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BESTE BRUGGELING

N

a een koude winter staat Brugge voor een
warme zomer, zeker figuurlijk. In deze BiS
worden enkele hartverwarmende acties van
de Stad toegelicht.

Een daarvan is de aanplanting van het nieuwe
Brugse geboortebos, waarmee we letterlijk zuurstof geven aan de volgende generatie. Je leest ook
meer over het project G-LAB, waarbij een Bruggeling zijn woning en tuin openstelt voor het publiek. Daarnaast zal Triënnale Brugge vanaf 5 mei
mensen samenbrengen op verschillende ontmoetingsplekken op en rond het water.
Elke dag werkt Stad Brugge aan de toekomst. Op
dit moment staan er al elf laadpalen voor elektrische voertuigen op Brugs grondgebied. Ook veilig
en comfortabel verkeer is belangrijk. Brugge ontving als eerste centrumstad het SAVE-label, dat
onze inspanningen voor een verkeersveilige stad
onderstreept.

Brugge staat voor
een warme zomer

Wist je dat Brugge al tien jaar de titel van ‘fairtradestad’ draagt? Om dit jubileum in de kijker te
zetten, staan heel wat evenementen op de kalender. Ook (H)Eerlijk Brugge, het populaire festival
rond eerlijke en duurzame voeding, keert terug.
Help jij ook deze zomer mee om Brugge proper
te houden? Houd de stoep en greppel voor je huis
netjes en verwijder onkruid. Aan de baasjes van
honden vragen we om steeds hondenpoepzakjes
bij te houden tijdens wandelingen en geschenkjes
van hun viervoeter in de vuilnismand te deponeren.
Tot slot wil ik ook deze keer elke Bruggeling uitnodigen op de feestelijke opening van Triënnale
Brugge op zondag 6 mei. Werp een blik op de toekomst van onze historische stad. Er is een gratis
receptie, een picknick in het Hospitaalpark OudSint-Jan en het selgascano pavilion wordt ingezwommen. Niet te missen!

Burgemeester Renaat Landuyt

INTERVIEW
LEVEN OP HET WATER

B

innenkort krijgt Brugge er een nieuwe (tijdelijke) toren bij: INFINITI23. Architect Peter
Van Driessche ontwierp de woontoren in het
kader van het kunsten- en architectuurparcours Triënnale Brugge 2018: Liquid City | Vloeibare
Stad dat vanaf 5 mei te zien zal zijn in de binnenstad.
Een gesprek met deze Bruggeling over zijn project.

BiS Voor Triënnale Brugge 2018 stelde je de woontoren INFINITI23 voor. Hoe ben je tot dit idee gekomen
en waar gaat het werk over?
PETER VAN DRIESSCHE Mijn plannen zijn voortgevloeid uit het idee van de ‘Vloeibare Stad’, het thema
van deze Triënnale. Een vloeibare stad betekent in
eerste instantie een stad in verandering, maar je kunt
het begrip ook letterlijk interpreteren. Brugge wordt
omringd en doorkruist door water, dus de link is snel
gelegd, maar wat zou er gebeuren als het zeeniveau
van onze Noordzee zou stijgen en de historische stad
onder water zou komen te staan?
De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn niet
langer te ontkennen en beginnen wereldwijd zichtbaar te worden. Wetenschappers voorspellen dat de
zeespiegel binnen 100 jaar wel eens tot twee meter
zou kunnen stijgen. Als de klimaatverandering zich
doorzet en de ijskappen blijven dooien, zou dit zelfs
kunnen oplopen tot zes of zeven meter.
Stel dat dit doemscenario werkelijkheid wordt: hoe
gaan we dan wonen, werken, leven? Met mijn installatie INFINITI23 wil ik mensen aanzetten om na te
denken over de stad van de toekomst, een stad op
het water.
BiS Hoe ziet de stad van de toekomst er volgens
jou uit?
P. VAN DRIESSCHE In mijn toekomstvisie moeten we
meer in de hoogte beginnen bouwen en veel kleinschaliger leren leven. De oplossing die ik voor Triënnale Brugge 2018 voorstel, is dat we gaan wonen in
torens: constructies waarin verschillende identieke
leefmodules zijn ingebouwd die multifunctioneel inzetbaar zijn. De boxen dienen om in te wonen, in te
werken of in te sporten. Alles wat we nodig hebben om
onze levensstijl te behouden en een kwalitatief leven
te leiden moet er mogelijk zijn.
INFINITI23 is een verbeelding van deze toekomstvisie.
Het is een constructie waaraan steeds verder kan
worden gebouwd. Hoe meer het zeeniveau stijgt, hoe
hoger de woontoren kan worden. Als het waterpeil
de onderste boxen bereikt, kunnen deze op een eenvoudige manier van de toren worden losgehaakt en
verder op het water dobberen. Zo ontstaat er rond de
toren een drijvend netwerk; een stad die zich voortbeweegt op het water.

De stad van de
toekomst, een
stad op het water

Voor de Triënnale gaan we op de Bakkersrei - ter
hoogte van het Oud Sint-Jan - een miniatuurversie
van de toren bouwen. De houten constructie zal zo’n
veertig meter hoog zijn. Daarnaast gaan we op de
rei enkele boxen op ware grootte laten drijven. Deze
worden met paadjes aaneengeschakeld, zodat de bezoekers van oever tot oever een wandeling kunnen
maken op het water. Onderweg komen ze meer te
weten over mijn onderzoek, kunnen ze kennismaken
met het concept en ervaren ze in levenden lijve hoe dit
`nieuwe wonen' aanvoelt.
BiS Betonstop, co-housing, tiny houses… Er wordt
steeds meer aandacht besteed aan wonen op kleinere oppervlaktes. Is het volgens jou realistisch om alle
woonfuncties - badkamer, keuken, slaapkamer… te behouden op zo’n kleine oppervlakte?
P. VAN DRIESSCHE Om hier een concreet antwoord
op te geven, heb ik samengewerkt met een groep
studenten Interieurarchitectuur van de KU Leuven
– Faculteit Architectuur. Zij hebben het afgelopen
semester nagedacht over hoe we kunnen leven op
een oppervlakte van amper 7,5 op 3 meter, zonder
aan luxe te moeten inboeten. Aan de hand van tekeningen, maquettes en een uitgewerkt woonmodel op
ware grootte zullen de resultaten van hun onderzoek
worden getoond in de installatie. Daar zal je je even
thuis kunnen wanen op het water. Er is namelijk niet
een enkele goede oplossing. Er worden verschillende ideeën aangereikt.
Als het ooit zover komt dat ons land (deels) overstroomt, moeten we ervoor zorgen dat we het wonen
in de toekomst kunnen blijven garanderen, ook in
Brugge. Tot dan moeten we blijven samenwerken om
te proberen het getij te doen keren en een verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Alleen zo gaan
we een duurzame toekomst tegemoet.

www.triennalebrugge.be
www.facebook.com/triennalebrugge
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DOMPEL JE ONDER IN
DE VLOEIBARE STAD
Van zaterdag 5 mei tot en met zondag 16 september nodigt
Triënnale Brugge: Liquid City | Vloeibare Stad je uit om de stad
(opnieuw) te verkennen. Geniet van de vele ontmoetingsplekken op en rond het water, laat je inspireren en dompel je onder
in de Vloeibare Stad.
Naast het hedendaagse kunsten- en architectuurparcours
worden er ook heel wat lezingen, debatten, filmvertoningen
en andere evenementen georganiseerd die onze stad op een
originele manier belichten. BiS geeft je een voorsmaakje.
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WEKELIJKSE RONDLEIDING OP ZONDAG
De Vloeibare Stad
Van 14.00 tot 16.00 uur | Startpunt:
Infokantoor In&Uit op 't Zand (Concertgebouw)
Ontdek samen met een gids het verhaal van de Triënnale. Sluit individueel of in groep aan bij deze wekelijkse begeleide wandeling door de stad
en ontdek de verschillende installaties vanuit een ander perspectief.
Gidsbeurten in het Nederlands
Info en reservatie: www.ticketsbrugge.be | 070 221 212 of in het
In&Uit-kantoor, ten laatste 30 minuten voor het vertrek
MAANDAG 28 MEI
The Golden Snail Opera door Anna Lowenhaupt Tsing
Gesprek/performance ingeleid door Rotor
20.00 uur | Kamermuziekzaal Concertgebouw
Op 28 mei is de Amerikaanse antropologe Anna Lowenhaupt Tsing met
haar performance The Golden Snail Opera te gast in het Concertgebouw.
De opvoering is geïnspireerd op een traditionele Taiwanese opera en vertelt het verhaal van de appelslak, een Zuid-Amerikaanse zoetwaterslak
die in de twintigste eeuw als delicatesse naar Taiwan werd geëxporteerd.
Daar werd het dier evenwel in de natuur uitgezet en vormt het vandaag
een plaag voor de lokale landbouw en fauna en flora. Net als in het
Triënnale-onderzoek van het Brusselse architectencollectief Rotor rond
de Chinese wolhandkrab zijn er twee opties: verdelgen of accepteren.
Gesprek en performance in het Engels
www.triennalebrugge.be | info@triennalebrugge.be | 050 44 8000
DONDERDAG 31 MEI
Architectures Liquides
Een gesprek met Abdelkader Damani (FRAC Centre-Val de Loire), TillHolger Borchert & Michel Dewilde (Triënnale Brugge)
20.00 uur | Grootseminarie, Potterierei 72
In het Grootseminarie tonen FRAC Centre-Val de Loire en Triënnale
Brugge een historische interpretatie van het begrip ‘Vloeibare Stad’ in de
tentoonstelling Architectures Liquides | Liquid City. Tekeningen, maquettes en modellen van gerenommeerde architecten als Peter Eisenman,
Ionel Schein, David Georges Emmerich en Zaha Hadid geven ons een kijk
op het verleden en de toekomst. Ontwerpen die in de twintigste eeuw als
radicaal werden ervaren, zijn vandaag actueler dan ooit. Op donderdag
31 mei lichten de curator van het FRAC (Abdelkader Damani) en de curatoren van de Triënnale (Michel Dewilde en Till-Holger Borchert) de opzet
van deze tentoonstelling toe.
Gesprek in het Engels
www.triennalebrugge.be | info@triennalebrugge.be | 050 44 8000
WEKELIJKSE RONDLEIDING OP ZONDAG
Belevingstocht voor gezinnen met kinderen van 3 tot 12 jaar
Van 14.00 tot 16.00 uur | Startpunt:
Infokantoor In&Uit, 't Zand (Concertgebouw)
Tot zondag 16 september zijn in Brugge op en langs het water knotsgekke bouwsels te zien. De installaties tonen hoe de toekomstige stad er
misschien zal uitzien. Een begeleider neemt jou en je gezin mee en toont
jullie een selectie van het parcours. Aan de hand van vragen en opdrachten ontdek je spelenderwijs de kunstwerken.
Rondleidingen in het Nederlands
Info en reservatie via www.ticketsbrugge.be | 070 221 212 of ter plaatse in het In&Uit-kantoor ten laatste 30 minuten voor vertrek

brugge.be

DONDERDAG 5 JULI
Lezing door José Selgas en Lucía Cano (selgascano)
20.00 uur | selgascano pavilion, Coupure
Een van de blikvangers van de Triënnale is ongetwijfeld het selgascano
pavilion op de Coupure. De kleurrijke installatie van het Spaanse architectenduo selgascano vormt een ideale rustplek in de binnenstad.
Tijdens de zomermaanden zul je er bij goed weer zelfs kunnen zwemmen. Op donderdag 5 juli lichten de architecten hun werk toe op deze
unieke locatie.
Lezing in het Engels
www.triennalebrugge.be | info@triennalebrugge.be | 050 44 8000
DONDERDAG 30 AUGUSTUS
Lezing door raumlabor
20.00 uur | House of Time, Wulpenstraat
In 2017 startte het Duitse architectenbureau raumlabor met House of
Time, een langetermijnproject in het kader van Triënnale Brugge 2018.
Samen met lokale partners als Brugge(n) voor jongeren en Bolwerk werken ze een jaar lang aan een huis vol tijd: een ontmoetings- en productieplek door en voor jongeren. Op een oude industriële site langs het kanaal
wordt de lokale jeugd uitgenodigd om te experimenteren, te bouwen en te
leren. Er worden mobiele eenheden gemaakt zoals een warmwaterbad of
een reeks bankjes, maar het gaat vooral over immateriële waarden: zich
betrokken voelen en zich engageren om actief problemen op te lossen op
elk moment van het creatieproces. Kom alles te weten over dit project
tijdens de lezing op donderdag 30 augustus op de site van House of Time.
Lezing in het Engels
www.triennalebrugge.be | info@triennalebrugge.be | 050 44 8000
DONDERDAG 13 SEPTEMBER
Vreemde wereld. Zygmunt Bauman over samenleven in vloeibare tijden | Marc Van den Bossche
Boekvoorstelling
20.00 uur | Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3
We worden vandaag geconfronteerd met tal van onzekerheden. Kunnen
we onze job behouden? Moeten we verhuizen? Hoe zal onze toekomst
eruitzien? Cultuurfilosoof Marc Van den Bossche nam het werk van de
Pools-Britse socioloog Zygmunt Bauman onder de loep en schreef een
boek over diens ideeën over de vloeibare moderne samenleving. Van den
Bossche toont aan dat onzekerheid niet per se hoeft te leiden tot een
negatief toekomstbeeld, maar ook een nieuwe start kan betekenen. Een
pleidooi voor het omgaan met de ‘vreemdeling’, voor verbeelding en voor
een dialoog met kunst als inspiratiebron.
Boekvoorstelling in het Nederlands
www.triennalebrugge.be | info@triennalebrugge.be | 050 44 8000

Ook tal van verenigingen en organisaties hebben zich
laten inspireren door het thema ‘Vloeibare Stad’ en
organiseren evenementen in het kader van Triënnale
Brugge 2018. Een natuursafari in de stad, een alternatief kunstenparcours, het Brugse Galerieweekend of
een filmvoorstelling op het Jan van Eyckplein? Ontdek
het volledige programma op www.triennalebrugge.be
of volg de Triënnale op Facebook/Twitter/Instagram via
@triennalebrugge voor dagelijkse updates.
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FEESTELIJKE OPENING
OP ZONDAG 6 MEI
Openingsreceptie Triënnale Brugge en inzwemmen selgascano pavilion
11.00 - 12.00 uur
Na het welkomstwoord zwemt de Koninklijke
Zwemclub De Brugse IJsberenkring het nieuwe tijdelijke zwemplatform aan de Coupure in.
Ook jij kunt meedoen. De opwarming start om
10.40 uur.
Tussen 11.00 en 12.00 uur is er een gratis receptie.
De bar blijft open tot 17.00 uur. Ook de rest van de
middag kun je nog een plons wagen aan het paviljoen tot 17.00 uur.
Triënnale Brugge: making of, selgascano pavilion
11.00 - 17.00 uur
Op drie schermen langs de kaaimuren aan de Coupure ontdek je het verhaal achter de installaties
die de kunstenaars en architecten voor Triënnale
Brugge 2018 hebben opgesteld in de binnenstad.
Hop-on-hop-off-bootjes: bezoek de Triënnale
langs en op het water
11.30 - 17.00 uur
In- en uitstappen kan aan deze steigers: Coupure,
aan het selgascano pavilion | Sint-Annarei, aan
Sint-Annabrug | Potterierei, aan Carmersbrug |
Potterierei, aan Grootseminarie | Wulpenbrug Langerei, aan Bistro Du Phare.
De beeldenfluisteraars
11.00 - 17.00 uur
Wil je uitleg over het thema van de Triënnale of over
de installaties? Spreek dan de beeldenfluisteraars
aan die klaarstaan bij iedere installatie langs het
parcours.
Picknick in het Hospitaalpark Oud Sint-Jan
11.00 - 17.00 uur
Kom picknicken in dit relatief onbekend stukje
stadsgroen en maak kennis met Food Lab Brugge.
Oxfam verzorgt de bar en je krijgt er stemmige livemuziek bovenop.
Opening MFS III – Minne Floating School –
Begijnenvest, Minnewater
Doorlopende workshop ‘Architelier’
(6 – 106 jaar)
12.00 - 14.00 uur en 15.00 - 17.00 uur
Onder begeleiding van De Veerman ga je aan
de slag met architectuur, ruimtelijke ordening
en stedenbouw. Houten blokken, kleurrijke
stempels en kaarten vormen de bouwstenen.

