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BESTE BRUGGELING

I

n Brugge streven we naar een groene stad. De medewerkers van Openbaar Domein zetten zich dagelijks in om al
het groen op Brugs grondgebied, in totaal 800 ha, te onderhouden. Bovendien planten ze elk jaar ongeveer achthonderd bomen die Brugge extra zuurstof geven. De aarde warmt
op en milieubewuster leven is een noodzaak geworden.
De Stad springt alvast op de kar en werkte een ambitieus klimaatactieplan uit. Het is onze doelstelling om tegen 2020 in
heel Brugge 20% minder CO2 uit te stoten, minder energie
te verbruiken en meer energie uit hernieuwbare bronnen te
halen. Tegen 2050 willen we een klimaatneutrale stad zijn.
Er gebeurt al heel wat om deze doelstellingen te bereiken.
Onlangs werden vier nieuwe windmolens geplaatst in de achterhaven van Zeebrugge, voor de stadsgebouwen is er een
energiezorgplan, de binnenstad wordt stap voor stap autoluw
gemaakt …

Het accordeon
palmt in mei
opnieuw de
stad in
Ook op het vlak van voeding gaan we volop voor duurzaamheid. In dit nummer leest u meer over (H)eerlijk Brugge, een
gloednieuw festival dat duurzame voeding in de kijker zet.
Er wordt een gratis banket georganiseerd waar vijfduizend
mensen mee aan tafel kunnen schuiven, er is een streekproductenmarkt in de Stadshallen, een Fair Trade Expo in het
Station en veel meer.
Een ander festival dat zich ondertussen een gevestigde waarde mag noemen in Brugge is Airbag. Tot en met 22 mei palmt
het accordeon opnieuw de stad in met muziek op verschillende locaties. Ga zeker eens kijken in de prachtige spiegeltent op de Kruisvest en ontdek het accordeon in genres zoals
theater of dans. Heel wat voorstellingen op het programma
zijn trouwens gratis. Maak dat mee!

Renaat Landuyt,
burgemeester van Brugge

AIRBAG 2016: LEVE HET ACCORDEON
Airbag is het tweejaarlijkse Brugse stadsfestival van Cultuurcentrum Brugge met het accordeon als centrale
gast. Nog tot en met 22 mei wordt Brugge ondergedompeld in de wereld van dit authentieke instrument.
Uniek en memorabel wordt alvast het reünieconcert van zes Brugse accordeonlegendes op woensdag 18
mei in de spiegeltent Magic Mirrors op de Vesten. BiS bracht ze samen in bistro De Windmolen.

Van links naar rechts: Charles Maeyaert, Etienne Hennico, Eddy Van Mouffaert, Yvan Coopman, Harry Williams en Lucien Hoppe.

V

olgend jaar zou accordeonist/componist/orkestleider Roger Danneels (1927-1982) negentig jaar geworden zijn. Deze Brugse virtuoos
vormde een belangrijke inspiratiebron voor heel
wat Brugse muzikanten. Zo ook voor Lucien Hoppe,
Etienne Hennico, Harry Williams, Charles Maeyaert,
Yvan Coopman en Eddy Van Mouffaert alias Le Grand
Julot. Bijna allemaal volgden ze les bij Danneels.

EDDY VAN MOUFFAERT Ik startte in 1959 mijn studies accordeon met privélessen bij Roger Danneels.
Hij was een strenge leermeester, maar dat bleek de
juiste aanpak om van iemand een goede accordeonist
te maken. De studies duurden vijf jaar, tot Roger vond
dat hij me niets meer kon bijbrengen.
HARRY WILLIAMS Ik herinner me nog dat ik tijdens
de kermis in Sint-Andries een accordeonist zag spelen
in een café. Vol bewondering stond ik te kijken. Mijn
vader vroeg me toen of ik dat ook wilde leren. Hij had
dat nooit mogen doen van zijn ouders. Zo ben ik in 1956
bij Danneels in de leer gegaan. In 1960 volgde ik les bij
Gaston Verhaeghe.
LUCIEN HOPPE Gaston was een schitterende muzikant, misschien wel de beste die er was.
H. WILLIAMS Hij zetelde ook in jury’s van wereldkampioenschappen. Ik heb veel van hem geleerd.
CHARLES MAEYAERT Ik ben de oudste van de bende.
Ik heb zelfs nog les gekregen van Wilfried Danneels,
de vader van Roger.
ETIENNE HENNICO Ik kom uit Dudzele. Toen de kermis in het dorp neerstreek, kwam iedereen naar buiten. Ik weet nog dat er een drummer en een accordeonist optraden in het plaatselijke café. De drummer,
Charles heette hij, deed de hele avond zot, maar ik
merkte er niets van. De hele tijd tokkelde ik mee met
mijn vingers, in mijn verbeelding speelde ik accordeon. Mijn moeder hoorde zeer graag accordeonmuziek,
maar mijn ouders konden het instrument niet betalen.
De oorlog was net voorbij en wij waren een gezin met
tien kinderen. Uiteindelijk lukte het mijn vader toch om
een accordeon aan te schaffen. Ik kreeg hem, op voorwaarde dat ik bleef doorzetten. Er volgde een keiharde
tijd en vaak rolden de tranen over mijn oefenboek,
maar het loonde. In de Saaihalle nam ik deel aan mijn
eerste internationale wedstrijd en ik won.
BiS Het was een duur instrument?
C. MAEYAERT Ik heb een tweelingbroer die ook nu
nog accordeon speelt. Toen we begonnen te musiceren, moesten we een instrument delen. Het was elk
op zijn beurt. Mijn ouders konden zich geen tweede
accordeon veroorloven. Wellicht verklaart dat waarom
ik accordeons ben beginnen te verzamelen. Momenteel heb ik een collectie van 140 stuks. Er zitten enkele
exemplaren bij van meer dan honderd jaar oud.

Een unieke kans
om nog eens
samen te spelen

YVAN COOPMAN Ik had al enkele tweedehands accordeons gekregen van mijn grootouders. Toen ik in 1958
een wedstrijd in Tielt moest spelen, kochten ze een
nieuwe. Die kostte 23.000 Belgische frank (nu 570 euro).
Mijn grootouders hebben geld moeten lenen om dat
accordeon te kunnen betalen. Mijn grootvader was
metser-diender en verdiende in die tijd ongeveer 4.000
Belgische frank (nu 100 euro) per maand. Het ging dus
om een zware investering. Dat accordeon staat nog altijd in mijn living. Het is een pronkstuk, ik zal dat instrument nooit weggeven.
E. VAN MOUFFAERT Mijn pa ging kijken naar een optreden van Roger Danneels en ik mocht mee. Ik stond
voor het podium en dat gaf een overweldigende indruk.
Al die accordeons! Ik wilde er ook bij horen, maar dat
instrument kostte veel geld. Mijn vader stelde voor om
zes maanden te wachten. Een half jaar later kreeg ik
een accordeon.
BiS Het accordeon was vroeger de ‘piano van de armen’, maar is ondertussen erg populair?
L. HOPPE Het accordeon had inderdaad niet zo’n goede reputatie. In de muziekschool kon je geen accordeon leren spelen. Je kon enkel kiezen tussen piano,
trompet of viool. Het was een volks instrument, maar
waar was de ambiance? In de volkscafés natuurlijk.
H. WILLIAMS Als je het woord accordeon durfde uitspreken, werd je inderdaad ‘scheef’ bekeken. Voor mij
is het vooral een volksinstrument waar je heel veel gevoel in kunt leggen.
C. MAEYAERT Het instrument krijgt ondertussen – zeker in Brugge – alle eer dat het verdient. Dankzij het
Airbag festival krijgen we een unieke kans om nog
eens samen te spelen!
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The Summer Rebellion

Pieter-Jan De Smet, Lien Van De Kelder en Jan De Smet

AIRBAG FESTIVAL

Tijdens Airbag staat het accordeon centraal. Dit festival verovert Brugge tot en met zondag 22 mei en brengt een stevige
cocktail van muziek, dans, theater en literatuur. Er is muziek op vele locaties en de blikvanger is de nostalgische en
sfeervolle spiegeltent op de Vesten, ter hoogte van de Kruispoort.
Enkele bekende muzikale namen op het programma zijn Kadril op zaterdag 14 mei en Jan De Smet, Lien Van de Kelder en Pieter-Jan De
Smet op dinsdag 17 mei.

The Summer Rebellion zorgt voor muzikaal vuurwerk op zaterdag 21
mei en de Amsterdam Klezmer Band zet de hele tent aan het dansen
op vrijdag 20 mei.

Meer dan andere jaren slaat Airbag bruggen met andere genres. Wim
Claeys brengt in ‘IJzer’ op donderdag 12 mei een ontroerend en tegelijk
humoristisch familieverhaal.

Voor families is er op de slotdag op zondag 22 mei een uitgebreid programma in en rond de spiegeltent met de voorstelling ‘Muizenkuren en
Berenstreken’ van Theater Ernest en Célestine. Straattheater en een
bonte stoet met paardentrams van de Vesten naar de Markt sluiten deze
Airbag af.

Enkele Brugse accordeonlegendes (zie p.4) brengen op woensdag 18
mei een hommage aan hun grote muzikale voorbeeld, Roger Danneels.
Met The Tambourine Men staat nog meer Brugs talent op de affiche
van Airbag. Zij brengen op zondag 22 mei een greep uit het onsterfelijke
repertoire van Bob Dylan.

De folder vind je op www.airbagfestival.be en bij Cultuurcentrum Brugge, In&Uit
en op vele andere plaatsen.
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DIRTY 5 EN ELIA HARSH
DOEN HET UNPLUGGED

CULTUURCENTRUM BRUGGE,
VAN ALLE KUNSTEN THUIS

BEIAARDSEIZOEN
GAAT VAN START

De laatste Unplugged van dit seizoen is op
vrijdag 27 mei. De vijf muzikanten van de
Brugse groep Dirty 5 brengen in Cultuurzaal
Daverlo een rollercoaster van rootsmuziek,
van blues tot funk. De Brugse zangeres Elia
Harsh zal met haar beste jazz, blues en folk
het publiek betoveren.

Cultuurcentrum Brugge is vandaag meer dan ooit een
huis waar vele kunsten thuis zijn. Je kunt concerten, theatervoorstellingen, hedendaagse dans … bijwonen in de
verschillende zalen die het centrum rijk is.

Op 11 juni opent de Utrechtse
beiaardier Malgosia Fiebig het
zomerseizoen van de beiaard.
Fiebig leerde het vak in Polen
en behoort tot de top van de
Europese beiaardiers. Ze verrast met bijzondere vertolkingen
van klassiekers.

