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BESTE BRUGGELING

V

an begin juni tot eind september kon elke Bruggeling suggesties doen voor de naam van de nieuwe fietsbrug over de
Oostendse Vaart. Er werden 761 voorstellen ingediend. Een
jury met vertegenwoordigers van het Agentschap Wegen en
Verkeer (AWV) en Stad Brugge selecteerde daaruit vijf namen.
Omdat het in Brugge niet de gewoonte is om bruggen, straten en pleinen een naam te geven van nog levende personen, koos de jury ervoor
om dergelijke suggesties niet op te nemen in de finale lijst.
Uit de vijf namen kun jij er nu een kiezen en zo meebeslissen over de
definitieve naam van de fietsbrug. De naam met de meeste stemmen
haalt het. Indienen kan tot zondag 26 november en wie stemt kan een
fietspakket winnen.
Je keuze maak je als volgt:
- via www.brugge.be/fietsersbrugzoektnaam;
- met een brief naar Communicatie & Citymarketing,
Burg 11, 8000 Brugge;
- via de suggestiebox in de graszone aan de voet van de helling naar
de fietsersbrug, kant Sint-Pieters.

Kies een van de vijf namen
voor de fietsersbrug over
de Oostendse Vaart
Je kunt kiezen uit deze vijf:
1. AZ fietsexpress: Door de luie hellingen van maximum 3,5 % is de
brug in de eerste plaats voor fietsers ontworpen. De brug laat toe
om op een efficiënte, snelle (als een expres naast de Expresweg)
en veilige manier van Sint-Andries en Christus-Koning naar het AZ
Sint-Jan te fietsen.
2. Jonckheere fietsbrug: Vroeger kon je van oever naar oever met
een veerpont. David Jonckheere (1883-1982) was de laatste die de
pont bediende. Hij deed dat van 1905 tot 1957, toen de veerdienst
ophield te bestaan. Hij was een echte volksfiguur. Zijn echtgenote
hield de vlakbijgelegen herberg Speyen open.
3. Sint-Jansfietsbrug: Een verwijzing naar het nabijgelegen AZ SintJan, waarvan de eerste steen werd gelegd in 1966. In 1977 ging
het ziekenhuis open. Het AZ Sint-Jan is de grootste werkgever in
Brugge met meer dan 2.850 werknemers. Ook zij kunnen nu vlot
en veilig met de fiets naar hun werk.
4. Speyenbrug: Toen Sint-Andries nog een zelfstandige gemeente
was, lag een deel van het grondgebied aan de overkant van het
kanaal. De naam van dit deel was Speyen. Er was een herberg
'Café Speyen' genaamd. Een veerpont bracht de mensen van de
ene oever naar de andere.
5. Waggelwatervelobrug: Het Waggelwater, 7 hectare groot, ligt
vlakbij. Vanwaar de naam komt, is een raadsel. In de buurt stond
rond 1860 een brouwerij met een café. De herberg kreeg in de
volksmond de naam ’Waggelwater’, omdat klanten die te diep in
het glas hadden gekeken al waggelend naar buiten kwamen.
Breng je stem uit en beslis mee!
Renaat Landuyt,
burgemeester van Brugge

