gekomen dan het plunderen van Constantinopel'. De uitspraak duidt erop dat het toch niet allemaal peis en
vree is tussen de twee samenlevende culturen en dat is typisch Lanoye.
Net zoals hij dat doet in veel van zijn vroegere romans, gebruikt hij het
verhaal om zijn visie op maatschappelijke wantoestanden aan te kaarten. In ‘Zuivering’ lees je over hoofddoeken, zwembadincidenten, bomaanslagen en radicaliserende jongeren. Stof genoeg voor een interessant en bevlogen interview met de auteur.
Naast Tom Lanoye wordt ook Peter Verhelst geïnterviewd. In april verschijnt zijn langverwachte roman ‘Voor het vergeten’. Hij schreef die na
het onverwachte verlies van zijn moeder.
Lees Meer! start om 11.00 uur. Ann De Bie interviewt nog een derde
auteur, wiens naam later wordt bekendgemaakt. Meer info vind je op
www.brugge.be/bibliotheek

#BIBVOORIEDEREEN
Op 17 januari lanceerde VVBAD (de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie) de campagne #bibvooriedereen. De vereniging stelde een bibliotheekcharter op waarin
de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek duidelijk naar
voren komt. Met het wegvallen van de wettelijke bescherming
(voor 2016 waren steden en gemeenten door het Lokaal Cultuurdecreet verplicht om een bibliotheek te hebben) is het (voort)bestaan van de bibliotheek niet meer zo evident.
Via de campagne #bibvooriedereen wil VVBAD zo veel mogelijk
mensen het charter laten ondertekenen. Door dit te doen, erken
je dat de bibliotheek belangrijk is voor jou. Hoe meer mensen
hun naam aan het document verbinden, hoe breder het draagvlak
wordt voor het (voort)bestaan van ‘de bibliotheek voor iedereen’.
Stad Brugge draagt haar bibliotheek een warm hart toe. Door
op 6 februari het charter te ondertekenen, gaf het stadsbestuur
duidelijk aan dat het - net zoals in het verleden - verder wil blijven
investeren in de bibliotheek.
De infrastructuur van verschillende afdelingen van de Openbare
bibliotheek Brugge ging er de voorbije jaren serieus op vooruit.
Ook de recente wijzigingen aan het dienstreglement (waaronder
het verlagen van de financiële drempel voor de bibliotheekgebruiker) werden door de Stad goedgekeurd.

Vind jij jouw bibliotheek ook belangrijk? Vind jij ook dat
jouw bibliotheek haar dienstverlening verder moet kunnen blijven aanbieden? Onderteken dan het charter op
www.bibvooriedereen.be of ga naar jouw bib om er het
papieren charter te ondertekenen. Wil je zelf vertellen
wat de bibliotheek betekent voor jou, post dan een kort
filmpje (of een foto met quote) op
www.facebook.com/openbarebibliotheekbrugge.
Slimste Mens ter Wereld Xavier Taveirne deed het je er
al voor.
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BRUGGE NEEMT DEEL AAN WATERFRONT
Om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken, organiseert Gone West (het culturele
herdenkingsprogramma over de Eerste Wereldoorlog van de Provincie West-Vlaanderen) dit jaar
het Waterfront.
Dit evenement vindt plaats op vrijdag 29 juni en
wordt vanaf 19.00 uur rechtstreeks uitgezonden
op Canvas. Het hele gebeuren bestrijkt een afstand van 21 kilometer, van de havengeul in Zeebrugge tot de havengeul in Oostende. Op die manier wordt het einde van de vijandigheden gevierd
en wordt de aandacht gevestigd op de toekomst,
de hoop, de verzoening en de vergeving.

Doe mee!

Beleef op vrijdag 29 juni een unieke ervaring en
vorm samen met 6.000 participanten het Waterfront: een 21 kilometer lange ketting van 3.000
bootjes. Op het water houdt elk duo zijn bootje vast
en pent er een hoopvolle ‘boot-schap’ op voor de
toekomst. Elk bootje krijgt de naam van een dodelijk slachtoffer op zee tijdens WOI.
Schrijf je in op www.gonewest.be!
Elke deelnemer moet minstens 10 jaar zijn op het
moment van deelname. Deelnemers tot 14 jaar
moeten worden begeleid door een volwassene.