Elia Harsh is het alter ego van Steffie Van
Volsem: “Ik wou een artiestennaam die ik
echt kon linken aan mijn persoonlijkheid.
De naam Elia heb ik uit de Game Of Thronesboeken, want ik vind het een prachtige naam.
'Harsh' is een verwijzing naar een bepaalde
karaktertrek van mij. Soms moet ik wat harder durven zijn en andere keren wat zachter.
Als ik op het podium sta, komt die hardere en
meer zelfzekere kant naar boven.”
Steffie brengt haar muziek vaak op een
nieuwe manier. Zo leert ze ook zichzelf beter kennen: “Mijn opa vergelijkt me soms
met Stevie Nicks of Joan Baez. Als ik mij
laat inspireren door iemand is het door David
Bowie. Bowie was een artistieke kameleon.
Hij vond zichzelf muzikaal en visueel voortdurend opnieuw uit. Zo voel ik het ook aan
en daarom wil ik mij niet vastpinnen op een
bepaald genre.”
“Ik ben nu op zoek naar een band omdat ik
meer uit mijn muziek wil halen. Met andere
artiesten samenwerken is sowieso altijd
leerrijk en plezant. Als er dus gitaristen, bassisten of drummers zich geroepen voelen om
samen met mij op te treden, mogen ze me
altijd contacteren.”
www.brugge.be/unplugged-/-daverend

Nieuw is dat Cultuurcentrum Brugge zich voortaan ook
ontfermt over het amateurkunstenbeleid in Brugge. Amateurs, liefhebbers, lokaal en jong talent, socio-culturele
verenigingen … zijn zeer waardevol en brengen sfeer en
warmte in de stad.
Cultuurcentrum Brugge organiseert evenementen als
Kunstsalon Sant, Week van de Amateurkunsten, de concertreeks Daverend/Unplugged voor lokale bands, Fotonale
Brugge en Input/Output, een wedstrijd voor jonge kunstenaars.
Bart Vanduyver is de cultuurcoach. Hij is bereikbaar via
cultuurcoach@brugge.be of 050 44 82 73. Je kunt ook een
afspraak maken met hem aan de balie in de Sint-Jakobsstraat. Hij is de contactpersoon voor vragen rond cultuurbeleving in Brugge. Hij geeft je ook een antwoord op vragen
over de organisatie van jouw evenement of de werking van
jouw vereniging.
De balie in de Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge is open
op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagnamiddag van
13.00 tot 17.00 uur. Je kunt er terecht voor tickets, maar ook
met al je vragen rond cultuur en cultuurbeleving in Brugge.
www.cultuurcentrumbrugge.be

In Brugge gaat ze samen met
twee pianisten aan de slag met
het repertoire van de wereldberoemde rockformatie Queen.
Het concert begint om 20.00 uur
op de Markt. Dit openingsconcert luidt meteen de start in van
het beiaardseizoen 2016.
Na dit concert zijn er doorgaans
iedere woensdag- en zaterdagavond concerten die starten
om 21.00 uur. Je kunt ze bijwonen op het binnenplein van het
Belfort. Het slotconcert heeft
plaats op donderdag 15 september.
Het volledige programma vind je
binnenkort op www.brugge.be.
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CULTUURCENTRUM BRUGGE
RESERVEER JE TICKETS VOOR SEIZOEN 2016-2017

In september start het nieuwe seizoen van Cultuurcentrum Brugge met een rijk aanbod aan
theater-, familie- en dansvoorstellingen, concerten en expo’s.

BRUGES? SOUNDS GREAT!
Brugge is een klassieke muziekstad van
wereldformaat. Het hele jaar door vinden
jong en oud, kenner en leek hun gading in
het unieke en gevarieerde programma.

December Dance haalt grote
namen van de hedendaagse
dans uit de UK naar Brugge,
het feestjaar 500 jaar Bosch
wordt meegevierd, er is
theater van bekende gezelschappen …
Het publiek wordt muzikaal
verwend en er is een fris en
sprankelend aanbod voor
families met kinderen. Hedendaags beeldend werk en
Nostalgia, de reeks waarin je
terugkeert naar muziek uit
vervlogen dagen, komen er
ook aan.
Voor het volledige programma kun je vanaf 3 juni terecht op www.ccbrugge.be of
neem een kijkje in de nieuwe
brochure die vanaf begin juni
op verschillende plaatsen te
vinden zal zijn.
TICKETS RESERVEREN
Wil je tijdens de voorverkoop tickets bestellen,
maak dan eerst een telefonische afspraak via
050 44 66 26. Dat kan op vrijdag 10 juni van
16.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 11 juni van
8.00 tot 12.00 uur.
De afspraken voor de reservatie van tickets
vinden plaats op donderdag 16, vrijdag 17,
maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 juni,
telkens van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot
18.00 uur. Ook op zaterdag 18 juni van 9.00 tot
13.00 uur. Plaats van afspraak is de inkomhal
van de Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29,
8000 Brugge.
Voor alle tickets die je koopt tijdens de voorverkoopperiode (van donderdag 16 juni tot en
met woensdag 22 juni) betaal je geen reserveringskost.
De losse ticketverkoop (zonder reserveringskaart) start op donderdag 23 juni, zowel bij
Cultuurcentrum Brugge, bij In&Uit Brugge
als via www.ccbrugge.be.
De losse ticketverkoop in het bespreekbureau
van Cultuurcentrum Brugge loopt van donderdag 23 juni tot en met donderdag 30 juni
van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 25 juni
van 16.00 tot 19.00 uur.

De losse ticketverkoop via 050 44 30 60 loopt
van donderdag 23 juni tot en met donderdag
30 juni van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag
25 juni van 16.00 tot 19.00 uur.
De ticketbalie van Cultuurcentrum Brugge
(Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge) is
gesloten van vrijdag 1 juli tot en met maandag
15 augustus. Tijdens de vakantieperiode kun
je tickets reserveren bij In&Uit Brugge of via
www.ccbrugge.be.
Vanaf dinsdag 16 augustus is de info- en
ticketbalie van Cultuurcentrum Brugge weer
open. Je kunt tickets reserveren via 050 44 30 60
of aan de balie tijdens weekdagen van dinsdag
tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en
op zaterdagen (niet op feestdagen) in het
bespreekbureau van 16.00 tot 19.00 uur.
TICKETS KOPEN AAN DE AVONDKASSA’S
Bij voorstellingen in de Stadsschouwburg in
het bespreekbureau: twee uur voor de start
van de voorstelling.
Bij voorstellingen in theaterzaal Biekorf, MaZ,
toneelzaal De Dijk, Cultuurzaal Daverlo: een
uur voor de start van de voorstelling.

Met de gerenommeerde muziekorganisaties
Concertgebouw Brugge, MAfestival Brugge,
Anima Eterna Brugge en het SymfonieOrkest
Vlaanderen wil het stadsbestuur de reputatie
van Brugge als klassieke muziekstad versterken. Gerichte campagnes op Mezzo TV,
Classica, Radio Classique, Early Music Today
en in BBC Music Magazine en Crescendo
lokken muziekliefhebbers uit voornamelijk
Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk naar onze stad voor een unieke muziekbeleving en een verblijf. De internationale
pers wordt ook naar hier gehaald om Brugge
te promoten als de hoofdplaats van de klassieke muziek.
Op zaterdag 14 mei brengt het befaamde
Budapest Festival Orchestra het Requiem
van Mozart o.l.v. Iván Fischer. De tickets
hiervoor zijn helaas uitverkocht. Dankzij de
samenwerking van het Concertgebouw met
Mezzo TV kun je dit concert integraal live volgen via www.concertgebouw.be.
Deze campagne maakt deel uit van de zeventig acties waarmee Toerisme Brugge de internationale reputatie van het merk Brugge
dit jaar wil versterken.
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MEITOER UITWIJKEN
In mei toert de Uitwijkenkaravaan
opnieuw rond in acht Brugse wijken.
De karavaan stopt telkens voor een
namiddag met een goed gevuld en gratis
programma. Om 14.00 uur gaat de bar
open, om 14.30 uur kun je genieten van
een theatervoorstelling en om 15.30 uur
is er een wafel- of pannenkoekenbak
en start de workshop Meccano. Om
17.00 uur eindigt de middag met een
muziekoptreden. Je kunt nog nagenieten
aan de bar tot 18.30 uur.
Elk weekend staan er andere theatervoorstellingen en muziekoptredens op
het programma. Reden te meer om de
Uitwijkenkaravaan op de voet te volgen.
Uitwijken loodst cultuur naar de wijken
en brengt mensen bij elkaar. Het is dus
het ideale moment om je vrienden, buren
en familie samen te roepen voor een middagje Uitwijken.
Zeebrugge en Dudzele kregen de karavaan al op bezoek, maar deze data en locaties
volgen nog:
za 14 mei
zo 15 mei
za 21 mei
zo 22 mei
za 28 mei
zo 29 mei

Sint-Pieters, Rustenburgpark
Sint-Andries, speelplein Hermitage, Oorlogsvrijwilligerslaan (aan nr. 6-8)
Sint-Michiels, grasplein Stokveldepad
Assebroek, speelplein tussen Daverlostraat en Leliestraat
Brugge-Centrum, Guido Gezellewarande en Hugo Verrieststraat
Christus-Koning, Werfplein

Het volledige programma staat op www.uitwijken.be.
Locaties onder voorbehoud van wijzigingen.

VOLKSCAFÉ BELGIEK
OP TOURNEE
De Belgiek is een lunapark uit 1975 dat werd
omgebouwd tot een mobiele cultuurzaal.
Na de passage in Sint-Andries wordt de
Belgiek nog in vier andere Brugse wijken
opgesteld.
Op vrijdagavond is er ‘Volkscafé Belgiek op
tournee’, met telkens een gratis concert.
Je kunt er genieten van de sfeer van de
‘bruine kroeg’. De sympathieke barman van
de Belgiek serveert dranken tegen democratische prijzen. De ideale plek dus om te
relaxen, bij te praten en te genieten van een
optreden.
Belgiek opent op vrijdag de deuren om 20.00
uur, concerten beginnen om 21.00 uur.
De toegang is gratis en iedereen is welkom. Op
zaterdag en zondag organiseren de lokale
buurtcomités er hun activiteiten.
PROGRAMMA CONCERTEN BELGIEK
20 mei Kerk Sint-Jozefsplein
in Sint-Jozef
Concert Steven De Bruyn (The Rhythm Junks)
27 mei Lindelaan in Assebroek
Concert SCHNTZL
10 juni Kolenkaai in Christus-Koning
Concert Derek
1 juli Domeindreef in Sint-Michiels
Concert Friends are Magic
Locaties onder voorbehoud van wijzigingen.
Bekijk de website voor alle informatie.
www.belgiek.be
Volg de Belgiek ook op Facebook.
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VERHAAL IN CIJFERS
800

39.000 / 57.000 / 84.000

200

800 ha stedelijk groen in
eigendom of beheer

In de wisselperken plant men elk jaar:
-- 39.000 bloembollen (tulpen, blauwe druif …);
-- 57.000 eenjarigen voor de voorjaarsbloei (in het najaar);
-- 84.000 eenjarigen voor de zomerbloei (in mei).

200 medewerkers
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16.000 / 5.300

800

12.000

Jaarlijks worden 16.000 vaste planten
en 5.300 sierheesters geplant.

Elk jaar worden ca. 800 bomen
aangeplant.

Jaarlijks wordt 12.000 kg graszaad gezaaid.
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ASBEST VEILIG VERWIJDEREN
Als je huis dateert van de periode tussen de Tweede Wereldoorlog en
midden de jaren negentig of als er in die periode verbouwingen werden uitgevoerd, is er een behoorlijke kans dat er asbest aanwezig is.
Het gebruik van asbest is sinds 1998 verboden, maar het is in veel
huizen nog aanwezig. Met het blote oog is asbest niet altijd gemakkelijk te herkennen. Wie zekerheid wil, kan een analyse laten uitvoeren
door een erkend laboratorium. Je kunt ook informatie inwinnen bij de
leverancier van het asbest.

Welke materialen kunnen asbest bevatten?
Asbestvezels zijn onbrandbaar. Vezels die blijven
gloeien in een vlam zijn wellicht asbestvezels. Het is
natuurlijk niet aan te raden om deze proef zelf uit te
voeren …
Asbestcement bevat zo’n 10 à 15% asbestvezels. Je
kunt het herkennen aan de typische wafelstructuur.
Het materiaal werd gebruikt in:
-- leien voor gevel- en dakbedekking;
-- golfplaten;
-- afvoer- en rioolbuizen;
-- glasaalplaten in keuken of badkamer;
-- bloembakken;
-- onderdakplaten;
-- schouwpijpen;
-- platen in imitatiemarmer voor vensterbanken en
traptreden;
-- vensterdorpels en muurkappen;
-- vloertegels van harde vinyl.
Asbestgips werd met een witte jute doek omwikkeld en werd vaak gebruikt voor de isolatie van verwarmingsbuizen. Soms draagt het gips het opschrift
‘amiante ciment’.
Asbestkoord werd vooral gebruikt voor de dichting van
kachels, stookketels of inbouwcassettes voor open
haarden. Het is wit en ziet er stoffig en vezelachtig uit.

