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BESTE BRUGGELING

O

p de cover van deze BiS staat een bijzondere Bruggeling. Miguel Verledens werkt in een dagcentrum, maar
in z’n vrije tijd ruimt hij zwerfvuil op in Sint-Michiels.
Dankzij geëngageerde Bruggelingen zoals Miguel blijft
onze stad proper. Ik wil ook u oproepen om mee uw omgeving net te houden. Deponeer zwerfvuil in een van de vele
vuilnisbakken langs de straat. Geen vuilnisbak in de buurt?
Neem het mee naar huis en gooi het in uw eigen vuilnisbak.
Ook voor het verwijderen van het onkruid op de stoep rekenen we op de medewerking van elke Bruggeling. De Stad zelf
doet veel moeite om straten, wegen en greppels onkruidvrij
te houden. Om dit in de verf te zetten, lanceert de Stad ‘Brugge oltied schoane’. De komende dagen, weken en maanden
zul je deze campagne ongetwijfeld overal zien opduiken.
Toch kan groen in de straat ook mooi zijn, wanneer het zich
op de juiste plaats bevindt. Goed onderhouden groen in de
straat zorgt voor een gezellige sfeer en bevordert het contact tussen de buurtbewoners. Zo trekt de karavaan van Uitwijken deze lente met plantenbakken naar de Brugse buurten. Ook de jaarlijkse bebloemingsactie voor buurtcomités
keert terug. Wie wil, kan altijd een aanvraag doen om een
geveltuintje aan te leggen.

De komende weken zul je
‘Brugge oltied schoane’
overal in het straatbeeld
zien opduiken

Tot slot blijft de Stad inzetten op verkeersveiligheid. Het tragische ongeval aan een basisschool in Sint-Andries onderstreept het belang van een veilige schoolomgeving. Politie
en stadsdiensten stelden een ‘Actieplan veilige schoolpoort’
op met tien maatregelen. Samen met andere initiatieven die
al lopen, wil de Stad zo een nog veiligere situatie aan de
Brugse schoolpoorten creëren.

Renaat Landuyt,
burgemeester van Brugge

MIGUEL VERLEDENS
Miguel Verledens is 24 jaar en woont in Sint-Michiels. Overdag werkt hij in een dagcentrum, maar
in zijn vrije tijd zet hij zich in voor zijn omgeving. Elke week trekt Miguel eropuit met zijn go-cart
om zwerfvuil op te ruimen in de buurt van het Leiseleveld. Hij vult wekelijks probleemloos twee
vuilniszakken met blikjes, glas, flessen, sigarettenpeuken en ander zwerfvuil. Dank je, Miguel!

In Brugge zijn er een honderdtal
vrijwilligers die zwerfvuil verwijderen in hun buurt.
Wil je zelf als zwerfvuilvrijwilliger
aan de slag, neem contact op via
preventie@brugge.be.
Elke helpende hand voor een proper Brugge is meer dan welkom!
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BRUGGE
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SCHOANE

GROENE BRUGSE WIJKEN

Tijdens de Triënnale Brugge (2015) stonden er twintig moestuinbakken aan het pop-up Ecohuis op de site van Dupont. Na een oproep via
‘de toekomst van Brugge’ verhuisden deze bakken ruim een jaar geleden naar verschillende Brugse buurten. Daar werden ze door een
peter of meter geadopteerd en sindsdien worden ze enthousiast gebruikt door de buurt(school). Dit leidde tot mooie buurtmomenten
met heel veel sociaal contact. Er werden zelfs enkele oogstfeesten georganiseerd.
Dit project past in de doelstelling van de strategie rond duurzame voeding van Stad Brugge (Food Lab) en van ‘de toekomst van Brugge’.
Het laat burgers actief meewerken aan de stad en geeft hen mogelijkheden om de stad ‘mee te maken’. De moestuinbakken brengen
mensen uit de buurt samen en zijn uitgegroeid tot symbolen van samenwerking en sociale cohesie.
Inwoners van Brugge zijn fier op hun stad. De vele ideeën en projecten via het platform van ‘de toekomst van Brugge’ tonen aan dat Bruggelingen de handen uit de mouwen willen steken om te tonen hoe trots ze zijn op hun eigen buurt en straat.

LEUKE WIJKEN
Elke Bruggeling wil Brugge mooier,
duurzamer en groener maken. Een verzorgde, groene buurt zorgt voor meer sociaal contact en gelukkigere bewoners.
De Stad wil dit aanmoedigen met de volgende acties.

MOESTUINIEREN IN HET
GUIDO GEZELLEMUSEUM

BLOEMETJES AANVRAGEN VIA HET
BUURTCOMITÉ

Elke zondagvoormiddag zijn er vrijwilligers
in de weer in de moestuin van het Guido Gezellemuseum in de Rolweg. Als beginnende
moestuinier kun je er de basisprincipes
al doende leren. Ook als je ervaring hebt,
maar niet (meer) over een eigen moestuin
beschikt, ben je meer dan welkom.

Elk jaar in april krijgen buurtcomités de
mogelijkheid om de gevels van de huizen in
de straat of in de buurt te bebloemen. Het
hoofddoel van deze bebloemingsactie is het
stimuleren van het contact tussen de buren. Individuele aanvragen komen dus niet
in aanmerking.

Jaarlijks houden de vrijwilligers een picknick in de tuin en wisselen ze recepten uit.

Iedereen krijgt dezelfde soort bloemen:
rode hanggeraniums. Die zijn goed bestand
tegen alle omstandigheden en zijn gemakkelijk te verzorgen. De Stad zorgt voor de
planten en geeft plant- en verzorgingstips,
de buurtbewoners zorgen voor potaarde en
bloembakken.

groendienst@brugge.be, 050 32 90 11

HET MAKEN VAN EEN MOESTUINBAK
Je kunt een keer per jaar een
buurtoppepper aanvragen om
de leefbaarheid van jouw buurt
te verbeteren en te versterken.
Buurtcomités krijgen hiervoor een
extra ondersteuning van maximaal 200 euro. Wil je een duwtje
in de rug voor een (groen) project
in jouw buurt? Vraag een buurtoppepper aan bij de Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge,
050 44 82 22,
vrijwilligerscentrale@brugge.be.
www.brugsebuurten.be

'Uitwijken' trekt ook dit jaar de Brugse buurten in en zorgt voor een groene
‘buurtoppepper’. Vorig jaar werden er
buurtbanken gebouwd, dit jaar staat in het
teken van groen.
Tijdens de meitoer van Uitwijken bouwen de
buurtbewoners plantenbakken. Deze blijven
in de wijken staan. De bewoners kunnen er
naar hartenlust planten in kweken en de
oogst ervan samen consumeren.
Naast het bouwen van de plantenbak is er
tijdens Uitwijken ook een workshop over
‘vierkantemetermoestuinieren’. Je leert
hoe je de plantenbak levendig houdt en je
kunt de opgedane kennis ook gebruiken in
je eigen tuin.
Waar en wanneer de meitoer jouw buurt aandoet,
vind je verder in deze BiS en op www.uitwijken.be.

Dit jaar werden er weer duizenden bloemen verspreid.
www.brugsebuurten.be

6

ZORG DRAGEN VOOR DE BOMEN

HET AANPLANTEN VAN EEN GEVELTUIN
In Brugge grenzen heel wat huizen direct aan de straat. Voor die woningen is een geveltuin een goed idee. Met weinig moeite creëer je snel je
eigen kleine groenstrook voor je huis. De klimplanten die je daarvoor
gebruikt, hebben heel wat voordelen: ze fleuren je huis op, ze zorgen
voor isolatie in de winter en voor verkoeling in de zomer en ze verminderen het fijn stof.
Voor het aanplanten van deze klimmers heb je de toelating nodig van
de Stad, aangezien er vaak een gedeelte van het voetpad moet worden
opengebroken. Daarvoor schrijf je een brief naar het college van burgemeester en schepenen, Burg 12, 8000 Brugge.
Is er tussen het openbaar domein en de voorgevel een voortuintje of een
oprit, dan heb je geen toelating nodig.
wegendienst@brugge.be, 050 44 85 85

Groen is van levensbelang voor de leefbaarheid en de luchtkwaliteit
van onze stad. Bomen vormen de ruggengraat. Ze filteren koolstofdioxide uit de lucht en geven zuurstof vrij. De bladeren houden bij
regen een deel van het water vast en verdampen het na de regenbui.
Zo treedt er minder snel wateroverlast op. Op warme dagen zorgen
bomen voor schaduw en verkoeling. Ze dragen ook bij aan een rustige sfeer en meer biodiversiteit in je wijk.
Het is dus belangrijk om samen zorg te dragen voor de bomen. Parkeer je wagen niet onder de boom of tegen zijn stam. Het frequent
berijden van de ondergrond leidt tot bodemverdichting en vermindert hun vitaliteit. Bevestig ook niks met scherpe voorwerpen of met
spanriempjes aan de bomen, want die kunnen ingroeien.
Bomen verliezen ook bladeren, vruchten en bloemen. Jij kunt meehelpen om die op te ruimen, bijvoorbeeld door in het najaar een
bladkorf te maken en die op het openbaar domein te plaatsen. Medewerkers van de Stad komen die leegmaken. Belanden er te veel
bladeren in je goot, dan kan een vakman een systeem aanbrengen
dat het water doorlaat en de bladeren tegenhoudt.
Suggesties om het openbaar domein groener te maken, zijn
altijd welkom bij de Groendienst. Ook als je dode of zieke bomen ziet,
kun je dit melden: 050 32 90 11 of groendienst@brugge.be.
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HONDEN AAN DE LEIBAND,
DROLLEN IN DE VUILBAK
Nu de lente weer in het land is, roept het
stadsbestuur alle hondenbezitters op om
hun ‘duit’ in het zakje te doen. Zorg voor je
hond, je vriend, maar ook voor je buur(t).
Houd je hond aan de leiband, doe zijn kakje
in een zakje en gooi het in een vuilnisbak.
De borden met de duidelijke boodschap dat
honden aan de leiband horen en dat hondenpoep moet worden opgeruimd, herinneren al enige tijd aan dit vriendelijke verzoek.
Je hond onaangelijnd laten lopen of hondenpoep achterlaten kan je een boete opleveren. Gemeenschapswachten, gemeentelijke ambtenaren-vaststellers en de lokale
politie houden een oogje in het zeil.
Samenwerken aan een propere stad, daar
zorg ook jij voor. Er is een speciale hondenpoepkit (met onder meer affiches en sensibiliserend materiaal) waarmee je in je eigen
buurt aan de slag kunt gaan om hondeneigenaars goede manieren te leren.
preventie@brugge.be, 050 44 80 66

MEEWERKEN AAN EEN PROPERE
STRAAT, STOEP EN GREPPEL
Het is voor iedereen fijn om in een nette buurt te
wonen. Het stadsbestuur vindt een propere stad
heel belangrijk en rekent daarom op elke Bruggeling om daaraan mee te werken.
Om dit in de verf te zetten, lanceert de Stad
‘Brugge oltied schoane’. De komende dagen, weken en maanden zul je deze campagne ongetwijfeld overal zien opduiken. Achteraan in deze BiS
vind je een affiche die je aan het venster kunt hangen. Daarmee toon je als trotse Bruggeling dat je
actief meewerkt aan een propere, levendige, gezellige en groene stad.
Onkruid, slijk, zand, afval… voor de deur of in de
greppel? Van iedereen in Brugge wordt verwacht
dat hij of zij het voetpad en de greppel voor het huis
of de handelszaak netjes houdt. Een kaart in de
brievenbus brengt bewoners op de hoogte als het
voetpad of de greppel een beurt kan gebruiken.
Stad Brugge stopt veel tijd, moeite en middelen
in het onkruidvrij houden van verhardingen op het
openbaar domein. Met extra mankracht en hoogtechnologische machines wordt daar vanaf nu nog
meer op ingezet. De Stad hanteert een vernieuwde
aanpak waarbij het onkruid niet enkel verwijderd
wordt, maar ook de kiemingsbodem voor onkruid
preventief wordt aangepakt. Zo worden verhardingen waarvan de mortel uit de voegen is verdwenen, opgevoegd en waar nodig wordt het wegdek
opnieuw aangelegd. Bij nieuw aan te leggen verhardingen wordt gekozen in functie van efficiënt
onkruidbeheer. Om te vermijden dat veegmachines de voegen beschadigen, werd geïnvesteerd in
minder harde borstels op trajecten met een hoge
veegfrequentie. Bovendien krijgen medewerkers
extra opleidingen over het optimale gebruik van de
veegmachines.
Waar toch onkruid groeit, bestrijdt de Stad dit
steeds zonder pesticiden. Naast veegwagens die
het onkruid mechanisch verwijderen, worden ook
thermische methoden gebruikt om het onkruid
in de kiem te smoren. Sinds het begin van deze
maand rijden nieuwe machines rond die het onkruid bestrijden met kokend water: twee hoogtechnologische machines met sensoren voor bladgroendetectie en nieuwe apparaten die het onkruid
tot in de wortel aanpakken met een spuitlans. Deze
thermische methoden hebben als voordeel dat het
onkruid langer wegblijft.
Door het samenvoegen van verschillende stadsdiensten in een cluster Openbaar Domein, kunnen
de opeenvolgende werkzaamheden beter op elkaar
worden afgestemd. Dit zorgt voor een maximaal
rendement van de beschikbare machines.
www.brugge.be/properbrugge
Tips om zelf onkruid te verwijderen zonder
bestrijdingsmiddelen vind je op www.zonderisgezonder.be.

VERHAAL IN CIJFERS
16

7

54

16 stadsmedewerkers zijn voltijds bezig met
het verwijderen van onkruid op verhardingen.
Zij maken daarvoor gebruik van 61 machines.

7 van die machines zijn veegwagens die
het onkruid mechanisch verwijderen.

54 van die machines verwijderen het
onkruid thermisch (=met warmte).

5

49

1.034.134

Van deze 54 machines zijn er 5 die het onkruid
verwijderen met kokend water: 2 gloednieuwe,
zelfrijdende en sensorgestuurde machines en 3
apparaten die het onkruid tot in de wortel aanpakken met een spuitlans (=puntbehandeling).

Daarnaast verwijderen 49 onkruidbranders
het onkruid thermisch: 6 zelfrijdende,
21 niet-zelfrijdende en 22 specifiek
voor puntbehandeling.

De totale oppervlakte van de verharde
zones waar het onkruid wordt
verwijderd, bedraagt 1.034.134 m².
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KRINGLOOPKRACHTEN
De volkstuintjes in Sint-Pieters hebben een educatief hoekje over
composteren, ecologisch moestuinieren en de zaai- en oogstkalender.
Wie meer wil weten over ecologisch kringlooptuinieren, kan er andere
geïnteresseerden ontmoeten en ervaringen uitwisselen.
De verantwoordelijken zijn ‘kringloopkrachten’: vrijwilligers die een
opleiding kregen van vzw Vlaco (die het beleid en de belangen van de
biologische kringloop in Vlaanderen behartigt) en begeleid worden door
de dienst Leefmilieu.
De kringloopkrachten laten je kennismaken met composteren, ecologisch moestuinieren, goed je planten kiezen en verzorgen, voedselverlies tegengaan… Als je deze ecologische kringlooptechnieken toepast,
sluit je de biologische kringloop en spaar je het milieu en het klimaat.
Bijvoorbeeld: restjes uit de tuin en de keuken zijn een bron van voedsel
voor ontelbare tuindiertjes en afbraakorganismen. Zij vormen de restjes om tot compost. Als je je groentetuin daarmee voedt, krijg je sterke
planten en een smaakvolle oogst.

SFEERVOLLE HOEVEMARKT VOOR
JONG EN OUD
Op zondag 28 mei vindt de derde editie van de Hoevemarkt
in Hoeve Hangerijn plaats. Tuseen 13.00 en 18.00 uur kunnen bezoekers er artisanale producten kopen of ruilen. De
toegang is gratis.

Op 28 mei kun je de kringloopkrachten ontmoeten op de Hoevemarkt in
Hoeve Hangerijn.
buurtwerk.sint-pieters@brugge.be of 050 31 03 27
Tips en duiding over composteren, kringlooptechnieken…
krijg je via leefmilieu@brugge.be of op 050 47 53 80.

Hoeve Hangerijn in Assebroek is een ontmoetings- en belevingshoeve waar mensen met en zonder beperking samen
kunnen (be)leven, werken en ontspannen. Tijdens de Hoevemarkt staan de poorten van de Hoeve wijd open voor het grote
publiek. Wie dat wil, kan er planten, groenten, kruiden, bloemen en andere artisanale hoeveproducten kopen of ruilen.
De Hoevemarkt serveert ook tal van activiteiten, voor jong
en oud. Op de agenda staan onder andere een demonstratie
honingslingeren, een portie livemuziek en een middeleeuws
‘kampement’ met een smidse en een bakdemonstratie
met een ambachtelijke oven. Na al deze indrukken ben je
welkom in de ingerichte bar in de schuur. Met zicht op het
mooie natuurdomein kun je er rustig uitblazen of buurtbewoners ontmoeten.
De Hoevemarkt staat garant voor een gezellige namiddag
voor het hele gezin. De jongsten kunnen hun hartje ophalen
met allerlei activiteiten op kindermaat.
Hoeve Hangerijn, Gemeneweideweg-Zuid 113, 8310 Assebroek
hoevehangerijn@ocmw-brugge.be
Facebook: Hoeve Hangerijn
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INSECTENHOTEL OF NESTKASTJE

INSECTENWEEK

Insecten zijn onmisbaar in je tuin of het openbaar
groen. Ze helpen met de bestuiving of dienen als voer
voor andere dieren. Zelf kun je deze gewenste gasten een handje helpen door hen onderdak te bieden in
een insectenhotel.

Van zaterdag 27 mei tot en met zondag 4 juni vindt in
heel België de ‘Insectenweek’ plaats. Het is een initiatief van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, de Vlaamse Vereniging voor Entomologie,
Natuurpunt en de werkgroepen Hexapoda en Lieteberg.

Omdat het aantal natuurlijke vogelnesten afneemt, is
het een goed idee om zelf nestkasten op te hangen.
Voor kinderen is een nestkast of een insectenhotel bovendien heel leerrijk. Ze kunnen uren aan een stuk allerlei dieren bestuderen.
Met nestkastjes en insectenhotels alleen maak je
echter geen dierenparadijs. De volledige tuin richt je
het best zo natuurlijk mogelijk in, bijvoorbeeld met inheemse planten en struiken als voedsel voor insecten.
Deze insecten dienen op hun beurt als voedingsbron
voor vogels.

Tachtig procent van alle diersoorten zijn insecten. Tijdens
de ‘Insectenweek’ kun je deze kleine, maar uiterst nuttige wezentjes beter leren kennen op verschillende wandelingen en workshops. Deelnemen is helemaal gratis,
maar vooraf inschrijven is wel vereist.

