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BESTE BRUGGELING

W

e beschermen leven en werken in onze historische binnenstad. Vanaf 16 februari 2017
treedt het nieuwe parkeerplan in werking.
Parkeren moet voor de bewoners van de
binnenstad eenvoudiger en duidelijker zijn. De binnenstad wordt een grote bewonerszone met betalend parkeren voor bezoekers. Om te voorkomen dat bezoekers
een hele dag parkeren in de deelgemeenten grenzend
aan de binnenstad, voeren we in deze deelgemeenten
de blauwe zone in. Bezoekers sporen we aan om te
parkeren in de verschillende randparkings, parking
Station of de ondergrondse publieke parkings. Voor al
wie werkt in de stad komt er een bijzondere regeling.
Familiebezoek krijgt ook voorrang.
Ondertussen brengen de vele noodzakelijke wegwerkzaamheden onvermijdelijk ongemakken met
zich mee. Nadien zullen we des te meer genieten
van de verbeteringen. Tegenslagen zoals een beschadigde Kruispoortbrug hebben we zelf niet in de
hand. We doen er alles aan om de hinder zo beperkt
mogelijk te houden.

Het verleden koesteren
en de toekomst maken
Uiteraard blijven de ‘kleine dingen’ ook belangrijk.
We zetten alles op alles voor het dagelijkse onderhoud van wegen en pleinen. Denk aan je medemens
en zorg er tijdens de winter voor dat de stoep voor je
woning proper, sneeuw- en ijsvrij is.
We koesteren het verleden en maken de toekomst. En
de toekomst lonkt. Dit vieren we onder meer met het
Festival van de Toekomst op 13 december. We blikken terug op de ideeën en projecten van ‘de toekomst
van Brugge’ die gerealiseerd werden in 2016. Tegelijk
bedenken we samen nieuwe uitdagingen voor 2017.
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het stadsbestuur ook de Nieuwjaarsborrel op de Burg. Op 8 januari om 11.45 uur nodigen we je van harte uit om
samen het nieuwe jaar in te zetten. Laten we er een
gezellig, gezond en aangenaam 2017 van maken!

Renaat Landuyt,
Burgemeester van Brugge
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EINDEJAAR IN BRUGGE
Brugge ademt tijdens de eindejaarsperiode heel wat sfeer. Dit wordt in de verf gezet
door de vele activiteiten die hier plaatsvinden. Daarnaast zijn er enkele punten die in
deze tijd van het jaar extra aandacht verdienen. BiS geeft je een greep uit het aanbod.
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VIJFTIENDE MIDWINTERFEEST
Het Midwinterfeest staat op zondag 11 december voor
de vijftiende keer garant voor een authentiek kerstgebeuren. Van 11.00 tot 18.00 uur kun je er de eindejaarsperiode smaak- en sfeervol inzetten.
Op de feestelijke kerstmarkt in de Balstraat vind je tal van
artisanale en originele kerstgeschenken en heel wat lekkers. Stemmige kerstgezangen, de geur van glühwein en
warme wafels maken de winterse kerstsfeer compleet.
Het Volkskundemuseum, Volkskunde West-Vlaanderen, het Kantcentrum en het Adornesdomein slaan de
handen in elkaar en bieden een waaier aan activiteiten
voor jong en oud. Zo kun je in het Volkskundemuseum
genieten van een wagenspel en van schaduwtheater.
In museumherberg De Zwarte Kat staat een drankje
klaar. Een absolute aanrader is om met het hele gezin
aan te schuiven aan de grote knutseltafel.
In het Kantcentrum vliegen de klosjes heen en weer
tijdens demonstraties en workshops. Op het Adornesdomein kun je de mystiek van de kapel beleven en van
sfeervolle kerstmuziek genieten.
Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Kantcentrum, Balstraat 16, 8000 Brugge
Adornesdomein, Peperstraat 3, 8000 Brugge
www.museabrugge.be

EINDEJAARSMOBILITEITSPLAN
MAAKT VAN SHOPPEN EEN FEEST
Vanaf eind november is het weer shoppen troef in onze
stad. Stad Brugge, De Lijn en de Brugse handelaars
slaan de handen in elkaar om, dankzij een efficiënt Eindejaarsmobiliteitsplan, het drukke autoverkeer uit het
centrum weg te houden. De straten worden opnieuw
verkeersluw gemaakt om iedereen gezellig en aangenaam te laten winkelen.
De Zuidzandstraat, de Steenstraat, de Geldmuntstraat, de
Noordzandstraat, de Markt en de doorsteek naar de Eiermarkt zijn volgens het Eindejaarsmobiliteitsplan verkeersvrij. Wie de wagen toch nodig heeft, haalt deze best tijdig
uit de garage en plant de terugkeer liefst na 18.00 uur.
De doorlaatbewijzen voor de autoluwe winkelstraten gelden ook voor het Eindejaarsmobiliteitsplan. Alle bewoners
krijgen tijdig een brief hierover. Abonnementhouders van
Parking Zilverpand worden persoonlijk aangeschreven
over de toegang tot de parking. Toeristen die een logiesvoucher kunnen voorleggen met een vertrek- of aankomstdatum die samenvalt met een van de eindejaarsshoppingdagen, krijgen in de Zuidzandstraat ook toegang
tot de garages van hun logies. Taxi’s krijgen een tijdelijke
halte op de laad- en loszone in de Wollestraat.
De Lijn zorgt er ook deze keer voor dat shoppers op Brugs
grondgebied gratis kunnen gebruikmaken van de bus. Er
worden extra bussen ingezet tussen 12.30 en 19.00 uur.
Zo raakt iedereen vlot en gratis van de P&R-parkings en
de randparkings naar het centrum van Brugge en terug.
De bussen van De Lijn volgen tijdens de eindejaarsshoppingdagen tot 19.00 uur een alternatief parcours in het
centrum. De bediening van de halte Markt valt dan weg.
De dichtstbijzijnde haltes worden Stadsschouwburg en de
nieuwe tijdelijke haltes aan het Guido Gezelleplein en aan
de Dijver.
Vanaf alle voorziene P&R-terreinen en randparkings zijn
er vlotte busverbindingen. Voor exacte tijdstippen kun je
een kijkje nemen op www.delijn.be.
Vanaf begin december verdeelt een promoteam van De
Lijn een pocketfolder in de Brugse winkelstraten en aan
het Station. Daarop staat informatie over de kerstshopping en over de oudejaarsbediening.
De folder vind je ook in de Brugse cultuurcentra, bij
In&Uit Brugge, in het Huis van de Bruggeling en bij de
handelaars.
Daarnaast zul je ongetwijfeld de campagnes in het straatbeeld zien. Vanaf eind november prijkt de kerstcampagne
op de achterkant van de bussen en vanaf 13 december
gebeurt hetzelfde met de oudejaarscampagne.
Verder verschijnen er advertenties in de lokale kranten
en komt er een bekendmaking via de Facebookpagina
van De Lijn.
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KERSTSFEER VOOR DE HELE FAMILIE
IN DE STADSSCHOUWBURG

WARMATHON

In deze tijd van het jaar kunnen families de warme kerstsfeer in de
Stadsschouwburg opsnuiven. Op woensdag 28 december mogen
kinderen vanaf het eerste leerjaar genieten van een cultuur- en verwennamiddag terwijl de grote mensen hun nieuwjaarsinkopen doen.
Het programma staat vol tintelende activiteiten en om die reden
krijgen ze dit jaar de noemer ‘Wintertintels’ mee. Kinderen worden
verwarmd door een mix van theater, knutselen en workshops.
Het kerstplaatje is helemaal compleet met het concert van The
London Quartet op vrijdag 23 december. Deze formatie staat al
ruim veertig jaar op de planken en is vandaag een van de meest
vooraanstaande vocale groepen uit het Verenigd Koninkrijk. The
London Quartet geniet wereldwijd een grote waardering voor hun
unieke kerstconcerten, met een selectie aan traditionele ‘Christmas carols’ en minder bekende kerstliederen. Wie houdt van een
authentieke kerstsfeer mag dit zeker niet missen.
Ook de concertreeks Daverend/Unplugged zit in een stemmige,
winterse sfeer. Leonore, de Brusselse band rond het frêle stemgeluid van Chloë Nols, speelt op woensdag 21 december in de foyer
zowel akoestische nummers als nummers in een volledige bezetting. Phoenix, het debuutalbum van deze groep, ontroert en grijpt
je bij de keel.
De avond wordt geopend door de Brugse alternatieve psychedelische
band ‘You May Leave The Island’.

In het kader van Music for Life is de week
voor Kerstmis dit jaar weer de Warmste
Week. Om die reden komt de Warmathon op
dinsdag 20 december terug naar Brugge. Dit
keer wordt er gelopen in het Minnewaterpark
en in het Koning Albert I-Park.
Het concept blijft hetzelfde: loop rondjes
voor het goede doel en maak van Brugge de
Warmste Stad van Vlaanderen.

NTGent, ten slotte, speelt op vrijdag 16 en zaterdag 17 december
‘Sneeuw’, een voorstelling met een voor de tijd van het jaar zeer
toepasselijke titel.

Vorig jaar liepen 4.087 sportievelingen 18.405
rondjes, goed voor meer dan 38.650 kilometer. De Stad en organisator Studio Brussel
hopen dat dit record dit jaar minstens wordt
geëvenaard en liefst wordt verbroken.

www.ccbrugge.be

www.brugge.be/warmathon
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LEG JE BOB IN DE WATTEN
Veiligheid in het verkeer blijft een prioriteit
waar we samen werk van maken. Met de
eindejaarsfeesten in het verschiet herinneren we eraan dat drinken en rijden NOOIT
samengaan. Om dit kracht bij te zetten,
werkt de Stad intensief samen met de lokale politie en met externe partners, zoals
het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV).

WINTERVONKEN 2017
ZINDEREND STRAATTHEATER
EN SFEERVOLLE CONCERTEN
In de nasleep van het eindejaarsgeweld
brengt Wintervonken op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari vanaf 19.00 uur extra warmte
en gezelligheid naar de Burg. Dit sfeervolle
winterfestival bevat adembenemende vuurinstallaties, prikkelend straattheater en sfeervolle concerten. De Vuurmeesters staan in
voor een vurig aangekleed winterterras.
Het volledige programma vind je binnenkort
terug op www.wintervonken.be.

Naar aanleiding van Wintervonken
brengt Uitwijken vanaf zaterdag 4 tot
en met woensdag 8 februari een hartverwarmende voorstelling naar de
Brugse wijken. Houd www.uitwijken.be
in de gaten voor de juiste locaties.

Iedereen kent BOB, maar wie is jouw BOB?
Deze editie van de eindejaarcampagne
vraagt specifiek aandacht voor het in de
watten leggen van jouw BOB. Hij of zij blijft
immers nuchter en zorgt ervoor dat jij en je
gezelschap veilig thuis geraken. Het belang
van jouw BOB kan dus niet overschat worden
en daarom is het belangrijk om hem of haar
eens goed te verwennen.
Toon je dankbaarheid en betaal BOBs drankjes of eten, of geef een leuke attentie. Ben
je zelf BOB, laat je dan goed soigneren door
je gezelschap. Want heel Brugge BOBt mee!
BOB voert dit najaar heel wat preventieve
acties over alcohol in het verkeer. Aan de
stands van de BOB-teams in de uitgaansbuurten en op de kerstmarkt kun je vrijwillig
een ademtest afleggen. Een negatieve test
levert een leuk geschenkje op.

NIEUWJAARSBORREL
OP 8 JANUARI
Precies een week na Nieuwjaar, op zondag
8 januari, organiseert het Brugse stadsbestuur weer de nieuwjaarsborrel op de Burg.
Bruggelingen, familie en vrienden zijn er
vanaf 11.45 uur hartelijk welkom om het glas
te heffen op het nieuwe jaar!
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PROPERE STOEP:
OOK IN DE WINTER
Tijdens de winter kunnen sneeuw en ijs voor
gladde wegen en voetpaden zorgen. De Stad
doet er alles aan om problemen te voorkomen, maar doet ook graag een beroep op
jouw medewerking.
Elke Bruggeling riskeert een gemeentelijke
administratieve geldboete als hij of zij de
stoep en de greppel voor zijn of haar woning
of perceel niet netjes houdt, ook bij sneeuwval en ijzelvorming. Wie geen trottoir heeft,
moet een strook van een meter breed voor
het gebouw vrijmaken.
Je kunt zakken strooizout kopen voor 0,70
euro per 10 kilo bij Openbaar Domein-Stadsreiniging (Walweinstraat 20), in het Huis van
de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2
(Station)), in alle gemeenteafdelingen en in
de containerparken van Sint-Michiels, SintPieters en Zeebrugge.
Ook reguliere handelszaken verkopen strooizout.
De verkoop van het strooizout loopt tot en
met 15 maart 2017. Wacht niet op de winter
om het aan te kopen.

JE KERSTBOOM:
WAT DOE JE ERMEE?
Na de kerst- en eindejaarsperiode is het
voor heel wat mensen tijd om afscheid te
nemen van hun kerstboom. Als je een echte
kerstboom koopt, denk dan goed na over wat
je ermee wilt aanvangen na de feestdagen.
Een kerstboom zonder kluit kun je bijvoorbeeld best zelf versnipperen en composteren. Een kerstboom met kluit verliest niet
alleen minder snel zijn naalden, je kunt hem
ook planten in de tuin. Deze oplossing is milieuvriendelijker dan composteren.
Je kunt je echte kerstboom ook laten ophalen bij de groenafvalophaling in januari. In
dat geval is het belangrijk om te weten dat
er elk jaar tientallen bomen worden aangeboden waarvan de plastic pot nog aan de
boomwortel hangt. Dat maakt de recyclage
achteraf flink wat moeilijker.
Maak dus je eerste goede voornemen voor
2017 en verwijder alle potten, kerstballen,
slingers en andere niet-composteerbare
materialen van de boom voor je hem op
straat zet.

HELP: IK KAN MIJN STOEP
NIET ZELF REINIGEN
Ben je niet goed te been en kun je zelf
geen sneeuw ruimen? Vraag hulp
aan buren, familie of poetshulp. Wie
ouder is dan 75 jaar, geen familie,
buren of poetshulp heeft en zelf niet
in staat is om sneeuw te verwijderen,
kan contact opnemen met de Preventiedienst via 050 44 80 66.
Wacht niet tot het sneeuwt. Schrijf je
in vóór donderdag 1 december.

www.brugge.be
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BLADKORVEN:
SAMEN VOOR EEN NETTE STAD
De Stad zorgt tijdens de herfst- en winterperiode voor
nette straten. Bladeren worden regelmatig opgeruimd
met bladblazers, kranen en vrachtwagens of zuigwagens. Vorig jaar startte het proefproject bladkorven.
Inwoners konden op vrijwillige basis een of meerdere
bladkorven plaatsen en 112 van hen maakten hiervan
gebruik. Dit jaar kun je weer een bladkorf zetten. Die
wordt geledigd tijdens de gewone bladophaalrondes.
We herhalen nog even de spelregels.

brugge.be

SENIORENADVIESRAAD:
EEN KLANKBORD VOOR OUDEREN
De Brugse Seniorenadviesraad (SAR) bestaat 45 jaar. De SAR is een
volwaardige adviesraad waarin alleen senioren vertegenwoordigd
zijn. Het contactorgaan, met adviserende bevoegdheid voor het stadsbestuur en het OCMW, denkt actief mee rond het beleid. Het vormt dus
een belangrijke stem voor de ouderen in onze samenleving.