Medewerking van vijf kustgemeenten
en Radio Gaga

West-Vlaamse hogescholen ontwerpen de bootjes

De Provincie kan voor dit project opnieuw rekenen op de medewerking van de West-Vlaamse
hogescholen. Studenten van de bachelorrichtingen Ontwerp- en Productietechnologie (VIVES) en Industrieel Productontwerpen (Howest)
kregen de opdracht om de beschrijfbare, waterbestendige, gebruiksvriendelijke en herbruikbare bootjes te ontwerpen.

De rol van de Noordzee tijdens
de Eerste Wereldoorlog
Door hun strategische ligging aan de
Noordzee, tegenover het vrije Engeland
en tussen Frankrijk en Nederland, bleven heel wat Belgische kustgemeenten
niet gespaard tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zeker in het oorlogsjaar 1918
kreeg de kust het zwaar te verduren.
Op 23 april 1918 vond een simultane
Britse aanval op de havens van Oostende en Zeebrugge plaats, drie weken
later kwam er een tweede aanval op de
haven van Oostende met de HMS Vindictive. De drie aanvallen (die uiteindelijk niet slaagden) hadden als doel de
vaargeulen te blokkeren en zo Duitse
U-boten het uitvaren te beletten.

De kustgemeenten Brugge, Blankenberge, De
Haan, Bredene en Oostende stelden elk een gemeentelijke coördinator aan die alles mee in goede banen moet leiden.
Het geheel is artistiek in handen van Joris Hessels en Dominique Van Malder (makers van 'Radio
Gaga' op Canvas) en filmregisseur Peter Monsaert.
Voor en tijdens het Waterfront zullen Joris en Dominique gesprekken voeren met participanten en
het hebben over hun `boot'-schappen en hun verhalen. Tegelijk zetten ze in de vijf gemeenten vijf
artistieke voorstellingen, op en langs de zee.

www.gonewest.be
www.west-vlaanderen.be
provincie@west-vlaanderen.be
0800 20 021
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BRUGOTTA ZET OOK IN 2018 BRUGS TALENT IN DE KIJKER
Brugge heeft heel wat talent in huis. Om al dit creatieve en artistieke gebruis de verdiende erkenning
te geven, bedacht Cultuurcentrum Brugge BRUGOTTA (Bruges Got Talent). Onder dit label wordt
Brugs talent in de kijker geplaatst met allerlei projecten, tentoonstellingen en kunstwedstrijden.

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
Brugs talent neemt de stad weer tien dagen over.
Tijdens de Week van de Amateurkunsten (WAK)
bestijgt het allerlei podia en platformen. Een grote
verscheidenheid aan kunstdisciplines komt aan
bod: muziek, film, toneel, dans, beeldende kunst,
poëzie en veel meer.

SANT
Sant is een tweejaarlijkse wedstrijd voor beeldende kunst met tentoonstelling. Iedereen die in
Brugge woont, in Brugge school liep of in Brugge
is geboren, kan eraan deelnemen. Er is geen
leeftijdsgrens en deelnemen is gratis. Iedere
kunstenaar mag een of twee creaties indienen.
Een professionele jury maakt een selectie uit alle
ingezonden werken.
Na de preselectie nodigt Cultuurcentrum Brugge
de geselecteerde kunstenaars uit voor een livejury op zaterdag 16 en zondag 17 juni, meteen de
laatste selectie voor de tentoonstelling.
De expo Sant 2018 vindt plaats van vrijdag 14 september t.e.m. woensdag 3 oktober in de Hendrik
Pickeryzaal (bovenzaal Stadshallen). Uit de tentoongestelde werken kiest een professionele jury
een eerste en tweede prijs (2.500 en 1.000 euro).
De bezoekers mogen meestemmen voor de prijs
van het publiek (1.000 euro).
De deadline voor het indienen van de kunstwerken is vrijdag 27 april. Het inschrijfformulier en
reglement kun je aanvragen via sant@brugge.be
of downloaden op www.ccbrugge.be/sant.