Programma
Volg 'de toekomst van Brugge' via de maandelijkse
nieuwsbrief (inschrijven via detoekomstvanbrugge.be)
www.facebook.com/detoekomstvanbrugge
@toekomstbrugge
www.instagram.com/detoekomstvanbrugge

Woensdag 31 mei: insectenwandeling in de Fonteintjes
met Stefaan Brinckman. Afspraak om 14.00 uur aan het
Badengebouw, Zeedijk, Zeebrugge.
Zondag 4 juni: insectenonderzoek op het heideveld van
Beisbroek met dr. Wouter Dekoninck. Afspraak om 14.00
uur aan het kasteel Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Andries.
Zondag 4 juni: workshop ‘bouwen van een insectenhotelletje’ in het Natuurcentrum Beisbroek. Afspraak om
14.00 uur aan het kasteel Beisbroek, Zeeweg 96, SintAndries.
Zondag 4 juni: bijententoonstelling, demonstratie van
imker Stefan Stock en bouwen van een insectenhotelletje. Van 14.00 tot 17.00 uur in Kinderboerderij De Zeven
Torentjes, Canadaring 40, Assebroek.

BRUGGE
OLTIED
SCHOANE

Inschrijvingen: natuur@brugge.be
050 32 90 11
www.brugge.be
Facebook: Natuurcentrum Beisbroek - Stad Brugge
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FOOD LAB

IN 2015 GING 2.500 EURO NAAR DE VOLGENDE PERSONEN EN PROJECTEN

STAD BRUGGE
BELOONT PROJECTEN
DUURZAME VOEDING

VISGRO: PROMOTEN VAN
MINDER BEKENDE VIS

In 2015 en 2016 was Brugge een van de
partners in het Europese project ‘Food
Smart Cities for Development’. Het stadsbestuur ondertekende ook het ‘Milan Urban
Food Policy Pact’ (MUFPP) in oktober 2015.
Food Smart Cities is een netwerk van steden die werken aan een duurzaam, inclusief, flexibel, efficiënt en eerlijk stedelijk
voedselsysteem. In Brugge is het Food Lab
de drijvende kracht achter dit project. Dit
kennis- en ontmoetingsplatform verenigt
een veertigtal organisaties en stadsdiensten. Zij maakten de voedingsstrategie op
voor Stad Brugge en werken acties uit rond
stadslandbouw, stadstuinieren, korteketen,
fairtrade, voedselverlies…

Hoewel er in de vissershavens van Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort ruim 26
verschillende soorten vis worden aangevoerd, zijn het enkel tong, kabeljauw, zalm
en pangasius die tot bij de consument geraken. De lokaal gevangen vissoorten worden
gepasseerd. Visgro, de beroepsvereniging
voor visgroothandelaren in België, wil daar
verandering in brengen.

Het duurzaam voedselbeleid dat de Stad
voert, hangt samen met het klimaatplan dat
de gemeenteraad in 2014 goedkeurde. Voedsel speelt daarin een belangrijke rol, samen
met gezondheid, economie, participatie en
duurzaamheid.
Om projecten te belonen die de strategie
van duurzame voeding en Brugge Klimaatneutraal 2050 vormgeven, organiseerde Stad
Brugge een wedstrijd.

PETER CLERCKX
Peter haalt samen met andere mensen
voedseloverschotten op in warenhuizen,
restaurants en bakkerijen: “Soms krijg ik
een telefoontje na een feest of receptie om
de overschotten op te halen. Niet alles is
voor menselijke consumptie, er gaan ook
producten naar zorgboerderijen. Daarnaast
zijn er enkele compostplaatsen waar we
naartoe kunnen. Soms zetten mensen ook
hun keukenafval voor mijn deur, zodat ik het
op mijn rit kan meenemen.”
Peters project begon met het ‘Soepcafé’. Intussen zijn er in Brugge drie dergelijke cafés:
in Assebroek, in Sint-Pieters en in Brugge
centrum (Peterseliestraat). Tientallen vrijwilligers toveren er voedseloverschotten om
tot lekkere gerechten. Die worden ter plaatse opgegeten. Wie aan tafel wil aanschuiven, betaalt een vrije bijdrage. Het Soepcafé
speelt ook een belangrijke sociale rol, want
verschillende mensen komen er met elkaar
in contact.
Peter hoopt het principe achter het Soepcafé uit te breiden naar andere takken van
de economie: “De hele afvalmaatschappij
moet veranderen, want de natuur en het klimaat gaan er in een zorgwekkend tempo op
achteruit. Het gaat niet alleen over voedselverlies. Het probleem is veel groter. Er gaat
bijvoorbeeld enorm veel energie verloren tijdens het produceren, verpakken, bewaren en
transporteren van voedingswaren. Daarom
maak ik er ook een punt van om alles op te
halen met de fiets in plaats van met de auto.
Met het extra budget schafte ik een overdekte trapfiets aan.”
soepcafebrugge.blogspot.com

In de eerste plaats ijvert Visgro voor het invoeren van een label, zodat consumenten
weten dat de aangekochte vis in een van onze
kusthavens aan land werd gebracht en verwerkt. Het label bewijst de oorsprong en de
duurzaamheid van de verhandelde Belgische
visserijproducten.
Daarnaast organiseert Visgro voorlichtingsdagen, met bezoeken aan de vissersvaartuigen, de veiling en de visateliers. Je kunt dan
ook fileerdemonstraties bijwonen en visgerechtjes proeven.
Ten slotte is er www.noordzee-kust.be. Via
deze website kun je vis ‘direct van de boot’
bestellen. Zo leer je meer lokale vissoorten
kennen en wordt er minder vis verspild.
noordzee-kust.be

ORANJE VZW
Samen met Zerofoodwaste, verschillende partners en de buurtbewoners richtte
Oranje een verdeelpunt op voor voedseloverschotten: het ‘buurtrecuppunt’.
Buurtbewoners en vrijwilligers met een
Doe Goed Pas konden zich voor 10 euro per
maand lid maken van het buurtpunt. Daar
konden ze tijdens de openingsmomenten
voedseloverschotten afhalen.
Vrijwilligers en cliënten van Oranje haalden
de overschotten op bij Delhaize. Daarna sorteerden en labelden ze alles en baatten ze
het buurtrecuppunt uit.
Door een gebrek aan vrijwilligers ligt het
project momenteel stil.
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OPSTAP VZW

VOEDSELBOS (NATUURPUNT/CVN)

KOPJEZWAM

Opstap wil onder begeleiding van VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren)
het bestaande moestuinproject in Freinetschool De Tandem uitbreiden naar de buurt
rond de school. Het moestuinproject zou zo
een oppervlakte bestrijken van 2,28 hectare.

Natuurpunt CVN - met de steun van Stad
Brugge, Natuurpunt Brugs Ommeland en
Freinetschool De Tandem – legde met een
groep enthousiastelingen een voedselbos
aan bij de Tandem in Sint-Kruis.

Kopjezwam is een vennootschap dat koffiegruis ophaalt bij Brugse horecazaken en
bedrijven en er oesterzwammen op kweekt.
Die worden rechtstreeks aan de consument
verkocht via de korteketen.

Een voedselbos is een vorm van duurzame
landbouw die aansluit bij de permacultuur.
Daarin wordt de natuur niet tegengewerkt:
bomen, struiken, planten en kruiden vormen
meerdere lagen aan eetbare gewassen. Deze
grote biodiversiteit zorgt voor voedselproductie, is goed voor onze insecten en andere
dieren, en vormt ook een leuke plek om te
vertoeven. Net als in een natuurlijk bos heb
je minder arbeid en technische ingrepen nodig en is het gebruik van kunstmest overbodig.

Na de oogst van de zwammen wordt het
substraat (koffiegruis + karton) gerecupereerd als compost, ideaal om groenten op te
kweken. Het koffiegruis wordt dus drie keer
gebruikt voor een lekker eindproduct (koffie, oesterzwammen, groenten), waardoor
de afvalberg verkleint. Kopjezwam wil nog
meer koffiegruis uit de Brugse afvalberg
halen door samen te werken met scholen,
ziekenhuizen en kantoren.

In 2012 wilden enthousiaste leerlingen de
braakliggende percelen opfleuren en ze kregen de kans om er hun eigen moestuintjes
aan te leggen. Doorheen de jaren groeide het
moestuinproject en sloten verschillende ouders en kinderen zich aan.
Het project werd uitgebreid voor de buurtbewoners van Sint-Kruis en de moestuin kreeg
een nieuwe plaats: naast het buurtspeelplein
aan de rand van het schooldomein. De Brede
Schoolwerking van De Tandem ondersteunde het initiatief om de buurt optimaal te kunnen bereiken.
Vzw VELT bedacht het concept ‘Samentuin’.
De Samentuin verschilt van de gewone volkstuin of buurtmoestuin. De focus ligt er op het
ecologische en het sociale. Deelnemers die
het groter zien, kunnen op een eigen perceeltje een eigen moestuin aanleggen. In de
Samentuin wordt geen kunstmest gebruikt,
wat goed is voor het natuurlijke evenwicht.
Ecologisch moestuinieren is niet moeilijk, je
kunt het leren in een seizoen. Van maart tot
eind september vinden in de moestuin workshops plaats over de basisregels. Een lesgever van VELT zorgt voor de nodige begeleiding en advies. Studenten van Howest bieden
educatieve activiteiten aan voor de kinderen.
www.facebook.com/samentuindetandem

In De Tandem kan iedereen elkaar ontmoeten en letterlijk proeven van wat het voedselbos te bieden heeft. In het najaar wordt er
opnieuw een cursus georganiseerd, waarbij
na een aantal theorielessen een voedselbos
zal worden aangeplant aan het domein van
gemeenteschool Paalbos en de ontmoetings- en belevingsboerderij Hoeve Hangerijn in Assebroek.
www.natuurpunt.be/pagina/voedselbosnetwerk-cvn
anke.desender@cvn.natuurpunt.be of 050 82 57 26

De mensen achter Kopjezwam werken ook
rond verduurzaming, vergroening en het
hergebruik van afval. Zo vormden ze de
leegstaande zolder van Atheneum Jan Fevijn in Assebroek om tot een professionele
kweekruimte voor oesterzwammen. De bedoeling is om een plan uit te werken voor
een groenere, duurzamere schoolcampus
met een kleinere afvalberg.
Voor particulieren ontwikkelde Kopjezwam
de ‘Zwammer’, waarmee je zelf oesterzwammen kunt kweken op je eigen koffiegruis. Voor de niet-koffiedrinker is er de
‘Zwamstam’, een koker die meteen klaar is
om er zwammen in te laten groeien.
www.kopjezwam.be
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DE VOLGENDE PROJECTEN KREGEN 1.500 EURO IN 2016
ORANJE VZW EN
BUURTWERKING ANNABIL
Oranje en Annabil dienden een voorstel in om
een moestuin op te richten waarbij ontmoeting en ecologie centraal staan (begeleiding
door VELT). Nadat ze zijn verwerkt in het
Soepcafé, zullen de biogroenten uit de moestuin in en door de buurt worden gebruikt. Er
wordt nog naar een exacte locatie gezocht.

VISGRO:
'PRETTY GIRL' VISBURGER
De Vlaamse vissers vissen gericht op soorten zoals pladijs en tong, maar er belandt
ook heel wat bijvangst in hun netten, zoals
rode poon, wijting, steenbolk of hondshaai.
Een deel daarvan haalt de markt niet omdat
de vissen te klein zijn, omdat de aanvoer te
groot is, of omdat er te weinig vraag naar is.
Deze soorten worden al te vaak verwerkt als
veevoeder. In het slechtste geval worden ze
vernietigd. En dat terwijl er een tekort is aan
oefenvis voor werkzoekenden die een visopleidingstraject volgen en voor leerlingen van
hotelscholen. De Vlaamse overheid dringt er
bij de sector op aan om hier iets aan te doen.
Het project ‘Fishlabs’ moet ervoor zorgen dat
verse, gezonde vissen niet meer worden weggegooid, maar dat ze worden gebruikt voor de
ontwikkeling van volwaardige visproducten.
In de Vlaamse visveiling staat daarom een
keukenblok waar de ‘restvis’ wordt verwerkt
in vissoep, visballetjes, visgyros, fish & chips,
visloempia’s… Een eerste product dat hieruit
voorkomt is de ‘Pretty Girl’, een visburger op
basis van heek (ook wel ‘mooie meid’ genoemd). Bovendien werd de fileerafdeling van
de veiling gemoderniseerd. Zo is de weg vrij
om een volwaardig en duurzaam netwerk uit
te bouwen en de visburger te verdelen naar
horeca, viswinkels, superettes, hotelscholen,
instellingen, bedrijfskantines…

HOWEST
Zero Foodwaste is een project van de dienst
campusmanagement, de opleiding Toegepaste Gezondheidswetenschappen en het
studentenrestaurant van Howest Brugge.
Dit restaurant bereidt dagelijks verse maaltijden, maar de vraag naar de maaltijden
en het aanbod ervan zijn niet altijd in evenwicht. Het is voor het keukenpersoneel
soms een grote uitdaging om voedselverspilling te voorkomen.
De opzet van het project is om voedseloverschotten te verwerken in een gezonde
‘nieuwe’ maaltijd voor thuis of op kot. Daarnaast wil men de studenten bewust maken
van voedselverspilling en het sociaal engagement verhogen door buurtbewoners en
hulporganisaties te betrekken in het project.
De studenten kijken eerst welke voedselresten nog herbruikbaar zijn, rekening houdend
met de regelgeving rond voedselveiligheid.
Daarna bedenken ze gezonde en creatieve
gerechten waarin de voedselresten kunnen
worden verwerkt. De volgende stap is dat
de studenten deze creatieve gerechten zelf
bereiden in de grootkeuken van de campus.
Ten slotte berekenen ze hoeveel voedsel gespaard werd en bepalen ze de ‘winst in euro’.
Zo leren de studenten hoe kostbaar voedsel
is en hoe ze in het dagelijkse leven voedselverspilling kunnen tegengaan.
De recepten worden uitgeschreven en verspreid in een (digitaal) receptenboekje. Zo
leren ook studenten uit andere opleidingen
en de personeelsleden van de school om op
een milieubewuste manier met voedsel om
te gaan.

WOONZORGCENTRUM ENGELENDALE
WZC Engelendale bevindt zich in de Vlamingdam, hartje Brugge, en heeft een
prachtige tuin. Om deze meer tot leven te
laten komen en de bewoners te laten genieten van het groeien en bloeien, begon het
bestuur, in samenwerking met Landelijke
Gilden, met het project ‘Warme Tuin’.
Enkele buren reageerden enthousiast op de
oproep om in de tuin te moestuinieren. De
opbrengst van de oogst is niet het hoofddoel
van dit project, maar wel de warmte tussen
de mensen en de beleving van het ecologisch
tuinieren. In september 2016 was er de eerste ‘Tuinbabbel’ met verse soep, fruit…
In en rond de tuin staan er nog heel wat activiteiten op de planning: tuiniers en bewoners
plantten al honderd surfinia’s en daar komen
binnenkort zonnebloemen bij. Er werd een
imker gecontacteerd, de ‘Tuinbabbel’ voor
dit jaar ligt vast en het peter- en meterschap
begint vorm te krijgen. Er worden ook zitbanken geïnstalleerd en fruitstruiken geplant.
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FAIRTRADE-ACTIES
HET BRUGS FOOD
LAB IS NU VOORAL
BEZIG MET:
- het promoten van
de handleiding rond
duurzame voeding;
- het verbinden van
vraag en aanbod van
voedseloverschotten +
de bachelorproef rond
voedselverlies (Vives);
- hun rol als klankbordgroep in
de opmaak van het strategisch
actieplan korteketenhub(s)
-Provincie West-Vlaanderen;
- het verbinden van vraag
en aanbod van grond
voor stadslandbouw + het
promoten van moestuinieren
(zie vorig artikel);
- het stimuleren van duurzame
voeding in scholen (project
Vredeseilanden);
- het creëren van
eetbare parken.
Wil je met jouw organisatie meewerken
aan het Brugs Food Lab? Of wil je je
engageren als vrijwilliger? Zie je in je eigen
buurt mogelijkheden rond moestuinieren,
innovatieve landbouwprojecten of
voedselverlies? Neem contact op via
leefmilieu@brugge.be of 050 47 53 80.
Info, brochures en tips staan op
www.detoekomstvanbrugge.be/nl/food-lab.
Facebook: Bruggeklimaatneutraal

FAIR TRADE@WORK
DONDERDAG 11 MEI

SCHOLENACTIE ‘HANDEL NU!’
VRIJDAG 12 MEI

Wens je werknemers en je collega’s een
‘Happy Fair Trade Day’ en trakteer hen op 11
mei op een knapperig fairtradekoekje of een
(h)eerlijke cocktail na het werk. Of maak er
een gezellige teamactiviteit van en tover een
verrassend fairtrade-ontbijt of een eerlijke
lunch op tafel.

Oxfam Wereldwinkels roept lagere scholen,
secundaire scholen en hogescholen op om
deel te nemen aan de actie ‘Handel nu!’. Zet
met je school een originele actie op rond fair
trade, registreer je actie op fairtradeday.be
en wie weet wordt jouw school de winnaar
van ‘Handel nu!’ 2017.

Op www.brugge.be/fair-trade-op-de-werkvloer
vind je meer informatie en tips en ontdek je
waar je fairtradeproducten kunt kopen.
Wil je als Brugs bedrijf dagelijks fairtradeproducten (koffie, suiker, thee…) gebruiken
op je werkplek?
Surf naar www.fairtradeatwork.be en maak
kans op de ‘Havelaar Award’.

LEZING: KUN JE EEN BETERE
WERELD KOPEN?
VRIJDAG 12 MEI
Door een Fairphone te kopen en Max Havelaarkoffie te drinken, draag je bij aan een
betere wereld. Maar kun je de consument
verantwoordelijk houden voor de problemen elders in de wereld?
In zijn boek 'Kun je een betere wereld kopen?'
toont Wouter Mensink aan dat het net iets ingewikkelder is dan dat. Op 12 mei geeft hij
daarover meer uitleg in het Stadhuis. Deze
lezing start om 20.00 uur. Nadien kun je vragen stellen en een fairtradedrankje nuttigen.
Tickets kosten 5 euro bij Vormingplus regio Brugge vzw,
Sint-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge
050 33 01 12
regio.brugge@vormingplus.be

WORLD FAIR TRADE DAY
ZATERDAG 13 MEI
Op 13 mei ontdek je op de Burg verschillende activiteiten om World Fair Trade Day
te vieren. Kom van 11.00 tot 17.00 uur alles te weten over eerlijke handel via de Fair
Trade Expo, stap binnen in het fairtradechocolademuseum, laat je gezicht beschilderen
met eerlijke chocolade en deel het resultaat
selfiegewijs met de wereld. Dorstigen kunnen terecht in de fairtradebar met terras en
er live de fietstocht van de ‘fairtradefietsers’
volgen. Zij fietsen die dag 6.100 km bij elkaar
voor eerlijkere handelsvoorwaarden voor de
cacaoboeren in het Zuiden. Dat is de afstand
van Brugge tot cacaoproducent COOPASA in
Ivoorkust.
Zin om mee te fietsen en het doel van 6.100
km te halen? Kijk op
www.brugge.be/agenda-fair-trade-acties.