Opening Learning from Makoko
14.00 - 15.00 uur, expo open tot 17.00 uur
Een schooljaar lang werkten Howest, Academie Kunsthumaniora Brugge en T.I.H. Familie
(Maricolen) rond het werk van Kunlé Adeyemi.
Een selectie van de resultaten is te zien op
MFS III.
De toekomst van Brugge – Vismarkt
11.00 - 17.00 uur
Eind januari vond via de toekomst van Brugge – het
participatieplatform van de Stad - een brainstorm
plaats over burger- en andere projecten tijdens de
Triënnale. Het thema ‘Liquid City' sluit nauw aan bij
het doel van de toekomst van Brugge: het stimuleren van interacties en het omgaan met de veranderende menselijke relaties in onze samenleving.
Daarbij komt het gegeven van een vloeiende, open
stad die omgeven is met water.
Heel wat ideeën werden concreet uitgewerkt en die
kun je de komende maanden ontdekken. Denk aan
een alternatief avondparcours door lokale kunstenaars, een tangowandeling, pleintjescinema, het
project G-Lab, De Tank voor jonge creatievelingen,
een waterzomerkamp, een natuursafari en nog
veel meer.
De toekomst van Brugge bekeek waar verbanden
konden worden gelegd en onderzocht mee hoe haalbaar heel wat initiatieven zijn. Het programma en
alle info vind je op www.detoekomstvanbrugge.be.
URB EGG-café – Poortersloge
12.00 - 22.00 uur
De Poortersloge is dit jaar niet alleen een tentoonstellingsplek. Het is ook de nieuwe locatie voor het
URB EGG-café. Na een drukke openingsdag kun je
er nog lang nagenieten.

Triënnale Brugge 2018 loopt van zaterdag 5 mei tot en met zondag
16 september en is 24/7 te bezichtigen in de Brugse binnenstad.
De installaties/tentoonstellingen zijn gratis toegankelijk van
maandag tot zondag, van 12.00 tot 18.00 uur.
www.triennalebrugge.be
info@triennalebrugge.be
050 44 80 00
Volg de dagelijkse updates op Facebook, Twitter en
Instagram: @triennalebrugge #TRIBRU18
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INTERVIEW
G-LAB STELT GEZINSWONING OPEN VOOR INSPIRERENDE PROJECTEN

T

om Callebaut is interieurarchitect en de drijvende spil
achter tc plus, een ontwerpbureau dat zich toespitst
op het aanpassen van bestaande ruimtes aan nieuwe
noden. Daarnaast is hij lesgever en onderzoeker aan
de KU Leuven.
Tom vormt met zijn partner en drie kinderen een nieuw samengesteld gezin. Samen wonen ze in de Zilversparrenstraat 48 in
Sint-Kruis. Het ‘G-Lab’ in zijn woning is het slot van zijn doctoraat waarbij hij zijn woning en tuin publiek inzetbaar maakt.
Het project past perfect binnen de filosofie van de toekomst van
Brugge, dat het initiatief ondersteunt.
TOM CALLEBAUT Door te experimenteren met gedeelde ruimtes
legde ik de basis voor het G-Lab. Ik kreeg voor het eerst met
de thematiek te maken in 2002, toen YOT vzw me vroeg om te
onderzoeken hoe de Magdalenakerk een plek van zingeving voor
elk mens kon worden.
Ruim vijf jaar geleden vroeg men vanuit de KU Leuven of ik in
die thematiek wou doctoreren. De projecten van die afgelopen jaren zijn bewuste stappen geweest in het onderzoeksproces, met
G-Lab als conclusie van mijn doctoraat.
Ik heb geleerd dat een mislukking even leerrijk is als een experiment dat lukt. Daarom startte ik met G-Lab. Het is een spannend experiment waarbij werk en privé voor mij niet gescheiden
moeten zijn. Ik ben wie ik ben: vader, partner, onderzoeker, ontwerper en lesgever. Ik wil mensen inspireren met dit project. Er
is de laatste tijd een generatie van mensen ontstaan die nieuwe
dingen wil uitproberen, ook op het spirituele vlak.
BiS Wanneer kwam je met het idee van G-Lab?
T. CALLEBAUT Dat was in 2011, toen ik begon aan mijn doctoraat en startte met het passantenpaviljoen. Ik experimenteerde
in mijn voortuin met verschillende projecten die ik openstelde
voor de buurt. Ik deed dit vanuit de gedachte dat ik wel sacrale
ruimtes voor anderen ontwierp, maar er zelf geen had. Zonder
dat ik het besefte, werd het paviljoen een laboratorium voor
mijn doctoraat.
BiS Wat is het G-Lab voor jou?
T. CALLEBAUT Verwevenheid. Het is een plek waar we het zwartwitdenken proberen open te breken. Om dit te bereiken, hebben we een aantal verbouwingen uitgevoerd. Zo is de inkom van
mijn woning een plek geworden waar je je even kunt afzonderen. Daarnaast hebben we een gele kamer waar ook activiteiten
mogelijk zijn. In de buitenruimte vind je een petanquebaan, een
buitenpleintje met een vuurschaal, een buitenzithoek en een buitentoilet en -douche.
BiS Vanwaar de naam ‘G-Lab’?
T. CALLEBAUT De ‘G’ staat voor mij voor generositeit en gastvrijheid, twee andere belangrijke kernwoorden naast verwevenheid.
BiS Kwam dit idee vanuit het gezin?
T. CALLEBAUT Het concept van de ‘genereuze ruimte’ groeide
eerder vanuit mijn doctoraat, maar G-Lab als plek komt echt
vanuit ons gezin. De kinderen zijn opgegroeid met het project van
het passantenpaviljoen. Voor hen is het heel normaal en ze genieten ervan. Tweewekelijks houden we met ons gezin een aperitiefmoment waarbij we de plannen bespreken.

Verwevenheid,
generositeit en
gastvrijheid
BiS Maakten jullie vooraf duidelijke afspraken?
T. CALLEBAUT Bij aanvragen bekijken mijn vrouw en ik wat lukt
qua timing, sfeer en type activiteit. We moeten de activiteiten
op een positieve manier verweven en verbinden. We selecteren
vooral gevoelsmatig, maar houden er rekening mee dat de woning in een rustige buurt ligt.
BiS Lopen er al bepaalde initiatieven? Welke komen er aan?
T. CALLEBAUT Momenteel spelen kinderen uit de buurt in de
weide achter de tuin en soms vinden hier sessies tai chi en meditatie plaats. De komende maanden staan een filmavond met
MOOOV en een opendeurweekend met lezing tijdens de Triënnale
op het programma.
Er staan nog heel wat ideeën in de steigers, zoals workshops
voor jongdementen en het oprichten van een petanqueclubje. Tijdens de blokmaanden zijn we van plan om onze plek open te stellen voor studenten. Ik wil alles zoveel mogelijk natuurlijk laten
gebeuren, zonder een strak programma.
BiS Heb je met dit project een bepaalde oproep?
T. CALLEBAUT Ik heb er drie. Eerst en vooral zou het fijn zijn als
nieuwsgierigen een kijkje kwamen nemen. Anderzijds kijken we
uit naar leuke initiatieven. Iedereen die hier iets wil organiseren,
kan een mailtje sturen. Houd er rekening mee dat je initiatief past
in de filosofie van G-Lab en dat dit ook een woning is. Tot slot
willen we anderen inspireren om hun eigen G-Labs op te starten.
BiS Tijdens het weekend van 12 en 13 mei kunnen geïnteresseerden een bezoekje brengen aan G-Lab?
Ik verjaar dat weekend en ik kan geen mooier cadeau wensen
dan dat er heel veel volk langskomt dat uiteindelijk vol energie
en met een glimlach op het gezicht weer huiswaarts keert. Er
is vrij bezoek op zaterdag en zondag tussen 11.00 en 17.00 uur.
Op zaterdag 12 mei is er om 17.00 uur een lezing over de
vloeibare grenzen tussen publiek en privé. Inschrijven kan via
tom@tc-plus.be.

tom@tc-plus.be
www.g-motion.org
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ELEKTRISCHE LAADPALEN: EEN STAND VAN ZAKEN
Vorig jaar besliste het stadsbestuur om op zeventien locaties publieke
elektrische laadpalen voor voertuigen te plaatsen, telkens met minimaal
twee oplaadpunten. De plaatsing van deze laadpalen is een mooi huwelijk
tussen het mobiliteitsplan en het klimaatplan van de Stad.
De beslissing kwam er in samenspraak met netbeheerder Eandis. Die staat
in voor de uitrol van de basisinfrastructuur. De Stad moet geen extra kosten
betalen voor de plaatsing, de aansluiting en de uitbating van de palen. De
geografische spreiding van de laadpalen gebeurde op weloverwogen locaties,
zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten. Op die manier wil de Stad
zoveel mogelijk tegemoetkomen aan chauffeurs die al elektrisch rijden.
Op twaalf plaatsen vind je elektrische laadpalen:
Albert Serreynstraat 8, Sint-Andries (parking achter De Platse);
Bargeweg 19, Brugge (parking aan de boot Mayflower);
Brusselstraat 8, Zeebrugge
(parking aan de Post in Zeebrugge-Strandwijk);
Gerard Davidstraat 19, Brugge
(parking aan de kerk van Christus-Koning);
Koningin Astridpark, Brugge;
Lodewijk Coiseaukaai 1, Brugge (randparking);
Magdalenastraat 27, Sint-Andries (randparking);
Marguerite Yourcenarstraat 8, Brugge
(parking De Grendel langs de Brugse Steenweg/Koolkerke);
Moerkerkse Steenweg 144, Sint-Kruis
(parking gemeenteplein aan de kerk);
Pol Dhondtstraat 8, Lissewege (parking aan Station);
Rademakersstraat 11, Lissewege (parking aan de oude kazernesite);
Stokerij 8, Dudzele.
Let wel op: wie zijn voertuig in de binnenstad wil opladen, moet
betalen voor het parkeren tijdens het laden. In de blauwe zone
in de deelgemeenten of op de gemeentepleinen moet je tijdens
het opladen de Europese blauwe schijf achter de voorruit leggen.

Binnenkort komen er vijf oplaadlocaties bij:
Boogschutterslaan 23, Sint-Kruis (Park&Ride);
Dries 2, Assebroek (Daverlo);
Koning Albert-I Laan, Sint-Michiels (tweede parkeerhaven);
Vismijnstraat 8, Zeebrugge;
Zandstraat 284, Sint-Andries (Koude Keuken).
In de Brugse publieke parkings zijn er in totaal negentien laadpunten:
Twee in Pandreitje;
Twee in Zilverpand;
Twee in Biekorf;
Twee in Centrum ´t Zand;
Twee in Katelijne;
Twee in Centrum Station;
Zes in NMBS (Station, kant Sint-Michiels);
Een in Alfapark Langestraat.
Via de app SMOOV kun je gemakkelijk zien op welke locaties er laadpalen
zijn (niet alleen in Brugge).
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
050 44 8000
info@brugge.be
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brugge.be

VERKEERSCAMPAGNE
‘HEB JE DE BIJSLUITER GELEZEN?’
RIJ ALTIJD NUCHTER!
‘Heb je de bijsluiter gelezen?’ is de nieuwe verkeerscampagne van de lokale politie en Stad
Brugge. De campagne benadrukt hoe belangrijk het is om altijd nuchter te zijn in het verkeer. In
dat verband heb je de afgelopen weken misschien al een blauw doosje met daarin een interessante bijsluiter in handen gekregen. Zo niet, zul je er de komende maanden zeker nog kennis
mee maken.
Waar de BOB-campagne over alcohol in het verkeer gaat, wijst de nieuwe actie op de gevaren van
andere drugs en bepaalde soorten medicatie in het verkeer. De bijwerkingen van de verschillende
middelen kunnen zeer verschillend zijn: van een verdovende werking tot een stimulerend of hallucinerend effect. Dit kan voor zeer onveilige verkeerssituaties zorgen.
Daarnaast blijft de politie ook ‘Zonder Alcohol en Drugs’-verkeersacties houden. Die sluiten aan
op de nationale BOB-campagnes van december, januari, juli en augustus. Op die manier wordt
het hele jaar door ingezet op bewust en nuchter rijden.
brugge.be
www.brugge.be/rijaltijdnuchter
lien.depoorter@politiebrugge.be
050 44 88 16
rani.hoste@brugge.be
050 44 82 91

Nuffel - Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge

HEB JE DE
BIJSLUITER GELEZEN?

Dat we niet dronken achter het stuur mogen kruipen, weten we (bijna) allemaal. Maar wist je dat wie drugs
gebruikt, ook een gevaar is in het verkeer? Alcohol, drugs en bepaalde medicatie zorgen ervoor dat je je
ogen niet meer op de weg kan houden. Of je nu met de wagen of bromﬁets bent: RIJ ALTIJD NUCHTER.