De Brugse WAK start met een prelude op donderdag 26 april. Die avond opent Cultuurcentrum
Brugge de tentoonstelling AIR Biekorf. Heel wat
beeldende kunstenaars gaven hun antwoord op Het
Zwanenspel, het kunstwerk van cartoonist Marec.
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 april moet je op de Burg
zijn. Onder de bomen laat het gratis muziekfestival
WAcKo je genieten van twee heerlijke avonden met
muziek van eigen bodem. Loop zeker eens binnen in
De Tank. Daar kun je een selectie foto’s bekijken van
concertfotograaf Michel De Pourcq.
De toneelwerking van Conservatorium Brugge komt
tijdens WAK op woensdag 2 mei aan bod. Onder leiding van regisseur Dirk Van Den Broeck bewijzen
de leerlingen in de foyer van de Stadsschouwburg
dat onze stad heel wat acteertalent in huis heeft. Op
vrijdagavond 4 mei verrast Splinter met een onderhuids avontuur in de Joseph Ryelandtzaal.
Met Stille Plekjes op zondag 6 mei sluit de Week
van de Amateurkunsten af. In en rond de Biekorf
Theaterzaal laten literaire spinsels van Brugse
schrijvers, poëten, singer-songwriters en woordkunstenaars je vertoeven in een spreekwoordelijke
oase in de drukte van de stad.
www.ccbrugge.be/wak
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BRUGOTTA
TRIBUTE - MADONNA

FESTIVAL BELMUNDO
BRENGT JE IN ZUIDERSE SFEREN

Op zaterdag 14 april palmen verschillende
generaties Brugse muzikanten de Stadsschouwburg in om hulde te brengen aan
de onbetwiste koningin van de popmuziek:
Madonna. Deze controversiële popdiva met
oneindig veel wereldhits op haar palmares
wordt dit jaar zestig.

Het festival Belmundo is volop aan de gang en dompelt je nog tot en
met vrijdag 30 maart onder in zuiderse sferen. Op woensdag 21 maart
maken kinderen kennis met de sierlijke, vurige flamenco. Samen met
flamencodanseres La Liz en de kinderen van Opvangcentrum De Patio
leren ze er enkele heel typische flamencotechnieken. Om 15.00 uur op
diezelfde dag opent het gezelschap Flamenchica Mundi de kleurrijke
Olé Olé-koffer vol flamencoverhalen.

Onder meer A New Difference, Bouvier, Tim
De Roo, Eszra, Look o Kool, Seven Oaks,
Shuriken II, Steel Orchid, Charlie Swyngedouw, Steffie Van Volsem en We are ooh people brengen vanaf 20.00 uur eigenzinnige interpretaties van Madonna’s tijdloze oeuvre.

Op zaterdag 24 maart leert La Liz de passionele flamenco aan volwassenen. Op dezelfde dag kun je genieten van het voetenwerk en handgeklap van een absolute grootmeester in het genre. Antonio Molino ‘El
Choro’ duikt met zijn eerste eigen creatie in de geschiedenis van de
flamenco. De avond eindigt met een gratis afterparty in flamencostijl in
de Foyer van de Stadsschouwburg. Wie vooraf al de Spaanse sfeer wil
proeven, kan zaterdag afzakken naar Wijnbar Cuvee voor een wijndegustatie en een fijn aangepast degustatiebordje.

Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29
Voor een ticket betaal je 7, 9, 12 of 15 euro.
www.ccbrugge.be/tribute
In samenwerking met Metronoom.

Over naar Portugal, met de typische fado. Op woensdag 21 maart kom
je in de Foyer van de Stadsschouwburg meer te weten over dit muziekgenre en verneem je hoe artiesten in onze Lage Landen zich erdoor
laten inspireren. Portugalkenner en muziekliefhebber Geert Brabant
illustreert alles met beeld– en geluidsfragmenten.
Fadoliefhebbers komen ook op vrijdag 23 maart aan hun trekken.
Dan staat dichter en performer Helder Moutinho op de planken van de
Stadsschouwburg. Hij is een van de belangrijkste fadistas van de 21ste
eeuw en zal je ongetwijfeld bekoren met zijn krachtige stem vol emotionele diepgang.
Belmundo sluit af op vrijdag 30 maart met een set van twee unieke
muzikanten: Rodrigo Leão en Scott Matthew. De Portugees Leão was
een van de drijvende krachten achter het zeer geliefde ensemble Madredeus. Scott Matthew is een Australische singer-songwriter met een
zeer emotionele, diepe stem. De combinatie van beide rasartiesten
staat garant voor een adembenemende avond.
www.ccbrugge.be/belmundo
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AIRBAG
AIRBAG 2018FESTIVALDAS FRÄULEIN