CHOCOLATIERS IN CHOC
Brugge telt niet minder dan vijftig chocoladewinkels en chocolatiers. Sommigen van
hen zijn ‘in choc’ over de lonen en de werkomstandigheden van de cacaoboeren in het
Zuiden. De chocolatiers willen daar iets aan
doen door meer fairtradechocolade te kopen
en te verkopen.
Benieuwd welke chocolatiers ondertussen
al een fairtradeaanbod hebben? Zoek de
fairtradedeurstickers of kijk op de hieronder
vermelde website.
www.brugge.be/agenda-fair-trade-acties
050 44 82 44
noordzuiddienst@brugge.be
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WERKZAAMHEDEN
VERNIEUWING VAN STRATEN

HET NIEUWE ZAND KRIJGT MEER EN MEER VORM

Op tal van plaatsen in Brugge worden nutsleidingen vernieuwd
of vinden beperkte werkzaamheden plaats. Dit is nodig om het
openbaar domein als een goede huisvader te beheren. Een aantal straten kregen recent of krijgen binnenkort een nieuwe riolering en een volledige heraanleg. Een overzicht.

Op ’t Zand wordt er met man en macht gewerkt om de eerste
fase van de heraanleg in de zone kant van de binnenstad, tussen Noordzandstraat en Westmeers, én de helft van het plein
kant Concertgebouw, af te werken tegen midden juli 2017.

Sector centrum:
-

Jakobinessenstraat (afgewerkt midden april);
Simon Stevinplein (afgewerkt eind maart);
Zuidzandstraat (afgewerkt midden april);
Hadewijchstraat en Jan Van Ruusbroecstraat
(nutsleidingen zijn al vernieuwd – nu volgen nog de
heraanleg en de rioleringswerkzaamheden);
Prinsen- en Prinsessenkwartier (afgewerkt eind juni a.s.);
Damse Vaart-Zuid (nutsleidingen zijn al vernieuwd – nu
volgen nog de heraanleg en de rioleringswerkzaamheden);
’t Zand (afgewerkt tegen juli 2018);
’s-Gravenstraat (afgewerkt tegen begin juni 2017) en
Stokersstraat (afgewerkt tegen het zomerbouwverlof 2017).

Omdat er al een aantal delen afgewerkt zijn, krijg je een duidelijker beeld van hoe ’t Zand er in zijn nieuwe vorm zal uitzien:
- de zone kant binnenstad, tussen de Noordzandstraat en de
Westmeers, werd betegeld en kan weer worden ingenomen
door de terrassen;
- in de terraszone werden nieuwe lindebomen aangeplant en
door het systeem van ondergrondse groeiconstructies wordt
een gezonde groei gegarandeerd;
- aan de trappen aan beide oevers van de reien (kant Westmeers) wordt verder gewerkt, maar nu al krijg je een goede
indruk van het eindresultaat;
- de riolering in de rei onder ’t Zand, tussen Westmeers en
Noordzandstraat, is ook volledig vernieuwd.

- Moerkerkse Steenweg, tussen Schaakstraat en
Julius Delaplacestraat (afgewerkt eind maart);
- omgeving De Zorge Sint-Kruis (afgewerkt
tegen zomerbouwverlof 2017);
- vernieuwing verharding rond kantine, voetbalvelden,
nieuwe schuilinfrastructuur Gulden Kamer
(afgewerkt tegen zomerbouwverlof 2017).

In maart werd ook al een tweede fase van de heraanleg opgestart in de zone tussen Concertgebouw – busstation – Koning
Albert I-laan - Boeveriestraat. De nutsleidingen werden er aangepast en vernieuwd. In mei starten wellicht de rioleringswerkzaamheden en heraanleg in deze zone:
- het vernieuwen van de riolering;
- het vernieuwen van de waterdichting van de parking;
- de heraanleg van de wegbedekking.
Om bijkomende dichtingswerkzaamheden van de parking te
kunnen uitvoeren tot aan het Concertgebouw werd deze fase
een maand vroeger opgestart dan voorzien.

Sector west:

Hierna volgen nog drie fasen. Daarover krijg je later meer informatie.

Sector oost:

- Heidelbergstraat, vanaf spoorwegbrug tot fietspad
Kloosterhof (afgewerkt eind juni a.s.);
- Boeveriepoort, tunnel onder spoorweg en bruggetjes
over de Vesten (afgewerkt tegen april 2018);
- Bevrijdingslaan, afrittencomplex op de Expresweg (aan
het einde van deze maand start de volgende fase, eind
augustus wordt de tunnel in gebruik genomen).

Sector noord:
- Oostendse Steenweg (alle fasen afgewerkt tegen maart
2018);
- Vaartstraat (afgewerkt tegen eind 2017).
Openbaar Domein – wegen, Hoogstraat 37, 8000 Brugge, 050 44 85 85
www.brugge.be -> rubriek Leven & Mobiliteit -> Wegwerkzaamheden
www.bruggebereikbaar.be
www.brugge.be/hetnieuwezand

De derde fase van de heraanleg zou opgestart worden half/eind
augustus. Dan zou er gewerkt worden op de helft van het plein
van ’t Zand: het gedeelte palend aan de terrassen aan de kant
van de binnenstad en aan de tijdelijke rijweg over ‘t Zand.
Gelijktijdig met de derde fase wordt ook de vierde fase aangevat:
de verbinding vanaf de Noordzandstraat tot en met de Hoefijzerlaan.

Infopunt in In&Uit
In In&Uit, ’t Zand 34, 8000 Brugge (Concertgebouw) is er een
infopunt over de heraanleg van ’t Zand en de Vrijdagmarkt. Bewoners en bezoekers die vragen hebben over de werkzaamheden kunnen er een meldingskaart invullen en deponeren. De
ingevulde kaartjes worden op regelmatige basis opgehaald en
behandeld.
In&Uit is open van maandag tot zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
en op zondag van 10.00 tot 14.00 uur. In In&Uit kun je ook het
boek over de heraanleg kopen voor 5 euro.
Openbaar Domein – wegen – sector centrum, Hoogstraat 37, 8000 Brugge
050 44 85 85
www.brugge.be -> rubriek Leven & Mobiliteit -> Wegwerkzaamheden
www.bruggebereikbaar.be
www.brugge.be/hetnieuwezand
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RANDPARKING KATELIJNE
Aan het begin van de Baron Ruzettelaan wordt een tijdelijke
randparking aangelegd in het noordelijke gedeelte van een ongebruikt terrein aan de hoge Katelijnebrug en het Kanaal Gent
– Oostende. Dit project is een volgende stap in de uitvoering van
het mobiliteitsplan. Daarin staat dat bijkomende randparkings
nodig zijn op wandelafstand van de stad. Daar kunnen bezoekers en wie werkt in de binnenstad de wagen gratis parkeren.
De aanleg van deze gratis parking wordt in deze fase zo eenvoudig mogelijk gehouden, in afwachting van een latere, definitieve realisatie. De ingebruikname is voor 2018.
Het in- en uitrijden zal gebeuren in de Baron Ruzettelaan, naast
het Lukoil benzinestation. Via een geasfalteerde weg en een
brug over het Zuidervaartje zul je het parkeerterrein kunnen
bereiken. Er is plaats voor 430 auto’s. Wie vanuit Steenbrugge
komt, neemt een extra afslagstrook in de Baron Ruzettelaan op
de plaats waar zich nu een middenberm bevindt. In de uitvoering
gaat extra aandacht naar de veiligheid op dit aansluitingspunt.
De ondergrond van de parking bestaat uit steenslag. De wegen
errond worden aangelegd in asfalt. Op het terrein komen fietskluizen en acht parkeerplaatsen voor personen met een beperking.
Bij de aanleg worden de aanwezige bomen maximaal behouden. Evenwijdig met de Baron Ruzettelaan en het kanaal wordt
bovendien een dichte rij (hoogstammige) bomen aangeplant om
het parkeerterrein af te bakenen. Op die manier moeten er geen
vangrails worden geplaatst en wordt het terrein onttrokken aan
het oog van de bewoners.

SAMEN HET OVERSTROMINGSRISICO
LANGS DE KERKEBEEK VERMINDEREN:
DEEL JE MENING
In een vorige BiS kon je al lezen over het
project van de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) over het overstromingsrisico van de
Kerkebeek. Met behulp van alle betrokken
inwoners, bedrijven, verenigingen en overheden wil de VMM oplossingen en maatregelen
zoeken om het overstromingsrisico in Zedelgem en Sint-Michiels te verminderen.

Deel jouw idee of mening en
zoek mee naar oplossingen
Tot en met zondag 18 juni kun je als betrokkene je idee of mening om de overstromingsrisico’s te verminderen delen op
kerkebeek.riviercontract.be. Je kunt er ook reageren op ideeën van andere deelnemers en
organisaties.
Doe je dit liever niet online? Op de website kun
je middelen downloaden die je helpen om zelf
een overleg of gesprek te organiseren met je
buren, vrienden of vereniging.

Meer weten over het project?
Openbaar Domein - wegen - sector oost,
Hoogstraat 37, 8000 Brugge, 050 44 85 85
www.brugge.be/plannen -> Assebroek

Op kerkebeek.riviercontract.be staat alle informatie en nieuws over het project en een
overzicht van de stappen die al werden gezet.
Je kunt nog steeds de test doen en te weten
komen hoe groot de overstromingskans is
voor jouw woning, bedrijf of straat en hoe de
kans stijgt door de klimaatverandering.
Tijdens de leerrijke bijeenkomsten kunnen de
deelnemers ook meningen uitwisselen. De
eerste keer kwamen meer dan tweehonderd
inwoners uit Zedelgem en Sint-Michiels samen. De verslagen van deze samenkomsten
vind je online.
kerkebeek.riviercontract.be

18

ENTHOUSIASTE
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
VOOR 'FEEST IN 'T PARK'

VRIJWILLIGERSCENTRALE
Op zoek naar vrijwilligerswerk? Deze organisaties hebben
dringend jouw hulp nodig.

Op zaterdag 24 juni vindt het jaarlijks mondiaal festival ‘Feest in’t
Park’ weer plaats in het Minnewaterpark. Wil jij mee de handen uit
de mouwen steken? De organisatie is op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers (16+) om het festival goed te laten verlopen. Er zijn
verschillende taken.

'T SPOOR

't Spoor Brugge zoekt vrijwilligers voor:
- Blink: (re)integratie van leerlingen die in het onderwijs uit
de boot dreigen te vallen.
- Netwerk Leerrecht: jongeren laten de schoolloopbaan tijdelijk los en volgen een alternatief leertraject.
- 't Scharnier: studie-ondersteuning voor maatschappelijk
kwetsbare gezinnen.
’t Spoor Brugge
Erik Haven
0473 26 36 81
erik.haven@hetscharnier.be

TUINPROJECT
Een greep uit het aanbod:
• WOENSDAG 21 T.E.M. VRIJDAG 23 JUNI
- opbouwploeg: nadarhekken plaatsen, banners ophangen…
- materiaalploeg: materiaal ophalen, in- en uitladen…
• ZATERDAG 24 JUNI
- permanentieploeg: ingangen controleren
- artiestenploeg: begeleiding, catering… van de artiesten
- parkeerwacht: wagens en fietsen naar hun
parkeerplaats begeleiden…
- materiaalploeg: materiaal in- en uitladen, podiumhulp…
• ZONDAG 25 JUNI: opruimen van het park
Ben je heftruckchauffeur en kun je op de bovenstaande data een
handje toesteken? Neem dan zeker contact op met de Noordzuiddienst!
Alle vrijwilligers ontvangen drankbonnetjes, afhankelijk van het
aantal gewerkte shifts.
Wie op zaterdag twee shifts werkt, krijgt ook eetbonnetjes.
In september zijn alle vrijwilligers welkom op de bedankingsreceptie.
Surf naar www.feestintpark.be en vul het inschrijvingsformulier voor
vrijwilligers online in. In de loop van juni ontvang je de nodige afspraken in je mailbox.
noordzuiddienst@brugge.be, 050 44 82 49

Werk je graag in de tuin en wil je tijd vrijmaken om senioren
te helpen?
Wil je deel uitmaken van een frisgroen tuinproject?
Dan is het project ‘Zorgeloos Tuinieren’ in Brugge en omstreken iets voor jou!
Zorgeloos Tuinieren
Stéphanie Theuninck
050 32 78 89
stephanie.theuninck@ocmw-brugge.be

ONTHAAL

Wil je helpen met het onthaal van jonge ouders en hun baby’s?
Weeg en meet je graag baby’s en peuters? Heb je een paar
uurtjes per maand vrij?
Neem dan zeker contact op met Consultatiebureau Kind en
Gezin Damse Vaart!
Kind en Gezin Damse Vaart
Britt Van Oost
050 44 79 44
huizenvanhetkind.wvl@bondmoyson.be
VRIJWILLIGERSCENTRALE,
KRAANPLEIN 6, 8000 BRUGGE
VRIJWILLIGERSCENTRALE@BRUGGE.BE,
050 44 82 22
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DEELNEMEN
AAN DE GOUDEN
BOOMSTOET
De vijfjaarlijkse Praalstoet van de Gouden Boom gaat dit jaar uit
op zaterdag 19 en zondag 20 augustus. Bert Gevaert nam er in
2007 voor het eerst aan deel en raadt het iedereen aan.
“Ik was zelf naar de organisatoren gestapt met de vraag of ik de rol
van Pyramus mocht spelen in de scène ‘De Zelfmoord van Pyramus
en Thisbe’. Als leerkracht Latijn ken ik dit verhaal van de Romeinse auteur Ovidius heel goed. De rol was jammer genoeg al bezet,
maar die van Filips van den Elzas was nog beschikbaar. Ik kreeg de
eer om een wettekst zo’n kleine vijftig keer luidop voor te lezen en
dit twee weekends na elkaar. Op 1 september stond ik weer voor de
klas met amper nog stem, maar dat had ik ervoor over.
In 2012, zonder twijfel de warmste editie ooit van de stoet, kreeg ik
opnieuw een bijzondere rol, die van Antoon van Bourgondië. Als lid
van de Brugse schermgilde ‘de Hallebardiers’ vroeg ik of ik in harnas mocht optreden, liefst op een praalwagen. In plaats daarvan
mocht ik plaatsnemen op de rug van het paard Astra. Omdat ik niet
veel ervaring had met paardrijden, kreeg ik rijlessen van Jozef de
Faudeur, die zelf vaak heeft meegereden in Brugse stoeten. Het
was een unieke ervaring om geharnast en op de rug van een paard
deel te nemen aan de stoet, zelfs bij temperaturen van meer dan
30 graden.
Deze zomer speel ik weer de rol van Antoon en opnieuw is het Jozef
die mij rijlessen geeft. Astra is ondertussen gestorven en nu moet
Tina, het nieuwe paard, mij leren vertrouwen. Ze mag bijvoorbeeld
niet schrikken van het geluid van mijn harnas. De rijlessen die de
komende maanden volgen, zullen dit wel in orde brengen.
Dit jaar is de Gouden Boomstoet een activiteit voor mijn hele gezin.
Mijn vrouw Veerle en mijn jongste dochter Victoria zullen bedelaars zijn in de groep van Karel de Goede en mijn oudste dochter
Irene mag de stoet afsluiten als prinses op een praalwagen.”

Gezocht: nog 170 mannen en
extra handen achter de schermen!
De Gouden Boomstoet zoekt nog 170 mannen om mee te figureren. Voel je je net als Bert Gevaert geroepen om deel te nemen aan dit unieke spektakel of wil je graag achter de schermen
helpen met de organisatie van de stoet, neem dan contact op
via ellen@goudenboomstoet.be.
www.goudenboomstoet.be

Ticketverkoop
De ticketverkoop is intussen gestart. Er zijn 4.600
tribuneplaatsten op de Markt en 2.600 zitplaatsen
aan de Sint-Salvatorskathedraal, de O.L.V.-kerk, de
Dijver en de Markt.
Tickets voor de tribune kosten 15 euro, voor de zitbanken is dat 5 euro. Ze zijn verkrijgbaar bij In&Uit
(’t Zand 34), de toerismebalie in het Historium
(Markt) of via www.ticketsbrugge.be.
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BELGIEK OP TOURNEE

MEITOER UITWIJKEN

In de sfeer van de bruine volkskroeg serveert het Belgiekteam gratis
concerten op vrijdagavond. Na de passage vorig jaar van onder meer
Derek, Rudy Trouvé en Steven De Bruyn, staat er weer een fijne selectie van bekende en minder bekende artiesten op het programma.
Verwen je oren en spreek af met buren en vrienden. De sympathieke
barman serveert je dranken tegen zachte prijzen. Om 20.00 uur openen de deuren, om 21.00 uur start het optreden.

De Uitwijkenkaravaan rijdt in mei weer tot aan je voortuin met een
gratis aanbod van theater, workshops en muziek. Uitwijken zorgt er
zoals altijd voor dat je je vrienden en buren ontmoet in een gemoedelijke sfeer. Dit jaar kun je genieten van de nieuwe theatervoorstelling
van Wie Walvis, en geven onder meer Renée en Stoomboot het beste
van zichzelf.

De toegang van ‘Belgiek op tournée’ is gratis en iedereen is welkom. Op
zaterdag en zondag nemen de lokale buurtcomités en verenigingen de
Belgiek over om er hun eigen activiteiten te organiseren.

Waar vind je de Belgiek?

Vrijdag 19 mei op het basketbalplein in de Jan Breydellaan in
Sint-Andries. Concert: Tine Vandenbussche - L’amour c’est fou!
Vrijdag 9 juni op het basketbalplein in Gentele, Sint-Pieters.
Concert: Emile Verstraeten & Twenty Strings.
Vrijdag 16 juni in het Graaf Visartpark in Christus-Koning.
Concert: Dirk Blanchard.
Vrijdag 23 juni op het Marktplein in Zeebrugge.
Concert: Jeroen Kant.
www.belgiek.be

Ook deze keer hangt de heerlijke geur van versgebakken wafels over
de meitoer. Halverwege de namiddag worden ze geserveerd en iedereen mag er eentje proeven. Nieuw in het namiddagprogramma is de
samenwerking met de ‘buurtoppepper’ (zie vooraan in deze BiS) én de
eerste editie van de ‘Uitwijken-games’.
De meitoer Uitwijken komt nog langs op zaterdag 13 mei in Sint-Pieters,
op zondag 14 mei in Sint-Andries, op zaterdag 20 mei in Sint-Michiels,
op zondag 21 mei in Assebroek, op zaterdag 27 mei in Brugge centrum
en op zondag 28 mei in Christus-Koning. Het namiddagprogramma
loopt van 13.30 tot 18.00 uur.