NIEUWE WEDSTRIJD
FIETSERSBRUGZOEKTNAAM:
BRUGGEN AAN
BOEVERIEPOORT
De Stad gaat op zoek naar een naam voor
de fietsersbruggen over de vestinggrachten aan de Boeveriepoort. De bruggen
werden onlangs opengesteld samen met
de fietsers- en voetgangerstunnel onder
het spoor. Ze vormen het sluitstuk van een
veilig fietsers- en voetgangerstracé dat de
balkonrotonde met ’t Zand verbindt. Dit
gebeurt via twee tunnels (een onder de Koning Albert I-laan, een onder het spoor) en
bruggen over de vestinggrachten.
Net zoals bij de naamkeuze van de fietsersbrug over de Oostendse Vaart (de Jonckheere Fietsbrug) vraagt de Stad aan alle
Bruggelingen om voorstellen te doen. Die
suggesties zijn welkom tot en met maandag 21 mei.
Je vindt de invulformulieren in de lade bij
de suggestiebox. Die staat naast de aanloop
naar de fietsersbruggen bij het kruispunt
Hendrik Consciencelaan/Boeveriestraat.
Je kunt je suggesties ook digitaal doen via
www.brugge.be/fietsersbrugzoektnaam.
De winnaar(s) krijgen een wieleroutifit van
Stad Brugge.
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BRUGGE VERWERFT SAVE-LABEL
SAMEN ACTIEF VOOR VEILIG VERKEER
In 2015 ondertekende Stad Brugge het SAVE-charter van
de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK).
Samen met OVK werkte het stadsbestuur een actieplan
2016-2017 uit rond verkeersveiligheid. Dit plan werd positief geëvalueerd en dat betekent dat de Stad het SAVElabel verwerft voor de periode 2018-2019.
Dat Brugge dit label krijgt, wil uiteraard niet zeggen dat er
hier geen problemen meer zijn in het verkeer. Het betekent
wel dat onze stad als een voorbeeld wordt gezien voor een
sterke lokale samenwerking rond verkeersveiligheid.
Die samenwerking heeft geleid tot concrete resultaten. Op
het vlak van infrastructuur is de ondertunneling van de Koning Albert I-laan ongetwijfeld de belangrijkste realisatie.
Heel wat kleinere ingrepen zoals de fietssuggestiestroken en
het uittesten van fietsstraten en schoolstraten verhoogden
de veiligheid en het comfort van fietsers en voetgangers. De
grote werkzaamheden aan de Expresweg (Bevrijdingslaan)
en aan de A11 moeten zorgen voor een vlotte en veilige
doorstroming van het gemotoriseerde verkeer. Over enkele
maanden volgt de heropening van ‘t Zand en dat zal dan weer
de veiligheid van de fietsers en de voetgangers verhogen.
In 2016-2017 werd er veel geïnvesteerd in preventieve en
educatieve acties. Er werd een recordaantal projecten verkeersveiligheid genoteerd bij de Brugse scholen en het
SAVE-charter was een goede basis om het tienpuntenplan
‘Samen veilig naar school’ vorm te geven.
Voor alle Brugse scholen werd onderzocht hoe de directe
schoolomgeving verkeersveiliger kon worden. Ouders,
leerkrachten en leerlingen werden gesensibiliseerd om
zelf verkeersveiligheid in de praktijk te brengen. Vicky en
Thor zijn de mascottes van een uitgebreid pakket over
verkeerseducatie.
Voor de lokale politie is verkeersveiligheid natuurlijk ook een
prioriteit. De voorbije actieperiode werd de snelheid in het
verkeer - vooral in de schoolomgevingen - zeer gericht gecontroleerd. Ook het reglementair parkeren en het toezicht
op het zwaar vervoer werden in de controles opgenomen.
Tijdens uitgaansdagen en evenementen kreeg het rijden
onder invloed van alcohol of drugs bijzondere aandacht. Er
werd ook meer geconcentreerd op de uiterst belangrijke rol
van de lokale politie bij het opvangen van slachtoffers en
hun familie.
Het SAVE-label 2018-2019 stimuleert de Stad om zich de
komende jaren te blijven inzetten voor verkeersveiligheid.
Samen met de organisaties Ouders van Verongelukte Kinderen zal Brugge pilootstad zijn voor het SAVE-charter 2.0,
een experiment om weggebruikers en bewoners actiever te
betrekken bij de aanpak van verkeersveiligheid.
Het SAVE-label vraagt ook het engagement van de Bruggelingen. De Brugse verkeersstroom kan enkel vlot en veilig verlopen als iedereen er dagelijks aan meewerkt. Alle
Brugse weggebruikers worden opgeroepen om hun volle
verantwoordelijkheid te nemen. Houd je aan de snelheidsbeperkingen, respecteer andere weggebruikers en pas je
rijstijl aan de omstandigheden aan.
www.brugge.be/SAVE

Jeugd en Studenten
Overleef de zomervakantie
met Kwiplus
Kwiplus staat voor mega-uitstappen naar pretparken of festivals en voor zotte dagactiviteiten
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Alle activiteiten
vertrekken vanop een Kwibusplein. Voor en na de
activiteit kun je dus gewoon blijven meespelen.
Kinderen tussen 4 en 6 jaar kunnen naar hartenlust meespelen met de kleuteractiviteiten in Basisschool De Tandem op Sint-Kruis.
Wil je erbij zijn? Schrijf je dan vooraf in via de web
site. Een activiteit kost 2,5 of 7,5 euro en voor een
uitstap betaal je 10 of 18 euro.
www.jeugddienstbrugge.be/kwiplus
050 44 83 33
facebook.com/jeugddienstbrugge

Buitenspelen op de speelstraat
Breng de buurt dichter bij elkaar, huur gratis spelmateriaal en beleef superleuke zomerdagen in je speelstraat.
Dankzij de speelstraat kun je naar hartenlust buitenspelen
en word je de koning van je straat.
Vraag je speelstraat tot vier weken vooraf aan via het online formulier op www.jeugddienstbrugge.be/speelstraat,
via jeugd@brugge.be of via 050 44 83 33.

KWIX: beslis zelf wat
je doet deze zomer
Zin om met je vrienden en de moni’s op uitstap te gaan?
Wil je gewoon een plaats om te chillen in de zomervakantie?
Dan is KWIX iets voor jou.
KWIX is er voor alle jongeren vanaf 12 tot en met 15 jaar.
Afspraak aan de jeugdlokalen (Paalbos 39) in Sint-Kruis.
Ontdek alle activiteiten op jeugddienstbrugge.be/kwix,
facebook.com/jeugddienstbrugge.

RELAX Pool Party
Ben je tussen 12 en 15 jaar? Woon of studeer je in Brugge?
Kun je wel een feestje gebruiken na de examens?
Feest dan GRATIS mee tijdens de RELAX Pool Party in Lago
Brugge Olympia op vrijdag 22 juni en/of maandag 25 juni!
jeugddienstbrugge.be/relax
facebook.com/jeugddienstbrugge
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BEZOEK DE POP-UP ‘HUIS
VAN HET KIND BRUGGE’
MAARTEN VAN DE VELDE EN WARME STAD:
EEN WARM TEAM
Warme Stad en Maarten Van de Velde (die
meewerkte aan het televisieprogramma
Taboe) slaan de handen in elkaar om het
stilzwijgen rond psychische problemen te
doorbreken.
Al enkele jaren zetten Warme Stad Brugge
en een aantal lokale partners acties op poten
om de veerkracht en het mentaal welbevinden van de Brugse jeugd te versterken. Samen met Maarten Van de Velde (33) willen ze
nu ook het taboe rond psychische problemen
aanpakken. In het tv-programma Taboe (met
Philippe Geubels) praatte Maarten over zijn
psychische kwetsbaarheid. Vroeger durfde hij
niet openlijk over zijn depressies te praten,
maar nu is hij klaar om in Brugse scholen zijn
ervaringen met jongeren te delen.
Op z’n zestiende werd Maarten Belgisch
kampioen golfsurfen. Het leven leek de
jonge atleet breed toe te lachen, maar het
tegengestelde was waar. "Achter de façade
ging ik kapot van onzekerheid," getuigt hij.
“Ik was net veranderd van school, kreeg
nieuwe leraars en moest een plaats vinden
tussen de klasgenoten. Ik was bang om niet
te worden aanvaard en er maalde van alles
door m’n hoofd.”
Maarten voelde zich eenzaam en kwetsbaar. Hij kreeg een lief en dacht dat dat hem
beter zou doen voelen, maar dat vergrootte
alleen maar de gevoelens van kwetsbaarheid en eenzaamheid. Hij werd nog onzekerder en begon aan alles te twijfelen: “Ik
vreesde dat ze me niet graag zag en dat ze
me ging verlaten. Ik werd bijzonder angstig,
kreeg hartkloppingen en allerlei andere lichamelijke ongemakken.”
De sombere gedachten verhinderden Maarten om zich te concentreren: “Het kostte me
alle moeite om iets van leerstof te absorberen. De examens spartelde ik door, maar
toen de kerstvakantie begon, brak de veer. Ik

vertelde aan m’n moeder dat ik iemand wilde spreken, dat ik vreesde dat ik anders het
einde van de kerstvakantie niet zou halen.”
Na twee sessies bij de psycholoog werd het
duidelijk dat Maarten te diep zat: “Ze stelde
me een ziekenhuisopname voor. Ik voelde
me echt opgelucht toen ik dat hoorde en ik
ging akkoord.”
De psychiater kwam met de diagnose majeure depressie met uitputtingsverschijnselen. Maarten moest een tijdje in het ziekenhuis blijven. Meteen kwam de vraag hoe hij
zijn langdurige afwezigheid op school ging
verklaren. Ging hij vertellen dat hij worstelde
met een depressie of zou hij zeggen dat hij
klierkoorts had? Maarten: “Heel vreemd vond
ik dat. Waarom worden er bij klierkoorts geen
vragen gesteld en bij een depressie wel? Ik
koos er uiteindelijk voor om de waarheid te
vertellen. Het was het begin van een ontdekkingstocht vol vooroordelen, misverstanden
en taboes rond psychische moeilijkheden.”
Uiteindelijk ging Maarten weer studeren, maar
na zijn hogere studies - op zijn dertigste –
maakte hij een tweede depressie door. Toen
werd nogmaals duidelijk dat er op het vlak van
taboedoorbreking nog veel ruimte was voor
verbetering: “Ik ben blij dat ik een stukje van
m’n verhaal mocht delen in het programma
met Philippe Geubels. De aanpak was respectvol en sereen, maar met een gezonde
dosis humor en (zelf)relativering. Ik was aangenaam verrast toen Warme Stad Brugge mij
daarna contacteerde om m’n verhaal te brengen in de Brugse scholen. Ik wil mijn steentje bijdragen om geestelijke gezondheidszorg
meer bespreekbaar te maken en de drempel
naar de hulpverlening voor de Brugse jongeren te verlagen.”

dienst.welzijn@brugge.be
050 47 54 75

In samenwerking met Warm Brugge wordt
het Huis van het Kind tijdelijk ondergebracht in een opvallende gele container die
zal opduiken in het Astridpark, in Sint-Pieters en in Zeebrugge.
Je kunt er terecht met al je vragen. Heb je
altijd al eens willen babbelen met de directeur van een kinderopvang? Ben je geïnteresseerd in thema’s als veerkracht bij kinderen en ouders?
Heb je zin om een workshop ‘papa’s dansen
met baby’s’ te volgen of wil je een gezelschapsspel spelen met het hele gezin?
Het kan allemaal in de pop-up ‘Huis van het
Kind’.
Alle personen en verenigingen die in Brugge
bezig zijn met preventieve gezinsondersteuning bundelen hun krachten in het Huis van
het Kind Brugge.
Van het CLB tot de kinderopvang, van de opvoedingswinkel tot kraamzorg: dit netwerk
van experten zorgt ervoor dat je altijd een
antwoord krijgt op je vraag.
Weet de organisatie die je aanspreekt het
antwoord niet, dan verwijst die je zeker door
naar iemand die je verder kan helpen.
Op die manier biedt het netwerk Huis van het
Kind je toegang tot alle gezinsondersteuning.

Van maandag 14 mei tot vrijdag 18
mei bevindt de container zich in het
Astridpark. Daar vindt op woensdag
16 mei een grote speeldag plaats.
Van maandag 28 mei tot vrijdag 1 juni
vind je de container in Sint-Pieters,
op de parking van het sportcomplex
Tempelhof.
Van maandag 4 juni tot vrijdag 8 juni
staat de container op het Marktplein
van Zeebrugge.

Meer informatie of een overzicht van de volledige
programmatie:
www.huisvanhetkindbrugge.be
laurens.debonne@spoorbrugge.be
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PLANTACTIE FOREEST GEBOORTEBOS WAS
EEN GROOT SUCCES
Sinds 2001 geeft de Stad Brugse gezinnen de mogelijkheid om een stukje bos aan te
planten als aandenken aan de geboorte van hun kind.
De meest recente plantactie vond enkele weken geleden plaats op een terrein van 1,3
hectare aan het Foreestbos in Sint-Andries. Tijdens het weekend van 10 maart werden
er bomen geplant voor en door kinderen die in Brugge geboren zijn tussen 1 januari
2014 en 31 december 2017 en hier nog steeds wonen. De actie was een groot succes.
In totaal plantten 900 kinderen ongeveer 3.300 bomen.
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BRUGGE IS VIERKANT TEGEN EENZAAMHEID
Het actieplan Vierkant tegen Eenzaamheid is in volle uitvoering.
Dit plan werd opgebouwd rond vier krachtlijnen. Elk van deze
krachtlijnen bevat vier concrete acties. Zo krijgen we een krachtig 4x4 antwoord op de vraag hoe we eenzaamheid in Brugge kunnen terugdringen.
Ben jij ook vierkant tegen eenzaamheid? Houd signalen van eenzaamheid en isolement in je omgeving in de gaten. Merk je iets op,
laat het dan weten op het algemeen meldnummer 050 44 8000. Dit
nummer staat ook op een handige frigomagneet die je kunt krijgen
in het Huis van de Bruggeling. De magneten worden ook verdeeld
door de thuiszorgdiensten.
De Stad wil het ‘mijn buurt is mijn thuis’-gevoel op allerlei manieren ondersteunen. In het kader van Vierkant tegen Eenzaamheid worden Brugse buurtcomités uitgenodigd om mee eenzaamheid en isolement in de buurt te bestrijden, maar ook jij kunt actie
ondernemen. Ga naar www.brugsebuurten.be en ontdek enkele
eenvoudige technieken die eenzaamheid in je buurt kunnen tegengaan. Alvast een tip: verspreid de buurtpostkaartjes om contacten
tussen buurtbewoners te vergroten.
Eenzaamheid en isolement kun je voorkomen door contacten met
je buren, vrienden en familie te onderhouden. Soms kunnen deze
contacten verwateren of verdwijnen. Probeer dit te vermijden en
blijf het contact tussen jou en je omgeving stimuleren. Heb je zelf
voldoende contacten, ga er dan niet van uit dat iedereen die heeft.
Weet dat jouw goedendag of kleine attentie soms heel belangrijk
kan zijn.
www.brugge.be/vierkanttegeneenzaamheid
050 44 8000

MAAK KENNIS MET
DE TOELEIDERS IN DIVERSITEIT
Brugge telt heel veel diensten en organisaties. Als Bruggeling is het al niet gemakkelijk om hier vlot je weg te
vinden. Voor nieuwkomers van buitenlandse herkomst
zijn er vaak nog extra drempels.
Habiba Kerouach en Cynthia Owembabazi zijn gestart
als ‘toeleiders in diversiteit’. Toeleiders zijn brugfiguren
die mensen wegwijs maken. Ze begeleiden je, zowel online als offline, helpen je met moeilijke documenten of
vergezellen je naar de dienst die je verder kan helpen.
Naast Nederlands, Frans en Engels spreken de toeleiders ook Arabisch, Marokkaans, Spaans, Swahili, Kiga,
Nyankole, Kinyarwanda, Kirundi, Luganda en Bantoe. Je
vindt hen elke werkdag in het Huis van de Bruggeling en
op de laatste woensdag van de maand in dienstencentrum d’Oude Stoasie in Zeebrugge.
Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem dan
zeker contact op met Habiba of met Cynthia.
habiba.kerouach@brugge.be
050 47 55 72
cynthia.owembabazi@brugge.be
050 47 55 73

vierkant tegen

eenzaamheid

Meldpunt Br
050 44 8 ugge
0 00
Lokale politie:
050 44 88
44
Tele-onthaal: 10
6
OCMW: 050 32
Europees nood 70 00
nummer: 112
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TIEN JAAR
BRUGGE FAIRTRADESTAD
Brugge mag zich sinds mei 2008 een fairtradestad noemen. Deze eervolle titel geeft aan dat ons stadsbestuur en de Brugse horecazaken,
winkels, scholen en bedrijven de voorbije tien jaar sterk hebben ingezet op fair trade of eerlijke handel. Concreet komt het erop neer dat
al deze partners de vraag naar en het aanbod van fairtradeproducten
willen vergroten en dat ze samen werken aan meer eerlijke handel.
Onze stad werd al meermaals geprezen omdat ze haar burgers actief bewust maakt over het thema en concrete acties opzet met de
scholen. Zo was Brugge initiatiefnemer voor de uitwerking van een
interactieve fairtrade-expo. In 2015-2016 was deze te zien in verschillende Europese steden zoals Gent, Thessaloniki, Bilbao, Utrecht
en Milaan.
Brugge pakte ook als eerste uit met de titel fairtradeschool. Momenteel zijn dertig Brugse scholen de trotse bezitter van deze titel.
Nieuw is dat ook chocolatiers een fairtradetitel kunnen bemachtigen
als ze fairtradechocolade aanbieden. Daarnaast is het aantal horecazaken dat fair trade op de kaart zet de laatste jaren aanzienlijk
gestegen. In Brugge bieden ruim veertig winkels en horecazaken
fairtradeproducten aan. Je vindt ze terug op het fairtradestadsplan:
www.brugge.be/fairtrade.