BRENGT UNIEK
06 tot 22 mei Brugge KOMPANIE
VISUEEL SPEKTAKEL

Met AIRBAG 2018 viert Brugge dit voorjaar
voor de achtste keer het accordeon. Dit tweejaarlijkse festival is ondertussen een vaste
waarde op de kalender, maar blijft vernieuwen. Deze editie loopt van zondag 6 mei tot
Net voor AIRBAG haalt Cultuurcentrum
Antonioen
Rivas_Amsterdam
Rebellion Brugge op dinsdag 24 en woensdag 25 april
met zondagKlezmer
3 juni band_Kadril_The
en belooft je Summer
opnieuw
Malando Kwintet_Pascal contet_Terrance Simien &The Zydeco Experience
een niet te missen muzikaal feest op allerlei
(telkens om 20.00 uur) nog een absolute theBrugse locaties.
atertopper naar de MaZ. De Waalse theatermaakster Ann-Cécile Vandalem wordt overal
Nieuw is dat het programma voortaan mee
waar ze met haar werk komt een revelatie
in handen is van een gastcurator. Deze keer
genoemd. Haar spraakmakende voorstelis dat accordeonvirtuoos Gwen Cresens.
lingen op internationale podia en festivals
Cresens speelde aan de zijde van muzikale
slaan publiek en programmatoren met vergrootheden als Arno, Jo Lemaire, Stef Bos,
stomming. Ze weet op magistrale wijze een
Kommil Foo, Rocco Granata, Boudewijn de
mysterieuze sfeer te scheppen op de scène.
Groot en zelfs Luciano Pavarotti. Hij schuwt
geen enkel genre en verkent graag vele muHet verhaal speelt zich af op Tristesses, een
klein, onooglijk eilandje in Denemarken.
zikale horizonten.
Wanneer het slachthuis daar failliet gaat,
trekken de meeste inwoners naar het vasVerwacht je aan optredens op de Burg, sfeer
en muziek op verschillende Brugse pleintjes,
teland. Acht eilandbewoners blijven echter
muzikale namiddagen en stomende avonden
achter. Zij worden het slachtoffer van de
in spiegeltent Magic Mirrors langs de Kruisspeculaties van een rechtse populistische
partij, die meer dan een hand had in het failvest, opvallende hommages en een hoop
jong accordeontalent.
lissement van het slachthuis. De voorzitster
van de partij is ook de toekomstige premier.
Zij vereert het eiland met een bezoek, maar
www.ccbrugge.be
komt in verdachte omstandigheden om het
leven. Alles lijkt op zelfmoord, maar daar
is haar dochter niet van overtuigd. Ze trekt
naar Tristesses om de vele geheimen van de
plek te ontsluieren.