Wanneer en hoe kun je asbest verwijderen?
Asbest aanraken is ongevaarlijk. Bij asbesthoudend
materiaal in goede staat zitten de vezels meestal stevig vast. Het wordt pas gevaarlijk als je het asbest bewerkt en beschadigt. Dan kunnen de vezels loskomen
en kun je ze inademen. Asbestproducten die nog niet
te verweerd of beschadigd zijn, laat je dus beter met
rust en hoef je niet te verwijderen. Het ontmossen van
asbestgolfplaten of leien met een hogedrukreiniger is
uit den boze, want dan komen asbestvezels vrij.
Asbesthoudende producten verwijderen is niet zonder
risico’s. Bij het manipuleren kunnen heel wat vezels
vrijkomen. Wil je er toch zelf aan werken, neem dan
zeker beschermende maatregelen. Draag een stofmasker, maak de producten eerst nat, zorg voor een
goede ventilatie en maak zo weinig mogelijk stof. Begin zeker niet te boren, te zagen of te breken en gooi
het materiaal niet vanop een hoogte op de grond of in
een container.
Hechtgebonden asbestcement kun je gratis afleveren
in het containerpark. Daar staat een speciale container. Ongebonden asbest en verweerd of beschadigd
asbestcement laat je best verwijderen door een erkende firma.
Meer info vind je in de brochure ‘Asbest in en om het huis’, verkrijgbaar aan de balie van Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000
Brugge. Je kunt de brochure ook raadplegen op www.brugge.be.
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EEN PROPERE STRAAT, WIJ DOEN MEE
Zwerfvuil, hondenpoep, sluikstort en onkruid zijn vaak grote bronnen van ergernis. De stadsdiensten spannen zich in om het openbaar domein
proper te houden, maar ook bewoners kunnen een belangrijke rol spelen. Zij kunnen hun buurt zwerfvuilvrij maken of af en toe een grote
schoonmaakbeurt organiseren.
Paul De Buysscher, Marijke De Wolf, Luc Mus en Theo Vandeplas zijn vier vrijwilligers die het zwerfvuil in hun buurt aanpakken.

Paul nam deze taak op zich sinds
zijn pensioen, een jaar geleden:
“Mijn dochter is bio-ingenieur en
zij inspireerde me om hiermee
te beginnen. Intussen heb ik ook
milieubewuste kleinkinderen die
me graag vergezellen tijdens mijn
opkuiswandeling. De landelijke
wegen en velden liggen er vaak
het vuilst bij. Op de routes waar
veel mensen passeren, is er ook
werk aan de winkel. Ik hoop dat
ik met mijn vrijwilligerswerk anderen kan inspireren.”
Paul vindt het fijn om een positieve bijdrage te leveren aan het
milieu: “De dreef waar ik woon in
Sint-Kruis bestaat uit vier percelen. Ik heb die alle vier geclaimd
via de website van IVBO. Ik ruim
op mijn route ook vaak aanpalende straten op. Eerst deed ik
alles te voet, maar nu neem ik de
fiets. Ik organiseer dit goed, zodat
ik het zwerfvuil gemakkelijk kan
meenemen. Dat ik wekelijks een
extra uurtje gratis in beweging
ben, is mooi meegenomen.”

Marijke startte anderhalf jaar geleden als vrijwilliger: “Mijn roots
liggen in de Vlaamse Ardennen,
een groene streek. Ik houd dan
ook enorm van de Vesten, de
groene long rond Brugge. Toen ik
met pensioen ging, kon ik eindelijk iets doen aan de blikjes, hondenpoep … die er liggen.”

Luc ruimt al een jaar het zwerfvuil op in de buurt van de Langestraat: “De laatste jaren zag ik het
zwerfvuil toenemen. Toen ik in de
afvalkrant de oproep zag om deel
uit te maken van een vrijwilligersnetwerk rond het ruimen van
zwerfvuil in de eigen buurt, heb ik
me ingeschreven.”

“Het leuke aan dit werk is dat je
kunt kiezen,” zegt Marijke. “Je bepaalt zelf waar en wanneer je het
wilt doen. Het is ook een drijfveer
om buiten te komen. Mijn kleinkinderen steken soms een handje
toe en dat wekt veel sympathie.”

Zijn engagement geeft Luc een
goed gevoel: “Gemiddeld vier à
vijf keer per week doe ik mijn
vaste ronde. Het is ook een leuke
manier om je buren en je buurt
beter te leren kennen. Heel wat
mensen appreciëren mijn werk.”

Theo uit Sint-Michiels begon zijn
vrijwilligerswerk toen hij vorig jaar
met pensioen ging: “Onbebouwde
stukken grond, industriezones …
trekken heel wat vuilnis aan, net
als de ‘snoeproutes’ van en naar
de scholen. Dit opruimen geeft
mij als milieubewuste jongen een
goed gevoel. Bovendien leg ik zo
heel wat kilometers af en ben ik
nuttig bezig in de buitenlucht.”
Theo gaat minimum drie keer per
maand anderhalf uur rond in zijn
buurt: “De winter is de rustigste
periode. Om het boeiend te houden
plan ik mijn routes telkens anders.”

WIL JIJ OOK ZWERFVUIL IN JE BUURT OPRUIMEN?
CLAIM JOUW STUKJE(S) OPKUISGROND OP DE KAART VAN WWW.LETSDOITINDEVUILBAK.BE
Het opkuisen kun je alleen doen of met je buren. Het zwerfvuil verzamel je in speciale zwerfvuilzakken. Die worden mee opgehaald met het restafval. Breng IVBO wel op voorhand op de hoogte. Tijdens
het ophalen van je opruimpakket krijg je hierover meer info.
Een opruimpakket (fluojasje, handschoenen, grijpstok en zwerfvuilzakken) kun je bestellen via
communicatie@ivbo.be (050 45 63 74) of sophie.de.meyer@brugge.be (050 44 80 66) (voor wie liever het
pakket in centrum Brugge afhaalt in plaats van in de Pathoekeweg).
Na bevestiging kun je het pakket afhalen bij IVBO, Pathoekeweg 41, 8000 Brugge of in de Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge.
Het opruimpakket wordt aangeboden door IVBO en Stad Brugge.
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KLEURRIJK LOGO VOOR KABASTA-PRODUCTEN
Sinds 2014 zijn er bij de sociale kruidenier De KABA
allerlei bereidingen onder de naam KABasta te vinden. Die worden door scholieren van De Varens en De
Kade met kwalitatieve voedseloverschotten gemaakt.
Om deze productlijn beter uit de verf te laten komen,
ontwierp een leerling van de Stedelijke Academie
voor Schone Kunsten een logo.
Vijf jaar geleden zag De KABA (Kruidenierswaren Aan
Billijke Aankoopprijzen) het levenslicht.
De sociale kruidenier maakt deel uit van OCMW-vereniging ‘t Sas. Klanten kunnen er voeding en andere levensmiddelen kopen voor een verminderde prijs. Al vanaf de opstart lag de nadruk op een gezond basisaanbod, gemaakt van kwalitatieve overschotten van groenten, fruit, zuivel, vlees en vis. Dat gezonde aanbod is bovendien
goedkoper dan de kant-en-klaarmaaltijden.
Door het groeiende leveranciersnetwerk ontvangt De KABA de laatste jaren steeds gemakkelijker vers voedsel. Om niets van deze kostbare overschotten verloren te laten gaan, werd in
het voorjaar van 2014 het voedselverwerkingsproject KABasta gelanceerd. Leerlingen van twee
Brugse scholen, De Varens en De Kade, gaan beurtelings aan de slag met de overschotten en
maken er culinaire bereidingen van. Meestal gaat het om soepen, maar er wordt ook appelmoes, confituur of zelfs chocopasta gemaakt. In de loop van dit schooljaar maken de leerlingen
maar liefst dertig verschillende gezonde bereidingen.
Tot voor kort werd ieder KABasta-product voorzien van een neutrale sticker, met daarop de
noodzakelijke info. Maar omdat het oog ook wat wil, werd aan leerlingen van de Brugse Stedelijke Academie voor Schone Kunsten gevraagd om een logo te ontwerpen. De keuze viel op
het ontwerp van Lars Bekemans, omdat dit het beste aansloot bij de visie en de uitstraling die
de sociale kruidenier wil uitdragen. Dit kleurrijke logo prijkt voortaan op de etiketten van alle
KABasta-bereidingen en op de schorten van de KABA-medewerkers.
Sociale kruidenier De Kaba, Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 2, 8000 Brugge, 050 32 76 75

HULP BIJ HET INVULLEN VAN
JE BELASTINGFORMULIER
Wie hulp wil bij het invullen van zijn belastingformulier, kan op dinsdagen 24 of 31 mei
terecht in het Sociaal Huis. Daar zijn tussen
13.30 en 15.30 uur medewerkers van de Federale Overheidsdienst Financiën aanwezig
om je te helpen.
In Zeebrugge is er een extra spreekuur op
donderdag 9 juni van 14.00 tot 16.00 uur.
Sociaal huis, Hoogstraat 9, 8000 Brugge
d’ Oude Stoasie, Venetiëstraat 1, 8380 Zeebrugge

MAAK KENNIS MET
ONLINE BUURTEN
De zorgproeftuin ONLINE buurten omvat
meerdere projecten met een doel: zorgbehoevende ouderen langer kwalitatief
thuis laten wonen met behulp van moderne hulpmiddelen. Om de projecten
aan de zorgsector voor te stellen, worden begin juni wandelingen georganiseerd.
In 2014 ging ONLINE buurten van start,
met het Brugse OCMW in een van de hoofdrollen. Het project richt zich op drie buurten: Zeebrugge, Assebroek en het Westerkwartier in Oostende. Op deze locaties werd
een testpanel opgebouwd van honderd
zorgbehoevende senioren die deel kunnen
nemen aan projecten. Zo leren ze bij ‘iPad,
da’s straffe koffie’ werken met een tablet.
Deze workshop moet ouderen helpen om
gemakkelijker (digitaal) contact te leggen.
Met ‘Burenhulp’ kunnen deelnemers hun
buren inschakelen voor kleine taken.
In Assebroek (op woensdag 8 juni) en in
Zeebrugge (op donderdag 9 juni) vinden
wandelingen plaats. De zorgproeftuin wil
zo zijn werking bekendmaken aan verschillende spelers in de Vlaamse zorgsector.
Bert Desmet, coördinator Online Buurten: 050 32 75 07

GEZOCHT: MEDEWERKERS VOOR FEEST IN ‘T PARK
Het festival Feest in ’t Park vindt dit jaar plaats op zaterdag 25 juni in het Minnewaterpark.
De organisatie is voor de volgende data op zoek naar enthousiaste vrijwilligers (16+).
WOENSDAG 22 T.E.M. VRIJDAG 24 JUNI:
- Opbouwploeg (hekken plaatsen, banners
ophangen … );
- Materiaalploeg (materiaal ophalen, in- en
uitladen … ).

COMPENSATIE
Afhankelijk van het aantal gewerkte shifts
ontvangen alle vrijwilligers drankbonnetjes. Wie op zaterdag twee shifts werkt,
krijgt ook eetbonnetjes.

ZATERDAG 25 JUNI:
- Permanentieploeg: toegangen controleren;
- Artiestenploeg: begeleiding, catering van
de artiesten;
- Parkeerwacht: wagens en fietsen naar de
parkeerplaats begeleiden …
- Materiaalploeg: materiaal in- en uitladen,
hulp op en rond het podium …

GEÏNTERESSEERD?
Surf naar www.feestintpark.be en vul het
inschrijvingsformulier voor vrijwilligers in.
In de loop van juni ontvang je meer info in
je mailbox.

ZONDAG 26 JUNI: opruimen van het park.

noordzuiddienst@brugge.be
050 44 82 44

Ben je heftruckchauffeur en kun je op een van deze dagen een
handje toesteken? Neem dan zeker ook contact op.

in ‘ t Park
NOORD - ZUIDRAAD
B R U G G E
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VELDSTRAAT EN WERFSTRAAT ZIJN DE EERSTE
BRUGSE FIETSSTRATEN
Fietsstraten zijn niet nieuw in Vlaanderen, maar om ze in Brugge
te introduceren, werd geduldig gewacht op het nieuwe mobiliteitsplan. Uit grondig onderzoek van betrokken stadsdiensten
bleken de Werfstraat en de Veldstraat de beste opties om tot
fietsstraten om te dopen.
De fietsstraten zijn een mooi voorbeeld van de concrete uitbouw
van het STOP-principe als uitgangspunt van het nieuwe mobiliteitsplan. Volgens dit principe gaat de aandacht in het verkeer
eerst uit naar voetgangers en fietsers (Stappers en Trappers),
daarna naar het Openbaar vervoer en dan pas naar het autoverkeer (Personenwagens). De inrichting van fietsstraten kadert in
de verdere uitbouw van een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur, zoals voorzien in het Fietsplan Brugge.