BIJDRAGEN AAN EEN EERLIJK LOON KUN JE DOEN DOOR:
-

-

-

Meer fairtradeproducten te kopen in de winkel, Oxfam wereldwinkel of biowinkel. Op het fairtradestadsplan vind je alle verkooppunten en restaurants waar fair trade wordt aangeboden.
Deel te nemen aan fairtradecampagnes zoals Fairtrade@Work
(dinsdag 8 mei) of Week van de Fair Trade (woensdag 3 tot en met
zaterdag 13 oktober). Tip: wens je werknemers en collega’s op 8
mei een ‘Happy Fair Trade Day’ en trakteer ze op een knapperig
fairtradekoekje of een (h)eerlijke afterworkcocktail. Maak er een
gezellige teamactiviteit van en tover een verrassend fairtradeontbijt of -lunch op tafel.
Op sociale media aandacht te vragen voor campagnes over ‘schone kleren’ zoals #whomademyclothes, waarbij grote kledingmerken gevraagd worden om betere arbeidsvoorwaarden te garanderen voor de arbeid(st)ers die onze kleren maken. Meer info op
www.fairfashion.be.
Je te laten inspireren door de initiatieven in het kader van 10 jaar
Brugge fairtradestad.
Als school of chocolatier gaan voor je eigen fairtradetitel.

MAAK VAN JOUW SCHOOL OF ZAAK HET UITHANGBORD
VOOR EEN DUURZAAM EN FAIR ENGAGEMENT

Biedt jouw winkel of horecazaak fairtradeproducten aan? Gebruikt jouw
bedrijf of school dagelijks eerlijke producten? Bezorg je contactgegevens via noordzuiddienst@brugge.be en vergroot zo de zichtbaarheid
van jouw duurzaam engagement .
www.brugge.be/fairtrade

FEEST IN 'T PARK

FAIRTRADE@WORK

2009

2008

BRUGGE, FAIRTRADESTAD
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SJOKLA
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SAMEN VOOR EERLIJKE HANDEL
Waarom samenwerken aan eerlijke handel?

Wereldwijd leven ruim een miljard mensen in extreme armoede. Meer dan 60 % van alle werkenden in ontwikkelingslanden
leven op of onder de armoedegrens. Vaak zijn het boeren - net
zij die ons voedsel produceren - die honger lijden omdat ze
geen eerlijk loon naar werken krijgen. Hetzelfde geldt voor de
arbeiders die onze kleren maken in de vele sweatshops van
grote kledinghuizen.
Door te kiezen voor fair trade of eerlijke handel krijgen die boeren en arbeiders een eerlijke prijs voor hun product. Bovendien
kunnen ze dankzij de fairtradepremie investeren in betere infrastructuur, landbouwtechnieken, onderwijs, gezondheidszorg… kortom, in een betere toekomst. Fair trade garandeert
ook dat de producten in mens- en milieuvriendelijke omstandigheden gemaakt zijn.

Fair trade maakt het verschil

Bijna twee miljoen producenten, boeren en arbeiders werken
onder fairtradevoorwaarden. Hierdoor profiteren ruim zes miljoen mensen van de voordelen van eerlijke handel. Net omwille
van die impact is het belangrijk dat steeds meer consumenten,
scholen en bedrijven fairtradeproducten kopen en meer winkels,
horeca, groothandels en cateraars fairtradeproducten aanbieden.

Lokale producten en/of fairtradeproducten

Kies je nu voor lokale producten of voor fairtradeproducten?
Het antwoord is: voor allebei. Koop steeds lokale seizoensgebonden groenten en fruit en kies voor fair trade wanneer
het product (koffie, bananen, rijst, thee, cacao… ) niet bij ons
kan worden geteeld of geproduceerd. Op die manier steun je
zowel de lokale boer bij ons als die in het Zuiden en belast je
het milieu minder.
In 2015 ondertekende Stad Brugge het Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP). Sindsdien maakt onze stad deel uit van
een wereldwijd netwerk van steden die duurzame voeding
hoog in het vaandel dragen. In dat kader werd met het Brugs
Food Lab een duurzame voedselstrategie voor onze stad uitgewerkt. De thema’s van dit voedselbeleid zijn onder meer
duurzame voeding (korte keten), fair trade, stadslandbouw en
-tuinieren en het terugdringen van voedselverlies. Meer info
vind je op foodlab.brugge.be.

Fairtradeproducten

Fairtradevoeding en - dranken vind je tegenwoordig in elke supermarkt, maar fair trade gaat verder dan voeding alleen. Er
bestaan meer dan 27.000 verschillende fairtradeproducten,
waaronder bloemen, condooms, voetballen, kleding, boodschappentassen, sneakers, handdoeken, wellnessproducten of
juwelen. Een fairtradeproduct herken je aan een van de officiële
labels of keurmerken.

Fair trade in Brugge

Wereldwijd zijn er 2.040 fairtradegemeenten en -steden en
Vlaanderen behoort tot de absolute top. 71 % van de Vlamingen woont immers in een fairtradegemeente of fairtradestad.
Brugge kreeg de titel van fairtradestad omdat het stadsbestuur
fairtradedranken serveert tijdens de eigen vergaderingen en
recepties, omdat het fairtradecriteria opneemt in overheidsopdrachten (zoals `schone' kleren voor het stadspersoneel) en
omdat het burgers, scholen, horecazaken, winkels, bedrijven
en dienstencentra stimuleert om ook voor fair trade te kiezen.

FEESTJAAR MET
OPVALLENDE ACTIES
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De komende maanden wordt het tienjarig
bestaan van Brugge als fairtradestad gevierd. Tijdens dit feestjaar pakt Stad Brugge
uit met een aantal opvallende acties.

SJOKLA
Naast fairtradestad is Brugge ook dé chocoladehoofdstad van Europa. Het beste van
deze twee werelden wordt gecombineerd
in een gloednieuwe chocoladereep. Sjokla
- Brugs voor chocolade - is een op-en-top
Brugse stadschocolade, gemaakt van fairtradecacao. Deze artisanale fondant- en
melkchocoladetablet werd samen met de
Gilde van Brugse Chocolatiers ontwikkeld.
Met deze primeur toont Stad Brugge haar
respect voor het ambacht van de cacaoboer
in het Zuiden én voor de lokale chocoladeambacht in Brugge. Als Bruggeling kun je dit ook
doen door een heerlijk stuk Sjokla te kopen.
Sjokla is vanaf dinsdag 8 mei te koop bij verschillende Brugse chocolatiers en winkels
en in Mijn Brugge, in de museumshop en bij
In&Uit.
De volledige lijst met verkooppunten staat op
www.brugge.be/Sjokla.

FAIRTRADECHOCOLADEWANDELING
Laat je verleiden door de fairtradechocoladewandeling. Doorkruis het prachtige
Brugge met een gids die je meevoert naar
enkele chocolatiers die fan zijn van (h)eerlijke chocolade. Ontdek waarom ze eerlijke
handel een warm hart toedragen en zo van
Brugge een ‘fairtradechocoladestad’ maken.
De wandeling zit boordevol interessante en
historische weetjes over cacao, chocolade
en eerlijke handel. Als afsluiter kun je genieten van een overheerlijke fairtradechocolademelk. Per groep van maximum 25 personen betaal je 75 euro per gids. Voor een
kop betaal je 5 euro. Reserveren doe je via
info@hellobruges.be of op 050 34 65 45. Wie
de wandeling boekt in mei of oktober krijgt
per deelnemer een gratis goodiebag.

JOUW FAIRTRADERECEPT
OP DE MENUKAART VAN EEN
BRUGS RESTAURANT?
Woon je in Brugge en kook je graag? Droom
je ervan om jouw gerecht op de menukaart
van een Brugs restaurant te zien? Neem dan
deel aan de fairtradereceptenwedstrijd.
Stuur je originele recept - dat minstens drie

fairtrade-ingrediënten bevat - voor vrijdag
1 juni naar noordzuiddienst@brugge.be. Uit
alle inzendingen zal een culinaire vakjury vijf
finalisten selecteren. Die mogen op zaterdag
30 juni hun gerecht klaarmaken tijdens de
kookbattle van Feest in 't Park. Enkele Brugse
chef-koks zullen het winnende gerecht kiezen
en dit op hun eigen menukaart zetten tijdens
de Week van de Fair Trade (van woensdag
3 tot en met zaterdag 13 oktober). Grijp je
kans en vraag het wedstrijdreglement aan via
www.brugge.be/fairtradereceptenwedstrijd.

FEEST IN ’T PARK
Op zaterdag 30 juni verwelkomt het Minnewaterpark weer het gratis mondiale stadsfestival Feest in ’t Park. Ook deze keer kun je
volop genieten van zuiderse muziek, dans,
workshops, kinderanimatie, wereldnieuws
en culinaire verwennerij. Daarenboven wordt
het dit jaar een op-en-top fairtrade-editie. In
het kader van 10 jaar Brugge fairtradestad
staan er heel wat ludieke fairtradeacts op het
programma, is er een uitgebreide fairtradebar en kun je leuke fairtradeprijzen winnen.
Houd www.feestintpark.be in de gaten voor
het volledige programma.

DE FAIRTRADEKARAVAAN IN
JOUW BEDRIJF OF OP JOUW
BEDRIJVENTERREIN
Tijdens de Week van de Fair Trade (dit jaar
van woensdag 3 tot en met zaterdag 13 oktober) kun je op donderdag 4, dinsdag 9, donderdag 11 of vrijdag 12 oktober de fairtradekaravaan laten neerstrijken in jouw bedrijf of
op jouw bedrijventerrein. Dit voor maximum
anderhalf uur, tijdens de middagpauze of na
het werk.
Beleef onder meer een fairtradekookbattle
tussen twee teams met collega’s, waarbij elk
team een origineel en lekker gerecht moet
maken met verse lokale groenten en fairtradeproducten. Intussen mogen de andere
collega’s supporteren, degusteren of deelnemen aan de andere activiteiten.
Het enige wat jouw bedrijf moet doen, is zorgen voor elektriciteit en een locatie (onder
een afdak of in een grote zaal). De Stad zorgt
voor de opbouw en de afbraak.
Interesse? Mail voor vrijdag 1 juni je gegevens + voorkeursdag (4, 9, 11 of 12 oktober)
naar noordzuiddienst@brugge.be.

INTERVIEW
SJOKLA, DE OFFICIËLE CHOCOLADEREEP VAN STAD BRUGGE

B

rugge is naast een fairtradestad ook al jaren een
echte chocoladestad. Stad Brugge en de Gilde van
Brugse Chocolatiers werkten daarom ‘Sjokla’ uit.
Deze tablet – gemaakt van fairtradecacao – wordt
ambachtelijk bereid in het atelier van Pol Depla. Sinds 1958
is de naam van deze oudste Brugse artisanale chocolatier
een begrip in de chocoladewereld.
BiS Sjokla is een fairtradeproduct.
POL DEPLA Dat klopt. De cacaobonen komen van een plantage
die deel uitmaakt van de fairtradehandel. Dat betekent dus dat
er voor de cacaobonen een eerlijke prijs werd betaald.
De bonen komen eerst terecht bij Belcolade, een bedrijf dat
een brede waaier van chocoladeproducten aanbiedt. Van die
bonen maakt Belcolade chocolade en daarvan maken wij chocolatiers een reep. We betalen ook een extra fairtradebijdrage.
De cacaoboeren kunnen die investeren in duurzame productie,
infrastructuur of welzijnsprojecten. Het is eerlijke handel, met
respect voor het ambacht van de cacaoboer in het Zuiden.
BiS Hoe belangrijk is fair trade voor jullie?
P. DEPLA Alle leden van de Gilde van de Brugse Chocolatiers
vinden dit zeer belangrijk. Brugge is niet alleen gekend als chocoladehoofdstad, maar ook als fairtradestad. Het zou niet logisch zijn om een chocoladereep op de markt te brengen als die
geen stempel van fair trade zou dragen. Bovendien helpen we
zo mee aan het voortbestaan van de cacao. Door de lage lonen
van de cacaoboeren staat dit zwaar onder druk.
BiS Wie heeft het recept ontwikkeld?
P. DEPLA Alle leden van de Gilde hebben aan Belcolade hun
exacte wensen doorgegeven op het vlak van smaak en ingrediënten. Belcolade heeft een voorstel gedaan en daarin konden
we ons allemaal vinden. Het is een hele lekkere chocolade geworden. Als lid van de Gilde heb ik de productie van Sjokla op
mij genomen. Ook de chocoladewinkels die aangesloten zijn bij
de Brugse chocoladegilde zullen Sjokla verkopen.
BiS Wat maakt het recept speciaal?
P. DEPLA De sterkte is dat we elke bestelling Sjokla vers produceren. Er zal geen stock zijn waar we maandenlang uit kunnen putten.
De tabletten worden artisanaal bereid in mijn atelier in de
Eekhoutstraat en ze worden verpakt in mijn winkel in de Mariastraat. De repen worden verkocht in verschillende verkooppunten, zoals de chocoladewinkels, Mijn Brugge en de museumshop van Stad Brugge.
BiS Wat is het verschil tussen Sjokla en het Brugsch Swaentje?
P. DEPLA Het unieke van Sjokla is dat het tot stand is gekomen
dankzij de investering van Stad Brugge. Naar aanleiding van
10 jaar fairtradestad, kwam de Stad bij ons aankloppen met de
vraag om een fairtradestadschocolade te produceren. Sjokla is
dan ook de eerste echte stadschocolade die aandacht schenkt
aan de ambachten van de cacaoboer én de chocolatiers.
Het Brugsch Swaentje is een gekend product en het werd onlangs vernieuwd. Deze praline bestaat in drie variaties: wit,
melk en donker. De praline bevat een vulling die verwijst naar
het roemrijke verleden van de heren van Gruuthuse en naar het

Brugge is niet
alleen gekend als
chocoladehoofdstad,
maar ook als
fairtradestad
Brugse kant. De amandelpraliné wordt verrijkt met gruutkruiden en met Brugse kletskoppen (‘dentelles de Bruges’). Deze
ingrediënten vind je niet terug in Sjokla, dat in twee versies bestaat: melkchocolade en pure donkere chocolade.
BiS Komen er nog varianten bij?
P. DEPLA Samen met de Stad denken we er al over na om een
derde reep op de markt te brengen waarin lokale ingrediënten
worden verwerkt. Voorlopig zitten we nog in een testfase.
BiS Hoe lang kun je chocolade bewaren?
P. DEPLA Chocoladerepen kunnen gemakkelijk zes tot acht
maanden worden bewaard, maar na verloop van tijd gaan ze
hun smaak wel wat verliezen. Zoals met vele etenswaren geldt
ook hier: hoe verser, hoe beter. Om die reden maken we de repen ‘à la minute’ in mijn atelier.
BiS Voor alle duidelijkheid: Sjokla is er niet enkel voor de
toeristen?
P. DEPLA Zeker niet. De naam van de chocoladereep is op-entop Brugs, dus mikken we evenzeer op alle Bruggelingen. Ik
ben er rotsvast van overtuigd dat de lekkere smaak iedereen
zal overtuigen, zowel de Bruggeling als de toerist. 60 procent
van mijn klanten zijn toeristen en 40 procent zijn Bruggelingen.
Vooral op de traditionele momenten waarbij chocolade een
hoofdrol speelt (Pasen, Sinterklaas, Kerstmis en nieuwjaar),
krijg ik heel wat stadsgenoten over de vloer. Het is bovendien
een uniek product. Je kunt Sjokla enkel in Brugge vinden en
kopen. Zowel voor de Bruggeling als voor de toerist is het een
must have.
BiS Tot slot: kun je gemakkelijk van de chocolade afblijven als
je aan het werk bent in je atelier?
P. DEPLA Dat is niet altijd even gemakkelijk, want de verleiding
is groot met al die lekkere producten om me heen. Gelukkig
moet ik af en toe eens proeven om de smaak te testen. Dat is al
een hele troost!