300 JAAR ACADEMIE BRUGGE
van links naar rechts: Emma Rotsaert, Kim Note, Inne Gheeraert, Viktor Kerkhof, Emma Kerkhof

De stedelijke Academie voor Schone Kunsten
(Katelijnestraat) bestaat 300 jaar. Dit schooljaar zijn er op verschillende locaties diverse
tentoonstellingen die de bijzondere verjaardag
in de kijker zetten. Het hoogtepunt van het jubileumjaar is ongetwijfeld de centrale tentoonstelling van 10 november t.e.m. 3 december in
de Stadshallen. Tegelijkertijd loopt in de Garemijnzaal ‘Masterview’, een expo waarin kinderen een eigen interpretatie van het 300-jaarAcademie-gen geven. BiS laat vijf studenten en
drie alumni aan het woord.
EMMA ROTSAERT (17) Sinds enkele jaren volg
ik woordkunst-drama, nu zit ik in het zesde
jaar. Ik studeerde aanvankelijk een ASO-richting en hield me ook al bezig met drama en
muziek. Ik keek uit om naar de Academie te
gaan zodat ik constant mijn passie kon beoefenen. Op een opendeurdag heb ik het aanbod
leren kennen en ik was meteen verkocht. Na
deze middelbare studies wil ik nog een dramaopleiding volgen, want ik zou later graag in de
theaterwereld werken.
KIM NOTE (33) Ik heb vroeger al twee jaar
schilderkunst aan de Academie gevolgd, nu
krijg ik al zes à zeven jaar les in fotokunst in
het Fotohuis. Het aanbod van het Fotohuis
sloot perfect aan bij wat ik zocht. De manier
van opdrachten formuleren, je uitdagen op een
niet-schoolse manier, ... dat is wat ik zocht. Ik
studeer dit jaar af. Ik ben ondertussen zelfstandig in bijberoep en heb niet de bedoeling
om heel commercieel te werken. Nu krijg ik
de mogelijkheid om dingen te doen die ik heel
graag doe, op mijn eigen manier.
INNE GHEERAERT (44) Ik volg al vier jaar schilderkunst aan de Academie. Ik woon in Brugge,
dus voor mij is het een evidentie om me hier bij
te scholen. Het zijn goede lesgevers die op een
boeiende manier onderrichten. Ik ben kunsthistorica van opleiding. Ik werk in de beeldende
kunst, maar dan op een theoretische manier. Het
is interessant om ook de praktische kant te ontdekken. Ik kan nu aan den lijve ondervinden hoe
het is om zelf voor een schildersezel te staan.
VIKTOR KERKHOF (17) Momenteel zit ik mijn
zesde jaar vrije beeldende kunsten in de kunsthumaniora. Daarnaast volg ik ook animatie in
het deeltijds onderwijs. In de basisschool was
ik een van de creatiefste leerlingen van de klas.
De Academie was en is dus voor mij de ideale
school: hier kan ik me op een artistieke wijze
uitleven. Mijn plan is om voort te studeren in de
animatierichting.
EMMA KERKHOF (17) Ik zit in het zesde jaar
toegepaste beeldende kunsten. Ik voelde me, in
tegenstelling tot mijn tweelingbroer Viktor, niet
zo creatief, maar ik wilde graag dicht bij mijn
broer zijn, vandaar dat ik ook voor de Academie
koos. In de klas halen ze de meest creatieve
kant uit je naar boven. Ik vind tekenen geweldig
en het is een superleuke school, maar ik voel
dat kunst niet mijn passie is. Later wil ik leerkracht worden, Engels of (kunst)geschiedenis.