Maak je bladkorf in metaaldraad en zorg dat hij stevig
is. Zo kunnen de diensten de korf gemakkelijk optillen
en terugplaatsen, zonder dat hij zijn vorm en stevigheid verliest. Een korf mag maximum 1 meter hoog
zijn en een maximum diameter van 1,5 meter hebben.
Stel de korf vrij op in de gazonstrook, niet verankerd
en niet rond een boom of een paal. Het handigste is
om de korf in de gazonstrook dicht tegen de rijweg te
zetten. Onregelmatig geplaatste bladkorven worden
geledigd én verwijderd.
De bladkorven zijn enkel bestemd voor bladeren die
je op de openbare ruimte verzamelt. Je eigen groen–
en bladafval mag je er niet in deponeren. Je moet de
bladkorf niet langer aanmelden.
Na de laatste bladophaalronde van het seizoen krijg je
een bericht met de vraag om de bladkorf niet langer
te vullen en hem binnen de zeven dagen van het openbaar domein te verwijderen.
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein)
050 44 8000
info@brugge.be
groendienst@brugge.be

“In de jaren zeventig bestond de Jeugdraad al. De toenmalige schepen
voor jeugd en senioren vond dat er nood was aan een inspraakorgaan
waar ook senioren hun ei kwijt konden. Ze moesten kunnen vertellen wat
hen bezighield en wat hun bezwaren waren over het gevoerde beleid. Zo
is de Seniorenadviesraad ontstaan”, vertelt voorzitter Rik Sagaert.
In de Seniorenadviesraad zetelen sociaal geëngageerde senioren die
behoren tot erkende seniorenverenigingen, geïnteresseerden en deskundigen (onafhankelijken) op het vlak van seniorenbeleid. “De samenstelling op zich is al richtinggevend”, zegt Rik. “Veertien organisaties die
nationaal erkend zijn als ouderenbeweging hebben ook een vertegenwoordiging in Brugge, aangevuld met verenigingen van algemeen nut
(politie en brandweer). Dat zijn dus instanties van alle mogelijke richtingen en kleuren. Als zij contact hebben met hun achterban en aangeven
wat voor hen belangrijk is, dan mogen we stellen dat het de moeite is
om advies over bepaalde dossiers of situaties te vragen of te geven.”

Mobiliteit en openbare toiletten

FINSE PISTE IN KOUDE KEUKEN
Vanaf begin januari kun je in de Koude Keuken op een
nieuwe Finse piste lopen. Deze is opgebouwd uit verschillende ondergronden en heeft een zachte, verende
bovenlaag. Lopers hebben zo minder risico op blessures.
Het parcours is 800 meter lang en wordt verlicht. Zo
kun je er ook ’s avonds en tijdens de donkere wintermaanden gebruik van maken.
Sportclubs, scholen en individuelen mogen de Finse
piste vrij gebruiken.
www.brugge.be/sportcomplex-koude-keuken

De Seniorenadviesraad heeft aandacht voor noden en problemen van
senioren, probeert informatie in te winnen en geeft nieuwe voorstellen
door. “We hebben in de afgelopen jaren al honderden adviezen gegeven
aan het stadsbestuur. Mobiliteit en openbare toiletten zijn thema’s die
vaak terugkeren. We onderhouden een goede band met de Stad. Aan
het begin van een nieuwe legislatuur maken we een huishoudelijk reglement en een afsprakennota op. Daarin staat dat het stadsbestuur
de adviezen aanvaardt of opvraagt. Het werkt dus in twee richtingen.
Het huishoudelijk reglement is goedgekeurd in de gemeenteraad en is
dus een officieel document. Het stadsbestuur luistert naar ons, er is
dialoog. De SAR-leden zijn vrijwilligers (zonder vergoeding), maar we
krijgen wel een lokaal en een administratieve kracht die ons vanuit de
dienst Welzijn ondersteunt”, besluit Sagaert, die als klankbord fungeert
en ervoor zorgt dat iedereen op de vergaderingen aan bod komt.
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein)
050 44 8000
info@brugge.be
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Op 16 februari 2017 treedt in Brugge een nieuw
parkeerplan in werking. Het nieuwe parkeerplan maakt deel uit van het mobiliteitsplan. Het
parkeren wordt eenvoudiger en duidelijker. De
Stad wil zo de parkeerdruk verminderen. De
bedoeling is een verkeersleefbare en verkeersveilige stad waar iedereen zich veilig en vlot kan
voortbewegen. Te voet, met de fiets, met de bus
of met de auto. De stad blijft makkelijk bereikbaar voor iedereen.

•
•
•
•
•
•

Brugge gaat voor een veilige, leefbare, kind- en gezinsvriendelijke stad;
Mobiliteit moet logisch en eenvoudig zijn;
Verschillende vervoersmodi worden beter op elkaar afgestemd;
Het verkeer moet zich aanpassen
aan de stad en zijn inwoners;
De verkeersveiligheid is voor de
stad van groot belang;
Mobiliteit blijft een én-én verhaal,
we gebruiken allen de fiets, het
openbaar vervoer, de wagen … Zo
is en blijft de stad bereikbaar.
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Wat is nieuw vanaf 16 februari?
De binnenstad wordt voortaan een grote bewonerszone.
De blauwe zone verdwijnt er. Als bewoner kun je overal
in de binnenstad parkeren. De bedoeling is dat bewoners
van de binnenstad vlotter in hun eigen buurt kunnen parkeren.
Plan je een bezoekje aan de binnenstad? Maak dan gebruik van de vele randparkings en publieke (ondergrondse)
parkings. Voor een kort bezoekje van maximum 2 uur kun
je in de binnenstad bovengronds parkeren.
Om te vermijden dat bezoekers naar de rand trekken om
er op wandelafstand van de binnenstad een hele dag te
parkeren, geldt in bepaalde straten van de deelgemeenten
grenzend aan de binnenstad een blauwe zone. De parkeerdruk van de binnenstad mag zich immers niet verleggen naar de deelgemeenten.
Bewoners van zowel de binnenstad als de blauwe zone in de
deelgemeenten kunnen een gratis digitale parkeervergunning aanvragen. Ook voor de bezoekers en werknemers van
de binnenstad zijn er enkele voordelige tarieven.
Bij de BiS vind je een gloednieuwe kaart per zone en
de nodige praktische info over het parkeren in Brugge.
Houd deze goed bij, zodat je de info en de kaart altijd
kunt raadplegen.

BEWONER

BEZOEKER

BINNENSTAD

BINNENSTAD

-

1 bewonerszone binnenstad.
Blauwe zone valt weg.
Maximum 3 digitale parkeervergunningen:
• 2 gratis digitale parkeervergunningen per wooneenheid.
• De derde digitale parkeervergunning
kost 150 euro.
• De eerste twee digitale parkeervergunningen zijn onbeperkt geldig, de
derde is jaarlijks te hernieuwen.

DEELGEMEENTEN STADSRAND
-

Blauwe zone in bepaalde straten op
wandelafstand van de binnenstad.
6 zones: Sint-Jozef, Christus-Koning,
Sint-Andries, Sint-Michiels, Assebroek,
Sint-Kruis.
De blauwe zones Sint-Lucas en gemeentepleinen blijven bestaan.
Maximum 3 digitale parkeervergunningen:
• 2 gratis digitale parkeervergunningen per wooneenheid.
• De derde digitale parkeervergunning
kost 150 euro.
• De eerste twee digitale parkeervergunningen zijn onbeperkt geldig, de
derde is jaarlijks te hernieuwen.

-

-

Bij voorkeur parkeren in de gratis randparkings, parking Centrum Station of in
de ondergrondse publieke parkings.
De binnenstad wordt een betalende zone
en parkeren is beperkt in de tijd, minimum 15 minuten en maximum 2 uur
tussen 9.00 en 20.00 uur. Na 20.00 uur is
bovengronds parkeren in de binnenstad
gratis.
Avondtarief: 3 euro vanaf 18.00 uur in
de ondergrondse parkings P Zand, P
Pandreitje, P Katelijne en P Zilverpand.
Speciale bezoekerscodes voor wie een
bezoekje brengt aan een bewoner van de
binnenstad (aan te vragen door de bewoner).

DEELGEMEENTEN STADSRAND
-

Als bezoeker van de blauwe zone stadsrand kun je met een blauwe parkeerschijf
maximum 4 uur parkeren, elke dag van
de week van 9.00 tot 18.00 uur.

WERKNEMER
Wie in de binnenstad werkt, kan genieten van
enkele voordeeltarieven.
- Werknemersabonnementen in de publieke parkings Centrum Station, Centrum Zand, P Pandreitje, P Katelijne, P
Zilverpand en P Langestraat.
- Fietskluizen huren in de randparkings. Zo
kun je je traject vlot verderzetten per fiets
en bij terugkeer de fiets veilig stallen.
- Blue Bikes ontlenen aan het station. Dit
kan voor slechts 1 euro per rit + 10 euro
abonnementskosten per jaar.
- Er is een voordeeltarief voor bovengronds parkeren: 5 euro per dag van 9.00
tot 20.00 uur, elke dag van de week.
Meer info vind je bij deze BiS, of
op www.brugge.be/parkeren.
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ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING
• Digitale parkeervergunning
Het papieren bewonersvignet wordt vervangen door een digitale parkeervergunning, gelinkt aan de nummerplaat van het voertuig van de
gebruiker. Door de nummerplaat in te voeren, kunnen de parkeerwachters eenvoudig controleren of iemand een geldige digitale vergunning in
de gecontroleerde parkeerzone bezit of niet.

Overgangsregeling
Bewoners binnenstad die al over een bewonersvignet/parkeervergunning beschikken:
- Het papieren bewonersvignet heb je vanaf 16 februari 2017 niet
meer nodig.
- De huidige bewonersvignetten worden automatisch omgezet naar
een digitale parkeervergunning.
- Je hoeft geen nieuwe aanvraag te doen.
- In de maand december krijg je een bewonersbrief met alle info.
Bewoners die nog geen digitale parkeervergunning hebben:
Woon je in de bewonerszone binnenstad of in een blauwe zone in een
van de deelgemeenten die grenzen aan de binnenstad?
- Je hebt recht op een gratis digitale parkeervergunning (de twee
eerste zijn gratis, derde is betalend). Je kunt onbeperkt in tijd parkeren in de binnenstad of binnen de zone van jouw deelgemeente.
- Bewoners die zo’n digitale parkeervergunning nodig hebben, moeten voortaan alleen hun nummerplaat registreren aan de hand van
het kentekenbewijs. Dit kan via www.brugge.be/parkeren met een
eID-kaartlezer of persoonlijk in de Parkeerwinkel van het Huis van
de Bruggeling.
- In de maand december krijg je een bewonersbrief met de data vanaf
wanneer je de digitale parkeervergunning kunt aanvragen. De effectieve aanvraag kan vanaf 15 december gebeuren (zowel digitaal
als in de Parkeerwinkel).

• Nieuwe parkeerautomaten
Bovengronds parkeren in de binnenstad is vanaf
16 februari overal betalend tussen 9.00 en 20.00
uur. Daarom worden overal nieuwe parkeerautomaten geplaatst. Deze parkeerautomaten werken
via touchscreens. Door het ingeven van je nummerplaat kun je een parkeersessie activeren.
Werkwijze:
- Nummerplaat invoeren
- Betalingswijze kiezen; bankkaart of cash:
• In geval van cash: munten inwerpen tot
gewenste bedrag/tijdsduur
• In geval van bankkaart:
- mogelijkheid tot aanpassing van
bedrag per euro en per 10 eurocent
- ingave van pincode
- Printen van een betalingsbewijs
- Het betalen via je gsm of smartphone is ook
nog steeds mogelijk via de app 4411 of per sms

• Digitale parkeerwijzer :
Bevindt jouw straat zich in een blauwe zone stadsrand? Werk jij in de binnenstad en wil je weten wat er
voor jou wijzigt?
Neem dan een kijkje op www.brugge.be/parkeren,
en klik door naar ‘de digitale parkeerwijzer’. Deze
parkeerwijzer maakt je wegwijs door het nieuwe parkeerplan en bezorgt info op jouw maat. Je kunt niet
alleen zoeken op parkeerlocatie, maar ook op doelgroep (bewoner, bezoeker, werknemer).

INFOSTAND
Van 28 november 2016 tot en met 18 januari 2017 reist er een infostand
door alle deelgemeenten waar vanaf 16 februari 2017 blauwe zone geldt.
Deze infostand vind je op de volgende data en locaties:
-

Van 28 november 2016 t.e.m. 2 december 2016:
Lokaal Dienstencentrum ’t Werftje, Werfstraat 88, 8000 Brugge
Ma-vrij van 8.30 tot 18.30 uur.

-

Van 5 december 2016 t.e.m. 9 december 2016:
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
Ma-vrij van 8.30 tot 19.00 uur.

-

Van 12 december 2016 t.e.m. 16 december 2016:
Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1, 8200 Sint-Michiels
Ma-vrij van 13.00 tot 18.00 uur.

-

Van 20 december 2016 t.e.m. 23 december 2016:
Bibliotheek De Garve, Pannebekestraat 33, 8000 Brugge
Di van 14.00 tot 18.00 uur, woe van 14.00 tot 18.00 uur,
vrij van 15.00 tot 19.00 uur.

-

Van 9 januari 2017 t.e.m. 13 januari 2017:
Gemeenschapshuis Sint-Kruis, Moerkerkse Steenweg 190,
8310 Sint-Kruis
Ma, do & vrij van 8.30 tot 12.30 uur, di van 8.30 tot 12.30 uur en 14.00
tot 18.00 uur, woe van 8.30 tot 12.30 uur en 14.00 tot 16.00 uur.

-

Van 16 januari 2017 t.e.m. 20 januari 2017:
Paviljoen Jan Breydel, Kennedypark (tussen Lange Vesting en
Jan Breydellaan), 8200 Sint-Andries
Ma-vr van 10.00 tot 18.00 uur.

Elke woensdag van 15.00 tot 18.00 uur is er iemand van de Mobiliteitscel
aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
Ook in het Huis van de Bruggeling kun je de infostand bekijken, vanaf 28
november 2016 tot 1 maart 2017.

Vragen over het parkeren in Brugge?
Info parkeren: brugge@parkeren.be
Algemene info over mobiliteit: mobi@brugge.be
Huis van de Bruggeling: 050 44 8000
www.brugge.be/parkeren
Of ga langs in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 aan het Stationsplein.
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PARKEREN IN BRUGGE
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PROBEERTICKETTEN

FLUO FLITST

Tot eind november geven Stad Brugge en De
Lijn de gebruikers van buslijnen 6 en 11 in de
wijk Polderhoek de mogelijkheid om gratis de
bus te nemen. Met het probeerticket dat zij
in de brievenbus krijgen, kunnen ze tussen 1
en 30 november alleen of met twee vanaf een
halte op buslijnen 6 en 11 heen en terug rijden
van en naar het centrum.

Zien en gezien worden: daar komt het op aan in het verkeer. Je zichtbaar maken in het verkeer maakt je een stuk minder kwetsbaar, zeker als voetganger of als fietser. Andere weggebruikers merken je zo
sneller op en kunnen beter reageren op jouw bewegingen. Zeker in
donkere dagen en bij regenweer is het geen overbodige luxe om extra
inspanningen te leveren om je zichtbaarheid te vergroten.

FIETSTELWEEK
Van 19 tot 26 september vond de tweede Vlaamse fietstelweek
plaats. Brugge en meer dan 150 andere Vlaamse gemeenten namen
hieraan deel en droegen zo bij tot het grootste fietsonderzoek ooit
in Vlaanderen.
In Brugge werden in samenwerking met Westtoer en de politie maar
liefst 31 fietstelpunten geïnstalleerd op belangrijke fietsassen. Bruggelingen konden een persoonlijke bijdrage leveren door met een mobiele applicatie hun afgelegde trajecten bij te houden. Alle informatie
wordt nu verwerkt door Fietsberaad, de overkoepelende organisatie
rond fietsbeleid. Zo kan het Fietsplan Brugge worden afgestemd op het
verplaatsingspatroon van de Brugse fietsers.
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein)
050 44 8000
info@brugge.be

NIEUWE FIETSSTROOK KERKEBEEKPAD LANGS
BOUDEWIJN SEAPARK
De Stad zet met het Fietsplan Brugge volop in op veilige fietsverbindingen en een aaneengesloten fietsnetwerk. Het fietsverkeer in Brugge
wordt op die manier verder geoptimaliseerd.
In dat kader zijn de fietsroute Kerkebeekpad en het stuk langs de parking Boudewijnpark (waar het fietspad ‘ontbreekt’) aan verbetering toe.
In samenspraak met Boudewijn Seapark besliste het stadsbestuur onlangs om deze doorgaande fietsroute zichtbaarder te maken, zowel voor
fietsers als voor parkeerders (zie foto).