“Gemotoriseerd verkeer mag de fietser
niet inhalen. De auto is te gast.”
De Werfstraat en de Veldstraat werden gekozen als fietsstraten
omdat het belangrijke fietsverbindingen zijn. De Veldstraat is een
centrale as tussen het Station, de balkonrotonde en scholen zoals
Immaculata en Vives. De inrichting van de Werfstraat als fietsstraat vermijdt sluipverkeer van de Ring en gaat overdreven snelheid tegen.
De intrede van de fietsstraten zal een aanpassing vragen van alle
weggebruikers. Dit zijn de krachtlijnen:
-- Een fietsstraat is opgenomen in het verkeersreglement en
wordt aangeduid met specifieke verkeersborden. Motorvoertuigen hebben toegang tot de fietsstraat, maar ze mogen de
fietsers niet inhalen. Hun snelheid mag ook niet hoger liggen
dan 30 km/u.
-- Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken
als deze enkel is opengesteld in hun rijrichting. Ze mogen de
rechterhelft van de rijbaanbreedte innemen als deze is opengesteld in beide richtingen. Alle fietsers worden opgeroepen
om effectief de nieuwe ruimte op de rijweg te benutten.
-- Autobestuurders moeten de gepaste afstand houden en de
snelheid respecteren. Overtreders van de wegcode kunnen
door de politie worden beboet.
-- In het straatbeeld worden om de 20 meter fietspictogrammen
aangebracht in elke rijrichting. Het verkeersbord ‘Fietsstraat’
op het asfalt wordt herhaald op een groot formaat en er staat
een bijhorend bord dat het inhaalverbod op de fietser extra benadrukt.
Na een evaluatieperiode onderzoekt de Stad welke andere straten in aanmerking komen als fietsstraat. Deze nieuwe ingreep
verbetert de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker. Het
Fietsplan Brugge en het mobiliteitsplan dienen daarbij als handleidingen om de binnenstad en de deelgemeenten stap voor stap
veiliger en comfortabeler te maken voor de fietsers. Zo krijgt het
hele Brugse fietsroutenetwerk een goede verbinding en worden de
doelstellingen van het Fietsplan bereikt.

Fietsstraten maken officieel deel uit van het verkeersreglement.
De verkeersborden duiden respectievelijk het begin en het einde van de fietsstraat aan.
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HOUTKAAI KRIJGT
FIETSPAD
De gemeenteraad keurde eind vorig jaar de
samenwerkingsovereenkomst goed tussen
Stad Brugge, de Provincie West-Vlaanderen
en de Vlaamse overheid – nv Waterwegen
en Zeekanaal voor de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de Houtkaai.
De Provincie is bouwheer en de nv Waterwegen en Zeekanaal staat in voor het onderhoud van de leuning aan het water. Na
afwerking van dit project zal Stad Brugge het
fietspad onderhouden. Dit fietspad wordt gerealiseerd met subsidies van het Fietsfonds.
Het nieuwe fietspad langs de Houtkaai vormt
de ontbrekende schakel tussen het jaagpad
langs het kanaal Gent-Brugge-Oostende en
het aangelegde fietspad langs de Kolenkaai.
Het fietsroutenetwerk vormt een belangrijk
onderdeel van het Brugse mobiliteitsbeleid en
daarom willen de Stad, het provinciebestuur
en de Vlaamse overheid erin investeren.
Het verhoogde dubbelrichtingsfietspad in
asfalt komt aan de kant van het kanaal. Het pad
zal over de hele lengte 2,5 meter breed zijn.
De leuning langs het kanaal is voorzien van
een twaalftal klaphekken die toegang geven
tot de aangemeerde boten.
Tussen de Karel Serweytensstraat en de Maria van Bourgondiëlaan is een fietsoversteek
voorzien die aansluit op een fietssuggestiestrook. Deze loopt tot onder de spoorwegbrug. De bestaande bomen met gazonstrook
langs het water worden behouden.

SAMEN VOOR VERKEERSVEILIGHEID
Brugge is de eerste West-Vlaamse centrumstad die het SAVE-charter rond verkeersveiligheid ondertekende. Met dit charter roept de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen
(OVK) op tot meer inspanningen rond verkeersveiligheid. SAVE staat voor: Samen Actief voor
VEilig verkeer. Brugge geeft met de ondertekening een duidelijk signaal dat het zich actief wil
inzetten voor meer verkeersveiligheid. Er werd een concreet actieplan uitgewerkt voor 20162017. Hier volgen de belangrijkste elementen.

STOP!

In het SAVE-actieplan werden heel wat initiatieven opgenomen die de verkeersveiligheid voor
stappers en trappers zullen bevorderen. Een aantal projecten en experimenten zijn al gelanceerd, zoals de autoluwe winkelstraten elke zaterdag en de eerste zondag van de maand en
de fietsstraten Veldstraat en Werfstraat. Het STOP-principe (eerst Stappers, dan Trappers, dan
Openbaar vervoer en ten slotte Personenwagens) zet ook aan tot een aantal andere maatregelen.
Er worden binnenkort bijvoorbeeld heel wat fietspaden en fietssuggestiestroken (her)aangelegd.

KINDEREN EN JONGEREN EERST

Kinderen en jongeren moeten zich veilig van en naar school kunnen verplaatsen. Het SAVEactieplan stimuleert scholen om een schoolvervoerplan op te stellen. Het stadsbestuur wil scholen stimuleren om nog meer in te zetten op verkeersveiligheid in en rond de schoolomgeving.
Samen met de Provincie West-Vlaanderen worden dit jaar digitale schoolfietsroutekaarten ontwikkeld voor alle Brugse scholen (basis en secundair).

VERKEERSONVEILIG GEDRAG WORDT AANGEPAKT

In het zonale veiligheidsplan staat verkeer met stip bovenaan. Er wordt gewerkt rond snelheid,
alcohol en drugs in het verkeer en er is aandacht voor gsm-gebruik, gordeldracht en goede fietsverlichting. Er zullen in 2016 en in 2017 heel wat aangekondigde en onaangekondigde controles
plaatsvinden. De politie investeert in meer en beter materiaal om verkeersinbreuken aan te pakken. Zo is er een nieuw meettoestel om rijsnelheid beter te monitoren. De fietspatrouille van de
lokale politie kan ook worden ingezet in de verkeershandhaving.

ZELF HET GOEDE VOORBEELD GEVEN

Het stadsbestuur en de stadsorganisatie willen het STOP-principe zoveel mogelijk zelf toepassen op de eigen dienstverplaatsingen. De dienstfiets voor stadsmedewerkers wordt in de kijker
gezet en voor licht vrachtvervoer zijn er (elektrische) bak- en cargofietsen. Het nieuwe ‘Huis
van de Bruggeling’ aan het Station is bovendien zeer gemakkelijk bereikbaar met het openbaar
vervoer.

VEILIG VERKEER: EEN ZAAK VAN IEDEREEN

Het fietspad zal klaar zijn voor gebruik tegen
eind september van dit jaar.

De Stad roept alle Bruggelingen op om mee te werken aan een verkeersveilige stad. Pas je snelheid aan, gebruik waar mogelijk de fiets of het openbaar vervoer, houd het nuchter achter het
stuur, zorg dat je goed zichtbaar bent in het verkeer, laat je gsm achterwege en doe je gordel om.

www.bruggebereikbaar.be

save.ovk.be
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BUBBLE POST
Bubble Post is een Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd is
in duurzame en milieuvriendelijke leveringen en ophalingen in stadscentra. Het stadsbestuur is dit initiatief heel
genegen omdat het resoluut kiest voor lichter en minder
verkeer in de binnenstad en in de deelgemeentes, meteen
een van de krachtlijnen van het mobiliteitsplan.
Bubble Post wil de mobiliteit in steden verbeteren en de leefbaarheid in die steden vergroten, met meer plaats voor bewoners en bezoekers. Het bedrijf zet enkel groene voertuigen in,
vooral cargobikes (‘bestelfietsen’) en elektrische bestelwagens.
Alle handelaars of producenten die hun producten binnen en buiten de stad willen laten leveren,
kunnen bij Bubble Post terecht.
In alle Belgische steden waar Bubble Post actief is, beschikt het over een depot net buiten het
stadscentrum. In Brugge leveren de grote vracht- en bestelwagens hun goederen af in de Lieven
Bauwensstraat 40 C-D. Daar worden de leveringen gesorteerd en gebundeld per postcode of per
straat. Het computersysteem berekent daarna de meest efficiënte route en het meest geschikte
voertuig. Op die manier wordt leveren eenvoudiger en worden overbodige verkeersstromen, uitstoot en geluidsoverlast vermeden.

PROBEERTICKETTEN
Tot en met 31 mei geven
de Stad en De Lijn de inwoners van Assebroek en
Sint-Kruis de mogelijkheid om gratis de bus te
nemen. Met het probeerticket dat ze in de brievenbus krijgen, kunnen ze tot eind mei alleen
of met twee vanaf een halte op de buslijn
11 naar het Station rijden en binnen het uur
gratis overstappen op een bus naar het centrum.
In juni komen de bewoners van Zeebrugge aan
de beurt met een probeerticket voor de belbus.

www.bubblepost.be

BOUDEWIJNKANAAL:
OFFICIEEL FIETSPAD EN
ONDERDEEL VAN HET
KNOOPPUNTENNETWERK
Om het noorden van Brugge toegankelijker
te maken voor fietsers, heeft de Stad het
jaagpad langs het Boudewijnkanaal (tussen
de Herdersbrug in Dudzele en Zwankendamme) officieel omgevormd tot fietspad.
Deze ingreep kadert in Brugge Fietsstad en
past in het mobiliteitsplan. Westtoer – verantwoordelijk voor het fietsroutenetwerk De
Knooppuntroutes – nam het traject meteen
op in het recent vernieuwde Fietsroutenetwerk 2.0.
Dit fietspad vormt een belangrijke schakel in
het Brugse fietsroutenetwerk. Functionele
fietsers die zich verplaatsen tussen Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege en Brugge
en recreatieve fietsers die het Brugse hinterland aan de kant van Zeebrugge willen ontdekken, kunnen er gebruik van maken.
In de toekomst worden nog meer inspanningen geleverd om veilig en comfortabel fietsverkeer in het noorden van Brugge mogelijk
te maken. Met de uitbreiding van de haven
wordt fietsverkeer in het noorden van Brugge
daardoor veiliger en veel toegankelijker. Dat
blijkt ook uit de fietsverbindingen die met de
aanleg van de A11 worden ingericht.

AANKOOP ZES NIEUWE
FIETSPOMPEN VOOR
BRUGGE FIETSSTAD
In het kader van Brugge Fietsstad 2016
kocht de Stad zes nieuwe fietspompen aan.
In het Fietsplan Brugge is een betere fietsinfrastructuur een prioriteit. Door deze
veiliger en comfortabeler te maken, wordt
onze stad nog aantrekkelijker voor fietsers.
De eerste acht fietspompen (geplaatst in
2014) maken intussen een vertrouwd deel uit
van het straatbeeld. Ze zijn opgemaakt in de
huisstijl van Stad Brugge en je vindt ze aan
de voorkant van het Station, aan de Smedenpoort, aan de Gentpoort, aan de Kruispoort,
op de Markt, op ’t Zand, in Lissewege en op
het bedrijventerrein Ten Briele. Daar werd
onlangs nog een nieuwe fietsverbinding gerealiseerd.
De zes bijkomende fietspompen werden geplaatst op strategisch gekozen locaties: aan
het jeugdcentrum Entrepot (Sluisstraat), aan
het Station kant Sint-Michiels (plein balkonrotonde), aan de Ezelpoort, aan het station
Zeebrugge-Dorp, aan de Waggelwaterstraat
(industrieterrein Waggelwater) en aan de
kruising van de Noorweegse kaai met de Jules van Praetstraat (Damse Vaart, stopplaats
Lamme Goedzak).