ANNE-LAURE VANDEPUTTE (23) Ik ben een dikke
zes jaar geleden afgestudeerd en heb er gezeten van
mijn derde middelbaar tot mijn zesde, 4 jaar dus. Ik
studeerde woordkunst-drama. Na mijn tweede middelbaar wilde ik naar de kunsthumaniora om drama
te volgen. Ik ben vervolgens wat kunstscholen beginnen op te zoeken. Een vriendin van mijn oudere zus
zat toen al op de Academie in Brugge en was daar
enthousiast over. Ze prees de Academie aan als een
goede school. Dat stelde mijn ouders ook een beetje
gerust, die niet meteen dol waren op het kunsthumaniora-idee. Dus de keuze viel op de Academie.
Ik ben nu één jaar afgestudeerd als actrice aan het Conservatorium
van Antwerpen, en werk als toneelspeelster, actrice en theatermaakster. Ik speelde bij gezelschappen SKaGeN en De Roovers, en dit jaar
ga ik aan de slag met FC Bergman en Lies Pauwels. Wat filmen betreft, begon ik met de kortfilm 'Copain' van Jan & Raf Roosens. Vorig
jaar draaide ik de serie ‘De Bende van Jan De Lichte’, geregisseerd
door Maarten Moerkerke en Robin Pront, en de kortfilms ‘This No
Land’ van Alexander Decommere en ‘Moerduvels’ van Robin Tison. Ik
heb nog een paar fijne filmprojecten in het vooruitzicht, maar daar
mag ik nog niets over zeggen. Voorts werk ik aan een nieuwe eigen
voorstelling, waar ik hopelijk volgend seizoen mee in première ga. Een
tip voor de studenten: maak rare dingen en experimenteer met onzin!
ZOE SCHELFTHOUT (35) Ik studeerde aan de Academie van 1995
tot 2000 en ben er afgestudeerd in de richting 'Vrije
Beeldende Kunsten'.
Als dochter van een kunstenaar/animatiefilmer
groeide ik op in een creatief gezin. Van zolang ik me
kan herinneren ben ik enorm gepassioneerd met tekenen bezig. Ik wist dan ook van kleins af aan dat
ik animatiefilmer wou worden. De Academie was de
ideale plek om me verder in die richting te ontwikkelen. Ik kende de goede reputatie van de school doordat mijn vader, twee oudere broers en mijn oudere
zus er voor mij ook al school hadden gelopen. In het
hoger kunstonderwijs behaalde ik aan het KASK een
master audiovisuele kunsten optie animatiefilm. Ik maak naast animatieprojecties ook schilderijen en illustratief werk. Daarnaast geef
ik ook les animatiefilm en audiovisuele vorming in de Academie van
Brugge. Een tip voor de studenten: laat de Academie een creatieve
broedplaats zijn voor al jullie artistieke projecten.
STEVEN DEGRYSE/LECTOR (38) Ik ben in 1995 ingeschreven voor
‘Toegepaste Beeldende Kunst’ en studeerde af in
1996. Ik heb er enkel de laatste twee jaar gedaan. De
exacte reden waarom ik precies voor de Brugse Academie koos, zal me altijd duister blijven, maar in essentie komt het er op neer dat ik in een gewone school
niet meer aarden kon door mijn ongelofelijke drang
tot creatie. Eigenlijk zat ik de hele tijd te tekenen. Toen
ik hoorde dat er elke week een hele namiddag modeltekenen gegeven werd, was ik nog moeilijk te houden.
Ik moest en zou in de Academie van Brugge les volgen, ook al betekende dat in de praktijk elke dag in
totaal meer dan twee uur op en af reizen met de trein.
Ik ben huiscartoonist bij De Standaard en nog een heleboel andere
(internationale) bladen. Voorts ben ik ook stripscenarist - ik schreef de
recente Rode Ridder-spinoff Red Rider -, heb ik een kleine animatiestudio en doe ik een erg boeiende imitatie van een naakte poedel die
door een brandende hoepel springt. Daarbuiten werk ik aan een hele
reeks eigen projecten, gaande van een kortfilm die nog moet debuteren tot een drietal andere stripreeksen voor de nabije toekomst. Een
tip voor de studenten: stel alles in vraag, maar vooral jezelf.
Tentoonstelling 300 jaar Academie
Stadshallen, 10 november t.e.m. 3 december
Masterview, Garmijnzaal (Belfort), 10 november t.e.m. 3 december
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EINDEJAAR IN BRUGGE

NIEUWJAARSBORREL OP
ZONDAG 7 JANUARI
Het Brugse stadsbestuur nodigt jou, je familie en je
vrienden uit op de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Die
vindt plaats op zondag 7 januari 2018 op de Burg. Iedereen is er van harte welkom vanaf 11.45 uur.