AIRBAGFESTIVAL.BE

Voor een ticket betaal je 15, 21 of 24 euro
www.ccbrugge.be

URB - URBAN ART
GRENZELOZE CREATIVITEIT
IN BRUGGE
URB - Urban Art focust opnieuw op 'grootstad' Brugge en de creativiteit die binnen
een stedelijke context broeit. Van vrijdag 30
maart tot en met zondag 1 april wordt de
stad gebombardeerd met gedurfde, eigentijdse expo’s, muziek, performances, dansgekte en inventiviteit in welke vorm dan ook.
Werkelijk alles is mogelijk, zoals in de Anything Can Happen Bar (of `ACHBar') in De
Tank. De exporuimte wordt er omgetoverd tot
een megalomane fantasiewereld tussen café
en installatie waar doorlopend verrassende
acts plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor het
URB-plein, het festivalterrein op en rond
het Entrepot-skatepark waar een gezellige
buitenbar wordt omringd door creatieve ondernemers, workshops, muziek, eten en nog
veel meer.
Verwacht je bovendien een weekend lang
aan snedige festivalradio door Villa Bota,
een underground-elektronicaspecial in het
URB-soundlab in Villa Bota, een cafétoer in
de binnenstad, laatavondshopping, het Belgische Kampioenschap Streetdance, Brugse
hiphop in Jeugdhuis Comma, een skatewedstrijd, een afterparty met enkel vrouwelijke
dj’s in de Factor Club en nog zo veel meer.
Denk vooral niet in hokjes. Denk URB!
Locaties: Entrepot-skatepark (URB-plein),
De Tank (ACHbar), Villa Bota (URB-soundlab), Jeugdhuis Comma, Factor Club en tal
van bars en shops in Brugge.
URB is een organisatie van Het Entrepot en Brugge Plus
in samenwerking met Villa Bota,
Jeugdhuis Comma en TURBO.
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MIJN BRUGGE
BLAAST EERSTE KAARSJE UIT
Op 10 maart 2017 opende Mijn Brugge (naast het Huis van de
Bruggeling aan het Station) de deuren. Mijn Brugge werd in het
leven geroepen om de Bruggeling te informeren over projecten
en plannen van de Stad, inzage en inspraak te geven en bovenal
te inspireren.
Om het project de nodige bekendheid te geven, werden bij de
start ervan twaalf grote stadsvernieuwingsprojecten voorgesteld
in de tentoonstellingsruimte. Sindsdien vonden er al zes expo's
plaats. Daarvan was die over de meest revolutionaire oude fietsen (in het kader van 200 jaar Fiets) de meest succesvolle. Dankzij www.erfgoedbrugge.be loopt in Mijn Brugge op dit moment de
tentoonstelling ‘Beleef erfgoed waar je wil’.

STEM OP JOUW
FAVORIETE WINKELIER EN
WIN EEN ARRANGEMENT

In Mijn Brugge bevindt zich ook een sprinterbib. Daar kun je
voor maximaal een week de nieuwste titels van de Nederlandstalige romanliteratuur lenen. Mijn Brugge werd ook bekend
door de shop. Die kende een grote opkomst met de verkoop van
de Brugge Monopoly en de wieler- en loopoutfits (voor de Brugge Classic en de Great Bruges Marathon). Ten slotte beschikt
Mijn Brugge over een mooie vergaderruimte die intensief wordt
gebruikt door de stadsdiensten.
www.erfgoedbrugge.be

Lokale winkeliers geven zuurstof aan onze stad.
Ben jij trots op jouw winkelier en op zijn of haar
kwalitatieve producten, vakkennis en persoonlijke service?

Leer Mijn Brugge nog beter kennen en win een sporttas van Stad
Brugge! Vul het juiste antwoord op de vraag hieronder in en geef
de strook ten laatste op zaterdag 7 april af aan de balie van Mijn
Brugge. Vijf winnaars worden geloot uit de juiste inzendingen.

Geef hem of haar jouw stem via www.ikkooplokaal.
be of maak leuke ‘stoef’-foto’s en post deze op de
Facebookpagina van ‘Ik koop lokaal’ en/of op Instagram met vermelding van #ikkooplokaal en de
naam van de winkel.

Wat was het hoofdartikel in de Gazette van Brugge op maandag 9 oktober 1899?

Het prijzenpakket bevat Westtoer-arrangementen,
cadeaucheques en veel meer.

(Je kunt het antwoord vinden in de tentoonstellingsruimte
van Mijn Brugge, Frank Van Ackerpromenade 2 (Station),
8000 Brugge)
Voornaam en naam:

ikkooplokaal.be

DEELPLATFORM PEERBY
IN BLAUWE TOREN
Stel dat je op het werk dringend een beamer nodig hebt en er is geen voorhanden, is het dan niet
gemakkelijk als je er een kunt lenen bij de buren?
Voor de bedrijven van het bedrijventerrein Blauwe
Toren organiseert Stad Brugge met onder meer
OVAM, Hogeschool Vives en Wijdelen een deelplatform op Peerby.
Delen heeft immers tal van voordelen: het spaart
geld, ruimte en grondstoffen!
www.peerby.com