Sjokla is vanaf dinsdag 8 mei te koop bij verschillende
Brugse chocolatiers en winkels, in Mijn Brugge, in de museumshop…
De volledige lijst met verkooppunten staat op www.brugge.be/Sjokla.
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BRUGGESMAAKT!
Steeds meer mensen stellen zich vragen over de oorsprong van ons voedsel
en over hoe het wordt geproduceerd. En
hoe zit dat in de toekomst? Zal er over
enkele decennia nog vis zijn? En wat met
andere voedingsstoffen?

DAG TEGEN HOLEBI- EN TRANSFOBIE
De Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT) valt dit jaar op donderdag 17 mei. Tijdens de week
van 17 mei staan we stil bij de haat en afkeer die helaas
nog steeds leven tegenover mensen met een andere geaardheid en/of identiteit.

Regenboogvlag
Al enkele jaren wordt er opgeroepen om op deze dag de
regenboogvlag uit te hangen als teken van solidariteit in
de strijd tegen holebi- en transfobie. Ook Brugge steunt
deze actie, want iedereen moet zich met fierheid kunnen uiten over zijn of haar identiteit en seksuele geaardheid, zonder geconfronteerd te worden met pesterijen,
agressie of geweld.
Daarom zal tijdens de week van 17 mei de regenboogvlag
op verschillende plaatsen in onze stad wapperen, zoals
op de Markt en aan de Stedelijke Academie. In Brugge
tonen we met trots wie we zijn en waar we voor staan.

IDAHOT-tekenwedstrijd
In het verlengde van deze dag organiseert Stad Brugge
een tekenwedstrijd voor het kleuter- en lager onderwijs.
De wedstrijd staat in het teken van IDAHOT en wil de
Brugse kinderen bewustmaken van het belang van diversiteit. Door het holebi- en (trans)genderthema onder
de aandacht te brengen, wil de Stad de boodschap geven dat ‘anders zijn’ even goed is en dat iedereen hier
welkom is. De twaalf beste tekeningen zullen uitvergroot worden tentoongesteld in Mijn Brugge. Iedereen
is van harte welkom op de opening van de tentoonstelling op donderdag 17 mei om 10.00 uur. De tentoonstelling loopt tot en met donderdag 31 mei.

Regenboogactieplan Brugge
West-Vlaanderen is gekend als een plaats waar gender en seksuele diversiteit taboe blijven. Stad Brugge
wil dit doorbreken en neemt de komende jaren actief
maatregelen om een meer holebi- en transgendervriendelijke stad te worden. Het bestuur werkt hard
aan een regenboogactieplan dat ervoor moet zorgen
dat iedereen zich hier thuis voelt, ongeacht seksuele
oriëntatie of genderidentiteit.
diversiteitsdienst@brugge.be
050 44 82 52

Ook de klimaatverandering heeft een
grote impact op de voedselvoorziening.
Stad Brugge werkte daarom een duurzame voedselstrategie uit met als titel
‘Bruggesmaakt’. Dit gebeurde in het kader van het Food Smart Cities for Development project. De Stad ondertekende
daarbij ook het MUFPP (Milaan Urban
Food Policy Pact).
Een duurzame voedselstrategie is gericht op:
- de uitbouw van stadslandbouw
en stadstuinieren;
- korte keten (seizoensgebonden
voeding);
- het terugdringen van
voedselverlies en het herverdelen
van voedseloverschot;
- de promotie van fair trade;
- sensibilisatie.
Het stadsbestuur engageerde zich ook
om vanaf 2017 enkel duurzame voeding
aan te bieden tijdens stadsevenementen.
Het Food Lab ontstond twee jaar geleden met volledige ondersteuning van de
Stad. Tijdens die periode werden tal van
acties uitgewerkt rond Bruggesmaakt,
de duurzame Brugse voedselstrategie.
Ondertussen telt het Food Lab een breed
ledenaantal en is het geëvolueerd tot een
zelfstandig overkoepelend platform.

(H)eerlijk Brugge

Binnenkort organiseert Food Lab de
derde editie van (H)eerlijk Brugge, het
gratis evenement rond lekkere en duurzame voeding in het Astridpark. Op zondag 27 mei vinden daar tussen 12.00 en
17.00 uur weer heel wat gratis doe-activiteiten en workshops plaats. Volwassenen en kinderen komen er alles te weten
over de ledenorganisaties van het Food
Lab, zelf groenten telen, stadslandbouw,
het terugdringen van voedselverspilling
en vleesconsumptie, het verschil tussen
fair trade, bio en eco en koken met lokale ingrediënten.
Bezoek (H)eerlijk Brugge, neem deel
aan de wedstrijd, proef van heel wat lekkers en geniet!
Aan de meeste doe-activiteiten kun je
doorlopend deelnemen. Voor de workshops kun je ter plaatse of vooraf inschrijven.
foodlab.brugge.be
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HONDEN AAN DE LEIBAND,
DROLLEN IN DE VUILBAK

VERMIJD SCHERPE VOORWERPEN
IN AFVALZAKKEN

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).

Dagelijks leggen medewerkers van IVBO heel wat kilometers af om het huisvuil op te halen. Soms worden ze daarbij geconfronteerd met onaangename verrassingen, zoals
te zware of niet correct aangeboden vuilniszakken, of vuilniszakken waarin scherpe voorwerpen zitten en waaraan
de ophalers zich kunnen kwetsen.

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 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 bestaat een speciale hondenpoepkit waarmee je in je eigen buurt
iets aan het probleem kunt doen.
www.brugge.be/oltiedschoane
050 44 80 66

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

Elke Bruggeling wordt geacht om het voetpad en de greppel voor zijn
woning of handelszaak proper te houden. Voor hen die dit niet doen,
startte de Stad een actie die aanmaant om het voetpad en de greppel
vrij te maken van onkruid, slijk, zand of afval. Wie deze stedelijke richtlijn niet volgt, riskeert een boete. Het stadsbestuur vindt een propere
stad belangrijk en rekent ook op jouw medewerking.
www.brugge.be/oltiedschoane
050 44 80 66
pesticidenvrij onkruid verwijderen :
www.zonderisgezonder.be

Stop dus geen losse glasscherven, gescheurde aluminium
schaaltjes, deksels van conserven, scherpe stukken plastic
of injectienaalden in je vuilniszak. Als je dit wel doet, kan de
ophaler zich kwetsen bij het vastgrijpen of het optillen van
je afvalzak. Tijdens het samenpersen van de zakken in de
ophaalwagen kunnen er ook fragmenten wegspringen, met
alle gevolgen van dien.
Breng gebroken glas van ruiten en spiegels, kapotte ovenschotels, lampen… naar het recyclagepark in je buurt. Naalden moet je eerst veilig opbergen in een naaldcontainer voor
je ze naar het recyclagepark of naar de chemokar brengt.
Vloeistoffen, ontplofbare materialen, afgedankte elektronische en elektrische apparaten of klein gevaarlijk afval zoals batterijen horen ook niet thuis in de huisvuilzak. Als je
twijfelt, lees dan de achterzijde van je afvalkalender of surf
naar www.ivbo.be om te weten welk afval waar hoort.
www.ivbo.be

Nog enkele tips voor een probleemloze afvalophaling
Zet je vuilniszak op het juiste tijdstip buiten: op de dag van de
ophaling tussen 5.00 en 7.00 uur ’s morgens.
Help de ophaler een handje door met de flappen aan de zak een
knoop te maken als sluiting. Zo is de afvalzak gemakkelijker op
te tillen. Dichtgeplakte zakken of zakken die niet gesloten zijn,
worden niet meegenomen.
Maak je afvalzak niet te zwaar. Het maximale toegestane gewicht per afvalzak of bundel (zoals papier en karton) is 15 kilo.
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VRIJWILLIGERSCENTRALE
Aan de slag als vrijwilliger? Deze organisaties hebben jouw
hulp dringend nodig.

HAVENTRIATLON ZEEBRUGGE
De gezelligste triatlon van het land, de haventriatlon van Zeebrugge, beleeft op zaterdag 2 juni zijn zevende editie.
De deelnemers van zowel de 1/8 triatlon
(volwassenen) als de jeugdtriatlon (15 tot
17-jarigen) krijgen ook dit jaar een pittig
parcours voorgeschoteld. Daarbij moeten ze
- individueel of in trio - 500 meter zwemmen,
20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen.

TELEVESTIAIRE

Tweedehandswinkel Televestiaire zoekt een actieve, flexibele
vrijwilliger met een portie gezond verstand, zin voor humor,
een positieve ingesteldheid en sociale vaardigheid. Affiniteit
hebben met mensen in sociale nood is een pluspunt. Bakken,
manden of dozen optillen mag geen probleem vormen.
CAW Noord-West-Vlaanderen
Bénédicte Ongenae
050 66 30 01
benedicte.ongenae@cawnoordwestvlaanderen.be

PAS PARTOUT
Ben je enthousiast en vlot en ben je graag bezig in de open
lucht? Bij Pas Partout zoeken ze een vrijwilliger die op een
elektrische bakfiets de Brugse binnenstad wil doorkruisen
om bereide broodjes, slaatjes… al dan niet tegen betaling aan
de man te brengen. Daarbij geef je kort uitleg over het sociaal
restaurant en deel je foldertjes uit. Zo draag je de visie van
Pas Partout uit en help je mee om de tewerkstelling van hun
medewerkers te garanderen.
Pas Partout
Mieke Claerbout
050 33 51 16
mieke.claerbout@sobo.be

X-DRONES

Gezocht: een gemotiveerde instructeur (m/v/x en +19) voor de
X-Droneskampen tijdens de schoolvakanties. Ervaring in het
jeugdwerk en interesse hebben voor technologie is een plus.
Drone-ervaring is niet vereist, je krijgt een opleiding.
In ruil krijg je een vrijwilligersvergoeding, broodjes en een
zweverige sfeer.
X-Drones
Jürgen Coudenys
0486 57 40 39
j.coudenys@x-drones.be

VRIJWILLIGERSCENTRALE,
KRAANPLEIN 6, 8000 BRUGGE
VRIJWILLIGERSCENTRALE@BRUGGE.BE
050 44 82 22

De start voor zowel de jeugd als de volwassenen (individueel en trio’s) is gepland om
15.00 uur.
De organisatie verwacht zevenhonderd
inschrijvingen en minstens evenveel supporters, familieleden en sympathisanten.
Na de wedstrijd kunnen de atleten en de
supporters elkaar ontmoeten in het gezellige triatlondorp. Daar bevindt zich een bar,
staan er foodtrucks en is er animatie voor
de allerkleinsten.
www.haventriatlon.be

LOOPCRITERIUM VAN
DE KUST WORDT
AFGETRAPT IN ZEEBRUGGE
Op vrijdag 6 juli is de Strandloop Zeebrugge
weer de openingsmanche van het Loopcriterium van de Kust. Tijdens dit jaarlijkse criterium - dat strandlopen uit negen verschillende kustgemeenten combineert - kunnen
lopers punten sprokkelen om mee te dingen
naar de hoofdprijzen.
Nieuw dit jaar is de 2,5 km-loop waarbij er
enkel op de St George's day-wandeling en
op de Zeedijk wordt gelopen. Voor hen die
het parcours van de 5 km-loop en de 10 kmjogging volgen, komt daar een passage over
het strand bij. De allerkleinsten lopen 0,6 km
met aankomst op de Zeedijk.
Alle lopers krijgen bevoorrading aan de aankomst. De deelnemers aan 5 en 10 km kunnen
zich ook onderweg bevoorraden. Zoals steeds
is er elektronische tijdsregistratie. Zo kun je
je resultaten live en op het internet volgen.
www.brugge.be/strandloopzeebrugge
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CYCLOFESTIVAL EN
ELFSTEDENRONDE OP
16 EN 17 JUNI
Op zaterdag 16 juni wordt het Elfstedenrondeweekend in Brugge op
gang getrapt. Tijdens het Cyclofestival mogen deelnemers kiezen
tussen vier afstanden: drie tochten voor wielerliefhebbers (62 km, 96
km of 142 km) of een familietocht (35 km).
De twee korte tochten (35 km en 62 km) leiden je rond Brugge en het
mooie Brugse Ommeland. Wie opteert voor 96 km of 142 km verlaat het biljartvlakke landschap en trekt langs pittoreske dorpjes en
idyllische landwegen naar Ichtegem. Op beide tochten krijg je enkele
heuveltjes en kasseistroken voorgeschoteld.
Op zondag 17 juni is er weer een retrokoers in het Brugse centrum.
Vorig jaar werd de befaamde Elfstedenronde (1943 - 1989) nieuw leven ingeblazen. Deze eendagswedstrijd had in het verleden knappe
winnaars zoals Rik Van Looy, Patrick Sercu en Freddy Maertens. Vorig
jaar won Wout Van Aert de eerste editie van het nieuwe tijdperk.
Ook dit jaar staat deze koers dus weer op de kalender als UCI Europe
Tour cat. 1.1. Het deelnemersveld bevat enkele mooie namen uit binnen- en buitenland.
De Elfstedenronde gaat zondagmorgen 17 juni van start op de Markt.
Daar kunnen de wielerfans de ploegenpresentatie bijwonen. Daarna
zetten de renners koers richting Oostkamp, waar op de N50 het officiële startschot wordt gegeven. Het parcours van 195 km slingert door
het mooie West-Vlaanderen. Terug in Brugge zijn er nog enkele lokale
rondes. De renners finishen op de Buitenkruisvest.
Typisch voor de nieuwe Elfstedenronde zijn de kasseien. Op het parcours liggen niet minder dan negentien verschillende stroken. Samen
met de wind aan de kust en in de poldervlakten zullen deze hobbelige
passages voor een zware en selectieve wedstrijd zorgen.
Na een passage op de Markt volgen twee plaatselijke rondes van 16,6
km. Rond 16.30 uur worden de renners aan de finish op de Buitenkruisvest (ter hoogte van de R30) verwacht. Een leuk weetje: in de
'historische' Elfstedenronde lag de finish in de Karel De Stoutelaan.
Als eerbetoon aan dit stukje wielergeschiedenis zal de 'nieuwe' Elfstedenronde deze straat weer aandoen.
www.sport.be/elfstedenronde
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UITWIJKEN MEITOER
In mei houdt de Uitwijkenkaravaan halt in zeven Brugse wijken om er
een middagvullend programma te brengen. Een namiddag Uitwijken
heeft heel wat in petto.
Om 13.30 uur klinkt het startschot voor de Uitwijkengames, een soort
spel zonder grenzen met eenvoudige en grappige opdrachten voor
ploegjes van minimum twee deelnemers. Je kunt je inschrijven op de
dag zelf, vanaf 13.30 uur.
Om 14.30 uur is er een theatervoorstelling. Dit jaar kun je onder meer
genieten van de nieuwe voorstelling van Wie Walvis. Deze Nederlandse
theatergroep brengt eigenzinnig muziektheater voor kinderen die zich
groot voelen en volwassenen die even weer klein willen zijn.
Volledig in de traditie van de stripverhalen van Nero wordt er tijdens
Uitwijken een gratis wafelenbak georganiseerd.
Om 15.30 uur starten de workshops. Het eerste weekend kun je meehelpen aan een hangmatconstructie en vanaf het tweede weekend is
er de workshop De Werf van Hoetchatcha. Eerst bouw je samen een
speeltuin en daarna mag iedereen zich erin uitleven.
Dankzij het project Bevlogen Bedenkers & Bedreven Bouwers - een
samenwerking met T.I.H.F. (Maricolen) - brengt Uitwijken voortaan zijn
eigen volksspellen mee. Leerlingen van de betrokken school bedachten
de spelletjes die vanaf nu altijd meereizen.