BOXES

TENTOONSTELLING IN HET KADER VAN 300 JAAR STEDELIJKE
ACADEMIE BRUGGE
Tot en met donderdag 30 november kun je in Hoofdbibliotheek Biekorf
gratis ‘Boxes’ meepikken. Deze tentoonstelling is een van de vele expo’s
die de Brugse Academie organiseert om haar 300-jarig bestaan te vieren. Jongeren van de middelbare graad van de Academie tonen er in
modules van 40 cm³ interpretaties van belangrijke momenten en plaatsen uit de geschiedenis van 300 jaar Academie.
8 november 1717 wordt algemeen aangenomen als de geboortedatum
van de Brugse Academie. Op die dag werd een wettelijk kader gecreëerd voor de oprichting van de ‘vrije ende exempte academie’. De Academie - een van de oudste van Vlaanderen - bleef een onafhankelijke
kunstinstelling tot ze in 1882 een stedelijke school werd. Tussen 1720 en
1890 was ze gehuisvest in de Poortersloge. Sinds 1890 zit de Stedelijke
Academie in de voormalige Bogardenschool in de Katelijnestraat. In de
jaren zestig van de vorige eeuw werd daar het kunstsecundair onderwijs opgestart en uitgebouwd. In 1991 ontstonden daaruit twee aparte
schoolinstellingen: de Academie Deeltijds Kunstonderwijs Brugge en
de Academie Kunsthumaniora Brugge. Beide instellingen vieren nu samen het 300-jarig bestaan van het kunstonderwijs in Brugge.
Met meer dan 1.700 (vooral) Brugse kinderen, jongeren en volwassenen
die er overdag of ’s avonds les volgen, is de Academie meer dan ooit
aanwezig in het sociale weefsel van de stad. Ze is dan ook een van de
grootste Brugse kunst- en cultuurinstellingen.
Tijdens dit schooljaar staan er verschillende tentoonstellingen op verschillende locaties op de planning. Het hoogtepunt van dit jubileumjaar
is ongetwijfeld de centrale tentoonstelling in de Stadshallen. ‘Boxes’ is
een van de meer dan twintig expo’s die je kunt bezoeken in het kader
van de 300ste verjaardag van de Stedelijke Academie Brugge.
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3
www.academiebrugge.be
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EEN 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 een beroep op jou.

BOB-UP BRUGGE
De nationale BOB-campagne voor de winter start op vrijdag 1 december en loopt tot
maandag 29 januari. Ook in Brugge wordt
weer alles op alles gezet om de eindejaarsperiode zo probleemloos mogelijk te laten
verlopen.

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. Dat geldt ook bij
sneeuwval en ijzelvorming.
Wie geen trottoir heeft, moet een strook van
1 meter breed voor het gebouw vrijmaken.

Strooizout

Strooizout is een goed middel om sneeuw
en ijzel te bestrijden. Je kunt zakken strooizout kopen tegen 70 cent per 10 kilogram bij
Openbaar Domein-Stadsreiniging (Walweinstraat 20), in het Huis van de Bruggeling, in
alle gemeenteafdelingen en in de containerparken van Sint-Michiels, Sint-Pieters en
Zeebrugge.
Je kunt ook strooizout kopen in gewone handelszaken. De prijs kan daar iets hoger liggen.

Tijdig aankopen

De verkoopperiode van het strooizout is volop
bezig en eindigt op donderdag 15 maart 2018.
Wacht niet tot de winter in het land is om je te
bevoorraden. Koop het strooizout tijdig aan!

HELP: IK KAN
MIJN STOEP NIET
ZELF REINIGEN
Ben je niet goed te been en kun je zelf
geen sneeuw ruimen? Vraag dan hulp
aan buren, familie of poetshulp.
Wie ouder is dan 75 jaar, geen familie, buren of poetshulp heeft en niet in
staat is om zelf sneeuw te verwijderen,
mag de Preventiedienst bellen op
050 44 80 66 of mailen naar
sophie.demeyer@brugge.be.
Wacht niet tot het sneeuwt en neem nu
al contact op!