WIN EEN VAN DE 200 FIETSPLAATJES VAN STAD BRUGGE
Vanaf dinsdag 17 mei mogen de eerste
tweehonderd indieners van de twee juiste
antwoorden op de vraag hieronder een
fietsplaatje van Stad Brugge in ontvangst
nemen. Geef de ingevulde strook af aan
de balie van de Mobiliteitscel in ’t Brugse
Vrije, Burg 11, 8000 Brugge. De balie is
open van maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag ook van
14.00 tot 18.00 uur.
Welke twee Brugse straten werden
onlangs heringericht als fietsstraten?
Antwoord 1

Antwoord 2

Naam en geboortedatum

Adres
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EUROPESE WEEK VAN DE
BEGRAAFPLAATSEN
Stad Brugge plaatst ook dit jaar zijn funerair patrimonium in de kijker tijdens de Europese
Week van de Begraafplaatsen. Tijdens deze week staan gidsen klaar die gratis rondleidingen geven.
Wie deze gidsbeurten wil volgen, moet zich vooraf inschrijven tussen 2 mei en 1 juni via 050 44 82 05 of
EuropeseWeekBegraafplaatsen@brugge.be.
CENTRALE BEGRAAFPLAATS:
EEN VERHAAL MET DIVERSE FACETTEN
De Centrale Begraafplaats van Brugge is een van de
oudste, zo niet de oudste van het land. Ze vertelt de 220
jaar oude geschiedenis van de stad en haar inwoners.
Tijdens deze Week van de Begraafplaats lichten mensen
die nauw betrokken zijn bij de Centrale Begraafplaats
verschillende aspecten ervan toe. Een medewerker
van de Groendienst geeft uitleg over het beheer van de
site, zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Hij heeft het ook over het belang van biodiversiteit en mossen. Een personeelslid van Musea Brugge
vertelt over de inventarisatie van merkwaardige graftekens en een medewerker van Patrimoniumbeheer
geeft duiding bij de restauratie ervan. Mogelijke subsidies komen daarbij ook aan bod, net als de overname
van graven met een verlopen concessie door de Stad.
Er is ook een grafdelver aanwezig. Hij licht zijn dagelijkse werk toe.
Deze begeleide wandeltocht vindt plaats op donderdag 2 juni
om 14.00 uur (afspraak aan het poortgebouw van de Centrale
Begraafplaats). Vooraf inschrijven is vereist.

DE SINT-GILLISKERK:
LAATSTE RUSTPLAATS VAN SCHILDERS,
PATRICIËRS, PRIESTERS EN ‘SCHAMELLIEDEN’
Vroeger konden parochianen van Sint-Gillis een laatste
rustplaats krijgen in de parochiekerk. De status van
de overledene bepaalde waar hij of zij begraven werd.
Rond de Sint-Gilliskerk lagen drie kerkhoven. Ook die
waren bedoeld voor specifieke groepen parochianen.
Vandaag herinneren merkwaardige grafstenen, grafschriften en fundatiestenen aan dat verleden. Tijdens
een geleide wandeling leer je wat ze zeggen over de
overledene. Je verneemt meer over de historische
context en je krijgt uitleg bij de begrafenisrituelen.
Grafstenen met een boeiende stijl komen ook aan bod,
net als het nog bewaarde funerair textiel uit de sacristiekasten.
Deze tocht vindt plaats op vrijdag 3 juni om 14.00 uur (afspraak
in de kerk, Baliestraat). Vooraf inschrijven is vereist.
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LEES MEER!

Werk van de Brugse An Taveirne

Op zondag 29 mei om 11.00 uur zet het boekenprogramma Lees Meer! met Hanna Bervoets en Lize Spit jong literair geweld in de
kijker.
De
Nederlandse
Hanna
Bervoets
heeft al vijf romans
op
haar
naam
staan. Voor ‘Lieve
Celine’ kreeg ze de
Opzij Literatuurprijs
en het boek werd in
2013 verfilmd. Begin 2016 verscheen
‘Ivanov’, een roman
over de invloed van
cultuur op ethiek en
wetenschap. Bervoets werd door het literair tijdschrift Das
Magazin uitgeroepen tot een van de belangrijkste auteurs die jonger zijn dan 35 jaar. Tot
2015 schreef ze columns voor de Volkskrant.
Nu werkt ze er als filmrecensente.
Debutante Lize Spit
gooide begin dit
jaar hoge ogen met
het sterk onthaalde
‘Het smelt’. Het
boek stond zelfs op
de eerste plaats van
de best verkochte
romans in Vlaanderen. In die roman
keert
hoofdpersonage Eva terug
naar haar geboortedorp om wraak
te nemen op haar verleden. Dit boek is een
veelbelovende start voor de jonge schrijfster
die in 2013 al de jury- en publieksprijs van de
schrijfwedstrijd WriteNow! won.
Mark
Schaevers
vervolledigt de affiche. Hij won in 2015
de Gouden Boekenuil met ‘Orgelman’,
een biografie over
de schilder Felix
Nussbaum, wiens
werk door Hitler
vernietigd werd.

Concertgebouw Brugge, Kamermuziekzaal.
Tickets via www.ticketsbrugge.be.
Een organisatie van Openbare Bibliotheek Brugge,
Concertgebouw Brugge en Boekhandel De Reyghere.

TENTOONSTELLING:
GRENSLAND, BOEKBINDEN
IN BELGIË EN NEDERLAND
De Stichting Handboekbinden (NL) en
Boekbindcollectief ‘14x14’ (BE) brachten
honderdtwintig boekbinders uit België en
Nederland samen om te werken rond het
centrale thema ‘Grensland’.
De boekbinders werden verdeeld over veertien
clusters, met evenredige vertegenwoordiging
uit België en Nederland. Elke cluster vertrok
vanuit een van deze zeven woorden: grenzeloos, muur, taal, lijn, landschap, verandering
en smokkelen. Het gekozen woord diende per
cluster als inspiratie om een boek te maken.
Daarbij werkten de deelnemers vaak niet alleen het bandontwerp, maar ook de volledige
inhoud van het boek creatief uit. De boekbinders kregen bijna carte blanche wat betreft

materialen, technieken en inhoud. Ze konden
kiezen uit een van drie mogelijke formaten.
Er was dus heel wat keuzevrijheid en dat resulteerde in een uiteenlopende verzameling
unieke boeken. Die zijn te bewonderen in een
tentoonstelling in Hoofdbibliotheek de Biekorf
(Kuipersstraat 3, 8000 Brugge) van vrijdag 20
mei tot zaterdag 18 juni.
De expo is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van de bibliotheek.
Een organisatie van Stichting Handboekbinden en Boekbindcollectief ‘14x14’.
www.stichting-handboekbinden.eu
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ALLESBEHALVE
ALLEDAAGS
EEN KEUZE UIT DE COLLECTIE 19501980 VAN HET GROENINGEMUSEUM
In de kunst van de jaren vijftig, zestig
en zeventig van de vorige eeuw is er
aandacht voor de dagelijkse omgeving
en het gebruik van alledaagse voorwerpen. De pop art toont de wereld van de
massacultuur en de commercie, het
hyperrealisme geeft een fotografische
weergave van de leefomgeving en in
de arte povera worden goedkope, eenvoudige materialen gebruikt, zoals hout
en steen. Het zijn internationale fenomenen die ook weerspiegeld zijn in de
Belgische kunst en in de collectie van
het Groeningemuseum.
Je ziet er werk van Roger Raveel (die
de tuin en de omgeving van zijn huis in
Machelen schildert en tekent), Joseph
Willaert (die zijn geschilderde ‘huisje
in de zon’ in een omgeving met echte
betontegels plaatst) en Marcel Maeyer
(die details uit het Gentse straatbeeld
schildert). In de kunst van Raoul De
Keyser duikt vaak een tuinslang op en
Jacques Verduyn boetseert een levensecht model en kleedt het aan met echt
haar en kleren. René Heyvaert maakt
op zijn beurt eenvoudige vormen in hout
of steen. Hij integreert ook voorwerpen
zoals schoenen, luciferdoosjes, lepels
en vorken in zijn creaties.

SNAPSHOT 13:
TOERISME EN BEELDVORMING
DOOR LUC RABAEY
Brugge kent een massale toeloop van mensen van over de hele
wereld die hier tijdelijk verblijven of op doorreis zijn. Doorgaans
bestempelen we deze bezoekers als toeristen en associëren we
hen met bepaalde typische gedragspatronen. Maar klopt dit wel?
Fotograaf Luc Rabaey blijft een eind weg van het clichébeeld. Hij
maakt geen snapshots van een familie op een exotische locatie.
Zijn foto’s stellen eerder vragen over de aanwezigheid van de vele
nationaliteiten in Brugge, de betekenis van reizen en de kansen tot
ontmoeting.
Tot zaterdag 17 september in het Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge.
Open van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur.
www.lucrabaey.com

Tot 2 oktober in het Groeningemuseum,
Dijver 12, 8000 Brugge. Open van dinsdag tot
en met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur.
Met medewerking van Cera Collectie
en M – Museum Leuven.
www.museabrugge.be
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BRUGGE IS EEN WARME
STAD VOOR KINDEREN
EN JONGEREN
Op vrijdag 19 februari lanceerde Gezonde
Gemeente, samen met haar partners, het
project Warme Steden. Warme Steden wil
de mentale gezondheid en de veerkracht
van kinderen en jongeren grondig aanpakken en versterken.

WEEK VAN DE
OPVOEDING

De meest recente gezondheidsenquête toont
aan dat het aantal geestelijke gezondheidsproblemen en emotionele stoornissen bij
kinderen en jongeren stijgt.
Een goede geestelijke gezondheid in de kindertijd vormt mede de basis voor een gezond
leven. Omdat kinderen en jongeren onze toekomst zijn, is het belangrijk om in te zetten
op het vergroten van hun veerkracht en het
bespreekbaar maken van problemen.

ASTRIDPARK WORDT
SPEELPARK OP 18 MEI
In en rond Brugge gaat De Week van de Opvoeding niet onopgemerkt voorbij. Onder het
thema ‘Opvoeden, af en toe eens diep ademhalen’, start De Week van de Opvoeding met
de jaarlijkse Speeldag in het Park.
Samen met verschillende partners tovert de
Opvoedingswinkel het Astridpark om tot een
gezellig en sfeervol speelpark voor ouders
en hun kinderen (tot 12 jaar). Voor de allerkleinsten is er een babylounge. Daarnaast
krijgen de winnaars van de tekenwedstrijd
hun prijs en worden de ouders ook uitgenodigd om te kleuren.
De Opvoedingswinkel Regio Brugge en zijn
partners verwachten je op woensdag 18 mei
tussen 14.00 en 17.00 uur in het Astridpark.
Alles is gratis.
www.opvoedingswinkelbrugge.be

BRUGGE DOOR KINDEROGEN
Brugge heeft voor kinderen heel wat te bieden. Er zijn musea met activiteiten op kindermaat, verborgen parken en speelpleinen,
leuke weetjes over historische gebouwen …
Wil je dit alles ontdekken samen met je (klein)
kinderen? Haal de gratis brochure ‘Brugge
door kinderogen’ bij In&Uit (Concertgebouw,
’t Zand 34, 8000 Brugge) of Communicatie &
Citymarketing (Burg 11, 8000 Brugge).
Voor meerdere exemplaren kun je terecht bij de dienst
Welzijn (Sociaal Huis, Hoogstraat 9, 8000 Brugge).
Je kunt de wandelingen ook downloaden via
www.brugge.be/ bruggedoorkinderogen.