Om 16.30 uur word je verwacht aan het podium voor concerten van The
Balcony Players, Bal Merklez, Ambrazar, O Bain Marie of A3o.
Breng gerust je picknick mee. Tot 18.30 uur zorgt Uitwijken voor aangepaste muziek.

Waar en wanneer?
Zaterdag 5 mei
Hoeve de Grendel,
		
Koolkerkse Steenweg 199 in Sint-Jozef
Zaterdag 12 mei Prins Filiplaan ter hoogte van nrs. 12 en 14,
		Assebroek
Zondag 13 mei
park ter hoogte van Rijselstraat 231, Sint-Michiels
Zaterdag 19 mei Rustenburgpark, Sint-Pieters
Zondag 20 mei
grasplein achter de kerk, Amaat Vynckestraat,
		Dudzele
Zaterdag 26 mei Stella Marisstraat, Zeebrugge
Zondag 27 mei
Werfplein, Christus-Koning

www.uitwijken.be
Volg Uitwijken op Facebook.
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AIRBAG 2018
Van zondag 6 mei tot en met zondag 3 juni is Brugge weer de hoofdstad van het
accordeon. Het Airbagfestival dompelt de stad onder in een feestelijke, muzikale
sfeer. Op het programma staan een twintigtal concerten, een tentoonstelling,
volksspelen en vele dans- en zanggelegenheden. Meer dan honderd accordeonisten laten het beste van zichzelf horen. Er zijn heel wat indoorconcerten, maar
ook de Brugse pleintjes worden omgetoverd tot echte ‘places musettes’.
Gastcurator Gwen Cresens
Voor het eerst liet Cultuurcentrum Brugge zich adviseren door een gastcurator,
Gwen Cresens. Deze Vlaamse accordeonvirtuoos speelde samen met Arno, Guido
Belcanto, Rocco Granata, Boudewijn de Groot, Raymond van het Groenewoud en
zelfs Luciano Pavarotti.
Gwen Cresens: “Ik mag met enige trots zeggen dat ik elke editie van Airbag heb
meegemaakt. Ik nam er zelf ook al actief aan deel met onder meer Sam Vloemans, Raymond van het Groenewoud, Bart Voet en Esmé Bos en met mijn eigen
Orquesta Tanguedia. Dit festival ligt mij erg na aan het hart. Dit is meer dan een
accordeonfestival, het is een stadsfestival met het accordeon als centrale gast.
Lang leve Airbag!”

ENKELE HOOGTEPUNTEN
Maurizio Geri Swingtet met Jan De Smet
Dinsdag 22 mei om 20.00 uur, Stadsschouwburg
Accordeonlegende Jan De Smet brengt een eerbetoon aan onder meer Wannes
Van de Velde en Derroll Adams. Het Maurizio Geri Swingtet doet de unieke klanken van Django Reinhardt herleven.
Aranis: Smells like Aranis
Woensdag 23 mei om 20.00 uur, Snuffel Hostel
Het klassiek geschoolde ensemble Aranis geeft een eigen interpretatie aan de
muziek van Nirvana.
L’Orchestre Dalidaïste: Viva Dalida
Voorprogramma: Seppe Vandewalle Duo
Vrijdag 25 mei om 20.00 uur, Stadsschouwburg
Curator Gwen Cresens verzamelde een reeks topmuzikanten voor een ode aan
een van de grootste monumenten van het Franse chanson.
Wim Claeys en zijn schuune bende/Variomatic: Bol Musette
Zondag 27 mei van 14.00 tot 18.00 uur, Museum voor Volkskunde
Airbag laat in de tuin van het museum het volkse caféleven herleven met een potje krulbollen in de Brugse stijl. Allerlei accordeonklanken begeleiden het geheel.

Concerten in de spiegeltent Magic Mirrors aan de Kruisvest

De tweede helft van het festival vindt plaats in de sfeervolle spiegeltent Magic Mirrors aan de Kruisvest. Op
dinsdag 29 mei opent A Little Bra Band de feestweek met een pittige mix van americana, country, bluegrass
en western swing. Op zaterdag 2 en zondag 3 juni is iedereen welkom voor het Magic Mirrors Aperitief met de
West-Vlaamse Boom’n van de Weireld en een ode aan het Franse chanson door het gloednieuwe trio van Elke
Demeester: Les Invités. Verder zijn er ook vier namiddagen muziek tijdens de Magic Mirrors Matinées.
Na het vallen van de avond maakt Magic Mirrors plaats voor een reeks stomende concerten met onder meer
Les Couteaux Twist op woensdag 30 mei. Dit gezelschap brengt de gloriedagen van de Franse twist opnieuw
tot leven. Amariszi zorgt op vrijdag 1 juni voor pittige Balkanmuziek. Op zaterdag 2 juni kun je de rumba en de
tarantella dansen met Rumbaristas en trekt Lalala Napoli je mee in een uitbundig ‘bal napolitain’. Op zondag
3 juni staat een familienamiddag op het programma. Die avond sluit de tent met een heerlijk authentieke burleske avond met een stoute mix van dans, theater, circus en striptease.

www.airbagfestival.be
050 44 30 60
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EXPO PLAYTIME 2 ZET
HET THEMA ‘SPEL’ IN DE KIJKER
Het huidige seizoen van Cultuurcentrum Brugge staat volledig in het teken
van spel, spelen en gaming. Games zijn
niet meer weg te denken uit onze hedendaagse cultuurbeleving. Volgens de
bekende Nederlandse historicus Johan
Huizinga grijpt het belang van het spel
(en spelen) als culturele activiteit al terug tot het begin van de mensheid. De
mens wil in de eerste plaats spelen.

WAK: BAR LITERAIR
Om de Week van de Amateurkunsten af te sluiten, moet je op zondag
6 mei zeker Bar Literair bezoeken.
Verwacht je aan een bonte invulling
met taalartiesten van zeer verscheiden pluimage. Op het Marec-plein
en in de Biekorf Theaterzaal kun
je poëzie, proza, comedy en muziek
beleven. Tijdens de workshops ‘scenarioschrijven’ en ‘liedjes schrijven’
ga je zelf aan de slag.

In de tentoonstelling Playtime 2 wordt
het spelmotief verwerkt in verschillende kunstvormen: beeldende kunsten,
performance en muziek. Zo peilt de Amerikaanse kunstenaar Craig Havens naar de diverse sociale en economische aspecten van het tv-spel
Het Rad van Fortuin. In een tweede werk belicht hij de situatie van de
speeltuinen achter het voormalige IJzeren Gordijn.
De Belgische kunstenaar Joris Perdieus onderzoekt in interactieve
installaties en performances de aspecten van de theatermachinerie,
het decor en de bühne.

Workshops

Onder meer met zijn virtuoze houtsculpturen en fotografische collages
combineert Wim Wauman zijn spel
met vormen en thema’s met theater
en filmdecors uit het modernisme.

Deelnemen aan Bar Literair is gratis, maar voor
de workshops moet je je inschrijven via
cultuurcentrum@brugge.be.

Playtime 2 is de laatste expo die
plaatsvindt in de Bond. De Stad zal
voortaan actuele beeldende kunsten
belichten in de Poortersloge, de Bogardenkapel, de Stadshallen en de
openbare ruimte, met de Triënnale
Brugge als driejaarlijks hoogtepunt.
Bezoek voor klassen en families
Ook klassen en families met kinderen zijn welkom op Playtime 2. Speciaal voor hen ontwikkelden Cultuurcentrum Brugge en Felle Wolf het
concept Mobile Games. De studio
van Mobile Games wil een uitnodigende plek zijn waar kunstcreaties tijdens het spelen tot stand komen. De workshops spitsen zich niet alleen
toe op filosoferen over spel en spelen, maar ook op interactief spelen en
op het creatieve en artistieke aspect van spellen en spelen.
Er zijn workshops op zondag 6 en zondag 27 mei om 10.30 uur.
Een ticket kost 4 euro.
Tickets kopen of meer info? In&Uit (Concertgebouw, ’t Zand 34),
050 44 30 60 of www.ccbrugge.be.
Info over workshops voor klassen krijg je via sara.colpaert@brugge.be.
Playtime 2 loopt nog tot en met woensdag 6 juni in De Bond, Buiten
Smedenvest 1. Open van 13.00 tot 18.00 uur, maar gesloten elke dinsdag en op donderdag 10 mei, maandag 21 mei en maandag 4 juni. De
toegang is gratis.
www.ccbrugge.be

BogusCat Productions stoomt je met de workshop ‘scenarioschrijven’ klaar om je eigen (kort)film te maken.
PopCollege geeft een workshop ‘liedjes schrijven’.

www.ccbrugge.be/wak

DAVEREND/UNPLUGGED
THE CATATONICS & FRIENDS +
NAMED AFTER NO ONE
Op zaterdag 12 mei staan weer twee Brugse groepen op
het podium van Daverlo. Een daarvan is The Catatonics,
de band rond de Brugse singer-songwriter Filip Huyghebaert. Zij behaalden met hun eigenzinnige americana
en alternatieve countrysongs finaleplaatsen in wedstrijden als Fnac Unsigned Music Talents, het Oost-Vlaams
Rockconcours en de Dranouterrally. In 2010 mochten
ze de festivaltent van Leffingeleuren openen. Invloeden
van M. Ward, My Morning Jacket, Pavement, Great Lake
Swimmers en Neil Young zijn nooit ver weg. Voor de gelegenheid brengen The Catatonics enkele muzikale gasten mee.
Een jong Brugs viertal trekt de avond op gang.
Named After No One brengt hun onstuimige vintage
rock speciaal voor deze avond in een unplugged versie.
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GOLD: BRUGSE STEMMEN UIT DE RENAISSANCE
EEN NIEUW MUZIEKFESTIVAL VOOR BRUGGE
GOLD is een nieuw Brugs stadsfestival
dat het Concertgebouw vanaf nu tweejaarlijks organiseert. Albert Edelman,
artistiek coördinator van Concertgebouw
Brugge, legt uit wat GOLD precies inhoudt: “Na meer dan 15 jaar vooral binnenshuis te programmeren, wilde het
Concertgebouw graag ook eens echt de
stad in, naar de kerken en de kapellen
van Brugge en hun prachtige akoestiek.
Dat móest wel gebeuren met de vocale
muziek van de renaissance, de klank van
de Brugse Gouden Eeuw. Eigenlijk hebben we het hier over de soundtrack bij de
onschatbare schilderijen van de Vlaamse
Primitieven: Van Eyck, Memling, Van der
Weyden… Brugge had een reputatie hoog
te houden en de ongelofelijke welvaart
van handelaars, hovelingen en bankiers
lokte de allerbeste kunstenaars en muzikanten naar de stad. Bij het samenstellen
van het programma telde bovendien een
wel heel bijzondere factor mee: de plekken waar de muziek voor het eerst klonk,
zoals de monumentale Sint-Jakobskerk.”

HET NIEUWE BRUGSE CULTURELE
SEIZOEN 2018-2019
Ben je benieuwd naar de plannen van Cultuurcentrum Brugge voor het culturele seizoen 2018-2019? Kom dan op zondag 3 juni
om 15.00 uur naar de spiegeltent Magic Mirrors aan de Kruisvest. Daar wordt in première het gloednieuwe programma voorgesteld.

KLI(N)K MEE OP DE
NIEUWE WEBSITE VAN
CULTUURCENTRUM BRUGGE
Cultuurcentrum Brugge werkt aan een
gloednieuwe website. Die zal je een handig
overzicht bieden van het programma, maar
ook heel wat mogelijkheden bieden voor de
digitale aankoop van tickets. De site wordt
gelanceerd op vrijdag 1 juni. Wie tickets
digitaal in voorverkoop aankoopt, krijgt er
twee drankbonnetjes bij. Zo kun je meeklinken op de nieuwe website.

VERKOOP TICKETS CULTUREEL
SEIZOEN 2018-2019
Door de nieuwe mogelijkheden voor digitale aankoop wordt de voorverkoopperiode
van de tickets iets anders georganiseerd.
Wat blijft, is dat voor wie tickets koopt tijdens de voorverkoopperiode (van 15 juni tot
en met 20 juni) de administratiekost van 1
euro per ticket vervalt.
Voorverkoop online tickets
De online ticketverkoop start op vrijdag 15
juni op www.ccbrugge.be.
Voorverkoop balie
Wie tickets wil bestellen volgens het systeem van de vorige jaren, kan op vrijdag 8
juni tussen 16.00 en 21.00 uur telefonisch
een afspraak maken. Je krijgt dan een uur
waarop je op vrijdag 15 juni, zaterdag 16 juni
of maandag 18 juni ter plaatse in de Stadsschouwburg tickets kunt reserveren.
Losse ticketverkoop
De losse ticketverkoop online, aan de balie
en in In&Uit start vanaf donderdag 21 juni.
Houd er rekening mee dat de balie van het
Cultuurcentrum gesloten is van 1 juli tot en
met 15 augustus.