www.brugge.be

Om dit te onderstrepen, wordt de gekende
boodschap herhaald: geniet van de feestdagen, van het kerstshoppen, van de gezelligheid, maar zorg dat het leuk blijft voor
iedereen.
De berichten die de afgelopen maanden in
de media verschenen tonen het nog maar
eens aan: drinken en rijden gaan niet samen.
Veva Daniels (woordvoerder van het Agentschap Wegen & Verkeer) noemde een auto
in de handen van een bestuurder onder invloed een wapen. Dat vindt Stad Brugge een
terechte vaststelling. Het weekend van vrijdag 12 januari (vanaf 18.00 uur) tot maandag
15 januari (tot 6.00 uur) wordt dan ook het
‘weekend zonder alcohol achter het stuur’.
Tijdens die dagen zullen er heel wat extra
politiecontroles plaatsvinden.
Naast deze nationale campagne en de controles van de lokale politie, organiseert de
Stad ook dit jaar een preventieve campagne.
Verwacht je deze keer aan een ‘Bob-up’.
Meer info vind je de komende weken op
www.facebook.com/PreventiedienstBrugge/.
De gouden raad blijft: 'Rijd alcoholvrij!'.
Wil je toch iets alcoholisch drinken? Zoek
dan een alternatief voor de auto. Gebruik
het openbaar vervoer, bel een taxi of vraag
een BOB om je naar huis te brengen. Je
kunt ook te voet naar huis gaan of ergens
overnachten.
www.bob.be
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DE WARMATHON KOMT TERUG
In het kader van de Warmste Week organiseert Studio Brussel weer het
loopevenement ‘Warmathon’. Deze editie zal plaatshebben op donderdag 21 december. Net zoals vorig jaar kan iedereen deelnemen en geld
inzamelen voor diverse goede doelen. De start- en aankomstplaats is
het Minnewaterpark. De vorige editie telde 6.500 deelnemers. Zij liepen
meer dan 65.000 euro bij elkaar.
De Warmathon is een recreatief loopevenement op een parcours van
ongeveer 2 kilometer. Je bepaalt zelf hoeveel rondjes je loopt of wandelt.
dewarmsteweek.stubru.be

WINTERTINTELS
Terwijl de grote mensen hun nieuwjaarsinkopen doen, kunnen kinderen
vanaf het eerste leerjaar (6 jaar) op woensdag 27 december genieten
van een cultuur- en verwennamiddag vol tintelende activiteiten. Vanaf
14.00 uur beleven ze in de Stadsschouwburg een mix van theater en
workshops.
Tijdens Wintertintels maken de jonge deelnemers hun eigen nieuwjaarsknutsel, leven ze zich uit op het podium of laten ze zich meeslepen
door een muzikaal wintersprookje. Wintertintels is enkel voor kinderen.
Ouders en begeleiders hoeven geen ticket te kopen. Wie een ticket koopt
(7 euro), krijgt het concrete programma begin december thuisbezorgd.
www.ccbrugge.be
050 44 30 60
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EEN EINDEJAAR
BOORDEVOL MUZIEK
Cultuurcentrum Brugge verwarmt je in
de koudste periode van het jaar met een
programma vol muziek.
Op donderdag 23 november brengt Albert Hammond een nostalgisch concert
dat baadt in de sfeer van de jaren zestig
en zeventig. Hammond staat bekend als
een van de grootste songwriters en componeerde nummers als ‘I’m a train’, ‘The
free electric band’, ‘I don’t wanna die in
an air disaster’ en ‘The peacemaker’.
Onder de noemer ‘Radio Columbus’
is Cultuurcentrum Brugge jouw gids
tijdens een muzikale wereldreis. Op
vrijdag 24 november neemt Karim Baggili, een Brusselaar met Jordaanse en
Joegoslavische roots, je op sleeptouw in
zijn krachtige muzikale universum. Zijn
album ‘Apollo You Sixteen’ is een originele mix van groove, elektro en klassiek, gecombineerd met zijn typische
ud- en gitaarspel.
Op woensdag 20 december gaat de Gentse rasartiest Sioen aan de slag met Paul
Simons legendarische album ‘Graceland’, een van de grote vernieuwende
platen van de twintigste eeuw. Net als
Simon laat Sioen zich bijstaan door ZuidAfrikaanse zangers. Verwacht je aan
een perfecte mengeling van Afrikaanse
grooves en westerse popmuziek.