Het programma en de definitieve locaties staan op www.uitwijken.be.
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ERFGOEDBRUGGE.BE EN
‘BRUGGE IN 100 OBJECTEN’ BRENGEN
DE UNIEKE PORSELEINKAARTEN VAN
DAVELUY ONDER DE AANDACHT
Het Brugse stadsarchief bezit een mooie verzameling van
kleine en kleurig geïllustreerde porseleinkaarten. Het gaat
om reclamedrukwerk voor handelszaken en hotels, naamkaartjes van gegoede burgers, menukaarten van luxueuze
diners en uitnodigingen. Af en toe werden ook porseleinkaarten met stadsgezichten gedrukt. Al deze porseleinkaarten vormen een rijke bron van beeldmateriaal over
Brugge en de bezigheden van de bewoners.
De firma Daveluy, een Brugs familiebedrijf, maakte in de 19de
eeuw naam en faam als een van de grootste drukkerijen van
West-Vlaanderen. De firma drukte tussen 1842 en 1853 heel
wat porseleinkaarten. De rijkelijk versierde porseleinkaart
voor eigen huis (zie illustratie) is natuurlijk de beste reclame.
De porseleinkaarten danken hun naam aan het gebruik van
verf uit de porseleinproductie. Een samenstelling uit kaolien
en loodwit zorgt voor de aantrekkelijke glans en hardheid,
maar maakt de productie ook tot ongezonde arbeid. Dat heeft
er vermoedelijk voor gezorgd dat na 1860 deze visitekaartjes
een zeldzaamheid werden.
De blog ‘Brugge in 100 objecten’ vormt een virtueel museum
dat aan de hand van honderd objecten in de Brugse geschiedenis duikt. Ook de porseleinkaarten van Daveluy kregen er
een plaats. Meer nog, ze zijn het vijftigste object dat aan bod
kwam en markeren zo de helft van deze reis langs klassiekers en verborgen parels. Meer weten of benieuwd naar de
voorgaande gekozen objecten? Breng dan zeker een bezoekje
aan www.bruggein100objecten.wordpress.com.
Of ben je benieuwd naar de volledige collectie porseleinkaarten bewaard in het Stadsarchief? Surf dan naar www.erfgoedbrugge.be, tik ‘porseleinkaart’ als zoekterm in en je kunt inzoomen op bijna driehonderd schitterende porseleinkaarten.

GEZOCHT: EEN HART
VOOR SPORTERFGOED
Ben je gepassioneerd door het verhaal van je sportvereniging? Wil je zorg dragen voor het verleden
ervan? Treed dan in de voetsporen van een zestigtal Brugse sportievelingen en word erfgoedverantwoordelijke. De Sportdienst, de Sportraad, het
Stadsarchief en de Erfgoedcel Brugge zorgen voor
ondersteuning.
Wil je meer weten? Stuur een mailtje naar
ina.verrept@erfgoedcelbrugge.be.
Benieuwd naar het verhaal van een erfgoedverantwoordelijke? Bekijk dan zeker de filmpjes op
www.erfgoedcelbrugge.be/sporterfgoed.
Yves Dautricourt en Yves Evrard van de Koninklijke Hockeyclub Brugge zetten zich in
als erfgoedverantwoordelijke van hun sportclub.
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HALLO BABY

EXPO OVER GEBOORTERITUELEN IN BEWEGING
Rituelen markeren vaak een belangrijke gebeurtenis in ons leven. We
grijpen ernaar terug bij een geboorte, bij verlies of tijdens een moment
van intens geluk. Rituelen bieden een houvast en een kader. Religie gaat
hand in hand met rituelen. Denk maar aan het doopsel bij katholieken, de
besnijdenis bij joden en moslims of het islamitische gebruik van de 'ezan',
het influisteren van de naam na de geboorte.
Het project ‘HALLO BABY’ ging op zoek naar veranderende geboorterituelen in Vlaanderen, Brussel en Brugge: publieke of persoonlijke, soms verborgen gebruiken, geïnspireerd door wetenschap, geloof en bijgeloof. Het
resultaat van vele interviews en gesprekstafels is nu te zien in de boeiende
expo ‘HALLO BABY’. Ook de Brugse dames Georgette en Tatzari vertelden
hun verhaal.
Georgette is geboren in 1930 en heeft twee zonen. Ze vertelt geanimeerd
over hoe groot de onwetendheid toen was over zwangerschap en bevallen:
“In die tijd verkondigde men dat de paters Kapucijnen de baby’s brachten.
Op dinsdag wandelden de seminaristen in de Peterseliestraat langs de vesten. Wij moesten hen passeren aan de Oliebaan om naar school te gaan,
dus vroegen we altijd een prentje en of ze een baby’tje wilden brengen. En
dat geloofden we, want dat was informatie van onze papa en mama.”
Voor haar eigen kinderen en voor vele anderen breide Georgette doopkleedjes en andere babyspullen. Kleine kunstwerkjes die in de familie doorgegeven worden. Om de traditie in stand te houden, breit Georgette nog steeds
voor de hele familie.
De liefde bracht Tatzari van Mexico naar Bugge. Vijf jaar geleden kwam
ze met haar Belgische man naar Assebroek. Intussen is ze voorzitter van
Voz Latina, een groep vrouwen uit Latijns-Amerika die elkaar vonden in
Brugge en zich aansloten bij FMDO, Federatie van Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties. Afgelopen zomer beviel ze van een dochter, Itzayana, wat 'geschenk van God' betekent. Haar baby is echt wel een
godsgeschenk, vertelt ze, en haar man en zijzelf zijn dolgelukkig. Toch had
ze liever wat meer informatie gekregen over die andere wolk – de minder
roze, zeg maar. Baby’s houden je ook wakker, zijn soms lastig, willen eten
of weer niet… Een baby vraagt heel wat opoffering, al relativeert Tatzari dat
ook meteen. Haar moeder en zus kwamen naar België en hebben haar
dochtertje al gezien. Om de rest van haar familie te laten kennismaken met
het kleine meisje reizen ze binnenkort af naar Mexico. Ondertussen nam
Tatzari enkele Belgische gebruiken over, maar ze vergeet haar Mexicaanse
roots niet. Voor haar ‘babyshower’, een feest waar de zwangere vrouw in de
bloemetjes wordt gezet, maakte ze typisch Mexicaanse ‘piñata's’ in de vorm
van een moederkip en haar kuiken. Het was de bedoeling ze te vullen met
snoep en confetti waarna de gasten ze geblinddoekt mochten stukslaan,
maar Tatzari bedacht zich en houdt ze nu bij voor de baby.
Naast het doopkleed en de piñata's ontdek je in de expo nog veel meer geboorterituelen en levensverhalen uit verschillende culturen.
‘HALLO BABY. Geboorterituelen in beweging’ loopt nog tot en met zondag
11 juni in de Heilige Magdalenakerk (Schaarstraat/Astridpark, 8000 Brugge) en is dagelijks te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
Deze tentoonstelling is een initiatief van Gezinsbond in nauwe samenwerking
met LECA, FMDO, Stad Brugge, Vormingplus regio Brugge en YOT. Met medewerking van Erfgoedcel Brussel, FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, KADOC-KU Leuven, De Centrale, IVCA en Wereldvrouwen en de steun
van de Vlaamse Overheid en Stad Brugge.

www.hallobaby.be
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EXPO: RELIGIEUS ERFGOED,
EEN ZORGENKIND
In de Sint-Jakobskerk (Sint-Jakobsstraat 45) gunt een bijzondere tentoonstelling je een blik op de zorg voor het religieus erfgoed in Brugge. Ons religieus patrimonium is omvangrijk, met zeven historische
kerken in de binnenstad, de vele kerken in de deelgemeenten, tientallen kloosters en kapellen, het Begijnhof en meer dan driehonderd
Mariabeelden in het straatbeeld.

EXTRA PROGRAMMA
Maandag 15 mei om 19.30 uur:
Dialoogtafel over geboorterituelen
Gratis, inschrijven via Vormingplus.

Maandag 22 mei om 19.00 uur:
Lezing: Als verwachting verlies wordt

Deelnemen kost 3 euro, inschrijven via Vormingplus.
Leden van de Gezinsbond krijgen ter plaatse 1 euro
korting op vertoon van hun lidkaart.

Woensdag 24 mei om 19.00 uur:
Stoelendans: Getuigenissen over geboorte
Gratis, reserveren is niet nodig.

Bezoek de expo met een gids

Sluit aan bij een groep op zaterdag 6 mei om 10.30 uur
of op vrijdag 2 juni om 14.30 uur.
Dit kost 5 euro, inschrijven via Vormingplus.
Boek je eigen gids via S-wan vzw op 0499 72 37 10 of
via info@s-wan.be.
Per groep (maximum twintig personen) betaal je 75 euro.
Inschrijvingen: www.vormingplus.be/brugge of 050 33 01 12
www.hallobaby.be/informatie/expo, scw@gezinsbond.be
of geert.souvereyns@brugge.be

Het hoofdaltaar van de Sint-Jakobskerk tijdens de verdelging van de klopkever.

Dit erfgoed bewaren en doorgeven aan de volgende generatie is geen
sinecure. Het verminderde en verouderde aantal priesters, kloosterlingen en kerkgangers heeft als gevolg dat verschillende van die gebouwen vandaag leegstaan en straks mogelijk een andere bestemming
krijgen. En wat moet er gebeuren met alle erfgoedobjecten die zich in
die gebouwen bevinden?
Het Brugse stadbestuur zet zich al langer in voor het religieus erfgoed.
Dankzij een ploeg toezichters zijn de historische kerken sinds 2002 dagelijks open voor bezoek. Sinds 2006 is er een consulent religieus erfgoed die de kerkbesturen en kloosterordes bijstaat in het behoud en
beheer van hun patrimonium.
Samen met Erfgoedcel Brugge en Provincie West-Vlaanderen startte
deze consulent in 2014 een meerjarentraject om de digitale inventarisatie van de erfgoedcollecties van de Brugse parochiekerken mogelijk te
maken. Vrijwilligers worden opgeleid om mee te werken aan de opmaak
van digitale erfgoedinventarissen. Deze inventarissen zijn een hulpinstrument voor de kerkbesturen bij de verdere zorg voor hun collectie.
De expo ‘Religieus erfgoed, een zorgenkind’ toont hoe je het behoud
en beheer van kerkschatten het best aanpakt. Ze staat stil bij doelbewuste schade (zoals diefstal en vandalisme), maar ook bij niet-bedoelde
schade, bijvoorbeeld door een gebrek aan kennis, door ongedierte, door
klimaatschommelingen of door het te laat ingrijpen om verdere schade
tegen te gaan.
De tentoonstelling toont dat een goed behoud en beheer het werk van vele
handen is en dat kleine ingrepen voor een groot verschil kunnen zorgen.
Nog tot vrijdag 30 juni, dagelijks van 10.00 tot 13.00 uur en van
14.00 tot 18.00 uur (gesloten op zondagvoormiddag).
De toegang is gratis.
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HERBELEEF JE KINDERTIJD IN HET
VOLKSKUNDEMUSEUM
In het Volkskundemuseum kun je deze lente en zomer je kindertijd
herbeleven. De tentoonstelling ‘Kinderen van toen, senioren van nu’
laat je ervaren hoe het was om kind te zijn in de jaren 30, 40 en 50.
Sinds Erfgoeddag van 23 april werd de tentoonstelling aangevuld met
de collectiepresentatie ‘Wat een meisje weten moet’.
Voor de meeste meisjes die opgroeiden in de jaren 1930-1960 gold het
huisvrouwschap als hoogste ideaal. De expo in het Volkskundemuseum
laat zien welke verwachtingen en ideaalbeelden het onderwijs, de reclame en de damesbladen projecteerden op de meisjes en jonge vrouwen van toen. In de jaren 50 deden ook heel wat nieuwe huishoudelijke
apparaten hun intrede. Betekenden die wel degelijk een verlichting van
de huishoudelijke taken? Of legden zij de lat alleen maar hoger?
Sinds vorig jaar heeft het Volkskundemuseum ook een traditiekamer.
Daar kon je al zien hoe verschillende generaties Bruggelingen de geboorte van een nieuw leven vierden.
Sinds 2 mei blikt het Volkskundemuseum terug op zestig jaar Eerste en
Plechtige Communie (1900-1960).

IJSLAMMETJES, STRIKKEN,
MATROZENPAKKEN EN ANDERE
COMMUNIEGEBRUIKEN
In mei vieren duizenden jongeren en kinderen in Vlaanderen
hun communie of lentefeest. Katholieke kinderen van zes of
zeven jaar doen dan hun eerste communie. De twaalfjarigen
bevestigen hun keuze voor het katholieke geloof in een plechtige communie. Voor wie niet gelooft, is er het lentefeest. Dat
kan variëren van een symbolisch overgangsmoment tot een
zomerse barbecue.
De tentoonstelling laat zien hoe deze vieringen doorheen de
tijd zijn geëvolueerd. Ken je nog het gebruik van het communiekroontje en de communiestrik? Of het aansnijden van een
ijslam? Of heb je nog een foto van jezelf of je ouders in minibruidskledij of matrozenpak? Op deze tentoonstelling kom
je meer te weten over de betekenis en oorsprong van al deze
tradities en gebruiken.
Vier je dit jaar je eerste communie, vormsel of lentefeest?
Kom naar het Volkskundemuseum en geef een communieof lentefeestkaartje af aan de herbergier van dienst. In ruil
krijg je een zakje ouderwets (maar versgebakken) snoep uit
de spekkenbakkerij van het Volkskundemuseum.
Het Volkskundemuseum is ook op zoek naar Brugse senioren die graag en levendig kunnen vertellen over hun kindertijd. Als je je aangesproken voelt of zo iemand kent, laat het
dan weten aan bruggemuseum@brugge.be. Een interviewer
komt dan aan huis om deze verhalen op te tekenen en ze
voor de eeuwigheid te bewaren.
Tot en met zondag 13 augustus in het Volkskundemuseum,
Balstraat 43, 8000 Brugge. Open van dinsdag tot en met zondag,
van 9.30 tot 17.00 uur. Gesloten op maandag. Gratis voor inwoners van Brugge.

Als al die herinneringen het vlammetje van de kindertijd terug hebben aangewakkerd, kun je je in de tuin van het Volkskundemuseum
uitleven met spelletjes van toen: bikkelen, knikkeren, hinkelen… Vergeet niet je (klein)kinderen mee te nemen en de verhalen uit je eigen
kindertijd met hen te delen. Zo wordt het een onvergetelijke dag voor
de hele familie. Voor Bruggelingen is een bezoek aan het Volkskundemuseum, net als aan alle andere stedelijke musea, gratis.
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BRUGSE KUNST UIT DE TWEEDE HELFT
VAN DE 18DE EEUW
In 2017 bestaat de Brugse academie 300
jaar. Om dit jubileum te vieren, werkte het
Groeningemuseum een collectiepresentatie uit in drie opeenvolgende kabinetten. De
tentoonstelling is gewijd aan de belangrijkste Brugse kunstenaars uit de tweede helft
van de 18de eeuw.
In die periode kende de Brugse academie
een grote bloei. Dit was hoofdzakelijk de verdienste van de opeenvolgende directeurs:
Matthias de Visch, Jan Anton Garemijn en
Paul de Cock. Verschillende van hun oudleerlingen braken internationaal door. Zo
werden Jean-François Legillon en JosephBenoît Suvée in de jaren 1780 lid van de
'Académie royale' in Parijs. Tijdens de collectiepresentatie worden enkele aanwinsten
van beide kunstenaars getoond.
Tot en met zondag 3 september in het Groeningemuseum
(kabinetten A-B-C). Open van dinsdag tot en met
zondag, van 9.30 tot 17.00 uur. Gesloten op maandag.
Gratis voor inwoners van Brugge.

EEN HEILIGE IN HET HOSPITAAL.
ELISABETH VAN THÜRINGEN BIJ HET
VERZORGEN VAN ZIEKEN (CA. 1610)
Geen steriele witte gangen en automatische liften, maar rijen bedden in een grote
ruimte: zo zag een hospitaal eruit meer dan
vierhonderd jaar geleden. Dit is duidelijk te
zien op een recente aanwinst van het SintJanshospitaal.
Het werk, ‘De H. Elisabeth van Thüringen
bij het verzorgen van zieken’ (ca. 1610) door
Frans Francken II, wordt voor het eerst aan
het publiek voorgesteld.
Het schilderij toont de H. Elisabeth als patroonheilige van de ziekenzorg. De bescheiden presentatie rond het schilderij vertelt
een boeiend verhaal over de verbeelding van
Elisabeth als caritasheilige en de praktijk
van zielzorg en verpleging in een van Europa’s oudste bewaard gebleven ziekenhuizen.
Tot en met zondag 1 oktober 2017 in het SintJanshospitaal. Open van dinsdag tot en met
zondag, van 9.30 tot 17.00 uur. Gesloten op
maandag. Gratis voor inwoners van Brugge.
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MEMLING IN CONTEXT.
EEN FRISSE BLIK OP HANS
MEMLINGS SCHILDERIJEN IN
HET SINT-JANSHOSPITAAL
De collectie van het Sint-Janshospitaal is
van cruciaal belang om de werken te kunnen begrijpen van een van de grootste 15deeeuwse Europese meesters, Hans Memling
(ca. 1435 – 1494). In het voormalige hospitaal bevinden zich de enige overgebleven
gesigneerde én gedateerde altaarstukken
van Memling, die geldt als een van de belangrijkste Vlaamse Primitieven.
De kunstwerken worden beschouwd als
hoekstenen voor de wedersamenstelling
van een buitengewoon rijk oeuvre en bevinden zich nog steeds in het Sint-Janshospitaal, dat de opdracht gaf om de werken te
maken. De collectiepresentatie focust op de
herkomst van deze werken en hun rol in het
beroemde ‘Memlingmuseum’ (1839), maar
ook op het wetenschappelijk onderzoek,
inclusief de interpretatie van recent uitgevoerde infraroodreflectografie die de ondertekeningen onderzoekt.
Van donderdag 11 mei tot en met zondag 8 oktober
in het Sint-Janshospitaal. Open van dinsdag tot
en met zondag, van 9.30 tot 17.00 uur. Gesloten
op maandag. Gratis voor inwoners van Brugge.

KAT EN MUS GAAN NAAR ZEE
“Eet je me nooit op?” vraagt Mus.
“Nooit,” zegt Kat.
Na deze belofte blijven Kat en Mus vier boeken en evenveel seizoenen lang bij elkaar.
Ontmoet hen in woord en beeld op deze tentoonstelling met teksten van Brugs jeugdauteur Katrien Vandewoude en tekeningen van
illustrator Xavier Truant.
Van vrijdag 2 juni tot maandag 3 juli in Hoofdbibliotheek
Biekorf, Jeugdbibliotheek, van maandag tot en met
zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur (op zaterdag 1 juli tot
13.00 uur).
Gratis.
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DE BIB START EEN NIEUWE
SAMENLEESGROEP
De Openbare Bibliotheek Brugge organiseert samen met de vzw De Vrienden van de
Biekorfbibliotheek al jaren een leesgroep,
maar start nu samen met VormingPlus en
Dienstencentrum De Garve de ‘SamenLeesgroep’. Ook in andere steden werden dergelijke groepen met succes gelanceerd.
Deze leesgroep doet geen diepgravende literaire analyse. Er is ook geen voorkennis
van schrijvers vereist. Je moet zelfs niets
op voorhand gelezen hebben. In de SamenLeesgroep leest de begeleider een fragment
voor uit een roman, een kortverhaal of een
gedicht. Daarover kun je gezellig gedachten uitwisselen bij een kopje koffie of thee.
Samen lezen is samen genieten, dat is het
motto!
De SamenLeesgroep komt tweewekelijks op
donderdag samen in bibliotheek De Garve
(Pannebekestraat 33, Sint-Jozef): op 18 mei
en op 1, 15 en 29 juni, telkens van 14.30 tot
16.30 uur. Je kunt ook voor een sessie langskomen. Inschrijven hoeft niet en deelnemen
is gratis.