De naam van het festival verwijst tegelijk naar de periode die centraal
staat en naar de kwaliteit van de muziek. “De polyfonie of meerstemmige muziek uit de Lage Landen werd in heel Europa gesmaakt,” aldus
Albert Edelman. “Talentenjagers van de rijkste hoven schuimden hier
de kerken af op zoek naar de beste stemmen en componisten. Brugs
goud dus, simpel gezegd.”
De eerste editie van GOLD vindt plaats van maandag 7 tot en met zondag 13 mei tijdens de week van Hemelvaart. Een hele week staat Brugge dus in het teken van de stem. “We hebben een paar klinkende namen
als The Tallis Scholars, Psallentes en het Huelgas Ensemble kunnen
strikken om in muziek het verhaal te vertellen van Donaas de Moor,
de markante hoofdpersoon van onze eerste editie. Hij woonde met zijn
vrouw in de buurt van Sint-Jakobs en liet zijn geld graag rollen om kunst
te kopen én om minderbedeelde stadsgenoten te helpen. Naast lezingen, wandelingen, rondleidingen en een mini-expo in het Groeningemuseum, presenteren we ook jong talent als Utopia en Ensemble Sollazzo.
Helemaal spannend wordt het op zaterdagnamiddag 12 mei, als tientallen musici van alle niveaus een nieuw stuk in première brengen van
de Concertgebouw-huiscomponist, Frederik Neyrinck. Die schrijft een
nieuw muziekstuk geïnspireerd op laatmiddeleeuwse muziek van Jacob
Obrecht. Dat project Take Out belooft muzikaal avontuur in de hele stad
en het is nog gratis ook. Kom tussen 15.00 en 18.00 uur luisteren naar
concerten van professionele artiesten en (lokale) amateurkunstenaars
met als afsluiter een muzikale apotheose gebracht door onder meer
twee harmonieën en de Brugse beiaard.”

Woon je in de Brugse binnenstad en wil je Brugge mee een gouden randje
geven? Haal je gratis raamsticker van GOLD op in het Concertgebouw Café
(open van woensdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en op zondagvoormiddag van 10.00 tot 13.00 uur).

www.ccbrugge.be
www.concertgebouw.be/gold

VERHAAL IN CIJFERS
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In de archiefdepots aan de Burg bewaart
het Stadsarchief ongeveer
7 km archief, van 1280 tot heden. Het
bevat onder meer stadsrekeningen,
doop-, trouw- en begraafboeken,
notulen van de gemeenteraad,
bouwvergunningen en een fotocollectie.

30 vrijwilligers helpen onder de
vleugels van de vriendenkring
Levend Archief vzw mee om allerlei
archiefdocumenten digitaal te ontsluiten.

Sinds 2013 bouwt het Stadsarchief ook
aan een virtuele leeszaal
(www.archiefbankbrugge.be). Er zijn nu
al meer dan een half miljoen digitale
beelden van archiefdocumenten online
raadpleegbaar, waaronder akten van de
burgerlijke stand en de bevolkingsregisters.

2.779

16.800

52.382

In 2017 bezochten 2.779 bezoekers de
leeszaal van het Stadsarchief op de
Burg. Daartegenover staan de bijna
100.000 bezoekers aan de virtuele
leeszaal, de beeldbank en het historisch
geoloket (zie www.erfgoedbrugge.be).

Niet alle bestuursdocumenten moeten
worden bewaard. Zowat 16.800 kg archief (of
430 lopende meter) werd vorig jaar afgevoerd.
De afvoer gebeurt op basis van selectielijsten,
goedgekeurd door het Algemeen Rijksarchief.

Op erfgoedbrugge.be is het Stadsarchief
goed vertegenwoordigd met 52.382
items, zoals gedigitaliseerde foto’s,
prentbriefkaarten en glasnegatieven.
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NIEUW OP KAARTENHUISBRUGGE.BE:
FRANSE KADASTERATLAS VAN SINTKRUIS UIT 1809
De historische kaartencollectie
(de module ‘Kaart’) in het geoportaal
kaartenhuisbrugge.be werd onlangs uitgebreid met de 'Atlas Frans Kadaster 1809 SintKruis'. Deze kadastrale kaartenatlas van het
grondgebied Sint-Kruis stamt uit 1809 en bestaat uit een verzamelplan en zestien detailkaartbladen met aanduiding van de kadastrale percelen. Alles werd toen opgemeten
door landmeter Jean-Baptiste Maurel.
De schaal van elk detailplan bedraagt 1/2500.
Het noorden is telkens naar boven gericht.
Op deze detailkaarten werden in potlood de
namen van eigenaars van kastelen, boerderijen en herbergen toegevoegd. Deze aanvullingen dateren van 1893 en zijn van de hand
van de toenmalige gemeentesecretaris
C. Van Kerschaver. De kadastrale kaartenatlas Sint-Kruis uit 1809 bevat 2.026 kadastrale percelen. De originele kadastrale kaartenatlas werd in 2016 door de Stad verworven en
wordt bewaard in het Stadsarchief.

www.kaartenhuisbrugge.be
Detail uit deze kadasteratlas met het gebied tussen de
Moerkerkse en de Maalse Steenweg in 1806.

VIRTUELE LEESZAAL STADSARCHIEF
BREIDT AANBOD GEVOELIG UIT
In 2013 startte het Stadsarchief met de
uitbouw van de virtuele leeszaal
www.archiefbankbrugge.be. Aanvankelijk was
het aanbod vooral gericht op genealogen
of familiekundigen. Op de website kunnen
zij sindsdien van thuis uit de akten van de
burgerlijke stand en de bevolkingsregisters
raadplegen. Sinds vorig jaar - met onder
meer de digitalisering van oorlogsaffiches
uit de Eerste Wereldoorlog – komen er ook
andere onderwerpen aan bod.
Het aanbod werd onlangs flink uitgebreid en
steeg van ongeveer 200.000 digitale beelden naar niet minder dan een half miljoen
scans van archiefdocumenten. Belangrijke
reeksen uit het oud archief - zoals de resolutieboeken en de wezenregisters - en uit
het modern archief - met onder andere de
19de-eeuwse gemeenteraadsverslagen –
zijn nu online te raadplegen.
Vorig jaar bezochten 23.000 mensen de
virtuele leeszaal. Met het uitgebreide aanbod zal het aantal bezoekers ongetwijfeld stijgen. Dit jaar nog wordt de archiefbank gekoppeld aan de erfgoedportaalsite
www.erfgoedbrugge.be.
www.archiefbankbrugge.be

GESLOTEN/OPEN DEUREN
IN DIALOOG MET BRUGSE LEVENSBESCHOUWINGEN
Brugge telt tientallen schitterende historische katholieke kerken, kloosters en abdijen,
maar wist je dat er in onze stad ook een moskee, een orthodoxe kerk, een protestantse
kerk, een anglicaanse kerk en zelfs boeddhistische en hindoestaanse eredienstplekken te vinden zijn? Het zijn stuk voor stuk
boeiende plaatsen met een rijke geschiedenis vol intrigerende verhalen en tradities.
Erfgoedcel Brugge, de Diversiteitsdienst,
Vormingplus regio Brugge, S-Wan, YOT vzw,
CCV en ZOWE sloegen de handen in elkaar
en maakten een stadswandeling (en een
fietstocht) om deze plekken en de mensen
erachter te ontdekken. De wandeling is een
nieuwe route in de stadsapp Xplore Bruges.
Per halte krijg je info over de plek en de historische topstukken die zich er bevinden.
Je kunt bovendien een kort filmpje bekijken
waarin iemand uit de gemeenschap je vertelt waarom hij of zij koos voor deze religie of
levensbeschouwing. Maak kennis met divers
Brugge en ga op reis in eigen stad.
Bekijk de wandeling op www.xplorebruges.be
of download Xplore Bruges via de App
Store (IOS) of Google Play (Android).
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HISTORISCHE BRONNEN
TERUG LIVE OP
ERFGOEDBRUGGE.BE
www.historischebronnenbrugge.be was van 2001
tot 2016 het platform voor het digitaal publiceren
en ontsluiten van belangrijke Brugse documenten en handschriften. Elf unieke Brugse bronnen
waren er digitaal toegankelijk. Elke bron kon je
volledig online doorbladeren en handige inhoudstafels en registers lieten toe om het werk vanuit
diverse invalshoeken te bestuderen. Daarenboven
schetsten specialisten de ruimere context van het
document, het handschrift, het album of de wiegendruk. De website was echter toe aan een grondige vernieuwing en daardoor kon je hem even
niet raadplegen.
Voor de vele Bruggelingen en geïnteresseerden
die vroegen wanneer de bronnen weer beschikbaar zouden zijn, is er heel goed nieuws: vanaf nu
kun je ze terugvinden op ErfgoedBrugge.be. Het
doorzoeken van de indexen werd sterk verbeterd,
net als de presentatiewijze van de beelden.
Deze unieke Brugse bronnen zijn nu raadpleegbaar op www.erfgoedbrugge.be.
• Rombout De Doppere, Reisgids voor de Romeen Jeruzalembedevaarder (Handschrift,
15de eeuw, OCMW-Archief Brugge)
• Over vermaarde Bruggelingen (Handschriften,
18de eeuw, Stadsarchief Brugge)
• Wonderlic werc (Handschrift, 15de eeuw,
Openbare Bibliotheek Brugge)
• Liber Trotula (Handschrift, 15de eeuw,
Openbare Bibliotheek Brugge)
• Over vogels (Handschrift, 12de eeuw,
Grootseminarie Brugge)
• Oosters Album (Album met tekeningen,
18de eeuw, Musea Brugge)
• Ovide moralisé (Druk, 15de eeuw,
Openbare Bibliotheek Brugge)
• Handschrift De Hooghe (Handschrift,
17de eeuw, Openbare Bibliotheek Brugge)
• Winckelbouck apotheek Sint-Janshospitaal
(Handschrift, 18de eeuw, Musea Brugge)
• Cartularium Drie Santinnen
(Handschrift, 15de eeuw, Stadsarchief Brugge)
• Memorielijst van de Brugse Schilders
(Handschrift, 15de eeuw, Stadsarchief Brugge)
Laat weten wat je ervan vindt via
info@erfgoedbrugge.be!
www.historischebronnenbrugge.be
www.erfgoedbrugge.be
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EUROPESE WEEK VAN DE BEGRAAFPLAATSEN
Tijdens de Europese Week van de Begraafplaatsen (van zaterdag 26
mei tot en met zondag 3 juni) zet Brugge ook dit jaar het funerair
patrimonium in de kijker. Op verschillende plekken kun je je gratis laten rondleiden door een gids. Er kan maar een beperkt aantal
mensen deelnemen aan deze geleide wandeltochten, dus moet je
vooraf inschrijven. Dat kan van woensdag 2 tot vrijdag 25 mei via
050 44 81 99 of europeseweekbegraafplaatsen@brugge.be.
VER-ASSEBROEK: HERINNERINGEN AAN WO I
Zaterdag 26 mei en donderdag 31 mei, telkens om 14.00 uur.
Afspraak aan de ingang van de kerk (Pastoor Verhaegheplein).
De Duitse inname van Brugge gebeurde langs Assebroek. Aan beide
zijden vielen meteen de eerste doden. Her en der vind je (straat)namen en symbolen die verwijzen naar oorlogsslachtoffers, de Frontbeweging, de vuurkruisers, de politieke overheid of de veldwachters
van toen.
Op het kerkhof van Ver-Assebroek maak je kennis met het leven aan
en achter het front: de strijd om te overleven, de opeisingen, de hulpverlening, de rantsoenering…
CENTRALE BEGRAAFPLAATS: WO I MET OF ZONDER UNIFORM, EEN
APARTE BENADERING
Zondag 27 mei en zaterdag 2 juni, telkens om 14.00 uur. Afspraak
aan het poortgebouw.
Tijdens een minder klassieke ontdekkingstocht over WO I sta je stil
bij de rol van Brugge, bij de Last Post en bij de Onbekende Soldaat.
Je komt onder meer te weten welke tekens je op de militaire graven
vindt, met welke bloemen ze in diverse landen soldaten herdenken en
welke Bruggelingen (burgers en militairen) een voorname rol speelden tijdens en na de oorlog.
HET KERKHOF VAN DUDZELE EN DE SPOREN VAN WO I
Zaterdag 26 mei om 10.00 uur, dinsdag 29 mei om 14.00 uur.
Afspraak aan de ingang van de kerk.
Kort na de oorlog werden in vele steden en gemeenten spontaan monumenten voor gesneuvelden opgericht. In Dudzele resulteerde een
samenwerking tussen diverse partners in een unieke herdenkingskapel. Je leert meer over het ereperk en ontdekt een bewogen stuk
verleden.
HET KERKHOF VAN SINT-MICHIELS IN HET TEKEN VAN WO I
Vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni, telkens om 14.00 uur. Afspraak aan
het oorlogsmonument aan het oud gemeentehuis van Sint-Michiels,
tegenover de kerk.
In Sint-Michiels verwijzen nog heel wat elementen naar de Eerste
Wereldoorlog, zoals het oorlogsmonument aan het voormalige gemeentehuis. Daar start de ontdekkingstocht die via de bewaard gebleven Vrijheidsboom naar de graven van de oorlogsslachtoffers leidt.
Je verneemt ook meer over de restauratie van het ereperk.
WO I OP HET KERKHOF EN DE BEGRAAFPLAATS VAN SINT-KRUIS
Woensdag 30 mei en zondag 3 juni, telkens om 14.00 uur. Afspraak
aan de ingang van de kerk, Moerkerkse Steenweg.
Diverse graftekens op het kerkhof en op de nieuwe begraafplaats herinneren aan Bruggelingen die in WO I een rol speelden als gouverneur, burgemeester, gevechtspiloot, verzetsstrijder of militair. Stuk
voor stuk vertellen ze het oorlogsverhaal van stadsgenoten van alle
rangen en standen.
europeseweekbegraafplaatsen@brugge.be
050 44 81 99
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VERRIJK JE KIJK
OP BRUGGE
In de aanloop naar de heropening van het Gruuthusemuseum startte Musea Brugge de blog ‘Brugge in 100 objecten’, over de geschiedenis van de stad. Op deze blog
werd een oproep gelanceerd aan de stedelijke erfgoedinstellingen om samen een lijst op te stellen met honderd
objecten die het verhaal van Brugge vertellen.
De enige voorwaarde waaraan de voorwerpen moeten
voldoen, is dat ze bewaard worden op Brugs grondgebied.
Uit de vele inzendingen maakte een comité van wijzen
een definitieve lijst. Gedurende twee jaar verscheen in het
Brugsch Handelsblad wekelijks een column over elk object. De blog ‘Brugge in 100 objecten’ vulde dit aan met
een meer uitgebreid verhaal. De verhalen achter de objecten boeiden vele lezers. Er werden namelijk 23.000 unieke
bezoekers geteld.
Het laatste blogbericht verscheen op 2 maart en naar aanleiding van Erfgoeddag werd een verkiezing georganiseerd
van het populairste object uit de reeks. Dat bleek de 'Excellente cronike van Vlaenderen' te zijn. Deze kroniek verhaalt
chronologisch de geschiedenis van Vlaanderen, vanaf de
‘vroegste tijden’ (de tijden van de ‘forestiers’) tot de late
15de eeuw. De levendige beschrijvingen en de vele faits divers slingeren je helemaal terug in de tijd.
Met die 100 objecten is het verhaal van Brugge evenwel nog
lang niet verteld. In afwachting van de opening van het nieuwe Gruuthusemuseum werd een nieuwe blog opgestart om
je kijk op Brugge te verrijken. www.verrijkjekijkopbrugge.be
neemt je mee op weg naar het nieuwe museum. Op deze
blog mag je berichten verwachten over de voortgang van de
herinrichting, de museumwerking en de programmatie. Je
krijgt ook meer achtergrondinfo over de objecten die zich in
het nieuwe museum zullen bevinden.
Wil je de nieuwe berichten in je mailbox ontvangen? Vul
het formulier in op de website!
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HAUTE LECTURE BY COLARD MANSION:
RANDPROGRAMMA BIJ DE EXPO
Tot en met zondag 3 juni kun je in het Groeningemuseum de expo
'Haute Lecture by Colard Mansion' bezoeken. Het is een unieke kans
om kennis te maken met de luxueuze boeken die Colard Mansion vervaardigde in het laatmiddeleeuwse Brugge.
De Openbare Bibliotheek en Musea Brugge werkten een gevarieerd
randprogramma uit.