brugge.be

MIDWINTERFEEST
Het Midwinterfeest van zondag 10 december brengt voor de zestiende keer een warme kerstsfeer naar de Sint-Annawijk. In de
Balstraat vind je van 11.00 tot 18.00 uur een
gezellige kerstmarkt met ambachtelijke producten die met veel kennis en liefde werden
gemaakt. Het is de ideale plek om een kerstgeschenkje te kopen.
In de kraampjes wisselen handgemaakte
snuisterijen, lekkere hapjes en drank elkaar
af. Opwarmen kan in het Volkskundemuseum, waar de museumherberg uitnodigend
wacht. Ontdek de collectie van het museum,
geniet van de winterse vertellingen in de tuin
of volg je neus tot in de spekkenbakkerij. Met
de kinderen plaatsnemen aan de knutseltafel kan ook, want dit jaar wordt met een oude
witte sok een heuse sneeuwman gemaakt.
En wie vorig jaar het schaduwspel gemist
heeft, krijgt dit jaar een nieuwe kans.
Aan de overzijde van de straat zet het Kantcentrum zijn deuren wagenwijd open, met
onder andere een expo, demonstraties en
workshops. De gezellige kerstsfeer kun je
verder ook beleven op het Adornesdomein.
Daar wordt in de kapel de kerstperiode
sfeervol ingezet met kerstliederen.
Gratis
Volkskundemuseum, Balstraat 43
Kantcentrum, Balstraat 16
Adornesdomein, Peperstraat 3
www.museabrugge.be

NAJAARSCAMPAGNE
VISIT BRUGES MET
MAAIKE CAFMEYER
Visit Bruges lanceert dit najaar tien humoristische filmpjes. Die zetten Brugge in de
kijker als perfecte najaarsbestemming voor
bezoekers die op zoek zijn naar culturele
meerwaarde.
Misschien zag je al een aantal van die filmpjes passeren op het internet, want de digitale campagne startte halfweg oktober. Tot
20 december komt er elke week een nieuwe
aflevering bij.
In de filmpjes speelt Maaike Cafmeyer een
Brugse stadsgids die bezoekers iets wil
wijsmaken over onze stad: dat bezoekers
gewogen moeten worden voor ze het Belfort
bestijgen, dat je een aardbeving kunt veroorzaken als je met velen tegelijk op het dak
van het Concertgebouw springt, dat Bruggelingen chocolade snuiven als ontbijt, dat
Brugse schapen kletskoppen eten en Bourgogne Des Flandres drinken, dat de Rozenhoedkaai een plek in het Guiness Book of Records heeft als meest gefotografeerde plek
ter wereld…
In het tweede deel van het filmpje krijg je
beelden te zien die duidelijk maken wat
Brugge wél te bieden heeft: erfgoed, romantiek, gastronomie, Vlaamse Primitieven,
Handmade in Brugge… Je vindt de filmpjes
op www.visitbruges.be.

Op donderdag 21 december kun je meezingen met publiekslieveling Wim Opbrouck. Hij opent zijn eigen ‘Singalong
Songbook’ met onverslijtbare evergreens
en meeslepende klassiekers.
Afsluiten gebeurt op zaterdag 23 december met de laatste Daverend/Unplugged-avond van 2017. Te gast zijn
Lucy and The Birds (de band rond singer-songwriter Elke Bruyneel) en From
Whence we came (met onder meer Frodo Neels).
www.ccbrugge.be

OPROEP
In het verlengde van deze najaarscampagne is Toerisme Brugge op zoek
naar vrijwillige correspondenten voor
www.visitbruges.be.
Heb je een scherpe pen? Ben je
geïnteresseerd in cultuur, gastronomie,
erfgoed… en ben je vertrouwd met
multi- en sociale media?
Wil je jouw liefde voor Brugge delen
met toeristen (in het Engels)? Stuur dan
een mail naar loes.maveau@brugge.be
voor meer informatie.
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EINDEJAARSMOBILITEITSPLAN MAAKT VAN SHOPPEN EEN FEEST
SHOPPINGDAGEN