AMORE MAGISTRO: LEVEN EN
(NET)WERK VAN DE BRUGSE
DICHTER JANUS LERNUTIUS

DE BRUGSE GODSHUIZEN: EEN
KLEURRIJKE WANDELING LANGS
DE OUDSTE GEVELS VAN BRUGGE

LEZING DOOR CLASSICUS
TOM INGELBRECHT

Brugge en de godshuizen: ze zijn door de
eeuwen heen met elkaar vergroeid. Vandaag
telt de historische binnenstad nog 45 van die
huisjes. Het verhaal achter de witte en gele
geveltjes en bijhorende sfeervolle binnentuinen kun je nu ontdekken in een nieuwe
wandelgids: ‘De Brugse Godshuizen’.

In de Sint-Salvatorskathedraal is het grafmonument bewaard van de Neolatijnse
dichter Janus Lernutius. Hij werd door zijn
geleerde tijdgenoten beschouwd als de
‘princeps poetarum’ (‘de prins der dichters’),
maar vandaag lijkt hij grotendeels te zijn
vergeten. Het intense leven van Jan Lernout
(1545-1619), geboren en gestorven in Brugge, speelt zich af tegen de achtergrond van
de woelige Tachtigjarige Oorlog, een periode
waar ook hij niet ongeschonden uitkwam.
Op donderdag 8 juni om 20.00 uur geeft classicus Tom Ingelbrecht een lezing over Lernutius in de leeszaal van Hoofdbibliotheek
Biekorf. Ingelbrecht volgt de Brugse dichter
tijdens zijn studies en reizen, onder meer
naar Parijs, Leuven, Rome en Leiden. Lernutius’ netwerk van contacten met vooraanstaande humanisten wordt gereconstrueerd
aan de hand van fragmenten uit zijn correspondentie. Het resultaat is een kleurrijk
panorama van het intellectuele leven in de
Lage Landen, waarin meer dan een WestVlaming de revue passeert.
Lernutius verwierf zijn roem - en de adelstand - vooral op basis van zijn Latijns dichtwerk: met een bonte bloemlezing van vertaalde verzen probeert Ingelbrecht een beeld
te vormen van zijn dichterlijke oeuvre. Dat
werk blijkt even omvangrijk als gevarieerd:
van giftige hekeldichten over religieuze hymnen tot zeemzoete liefdespoëzie.
De lezing bijwonen kost 5 euro en is gratis voor
Vrienden van de Biekorfbibliotheek en leden van
het Nederlands Klassiek Verbond (NKV).

‘De Brugse Godshuizen’ bevat drie wandelingen met bijhorende kaart. De drie routes zijn
gedocumenteerd, geïllustreerd en samengebracht in een handig mapje, ideaal om tijdens de wandeling op zak te steken. De eerste route brengt je van Blindekens tot aan het
Begijnhof. Route 2 leidt je van het Walplein
naar de Jeruzalemkerk en route 3 belicht de
godshuizen van de Potterie tot op ‘t Zand.
De drie wandelingen langs de godshuizen
kun je op je eigen tempo maken. Als je je
liever thuis verdiept in de geschiedenis van
Brugges oudste gevels, dan kan dat ook: elke
wandelroute vormt een apart boekje, met
uitgebreide tekst en uitleg bij de godshuizen.
De wandelgids ‘De Brugse Godshuizen’
kost 15 euro en is uitgegeven door de WestVlaamse Gidsenkring, in samenwerking met
het OCMW Brugge. De uitgave is te koop in
de Brugse boekhandels.
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EUROPESE WEEK VAN DE
BEGRAAFPLAATSEN 2017
OOK IN 2017 PLAATST BRUGGE ZIJN FUNERAIR PATRIMONIUM IN DE KIJKER TIJDENS
DE EUROPESE WEEK VAN DE BEGRAAFPLAATSEN.
Tijdens deze week geven gidsen gratis rondleidingen waarvoor je je vooraf moet
inschrijven. Dat kan van dinsdag 2 mei tot en met woensdag 24 mei op 050 44 81 99 of
via europeseweekbegraafplaatsen@brugge.be. De plaatsen zijn beperkt.

BEGRAAFPLAATSEN VAN
KLOOSTERLINGEN
Zaterdag 27 mei om 14.00 uur
Plaats van afspraak: poortgebouw van de
Centrale Begraafplaats
Breng je eigen fiets en fluovest mee.
Ontdek per fiets een bijzonder onderdeel van
het Brugs funerair erfgoed: de graven van
kloosterlingen en andere geestelijken.
De tocht start aan de Centrale Begraafplaats. Daar is een deel voorbehouden voor
de tientallen kloosterorden en congregaties
van de stad, elk met hun specifiek kruis. Een
andere blikvanger in deze 12 hectare grote
dodentuin is de door Jean-Baptiste Bethune
ontworpen neogotische kapel met een crypte
voor de kanunniken.
Daarna gaat het richting abdij van Steenbrugge en is er een bezoek aan het kerkhof,
met het graf van Dom Modest Van Assche.
De volgende etappe is een andere benedictijnenabdij, die van Zevenkerken. De gids vertelt er het verhaal van een Chinese premier
die er in 1927 monnik werd.

INTERCULTURELE
ONTMOETINGSWANDELING
Zondag 28 mei om 14.00 uur
Plaats van afspraak: hoofdingang van de
Centrale Begraafplaats
Tijdens deze geleide wandeling ontmoet je
mensen met verschillende levensbeschouwingen. Bij een voor hen betekenisvolle plek,
vertellen ze over de rituelen en opvattingen
binnen hun cultuur en levensvisie. Hoe nemen ze afscheid? Hoe weerspiegelt zich dat
in het graf? Wat is de waarde van die plek
achteraf in het rouwproces? Zijn er speciale
gebruiken of voorschriften?

CRYPTES IN DE BRUGSE BINNENSTAD

HET KERKHOF VAN VER-ASSEBROEK

Maandag 29 mei en woensdag 31 mei
om 14.00 uur
Plaats van afspraak: trappen van de kathedraal/Steenstraat

Zaterdag 27 mei en zondag 28 mei
om 14.00 uur
Plaats van afspraak: hoofdingang van het
kerkhof

In 1804 verbood keizer Napoleon definitief
het begraven van overledenen in kerken.
Daarmee kwam een einde aan een eeuwenoud gebruik waarbij aanvankelijk geestelijken en edelen en later ook rijke burgers zich
lieten begraven in de kerken.

Aan de hand van enkele merkwaardige grafmonumenten vertelt een gids de geschiedenis van Ver-Assebroek: over burgemeesters,
kasteelheren, de ‘aanborgers’ als erfgenamen
van de ‘Gemene- en Loweiden’, oud-strijders
en gesneuvelden van beide wereldoorlogen…

Bepaalde bidplaatsen hebben ook een crypte. Vandaag zijn het voornamelijk leden van
vorstenhuizen, maar ook prelaten (bv. abten,
kardinalen of bisschoppen) en kloosterlingen
die er een laatste rustplaats krijgen. In de
Brugse binnenstad bewaren enkele (klooster)kerken en kapellen nog dergelijke gezamenlijke ondergrondse begraafplaatsen

Je komt tijdens deze wandeltocht ook meer
te weten over graftekens en het belang van
hun ontwerp, materiaal of versiering. Er is
ook aandacht voor het parklandschap als
groene oase (inclusief insectenhotel), de restauratie en de renovatie van het kerkhof en
zijn grafmonumenten, de herwaardering en
overname van graftekens, het peterschap…

POËTISCHE WANDELING

RONDLEIDING VOOR KINDEREN
VAN 9 TOT EN MET 12 JAAR

Vrijdag 2 juni om 19.30 uur
Plaats van afspraak: hoofdingang van de
Centrale Begraafplaats
Volg de gids tijdens een stemmige poëtische wandeling over de begraafplaats. Wat
beweegt ons immers meer dan de liefde en
haar tegenpool, het gemis?
Sta stil bij graven van schrijvers, bij literaire
opschriften en laat je trakteren op een vleugje livepoëzie: soms troostend herkenbaar en
soms net inspirerend door het anders zijn,
want iedereen gaat op zijn eigen manier om
met afscheid.

Vooraf inschrijven op 050 44 81 99 of europeseweekbegraafplaatsen@brugge.be, van 2 t.e.m. 24 mei

Woensdag 31 mei om 14.00 uur
Plaats van afspraak: hoofdingang van de
Centrale Begraafplaats
Jongeren van 9 tot 12 verkennen anderhalf
uur de begraafplaats met haar vele schatten. De natuur, spannende verhalen en oude
gebruiken komen aan bod, maar ook de eigen vragen en emoties. Mis jij iemand, vind
je een graf maar eng of heb je een vraag die
je nog nooit durfde te stellen? Samen sta je
erbij stil.
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INTERVIEW
IN DE ZOMER VAN 2015 KON ELKE BRUGGELING VIA HET PLATFORM VAN ‘DE TOEKOMST
VAN BRUGGE’ ZIJN IDEE GEVEN OVER VERNIEUWENDE PROJECTEN VOOR DE STAD. EEN
VAN DEZE IDEEËN MONDDE UIT IN DE PROJECTGROEP ‘NIEUWE WOONVORMEN’.

Marlies Van Brugghe, Timmy Mahieu en hun kinderen Ries en Daan, Jeroen Gaeremynck (Samenhuizen/gemeengoed.be) en Eric Muylaert (Stoer Huus)
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en groep geëngageerde Bruggelingen, architecten, stadsmedewerkers en Brugse organisaties
dacht verder na over deze nieuwe manier van
wonen en ging daarvoor op zoek naar experimenteerruimtes. Deze nieuwe woonvormen kunnen onze
manier van wonen aanzienlijk veranderen op het vlak
van betaalbaarheid, zorg en het vrijwaren van open
ruimte. BiS sprak hierover met Jeroen Gaeremynck
van vzw Samenhuizen Brugge en met Roos Taillieu en
Eric Muylaert van Stoer Huus.
JEROEN GAEREMYNCK Gemeenschappelijk wonen is
al enkele decennia een succes in Europa, vooral in Denemarken, Duitsland en Nederland. Vijf jaar geleden
stelden we vast dat het op dat vlak stil bleef in Brugge.
Daarom richtten enkele enthousiaste Bruggelingen in
2012 de vzw Samenhuizen Brugge op. We geloven dat er
in onze stad plaats is voor nieuwe, collectievere woonvormen. Er is niet alleen veel interesse bij de inwoners,
er zijn ook veel verrassende mogelijkheden. Met de vzw
willen we mensen warm maken voor gemeenschappelijk wonen.
Ondertussen heeft Brugge een grote sprong voorwaarts
gemaakt. Met het project Stoer Huus beschikt Brugge
straks over het eerste cohousingproject van WestVlaanderen: een uniek voorbeeld van nieuwe woonvormen in een historische binnenstad. Stoer Huus bevindt
zich op de voormalige locatie van Schoenen St. Gillis
(aan de Baliestraat).
BiS Hoever staat het met de ontwikkeling van Stoer
Huus?
ERIC MUYLAERT & ROOS TAILLIEU Op 10 januari 2017
begonnen de werkzaamheden. Op dit moment wordt
er volop gewerkt aan de ondergrondse parkeergarage
(veertig plaatsen). De oplevering is voorzien voor december 2018. De site bevat 26 wooneenheden van 50
tot 140 m², verspreid over drie gebouwen. De villa op het
terrein werd behouden en gerestaureerd. Dat wordt het
gemeenschappelijke huis met wasruimte, atelier, logeerkamers, (lees)salon, doeruimte, volledig uitgeruste
keuken en eetruimte. Er is ook een grote gemeenschappelijke binnentuin. Vlak naast het terrein bevindt zich de
Bleekweide, een groengebied midden in de binnenstad.
Over de hele site verspreid staan fietsenbergingen.

BiS Welke woonvormen winnen steeds meer aan belang?
J. GAEREMYNCK Met nieuwe woonvormen stappen we
af van het klassieke ‘huisje, tuintje, keukentje’ en vormen we woninggroepen waar ruimtes worden gedeeld,
maar met respect voor ieders privacy.
Een laagdrempelige versie hiervan is het ‘tuindelen’:
twee of meer buren die de heg tussen hun tuinen wegnemen en zo samen een grote gemeenschappelijke tuin
beheren. Dit biedt meer mogelijkheden en zorgt voor
meer tuinplezier. Samen met de Stad heeft Samenhuizen Brugge een embleem ontwikkeld om tuindelen in
Brugge te erkennen. Wie aan tuindelen doet, kan dit em-

Met nieuwe
woonvormen
stappen we af
van het klassieke
‘huisje, tuintje,
keukentje’
bleem bij ons verkrijgen en het aan zijn gevel bevestigen.
Een stap verder in het gemeenschappelijk wonen is ‘cohousing’. Naast een gezamenlijke tuin beschikken de
mensen in een cohousingwijk ook over een gemeenschappelijk paviljoen met eetzaal, wasruimte, speelkamer en ontspanningshoek. Ze delen ook fietsenstallingen. Auto’s worden aan de rand van de wijk geparkeerd
om een gemeenschappelijke groene woonplek te creëren.
BiS Voorziet Stoer Huus ook plaats voor bijvoorbeeld
mensen met een beperking?
E. MUYLAERT & R. TAILLIEU Op de eigenaarsvergadering in 2013 stelden we de vraag of iedereen ervoor
openstond om mensen met een beperking ook een
plaats te geven in het project. Daar werd unaniem positief op gereageerd en daarna zijn we een samenwerking
gestart met het begeleidingscentrum De Kade. Het resultaat is dat er vier units worden voorbehouden voor
mensen met een beperking.
BiS Zijn nieuwe woonvormen de toekomst?
J. GAEREMYNCK Wij zijn ervan overtuigd dat gemeenschappelijk wonen in alle vormen de toekomst is. De
huidige sociale en ecologische vraagstukken lossen we
beter op door samen te werken. Duurzaam bouwen,
energiezuinig leven, slimme mobiliteit, sociale inclusie... kunnen we niet alleen aanpakken. In cohousingwijken is het bijvoorbeeld een kleine inspanning om aan
autodelen te doen.
In de toekomst moeten we een stapje verdergaan, want
de principes van gemeenschappelijk wonen kun je ook
toepassen op wijkniveau. In vele Europese steden ontstaan unieke duurzame wijken. Ook Brugge zal vroeg of
laat een duurzame wijk krijgen waar compact wonen,
collectieve energievoorzieningen, gemeenschappelijke
ruimtes, het parkeren van auto’s aan de rand van de
wijk en doorgedreven fietsvoorzieningen en openbaar
vervoer de norm zullen zijn.
www.samenhuizenbrugge.be, www.stoerhuus.be,
www.eikenberg.be, www.plusloft.be en www.gemeengoed.be
Op 20 en 21 mei zijn er de Samenhuizendagen. Alle Vlaamse
cohousingprojecten en startende groepen zijn dan te bezoeken.
Ook de Brugse projecten. Meer info op www.samenhuizendag.be.
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ANDERSTALIGE
JONGEREN BRENGEN
VOORSTELLING 'FORCE'
Voor het project ‘Okan-bruggen' stappen
tachtig jongeren uit het onthaalonderwijs
voor anderstaligen (Okan) uit Brugge het
podium op. Vanuit zes verschillende disciplines (theater, dans, muziek, visuals, decorontwerp en kostumering) geven ze hun
voorstelling ‘Force’ zelf vorm.
‘Force’ vindt plaats op donderdag 18 mei om
20.00 uur in de Stadsschouwburg en geeft
een eigenzinnige interpretatie aan een internationaal fenomeen: voetbal. De bruisende
bende jongeren brengt haar eigen verhaal,
zonder voorgekauwde choreografieën of
zoetgevooisde melodieën. De regie is in handen van Nele Vereecken en Sara Sampelayo.
Dijf Sanders schreef de muziek, Yentl Dewerdt stond in voor de dans, Veerle Tytgat
ontwierp de kostuums en de Batterie zorgde
voor de visuals en het decor.
Het project is een productie van de Diversiteitsdienst en Vzw de Batterie in samenwerking met KTA Brugge, TIHF Brugge, Cultuurcentrum Brugge en Het Entrepot. Met de
steun van Provincie West-Vlaanderen, Stad
Brugge en Canon Cultuurcel.
De voorstelling bijwonen kost 5 euro.
Reserveren doe je op 050 44 30 60 of
via www.ccbrugge.be.
De tickets zijn ook te koop bij In&Uit
(Concertgebouw), ’t Zand 34, 8000 Brugge.

FOLKGROEP ZJAMOEL OPENT HET
ZOMERSE BEIAARDSEIZOEN
De Brugse zomeravonden worden sinds jaren opgeluisterd door wekelijkse beiaardconcerten op maandag- en woensdagavond
vanaf 21.00 uur. De Brugse stadsbeiaardier
wordt daarbij geflankeerd door collega’s uit
de hele wereld.
Dit jaar zullen de beiaardiers van onder meer
Chicago, Detroit, Gdansk, Amsterdam, Maastricht en Gent het beste van zichzelf laten horen. Deze zomerse reeks start op woensdag
14 juni om 20.00 uur op de binnenkoer van de
Halletoren en eindigt enkele weken later met
een bijzonder concert.
Dit jaar vindt het openingsconcert plaats op
woensdag 14 juni om 20.00 uur. Geniet van
een uniek samenspel tussen de Brugse torenbeiaard, een gloednieuwe mobiele beiaard uit Oedelem en folkgroep Zjamoel. Ze
brengen dansmuziek uit de achttiende eeuw,
de bloeiperiode van de beiaardkunst, afgewisseld met oude en nieuwe Brugse liederen.
Folkgroep Zjamoel brengt een verzameling
mee van oud-Vlaamse muziekinstrumenten
(zoals doedelzakken of ‘Muzelaars’ en een
draailier), nieuwe instrumenten én een zingende zaag.
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CULTUURCENTRUM BRUGGE
SLUIT SEIZOEN AF MET
FEESTELIJK WEEKEND
Vrijdag 26 mei: Unplugged
Old Salt + Barabas
20.00 uur, Stadsschouwburg
Gratis

Muziekliefhebbers kunnen het culturele seizoen 20162017 afsluiten met de laatste editie van de reeks Unplugged. Er staan twee bands op het programma.
Old Salt ontstond in 2013 tijdens een wereldmuziekconferentie in Slovenië en staat garant voor een energiek feestje met pittige country- en folkinvloeden. Het Brugse Barabas mixt gelijkaardige elementen tot een fris en monter,
ritmisch concert.
Reserveren doe je via cultuurcentrum@brugge.be.
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RESERVEER BINNENKORT TICKETS
VOOR VOLGEND SEIZOEN
Tijdens het feestelijke slotweekend gunt Cultuurcentrum Brugge je een blik
op het seizoen 2017-2018. Op het programma staan theater, muziek, dans,
circus en tentoonstellingen. Wim Opbrouck, Theater Antigone, Ontroerend
Goed, Kamagurka, Jan Decleir, Studio Orka, Sioen, Albert Hammond, Lucas
Van den Eynde, Tine Embrechts en Guido Belcanto zijn enkelen van de vele
gasten. Cultuurcentrum Brugge opent het nieuwe seizoen met een feestelijke week, van zaterdag 17 tot en met woensdag 27 september.
In oktober staat de blues centraal tijdens de derde editie van
Nothin’ But The Blues. In december is Christian Rizzo curator van het
December Dance festival. In mei 2018 staat een nieuwe editie op stapel van
Airbag, het feestelijke festival rond het accordeon. Bestel je tickets vanaf
donderdag 15 juni. Het systeem van de voorverkoop is hetzelfde als de vorige seizoenen.