Het project Warme Steden is een initiatief
van het Fonds ‘Ga voor Geluk’. Op lokaal
niveau coördineert Stad Brugge dit project.
De Stad wordt daarin ondersteund door Logo
(Lokaal Gezondheidsoverleg), VIGeZ (Vlaams
Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie) en Lucas (Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy) KU Leuven.
Nu het project Warme Steden in Brugge is
gelanceerd, kan de eigenlijke samenwerking
tussen alle partijen van start gaan. De actie
zal drie jaar proefdraaien. De opgebouwde
ervaring zal dienen als leidraad om het project Warme Steden te lanceren in andere
Vlaamse steden en gemeenten.
In volgende edities van BiS komen de verschillende fasen en acties van de Stad aan
bod.
www.gezondegemeentebrugge.be

jeugd en studenten
Kwibus, hou het cool
deze zomer
De zomervakantie is in zicht. Ben jij tussen 4 en 12 jaar? Be cool en kom deze zomer
meespelen op een van de zeven Kwibuspleinen:
SPEELPLEIN ZANDBERG
Zandberg 8, 8310 Assebroek
1 juli – 30 augustus

BASISSCHOOL DE REGENBOOG
Karel Ledeganckstraat 3, 8000 Sint-Pieters
1 juli – 25 augustus

BASISSCHOOL BRUGGE-NOORD
Damsesteenweg 30, 8380 Dudzele
1 juli – 26 augustus

BASISSCHOOL DE TANDEM
Leopold Debruynestraat 56, 8310 Sint-Kruis
1 juli – 25 augustus

BASISSCHOOL DE PANNEBEKE
Pannebekestraat 34,
8000 Sint-Jozef
1 juli – 25 augustus
(voor kinderen met en zonder
beperking)

SBSO DE VARENS
Nieuwe Sint-Annadreef 27,
8200 Sint-Andries
4 juli – 26 augustus

BASISSCHOOL SINT-MICHIELS
Sint-Michielslaan 33,
8200 Sint-Michiels
1 juli – 26 augustus

Vul je zomer
met Kwiplus
Houd je van knutselen of ga je liever
mee op wereldreis? Dan is Kwiplus
zeker iets voor jou.
Kwiplus is er voor kinderen vanaf
4 tot en met 12 jaar en bestaat uit
leuke workshops, boeiende voorstellingen, creatieve knutselopdrachten en zotte sporten.
Ontdek ook het nieuwe kleuterplein
in Basisschool De Tandem in SintKruis.
Het volledige aanbod staat op
www.jeugddienstbrugge.be/kwiplus.
050 44 83 33
facebook.com/jeugddienstbrugge,
jeugddienst@brugge.be

Alle Kwibuspleinen zijn open
van 7.30 tot 17.30 uur.
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus, 050 44 83 33
facebook.com/kwibusBrugge

Jaro De Taye wint
fotowedstrijd Brugge Studentenstad

Relax:
save the date!
Al beginnen te blokken? Vergeet
niet te RELAXEN voor, tijdens en
vooral NA de examens!
Leef je uit op een van de vele attracties en workshops tijdens het
RELAX festival op 23 en 24 juni in
het Koning Albert I-Park.
www.jeugddienstbrugge.be/relax,
facebook.com/jeugddienstbrugge

Studenten uit het hoger onderwijs in Brugge werden in februari en maart uitgedaagd
om deel te nemen aan de vijfde editie van de fotowedstrijd van Brugge Studentenstad.
Als thema werd gekozen voor het hippe en moderne Brugge, bekeken door de ogen van
de Brugse student.
Alle ingestuurde foto’s verschenen op de Facebookpagina van Brugge Leeft, waar liefhebbers hun favoriete foto’s konden ‘liken’.
26 studenten stuurden in totaal 63 foto’s in. De winnende foto wordt gedrukt op bierviltjes ter promotie van Brugge Studentenstad. Op die manier wordt Brugge Studentenstad aanbevolen door de studenten zelf. Zij leverden immers de beelden.
De juryleden van Brugge Studentenstad en Brugge Leeft gaven elk hun favorieten aan.
Voorzitter en cartoonist Marec pikte er de drie winnaars uit en plaatste ze in volgorde.
De derde plaats ging naar Victor Posman, maar de absolute winnaar was Jaro De Taye
uit hogeschool Vives. Hij kaapte de eerste en de tweede prijs weg en won ook de publieksprijs. Zijn foto kreeg maar liefst 1.258 likes.

BRUGGE WERKT SAMEN VOOR DUURZAME VOEDING
Dat Brugge een gastronomische hoofdstad is, bewijst onze stad al jaren
door de aanwezigheid van een aantal sterrenchefs. Sinds ruim een jaar
heeft Brugge er een culinaire troef bij. In juli 2015 las je in dit infoblad
dat Stad Brugge volledig de kaart trekt van duurzame voeding door deel
te nemen aan het Europese Food Smart City for Development-project.
Samen met negen andere Europese steden en Milaan als trekker, moet
Brugge een voorbeeld worden op het gebied van stadslandbouw, korte
keten, voedselverlies en fair trade.
Sinds 2015 zet Brugge dan ook alle zeilen bij. Samen met de andere steden
organiseert het stadsbestuur een Fair Trade Expo op wielen en bouwt de Stad
samen met het Food Lab verder aan een lokale, duurzame voedselstrategie.
Deze initiatieven sluiten nauw aan bij de acties van het Klimaatplan, met thema's als koken met lokale ingrediënten, zelf je groenten telen, minder vlees
eten, beter bewaren, minder verspillen, kiezen voor fair trade en biologische
producten … Door zijn betrokkenheid in het Food Smart Cities For Developmentproject kreeg Brugge de kans om een duurzame voedselstrategie uit te werken.

Food Lab
Een eerste opdracht was om een samenwerking op te zetten rond de verschillende
thema’s. Het resultaat was het Food Lab, dat
allerlei organisaties die werken rond (duurzame) voeding verenigt. Ondertussen gaat
het om een veertigtal Brugse verenigingen
en organisaties: stadsdiensten, Velt (Brugge), Vredeseilanden, Soepcafé, sociale kruidenier de KABA, Hotel- en Toerismeschool
Spermalie, (bio)landbouwers, VOKO, Buurderij, EVA (Brugge), Horeca Brugge, Visgro,
Syntra, Landelijke gilden …
Naast een samenwerkingsverband is Food
Lab ook een ideale manier om te netwerken
en om nieuwe samenwerkingen op te
starten. Bekijk het filmpje over Food Lab op
vimeo.com/142605261.
Joris Depouillon van FSE Network en Rob Renaerts van Coduco begeleiden het hele Food
Lab-proces, samen met de dienst Leefmilieu.
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De voedselrichtlijnen
De organisaties binnen Food Lab stelden samen enkele regels op die ze willen volgen, de zogenaamde Food Guidelines. Deze voedselrichtlijnen
kwamen er na heel wat onderzoek en advies en bevatten de strategie voor een duurzaam Brugs voedselbeleid. De vijf thema’s (korte keten, stadslandbouw en –tuinieren, voedselverlies en fair trade) worden in de richtlijnen behandeld. Ook onderwijs en veggie komen aan bod.

Korte keten

In dit systeem komt de voedselproducent (bv. een landbouwer) rechtstreeks in contact met de consument.
-- Korte ketenproducten meer laten opvallen in de horeca en in lokale
verkooppunten.
-- De rechtstreekse verkoop van lokale producten laten stijgen.

Stadslandbouw en -tuinieren
Stadstuinieren
-- Voorbeeldprojecten rond
stadstuinieren uitwerken.
-- Stadstuinieren aanmoedigen bij consumenten
(individueel of collectief).

Stadslandbouw
-- Een nieuwe richting geven
aan stadslandbouw.
-- Stadslandbouw duurzamer maken.

Voedselverlies

-- Herverdelen van grote voedseloverschotten van evenementen en
organisaties zoals de vismijn, de veiling, scholen en grootkeukens.
-- Voedseloverschotten bij publieke organisaties verminderen.

Fair trade

-- Meer fair trade in de horeca en de lokale verkooppunten van fair
trade meer in de kijker zetten.
-- Het aantal fairtradeverkooppunten verhogen.

Andere thema’s

-- Onderwijs over duurzame voeding.
-- Promoten van vegetarische voeding bij middenveldorganisaties en
stadsdiensten.
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ETEN MET STREKEN
gratis festival

OP DEZE LOCATIES KUN JE VAN ALLES BELEVEN ROND VOEDING.

FEEDING THE 5000

Gratis voedseloverschottenbanket
in het Koning Albert I-park
ZATERDAG 28 MEI
11.30 TOT 15.00 UUR
Jaarlijks gaat een derde van de voedselproductie verloren terwijl een miljard mensen chronisch honger lijden.
Het project Feeding the 5000 is opgestart in Londen door
Tristram Stuart en wil voedselverspilling aankaarten en
op een positieve manier naar oplossingen zoeken. Voedselverlies vindt namelijk plaats in de hele productieketen,
van boer tot consument.
In de weken voor het evenement gaan de sociale organisaties uit het Food Lab (KABA, Ecoliving, soepcafé, Oranje) op zoek naar voedseloverschotten van supermarkten,
de veiling, landbouwers … Dit is meteen de start voor de
opbouw van een netwerk rond voedselverlies o.a. in samenwerking met de Schenkingsbeurs.
Leerlingen van Hotel- en
Toerismeschool Spermalie
Brugge versnijden de producten en zetten samen
met Wim Lybaert en chefkok Pieter Lonneville (Tête
Pressée) vijfduizend heerlijke maaltijden op tafel. Tijdens
het banket wordt zowel een groentegenrecht als een
maaltijd met Noordzeevis aangeboden.
Om 12.00 uur worden de maaltijden bedeeld. Borden
zullen er al zijn. Breng wel je eigen vork mee!

INFO & WORKSHOPS
Koning Albert I-park

ZATERDAG 28 MEI
11.00 TOT 18.00 UUR
De leden van het Food Lab en andere organisaties presenteren tal van workshops
en proeverijen over de thema’s uit de voedselrichtlijnen. Een uitgebreide lijst van de
activiteiten vind je terug op www.heerlijkbrugge.be of op Facebook. Een kleine greep
uit het aanbod:
VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven
en Tuinieren) en de kringloopkrachten
steken de handen uit de mouwen rond
het thema ‘Red de Restjes’ en kringlooptuinieren.
De kringloop sluiten kun je thuis doen
op allerlei manieren. Het kan gaan om
voedsel beter bewaren (en zo een rit
naar de supermarkt uitsparen) of je eigen bodemverbeteraar maken door de
composteerprincipes toe te passen.
Je kunt op de infomarkt ook al je vragen
kwijt over moestuintjes en kringlooptuinieren. Leer hoe je groenten een tweede
leven kunt geven of maak je eigen sapje
met de sapjesfiets. Ontdek er ook hoe
je thuis voedselverlies kunt tegengaan,
want de gemiddelde Vlaming gooit elk
jaar 18 tot 26 kg voedsel weg.
De winnaars van de KLIMAATWEDSTRIJD DUURZAME VOEDING 2015
stellen hun resultaten en hun project
voor. Je kunt ook stemmen op de deelnemende projecten van dit jaar.
Als je deelneemt aan deze activiteiten
(met stempelkaart, zie p. 28) kun je leuke prijzen winnen. Aan de stand van de
kringloopkrachten kun je ook meedoen
aan een wedstrijd van Vlaco (Vlaamse
Compostorganisatie).

Neem deel aan een
unieke
BARISTAWORKSHOP
rond
fairtradekoffie,
begeleid door de Belgische baristakampioene Melanie Nunes.
Ontdek tijdens deze koffieproeverij de
verschillende soorten fairtradekoffie en
leer hoe je het best koffie opgiet. Je zult
op kantoor of thuis nog jaren nagenieten
van de opgedane (h)eerlijke koffiekennis.
Per sessie kunnen er maximum twaalf
personen deelnemen (11.00 - 13.00 uur,
13.30 - 15.30 uur en 16.00 - 18.00 uur).
Vooraf inschrijven via noordzuiddienst@
brugge.be.
HANDMADE IN BRUGGE informeert je
over de campagne ‘Koop Handmade in
Brugge, 10 redenen om lokaal en handmade te kopen’.
Carl Delay geeft een WORKSHOP FERMENTATIE. Fermentatie is een proces
waarbij bacteriën, schimmels en gisten
gebruikt worden om voedingsmiddelen
te maken, zoals yoghurt, bier en zuurkool.
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LOCAL HEROES
Stadshallen, Markt

ZATERDAG 28 EN ZONDAG 29 MEI
10.00 TOT 18.00 UUR
Hoeve- en streekproducten worden steeds belangrijker voor
consumenten, retail, horeca … Stad Brugge wil daarom de lokale producent in de kijker zetten en de korte keten promoten tijdens een heuse streekproductenmarkt onder de noemer
‘Local Heroes’.
Je wordt in de Stadshallen begroet door gedreven producenten die
met hart en ziel en tegen eerlijke prijzen de heerlijkste streekproducten aan de man brengen.
Wil je daarna aan de slag met je buit? Steek dan je licht op bij lokale topchefs zoals Dominique Persoone, Patrick Devos en Pieter
Lonneville. Wees getuige van hun kookkunsten tijdens boeiende en
smaakmakende demo’s. Vergeet zeker niet te proeven!
Meer info op www.heerlijkbrugge.be of op Facebook.