Het gebruik van reflecterende of fluorescerende kleding in het verkeer
is niet wettelijk verplicht, maar veel ongevallen met voetgangers en fietsers gebeuren doordat deze moeilijk te zien zijn. Een automobilist die
met gewone lichten rijdt, ziet bij nacht een persoon in reflecterende
kledij bijvoorbeeld al vanaf 130 meter. Zonder reflecterende kledij is dat
pas vanaf 30 meter.
Met de actie ‘Fluo Flitst’ daagt de Stad alle weggebruikers uit om zich
zichtbaar te maken in het verkeer. In Brugge zullen maar liefst 10.000
fietsen fluorescerende spaakstaafjes krijgen. Medewerkers van Stad
Brugge zullen onder meer op basis- en secundaire scholen fluorescerende staafjes aan de fietsen bevestigen. Aan fietsers wordt via deze
actie gevraagd om ook hun zichtbaarheid te verhogen door fluorescerende elementen of extra verlichting aan te brengen op hun fiets of op
hun lichaam.

Geef het voorbeeld: fluo is hip!
•
•
•
•
•
•

Breng extra reflecterende elementen aan op je fiets of op die van je
kinderen;
Zorg voor een degelijke en duurzame fietsverlichting;
Controleer regelmatig of je voor- en achterlichten werken en neem
een reservepaar fietslichtjes mee voor noodgevallen of als extra
verlichting;
Moedig je kinderen aan om hun fietsverlichting regelmatig te controleren;
Trek zeker bij duisternis of regenweer een fluohesje aan;
Stimuleer ook je kinderen om dit te doen: hoe meer fluo, hoe hipper!

Fluorescerende spaakstaafjes kun je kopen bij je fietshandelaar: voor een paar euro zijn je voor- én achterwiel voorzien
van reflecterende staafjes die je zichtbaarheid als fietser sterk
verhogen. Ook de Stad wil het gebruik van deze spaakstaafjes
stimuleren: op dinsdag 6 december worden fietsers verrast
tijdens de ochtendspits en worden her en der fluorescerende
spaakstaafjes verspreid.
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UITBREIDING FIETSINFRASTRUCTUUR
LANGE VESTING EN WITTE BEERSTRAAT

AANLEG FIETSPAD LANGS N31 EN
FIETSBRUG OVER KANAAL GENT-OOSTENDE

Bij de uitbouw van Brugge Fietsstad werd beslist om tijdens
de heraanleg van de Witte Beerstraat en de Lange Vesting
een aantal fietsvriendelijke ingrepen uit te voeren.

De aanleg van het fietspad aan de westkant van de N31 is een onderdeel van de werkzaamheden aan de Bevrijdingslaan. Dit fietspad
wordt gerealiseerd zonder bijkomende hinder voor het wegverkeer.
Het zal aansluiten op de fietsbrug die momenteel wordt aangelegd ter
hoogte van het kanaal Gent-Oostende.

Fietsparkeerplaatsen

In de Witte Beerstraat staan veel fietsen tegen de gevels
geparkeerd. Er is dus een grote nood aan fietsparkeerplaatsen. Omdat het door de hoge parkeerdruk onmogelijk is om
autoparkeerplaatsen in te ruilen voor fietsparkeerplaatsen,
besloot de Stad om de beschikbare ruimte in de straat te
gebruiken. Daarom worden er op het brede voetpad op de
hoek van de Witte Beerstraat en de Legeweg acht fietsparkeerplaatsen gecreëerd.

Fietstrommels

Na de heraanleg van de Legeweg (om de hoek van de Witte
Beerstraat) zullen er vier fietstrommels worden geplaatst,
goed voor het veilig en droog parkeren van zestien fietsen van
buurtbewoners. Bewoners die een plaatsje willen reserveren,
kunnen een aanvraag indienen bij de dienst Eigendommen.

Veiliger en comfortabeler fietsen

Deze fietsbrug vormt een oplossing voor de ontbrekende fietsverbinding
tussen Sint-Andries en Sint-Pieters. Door de fietsbrug worden ook het
AZ Sint-Jan en het Sociaal-Medisch Park ‘Molenerf’ beter bereikbaar
voor de zachte weggebruikers.

Ten slotte worden er ook fietssuggestiestroken aangelegd
in een slemlaag in de Lange Vesting, tussen de Legeweg en
Buiten de Smedenpoort.

Sinds juni 2016 is de eigenlijke bouw van de fietsersbrug gestart. De nodige grondwerkzaamheden worden uitgevoerd om de fietshellingen aan
te leggen. Er worden enkele funderingszolen in beton gestort en op bepaalde plaatsen wordt de wapening van de bruggenpijlers aangebracht.
Het stalen deel van de fietsbrug wordt momenteel gemaakt in het werkhuis in Hamont-Achel. Deze brugdelen zullen met vrachtwagens naar
Brugge worden getransporteerd. Het op hun plaats hijsen van de eerste
delen is voorzien tegen eind november van dit jaar.
Omdat er aan de noordzijde van het project in Vogelrichtlijngebied wordt
gebouwd, wordt er aan natuurcompensatie gedaan. De innames daar
worden gecompenseerd door het opwaarderen van een perceel permanent cultuurgrasland in hetzelfde gebied. De boscompensatie werd al
uitgevoerd op de aanliggende privédomeinen.
Het einde van de werkzaamheden is voorzien tegen eind december 2016.
De totale kostprijs bedraagt 2,4 miljoen euro (incl. BTW). De aannemer
is Verhelst – Artes-Depret.

De vroegere uitgang van de garageboxen tegenover Legeweg 29 wordt geknipt voor autoverkeer. Dit betekent dat het
fietsen in de straat veiliger en comfortabeler wordt.

Wie voor de heraanleg langs de Jan Breydellaan tussen
Buffelbrug en Buiten de Smedenpoort wou fietsen, kon dit
doen op een comfortabel fietspad, behalve tussen de Legeweg en Buiten de Smedenpoort. Op dit weggedeelte was er
helemaal geen fietsinfrastructuur aanwezig, wat zeer onveilig was voor de vele fietsers. Door de aanleg van fietssuggestiestroken krijgen fietsers meer plaats en een grotere
zichtbaarheid in deze straat.
In het Brugse Mobiliteitsplan wordt blijvend ingezet op veilige en comfortabele infrastructuur voor alle weggebruikers.
Zo wordt Brugge stap per stap een veiligere en meer verkeersleefbare stad!

www.wegenenverkeer.be/fietsbrugN31
Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, 050 24 80 00

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
HERAANLEG ’T ZAND ZIJN GESTART
Eind september zijn de nutsmaatschappijen gestart om de leidingen
op ‘t Zand aan te passen of ze te vernieuwen waar nodig. Deze werkzaamheden gebeuren in de zone tussen de Noordzandstraat en de
Westmeers, aan de kant van de horecazaken. Voor Kerst worden deze
ingrepen afgerond.
In januari 2017 starten de nutsmaatschappijen aan de kant van de Vrij
dagmarkt, in de zone tussen de Smedenstraat en de Boeveriestraat. De
aannemer is bvba Lamote uit Brugge.
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HERINRICHTING AANSLUITING
BEVRIJDINGSLAAN/N31 EXPRESWEG
BEVRIJDINGSLAAN/N31 EXPRESWEG: EEN WERFZONE

Sinds midden september zijn de eigenlijke werkzaamheden
gestart aan de herinrichting van het kruispunt N31/Bevrijdingslaan in Brugge.
De N31 zal in de nieuwe situatie hetzelfde lengteprofiel behouden. Het verkeer vanuit Zeebrugge richting Bevrijdingslaan wordt
met een brug over de N31 geleid. Wie vanuit de Bevrijdingslaan
naar de N31 en de autosnelwegen wil, gaat via een tunnel onder
de N31 om na een halve bocht aan te sluiten op de N31. De bypass
van de N31 naar Brugge-centrum via de Bevrijdingslaan is al vernieuwd. De bypass van de Bevrijdingslaan richting Zeebrugge
wordt heraangelegd.

EEN UITVOERING IN FASEN
Tot en met eind mei 2017 wordt fase 1 uitgevoerd

Fase 1 omvat:
- de bouw van de tunnelkoker onder de N31 en van de oostelijke toerit. Dit gebeurt in open bouwput: eerst uitgraven, dan
vloerplaat, wanden en dakplaat.
- aanleg van de oprit van de Bevrijdingslaan naar de N31 richting Zeebrugge;
- de bouw van de buitenste brugpijlers en de landhoofden van
de autobrug (tak Zeebrugge → Bevrijdingslaan) over de N31.
Fase 2 volgt aansluitend op fase 1 en omvat:
- de bouw van de westelijke uitrit van de tunnelkoker;
- aansluiting (invoegstrook) op de N31;
- afwerking tunnelkoker;
- bouw brugpijler in de middenberm van de N31.
Fase 3 omvat de afwerking van de autobrug (tak Zeebrugge →
Bevrijdingslaan) en de toeritten van de autobrug.
Fase 4 omvat:
- het frezen en asfalteren van de N31;
- het inrichten van de middenberm N31 met betonnen stootbanden.
De totale uitvoeringstermijn voor de werkzaamheden bedraagt
tweehonderd werkdagen.
Het einde is voorzien tegen eind 2017 of tegen het begin van 2018,
maar slechte weersomstandigheden of onverwachte problemen
op de werf kunnen die timing nog doen verschuiven.
De totale kostprijs bedraagt 7,1 miljoen euro (incl. BTW). De aannemer is Verhelst-Soetaert.
www.wegenenverkeer.be/Bevrijdingslaan
Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, 050 24 80 00

OPENBAAR ONDERZOEK
GEMEENTELIJK RUIMTELIJK
UITVOERINGSPLAN
LODEWIJK
GILLIODTSPLEIN ZUID
Op 13 september behandelde de gemeenteraad het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Lodewijk Gilliodtsplein Zuid.
Dit RUP omvat het zuidelijk deel van het
Lodewijk Gilliodtsplein met de bejaardenwoningen en de aanpalende drukkerijsite
Van Maele langs de Sint-Pietersnoordstraat. Het plangebied wordt begrensd
door het Lodewijk Gilliodtsplein in het
noorden, de bewoning langs de Rond den
Heerdstraat en de Sint-Pietersnoordstraat
in het oosten, de Sint-Pietersnoordstraat
in het zuiden en het kasteelpark De Patente en de bewoning langs de Sint-Pietersnoordstraat in het westen.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan omvat de toelichtende nota/tekst
met kaartenbundels, de verordenende
voorschriften en de plannen. Plan 1 bevat
de feitelijke toestand, plan 2 de juridische
toestand, plan 3 de kadastrale toestand,
plan 4 de luchtfoto, plan 5 het verordenend
grafisch plan en plan 6 het register van
percelen waarop planbaten/planschade
verschuldigd kan zijn. Dit alles ligt nog tot
en met vrijdag 25 november in:
- Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221, 8000 Brugge, open
van maandag tot vrijdag van 10.00 tot
18.00 uur
- het Huis van de Bruggeling, Frank Van
Ackerpromenade 2 (Stationsplein),
8000 Brugge, open van maandag tot
en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
en op afspraak, rekening houdend met
de openingsuren van het Huis van de
Bruggeling.
Opmerkingen en bezwaren moeten ten
laatste op de laatste dag van het openbaar onderzoek aan de Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening bezorgd worden per beveiligde zending aan
GECORO-B, dienst Ruimtelijke Ordening,
Directie en Algemene Zaken, p/a Burg 12,
8000 Brugge.
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VRIJWILLIGERSCENTRALE
Als vrijwilliger aan de slag? Deze organisaties kunnen jouw
hulp gebruiken.

REGENBOOGHUIS

Het regenbooghuis Rebus is een laagdrempelig informatie- en
aanspreekpunt voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit in
West-Vlaanderen. Rebus zoekt mensen voor de werkgroepen
communicatie, evenementen en onthaal.
Rebus vzw
lozano@rebuswvl.be
0473 13 04 29

CULTUURCENTRUM BRUGGE
Om zijn uitgebreide programma zo ruim mogelijk bekend te
maken, zoekt Cultuurcentrum Brugge enthousiaste vrijwilligers die willen flyeren tijdens grote evenementen of regelmatig
folders en affiches willen verspreiden in de buurt. In ruil krijgt
elke promotievrijwilliger gratis tickets of een kleine vergoeding.
Cultuurcentrum Brugge
patrick.vanhauwaert@brugge.be
050 44 82 21

STAD BRUGGE GAAT INTERNATIONAAL

SOLMOBIEL

Brugge ontvangt jaarlijks heel wat internationale bezoekers,
maar het stadsbestuur kijkt zelf ook over de grenzen.

Solmobiel zoekt vlotte chauffeurs met een hart voor ouderen.
Jouw taak: het vervoeren van hulpbehoevende mensen voor
niet-dringend zittend medisch vervoer. Graag en vlot rijden is
natuurlijk een must. Een babbeltje slaan met de mensen die je
vervoert, hoort er ook bij.

Momenteel werkt Stad Brugge aan een nieuw mondiaal partnerschap rond fairtradechocolade. Een logische link, want Brugge is
wereldwijd befaamd voor zijn chocolade en profileert zich al enkele jaren succesvol als Fair Trade Stad.
De bedoeling is om via dit partnerschap te werken aan mondiale solidariteit, want fair trade zorgt niet alleen voor een hoger
inkomen en werkgelegenheid voor de cacaoboeren, de fairtradepremie laat de coöperatieven ook toe om te investeren in gemeenschapsprojecten zoals scholen, verharde wegen, gezondheidszorg, elektriciteit ...
Stad Brugge wil rond het thema fair trade rechtstreeks samenwerken met een regionale of lokale overheid in een cacaoproducerend land. In het partnerschap zal ook ruimte zijn voor een
netwerk van geïnteresseerde betrokkenen zoals chocolatiers, lokale handelszaken, fairtradeorganisaties, scholen, kenniscentra
en internationale organisaties.

Wil je meer weten over, of betrokken worden bij dit nieuwe
partnerschap? Kom naar de infovergadering op donderdag
8 december om 20.00 uur in de Conferentiezaal van het
Stadhuis (Burg 12, 8000 Brugge).
Inschrijven via 050 44 82 44 of noordzuiddienst@brugge.be.

Solmobiel
emilie.decrock@svhg.be
050 40 66 90

KLIMAATNEUTRAAL
Transform3 wil als onafhankelijk platform de overgang naar
een klimaatneutrale economie bevorderen. Daarnaast werken
ze aan de uitbouw van een nieuw klimaatverhaal dat helder informeert en concreet inspireert. Gezocht: geëngageerde communicatiemedewerkers voor het bemannen van de infostand
bij lezingen.
Transform3
frank.loosveldt@telenet.be
0495 85 70 42

VRIJWILLIGERSCENTRALE,
KRAANPLEIN 6, 8000 BRUGGE
050 44 82 22

VERHAAL IN CIJFERS
10

December Dance is dit jaar aan de tiende
editie toe.

5

Vijf curatoren. In de oneven jaren staat een
sterke danspersoonlijkheid centraal. Ondertussen zijn dat er vijf: Sidi Larbi Cherkaoui,
Anne Teresa De Keersmaeker, Akram Khan,
Wim Vandekeybus en Jan Fabre.

13

December Dance omvat dit jaar dertien voorstellingen.

826

826 is de ISO (=Internationale Organisatie
voor Standaardisatie)-landcode voor het Verenigd Koninkrijk, de veelzijdige dansregio die
tijdens deze editie van December Dance in
de kijker staat.

5.000

In tien jaar December Dance stonden meer
dan vijfduizend dansvoeten op de planken.