Zaterdag 27 mei: ‘4 viert 20’ door 4Hoog

Een koninklijk festival voor groot en klein (vanaf 3 jaar)
Vanaf 13.45 uur, Stadsschouwburg
Tickets kosten 12 euro voor een voorstelling en feestelijke activiteiten. Wie 12 jaar of jonger is, betaalt 6 euro.
4Hoog, een van de favoriete theatergezelschappen van
Cultuurcentrum Brugge, is jarig. Twintig kaarsjes staan
op de taart en jij bent uitgenodigd om mee te vieren. Het
gezelschap trakteert je op enkele voorstellingen en op
een hoop leuke activiteiten.
‘Stekeblind’ (3+) is de nieuwste 4Hoog-creatie over Egel
en Mol. Deze diertjes willen heel graag dicht bij elkaar
zijn, maar dat blijkt niet zo gemakkelijk als gedacht. Om
14.30 uur.
De iets oudere kinderen kunnen genieten van de verrassende vertelling ‘Een pippo’ (6+). Een ode aan alle clowns
die er ooit zijn geweest. Om 14.45 uur en 16.15 uur.
De succesproductie ‘De Koning zonder Schoenen’ (3+)
speelt in groot formaat, met livemuzikanten en -zangers.
Om 16.00 uur.
4Hoog overgiet alles met een sausje van feestelijke activiteiten. Laat je feestelijk opmaken, zing mee met het
koninklijk orkest of laat je verrassen door de hofdichter.
Een groot feest sluit de verjaardag af met muziek, hapjes
en drankjes.
Koop vooraf een ticket voor een van de voorstellingen. Met dat ticket
maak je de voorstelling mee, kun je drie workshops bijwonen en ontmoet
je de andere koninklijke gasten in de Stadsschouwburg.
www.ccbrugge.be, 050 44 30 60
In&Uit Brugge, ‘t Zand 34, 8000 Brugge
www.ticketsbrugge.be

TICKETS RESERVEREN
Heb je een keuze gemaakt uit het programma? Zijn er voorstellingen die je absoluut niet wil missen? Ga tijdens de voorverkoop
snel naar Cultuurcentrum Brugge en breng je verlanglijstje mee.
Wie tijdens de voorverkoop tickets wil bestellen, maakt eerst een
telefonische afspraak. Dat kan op 050 44 66 26 op vrijdag 9 juni
van 16.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 10 juni van 8.00 tot 12.00
uur.
De afspraken voor de reservatie van tickets vinden vervolgens
plaats tussen donderdag 15 juni en woensdag 21 juni van 9.00 tot
13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur. Op zaterdag 17 juni van 9.00
tot 13.00 uur. De plaats van afspraak is de inkomhal van de Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge.
Voor alle tickets die je koopt tijdens de voorverkoopperiode (van 15
tot en met 21 juni) betaal je geen administratiekost.
De losse ticketverkoop (zonder reserveringskaart) in het bespreekbureau van Cultuurcentrum Brugge (Adriaan Willaertstraat 2, 8000 Brugge) loopt van donderdag 22 juni tot en met
vrijdag 30 juni, telkens van 10.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag 24 juni
van 16.00 tot 19.00 uur. Je kunt ook losse tickets kopen in In&Uit
(Concertgebouw) en via www.ccbrugge.be. Je kunt ze ook reserveren op 050 44 30 60.
Van 1 juli tot en met 15 augustus zijn de kantoren gesloten en is
er geen ticketverkoop of telefonische reservering aan de balies
van het Cultuurcentrum Brugge. Reserveren kan dan wel online
of bij In&Uit.
www.ccbrugge.be, 050 44 30 60
In&Uit Brugge, ‘t Zand 34, 8000 Brugge
www.ticketsbrugge.be

Ben droomt ervan om dit
najaar naar Japan te gaan…

HET HUIS
VAN DE
BRUGGELING:

AFSPREKEN
VOORKOMT
WACHTEN

…maar daarvoor heeft hij
een reispas nodig…

Voor de meeste
zaken in het
Huis van de
Bruggeling
moet je vooraf
een afspraak
maken.
Dit kan via
afspraken.brugge.be,
info@brugge.be,
050 44 8000 of
aan de onthaalbalie.

Ben rijdt naar huis om te bekijken
hoe hij de reispas kan aanvragen.

Een reispas kan
ik niet online
regelen. Daarvoor
moet ik naar het Huis van
de Bruggeling. Snel even
kijken hoe ik een
afspraak kan maken…

Thuis kijkt Ben op
www.brugge.be …

Goeiedag, wanneer kan
ik langskomen om een
reispas aan te vragen?

Dat kan vandaag nog,
mijnheer, om 16.00 uur.
Tot dan!

Ben besluit om te
bellen naar 050 44 8000.

15.30 uur: Ben fietst naar
het Huis van de Bruggeling.

Het Huis van de Bruggeling (aan
het Station) is goed bereikbaar,
heeft gemakkelijke openingsuren
en is vlot toegankelijk.

Een fietsenstalling
voor de deur,
wat een luxe!

Wie minder goed
te been is, kan
de lift nemen.

Voor wie met de
auto komt, is er
een ruime parking.

Ben wacht heel even
tot het nummer van zijn
ticket op een van de
schermen verschijnt.

Als ik mijn
geboortedatum
intik op dit scherm
ben ik aangemeld.

Voor wie dat wil,
voorziet het Huis van de
Bruggeling gratis koffie
en water. Er is ook wifi.

Uit de elektronische
zuil komt een
genummerd ticket. Ben
houdt dit bij en neemt
plaats in de wachtzaal.

Wanneer het nummer van zijn
ticket op het scherm
verschijnt, gaat Ben naar de
toegewezen themabalie…

Dag mevrouw,
ik heb een
afspraak voor
mijn reispas.

Alles verloopt vlot
en Ben betaalt
met zijn bankkaart.

Dag mijnheer, mag
ik uw identiteitskaart, alstublieft?

Staat uw auto op de parking?
Ik kan hier uw parkeerticket
valideren. Stad Brugge
betaalt het eerste uur terug!

Dank je, maar dat is niet
nodig. Ik ben met de fiets.
Tot ziens, mevrouw!

Tot ziens!

Het Huis van de
Bruggeling bevindt
zich aan het Station:
Frank Van
Ackerpromenade 2,
8000 Brugge.
Maak een afspraak via:
afspraken.brugge.be,
info@brugge.be,
050 44 8000
… of aan de
onthaalbalie
ter plaatse.

jeugd en studenten
Beleef de zomervakantie met Kwiplus
Kwiplus maakt je zomer nog leuker met coole workshops, boeiende
voorstellingen, verrassende knutselopdrachten en uitdagende sporten.

Kwibus verspreidt het speelvirus
Word je dit jaar 4 en ben je niet ouder dan 15? Ben
je gebeten om te spelen? Kom deze zomer naar een
van deze zeven Kwibuslocaties!
De Zandberg, Zandberg 8, 8310 Assebroek
Van maandag 3 juli tot en met woensdag 30 augustus
Basisschool Brugge-Noord, Damsesteenweg 30,
8380 Dudzele
Van maandag 3 juli tot en met maandag 28 augustus
SBSO De Varens, Nieuwe Sint-Annadreef 27, 8200
Sint-Andries
(in samenwerking met Oranje - voor kinderen met of
zonder beperking)
Van maandag 3 juli tot en met vrijdag 25 augustus
Basisschool De Pannebeke, Pannebekestraat 34,
8000 Sint-Jozef
(in samenwerking met Oranje - voor kinderen met of
zonder beperking)
Van maandag 3 juli tot en met vrijdag 25 augustus

Alle activiteiten vinden plaats op een van de Kwibuspleinen. Ervoor en
erna kun je dus gewoon blijven meespelen. Vergeet niet je vooraf in te
schrijven.
Voor kinderen tot zes jaar zijn er speciale activiteiten in het kleuterblok
van basisschool De Tandem in Sint-Kruis.
Per activiteit betaal je 2,5 euro of 5 euro. Een uitstap kost 10 tot 18 euro.
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus
050 44 83 33
facebook.com/kwibusBrugge

Kwix:.
beslis zelf wat je doet deze zomer.
Ben je tussen 12 en 15 jaar en weet je nog niet wat gedaan deze zomer? Ga naar KWIX en kies met je vrienden en de animatoren welke
activiteiten je wil ondernemen!
Afspraak in de jeugdlokalen aan Paalbos, 8310 Sint-Kruis.
De openingsuren en de activiteiten vind je op
www.jeugddienstbrugge.be/kwix, facebook.com/kwix en snapchat.

Basisschool De Tandem, Leopold Debruynestraat
56, 8310 Sint-Kruis
Van maandag 3 juli tot en met vrijdag 25 augustus
Basisschool Sint-Michiels, Sint-Michielslaan 33,
8200 Sint-Michiels
Van maandag 3 juli tot en met maandag 28 augustus
Basisschool De Regenboog, Karel Ledeganckstraat
3, 8000 Sint-Pieters
Van maandag 3 juli tot en met vrijdag 25 augustus
Je betaalt 2,5 euro voor een halve dag en 5 euro voor
een volledige dag.
Alle pleinen zijn open vanaf 7.30 tot 17.30 uur.
Kwibus is gesloten op maandag 11 juli, vrijdag 21 juli
en dinsdag 15 augustus.
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus
050 44 83 34, 0477 89 44 58
facebook.com/kwibusBrugge

Bouw deze zomer een feestje
in de speelstraat
Tijdens de speelstraat zijn kinderen écht koning. In deze verkeersvrije
straat kunnen kinderen naar hartenlust spelen. Er is ook heel wat leuk
spelmateriaal beschikbaar om er een onvergetelijk buitenspeelmoment van te maken.
Breng de buurt dichter bij elkaar, huur gratis spelmateriaal en beleef
superleuke zomerdagen!
Vraag je speelstraat tot vier weken vooraf aan met het formulier op
www.jeugddienstbrugge.be/speelstraat, op 050 44 83 33 of via jeugddienst@brugge.be.

Samen studeren tijdens
de examenperiode?
De zomer lonkt, maar voor studenten breekt er een lastige periode
aan. In mei en juni finaliseren ze hun eindwerken en moeten ze keihard blokken. Brugge Leeft geeft hen een duwtje in de rug en biedt
negen locaties aan waar ze van maandag 22 mei tot en met zondag 25
juni met andere studenten kunnen studeren.
Naast de leeszaal van Bibliotheek De Biekorf zijn er nog heel wat andere plekken waar je terecht kunt. In de bib van VIVES is er plaats voor
maar liefst tweehonderd studenten. Even ontspannen kan in het nabije
atrium. Daar is ook gratis water, koffie en fruit.
Ook Howest opent de deuren. Zowel in de campus in de Rijselstraat als
in die in de Sint-Jorisstraat kunnen honderd studenten samen blokken.
Op dinsdag en woensdag krijg je er gratis fruit. Wie zich wil ontspannen,
kan dat doen op de bankjes buiten. Als het allemaal even te veel wordt,
kun je je uitleven aan de pingpong- of voetbaltafel.

Fotowedstrijd B
rugge
Studentenstad
Mihael Mihov v
errast de jury
Studenten uit het hoger onderwijs in Brugge werden in februari en maart uitgedaagd om deel te nemen aan de zesde editie van de fotowedstrijd van Brugge Studentenstad.
Het thema was: ‘De verborgen geheimen van Brugge’.
Alle ingestuurde foto’s verschenen op de Facebookpagina
van ‘Brugge Leeft’, waar liefhebbers hun favoriete foto’s
konden liken. De wedstrijd leefde onder studenten: 35 studenten reageerden enthousiast en stuurden in totaal 77
foto’s in.

In jeugdhostel De Snuffel ben je welkom van maandag 29 mei tot en met
zondag 18 juni. Je kunt er tot 22.00 uur studeren. Verpozen kan aan de
gezellige bar of op het terras.

Uit de foto’s kozen medewerkers van Stad Brugge en de
hogescholen samen met cartoonist Marec drie verdiende
laureaten. Gabriela Doina (Europacollege) belandde met
haar foto op de derde plek. De tweede stek was voor Arno
Verougstraete (VIVES). De absolute winnaar was Mihael Mihov (Europacollege). Hij is erin geslaagd om het bekende
Brugge op onherkenbare wijze vast te leggen. Zijn foto verdwijnt niet zomaar in een archief, maar wordt gedrukt op
bierviltjes ter promotie van Brugge Studentenstad.

Tot slot kunnen er weer 25 studenten hun examens in alle rust voorbereiden in de Sint-Jakobskerk. In het nabijgelegen Sint-Michielshuis kun
je je gedachten verzetten met biljart, pingpong of tafelvoetbal.

De publieksprijs werd weggekaapt door Phaedra Staels uit
Howest. Zij kon een ongezien aantal mensen warm maken
met haar knap geschoten beeld en haalde 1453 likes.

De locaties op een rijtje: VIVES, Howest campus Rijselstraat en Sint-Jorisstraat, Bibliotheek
Biekorf, Rijks- en Stadsarchief, Jeugdhostel De Snuffel, WZC Van Zuylen en de Sint-Jakobskerk.

www.brugge.be/fotowedstrijd
www.bruggeleeft.be

Dankzij het OCMW Brugge kunnen vijftien jongeren studeren in WZC
Van Zuylen. Ook daar is er gratis fruit, water en koffie voorhanden. Buiten kun je tot rust komen of je wagen aan een spelletje petanque met
de bewoners.

www.brugge.be/studeerruimte
www.bruggeleeft.be

Relax festival – save the date
Ga je naar het middelbaar? Ben je al gestart met blokken?
Vergeet niet te RELAXEN voor, tijdens en vooral na de examens en
kom op vrijdag 23 en maandag 26 juni naar het RELAX festival.
jeugddienstbrugge.be/relax
facebook.com/jeugddienstbrugge
Mihael Mihov
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17 EN 18 JUNI:
WIELERWEEKEND EN ELFSTEDENRONDE
(Op)nieuw op de wielerkalender in 2017: de Elfstedenronde. Stad
Brugge en organisator Golazo Sports blazen deze legendarische eendagskoers nieuw leven in en combineren dit met een toertocht en een
gloednieuw Cyclo Festival daags voordien.
Op zondag 18 juni strijkt het profpeloton neer in Brugge voor een
Elfstedenronde nieuwe stijl. De wedstrijd maakt deel uit van de UCI
Europe Tour, categorie 1.1. De eerste Elfstedenronde werd gereden
in 1943. De koers groeide in de jaren 50 en 60 uit tot een begrip in
West-Vlaanderen en ver daarbuiten, maar verdween halfweg de jaren
70 van de kalender. Na een korte heropflakkering eind jaren 80, viel in
1989 opnieuw het doek over de Elfstedenronde, maar anno 2017 is dit
wielertreffen weer springlevend!

Fiets in het spoor van Rik I en Rik II
Met de Elfstedenronde wordt een stukje West-Vlaamse wielergeschiedenis vanonder het stof gehaald en in een modern jasje gestoken. De
profrenners strijden op zondag om een plek op de indrukwekkende erelijst waarop onder meer Rik Van Steenbergen, Rik Van Looy en Freddy
Maertens prijken. In 1967 won Bruggeling Guido Reybrouck.
Op zaterdag kun je de profs voorafgaan op quasi hetzelfde parcours. De
actieve fietsers hebben de keuze uit een tocht van 30, 80 of 150 kilometer en er is een Elfstedentocht Cyclo Festival met heel wat fietsanimatie.
Na de activiteiten op zaterdag kun je de wedstrijd op zondag gemakkelijk en uitvoerig volgen. Er is het startdorp op de Markt, maar ook een
tweede doortocht door de binnenstad net voor de finale en nog twee
passages aan de aankomst. Van dit menu zal de wielerliefhebber ongetwijfeld smullen.

Parcours met aandacht voor de provincie
Stad Brugge en Golazo Sports willen van 17 en 18 juni een jaarlijks terugkerend wielerfeest maken. Iedereen die graag op de fiets zit, is welkom op zaterdag. Zondag krijgen de profrenners een ideale wedstrijd
als laatste test voor het Belgisch Kampioenschap (een week later) en
de Ronde van Frankrijk. Het parcours doet de meest uitdagende kasseistroken van West-Vlaanderen aan. De winnaar zal dus over sterke
benen moeten beschikken.

munster, Izegem, Roeselare, Hooglede, Staden, Houthulst, Diksmuide,
Nieuwpoort, Middelkerke, Oudenbrug, Bredene, De Haan en Zuienkerke
keert het peloton terug richting Brugge.

De ‘Hel’ van West-Vlaanderen
Tijdens deze Elfstedenronde worden de renners geconfronteerd met de
echte Vlaamse kasseien. Op het parcours liggen maar liefst zeventien
kasseistroken. Samen met de wind aan de kust en in de poldervlakten
zullen deze hobbelige passages voor een zware koers zorgen.

Doortocht in centrum en aankomst op Buiten Kruisvest
Na een passage op de Markt worden nog twee plaatselijke ronden gereden van 16,6 kilometer. Rond 15.00 uur worden de renners aan de finish
op de Buiten Kruisvest (ter hoogte van de R30) verwacht na een koers
van 198 kilometer. Nog een leuk weetje: in de ‘historische’ Elfstedenronde lag de finish in de Karel De Stoutelaan. Als eerbetoon aan dit wielererfgoed zal de ‘nieuwe’ Elfstedenronde ook in deze straat passeren.
Het parcours is nog onder voorbehoud van wijzigingen.