Geboortejaar:
Adres:

E-mail en telefoonnummer:

ANTWOORD:
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HEROPENING MIDDENEN NOORDBEUK
ONZE-LIEVE-VROUWEKERK
De Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt al een tijd
grondig gerenoveerd, maar sinds enkele
weken is de restauratie van de twee noordbeuken en het middenschip beëindigd. Honderdduizenden toeristen kunnen dit gedeelte
weer bezoeken en gelovigen kunnen er weer
erediensten bijwonen.
Het doorzicht vanuit de middenbeuk naar
het koor en het schilderij van Barend van
Orley is spectaculair. De apostelbeelden zijn
volgens de regels van de kunst gerestaureerd en pronken opnieuw in volle glorie. De
noordelijke beuk is de nieuwe en voorlopige
toegang voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Het tijdelijke bezoekersparcours biedt een
mooie wandeling door de kerk met tal van
hoogtepunten en eindigt bij het beroemde
beeld van Michelangelo.
De laatste fase start vermoedelijk begin 2019
en behelst de renovatie van de zuidelijke
beuk. Eerst zal het stuk tot aan de Michelangelo worden gerestaureerd. Daarna komt het
altaargedeelte van de Madonna met kind zelf
aan bod.

brugge.be

BINNENKORT EEN
AANTREKKELIJK EN
UITNODIGEND KONING
ALBERT I-PARK

INFOMARKT
‘RIVIERCONTRACT
VALLEI KERKEBEEK’ OP
DINSDAG 17 APRIL

Begin februari startte de herinrichting van
het zuidelijk deel van het Koning Albert Ipark. De parkingang aan de kant van de
Oostmeers wordt tegen half juli 2018 omgevormd tot een uitnodigende toegangspoort
tot Brugge, met een aantrekkelijke ontmoetingsplaats aan het water als blikvanger.
De Kapucijnenrei wordt gedeeltelijk uitgebreid en de lage begroeiing aan de oevers
verdwijnt. In het water komt een fontein met
de beeldengroep die voorheen ’t Zand sierde.
De ontmoetingsplaats aan de rand van het
water krijgt een houten vloer en een trappenpartij en zitmuurtjes in gerecupereerde
baksteen, net zoals de water- en trappenpartij naast het Concertgebouw.
Het parklandschap glooit richting de nieuwe
ontmoetingsplek. Er komen nieuwe paden
met tegels in hetzelfde materiaal als dat van
het nieuwe ‘t Zand. Alle paden en verharde
delen zijn toegankelijk voor fietsers, wandelaars en personen met een beperking.
De waardevolle bomen in de parkzone worden zoveel mogelijk behouden. Enkel in
functie van de verbreding van de rei zullen
een klein aantal bomen en niet waardevolle
begroeiing verdwijnen. In het park komen
nieuwe hoogstammige bomen.
De herinrichting van het Koning Albert I-park
geldt als pilootproject binnen het Water Resilient Cities project, waardoor Stad Brugge
een subsidie krijgt van 300.000 euro.

Burgers, verenigingen en de overheid gingen
een jaar lang met elkaar in overleg om oplossingen te zoeken voor het overstromingsrisico in Sint-Michiels en Zedelgem. Alle
samenkomsten en onlinedebatten leverden
een positief resultaat op. Ze mondden uit in
een riviercontract dat plechtig zal worden
ondertekend tijdens de infomarkt ‘Riviercontract vallei Kerkebeek’ op dinsdag 17 april
van 17.00 tot 21.00 uur in Zaal de Braambeier, Loppemsestraat 14a, Zedelgem.
Tijdens de markt verneem je meer over de
ruim vijftig maatregelen die de vallei van de
Kerkebeek in de toekomst beter moeten wapenen tegen wateroverlast. De verschillende
projectpartners stellen er de maatregelen
voor die ze de komende jaren verder zullen
uitwerken. Iedereen is van harte welkom.
kerkebeek.riviercontract.be

INTERVIEW
TUINDELEN

Els Vanpachtenbeke en Johan Vandingenen in hun deeltuin in de Koude Keukenstraat (Sint-Andries).