70.345

70.345 bezoekers sinds de eerste editie.
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TOEGANKELIJKHEID IN BRUGGE
In 2009 ondertekende België het VN-Verdrag inzake
de Rechten van Personen met een Handicap. Een van
de belangrijkste elementen van dit verdrag is toegankelijkheid. Een omgeving die goed toegankelijk
is, zorgt ervoor dat mensen met een beperking dit
niet langer als een handicap ervaren.
In zijn beleidsplan maakt het Brugse stadsbestuur
een prioriteit van toegankelijkheid voor mensen met
een beperking. Net zoals mensen zonder beperking,
moeten zij ongehinderd kunnen deelnemen aan het
leven in de stad. In het plan wordt het begrip toegankelijkheid breed opgevat. Naast de bereikbaarheid
van locaties, moet bijvoorbeeld ook het vrijetijdsleven zo bereikbaar mogelijk zijn.
Om dit te bereiken, werkt de Stad – vaak in samenwerking met gewaardeerde en deskundige partners – verschillende initiatieven uit of verleent ze
haar medewerking aan toegankelijkheidsprojecten. We stellen er enkele voor.
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TOERISTISCHE WANDELING

BLUEASSIST

Enkele stadsdiensten zorgden samen voor
een toegankelijke erfgoedwandeling in het
toeristische hart van Brugge.

Brugge wil dat iedereen kan en durft deelnemen aan het dagelijkse leven. Ook jij kunt
helpen door mensen met een BlueAssistvraag verder op weg te helpen.

Samen met Inter (het vroegere Westkans)
toetsten ze de trekpleisters, restaurants, cafés, voetpaden, oversteken en openbare toiletten langs de route af op toegankelijkheid.
Toerisme Vlaanderen zette mee haar schouders onder het project en nam alle informatie
op in de nieuwe brochure `Brugge. Toegankelijk voor iedereen’. Deze bevat een handig
overzichtsplan van het traject en kreeg een
Engelse vertaling. Zo kunnen ook internationale bezoekers ermee aan de slag.
De brochure kun je aanvragen in het Huis
van de Bruggeling of in de toeristische
infokantoren.

BlueAssist is een hulpmiddel op kaart of
een applicatie op smartphone voor mensen
die het moeilijk hebben om een eenvoudige
vraag te stellen. Denk maar aan iemand met
een verstandelijke beperking die aan de buschauffeur wil vragen waar hij/zij moet afstappen. Ook mensen met beginnende dementie
of personen met een taalbarrière maken gebruik van BlueAssist. Met BlueAssist durven
ze meer deelnemen aan het gewone leven en
kunnen ze boodschappen doen, een bus nemen, een identiteitskaart ophalen ...

PARKEER WIJZER IN BRUGGE
Als persoon met een beperking is parkeren
in Brugge niet altijd evident. Veel mensen
ervaren moeilijkheden met het vinden van
een toegankelijke parkeerplaats in de nabije omgeving. Omdat mobiliteit een van de
sleutels tot participatie in onze samenleving is, lanceerde Stad Brugge de Parkeerwijzer: een infobrochure rond parkeren voor
personen met een beperking.

Aan het herkenbare icoon, een mannetje met een vraagtekenhoofd, herken je
BlueAssist. Dit logo staat op alle gratis
kaartjes en applicaties van BlueAssist. Boven het icoon staat een eenvoudige vraag,
zoals “Kun je mij een seintje geven als we
aan de halte Biekorf zijn?”, “Ik zoek een cd
van het Zesde Metaal” of “Het lukt me even
niet. Kun je mijn contactpersoon bellen door
op de groene knop te drukken?”.
Sommige gebruikers kunnen zelf hun vragen
schrijven, anderen hebben een contactpersoon die de vragen met hen voorbereidt.
Wanneer de mensen problemen hebben, dan
maakt een sneltoets het mogelijk om assistentie in te roepen. Op het kaartje staat ook
een noodnummer om een contactpersoon
van de gebruiker te bereiken.
Via www.blueassist.eu kun je je inschrijven
als BlueAssistant. Je hoeft enkel je naam
en je postcode te registreren. Op die manier
toon je dat ook in Brugge mensen bereid
zijn om anderen te helpen. Hoe meer Bruggelingen zich inschrijven, hoe meer mensen
BlueAssist zullen gebruiken.
info@blueassist.eu
0472 52 84 49 (Ann Decorte)

De Parkeerwijzer is er voor iedereen die een
parkeerkaart heeft voor personen met een
beperking. Je vindt er per Brugse deelgemeente de verschillende voorbehouden parkeerplaatsen in terug. De plekken worden
alfabetisch opgesomd en aangeduid op de
kaart. In de brochure staat ook uitleg over de
parkeerkaart en hoe je deze aanvraagt, net
als informatie over verlies, diefstal, vernietiging, beschadiging of onleesbaarheid van de
kaart en wat te doen in geval van overlijden.
De Parkeerwijzer wordt jaarlijks vernieuwd,
omdat er regelmatig parkeerplaatsen bijkomen en verdwijnen. De recentste versie dateert van april 2016.
Heb je de Parkeerwijzer al? Houd hem dan
bij in de wagen om te raadplegen als dat nodig is.
Wie nog geen Parkeerwijzer heeft, kan die
gratis afhalen in het Huis van de Bruggeling.
Neem zeker ook een kijkje op
www.navigeerenparkeer.be (onder ‘geoloket
raadplegen’ staat concrete informatie over locatie, oppervlakte, rijrichting en ondergrond)
en op www.toepark.be (toont alle parkeerplaatsen voor personen met een beperking
in de buurt van waar je op dat ogenblik bent).
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein)
050 44 8000
info@brugge.be
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HOEVE HANGERIJN:
KOM MAAR GEWOON ZOALS
JE BENT
In een uniek stukje natuurgebied in Assebroek bevindt zich de ontmoetings- en
belevingshoeve Hoeve Hangerijn. Deze
plek wil mensen van verschillende leeftijden en met uiteenlopende achtergronden
samenbrengen. Zorg voor elkaar, dier en
natuur staan er centraal. Iedereen is welkom in deze gezellige en rustige familiale
boerderijomgeving.
Sinds 2012 komen mensen met en zonder
beperking dagelijks naar Hoeve Hangerijn. Ze voeren er samen met vrijwilligers,
buurtbewoners en scholen allerlei activiteiten uit. Ze organiseren ook evenementen zoals gezellige ontmoetings- en
spelletjesnamiddagen, een kerstmarkt,
een hoevemarkt, buurtfeesten, kunstactiviteiten, voorstellingen, tentoonstellingen
… die voor het publiek toegankelijk zijn.
In het koetshuis van Hoeve Hangerijn kun
je terecht in de gezellige Little Free Library, een mini-ruilbibliotheek. Bezoekers
nemen een interessant boek uit het kastje
en zetten een van hun eigen exemplaren
in de plaats.
Het prachtige landschap rond de hoeve
nodigt uit tot wandelen. Je kunt er op eigen houtje het natuurdomein van veertig
hectare (met onder meer speelbos Paalbos en natuurgebied Gemene Weidebeek)
verkennen. Je kunt ook genieten van een
2,5 kilometer lange wandeling langs het
Prikkelpad. Dit is een zintuigenprikkelend
traject doorheen het domein, met verschillende uitdagende opdrachtjes langs
de route.
Hoeve Hangerijn, Gemeneweideweg-Zuid 113, 8310
Brugge
050 27 81 68
info@hoevehangerijn.be
www.brugge.be/hoeve-hangerijn-2
Schrijf je via het e-mailadres in voor het
ontvangen van de digitale nieuwsbrief. Je
vindt Hoeve Hangerijn ook op Facebook.

ZON, ZEE … ZORGELOOS
IN ZEEBRUGGE
Ook tijdens de zomer worden extra inspanningen geleverd om de toegankelijkheid de vergroten. Mensen met een
beperking zijn dan meer dan welkom op
het Zeebrugse strand.
Zon, Zee … Zorgeloos is een stedelijk initiatief in samenwerking met Inter en de
Provin
cie West-Vlaanderen. Dit project
maakt het strand toegankelijk voor iedereen. Het initiatief richt zich tot mensen
met mobiliteitsbeperkingen. Dankzij dit
project kunnen ook zij genieten van een
dagje aan zee. Er staan verschillende
hulpmiddelen gratis tot hun beschikking.
In het Badengebouw zijn er een aangepast
toilet en een aangepaste douche. Ook een
tillift, een hooglaagbed, strandrolstoelen
en een tiralo zijn er aanwezig. In de buurt
van de strandzones zijn er parkeerplaatsen voor personen met een beperking.
Niet alleen in Zeebrugge, maar ook in
Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Vosseslag en Wenduine
kunnen mensen met een beperking gebruik maken van Zon, Zee … Zorgeloos.
Het project loopt elk jaar van 1 juli tot en
met 31 augustus, dagelijks van 10.30 tot
18.30 uur. Jobstudenten en assistenten
helpen met de strandrolstoelen of tiralo’s.
Voor meer informatie kun je het Huis van
de Bruggeling contacteren.
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SAMEN VOOR TOEGANKELIJKHEID
Verschillende organisaties waken erover dat de belangen en rechten van personen met een
beperking gerespecteerd worden. Toegankelijkheid verbeteren, hoort daar vanzelfsprekend
bij. Het is een werk van lange adem waar heel wat mensen van verschillende instanties en
verenigingen inspanningen voor leveren. We laten enkelen aan het woord.

De Stedelijke Raad voor Personen met een
Handicap is een adviesorgaan dat bestaat
uit vrijwilligers. De raad werkt samen met
het stadsbestuur, het OCMW en andere organisaties die Brugge zo toegankelijk mogelijk willen maken.

Inter, een samensmelting van onder andere
Intro vzw en Westkans vzw, streeft naar een
toegankelijke en inclusieve samenleving.

LIEVE DOSSCHE

TINE MISSINE

“Al twaalf jaar ben ik voorzitster van de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap. De SRPH, die het levenslicht zag in
1978, ontstond uit de vraag naar overleg
tussen de verschillende organisaties voor
personen met een handicap en het stadsbestuur. Het is een geëngageerde groep vrijwilligers die zich toespitst op de verbetering
van toegankelijkheid voor personen met een
handicap. We spreken nog steeds over een
handicap, omdat deze term ook voorkomt
in het VN-Verdrag inzake de Rechten van
Personen met een Handicap. Tijdens vergaderingen snijdt de raad verschillende onderwerpen aan: werkgelegenheid voor personen
met een beperking, toegankelijke routes van
en naar de stad, ringleiding (=versterken
van gehoorapparaten) in bepaalde locaties
… We doen ons best om elke beperking te
vertegenwoordigen. Naast het verlenen van
advies aan de Stad, het OCMW en andere
overheidsinstanties zetten we ook acties
op poten om alle Bruggelingen te sensibiliseren. Een voorbeeld hiervan is het filmpje
van Brugge Inclusief dat je op Youtube kunt
terugvinden. Wie interesse heeft om deel uit
te maken van de SRPH, kan eerst enkele van
onze vergaderingen bijwonen. Ben je daarna
nog steeds geïnteresseerd, dan kun je solliciteren per brief.”

“Inter is het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen. Als coördinator sta ik in voor de dagelijkse leiding en de werking van de vzw. We
begeleiden heel wat projecten waarbij we
advies geven over toegankelijkheid voor personen met een beperking. In 2008 sloot Stad
Brugge een overeenkomst af met Westkans,
nu Inter. De samenwerking met Brugge is
een uitdaging, want toegankelijkheid en erfgoed moeten er hand in hand gaan. Daarom
werken we nauw samen met de stedelijke
Gebouwendienst. We gaven onder meer advies over de toegankelijkheid in het Concertgebouw, in het Badengebouw in Zeebrugge,
in het Politiehuis … Recent nog namen we
de toegankelijkheid in het Huis van de Bruggeling onder de loep. Momenteel volgen we
het project Gruuthuuse op en worden we geraadpleegd in verband met de architectuurwedstrijd voor de nieuwe Beurshal. We willen
in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken
worden, zodat ontwerpers die een opdracht
krijgen van het Brugse stadsbestuur weten
dat toegankelijkheid een belangrijk punt is.
Daarnaast onderzoeken we de toestand van
toegankelijkheid in Brugge in opdracht van
de Stad, Toerisme Vlaanderen en Provincie
West-Vlaanderen. Deze zomer brachten we
samen de brochure `Brugge. Toegankelijk
voor iedereen’ uit’.

www.brugge.be/stedelijke-raad-voor-personen-met-eenhandicap
Facebook: Stedelijke raad voor
personen met een handicap

Inter West-Vlaanderen
Abdijbekestraat 9, 8200 Brugge
050 40 73 73
info@inter.vlaanderen

De principes van Universal Design vormen
de leidraad van Inter. Universal Design staat
voor een omgeving, producten en diensten
die voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht de leeftijd of een mogelijke beperking.

PIETER REMMERIE
“Ik ben stafmedewerker bij de evenementenwerking van Inter. Mijn job bestaat uit het
verlenen van advies over toegankelijkheid
aan organisatoren van evenementen. Dit kan
gaan over concerten, theatervoorstellingen,
stadsfeesten, beurzen of sportwedstrijden.
We ondersteunen de organisatoren met verschillende hulpmiddelen. Zo kunnen we een
ringleiding voorzien voor mensen met een
hoorapparaat. De ringleiding zorgt er bijvoorbeeld voor dat deze personen naar een
concert kunnen luisteren zonder storend
omgevingsgeluid op de achtergrond. Voor
personen met een visuele beperking bieden
we audiobeschrijving aan. Audiobeschrijving houdt in dat een opgeleide verteller beschrijft wat er allemaal te zien is. Zo konden
mensen met een visuele beperking dit jaar
de Heilig Bloedprocessie meevolgen. Op de
zogenaamde blindentribune kunnen zij via
audiobeschrijving ook wedstrijden van Club
Brugge of voorstellingen in de Stadsschouwburg bijwonen. Elke zomer maken we ook
het strand toegankelijk met het project Zon,
Zee … Zorgeloos. Naast het geven van advies,
houd ik me bezig met de vrijwilligerswerking
van Inter. Onze vrijwilligers staan tijdens
evenementen in voor het onthaal en de begeleiding van bezoekers met een beperking.
Zij zijn onze grootste troef en vormen een onmisbare schakel in onze werking.”
Inter
Ardooisesteenweg 73, 8800 Roeselare
051 24 22 06
0497 43 97 37
pieter.remmerie@inter.vlaanderen

INTERVIEW
G-DANS IS ER VOOR IEDEREEN

D

ansen is de passie van Els Vermandere. Twintig jaar lang kon ze zich er
helemaal in uitleven. Toen ze in 1996
te horen kreeg dat ze aan multiple sclerose
(MS) lijdt, was haar toekomst in het dansen
plots onzeker … tot ze inclusieve dans leerde kennen.

BiS Heb je zelf al andere G-sporten beoefend?
E. VERMANDERE Ik wil gewoon inclusief sporten, samen met sporters zonder beperking. Zo
volg ik al twintig jaar lang yoga en ga ik gewoon
zwemmen met mijn begeleider. Ik wil sport beoefenen zoals iedereen, zonder daarbij het Glabel opgeplakt te krijgen.

BiS Als gepassioneerd danseres moet de
diagnose een zware dobber geweest zijn.
ELS VERMANDERE Dansen was mijn uitlaatklep. Toen de neuroloog me vertelde dat ik
MS had, vroeg ik onmiddellijk hoe het verder
moest met mijn grote passie. Hij zei me dat er
een dag zou komen wanneer het voor mij niet
meer mogelijk zou zijn om te dansen. Na de
diagnose moest ik mijn liefde voor het dansen
beleven vanop de zijlijn. Ik leefde en danste
verder via mijn kinderen. Ik mis geen enkele
voorstelling van hen.