Retrokoers
Na de start van de profs wordt op zondagochtend rond 10.30 uur een retrokoers georganiseerd. Deelnemen kan enkel op een (koers-)fiets die
dateert van voor het jaar 1987. Het parcours is een rondje van 1,6 kilometer door de Brugse binnenstad van de Markt via de Wollestraat naar
de Oude Burg, dan langs de Sint-Salvatorskathedraal, de Zilverstraat
en de Steenstraat en vervolgens terug naar de Markt. Meer daarover op
www.elfstedenronde.be.

Wijkfeest in teken van Elfstedenronde

Start op de Markt

De wortels van de Elfstedenronde liggen in Christus-Koning. In de eerste edities in de jaren 40, 50 en 60 speelden de wijk en haar bewoners
een prominente rol in deze koers. Het buurtcomité Christus-Koning
plaatst haar buurtfeest van 17 en 18 juni dan ook volledig in teken van
dit stukje Brugse wielergeschiedenis. Het hele weekend kun je de sfeer
van de koers opsnuiven in de oude circustent Belgiek in het Graaf Visartpark. Gaandeweg wordt opgebouwd naar de climax, de doortocht van
de Elfstedenronde op zondagmiddag rond 14.00 uur.

De Elfstedenronde voor profs start op zondag 18 juni op de Markt. De
wielerfans kunnen er ‘s ochtends de ploegenpresentatie bijwonen. Na
deze feestelijke start fietsen de renners naar Oostkamp, waar op de
N50 de officiële start plaatsvindt. Via Wingene, Tielt, Ardooie, Ingel-

www.elfstedenronde.be
www.brugge.be
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De cyclotochten op zaterdag starten in het Boudewijn Seapark, Alfons de Baeckestraat 12,
8200 Brugge. Voor de rit van 35 kilometer kun je er terecht tussen 11.00 en 14.00 uur, voor
die van 70 km tussen 7.30 en 11.00 uur en voor de tocht van 172 km tussen 7.30 en 10.00 uur.

Meer informatie op
www.sport.be/elfstedenronde/cyclo/2017/nl/info
De Elfstedenronde van zondag volgt dit scenario:
• 8.30 uur: rennersdorp op Markt, Burg en omgeving Stadsschouwburg
• 9.30 uur: voorstelling renners op Markt
• 10.15 uur: start op Markt
• 14.00 uur: doortocht Christus-Koning (vroegere start en aankomst)
• 14.07 uur: doortocht Markt
• 14.17 uur: eerste doortocht aankomst, Buiten Kruisvest
• 14.40 uur: tweede doortocht aankomst, Buiten Kruisvest
• 14.58 uur: aankomst Buiten Kruisvest
De finale van de Elfstedenronde zal live te volgen zijn op Sporza vanaf 14.00 uur.

© Collectie wielermuseum - Maurice Terryn

IN HET WIEL VAN DE FLANDRIENS:
ELFSTEDENRONDE VROEGER EN NU
In het Stadsarchief op de Burg loopt van zaterdag 10 juni
tot zondag 2 juli een tentoonstelling over de geschiedenis van de Elfstedenronde. Ex-winnaars als Rik Van
Looy, Rik Van Steenbergen en Bruggeling Guido Reybrouck komen aan bod, maar ook renners als Johan
Museeuw en Bjarne Riis, die in de jaren 80 deelnamen
aan deze wedstrijd. Aan de hand van beelden, foto’s,
documenten en wielermateriaal belichten het Stadsarchief, Erfgoedcel Brugge en de Sportdienst enkele
thema’s uit de geschiedenis van deze koers. De tentoonstelling is dagelijks gratis te bezoeken, van 9.30 tot
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Heb je nog foto's, affiches of andere documenten van
Elfstedenrondes uit het verleden?
Neem zeker contact op met het Stadsarchief, Burg 11A,
8000 Brugge, 050 44 82 60 of stadsarchief@brugge.be.
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SPORTKAART VIJFTIGPLUSSERS
VOORTAAN OOK BIJ IN&UIT
De beurtenkaarten voor de stedelijke seniorensportacademie worden voortaan ook
verdeeld in In&Uit in het Concertgebouw op
’t Zand. De Stad hoopt zo meer vijftigplussers vertrouwd te maken met het stedelijk
beweegaanbod.
De stedelijke seniorensportkaarten worden
op heden verdeeld in het Huis van de Bruggeling en in de stedelijke sportcentra. Met
In&Uit wordt een extra, centraal gelegen
verdeelpunt toegevoegd.
Voor 50- tot 54-jarigen kosten de seniorensportkaarten 10 euro. 55-plussers betalen 5
euro.
De kaarten geven toegang tot de seniorensportacademie, die bestaat uit vier vaste
lesmomenten per week. Op maandag is dat
seniorenaerobic in Zeebrugge en fitheidsgym in Assebroek, op dinsdag fitheidsgym in
Sint-Pieters en op donderdag fitheidsgym in
Sint-Andries. De pasjes geven ook toegang
tot de stedelijke lessen seniorenzwemmen in
S&R Olympia.

NIEUWE LOOPKLEDIJ STAD BRUGGE
Een aantal jaar geleden lanceerde Stad
Brugge de officiële sportkledij. Het zwarte
tenue met kleuraccenten en het logo van de
Stad op de borst valt nog steeds in de smaak.
Eind maart werd het aanbod uitgebreid met
looptopjes, zowel voor dames als voor heren.
Het mannenmodel is een kwalitatief shirt
zonder mouwen, dat van de vrouwen heeft
strips en is iets meer getailleerd. Beide modellen zijn gemaakt uit een ademende stof
en zijn beschikbaar in verschillende maten.
Ze worden verkocht voor 27 euro per stuk.
Via BiS kun je een van deze topjes winnen.
Blader verder en geef het juiste antwoord
op de wedstrijdvraag!
www.brugge.be/loopoutfit-brugge

Om 15.00 uur start de 1/8 triatlonwedstrijd
voor volwassenen en trio’s.
www.haventriatlon.be

Omdat uit onderzoek blijkt dat jongeren
meer spanning willen tijdens hun bezoek aan
het zwembad, openen er in juni twee unieke
glijbanen. De ‘Magic Twice’ is de eerste in
zijn soort in de Benelux. Het is een dubbele
glijbaan waarop je tegen elkaar kunt racen.
De ‘Magic Jump’ neemt je mee op een wervelende tocht met speciale 3D-effecten in
een thema dat je zelf kiest. Ook de bestaande
badenglijbaan wordt in een nieuw interactief
jasje gestoken.

www.sr-olympia.be
Facebook: S&R Olympia

HAVENTRIATLON: LOPEN OP DE A11

De wedstrijd van de triatleten gaat in de namiddag van start. Net zoals vorig jaar is er
een jeugdtriatlon met een traject per leeftijdscategorie (A, B en C).

Zwemparadijs S&R Olympia - de publiekprivate samenwerking tussen Stad Brugge,
Provincie West-Vlaanderen, Vlaanderen en
S&R - pakt tegen Pinksteren uit met nieuwe
attracties.

Het wellness-aanbod wordt ook uitgebreid,
met een extra saunahut en een buitenbubbelbad waarin je je kunt ontspannen in een
mooie groene omgeving.

In&Uit is open van maandag tot zaterdag,
van 10.00 tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen tot 14.00 uur.

Op zaterdag 3 juni 2017 is de Zeehaven van
Brugge opnieuw het decor voor de jaarlijkse
haventriatlon. De aanleg van de A11 biedt
sporters dit jaar de unieke kans om deel te
nemen aan een extra havenloop op het indrukwekkende viaduct.
Voor de havenlopers klinkt het startsignaal
om 10.00 uur. Ze kunnen kiezen tussen een
traject van 8 kilometer en een traject van 16
kilometer.

VANAF JUNI NIEUWE
ATTRACTIES IN S&R OLYMPIA

STRANDLOOP OPENT LOOPCRITERIUM VAN DE KUST
Op vrijdag 7 juli vindt de Strandloop Zeebrugge plaats. Dit is traditioneel de eerste
manche van het Loopcriterium van de Kust,
waarbij deelnemers in negen (strand)lopen
langs de Belgische kust punten kunnen
sprokkelen om mee te dingen naar de hoofdprijzen van het criterium.
Het parcours van de Strandloop Zeebrugge
wordt dit jaar opnieuw wat aangepast om het
comfort en de veiligheid van lopers te verhogen, maar doet nog steeds de Zeedijk, het
strand en de Saint Georges’ Day-wandeling
aan.
Er zijn drie afstanden: 0,6 kilometer voor de
jongsten en 5 of 10 kilometer voor de jongeren en volwassenen. De bevoorrading gebeurt onderweg en bij aankomst. Elektronische tijdsregistratie zorgt voor een moderne
en correcte resultatenverwerking.
www.brugge.be/strandloopzeebrugge
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ALLES WAT JE ALTIJD AL
WILDE WETEN OVER GAYSTRAIGHT ALLIANCES (GSA)
GOEIENDAGPRIJS 2017

Stad Brugge zet sterk in op alcohol- en drugpreventie, onder andere met een uitgebreid
educatief aanbod. De nadruk daarvan ligt op
het geven van kennis en inzichten en op het
ontwikkelen van attitudes en vaardigheden.
Zo kunnen jongeren een bewuste keuze maken als het gaat om het gebruik van alcohol
of andere drugs.

ZOEK MEE NAAR DE ZAAK MET DE
MOOISTE NEDERLANDSTALIGE NAAM
Op maandag 10 juli wordt voor de zevende
keer de tweejaarlijkse Goeiendagprijs uitgereikt voor de beste Nederlandstalige
naam van handelszaken en andere panden.
De winnaar krijgt 500 euro van Stad Brugge.
De Goeiendagprijs werd in het leven geroepen als antwoord op het steeds opnieuw opduiken van anderstalige en nietszeggende
namen voor horecazaken en winkelpanden.
De naam verwijst naar de spontane welkomstgroet van de winkelier aan de klant.
De prijs is voor uitbaters die hun horecazaken, winkels, bedrijven… in Brugge een originele, inventieve Nederlandstalige naam
geven. Twaalf jaar geleden kreeg kapsalon
‘De Hoofdzaak’ in Sint-Andries de eerste
Goeiendagprijs. De edities daarop kwamen ‘De Zoete Zonde’ (2007), bistro ‘Refter’
(2009), restaurant ’t Jong Gerecht’ (2011)
en dierenartspraktijk ‘Van Kop tot Staart’
(2013) als winnaars uit de bus. In 2015 werd
gekozen voor kledingzaak ‘twee Meisjes’ in
de Sint-Jakobsstraat.
De oorkonde van de prijs wordt op maandag
10 juli overhandigd tijdens de academische
zitting in de Gotische Zaal van het Stadhuis,
naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.
Alle handelszaken die in aanmerking komen,
kunnen zich kandidaat stellen. Ook instellingen, bedrijven of bedrijventerreinen komen
in aanmerking. Particulieren of verenigingen
mogen op hun beurt een naam opgeven die
hen is opgevallen. De namen moeten gegeven zijn sinds de toekenning van de vorige
prijs in juli 2015.
Dien je suggestie of kandidatuur in bij de Stedelijke Commissie voor Toponymie en Straatnamen, p/a Stadsarchief, Burg 11A, 8000
Brugge - stadsarchief@brugge.be - of bij het
11-Juli Komitee, p/a Olieboomstraat 26, 8020
Oostkamp - roelandvddriessche@hotmail.
com, ten laatste op maandag 5 juni 2017.
Een jury, voorgezeten door de burgemeester
en met leden van de Stedelijke Adviescommissie voor Straatnamen en het 11-Juli Komitee, buigt zich over de voorstellen.

DRUGEDUCATIEF AANBOD VOOR
SCHOLEN SECUNDAIR ONDERWIJS

GSA’ers zijn een groep scholieren die vinden dat iedereen de vrijheid heeft om op
zijn of haar school te kunnen zijn wie ze zijn,
zonder zich daarvoor te hoeven schamen of
te verantwoorden. Maakt het uit of je holebi, hetero, trans- of cisgender bent in je
school? Op deze vraag geven GSA’ers graag
een antwoord tijdens de GSA-dag op woensdag 10 mei.
’s Voormiddags zijn alle leerkrachten vanaf
8.00 uur welkom in Novotel (Katelijnestraat
65, 8000 Brugge). De namiddag start om
14.00 uur in Kunsthumaniora Brugge (Katelijnestraat 86, 8000 Brugge) en is voorbehouden voor GSA’ers en leerlingen.
Tijdens deze dag kun je als leerling of leerkracht mensen van de GSA in actie zien. Zij
maken diversiteit zichtbaar op school en
nodigen je uit om leuke regenboogselfies te
maken. Daarnaast krijgen leerkrachten tips
van professionals over hoe je jongeren optimaal kunt verbinden, activeren, adviseren en
motiveren in de context van GSA.
Zit je zelf nog op school en wil je een GSA
opstarten of verder uitbreiden? Of heb je gewoon nog veel vragen en ben je benieuwd
naar wat er allemaal mogelijk is? Dan kun
je contact leggen met andere GSA’ers, jongerenverenigingen, professionele coaches…

Stad Brugge wil drug- en alcoholeducatie op
school stimuleren en de belangrijkste partners, de scholen, daarbij ondersteunen.
Het aanbod voor het komende schooljaar
2017-2018 staat in een brochure die nog
voor de zomer wordt verdeeld in alle Brugse middelbare scholen. Je vindt ze ook op
www.brugge.be.
iris.maertens@brugge.be
050 44 80 68

DRUGEXPERTISETEAM GESTART
Alle Brugse instellingen die actief zijn rond
alcohol- of drugsverslaving hebben hun
krachten gebundeld in het ‘Drugexpertiseteam DET’.
Dit team staat in voor het eerste onthaal en
de oriëntatie van iedereen die vragen heeft
over alcohol en drugs. Je kunt er terecht
voor info of doorverwijzing.

brugge.be

DET-team:DRUG
050 40 77 77, elke voormiddag
van maandag
tot en met vrijdag.
PREVENTIE

Wil je promotiemateriaal voor je GSA? Er
worden gratis GSA-totebags uitgedeeld vol
leuke gadgets en tijdens een fotoshoot kun
je campagnebeelden laten maken onder de
regenboog. Wie weet, win je met je foto een
nieuwe smartphone.
Schrijf je in op outindeklas.cavaria.be/gsa/gsa-dag voor
een dag vol ontmoetingen, activisme, regenbogen, workshops, spel en fun. Een PM sturen via de facebookpagina
van GSA Vlaanderen kan ook.
Info en programma: www.gaystraightalliance.be.

Drugs Expertise Team
Noord-West Vlaanderen
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FOD FINANCIËN: SPREEKUUR
BELASTINGEN ZEEBRUGGE
FOD Financiën besliste om in Brugge geen
extra spreekuren meer te organiseren voor
het invullen van de personenbelastingen.
Enkel op donderdag 18 mei kun je van 13.00
tot 16.00 uur terecht in d'Oude Stoasie, Venetiëstraat 1, 8380 Zeebrugge.
Om je te helpen met het invullen van je aangifte kun je een beroep doen op twee ambtenaren. Zij werken op afspraak en kunnen
elk een twintigtal mensen assisteren. Neem
daarvoor contact op met d'Oude Stoasie op
050 55 01 31.
Je kunt ook steeds hulp krijgen in het lokaal
kantoor: Algemene Administratie en Fiscaliteit – Centrum Particulieren Beheer, Gustave Vincke-Dujardinstraat 4, 8000 Brugge 02 57 50 290 - p.brugge.team1@minfin.fed.be.
Elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 uur, of
na afspraak. In juni is het kantoor open van
9.00 tot 15.00 uur.

MEIFOOR
Van vrijdag 5 t.e.m. zondag 28 mei kun je je
weer een drietal weken helemaal uitleven tijdens de jaarlijkse Brugse Meifoor. Ondanks
de werkzaamheden staan de bijna honderd
attracties weer op de bekende locaties:
’t Zand, het Beursplein en het Koning Albert
I-Park. Het enige verschil met de voorbije jaren is de iets gewijzigde opstelling.
Op ’t Zand staan de vaste waarden: de autoscooter, de bootjesmolen, de Polyp met
zijn grijparmen, de indrukwekkende Hi-tech
simulator, de opwindende G-force en de metershoge Eclipse.
Op het Beursplein staan de nieuwere attracties zoals de zwierende Pop-Corn Party en
de verende trampoline.
Het Koning Albert I-Park (achter het Concertgebouw) is ook deze keer de plaats waar je
moet zijn voor beklijvende attracties en onvergetelijke belevenissen. De grote en spectaculaire publiekstrekkers tekenen dit jaar opnieuw present, met de imposante Wild Mouse
en de duizelingwekkende Take-Off.
Op 19 mei - ‘zotte vrijdag’ - geven foorreizigers een euro korting en vrijdag 26 mei is de
verminderdeprijsdag. Dan geniet je van extra
grote kortingen.
De hele Meifoor lang brengt RGR FM live radio vanop het Koning Albert I-Park. Breng zeker een bezoek aan de studio. Misschien spot
je er wel een van de vele bekende gasten.
www.facebook.be/brugsemeifoor

MARKTNIEUWS
Tijdens de Meifoor en de werkzaamheden
op en rond ‘t Zand vindt de openbare zaterdagmarkt gewoon plaats. Vanaf zaterdag
6 mei wordt ze voor vier weken verplaatst
naar de omliggende straten.
Op 6, 13, 20 en 27 mei zal de zaterdagmarkt
plaatsvinden op de Vrijdagmarkt (non-food)
en in de Boeveriestraat (food, kip aan ‘t spit
aan Ter Volden en non-food), de Maagdenstraat, de Sint-Maartensbilk en de Zwijnstraat (groenten en fruit, bloemen en planten).
Omwille van de voorbereidingen voor de
Heilig Bloedprocessie wordt de openbare
woensdagmarkt van 24 mei verplaatst van
de Markt naar de Burg.
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REGISTREER JE OP BE-ALERT.BE

brugge.be

FIETSEN IN GROEP:
WAT MOET, WAT MAG?
Heel wat scholen, verenigingen… plannen uitstappen en begeven zich zo met een
(grote) groep mensen op de openbare weg.
Als je deelneemt aan het verkeer moet je de
verkeersregels respecteren, maar hoe zit dat
precies als je je met een groep verplaatst?
Waarmee moet je rekening houden en wat
moet je voorzien?