LEZINGEN
BRUGGE EN PARIJS. JOSEPH-BASILE VAN PRAET EN
DE INCUNABELEN VAN MANSION

GEDURFD EXPERIMENT EN GRANDIOZE MISLUKKING:
DE EERSTE JAREN VAN DE BOEKDRUKKUNST IN BRUGGE

Woensdag 23 mei om 19.30 uur in Hoofdbibliotheek Biekorf
(Kuipersstraat 3)

Zondag 3 juni om 10.30 uur in Vriendenzaal Groeningemuseum
(Dijver 12)

Geen enkele boekenliefhebber is meer gelinkt met Colard Mansion dan
Joseph-Basile van Praet (1754-1837). Hij groeide op in Brugge, in de
boekhandel-drukkerij van zijn vader. Vervolgens trok hij naar Parijs en
werd er tijdens de Franse Revolutie bibliothecaris van de Bibliothèque
nationale de France. Zijn leven lang verzamelde hij wiegendrukken of
incunabelen (boeken gedrukt voor 1501) van Colard Mansion.

Johan Oosterman van de Radboud Universiteit Nijmegen neemt je mee
naar het Brugge van de late middeleeuwen. In die tijd was onze stad een
belangrijk centrum van boekproductie. In de werkplaatsen werden zowel eenvoudige boekjes als de fraaist verluchte handschriften gemaakt.
Toen ook het gedrukte boek een rol ging spelen, was Brugge het toneel
van experiment. Jan Brito, William Caxton en Colard Mansion waren de
hoofdrolspelers, maar culturele sleutelfiguren als Anthonis de Roovere,
stadbestuurders en de hoge adel (o.a. Margareta van York) waren medespelers in een spannende episode van de boekgeschiedenis. Brugge
was even de hoofdstad van de Europese drukpers, maar raakte als
drukkersstad snel weer in verval door verkeerde inschattingen en de
politieke ontwikkelingen na de dood van Karel de Stoute.

Geneviève Guilleminot, ‘conservateur à la Réserve des livres rares et
précieux de la Bibliothèque nationale de France’ (2004-2017), spreekt
over het belang van Van Praet als bibliothecaris in Parijs en als boekenverzamelaar.

Miraeuslezing (internationale boekhistorici spreken over hun onderzoek) van de Openbare
Bibliotheek Brugge, Cultuurbibliotheek en Grootseminarie i.s.m. de Vlaamse werkgroep
Boekgeschiedenis.
Voordracht in het Frans. Deelnemen kost 5 euro. Inschrijven via
www.brugge.be/brugge-en-parijs of 050 47 24 25.

De voordracht bijwonen kost 5 euro. Inschrijven is niet nodig.
Beide lezingen zijn een organisatie van de Vrienden
Biekorfbibliotheek en Vrienden Musea Brugge.
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COLARD MANSION ONLINE
EN INTERACTIEF
Op www.erfgoedbrugge.be kun je de 'Métamorphose', een van Mansions meesterwerken, met uitgebreide beschrijving consulteren. In
Hoofdbibliotheek Biekorf ontdek je de pracht en de veelzijdigheid van
Mansions oeuvre op een touchtafel in de inkomhal.

COLARD MANSION:
VAN HANDSCHRIFT NAAR PRINT
Heb je er ooit al bij stilgestaan hoe letters worden gemaakt? Vier studenten van het European Lettering Institute uit Brugge tonen je in verschillende stappen de weg van onderzoek naar digitale letter. De basis
voor hun werk is de gotische letter die Colard Mansion gebruikte.
De tentoonstelling loopt nog tot en met vrijdag 25 mei in Hoofdbibliotheek Biekorf (striphoek) en geeft een overzicht van het leer- en ontwerpproces dat de studenten onder begeleiding van Jo De Baerdemaeker aflegden.
www.brugge.be/haute-lecture
www.visitbruges.be/colard-mansion

brugge.be
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SNELCURSUS UITGEVEN
IN EIGEN BEHEER

#LOCALLOVE WIJST DE WEG NAAR
UNIEKE WINKELADRESSEN

Je eigen dichtbundel, roman, reisverslag of verzameling korte verhalen in boekvorm publiceren, is vandaag bijzonder eenvoudig. Er bestaan
verschillende print-on-demand-bedrijfjes die je graag ondersteunen.
Wat er allemaal komt kijken bij uitgeven in eigen beheer en wat de vooren nadelen ervan zijn, ontdek je tijdens de snelcursus ‘Uitgeven in eigen
beheer’ op woensdag 9 mei van 13.30 tot 17.30 uur in Hoofdbibliotheek
Biekorf (Kuipersstraat 3).

In het voorjaar pakte Visit Bruges uit met #LocalLove. Deze opmerkelijke campagne laat Bruggelingen en bezoekers kennismaken met
unieke winkeladresjes in de binnenstad.

Specialisten leggen je onder meer uit in welke vorm je je boek kunt
aanleveren en hoe je je boek onder de aandacht van lezers en media
brengt. Daarnaast delen enkele auteurs hun ervaringen met uitgeven
in eigen beheer.
Of je nu een beginner of een gevorderde bent, je gaat in elk geval naar
huis met concrete tips om zelf aan de slag te gaan.
Deelnemen kost 39 euro. Om in te schrijven surf je naar
www.brugge.be/snelcursus-uitgeven.
info@creatiefschrijven.be
03 229 09 90
De snelcursus wordt georganiseerd door
Creatief Schrijven vzw i.s.m. Openbare Bibliotheek Brugge.

De 84 geselecteerde adressen zijn gevestigde speciaalzaken die al
minstens vijf jaar worden gerund door gepassioneerde plaatselijke ondernemers en/of originele, publiek toegankelijke zaken van creatieve
Brugse makers. Vaak gaat het om adresjes waar de Bruggeling zelf
graag en vaak komt.
Bij de actie hoort een speciaal stadsplan dat de winkels in vijf categorieën opdeelt: ‘delicatessen’, ‘wonen’, ‘mode’, ‘boeken’ en ‘meer’. Je vindt
het plan in de toeristische infokantoren, in hotels, in gastenkamers en
in de betrokken handelszaken. Die laatste herken je aan de promotiesticker met een QR-code. De code leidt je naar de speciale actiepagina www.visitbruges.be/nl/locallove. Daar vind je gerichte informatie,
exclusieve beelden en tips van internationale bloggers die speciaal voor
deze actie door Visit Bruges werden uitgenodigd. #LocalLove is dus niet
zomaar een shoppingactie, maar een concept dat verbindt en lokaal
ondernemerschap ondersteunt.
#LocalLove legt ook de nadruk op exclusieve belevingsconcepten en
verwijst daarbij naar ‘Handmade In Brugge’. Zo krijgt dit label ook internationaal meer aandacht.
www.visitbruges.be/nl/locallove
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JAVA SCRIPT
CONFERENCE
IN LA BRUGEOISE
Het JSConf (Java Script Conference) is een
jaarlijks evenement dat met workshops en
lezingen de kennis rond de programmeertaal JavaScript wil verspreiden en up-todate houden. De tweedaagse bijwonen is een
must voor elke IT’er die actief bezig is met
JavaScript.
Na drie edities in de thuisbasis van Howest
verhuist JSConf naar La Brugeoise (Vaartdijkstraat 5). Op dinsdag 29 en woensdag 30
mei zullen tal van nationale en internationale
sprekers er hun opwachting maken.
www.jsconf.be
JSConf is een organisatie van Howest (Brugge)
met de steun van Stad Brugge & D’M&S Events.

brugge.be

DE TECHPEDITIE:
HANDEL JE
STA OOG IN OOG
ADMINISTRATIE
MET JOUW TOEKOMST MET STAD
BRUGGE SNEL AF
Je merkt het misschien niet altijd, maar ontelbare straffe technologieën hebben een
grote invloed op de kwaliteit van ons dagelijkse leven en onze toekomst. Ze maken het
leven vaak leuker, duurzamer en gezonder.
Tijdens de Techpeditie komen deze slimme
wonderen voor het voetlicht. Kom ze zien,
aanraken en uitproberen tijdens een avontuurlijk parcours dat van vrijdag 11 tot en
met zondag 13 mei opgesteld staat op het
Stationsplein.
De Techpeditie toont de impact van technologie op gezondheid, mobiliteit, de stad, infotainment, onderwijs, energie en industrie. Bewonder onzichtbare zonnecellen, houd je hoofd
koel tijdens de digitale stresstest, analyseer
de luchtkwaliteit, werk samen met een robot
of meet je emoties met sensoren op je hoofd.
Een bezoek aan deze reizende pop-upexpo is
helemaal gratis.
www.techpeditie.be
www.imec-int.com
www.facebook.com/detechpeditie

Stap 1:
Regel je administratie online via brugge.be
Van de producten die Stad Brugge digitaal
kan aanbieden, staat ruim 80% van de aanvragen online. Maar liefst 11.000 Bruggelingen handelen al online hun administratie
af. Het overzicht van onze digitale producten
vind je op brugge.be/producten.Contacteer
050 44 8000 als je je antwoord niet onmiddellijk online terugvindt.
Stap 2:
Contacteer het centraal nummer 050 44 8000
Stad Brugge heeft een centraal telefoonnummer voor al je vragen: 050 44 8000. Door
een systeem met informatiefiches zijn de
medewerkers steeds up-to-date. Als je vraag
toch te specifiek of te technisch zou zijn, dan
verwijzen ze je graag door naar een medewerker met de juiste expertise. Als www.
brugge.be én de telefooncentrale je vraag
uitzonderlijk niet volledig kunnen afhandelen, staan de collega’s in het Huis van de
Bruggeling voor je klaar.
Stap 3:
Afspreken voorkomt wachten
De themabalies in het Huis van de Bruggeling werken steeds op afspraak. Een afspraak maak je via afspraken.brugge.be, via
050 44 8000 of via de onthaalbalie. Zo moet je
niet nodeloos wachten.

Huis van
de Bruggeling

Dienstverlening
op afspraak
www.brugge.be
050 44 8000

KALENDER
T.e.m. vr 25/05

Colard Mansion: van handschrift tot print, Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 39

T.e.m. zo 3/06

Expo 'Haute Lecture by Colard Mansion', Groeningemuseum

p. 38

T.e.m. wo 6/06

Playtime 2 (met onder meer workshops op zo 6 en zo 27/05), De Bond

p. 30

Za 5/05

Meitoer Uitwijken, Hoeve De Grendel (Sint-Jozef)

p. 28

Za 5/05 t.e.m. zo 16/09

Triënnale Brugge 2018, diverse locaties

p. 4

Zo 6/05 t.e.m. zo 3/06

Airbagfestival, diverse locaties

p. 29

Zo 6/05

Bar Literair (i.k.v. Week van de Amateurkunsten), Marec-plein en Bierkorf Theaterzaal

p. 30

Zo 6/05

Feestelijke opening Triënnale Brugge 2018, selgascano pavilion (Coupure)

p. 8

Ma 7 t.e.m. zo 13/05

GOLD, diverse locaties

p. 31

Di 8/05

Start verkoop Sjokla

p. 21

Di 8/05

Fairtrade@Work

p. 19

Vr 11 t.e.m. zo 13/05

De Techpeditie, Stationsplein

p. 41

Za 12 en zo 13/05

Bezoekweekend G-Lab, Zilversparrenstraat 48 (Sint-Kruis)

p. 10

Za 12/05

Meitoer Uitwijken, Prins Filiplaan ter hoogte van nrs. 12 en 14 (Assebroek)

p. 28

Za 12/05

Daverend/Unplugged: The Catatonics + Named After No One, Daverlo

p. 30

Zo 13/05

Meitoer Uitwijken, park ter hoogte van Rijselstraat 231 (Sint-Michiels)

p. 28

Ma 14 t.e.m. vr 18/05

Pop-up Huis van het Kind Brugge, Astridpark

p. 16

Do 17/05

Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie, diverse locaties

p. 24

Do 17 t.e.m. do 31/05

Tentoonstelling IDAHOT-tekenwedstrijd, Mijn Brugge

p. 24

Za 19/05

Meitoer Uitwijken, Rustenburgpark (Sint-Kruis)

p. 28

Zo 20/05

Meitoer Uitwijken, grasplein achter de kerk, Amaat Vynckestraat (Dudzele)

p. 28

Wo 23/05

Lezing i.k.v. expo 'Haute Lecture by Colard Mansion', Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 38

Za 26/05 t.e.m. zo 3/06

Europese Week van de Begraafplaatsen, diverse locaties

p. 36

Za 26/05

Meitoer Uitwijken, Stella Marisstraat (Zeebrugge)

p. 28

Zo 27/05

(H)eerlijk Brugge, Astridpark

p. 24

Zo 27/05

Meitoer Uitwijken, Werfplein (Christus-Koning)

p. 28

Ma 28/05 t.e.m. vr 1/06

Pop-up Huis van het Kind Brugge, Tempelhof

p. 16

Di 29 en wo 30/05

Java Script Conference, la Brugeoise

p. 41

Zo 3/06

Lezing i.k.v. expo 'Haute Lecture by Colard Mansion', Vriendenzaal Groeningemuseum

p. 38

Zo 3/06

Voorstelling nieuw cultureel seizoen, Magic Mirrors (Kruisvest)

p. 31

Ma 4 t.e.m. vr 8/06

Pop-up Huis van het Kind Brugge, Marktplein Zeebrugge

p. 16

Za 16 en zo 17/06

Cyclofestival en Elfstedenronde

p. 27

Vr 22/06

RELAX Pool Party, Lago Brugge Olympia

p. 15

Ma 25/06

RELAX Pool Party, Lago Brugge Olympia

p. 15

Za 30/06

Feest in ’t Park (met onder meer kookbattle), Minnewaterpark

p. 21

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

Kwiplus, diverse locaties

p. 15

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

KWIX, Paalbos 39 (Sint-Kruis)

p. 15

Wo 3 t.e.m. za 13/10

Week van de Fair Trade (met onder meer de fairtradekaravaan)

p. 19 + 21
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brugge.be

WEDSTRIJD
Sinds welk jaar is Brugge een fairtradestad?

ANTWOORD VORIGE VRAAG:
De nieuwe naam van S&R Olympia is LAGO Brugge Olympia.
De tien duotickets voor het subtropisch zwemparadijs werden uitgedeeld.

BiS deelt tien repen heerlijke Sjokla uit.
Je kunt kiezen uit melk of fondant.

Voornaam en naam

Stuur je antwoord voor maandag 28 mei per mail naar
persdienst@brugge.be of per post naar Communicatie &
Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge. Je kunt de antwoordstrook ook
deponeren in de brievenbus van het Stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge.

Geboortejaar
Adres

E-mail + tel.

Antwoord wedstrijdvraag

MELK / FONDANT

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

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

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

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

BRUGGELING OP DE COVER:
Lander Hoornaert, oprichter van vzw Kunstenal die een alternatief avondparcours uitstippelde in het kader van de Triënnale
Brugge 2018.

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.