BiS Hoe ziet jouw toekomst eruit op het vlak
van dansen?
E. VERMANDERE Hopelijk kan ik ondanks
mijn fysieke beperking opnieuw dansen met
mijn attitude van twintig jaar geleden: een uur
lang de wereld vergeten en mij volledig overgeven aan de dans. Mijn danspassie zit nog heel
diep in mij geworteld en zal nooit verdwijnen,
want eens een danser, altijd een danser. Dat
de vraag naar lessen inclusieve dans groot is,
bleek alvast uit het aantal inschrijvingen dat we
binnenkregen. Ik ben blij dat ik met dit project
ook andere personen met een beperking kan
helpen om hun passie uit te voeren.

BiS Hoe kwam je zelf opnieuw in aanraking
met het dansen?
E. VERMANDERE In februari 2015 zag ik de
voorstelling ‘You et Vous’ van Platform-K in
Gent. Platform-K brengt hedendaagse, inclusieve dans. Mijn mond viel open van wat ik toen
zag. Dansers met een beperking en dansers
zonder beperking waren er verenigd. Het liet
mij niet meer los. Ik stuurde Platform-K onmiddellijk een e-mail met de vraag of inclusieve dans ook in Brugge of in West-Vlaanderen
bestond. Het antwoord was helaas negatief. We
zijn nu anderhalf jaar verder en ik ben erin geslaagd om een proefproject inclusieve dans uit
de grond te stampen in Assebroek. Dit project
is uniek in West-Vlaanderen.
BiS Wat houdt het project precies in?
E. VERMANDERE Ons project betekent meer
dan alleen G-dans. In onze folder praten we
over inclusief hedendaagse dans. Inclusief betekent dat zowel dansers met een beperking
als dansers zonder een beperking zich samen
uitleven op de dansvloer. Zo kunnen dansers
met een beperking ook rekenen op ondersteuning. Op die manier kunnen ze even hun beperking vergeten en zichzelf verliezen in de dans.
Iedereen met een passie voor dansen en een
open geest is welkom. Verschillende partners
steunen het project en werken eraan mee: Fedes Dansplatoo Brugge, Platform-K, Provincie
West-Vlaanderen, de Sportdienst en de dienst
Welzijn van Stad Brugge en de Brugse Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap. De
eerste les vond plaats op 19 september 2016.

Het doet me heel veel plezier dat dit proefproject een vervolg krijgt met een nieuwe reeks van
vijf lessen. Inschrijven hiervoor kan nog steeds
via www.brugge.be/g-dans of via Fedes Dansplatoo: 050 35 13 05 of info@dansplatoo.org.
Het is mijn grote droom om het project op
lange termijn verder te zetten, maar daarvoor
is er veel hulp nodig van dansers zonder beperking. Daarom wil ik hen oproepen om met
ons contact op te nemen en mee te werken.
Zo kunnen we samen het inclusieve dansen in
Brugge laten groeien.

Op de foto: Els met Katrien Eloot, haar danspartner zonder beperking.
Dansplatoo Brugge,
Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge
050 35 13 05
info@dansplatoo.org
www.brugge.be/G-dans

Iedereen met een passie
voor dansen en een
open geest is welkom
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GEDICHTENDAG
2017 IN DE BIB
POËZIEPINGPONG MET SYLVIE
MARIE EN DAVID TROCH
Op donderdag 26 januari 2017 spelen
Vlaamse dichters Sylvie Marie en David
Troch Poëziepingpong in de leeszaal van
Hoofdbibliotheek Biekorf. Om 12.30 uur bestijgen ze samen het podium en net als bij
sportwedstrijden bepaalt het opgooien van
een muntstuk wie er begint.

HET BOWET-GETIJDENBOEK
(1410-1420)
BRUGSE VERLUCHTE
BOEKEN VOOR DE
INTERNATIONALE MARKT
Op donderdag 24 november om 20.00 uur
geven professor Lieve Watteeuw (Illuminare, Studiecentrum voor Middeleeuwse
Kunst, KU Leuven) en Valerie Gersen (Universiteit Utrecht) in de leeszaal van Hoofdbibliotheek Biekorf een voordracht over het
Bowet-getijdenboek. De Koning Boudewijnstichting kocht dit werk in 2013 op een
veiling bij Christie’s in Londen en gaf het in
depot aan de Openbare Bibliotheek Brugge.
Daarna startte het onderzoek.
In de late middeleeuwen produceerde Brugge luxemanuscripten voor de internationale
markt. Het Bowet-getijdenboek is een bijzondere getuige van de vroege productie
daarvan. Dit fraai verluchte manuscript werd
in Brugge gemaakt rond 1410-1420. De miniaturen zijn het werk van de pre-Eyckiaanse
boekverluchters die toen in Brugge actief
waren. De kalender en de gebeden richtten
zich tot Engelse gebruikers. Dit toont aan dat
het handschrift bedoeld was voor de export
naar Engeland. De Engelse familie Bowet
gaf de naam aan dit tot voor kort onbekende
getijdenboek.
De lezing bijwonen kost 5 euro (Vrienden Biekorf gratis).
Een samenwerking met De Vrienden van de Biekorfbibliotheek vzw.
www.brugge.be/bibliotheek

De spelregels zijn eenvoudig: nadat het lot
bepaald heeft wie met een gedicht begint,
pikt de ander erop in met een gedicht dat er
op een of andere manier op aansluit. Dat kan
doordat in beide gedichten hetzelfde woord
voorkomt of doordat de gedichten over hetzelfde onderwerp gaan. Zo rijgen ze de gedichten aan mekaar en hebben ze op het
einde (rond 13.15 uur) een verhaal dat alle
kanten op springt.
Sylvie Marie (Tielt, 1984) is schrijfster en
schrijfdocente in de academies van Tielt en
Ieper. In 2009 debuteerde ze met de dichtbundel ‘Zonder’. In 2011 volgde ‘Toen je me
ten huwelijk vroeg’, een werk dat genomineerd werd voor de Herman de Coninckprijs,
de JC Bloemprijs en de Eline van Haarenprijs. Haar derde bundel ‘Altijd een raam’
kwam er in 2014. In 2009 won Sylvie Marie
Humo’s Gouden Aap en bracht ze ruim een
jaar lang wekelijks een gedicht in het blad.
David Troch (Bonheiden, 1977) debuteerde in
2008 bij de Gentse uitgeverij Poëziecentrum
met de dichtbundel ‘laat[avond]taal’. In 2012
volgde ‘buiten westen’ waarmee hij genomineerd werd voor de Herman de Coninckprijs.
Het publiek koos toen zijn gedicht ‘gezel’ als
het beste. David Troch won ook de prestigieuze Turing Nationale Gedichtenwedstrijd,
goed voor 10.000 euro, meteen het hoogste
geldbedrag ter wereld voor een gedicht. In
2015 verscheen Trochs voorlopig laatste
bundel: ‘Bianca blues’. Tussen 1 mei 2014 en
30 april 2016 was David Troch stadsdichter
van Gent. Sinds september 2013 is hij ‘meneertje literatuur’ bij vzw Wisper. Hij werkt
er de programmatie van de schrijfcursussen
uit en geeft sommige van die cursussen zelf.
Sylvie Marie en David Troch zijn in het dagelijkse leven een koppel.
De Poëziepingpong bijwonen kost 5 euro (Vrienden Biekorf
gratis). 2 euro voor -26.
Met de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

HANDMADE IN BRUGGE
PRESENTEERT POP-UP
DE MAKERSREPUBLIEK
Handmade in Brugge wil Brugge sterker
profileren als stad van inspirerende makers, geworteld in een eeuwenoude traditie
en inzettend op innovatie en creatie. Om dit
alles te bereiken, lanceerde Handmade in
Brugge de unieke pop-up De Makersrepubliek, binnen de muren van de voormalige
Cactus Club. Daar staat tot eind dit jaar een
imposante serre waar je via tentoonstellingen, workshops, lezingen, demo’s en zoveel
meer kunt proeven van vakmanschap uit
Brugge en daarbuiten.
Op dit moment kun je in De Makersrepubliek
terecht voor:
Expo `Het Huis van de Nieuwe Makers’ (tot
vrijdag 18 november)
Op 28 oktober werd het Handmade in Brugge-label uitgereikt aan tien nieuwe makers.
Deze tien vakmensen sluiten aan bij het
steeds groter wordende netwerk van makers
in Brugge. Ontdek in `Het Huis van de Nieuwe Makers’ wie deze nieuwe labelhouders
zijn en wat ze maken.
Zaterdag Stieldag
Elke zaterdag kun je van 14.00 tot 17.00 uur
een Handmade in Brugge-maker live aan het
werk zien. Hij of zij neemt letterlijk plaats
in de vitrine, waardoor je het creatieproces
vanop de eerste rij kunt bewonderen.
De volgende dagen en weken staan onder
meer deze activiteiten op het programma:
Maker City op zaterdag 19 en zondag 20
november
Voor twee dagen verhuist de pop-up
naar Gent om daar het Brugse vakmanschap te tonen.
Dag van de Ambachten op zondag 27 november
Tijdens dit nationale evenement stimuleert Handmade in Brugge het contact
tussen de ambachtslieden en het grote
publiek in de pop-up.
Voor meer informatie kun je terecht op de
website van Handmade in Brugge.
Sint-Jakobsstraat 33, 8000 Brugge
Open van dinsdag tot zaterdag, van 11.00 tot 18.00 uur
De toegang is gratis.
www.handmadeinbrugge.be
info@handmadeinbrugge.be
050 69 79 73
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CULTUURCENTRUM BRUGGE ZOEKT …
KUNSTENAARS

Cultuurcentrum Brugge koestert zijn Brugse
kunstenaars en wil hen kansen bieden om
werk te creëren en het tentoon te stellen. Binnen het thema ‘migratie’, een van de thematische lijnen van het seizoen 2016-2017, schilderde de Brugse kunstenares Mieke Teirlinck
‘Les Refugiés’ op de muur aan de ingang van
de Biekorf Theaterzaal. Het is het eerste werk
van een Brugse kunstenaar op deze plek en
het is meteen de start van een jaarlijkse traditie van Artists-in-residence in de Biekorf.
Met dit werk als uitgangspunt roept Cultuurcentrum Brugge kunstenaars op om een antwoord te formuleren op ‘Les Refugiés’.
De uiterste datum om een kunstwerk in te dienen, is vrijdag 17 februari 2017. Er volgt een
tentoonstelling met de ingediende werken.
Deze zal lopen van donderdag 27 april 2017 tot
en met zaterdag 27 mei 2017. Aan de tentoonstelling is ook een publicatie gekoppeld.
‘Les Refugiés’ is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de Biekorf, Sint-Jakobsstraat 20,
van dinsdag tot vrijdag tussen 13.00 en 17.00
uur. Ongevouwen kaarten en extra exemplaren zijn te verkrijgen aan de balie. Voorstellen
kunnen tot en met vrijdag 17 februari 2017 gestuurd worden naar Cultuurcentrum Brugge,
Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge. Ze afgeven
aan de balie tijdens de openingsuren kan ook.
Dit project is een samenwerking met galerie
Pinsart, Genthof 21, 8000 Brugge.
joeri.vanquaethem@brugge.be, t 050 44 82 71
jan.verhaeghe@brugge.be, t 050 44 66 23

LOKAAL TALENT

Van vrijdag 28 april tot en met zondag 7 mei 2017 organiseert Cultuurcentrum Brugge opnieuw de Week
van de Amateurkunsten (WAK). Tien dagen lang neemt
lokaal talent de stad over en transformeren verschillende Brugse locaties in podia voor creatievelingen.
WAcKo (op vrijdag 5 en zaterdag 6 mei) is een gratis festival voor en door Bruggelingen en geeft lokaal talent de
plaats die het verdient. Brugse muziekgroepen die willen deel uitmaken van dit jaarlijkse evenement onder
de bomen op de Burg zijn meer dan welkom.
Tijdens WAK is er ook weer plaats voor het project
‘SOUNDTRACK’. Lokale bands worden uitgedaagd om
een nieuwe soundtrack te brengen van een film. Benieuwd welke prent dit jaar werd gekozen? Surf naar de
onderstaande website en meld je interesse!
Beeldende kunstenaars, poëten, comedians … tekenen
present op de jaarlijkse expodagen tijdens ‘AMA’. Of
waag je kans op de speakers corner en geef voorbijgangers een warme woordendouche.
Lokaal talent, meld je aan en maak Brugge onveilig tijdens WAK!
Info en inschrijven via www.brugge.be/wak of wak@brugge.be.

INTERVIEW
JACQUELINE COMPERNOLLE HEEFT HET LAATSTE WOORD

J

acqueline Compernolle is wereldberoemd in de
Brugse theaterwereld. Deze 88-jarige Brugse comédienne bracht generaties theaterliefhebbers
aan het lachen met haar onevenaarbare onewomanshows in de Stadsschouwburg. Jacqueline staat zelf
niet meer op het podium, maar haar teksten weerklinken nog in het theaterwereldje. Thuis-actrice Janine
(‘Jenny’) Bischops ging ermee aan de slag en trekt samen met ‘Thuisgenoot’ Frank Van Erum in ‘Het Laatste Woord’ alle registers open om de onweerstaanbare
situatiehumor van Jacqueline in volle glorie te laten
schitteren. Beleef het op zondag 18 december in de
Stadsschouwburg.
“Mijn moeder heeft een lastige geboorte meegemaakt”,
zegt Jacqueline, in het bijzijn van haar dochter Annemie.
“Ze dachten dat ik een vogel voor de kat was. De dokter zei
dat ik een engeltje zou zijn. Maar toen ik vijf jaar was, riep
mijn vader: “Wat gaan we daar nog allemaal mee beleven?
Onlangs herdoopten ze het Biekorfpleintje tot het Jacqueline Compernolle-pleintje en ik vind het jammer dat mijn
ouders dit niet meer kunnen meemaken. Ze zouden trots
geweest zijn.”
BiS Weet je nog wanneer je begon met theater?
JACQUELINE COMPERNOLLE In 1938 – ik was toen tien jaar
- speelden we een stukje toneel over Kerstmis. Alle kindjes
van de school deden eraan mee. Ik fantaseerde er toen al
op los. Als ik drie zinnen tekst had, improviseerde ik een
heel blad bij elkaar. Ik kon niet zwijgen. Nog altijd niet. Later
werd ik leidster van de Kroonwacht en legde ik me vooral
toe op het regisseren van toneel. In 1975, toen mijn dochter
Annemie weduwe werd op haar 22ste – ze had ook nog een
klein kindje – raadde ik haar aan om lid te worden van een
toneelgezelschap. Na de eerste repetitie vertelde ze me dat
ze een oude vrouw nodig hadden in het stuk. Ik heb me aangeboden en ik had meteen de hoofdrol te pakken in ‘Ik ben
er en ik blijf er’, dat we in Oostkamp opvoerden.
BiS Je solocarrière startte pas veel later?
J. COMPERNOLLE Ik was lid van het toneelgezelschap
Werkgroep 66, maar ik vond het niet meer leuk, omdat
veel spelers niet op tijd kwamen. Op mijn 62ste heb ik
dan mijn ‘eerste’ stappen gezet in de Stadsschouwburg.
Met mijn pensioentje alleen kwam ik niet rond en daarom
werkte ik ook in een kantwinkel. Daar deed ik veel inspiratie op. In de winkel voerde ik bij elke klant een nummertje
op. Ik heb veel gelachen in mijn leven.
BiS Waarom doe je het zo graag?
ANNEMIE LESCOUHIER Mijn ma staat graag in de belangstelling.
J. COMPERNOLLE Dat klopt. Als ik volk over de vloer heb,
kan ik geen stilte verdragen in mijn huis. De mensen verwachten ook van me dat ik grappig uit de hoek kom. Ik begin dan meestal met een braaf mopje. Zo van de boer die
met zijn mes, net voor de kerstperiode, op zijn erf rondloopt en zich luidop afvraagt waar de kalkoen is. Waarop
de kalkoen heel luid roept: “Miauw!”.