Wees actor van je veiligheid: schrijf je in!

word ik verwittigd?
Hoe inschrijven?
Om in Hoenoodsituaties
(overstromingen,
uw alarmeringsbrand
of
explosie,
Wanneer
de overheid hetpandemie,
nodig acht,
Om utreinongein te schrijven, gaat u naar de
eem
zij beslissen om u, naargelang de
webpagina www.be-alert.be.
val…) dekan
Brugse
bevolking snel
en doelnoodU vult uw gegevens in en kiest hoe u
een alarmeringsboodschap
te
verwittigd
wil worden.
treffend situatie,
te kunnen
verwittigen,
tekende
het
sturen. Om die verwittiging te
stadsbestuur
het
nationaal
alarmeontvangen, in
moet op
u zich op
voorhand
Uw gegevens
zullen enkel aangewend
el wat noodsituaties
inschrijven.
worden voor verwittiging
snelle verwittiging
ringssysteem
BE-Alert. Met deze
methode
bij noodsituaties.
e
U kunt kiezen
gealarmeerd
te
jouom(en
je gezin)
een sms, een
king cruciaal.kan de Stad
worden via:
gesproken boodschap of een e-mail sturen
met concrete
instructies bij noodsituaties of
• ingesproken boodschap op uw vaste
of mobiele
voor zaken
van telefoon
algemeen belang. Voor een
ert is een nieuwe
• SMS op uw mobiele telefoon
eringstool diegoede
de
werking
van BE-Alert is het nodig dat
• e-mail of fax
king die rechtstreeks
• boodschappen
je registreert
enviajesociale
contactgegevens overkken is bij eenjenoodnetwerken
e, sneller en maakt op be-alert.be.

lijker wil verwittigen
Om een bericht te kunnen ontvangen
goed mogelijk wil
bij een noodsituatie,
is het
nodig dat u
meren.
Het alarmeren
van de
bevolking

in noodsituzich inschrijft. U geeft dan ook aan op
www.be-alert.be
aties (zoals
instructies
om
ramen en
deuren
welke
manier u wil verwittigd
worden.
te sluiten) verloopt nu voornamelijk via radio,
televisie, sociale media, www.brugge.be, de
lokale politie… Dit zijn vooral kanalen waar
es - Algemene Directie Crisiscentrum - Hertogsstraat 53 - 1000 Brussel
je zelf moet op afstemmen om de juiste info
te vinden.
Met BE-Alert kan de Stad zelf gericht, actief
en gecontroleerd bewoners alarmeren en informeren, met de juiste boodschappen voor
de juiste mensen. Met dit systeem krijg je
ook noodzakelijke informatie als je je buiten
Brugge bevindt.
Stad Brugge mag dit systeem enkel gebruiken om noodsituaties te melden en om te
alarmeren of te informeren. Je krijgt dus
geen reclame, culturele boodschappen,
sportuitslagen…
Registreer je vlug op be-alert.be. Op deze
website staat ook meer informatie.
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge
050 44 80 00

Alles begint met een goede planning en
voorbereiding. Om je daarbij te helpen, hebben de Lokale Politie Brugge en de Stad een
folder uitgegeven die je wegwijs maakt in de
verkeersregels over het wandelen en fietsen
in groep. Er staan ook praktische tips in om
alles veilig te laten verlopen.
De folder ligt in het Huis van de Bruggeling
en in alle regio’s van de lokale politie. Je
vindt hem ook terug op www.brugge.be en
www.politiebrugge.be.
Lokale Politie Brugge,
Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
050 44 88 61
verkeer.preventie@politiebrugge.be
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DODEHOEKPROJECT
VOOR SENIOREN

ACTIEPLAN
VEILIGE SCHOOLPOORT

Er gebeurden de laatste jaren vele inspanningen om het aantal ongevallen door dodehoek terug te dringen. Mensen weten intussen beter
waar de gevaarlijke punten zijn en vrachtwagens worden uitgerust
met extra dodehoekspiegels. Toch gebeurden er de afgelopen twee
jaar nog negen dodehoekongevallen in Brugge.

De Stad stelde in overleg met de Lokale Politie Brugge een ‘Actieplan veilige schoolpoort’
op. De bedoeling van dit plan is om de verkeersveiligheid in de omgeving van scholen te
verbeteren. Zo kunnen tragische ongevallen
zoals dat aan een basisschool in Sint-Andries
worden vermeden.

rg
he

In 2015 werkten de lokale politie, Stad Brugge en Provincie West-Vlaanderen aan een project rond de dodehoek. Uit onderzoek bleek dat ouderen vaker het
slachtoffer zijn van dodehoekongevallen. Daarom werd
de werkgroep verkeer van de Seniorenadviesraad (SAR)
ingeschakeld. SAR-vrijwilligers Hubert De Vooght en
Jozef Van Den Berghe geven infosessies over het gevaar van de dodehoek aan Brugse seniorenverenigingen en verenigingen voor personen met een beperking.
Hubert is een gepensioneerd politieman en weet dus
maar al te goed wat de aandachtspunten zijn in het
verkeer. Hij gaf ruim twintig jaar les aan collega’s en
informeert nu met dezelfde gedrevenheid senioren
over de gevaren op en langs de weg. Jozef werkte als
technicus in het logistiek centrum van de Rijkswacht.
Naast mensen wijzen op de gevaren, vindt hij het ook
belangrijk om uitleg te geven over de theoretische en
de praktische werking van de voertuigen, zeker aan
fietsers.
”Veel senioren zien een dodehoekongeval als een fout
van de vrachtwagenchauffeur”, zegt Hubert. ”Met de
huidige sessies kunnen wij aantonen dat niet alleen
t
vrachtwagens een dodehoek hebben. Bovendien is
gh
o
o
eV
het als vrachtwagenbestuurder niet evident om alles
Hubert D
te zien wat rond de wagen gebeurt. De dodehoek bij
vrachtwagens bedraagt ongeveer 70 vierkante meter. Daar schrikken
de meeste mensen wel van.”
Jozef vult aan: ”We drukken de senioren op het hart om defensief te
rijden, goed uit te kijken en hoffelijk te zijn in het verkeer. We benadrukken dat ze goed moeten uitkijken bij een inhaal- of uitwijkmanoeuvre.”
en
nD
Jozef Va

Be

Hubert en Jozef krijgen vele positieve reacties: ”Als ze de informatie en
het beeldmateriaal hebben gekregen, beseffen senioren meer dan ooit
dat het van levensbelang is om alert te zijn. Dat geldt voor henzelf, maar
ook voor hun kleinkinderen. ‘Zien en gezien worden’ is dé boodschap
die senioren moeten onthouden. Ze beseffen daarnaast ook dat het heel
wat veiliger is als je je voorrang als fietser soms afstaat.”
“We raden alle seniorenverenigingen en verenigingen van personen
met een beperking aan om niet te aarzelen en een gratis sessie aan te
vragen. Senioren die niet aangesloten zijn bij een seniorenvereniging
kunnen contact opnemen met de dienst Welzijn van de Stad. Als er voldoende inschrijvingen zijn, organiseren we graag een sessie voor hen
in het Politiehuis.”
dienst.welzijn@brugge.be
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
050 47 55 16
www.politiebrugge.be
Lokale Politie Brugge
Politiehuis, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
050 44 88 44

Er zijn vandaag al heel wat initiatieven die
inzetten op een veilige schoolomgeving. Het
‘Actieplan veilige schoolpoort’ bevat nog tien
extra maatregelen om de veiligheid te verbeteren aan de Brugse schoolpoorten en hun
omgeving. Het plan sluit dan ook perfect aan
bij het SAVE-charter (zie verder).
De tien extra maatregelen moeten de verkeersveiligheid aan de Brugse schoolpoorten
verhogen. Politie en stadsdiensten zijn volop
bezig met de voorbereiding en de uitvoering
ervan, zodat ze snel kunnen worden doorgevoerd.
Concreet gaat het om de volgende acties:
1.

Een schoolvervoerplan per school opmaken en/of actualiseren;
2. Zone 30 in schoolomgevingen duidelijker
aanduiden en toezicht houden daarop;
3. De zichtbaarheid van oversteekplaatsen
in schoolomgevingen vergroten;
4. De schoolomgeving (her)inrichten om
verkeer te ontraden of weg te werken via
het systeem van fietsstraat of schoolstraat;
5. Tonnagebeperking van 5 ton invoeren in
woongebieden en schoolomgevingen;
6. Het systeem van gemachtigde opzichters
promoten. De politie staat in voor versnelde vorming, de scholen zorgen voor
voldoende vrijwilligers;
7. De lancering van een eerste verkeerseducatieve route tegen het einde van dit jaar.
Deze route kan door scholen en ouders
worden gebruikt om kinderen in reële situaties verkeersopvoeding te geven;
8. De aandacht rond de dodehoek van
vrachtwagens via scholen en transportbedrijven verder verhogen;
9. Via de school gericht communiceren met
ouders en begeleiders van kinderen. In de
communicatie staan maatregelen die zij
kunnen nemen om bij te dragen aan een
verkeersveilige schoolomgeving;
10. Maximaal blijven inzetten op snelheidscontroles in zone 30 tijdens de schoolspitsuren en op parkeercontrole in de
schoolomgeving. Deze controles blijven
behouden, net zoals de aanwezigheid van
snelheidsindicatieborden.
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1 JAAR SAVE-CHARTER:
SAMEN ACTIEF VOOR
VERKEERSVEILIGHEID
CONSULTEER
DE DIGITALE VERKEERSBIB
Werk je met kleuters of met jongeren uit het basis-, secundair- of bijzonder onderwijs en wil je iets doen rond verkeerseducatie? Weet je
niet waar aan te kloppen om materiaal te ontlenen?
De lokale politie en de Stad beschikken over heel wat educatief en sensibiliserend materiaal dat je gratis kunt lenen. Het hele aanbod staat
op www.brugge.be/verkeerseducatie. Om het voor de Brugse scholen
en geïnteresseerden gemakkelijk te maken, werd deze verkeersbib onderverdeeld in verschillende categorieën. Zo krijg je snel een duidelijk
overzicht van wat beschikbaar is.
verkeer.preventie@politiebrugge.be
050 44 88 61
Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge

SNELHEID VAN 90 NAAR 70SNELHEID VAN 70 NAAR 50
VAN 90 NAAR 70
VAN 70 NAAR 50
Zeesluisstraat

N350: Alfred
Ronsestraat

R30: Sint-Pieterskaai

N34: vanaf
grondgebied
Blankenberge tot
Londenstraat

N312:
Canadezenstraat

N348: Havenrandweg-Zuid

R30: vanaf
Buffelbrug tot
Chantrellstraat

Zeelaan vanaf A11
tot Lissewege

N376:
Westkapelse
Steenweg

Op heel veel wegen werd de wettelijk toegestane maximumsnelheid
flink verlaagd. Deze twee kaartjes geven je een beeld van wat er in
Brugge veranderde.

Vorig jaar ondertekende Stad Brugge het
SAVE-charter van de vereniging Ouders van
Verongelukte Kinderen (OVK). Daarmee engageert het stadsbestuur zich om samen met de
andere ondertekenaars te werken aan een verkeersveiliger Brugge. Dat heeft in 2016 tot zeer
concrete resultaten geleid.
Op het vlak van infrastructuur is de ondertunneling van de Koning Albert I-laan ongetwijfeld
de belangrijkste realisatie. Ook heel wat kleinere ingrepen - zoals de fietssuggestiestroken
en het experimenteren met fietsstraten - tonen
aan dat er gewerkt wordt aan een betere plaats
in het verkeer voor fietsers en voetgangers.
Daarnaast moeten de grote werkzaamheden
aan de Expresweg (Bevrijdingslaan) en de A11
zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming
van het gemotoriseerd verkeer.
In 2017 wordt met de heraanleg van ‘t Zand een
belangrijke stap gezet om de veiligheid van fietsers en voetgangers te versterken.
Het stadsbestuur investeerde vorig jaar veel in
preventieve en educatieve acties. Er werd een
recordaantal projecten verkeersveiligheid genoteerd bij de Brugse scholen. Om hen te inspireren, plaatste Stad Brugge al het educatief materiaal op www.brugge.be. Er werd ook veel moeite
gedaan om mensen te wijzen op het gevaar van
overdreven snelheid in het verkeer. Er kwamen
extra affiches ‘zone 30’ en interactieve snelheidsindicatieborden. Fietsers kregen ondersteuning
om zich zichtbaar te maken, onder meer door de
verdeling van fietslichtjes en fluospaakstaafjes.
De lokale politie heeft in 2016 zijn handhavingsbeleid rond snelheid uitgebreid. Met mobiele
controles werd er sterk gecontroleerd op rijden
onder invloed.
Het SAVE-charter vraagt ook een engagement
van de Bruggelingen.
De verkeersstroom in onze stad kan maar vlot
en veilig verlopen als iedereen daar dagelijks
aan meewerkt. Neem dus je volle verantwoordelijkheid en houd je aan snelheidsbeperkingen,
respecteer andere weggebruikers, pas je rijstijl
aan de omstandigheden aan…
Ook het Vlaams Congres Verkeersveiligheid van
20 maart in het Concertgebouw behoort tot de
SAVE-engagementen van Stad Brugge.

2017.vlaamscongresverkeersveiligheid.be

AANTAL VERKEERSONGEVALLEN
IN 2016 OP LAAGSTE NIVEAU
VAN DE LAATSTE 10 JAAR

872
2005

919
2006

911
2007

904

903
2009

867

2008

2011

833
2010

868
2012

707

724
2014

650

2013

SAMEN WERKEN AAN
MEER VERKEERSVEILIGHEID?
HET KAN!
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Hoe werkt het stadsbestuur aan meer verkeersveiligheid?

Hoe kun je zelf bijdragen aan meer verkeersveiligheid?

Inzetten op veiligere wegen:
- meer fietspaden, fietstunnels, fietssuggestiestroken;
- meer zones 30 en infrastructuurwerken om snelheid
automobilisten te remmen.

Wees je altijd en overal bewust van je plaats in het verkeer.
Een ongeval is zeer snel gebeurd en kan je leven op zijn
kop zetten.

Inzetten op meer sensibilisering:
- meer verkeersprojecten op Brugse scholen;
- meer sensibilisering rond zone 30;
- meer aandacht voor zichtbaarheid fietsers: gratis
fietslichtjes én actie fluo flitst.
Inzetten op meer politiecontroles:
- meer en slimme controles op snelheid en alcohol in
het verkeer;
- meer controles op gordeldracht en gebruik gsm achter het stuur.

Hou je aan de voorgeschreven snelheid:
Traag rijden helpt iedereen vlotter ter plekke te komen!
Gebruik je gsm of smartphone niet achter het stuur…
...of enkel handsfree als het niet anders kan.
Maak je als voetganger of fietser zichtbaar in het verkeer.
Gebruik goede fietsverlichting en gebruik fluo.
Help kwetsbare weggebruikers: wees hoffelijk.
Geef kinderen of minder mobiele mensen ruimte in het
verkeer.

brugge.be/preventie

BRUGGE
OLTIED
SCHOANE

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

KALENDER
T.e.m. zo 28/05

Meifoor, diverse locaties

p. 40

Wo 10/05

GSA-dag, diverse locaties

p. 39

Do 11/05

Fair Trade@Work

p. 15

Do 11/05 t.e.m. 3/07

Memling in context, Sint-Janshospitaal

p. 25

Vr 12/05

Lezing ‘Kun je een betere wereld kopen?’, Stadhuis

p. 15

Za 13/05

World Fair Trade Day, Burg

p. 15

Za 13 en zo 14/05

Meitoer Uitwijken, Sint-Pieters en Sint-Andries

p. 5, 20

Do 18/05

Samenleesgroep, bibliotheek De Garve

p. 26

Vr 19/05

Belgiek, basketbalplein in Jan Breydellaan

p. 20

Za 20 en zo 21/05

Meitoer Uitwijken, Sint-Pieters en Assebroek

p. 5, 20

Ma 22/05 t.e.m. zo 25/06

Samen studeren, diverse locaties

p. 35

Za 27/05

‘4 viert 20’, Stadsschouwburg

p. 31

Za 27 en zo 28/05

Meitoer Uitwijken, Brugge centrum en Christus-Koning

p. 5, 20

Za 27/05 t.e.m. zo 4/06

Insectenweek, diverse locaties

p. 11

Zo 27/05 t.e.m. zo 4/06

Week van de begraafplaatsen, diverse locaties

p. 27

Zo 28/05

Hoevemarkt, Hoeve Hangerijn

p. 10

Do 1/06

Samenleesgroep, bibliotheek De Garve

p. 26

Vr 2/06 t.e.m. di 3/07

Kat en mus gaan naar zee, Hoofdbibliotheek Biekorf (Jeugdbibliotheek)

p. 25

Za 3/06

Haventriatlon, Zeebrugge

p. 38

Do 8/06

Lezing Janus Lernutius, Sint-Salvatorskathedraal

p. 26

Vr 9/06

Belgiek, basketbalplein in Gentele

p. 20

T.e.m. zo 11/06

Tentoonstelling HALLO BABY, Heilige Magdalenakerk

p. 22

Wo 14/06

Folkgroep Zjamoel, binnenkoer Halletoren

p. 30

Do 15/06

Samenleesgroep, bibliotheek De Garve

p. 26

Vr 16/06

Belgiek, Graaf Visartpark

p. 20

Za 17 en zo 18/06

Elfstedenronde, start op de Markt

p. 36

Vr 23/06

Belgiek, Marktplein Zeebrugge

p. 20

Vr 23 t.e.m. ma 26/06

RELAX festival, diverse locaties

p. 35

Za 24/06

Feest in ’t Park, Minnewaterpark

p. 18

Vr 26/06

Unplugged, foyer Stadsschouwburg

p. 31

Do 29/06

Samenleesgroep, bibliotheek de Garve

p. 26

T.e.m. vr 30/06

Tentoonstelling Religieus erfgoed, een zorgenkind, Sint-Jakobskerk

p. 23

Ma 3/07 t.e.m. wo 30/08

Kwibus, diverse locaties

p. 34

Ma 3/07 t.e.m. wo 30/08

Kwiplus, diverse locaties

p. 34

Vr 7/07

Strandloop Zeebrugge

p. 38

Ma 10/07

Uitrijking Goeiendagprijs, Stadhuis

p. 39

T.e.m. zo 13/08

Tentoonstelling Kinderen van toen, senioren van nu, Volkskundemuseum

p. 24

Za 19 en zo 20/08

Praalstoet van de Gouden Boom

p. 19

T.e.m. zo 3/09

Tentoonstelling Brugse kunst uit de tweede helft van de 18de eeuw, Groeningemuseum

p. 25

Za 17 t.e.m. wo 27/09

Openingsweek Cultuurcentrum Brugge, Stadsschouwburg

p. 31

T.e.m. zo 1/10

Een heilige in het hospitaal. Elisabeth van Thüringen bij het verzorgen van zieken (ca. 1610),
Sint-Janshospitaal

p. 25
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WEDSTRIJD
De Strandloop van Zeebrugge maakt deel uit van een
criterium. Wat is de naam van dit criterium?
BiS geeft tien mouwloze zomerloopoutfits weg:
vijf voor heren en vijf voor dames.
Stuur je antwoord voor 10 juni 2017 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.
We contacteren de winnaars persoonlijk.

De Brugotta Awards werden uitgereikt op zaterdag 15 april. De winnaars van de duotickets waren erbij.
Naam en voornaam

Geboortejaar
Adres

E-mail + tel.

Antwoord wedstrijdvraag

Vergeet niet je maat door te geven: small / medium / large
en laat weten of je een outfit wil voor heren of voor dames.

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

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

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

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

facebook.com/destadbrugge
twitter.com/stadbrugge
instagram.com/stadbrugge

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