Vanaf december is het weer shoppen troef in Brugge. De Stad, De Lijn
en de handelaars slaan opnieuw de handen in elkaar om - dankzij een
efficiënt Eindejaarsmobiliteitsplan - het autoverkeer weg te houden
uit het centrum. Tijdens de Shoppingdagen (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 en
30 december en 6 en 7 januari), zijn de drukste winkelstraten tussen
13.00 en 18.00 uur voorbehouden voor voetgangers. De Zuidzandstraat,
de Steenstraat, de Geldmuntstraat, de Noordzandstraat, de Markt en
de doorsteek naar de Eiermarkt worden verkeersvrij gemaakt om het
shoppen extra aangenaam te maken.

VERKEERSMAATREGELEN

Tijdens de Shoppingdagen is gemotoriseerd verkeer niet toegelaten in
de hierboven vermelde straten. Enkel bestuurders met een geldig doorlaatbewijs, een hotelvoucher met vertrek- of aankomstdatum op een
Shoppingdag, een Europese kaart voor mensen met een beperking, een
parkeerkaart voor zorgverstrekkers of een geldig abonnement en gepersonaliseerde brief van InterParking voor Parking Zilverpand mogen
die dagen stapvoets rijden in de Zuidzandstraat. De centrumparkings
Zilverpand en Biekorf zijn tijdens de Shoppingdagen niet bereikbaar
voor bezoekers, maar wel voor abonnementhouders. De andere ondergrondse parkings zijn gewoon bereikbaar. Taxi’s krijgen een tijdelijke
standplaats op de laad- en loszone in de Wollestraat. Ze hebben geen
toegang tot de autoluwe winkelstraten.

EXTRA BUSSEN EN PARKINGS

De Lijn zorgt tijdens de Shoppingdagen voor gratis openbaar vervoer
op het volledige stadsnet. De stadsbussen rijden volgens de reguliere
dienstregeling. In het centrum volgen enkele bussen een alternatief
parcours tussen 12.30 en 19.00 uur, omdat de bediening van de halte
Markt wegvalt. De dichtste haltes worden dan Stadsschouwburg en de
tijdelijke stopplaatsen aan het Guido Gezelleplein en aan de Dijver. Tussen 12.30 en 19.00 uur worden ook extra bussen ingelegd. Extra pendelbussen zorgen voor een vlotte verbinding tussen de P&R- en Randparkings en het centrum en van en naar de P&R-parking Steenbrugge.
De parkings van Vives en het AZ Sint-Jan worden voor de gelegenheid
ingericht als bijkomende P&R-parking. Er worden ook extra ritten ingelegd op de voorstadslijnen: van en naar Jabbeke, Loppem, Zedelgem,
Oostkamp, Sijsele of Beernem.

OUDEJAARSAVOND

Van 8.00 uur ’s morgens op oudejaarsdag tot 7.00 uur ’s ochtends op
nieuwjaarsdag reis je gratis op Brugs grondgebied.