A. LESCOUHIER Op een bepaald moment wilde ze een
show zoals Toon Hermans. Ik vond dat heel ambitieus,
maar mijn moeders besluit stond vast. Ze huurde voor
twee avonden de Stadsschouwburg af.
J. COMPERNOLLE Ik wist nog niet wat ik ging zeggen
op die avonden. Ik speelde graag comedy en revues en
ik fantaseerde graag, dus ik veronderstelde dat dat wel
goed zou komen. Gaandeweg ben ik teksten beginnen uitschrijven. Die voorstellingen waren zeer geestig. Ik zat al
op scène toen het volk binnenkwam en ik begon met iedereen te converseren. Twintig jaar lang speelde ik twee
voorstellingen per jaar en ze waren telkens uitverkocht.
Duizenden mensen zijn komen kijken.
A. LESCOUHIER Omdat mijn ma ideeën had voor sketches
met twee personages, ben ik beginnen mee te spelen. We
hebben dat drie jaar gedaan en daarna heeft mijn broer
Vincent het overgenomen. Hij speelt nog altijd Boer Stroef
van Stavele en doet dat heel goed.
BiS Had je zenuwen toen je de bühne op moest?
J. COMPERNOLLE Nooit! Maar mijn dochter wel.
A. LESCOUHIER Ik was er ziek van, maar na twee minuten
op scène was mijn ‘ziekte’ weg. Toch waren de zenuwen
daar bij elk volgend optreden weer …
BiS Op zondag 18 december brengt Janine Bischops
een mooie hommage met jouw teksten in het stuk ‘Het
Laatste Woord’.
J. COMPERNOLLE Ik stond vroeger vaak met Bruggeling
Dirk Van Vooren op een podium en hij heeft ooit mijn teksten aan Janine bezorgd. Zij heeft die op haar beurt voorgelegd aan regisseur Peter Perceval en hij maakte er deze
voorstelling van. Het is een mooi eerbetoon geworden. Na
de première van het stuk kreeg ik bloemen van Janine.
BiS Mis je het podium?
J. COMPERNOLLE Het gemis is enorm groot. Het lastigste is dat als ik ’s nachts in mijn bed lig en er nieuwe sketches komen aangewaaid, ik ze niet meer kan brengen. In
februari 2015 ben ik gevallen en sindsdien ben ik bang. Als
ik een trap zie, begin ik al te beven. Ik heb nog veel inspiratie, maar op een podium staan, lukt niet meer. Schrijven
verloopt ook zeer moeilijk, maar schilderen kan ik nog.
BiS Heb je het laatste woord in ‘Het Laatste Woord’?
J. COMPERNOLLE Neen, maar ik zal wel in de zaal zitten.
Ik heb tijdens de officiële opening van ‘mijn’ pleintje nog
een nummer gebracht. Ik ben slecht te been, maar mijn
tong werkt nog uitstekend!

Het Biekorfplein - dat toegang geeft tot de Biekorf theaterzaal - draagt sinds 18 september tot de start van het volgende
seizoen een nieuwe naam: het Jacqueline Compernolleplein.
www.ccbrugge.be

Ik heb veel gelachen
in mijn leven
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APP XPLORE BRUGES NU OOK IN
STADHUIS EN BRUGSE VRIJE

De stadsapp Xplore Bruges (raadpleegbaar via
smartphone en tablet en sinds september via de mobiele webversie www.xplorebruges.be) biedt niet enkel stadswandelingen aan. Met de app kun je ook binnenlocaties verkennen, zoals musea. Musea Brugge
heeft twee nieuwe indoortours klaar. De aangename
stem van Vic De Wachter loodst je door de geschiedenis van het Brugse Vrije en het Stadhuis. De app biedt
net dat ietsje meer dan een gewone audioguide.
Je kiest zelf over welk kunstwerk of over welk architectuurdetail je meer informatie wilt door het aan te
tikken op het scherm. Terwijl je luistert naar het audiofragment, kun je ter plaatse van het kunstwerk genieten. Vanuit je zetel kan het ook: er zijn extra foto’s die
het vertelde verhaal ondersteunen.
In het Brugse Vrije maak je kennis met het bestuur
van het Vrije, dat van de jaren veertienhonderd tot het
einde van de achttiende eeuw op deze plek vergaderde.
De schepenen van het Vrije spraken recht in de mooie
schepenkamer. Je verneemt meer over de prachtige
renaissanceschouw en over de vele kunstwerken die
zich in de zaal bevinden. Deze werken, zoals het oordeel van Cambyses of de fries met de kuise Suzanna,
herinnerden de schepenen eraan dat ze onpartijdig
recht moesten spreken.
Het Stadhuis is al meer dan zeshonderd jaar het kloppende, bestuurlijke hart van Brugge. Tijdens de toer
bezoek je de hal, met onder meer de grote ruitersportretten, en de schitterende Gotische Zaal op de eerste
verdieping. In deze unieke ruimte mogen alle Brugse
koppels trouwen. De app geeft uitleg over de neogotische muurschilderingen met episodes uit de Brugse
geschiedenis en over de evolutie van het Brugse stadsbestuur.
Bij een bezoek aan het Brugse Vrije of aan het Stadhuis mag je je eigen toestel gebruiken, maar je kunt
ook een apparaat lenen aan de balie. Zo hoef je geen
geheugenruimte te gebruiken van je eigen toestel.
www.xplorebruges.be of download de app
in Google Play of Apple Store.

NIEUWE OPSTELLING IN
VOLKSKUNDEMUSEUM: KINDEREN
VAN TOEN, SENIOREN VAN NU
Het Volkskundemuseum neemt je mee naar de jaren
1930, ’40 en ’50, toen jongens in een korte broek rondliepen en meisjes – met een grote strik in het haar - een
schortje droegen. In de winter zat het hele gezin rond de
Leuvense stoof, want elders in huis was er geen verwarming. Het toilet was vaak buiten en niets meer dan een
plank met een gat boven een put. In bad gaan, gebeurde
op zaterdag en elk waste zich op zijn beurt in de kuip
voor de stoof. Televisie was de nieuwste uitvinding en de
hele straat pakte zijn stoel mee om samen te kijken naar
‘Schipper naast Mathilde’.
De interactieve tentoonstelling ‘Kinderen van Toen, senioren van nu’ bestaat uit vier themahoeken (wonen, eten
en drinken, kleding, media) en een videokiosk met interviewfragmenten. Kinderen ervaren aan de hand van allerlei opdrachten hoe het was om een kind te zijn in de jaren
1930-1960.
Wie herinnert zich nog de Markt vol auto’s en de Priba?
Wie kent nog de catechismus en wie weet nog iets over zijn
plechtige communie? Alle ingrediënten zijn aanwezig voor
een leuke uitstap met oma en opa. Een bezoek levert genoeg stof op om met vrienden en vriendinnen herinneringen op te halen in de museumherberg. Deel zeker je ervaringen of fotoalbums in het museum!
Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Dagelijks open van 9.30 tot 17.00 uur, behalve op maandag.
www.museabrugge.be
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Het Groeningemuseum organiseert regelmatig tijdelijke tentoonstellingen met nieuwe invalshoeken. Tot en met zondag 5 februari 2017
kun je de tentoonstelling ‘De kunst van het recht. Drie eeuwen gerechtigheid in beeld’ bezoeken. Deze fascinerende expo toont bekende kunst - zoals Gerard Davids ‘Oordeel van Cambyses’ - en minder
bekende werken uit de periode van ca. 1450 tot ca. 1750 vanuit een
nieuwe invalshoek.
De tentoonstelling laat schilderijen, glasramen, prenten en tekeningen, verluchtingen van handschriften, illustraties van oude drukken
en zilveren en houten voorwerpen zien die gerechtigheid en rechtspraak uitbeelden. De werken krijgen niet alleen een kunsthistorische uitleg. Ook hun oorspronkelijke rol in functie van het recht wordt
uitvoerig belicht.

DE KUNST VAN
HET RECHT.
DRIE EEUWEN
GERECHTIGHEID IN BEELD
Dagelijks open van 9.30 tot 17.00 uur,
behalve op maandag.
Gratis voor inwoners van Brugge.
Het toegangsticket verleent ook toegang
tot Het Brugse Vrije en het Arentshuis
(Boschexpo vanaf 19 november 2016).

Het parcours leidt je door vier grote zalen en vijf kleinere kabinetten
langs verschillende rechtshistorische thema’s.
In zaal 1 ligt de nadruk op het Laatste Oordeel in het kader van de rechtszaal. Van daar gaat het naar zaal 2, waar je kennismaakt met intrigerende
en vandaag vaak niet langer bekende verhalen uit de Bijbel en uit andere
bronnen. Zij dienden als inspiratie voor de schepenen die recht spraken.
Deze ‘exempla iustitiae’ of gerechtigheidstaferelen worden getoond aan
de hand van schilderijen, prenten en tekeningen. Een vaak voorkomend
onderwerp was het Oordeel van Cambyses. Het Bijbelse verhaal moest
rechters aanzetten om hun taak op een goede manier uit te voeren, zonder zich te laten omkopen. Gerard David bracht dit thema in 1498 op
een aangrijpende manier in beeld in een tweeluik, een van de vroegste
uitbeeldingen van het onderwerp. In de zestiende eeuw wordt dit thema
zeer populair in de schilder- en prentkunst.
Zaal 3 toont de verschillende wijzen waarop kunstenaars het verhaal van
Cambyses, Sisamnes en Otanes voorstellen. In de kabinetten wordt stilgestaan bij de rechtspraktijk in de late middeleeuwen en in de vroegmoderne tijd. Daar wordt gefocust op de rechtspraak in Brugge en op de
bekende zestiende-eeuwse Brugse jurist Joos de Damhouder. Daarnaast
gaat de aandacht naar tot de verbeelding sprekende kanten van het strafrecht in het ancien régime: de bloederige folterpraktijken en executies
en de zogenaamde vonnis- of boetestukken. De tentoonstelling sluit af
in een grote zaal waar je de voorstelling van gerechtigheid en Vrouwe
Justitia ziet.
Groeningemuseum, Dijver 12
Er zijn ook heel wat randactiviteiten (lezingen, wandelingen, een congres).
www.museabrugge.be
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COLLECTIEPRESENTATIE
HET LAATSTE OORDEEL VAN
JHERONIMUS BOSCH:
EEN MEESTERWERK GERESTAUREERD
FOTONALE BRUGGE 2016:
FOCUS
Voor de vijfde editie van Fotonale
Brugge werkten de deelnemers rond
het thema ‘Focus’.
Een professionele jury selecteerde uit
de vele inzendingen vijftig foto’s die
deel uitmaken van de tentoonstelling.
Uit die selectie werden drie winnaars
bekroond met geldprijzen van 750,
500 en 250 euro.
Dompel je onder in de verschillende
creatieve interpretaties van het thema
en geniet van deze vijfde Fotonale
Brugge in de Hal Cultuur, AC ’t Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge. De
expo loopt van zondag 18 december
2016 tot en met donderdag 12 januari
2017 en is dagelijks open van 10.00 tot
17.00 uur (gesloten op 25 december
en op 1 januari).
De toegang is gratis.
050 44 30 60
cultuurcentrum@brugge.be
www.ccbrugge.be
Dit jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat Jheronimus Bosch overleed. Met zijn fantasierijke beeldtaal wist hij de vorsten van zijn tijd
tot de museumbezoeker van vandaag onverminderd te boeien. Ter
ere van zijn overlijdensverjaardag werd ‘Het Laatste Oordeel’ uit de
collectie van Musea Brugge grondig gerestaureerd.
Nadat dit schilderij reisde naar de grote overzichtstentoonstellingen in ‘s-Hertogenbosch en Madrid, is het nu in volle pracht in het
Arentshuis te bewonderen.
Deze focustentoonstelling loopt van zaterdag 19 november 2016 tot en
met zondag 29 januari 2017 en belicht de restauratie van dit bijzondere
drieluik. Er wordt ingegaan op de bewogen geschiedenis ervan – met
onder meer de zware beschadiging van de voorstelling van de ‘Doornenkroning’ op het gesloten drieluik - maar ook op de rol van de lijst in
de beleving van het kunstwerk en de hand van de meester.
Deze presentatie vormt het sluitstuk van het festival ‘Bosch in Brugge’
i.s.m. Cultuurcentrum Brugge en Concertgebouw Brugge.
Arentshuis, Dijver 16, 8000 Brugge
www.museabrugge.be
Dagelijks open van 9.30 tot 17.00 uur, behalve op maandag.
Gratis voor inwoners van Brugge.
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TENTOONSTELLING
DRAWINGS FROM THE HEART.
THIERRY DELVA
Kunstenaar Thierry Delva werd in Deinze geboren en emigreerde op z’n 22ste naar Halifax (Canada). Daar promoveerde hij aan het Nova Scotia College of Art and Design.
Vandaag is hij er docent beeldhouwkunst en een graag geziene kunstenaar in musea en galerijen.
Toen hij vijftig was, kreeg Devla een hartinfarct. Hij werd
meteen aangesloten op medische apparatuur. Hij raakte
gefascineerd door het toestel dat via een elektrocardiogram
(ECG) de elektrische activiteit van zijn hartspier registreerde. Het ECG zou een nieuw element in zijn creatief proces
worden. Delva vroeg zich namelijk af hoe de elektrocardiograaf - een wetenschappelijke en dus objectieve waarnemer - de activiteit van zijn hart zou registreren als hij zich
bewust op kunst concentreerde. Om dat uit te zoeken, was
Thierry Delva in 2014 enkele weken ‘artist in residence’ in
het Sint-Janshospitaal. Aangesloten op een draagbare ECG
concentreerde hij zich op de collectie, en in het bijzonder op
de werken van Hans Memling.
De resultaten, ‘Drawings from the Heart: Reproductions’,
toonde hij eerst in de Dalhousie Art Gallery in Halifax. Tot en
met zondag 22 januari is deze tentoonstelling te gast in het
Brugse Sint-Janshospitaal.
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Brugge
www.museabrugge.be
Dagelijks open van 9.30 tot 17.00 uur, behalve op maandag.
Gratis voor inwoners van Brugge.

EXPO 125 JAAR
CLUB BRUGGE
ONTDEK DE BLAUW-ZWARTE
VOETBALGESCHIEDENIS
Op 13 november 1891 houden op een boogscheut van het Belfort een
groep Brugse vrienden en Britse inwijkelingen de eerste voetbalclub
van Brugge boven de doopvont.
Club Brugge is 125 jaar later uitgegroeid tot een succesvolle topclub
met een aanzienlijk palmares: veertien landstitels, elf bekers en twee
Europese finales. Het is een volksclub met de grootste supportersbasis
en het sterkste sportmerk, die voetbalfans over heel Vlaanderen en ver
daar buiten beroert.
Club Brugge stelt tijdens dit jubileumjaar zijn roemrijke geschiedenis
uitgebreid tentoon. De interactieve ‘EXPO 125 jaar Club Brugge’ gidst je
doorheen alle takken van de stamboom van Club. Ontdek met het gezin,
familie, vrienden en medesupporters de geschiedenis van de regerende
landskampioen.
De tentoonstelling loopt tot en met zondag 8 januari 2017 in de Stadshallen en is te bezoeken van woensdag tot en met zondag, van 10.00 tot
18.00 uur.
In de expo komt Cercle Brugge ook aan bod. De tentoonstelling
besteedt extra aandacht aan roemrijke Brugse derby’s die Club
en Cercle met elkaar uitvochten.