H

et platform ‘de toekomst van Brugge’ verenigt
plannen en ideeën van Bruggelingen over mensen én ruimte in hun stad. Flexibel ruimtegebruik
en andere vormen van wonen en samenleven
komen daarbij vaak aan bod. Verschillende ideeën gaan
over sociale interactie met buren, samen spelen, samen
groenten en fruit kweken…
Een goed voorbeeld is het ‘tuindelen’: twee of meer
buren die hun voortuin delen en/of de haag tussen hun
achtertuinen wegnemen en zo samen een grotere gemeenschappelijke tuin beheren. Tuindelen biedt heel
wat mogelijkheden voor alle gebruikers en zorgt voor
meer tuinplezier.
Wil je (een deel van) je tuin of onbebouwd terrein openstellen en het buurtgevoel meer aanwakkeren? Denk je
aan een gemeenschappelijke buitenkeuken of barbecue, een grotere speelruimte voor de kinderen… ? Dan
is dit project iets voor jou.
De Stad ontwikkelde met Samenhuizen Brugge een embleem om tuindelen in Brugge te erkennen. Wie zijn tuin
deelt, kan dit embleem aan zijn gevel bevestigen. De aanleiding was een wedstrijd over tuindelen in 2014. In 2015
kregen de winnaars van het stadsbestuur een cheque om
(een deel van) hun tuindeelprojecten te bekostigen. Buren
Johan Vandingenen en Els Vanpachtenbeke en hun gezinnen behoorden tot de gelukkigen.
BiS Hoe zijn jullie op het idee gekomen om jullie tuinen
te delen?
ELS VANPACHTENBEKE Ik had de wedstrijd opgemerkt en
we waren meteen enthousiast. We vonden het een fantastisch idee om onze voortuinen te delen, want het kon de
ideale aanvulling zijn op de ruilkast die er al stond. Samen
met onze toenmalige buren zijn we gaan ontwerpen en tot
ons groot plezier wonnen we de wedstrijd. Toen de deeltuinen af waren, werden Johan en zijn gezin onze nieuwe
buren. Gelukkig waren zij het idee ook zeer genegen.
BiS Welke gedeelde zaken staan er?
JOHAN VANDINGENEN Er staat tuinmeubilair, waaronder
een grote tuinbank, en je vindt er groenten en bessen en
een ruilkast met bibliotheek.
BiS Waaraan hebben jullie de 4.000 euro besteed?
E. VANPACHTENBEKE Eerst maakten we beide voortuinen helemaal vrij. We huurden een kraantje om alle
bomen en struiken te verwijderen. Daarna bouwden we
alle muurtjes weer op en vernieuwden we het ijzerwerk.
De rest van de centen gingen naar de tuinbank en de zitbanken en naar nieuwe paden, decomateriaal, de kokosbodembedekker en nieuwe beplanting. Het overschotje
gebruikten we voor het openingsfeestje.
BiS Wat is de meerwaarde van het tuindelen?
J. VANDINGENEN Eerst en vooral biedt het een plek buiten voor mensen die in een appartement of woning zonder
tuin wonen. Daarnaast is het de bedoeling om mensen uit
de straat en uit de buurt dichter bij elkaar te brengen. Als