FAIR TRADE EXPO
Atrium Station

ZATERDAG 14 TOT EN MET MAANDAG 30 MEI
DOORLOPEND, GRATIS
In Brugge opent een exclusieve tentoonstelling over fair trade en daarmee heeft onze stad een primeur te pakken. De Fair Trade Expo zal te
zien zijn van zaterdag 14 tot en met maandag 30 mei in het Atrium van
het Station.
Tijdens deze tentoonstelling ontdek je waar fair trade voor staat, welke
handelaars en horecazaken in jouw stad fairtradeproducten aanbieden
en hoe je zelf kunt kiezen voor eerlijke en lokaal duurzame voeding.
Neem een ludieke foto van jezelf in de photo booth van de expo en ‘out’
je als ‘Fair Trade Fan’. Je krijgt de foto in je mailbox of je kunt hem
plaatsen op www.facebook.com/Fair-Trade-Fan.

Na Brugge zal de tentoonstelling nog te zien zijn in Gent, Milaan, Utrecht, Bilbao en Thessaloníki.
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ETEN MET STREKEN
gratis festival

STEMPELKAART

Gebruik deze stempelkaart bij de doe-activiteiten om prijzen te winnen!
Bij twee stempels ontvang je bio moestuinzaadjes, met vijf stempels en een antwoord op de schiftingsvraag
maak je kans op mooie prijzen (pakketten voor moestuinbak, streekproductenmanden ... ). Deze kun je afhalen aan de infostand in het Koning Albert I-Park. De winnaars van de hoofdprijs worden later bekendgemaakt.

SCHIFTINGSVRAAG: Wat is het gewicht van de tomaten in de schaal bij bioboer Philip Vermeulen? (tip: kijk in de Stadshallen)
		 kg. 			 g.
Naam: 						

e-mail: 			

29

brugge.be

WIL JE DEELNEMEN AAN
HET KLIMAATVERHAAL?
Initiatieven, ideeën en tips zijn
welkom bij de dienst Leefmilieu,
Walweinstraat 20, 8000 Brugge,
leefmilieu@brugge.be,
050 44 83 44.
Blijf op de hoogte via Facebook,
Brugge klimaatneutraal,
www.bruggeklimaatneutraal.be
en www.heerlijkbrugge.be.
Wil je (H)eerlijk Brugge mee
helpen vormgeven en in goede
banen leiden?
Registreer je als vrijwilliger via
www.heerlijkbrugge.be.

THUIS BEWUSTER
MET VOEDSEL OMGAAN?
Gebruik lokale en
seizoensgebonden
producten, duurzame
vis en bio- en fairtradeproducten.
Las eens een veggiedag in (recepten op
www.eva.be) en vermijd voedselverlies.
Meer tips en recepten
vind je op www.bruggeklimaatneutraal.be.

12 MEI: FAIR TRADE @ WORK

ZET JE WERKPLEK IN DE FAIRTRADESUIKER
Trakteer je werknemers en collega’s
op lekkere fairtradekoekjes of een
heerlijke afterwork-cocktail. Tover een
fairtrade-ontbijt of een eerlijke lunch
op tafel, maar vergeet vooral niet om
‘faire suiker’ te gebruiken. Want wist je
dat de kleinschalige suikerrietboeren
nauwelijks toegang krijgen tot onze
markt? Ze zijn nochtans milieuvriendelijker dan de grootschalige,
industriële suikerbietenteelt in Europa.
Je kunt je actie registreren op www.fairtradeday.be.
Wil je als bedrijf een stap verder gaan en dagelijks fairtradeproducten
zoals koffie, suiker, thee … gebruiken op je werkplek?
Surf naar www.fairtradeatwork.be en maak met je bedrijf kans op de
Havelaar Award.

INTERVIEW
(H)eerlijk Brugge is voor de organisaties die deelnemen aan het Food Lab een ideale gelegenheid
om naar buiten te treden met hun activiteiten en bezoekers aan te zetten tot actie. Het voornaamste
doel is natuurlijk om iedereen te laten genieten van (h)eerlijk eten. Drie bekende Brugse gezichten
ondersteunen deze campagne: Dominique Persoone, Wim Lybaert en Pieter Lonneville.

D

ominique Persoone is een Belgisch chocolatier
die bekend werd door zijn innovatieve pralines
en chocoladeconcepten. Zijn winkel The Chocolate Line werd in de nationale en internationale pers
uitgeroepen tot de nummer 1 van de wereld. Wim Lybaert maakt al ruim twintig jaar tv-programma’s (Man
Bijt Hond, Weg naar Compostela, De Moestuin volgens
Wim). Moestuinieren en lekker koken met groenten
zijn twee belangrijke ingrediënten in zijn leven. Vanuit
zijn eigen moestuin in Brugge neemt hij Vlaanderen
mee op een boeiend moestuinavontuur. Pieter Lonneville is sinds 2009 de chef van eethuis en -winkel
Tête Pressée in Sint-Michiels. Sergio Herman leerde
hem de knepen van het vak. In zijn open keuken gaat
Pieter aan de slag met gezonde producten. BiS bracht
het drietal samen in biobedrijf Vermeulen, een van de
partners van Food Lab.
BiS Waarom willen jullie meewerken aan
(H)eerlijk Brugge?
WIM LYBAERT Het thema spreekt mij erg aan. Het gaat
om mensen bewust leren omgaan met ons voedsel.
Andere steden zijn ook hard met deze thematiek bezig,
maar als fiere Bruggeling kies ik voor mijn eigen stad. Ik
vind het heel goed dat Brugge nu het initiatief neemt om
zoiets te organiseren. We steunen dit volledig. Tijdens
(H)eerlijk Brugge zal ik Pieter assisteren.
DOMINIQUE PERSOONE Ik was voor Vredeseilanden het
gezicht van een groots opgevatte campagne om de boeren in het zuiden te steunen. Van sommige boeren kreeg
ik de opmerking dat ik hier niets deed voor hen. Ik woon
in Oostkerke, tussen Knokke en Brugge, en al mijn buren zijn landbouwers. Via (H)eerlijk Brugge wil ik hen nu
eens in de bloemetjes zetten. Zij zijn nu de lokale helden
(alluderend op Local Heroes, de streekproductenmarkt in
de Stadshallen). Ik geloof sterk dat er nog een grote toekomst voor de lokale landbouw is weggelegd.
PIETER LONNEVILLE Ik vind het belangrijk dat de mensen zich weer bewust worden van wat ze eten. De consument moet (weer) leren eten wat de boer op dat moment
op de markt brengt. Dergelijke initiatieven zorgen ervoor
dat dit besef weer groeit. Daar gaan ecologie en smaak
meer dan ooit hand in hand.

W. LYBAERT Wat de boeren kweken, is op vraag van de
markt en de consument. Daarom is het goed dat het
menu van een restaurant uit seizoensgebonden producten bestaat.
P. LONNEVILLE Ik heb mijn menukaart van de website
gehaald. Enkel de kwekers staan erop vermeld. Pas als
de klanten aan tafel gaan, weten ze wat er op het menu
staat.
W. LYBAERT Dat vind ik een heel goed principe. De mensen weten vaak niet meer wanneer een venkel of een
knolselder etensklaar is.
P. LONNEVILLE Er bestaan veel misvattingen. Een
bloemkool is bijvoorbeeld geen wintergroente, maar een
zomergroente.
BiS We zijn als consument te veel verwend?
D. PERSOONE Absoluut, het is belachelijk. Vaak is de
consument ook heel onwetend. Een tomaat die er anders uitziet, laten we liggen terwijl de smaak opperbest
is en niet verschilt van een ‘normale’ tomaat. Hetzelfde
geldt voor vis. De minder populaire en niet-trendy vissoorten belanden meestal in kattenvoer. Ik ben ervan
overtuigd dat er genoeg voedsel is in de wereld, alleen
moeten we het correct gebruiken. Gelukkig zie ik een
kentering bij een aantal restaurants die met lokale en
seizoensgebonden producten voor de dag komen.
W. LYBAERT Mensen eten met hun portefeuille. Als ik
naar de supermarkt ga, stel ik dat genoeg vast. Als je
in de winter tomaten wilt eten, dan betaal je daar een
prijs voor. Dan moet je ook niet verbaasd zijn als er geen
smaak in zit.
P. LONNEVILLE Gemakzucht over eten zou een taboe
moeten worden. Zo ontstaat er een ethische code voor
voeding.
BiS (H)eerlijk Brugge is een belangrijk foodfestival?
D. PERSOONE Als er een paar zaken veranderen door
dat festival, zijn we weer een stapje verder. In een weekend zullen we de wereld niet redden, maar elk van ons
heeft een doel met een gemeenschappelijk kenmerk:
respect voor het voedsel en voor de mensen die het eten
maken.
W. LYBAERT Het blijft niet beperkt tot (H)eerlijk Brugge.
We blijven er acties aan koppelen. Het festival biedt alvast een mooie staalkaart van wat er gebeurt in onze
stad en wat je als consument thuis zelf kunt doen om
duurzaam te eten.

Respect voor het
voedsel en voor
de mensen die het
eten maken

Van links naar rechts: Pieter Lonneville, Wim Lybaert en Dominique Persoone.
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DE
TOEKOMST
VAN
BRUGGE
Kom naar de tafelsessies
van de toekomstplekken
Na de nieuwe ideeënoproep rond
ruimte via de toekomst van Brugge, kwamen 65 plekken naar voor
waaraan Bruggelingen willen
werken. Er werden negen toekomstplekken gekozen om er een
project te lanceren. Op elke plek
wordt nu een tafelsessie georganiseerd.
Tijdens zo ’n sessie zit de toekomst
van Brugge met de initiatiefnemers, de mogelijke partners en
geïnteresseerden rond de tafel om
na te denken over (al dan niet) tijdelijke ingrepen. Die kunnen een
extra dynamiek geven aan de toekomstplek en een aanzet vormen
voor plannen op lange termijn.
Intussen vonden al twee tafelsessies plaats. Tijdens de Dag van de
Zorg op 20 maart kon je je ideeën
geven over de invulling van het domein Ter Dreve in Sint-Michiels.
Het doel is om deze site van 6,5
hectare open te stellen voor buurten andere initiatieven. Tijdens het
Erfgoedweekend (23 en 24 april)
kon je in de Boeveriestraat kennismaken met de Sint-Godelieveabdij,
die recent in erfpacht werd gegeven aan de Stad.
Volg de planning van de sessies
in de Magdalenakerk, De Boomhut, Sint-Pieters, Zeebrugge, het
Graaf Visartpark, het Kunstenlab
in Howest en de Bleekweide via
www.detoekomstvanbrugge.be.
Wil je meewerken aan een van deze plekken?
toekomst@brugge.be, www.detoekomstvanbrugge.be, www.facebook.com/
detoekomstvanbrugge, @toekomstbrugge.