Stadshallen, Markt 7, 8000 Brugge
www.clubbrugge.be/expo125jaar
community@clubbrugge.be
050 40 21 33

INTERVIEW
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK
VRIJWILLIGERS MAKEN DE ERFGOEDINVENTARIS VAN DE SINT-JAKOBSKERK

S

inds begin september zijn er vier
groepen vrijwilligers twee dagen per
week in de weer om alle waardevolle
objecten van de Sint-Jakobskerk (Sint-Jakobsplein 1, 8000 Brugge) te inventariseren.
Daarmee is het de vijfde kerk die wordt aangepakt onder begeleiding van Erfgoedcel
Brugge en de consulent religieus erfgoed.
Voorzitter Ward Poppe van het Kerkbestuur
Sint-Jakobs licht dit project toe.
BiS Waarom is uw kerkbestuur meegestapt
in dit traject?
WARD POPPE De Sint-Jakobskerk bevat een
enorme rijkdom aan roerend erfgoed en daar
zijn we ons als kerkbestuur uiteraard van bewust. Vijf kunstwerken bevinden zich op de
Topstukkenlijst van de Vlaamse Overheid. Veel
Bruggelingen weten niet dat er topwerken van
internationaal niveau in hun kerken hangen.
Het is belangrijk dat we blijven de aandacht
vestigen op dit belangrijk religieus erfgoed.
Open kerken en beveiliging staan daarbij
voorop. Sinds 2002 zijn de historische kerken
in Brugge dagelijks toegankelijk dankzij het
PWA-toezicht dat samen met het stadsbestuur is opgezet en uniek is in Vlaanderen.

BiS Waarom is een inventaris zo belangrijk?
W. POPPE Via deze inventaris zullen we voor
het eerst een volledig overzicht krijgen van
alle deelcollecties die zich in onze kerk voor
en achter de schermen bevinden. Er zijn in
de loop der tijden al heel wat zaken neergepend, maar alle informatie werd nooit eerder
digitaal samengebracht. Alle stukken worden
door de vrijwilligers gemeten, genummerd,
beschreven en gefotografeerd, zodat we alle
belangrijke informatie per stuk meteen binnen
handbereik zullen hebben.
BiS Zal het grote publiek ook kunnen grasduinen door de collectie?
W. POPPE Zeer zeker! De collectie wordt geïnventariseerd in Erfgoedinzicht, het provinciale erfgoedportaal. De mooiste stukken zullen
nadien dus ook via die website geraadpleegd
kunnen worden, maar dat is nu nog toekomstmuziek. De vrijwilligers zijn zeker nog enkele
maanden zoet met het verwerken van alle
beelden, schilderijen, textiel, zilverwerk … die
deze kerk rijk is.

BiS Welke acties werden er vroeger ondernomen in de Sint-Jakobskerk?
W. POPPE De consulent religieus erfgoed
kent de collecties van onze kerk zeer goed. Hij
maakte vroeger al deelinventarissen en zette
diverse tentoonstellingen op in onze kerk. Ook
met Erfgoedcel Brugge werkten we al samen.
De Sint-Jakobskerk was de eerste kerk die in
het app-platform Xplore Bruges digitaal ontsloten werd met de tour ‘De verborgen schatten van de Sint-Jakobskerk’.

De Sint-Jakobskerk is dagelijks open van 14.00 tot 17.00 uur.
In 2015 werd de inventaris van de Sint-Gilliskerk opgemaakt. Deze is nu volledig
raadpleegbaar via www.erfgoedinzicht.be/sintgilliskerkbrugge, goed voor maar
liefst 608 zoekresultaten.

Veel Bruggelingen
weten niet dat er
topwerken van
internationaal niveau
in hun kerken hangen
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PRAALSTOET VAN
DE GOUDEN BOOM ZOEKT …
De unieke historische Praalstoet van de Gouden Boom trekt op 19 en
20 augustus 2017 weer door de straten van Brugge. Sinds 1958 is dit
betoverende spektakel om de vijf jaar te bewonderen. Reuzen, praalwagens, dieren en 1.700 kleurrijk uitgedoste figuranten zijn de schitterende blikvangers.

FIGURANTEN

De Praalstoet wordt gedragen door heel veel figuranten.
Deelnemen aan dit kleurrijke en typisch Brugse evenement moet je als
Bruggeling een keer in je leven gedaan hebben. Grijp dus nu je kans,
want anders is het weer vijf jaar wachten op de volgende stoet!
Deelnemen met het gezin, de vereniging waarvan je deel uitmaakt, je
vriendengroep, je buren … kan ook.
Alle deelnemende figuranten krijgen een leuke verrassing. Wat die is,
blijft nog even geheim …
Je kunt je registreren op www.goudenboomstoet.be of via 050 45 50 04.

Van 8 december 2016 tot 8 januari 2017 loopt de
vierde editie van Brugge Foto, het stadsfestival
over fotografie. Het gaat om tentoonstellingen
op veertien prachtige locaties in het centrum van
Brugge (o.a. Hospitaalmuseum, Volkskundemuseum, De Bond, Bogardenkapel, De Republiek,
Schipperskapel en 44 Gallery).
Het festival toont de grote diversiteit in de wereld
van het fotografisch beeld, met aandacht voor documentaire verhalen, fotografische essays, intimistische avant-garde en conceptuele fotografie.
Er zijn drie themalijnen: Engeland - het thema van
December Dance -, Body & Soul en Photography
2.0. Meer dan dertig Belgische en buitenlandse fotografen (onder meer Magnumfotografen Ian Berry
en John Vink, Danielle van Zadelhoff, Jasper Rigole,
Jean-François Lepage, Peter De Bruyne, Jenny
Boot en Lionel Jusseret) tonen hun fotoprojecten.

VRIJWILLIGERS
Van 8 december 2016 tot 8 januari 2017, van donderdag tot zondag.
Meer info in het Brugge Foto Magazine en via www.bruggefoto.be.
Brugge Foto 16 is een samenwerking van Musea Brugge, Cultuurcentrum Brugge, Het Entrepot, Concertgebouw, Fotohuis Stedelijke
Academie Brugge DKO, St.-Franciscus-Xaveriuscampus,
Korrelatie vzw - Lumière/De Republiek, De Werf, Snuffel Youth Hostel, Schipperskapel en 44 Gallery.

De organisatoren zijn op zoek naar mensen die willen helpen met de
kostuums, de rekwisieten en de praalwagens. Ook vrijwilligers die zich
willen inzetten bij de ticketcontrole, de begeleiding van de figuranten …
zijn van harte welkom!
Stuur een mail naar ellen@goudenboomstoet.be of bel naar 050 45 50 04
om samen dit unieke evenement op poten te zetten.
De Praalstoet van de Gouden Boom is een organisatie van Brugge Plus vzw
in opdracht van en in samenwerking met Stad Brugge.
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VEILIG OP HET INTERNET:
EEN AANTAL VUISTREGELS

DIGISENIOR:
JONGEREN ALS GIDS IN DE DIGITALE WERELD

We gebruiken meer en meer het internet om online te bankieren, te
shoppen, te e-mailen, te chatten, te telefoneren ... De virtuele wereld
wordt dus alsmaar belangrijker, maar is dat allemaal wel zo veilig?
Kunnen we ons bijvoorbeeld beschermen tegen online diefstal en mogen we met een gerust hart surfen op het internet?

De leerlingen van het zesde jaar informatica van het VHSI maken senioren in drie sessies wegwijs in de digitale wereld. Elke sessie bestaat uit drie lesweken. Er zijn twee lessen over het gebruik van de
iPad thuis en op reis en er is een speciale les in de Brugse Openbare
Bibliotheek De Biekorf. Daar komen onder meer opzoeken op internet, Facebook en het gebruik van Cabrio (het softwareprogramma en
zoeksysteem van de bibliotheek) aan bod.

Dat kan zeker, maar hanteer steeds enkele vuistregels en wees alert.
Wat volgt, is meer uitleg over veilig surfen, het herkennen van valse emails en veilig online betalen. Je krijgt ook enkele tips over het omgaan
met sociale media.

Surfen op het internet: hoe weet je of het veilig is?

Wanneer er https:// in je browser staat als begin van je internetadres,
dan werk je met een beveiligde verbinding. Dit betekent dat de informatie op deze website versleuteld wordt en niet kan worden gebruikt door
derden. Werk je niet op een beveiligde site, voer dan geen betalingen uit
en deel geen vertrouwelijke informatie.

Phishing: hoe herken je valse e-mails?

Ontvang je onverwachte, dringende of vage berichten? Krijg je berichten
met slecht taalgebruik die je vragen om een bijlage te openen of om op
een link te klikken? Wees op je hoede, want elke soort van bijlage kan
bij het openen een virus installeren.
Vaak wordt ook met een e-mail gevraagd om een betaling te doen via
ongebruikelijke methodes. Wees waakzaam en wis deze e-mail onmiddellijk uit je inbox en uit je prullenmand.

Sterke wachtwoorden = lange wachtwoorden

Gebruik altijd sterke wachtwoorden. De gouden regel is: hoe langer
het wachtwoord, hoe veiliger. Gebruik een wachtzin in plaats van een
wachtwoord: een lange zin is eenvoudig te onthouden en is veiliger, zeker als er nog wat speciale tekens in verwerkt zijn.

Hoe kun je veilig online betalen?

Controleer de betrouwbaarheid van de verkoper, de website en de beveiliging van je betaling. Gebruik enkel beveiligde betaalsystemen zoals
Bancontact, Mister Cash, Visa of MasterCard. Twijfel je of je betaling
wel veilig verloopt? Stop dan meteen de transactie en bel naar je bank.
Online betalen en het ingeven van wachtwoorden doe je best ook niet via
een onbeveiligd (openbaar) draadloos netwerk. Gebruik een 4G-verbinding of je eigen beveiligde wifi-verbinding van thuis.

Sociale media: wat kan en wat mag? En wat best niet?

Denk goed na welke informatie, foto’s en filmpjes je op het internet zet.
Ga ervan uit dat alles wat je ooit online zet, eigenlijk nooit meer verdwijnt en door iedereen bekeken kan worden. Weet dus wat je doet en
denk zeer goed na voor je foto’s of filmpjes post.
diefstalpreventie@brugge.be
050 44 88 86
www.safeonweb.be
www.safeinternetbanking.be

Er wordt enkel gewerkt met de iPad. Andere tablets (Android, Windows)
worden niet gebruikt. De cursist mag gerust zijn eigen iPad meebrengen, maar wordt vriendelijk gevraagd om dit te melden bij het inschrijven. De deelnemende senioren krijgen ook een syllabus die door de
leerlingen werd geschreven in een begrijpbare taal.
Tijdens de lessen worden de cursisten individueel ondersteund door
een student, maar ze kunnen ook een beroep doen op de mobiele digibrigade: studenten die bij de senioren thuis (technische) computerproblemen komen oplossen.
Het onthaal start om 9.00 uur en de lessen lopen van 9.30 tot 11.30 uur.
Ze vinden plaats op woensdagen 18 en 25 januari in het VHSI, Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge en op woensdag 1 februari in Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3.
Inschrijven kan via 050 40 68 68 of vhsi@vhsi.be. Deelnemen kost 5 euro.
Er zijn veertien iPads beschikbaar, dus maximum veertien cursisten kunnen zich
inschrijven. Wie de eigen iPad gebruikt, wordt hier niet bij gerekend.
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HOE GOED IS JOUW WONING GEÏSOLEERD?
SEE2DO! IS ER OM JE TE HELPEN
Voor 2020 moeten alle daken geïsoleerd zijn. Om te weten hoe het met
de Brugse daken is gesteld, zal een speciaal uitgerust vliegtuigje deze
winter tijdens twee nachten over Brugge vliegen en met een thermische camera het hele grondgebied in kaart brengen. Na het nemen
van de thermofoto’s zul je het resultaat online kunnen bekijken en
zien hoeveel warmte er verloren gaat langs de daken.
Als blijkt dat het energieverlies via jouw dak de pan uit swingt, wil je vast
de nodige stappen ondernemen om er iets aan te doen. Maar hoe maak
je van je woning een energiezuinige woning?
In dit kader werd recent het Europese project ‘See2do!’ goedgekeurd.
Dit project verenigt zeventien organisaties uit Nederland en Vlaanderen,
waaronder Stad Brugge. Zij werkten samen een aanbod uit om mensen
aan te zetten om hun woning energiebesparend te renoveren.
See2do! biedt antwoorden op een aantal vragen over dit energetisch
renoveren. Zo laat Stad Brugge je kennismaken met ‘prikkelwoningen’.
Een bezoek aan deze woningen toont je enkele concrete energiebesparende ingrepen. Je krijgt er ook informatie over welke technieken je
kunt toepassen.

STAD VERLEENT OPKNAPPREMIE
Stad Brugge startte dit jaar met de opknappremie.
Deze vervangt alle andere premies die met het opknappen van je woonst te maken hebben en bevat een
energieluik.
Alle woningen en appartementen die ouder zijn dan
40 jaar en een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen
hebben van 1.100 euro of lager, komen in aanmerking.
Er is geen eigendoms- of inkomensbeperking.
Eigenaars, huurders en verhuurders kunnen de premie
aanvragen. Voor een bescheiden woning krijg je 50%
van de goedgekeurde facturen terugbetaald. De andere
woningen hebben recht op 30%.
Als je isolatie plaatst met een u-waarde van minstens
0.24 W/m²K, kan de premie oplopen tot 2.500 euro voor
het isoleren van de vloer, de buitenmuren of het dak.
Wil je een oude dakbedekking vervangen of herstellen,
krijg je ook een premie. Het is een ideale gelegenheid
om je dak winddicht te maken.

Wil je behalve je dak ook je gevel isoleren? Dan kun je een gratis gevelscan vragen die nagaat hoeveel energie er langs daar ontsnapt.

Voor waterbesparende ingrepen is er een premie voor
het plaatsen of herstellen van een regenwaterput. Wie
daar onvoldoende plaats voor heeft of in de binnenstad
woont, kan een tegemoetkoming krijgen voor het plaatsen van een groendak.

Om de werkzaamheden in goede banen te leiden, kun je een beroep
doen op de zogenaamde ‘ketenorganisatie’. Dit houdt in dat je geholpen
wordt in je zoektocht naar correcte aannemers. Zij helpen met de praktische beslommeringen van je energetische renovatie.

Onder de rubriek wooncomfort kun je bijkomend een
premie krijgen voor aanpassingen aan sanitair en elektriciteit. Je kunt hier ook energiebesparende werkzaamheden mee uitvoeren.

Het project loopt tot 2019. Concreet wordt in 2017 het aanvragen van
een gratis gevelscan en het bekijken van de thermofoto online mogelijk.
Vanaf 2018 kun je kennismaken met de prikkelwoningen en/of je licht
opsteken bij de ketenorganisatie. Meer info volgt.

De maximale premie is 5.000 euro. De volledige infogids
staat op www.brugge.be.

Voor het uitwerken van dit traject ontvangt de Stad 214.876,28 euro
aan Europese subsidies binnen het Interreg VA Vlaanderen-Nederland
programma. De Provincie West-Vlaanderen cofinanciert het project.
De deelname van Stad Brugge aan See2do! kadert in de ondertekening
van het Burgemeestersconvenant, waarbij elke deelnemende stad zichzelf oplegt om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten.

Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein)
050 44 8000
info@brugge.be
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‘FESTIVAL VAN DE TOEKOMST’ OP
DINSDAG 13 DECEMBER
Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de Stad iedereen uit die actief of passief meewerkt aan de toekomst van Brugge voor een jaarlijks treffen
op het Festival van de Toekomst. Dit evenement vindt deze keer plaats
in Howest in de Sint-Jorisstraat.
Het Festival van de Toekomst is hét moment om terug te blikken op
ideeën en projecten van het afgelopen jaar, maar het is vooral de ideale
gelegenheid om nieuwe ideeën uit te werken van en voor Bruggelingen.
In 2017 staan kinderen centraal. In de namiddag zijn er workshops op
kindermaat en daarna komen verenigingen en burgers samen die willen meewerken aan een kindvriendelijke stad. Je kunt ook inspiratie
opdoen over toekomstprojecten tijdens een Pecha Kucha, waarbij de
deelnemers in 6 minuten en 40 seconden hun uitleg geven aan de hand
van twintig beelden.
Het festival sluit ’s avonds af met het derde en laatste stadsdebat in het
kader van ‘Brugge maakt ruimte’, over Brugge als ‘Kun(s)t stad’, met
experts, burgers en beleidsmakers.
Vooraf gratis inschrijven via de website.
Howest, Sint Jorisstraat 71, 8000 Brugge
www.detoekomstvanbrugge.be
www.bruggemaaktruimte.be
@toekomstbrugge
www.facebook.com/detoekomstvanbrugge
#bruggemaaktruimte
toekomst@brugge.be
050 44 86 73

brugge.be

HOE WIL JIJ RUIMTE MAKEN IN BRUGGE?
Ook gemerkt dat ruimte ‘hot’ is in Brugge? Tijdens de Week van
de Ruimte werden de zes stadsbeelden aan het grote publiek
voorgesteld. Zowel tijdens Open Monumentendag als op Autoloze Zondag werden deze beelden op fietskarren de stad rondgereden. Ze waren ook te zien tijdens Uitwijken, op het Taste a
Lot Festival, tijdens Kroenkelen … Je zag waarschijnlijk ook het
grappige filmpje over de grote plannen voor Brugge van acteur
Piet De Praitere.
Het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan wordt momenteel opgemaakt. De huidige visie over het ruimtegebruik van Brugge
dateert van 2006 en is aan vervanging toe.
Om het ruimtelijk verhaal duidelijker en wervender te maken,
werd het plan opgehangen aan zes stadsbeelden:
- de productieve stad: ruimte om te maken;
- de romantische stad: ruimte om te verleiden;
- de solidaire stad: ruimte om te delen;
- de vertuinde stad: ruimte om te bloeien;
- de ontspannen stad: ruimte om te bewegen;
- de veerkrachtige stad aan zee: ruimte om te stromen.
Hierbij gaat de Stad direct in gesprek met zoveel mogelijk Bruggelingen. Wil je graag je mening kwijt over dit belangrijke thema,
dan kan dat via www.bruggemaaktruimte.be. Jouw inbreng wordt
meegenomen in de ontwikkeling van het ruimtelijk beleidsplan.
Geïnteresseerden die graag meer te weten kwamen over een
specifiek stadsbeeld konden de voorbije maanden terecht op
twee debatavonden. Het derde en laatste debat vindt plaats tijdens het Festival van de Toekomst en behandelt de laatste twee
stadsbeelden ‘de romantische stad’ en ‘de veerkrachtige stad
aan zee’.

Kinderen veroveren Brugge
Hoe gaan kinderen om met ruimte in hun directe omgeving? Welke toekomst zien zij voor hun wijk? Hoe kunnen kinderen een grotere rol spelen in het ‘maken’ van
hun stad?
Stad Brugge engageert zich om de komende twee jaar
het label van kindvriendelijke stad te halen. Er wordt gewerkt aan een stad waar kinderen centraal staan, want
zij zijn de toekomst.
De Stad zal samenwerken met alle Brugse organisaties,
burgercomités, bedrijven … die acties willen opzetten om
van Brugge de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen te maken. Wil je meer weten? Kom naar het Festival
van de Toekomst op 13 december!
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Voetbaltornooi Brugge Studentenstadd
e
Op dinsdag 15 en donderdag 17 november, van 18.00 tot 23.00
uur, organiseert Brugge Studentenstad weer zijn prestigieuze
voetbaltornooi.
Vorig jaar stond er opnieuw geen
maat op Tjampenzinho, de voetbalploeg van Vives. Zij wonnen het evenement voor de tweede keer.

Dit najaar slaan de Stad en Multi Skillz vzw de handen in
elkaar om kinderen te laten bewegen. Een uniek sport-enbeweeg-concept is een goede aanvulling op sporten en stimuleert de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
In de nieuwe Sportinnovatiecampus van HOWEST zijn er wekelijks beweeguren voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Het biedt
hen de mogelijkheid om te bewegen zonder aan competitie te
doen. De kinderen ontwikkelen hun motorische basisvaardigheden op de meest dynamische manier, met leuke en uitdagende spelvormen.
Iedere woensdagmiddag vinden sessies plaats voor verschillende leeftijdsgroepen. Tijdens de schoolvakanties worden beweegkampen georganiseerd.

Dit jaar vindt het tornooi plaats in
Garrincha, een nieuwe voetbaltempel waar 5-a-side voetbal gespeeld
wordt. De bal blijft voortdurend in
het spel en je moet dus goed uitgeslapen zijn om het tornooi fit aan te
vatten. Verpozen kan aan de ruime
bar of door een balletje te slaan aan
een van de vele pingpongtafels. Een dj
zorgt voor leuke muziek op en naast
het veld. Supporter mee en schreeuw
je favoriete team naar de overwinning!
Inschrijven doe je via de studentenvoorzieningen van je hogeschool.
Sportcomplex Garrincha, Gaston Roelandtsplein 15, 8310 Brugge
www.brugge.be/voetbaltornooibruggestudentenstad

Info en inschrijven op www.multiskillz.com/brugge

Students On Ice op de Markta
Het eerste semester is bijna voorbij. Voor
ze in hun boeken duiken, zijn alle studenten op dinsdag 20 december meer dan
welkom op de schaatspiste op de kerstmarkt. Van 19.00 tot 21.00 uur kunnen ze
er hun allerbeste kunstjes bovenhalen op
het ijs.
Nadien trakteert Brugge Studentenstad
op een hartverwarmend drankje aan een
van de vele kerstkraampjes.
Geniet van de unieke sfeer en van de stevige feestmuziek van de Villa Bota dj’s.
www.brugge.be/studentsonice

Tropical Night Swimb
Wanneer het op dinsdag 6 december buiten donker en kil is, staan de deuren van
S&R Olympia van 22.00 uur tot middernacht
wagenwijd open. Tweehonderd studenten
palmen dan twee uur lang het subtropisch
zwemparadijs in en leven zich een hele avond
uit op de beats van de Villa Bota dj’s.
Brugge Studentenstad zorgt voor leuke attributen en sfeervolle verlichting.
Tropical Night Swim is een niet te missen
sportevent voor alle studenten uit het hoger
onderwijs in Brugge.
Deelnemen kost 2 euro.
Inschrijvingen via de studentenvoorzieningen van je
hogeschool.
www.brugge.be/tropicalnightswim

A Dark Nighty
@ Cinema Lumièreu

Als kleine kinderen groot wordenv

Op dinsdag 22 november om 19.00 uur begint A Dark Night @ Cinema Lumière, een exclusieve filmavond voor studenten. Op de
rode loper zal een professionele fotograaf beelden schieten van de
keurig geklede studenten. Zij kunnen genieten van enkele avantpremières, van muziek en van vers gemaakte popcorn. De drankjes
uit De Republiek mogen voor een keertje mee in de zaal.

Vorming over tabak, alcohol en drugs in
de opvoeding voor ouders van tieners

Op het programma staan: Hell or High Water, De Premier, Don’t
Breathe, Captain Fantastic en Personal Shopper (avant-première!).

Hoe kun je je kind verstandig leren omgaan met alcohol? Hoe kun
je voorkomen dat hij of zij tabak of drugs gaat gebruiken? Ook al
ervaar je dat niet altijd zo, als ouder heb je heel wat in huis om je
tieners te helpen om gezonde keuzes te maken. Erover praten en
grenzen stellen, is de basis. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar
dat is het niet altijd.

Voor studenten uit het hoger onderwijs in Brugge is de toegang
gratis.

Misschien herken je wel een van de volgende vragen:

www.brugge.be/adarknightatcinemalumiere

-

-

Mag ik mijn kind van elf een slokje wijn laten proeven op een
familiefeest?
Welke regels stel ik over alcohol als mijn veertienjarige dochter naar een fuif gaat?
Wat kan ik doen als mijn zoon van vijftien dronken thuiskomt?
Wat zeg ik tegen mijn vijftienjarige dochter als een klasgenoot
van school is gestuurd door cannabisgebruik?
Hoe kan ik tabak verbieden als ik zelf rook?

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens ‘Als kleine kinderen
groot worden’. Deze interactieve vorming helpt ouders bij het zoeken
naar antwoorden op bovenstaande vragen. Aan de hand van filmpjes
en voorbeelden krijgen ouders tips om met hun kind in gesprek te
gaan op een manier die het beste bij hen past.
Deze vorming is voor ouders met kinderen tussen 10 en 15 jaar.

INTERESSE?

Speel mee in kerstvakantie
met Kwibusv
Ben je tussen 4 en 15 jaar? Dan kun je tijdens de kerstvakantie
meespelen in:
-

Basisschool De Triangel, Diksmuidse Heerweg 159,
8200 Sint-Andries (voor kinderen met en zonder beperking)
Basisschool De Pannebeke, Pannebekestraat 34,
8000 Sint-Jozef (voor kinderen met en zonder beperking)
Basisschool De Tandem, Leopold Debruynestraat 56,
8310 Sint-Kruis
Basisschool Sint-Michiels, Rijselstraat 71, 8200 Sint-Michiels
Basisschool De Regenboog, Karel Ledeganckstraat 3,
8000 Sint-Pieters

Kwibus is open van dinsdag 27 december 2016 tot en met vrijdag
6 januari 2017, van 7.30 uur tot 17.30 uur.
Een halve dag kost 2,5 euro , een volledige dag 5 euro.

Wil je als organisatie of als school de vorming ‘Als kleine kinderen
groot worden’ organiseren, neem dan contact op via iris.maertens@
brugge.be of 050 44 80 68. Ook geïnteresseerde ouders kunnen via
deze contactgegevens de lijst opvragen om de vormingen bij te wonen.

Alvast enkele tips:
-

Praat en discussieer met je kinderen.
Respecteer hun ideeën.
Laat niet over je heen lopen. Maak samen duidelijke afspraken
en verwacht van je kinderen dat ze die respecteren.
Probeer je kind te overtuigen om het eerste glas alcohol uit te
stellen tot 16 jaar. Probeer roken minstens uit te stellen tot de
leeftijd van 18 jaar.
Als je kind ouder is dan 16 en alcohol drinkt, maak dan duidelijke afspraken over wanneer en hoeveel er gedronken wordt.
Als je denkt dat je kind rookt of cannabis gebruikt, is het normaal dat je boos wordt of panikeert. Probeer die gevoelens zo
vlug mogelijk onder controle te krijgen. Ook dan is een rustig
gesprek immers de beste optie. Grote woorden maken minder
indruk dan juiste argumenten.

Elke zaterdag tot eind 2016

Handmade in Brugge: Zaterdag Stieldag, Sint-Jakobsstraat 33

p. 26

T.e.m. vr 18/11

Handmade in Brugge: expo Het Huis van de Nieuwe Makers, Sint-Jakobsstraat 33

p. 26

T.e.m. zo 8/01

Expo 125 jaar Club Brugge, Stadshallen

p. 33

T.e.m. zo 22/01

Expo Drawings from the Heart. Thierry Delva, Sint-Janshospitaal

p. 33

T.e.m. zo 5/02

Expo De Kunst van het Recht. Drie eeuwen gerechtigheid in beeld, Groeningemuseum

p. 31

Di 15 en do 17/11

Voetbaltornooi Brugge Studentenstad, Sportcomplex Garrincha

p. 40

Za 19/11 t.e.m. zo 29/01

Expo Het Laatste Oordeel, Arentshuis

p. 32

Za 19 en zo 20/11

Handmade in Brugge: Maker City, Gent

p. 26

Di 22/11

A Dark Night @ Cinema Lumière, Cinema Lumière

p. 41

Do 24/11

Lezing Bowet-Getijdenboek, leeszaal Hoofdbibliotheek De Biekorf

p. 26

Zo 27/11

Handmade in Brugge: Dag van de Ambachten, Sint-Jakobsstraat 33

p. 26

Ma 28/11 t.e.m. vr 2/12

Infostand parkeerplan in Lokaal Dienstencentrum ’t Werftje, Werfstraat 88, 8000 Brugge

p. 12

Eind nov. + dec. 2016

Eindejaarsshoppingdagen

p. 5

Do 1 t.e.m. zo 11/12

December Dance 16: Crossing Channels

p. 18

Ma 5/12 t.e.m. vr 9/12

Infostand parkeerplan in Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

p. 12

Di 6/12

Tropical Night Swim, S&R Olympia

p. 40

Di 6/12

Fluo Fietsactie, diverse locaties

p. 14

Do 8/12

Infovergadering mondiaal partnerschap, Stadhuis

p. 17

Do 8/12 t.e.m. zo 8/01

Brugge Foto 16, diverse locaties

p. 36

Zo 11/12

Midwinterfeest, Balstraat en Peperstraat

p. 5

Ma 12/12 t.e.m. vr 16/12

Infostand parkeerplan in Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1, 8200 Sint-Michiels

p. 12

Di 13/12

Festival van de Toekomst, Howest, Sint-Jorisstraat

p. 39

Vr 16 en za 17/12

‘Sneeuw’ , Stadsschouwburg

p. 6

Zo 18/12 t.e.m. do 12/01

Expo Fotonale Brugge: Focus, Hal Cultuur

p. 32

Zo 18/12

‘Het Laatste Woord’, Stadsschouwburg

p. 28

Di 20/12

Students on Ice, Markt

p. 40

Di 20/12

Warmathon, Minnewaterpark en Koning Albert I-Park

p. 6

Di 20/12 t.e.m. vr 23/12

Infostand parkeerplan in Bibliotheek De Garve, Pannebekestraat 33, 8000 Brugge

p. 12

Wo 21/12

Leonore + You may leave the island, Foyer Stadsschouwburg

p. 6

Vr 23/12

The London Quartet, Stadsschouwburg

p. 6

Di 27/12 t.e.m. vr 6/01

Kwibus, diverse locaties

p. 44

Wo 28/12

Wintertintels, Stadsschouwburg

p. 6

Zo 8/01

Nieuwjaarsborrel, Burg

p. 7

Ma 9/01 t.e.m. vr 13/01

Infostand parkeerplan in Gemeenschapshuis Sint-Kruis, Moerkerkse Steenweg 190, 8310 Sint-Kruis

p. 12

Ma 16/01 t.e.m. vr 20/01

Infostand parkeerplan in Paviljoen Jan Breydel, Kennedypark, 8200 Sint-Andries

p. 12

Wo 18/01

Digisenior, VHSI

p. 37

Wo 25/01

Digisenior, VHSI

p. 37

Do 26/01

Gedichtendag 2017, leeszaal Hoofdbibliotheek De Biekorf

p. 26

Wo 1/02

Digisenior, Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 37

Za 4 t.e.m. za 11/02

Uitwijken

p. 7

Vr 10 en za 11/02

Wintervonken, Burg

p. 7

Do 16/02

Start nieuw parkeerplan

p. 10

Do 27/04 t.e.m. vr 27/05

Tentoonstelling antwoorden op ‘Les Refugiés’, Biekorf en galerie Pinsart

p. 27

Vr 28/04 t.e.m. zo 7/05

Week van de Amateurkunsten, diverse locaties

p. 27

Za 19 en zo 20/08

Praalstoet van de Gouden Boom

p. 36
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WEDSTRIJD
Wat is de oprichtingsdatum van Club Brugge:
A. 18 mei 1302
B. 13 november 1891
C. 1 april 1904
Stuur je antwoord voor 8 januari
naar persdienst@brugge.be of
Communicatie & Citymarketing,
Burg 11, 8000 Brugge.
Drie gelukkigen winnen dit boek
over 125 jaar Club Brugge, een
uitgave van Lannoo.

050 44 8000 is het algemeen telefoonnummer van het Huis van de
Bruggeling. 15 deelnemers kregen een pakket met gadgets van
Stad Brugge.
Voornaam en naam

Geboortejaar
Adres

E-mail + telefoonnummer

Antwoord wedstrijdvraag

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

Naam
Adres
Telefoon
E-mail
Datum melding
Te bezorgen aan het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 050 44 8000, info@brugge.be.
Naamloze kaarten worden niet behandeld.
Voor klachten over onbehoorlijk optreden van stadsdiensten is er de dienst Ombudsman:
Braambergstraat 15, 8000 Brugge, 050 44 80 90, ombudsman@brugge.be

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