Alles wat verzuring
en vereenzaming
kan tegenwerken,
is belangrijk
mensen met elkaar praten en elkaar beter leren kennen,
geeft dit een veiliger gevoel. Het zorgt er ook voor dat mensen elkaar sneller te hulp schieten.
BiS Welke afspraken maakten jullie onderling?
J. VANDINGENEN Echt concrete afspraken hebben we
nooit gemaakt. Ieder onderhoudt zijn eigen deel van de
tuin en dat loopt prima.
E. VANPACHTENBEKE Bij het ontwerp kozen we voor een
bijna onderhoudsvrije voortuin, dus heel veel klusjes zijn
er niet. Het geeft ons meer tijd om gewoon te genieten.
BiS Welk moment blijft jullie het meeste bij sinds jullie
de tuinen delen?
E. VANPACHTENBEKE Tijdens het openingsfeestje was
er veel volk en de mensen waren ook echt benieuwd. Het
hoogtepunt was toen een dame voorzichtig kwam vragen of ze een courgette mocht oogsten. Enkele uren later
kwam ze terug met een pot verse courgettesoep. Heerlijk!
BiS Is er meer contact met de buren sinds jullie aan tuindelen doen?
J. VANDINGENEN Ik heb al met buurtbewoners gesproken
waarmee ik anders geen contact zou hebben. Toch merk ik
dat er nog wat drempelvrees is.
E. VANPACHTENBEKE Ik begrijp dat sommige mensen het
raar vinden om in andermans voortuin te zitten, maar ik
wil benadrukken dat ze zich vooral niet moeten inhouden.
Wij delen de tuin heel graag!
BiS Waarom zou je mensen oproepen om aan tuindelen
te doen?
J. VANDINGENEN Het geeft buitenruimte aan mensen die
daar niet over beschikken en het zorgt ervoor dat buren
elkaar gaan vertrouwen en helpen.
E. VANPACHTENBEKE Bovendien is alles wat verzuring en
vereenzaming kan tegenwerken belangrijk, dus ook kleinschaligere projecten als een deeltuin.

Wie zijn tuin wil delen en een embleem wil ontvangen, kan terecht bij
Samenhuizen Brugge vzw. Meer info via info@samenhuizenbrugge.be.
Alle info over het ophangen van het embleem staat
op www.samenhuizenbrugge.be.
Wil je je schouders zetten onder een of meerdere projecten via de toekomst
van Brugge? Mail dan naar toekomst@brugge.be.
Ontvang de maandelijkse nieuwsbrief (inschrijven via
www.detoekomstvanbrugge.be) en volg detoekomstvanbrugge
op Facebook en Instagram. Twitter: @toekomstbrugge)
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Heilig Bloedprocessie

p. 26

Za 12/05

Meitoer Uitwijken, Koningin Elisabethsquare Asumpta

p. 13

Zo 13/05

Meitoer Uitwijken, Park Rode Poort

p. 13

Za 19/05

Meitoer Uitwijken, Rustenburgpark

p. 13

Zo 20/05

Meitoer Uitwijken, park Amaat Vynckestraat

p. 13

Za 26/05

Meitoer Uitwijken, plein aan kerk Stella Maris, Mercatorstraat

p. 13

Zo 27/05

Meitoer Uitwijken, Werfplein

p. 13

Zo 27/05

(H)eerlijk Brugge, Astridpark

p. 24

Za 16 en zo 17/06

Livejury Sant 2018

p. 31

Zo 24/06

Sterrenstof door Amuzi en Mozaïek, Theaterzaal Biekorf

p. 24

Vr 29/06

Waterfront, Zeebrugge

p. 30

Za 25/08

Start reeks 3 Fietsen voor volwassenen, Brugge Plus

p. 23

Vr 14/09 t.e.m. wo 3/10

Expo Sant 2018, Hendrik Pickeryzaal

p. 31
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WEDSTRIJD
Wat is de nieuwe naam van het
S&R Olympiazwembad?

ANTWOORD VORIGE VRAAG:
Het wielerevenement van 24 maart is de Brugge Classic.
Tien winnaars mogen pronken met hun Brugge-wieleroutfit.

Er vallen tien duotickets te winnen voor het
subtropisch zwemparadijs.

Voornaam en naam

Stuur je antwoord voor vrijdag 20 april per mail naar
persdienst@brugge.be of per post naar Communicatie
& Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge. Je kunt de
antwoordstrook ook deponeren in de brievenbus
van het Stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge.

Geboortejaar
Adres

E-mail + tel.

Antwoord wedstrijdvraag

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

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

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

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

BRUGGELING OP DE COVER:
Marie-Christine De Smet,
erfgoedvrijwilliger en voorzitter van wijkcomité De Meersen

facebook.com/destadbrugge
twitter.com/stadbrugge
instagram.com/stadbrugge
Let op: omdat de bedeling van BiS verspreid wordt over meerdere dagen, is het
mogelijk dat sommige activiteiten voorbij
zijn op het moment dat het magazine in je
brievenbus valt.