HEB JIJ EEN
PROJECTVOORSTEL
VOOR DE
SINT-GODELIEVEABDIJ?
De laatste zusters Benedictinessen van
de Sint-Godelieveabdij verlieten zo’n
twee jaar geleden hun eeuwenoude stek
in de Boeveriestraat. Aangezien het
pand onlangs in erfpacht werd gegeven
aan de Stad, zoeken het stadsbestuur
en de net opgerichte Brugge Foundation (www.bruggefoundation.be) naar
partners en projecten voor de uitbouw
ervan.
De site bestaat uit verschillende tuinen,
kleine en grotere kamers, kelders, zolders, een keuken, lange kloostergangen,
een kleine stadsboerderij, een kapel en
zoveel meer. Deze ruimtes wachten op
creatieve ideeën van mensen en groepen.
Heb je een concreet idee? Je kunt alleen
of samen met anderen een projectvoorstel indienen. Bezorg je voorstel tegen
17 mei via toekomst@brugge.be.
De oproep, het formulier en alle verdere info vind je
via het luikje ‘oproep Sint-Godelieveabdij’ op
www.detoekomstvanbrugge.be.
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STRANDLOOP ZEEBRUGGE
OPENT LOOPCRITERIUM
VAN DE KUST
Op vrijdag 1 juli om 20.00 uur start de
Strandloop Zeebrugge. Het gevarieerde
parcours voert je langs de Zeedijk, het
brede Zeebrugse strand en over de St
George’s day-wandeling, die uitstrekt tot
in de zee.
Er zijn drie lopen gepland: 700 m voor
kinderen en 5 en 10 km voor jongeren en
volwassenen.
Er is bevoorrading onderweg en bij aankomst. De resultaten worden op een moderne en precieze manier verwerkt met behulp van elektronische tijdsregistratie. De
Strandloop Zeebrugge is de eerste manche
van het Loopcriterium van de Kust.

DAGELIJKS SPORT EN SPEL
OP STRAND ZEEBRUGGE
Vrijdag 1 juli is niet alleen de start van de
grote vakantie, het is ook de eerste dag
van de jaarlijkse animatie op het strand
van Zeebrugge. Dagelijks worden recreatieve tornooitjes en strandspelletjes georganiseerd voor jongeren. Senioren kunnen elke donderdagnamiddag een uurtje
seniorensport beoefenen onder begeleiding van een professionele lesgever.
Het Sportstrand is elke dag open van
11.00 tot 17.00 uur. Je kunt er heel wat
sportmateriaal gratis ontlenen.
www.brugge.be/sportstrand-zeebrugge

www.brugge.be/strandloopzeebrugge

TRIATLON BRUGGE
Op zaterdag 18 juni heeft de dertiende editie van de kwarttriatlon Brugge plaats. Traditiegetrouw wordt om 17.15 uur
gestart met 1000 m zwemmen (in verschillende waves)
in de Langerei. Daarna volgt de fietsenwissel in het SintLeocollege voor een ronde van 45 km. Afsluitend lopen de
atleten nog 10 km in de binnenstad. Een tweeduizendtal
atleten komen in actie.
Uniek aan editie 2016 is de deelname van de 21-jarige Tom
Bekemans. Deze jonge Bruggeling met een beperking probeert, aangedreven door zijn buurman-triatleet Martin Van
Dromme, de volledige kwarttriatlon af te werken. Het project kreeg de naam Tom Triatlon en zamelt geld in voor vier
initiatieven die zich inzetten voor personen met een beperking. Tom en Martin openen de dertiende Triatlon Brugge.
Ze starten een twintigtal minuten voor de professionals.
In het supportersdorp op de Markt zijn weer heel wat eeten drankkraampjes, zodat supporters ten volle kunnen
meegenieten van dit sportieve spektakel.
www.triatlonbrugge.be/nl/triatlon-brugge
De Triatlon Brugge heeft een impact op het verkeer van en naar de binnenstad. Actuele info over de verkeersmaatregelen staat op
www.triatlonbrugge.be/nl/info/minder-hinder.

VIJFDE VERJAARDAG
HAVENTRIATLON

SPORTKRIEBELS IN
KOUDE KEUKEN

De Haventriatlon in Zeebrugge is stilaan
een vaste waarde in de Brugse sportscene. De wedstrijd (over een achtste
afstand) viert dit jaar zijn vijfde editie,
op zaterdag 28 mei. De start is om 15.00
uur. Nieuw is een jeugdtriatlon voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Er is ook een
zwemloop.

Op donderdag 7 juli kunnen alle
jongeren van 8 tot 16 jaar de zomervakantie actief inzetten, want
dan vindt op domein Koude Keuken de avontuurlijke sportdag
‘Sportkriebels’ plaats.

In het supportersdorp aan de finish
staan een knusse bar en verschillende
foodtrucks. Speciaal voor de triatlon
zijn er extra sportieve activiteiten voor
kinderen. Zij kunnen hun behendigheid
testen op een klimtoren, een mountainbikeparcours, een bungeebaan en in
een voetbalspel.
Voor de allerkleinsten is er grime, een
poppenhuis, een Lego-stand en een
kleurhoek.
www.haventriatlon.be

Tussen 9.30 en 15.30 uur kunnen de deelnemers zich uitleven
in meer dan veertig verschillende
sporten en activiteiten zoals boksen, klimmuur, duiken, krolf, tennis, schietlapschieten, boogschieten, skateboarden of paardrijden.
Deathride, circusworkshops en
varen met radiogestuurde motoren zeilbootjes staan ook op het
programma.
Alle sporten staan onder begeleiding van ervaren lesgevers.
www.brugge.be/sportkriebels
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KALENDER
T.e.m. zo 22/05

Airbag Festival, diverse locaties

p.4

T.e.m. za 17/09

Expo Snapshot 13, Volkskundemuseum

p.20

T.e.m. zo 2/10

Expo Allesbehalve alledaags, Groeningemuseum

p.20

Do 12/05

Internationale Dag van de Fair Trade: Fair Trade @ Work

p.29

Za 14/05

Uitwijken, Sint-Pieters

p.9

Zo 15/05

Uitwijken, Sint-Andries

p.9

Za 14/05 – ma 30/05

Expo Fair Trade (i.k.v. (H)eerlijk Brugge), Atrium Station

p.27

Di 17/05

Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie

p.36

Woe 18/05

Speeldag in het Park, Astridpark
(i.k.v. Week van de Opvoeding)

p.21

Vr 20/05 – za 18/06

Expo Grensland, Hoofdbibliotheek de Biekorf

p.19

Vr 20/05

Volkscafé Belgiek op tournee, Sint-Jozef

p.9

Za 21/05

Uitwijken, Sint-Michiels

p.9

Zo 22/05

Uitwijken, Assebroek

p.9

Vzw Let’s Co & Co wil mensen inspireren, ondersteunen en verbinden in
een huiselijke omgeving. Let’s Co & Co
zoekt vrijwilligers om mensen warm
te ontvangen tijdens de openingstijden
vanaf juni 2016.

Di 24/05

Hulp bij invullen belastingformulier, Sociaal Huis

p.14

Vr 27/05

Volkscafé Belgiek op tournee, Assebroek

p.9

Vr 27/05

Unplugged: Dirty 5 + Elia Harsh, Cultuurzaal Daverlo

p.7

Za 28/05

Uitwijken, Brugge-Centrum

p.9

Za 28/05

Haventriatlon, Zeebrugge

p.33

Steven Bourgeois: 0488 46 29 91,
www.letscoco.be

Za 28/05 en zo 29/05

(H)eerlijk Brugge, diverse activiteiten en locaties

p.26

Zo 29/05

Uitwijken, Christus-Koning

p.9

Zo 29/05

Boekenprogramma Lees Meer!, Concertgebouw

p.19

Di 31/05

Hulp bij invullen belastingformulier, Sociaal Huis

p.14

Do 2/06

Europese Week van de Begraafplaatsen:
wandeltocht Centrale Begraafplaats

p.18

Vrij 3/06

Europese Week van de Begraafplaatsen:
wandeltocht Sint-Gilliskerk

p.18

Woe 8/06

Wandeling ONLINE buurten Assebroek

p.14

Do 9/06

Wandeling ONLINE buurten Zeebrugge

p.14

Do 9/06

Hulp bij invullen belastingformulier, d’ Oude Stoasie

p.14

Vr 10/06

Volkscafé Belgiek op tournee, Christus-Koning

p.9

Za 11/06 – do 15/09

Beiaardseizoen

p.7

Za 18/06

Kwarttriatlon Brugge, start in Langerei

p.33

Do 23/06 en vr 24/06

RELAX Festival, Koning Albert I-Park

p.23

Za 25/06

Feest in ’t Park, Minnewaterpark

p.14

Vr 1/07

Volkscafé Belgiek op tournee, Sint-Michiels

p.9

Vr 1/07

Strandloop, Zeebrugge

p.33

Do 7/07

Sportkriebels, Koude Keuken

p.33

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

ZORGELOOS TUINIEREN

Werk je graag in de tuin, kun je wat
tijd vrijmaken voor ouderen met tuinproblemen en wil je deel uitmaken van
een vernieuwend uniek project? Neem
contact op met Zorgeloos tuinieren.
stephanie.theuninck@ocmw-brugge.be
of 050 32 78 89

LET’S CO & CO

ENTREPOT

Wegens groot succes: nieuwe Sfeerbeheerders gezocht. Het Entrepot zoekt
geëngageerde nachtmensen met een
voorliefde voor (verantwoord) fuiven.
Je zorgt er samen met je collegasfeerbeheerders voor dat het feest
plezant blijft voor iedereen.
www.hetentrepot.be/page/sfeerbeheer
VRIJWILLIGERSCENTRALE
KRAANPLEIN 6, 8000 BRUGGE
050 44 86 49

35

brugge.be

WEDSTRIJD

Op hoeveel locaties vindt (H)eerlijk Brugge plaats?
Een juist antwoord levert een van deze negen prijzen op.
Je kunt kiezen uit:

In 1968 werd Guido Reybrouck tweede in de Ronde van Vlaanderen. Het
jaarabonnement en de wieleroutfit werden door Grinta! uitgedeeld. In
tegenstelling tot wat eerder werd gemeld, werkte Grinta! hiervoor niet
samen met Golazo.

 een van de drie streekproductenmanden;
 een van de drie kookboeken ‘Pottengluren bij de Buren’;
 een van de drie tuinboeken over kringlooptuinieren.

Voornaam en naam

Duid je voorkeur aan en stuur je antwoord voor 10 juni
naar persdienst@brugge.be of naar
Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge.

Geboortejaar

We contacteren de winnaars persoonlijk.

Adres

E-mail + telefoonnummer

Antwoord wedstrijdvraag

H EERLIJK

BRUGGE

ETEN MET STREKEN

gratis festival
MELDINGSKAART

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

Meldingen van klachten

Voornaam en naam

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

Adres
Telefoon
E-mail
Datum melding

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

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

STAD BRUGGE HANGT DE
REGENBOOGVLAG UIT
OP DINSDAG 17 MEI
Elk jaar op 17 mei zet de Stad de Internationale
Dag Tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT) in
de kijker door regenboogvlaggen uit te hangen
op de Markt. Het stadsbestuur wil op die manier
de zichtbaarheid van holebi’s en transgenders in
Brugge vergroten en tonen dat het begaan is met
alle inwoners. Het bestuur vraagt aandacht voor
de discriminatie van holebi’s en transgenders en
wil dit actief bestrijden.
Meer informatie: diversiteitsdienst@brugge.be of 050 44 82 44,
www.cavaria.be, www.rebuswvl.be.
Vragen of problemen: holebifoon, 0800 99 533 (gratis) of
vragen@holebifoon.be.
Discriminatie melden: 0800 12 800 (gratis), van maandag tot vrijdag, telkens van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur of
maak een afspraak bij het lokaal contactpunt Unia Regio Brugge,
Oostmeers 105, 8000 Brugge, 0475 78 39 71 of brugge@unia.be.

facebook.com/destadbrugge
twitter.com/stadbrugge
instagram.com/stadbrugge
Wil je elke week nieuws van Stad Brugge in je mailbox?
Schrijf je dan in op de nieuwsbrief via
www.brugge.be/nieuwsbrieven
Let op: omdat de bedeling van BiS verspreid wordt over meerdere
dagen, is het mogelijk dat sommige activiteiten voorbij zijn
op het moment dat het magazine in je brievenbus valt.