CAMPAGNE

Vanaf begin december zal een promoteam van De Lijn een folder verdelen in de Brugse winkelstraten en aan het Station. Daarin staat informatie over de bediening tijdens de Shoppingdagen en op oudejaarsavond.
De folder vind je ook in de Brugse cultuurhuizen, bij In&Uit Brugge, in
het Huis van de Bruggeling, bij de handelaars en bij deze BiS. De campagne zal ook opduiken op de achterkant van de bussen van De Lijn.
Voorts zullen er diverse advertenties verschijnen in lokale kranten en
magazines en komt er een bekendmaking op de Facebookpagina’s van
De Lijn en van Stad Brugge.
www.delijn.be
070 220 200
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AANPASSINGEN PARKEERPLAN: ZES MAATREGELEN
Op 16 februari van dit jaar trad het nieuwe parkeerplan - als deel van
het mobiliteitsplan - in werking. Het doel van dit plan is om de parkeerdruk te verminderen. Tussen 16 februari en 30 juni werd het parkeerplan tegen het licht gehouden. Hieruit vloeien zes maatregelen
voort. Die worden van kracht vanaf 1 januari 2018.
1. Inrichting van exclusieve zones voor kortparkeren in bepaalde
winkelstraten
Tussen 9.00 en 20.00 uur zullen in de Smedenstraat, de Langestraat, de
Ezelstraat en de Katelijnestraat meerdere parkeerplaatsen uitsluitend
voor het kortparkeren worden voorbehouden.
2. Sensibilisering blauwe zone
Om de blauwe zone in de deelgemeenten nog duidelijker zichtbaar te
maken, zullen op de verlichtingspalen stickers worden aangebracht.
3. Kleine (shuttle)busjes
Om de bestaande P&R ('park-and-ride')-parkings beter te ontsluiten,
wil de Stad zelf shuttlebusjes inzetten die ook vlot kunnen rijden in de
binnenstad. Daarvoor mikt het stadsbestuur op kleinere busjes dan de
huidige centrumbussen van De Lijn.
4. Inname openbaar domein bij werkzaamheden
De tarifering voor het gebruik van het openbaar domein voor de uitvoering van weg-, bouw- en andere werkzaamheden wordt goedkoper.
Daarmee wil de Stad enerzijds mensen die investeren in hun huis in
de binnenstad verder stimuleren. Anderzijds wil ze de inname van het
openbaar domein door aannemers en de daaraan gekoppelde hinder tot
een minimum beperken.
5. Specifieke maatregelen
5.1. Wijziging parkeerregime Rijselstraat en Dorpstraat
In een stuk van de Rijselstraat en de Dorpsstraat wordt een aparte
blauwe zone ingevoerd (9.00 tot 18.00 uur, maximaal 2 uur, elke dag).
Bewoners en werkenden worden vrijgesteld. De parkeervergunningen voor deze nieuwe zone zullen ook geldig zijn voor de blauwe zone
Sint-Michiels en omgekeerd.
5.2. Blauwe zone deelgemeenten
De volgende straten worden toegevoegd aan de blauwe zone:
Sint-Michiels: Titecastraat (van Abdijbekestraat tot 't Speelhof);
Sint-Andries: Sint-Baafsstraat, Hertogenstraat, Diksmuidse Heerweg (tot Sint-Baafsstraat) en Gistelse Steenweg (tot Sint-Baafsstraat);
Sint-Jozef: Fort Lapin (ventweg);
Sint-Kruis: Blauwkasteelweg (tot Boogschutterslaan);
Assebroek: Sint-Katarinastraat (volledig), Tuinstraat.
Wiedauwbos en Mantelstuk (Sint-Kruis) worden uit de blauwe
zone gehaald.
6. Specifieke bijkomende doelgroepen
6.1. Extra parkeercodes voor bezoekers van hulpbehoevenden
met mantelzorg
6.2. Cursistentarief voor Centrum voor Basiseducatie
Cursisten van het Centrum voor Basiseducatie zullen ook gebruik
kunnen maken van het voordeeltarief van 5 euro.
6.3. Hogeschoolstudenten
Er wordt een overleg georganiseerd met de hogescholen en met InterParking om de parkeerproblematiek van de studenten te bespreken en om op zoek te gaan naar structurele oplossingen.

brugge.be
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FLUO FLITST… LAAT JE ZIEN IN HET VERKEER

GRATIS FIETSTENTOONSTELLING IN ‘MIJN BRUGGE’

Heel wat jongeren fietsen van en naar school als het buiten donker is. Gezien worden in het verkeer kan veel ongemakken voorkomen, maar toch begeven vele fietsers zich zonder of met een slecht
werkende fietsverlichting in het verkeer. Het stadsbestuur blijft zich
inzetten om het belang van een goed werkende fietsverlichting te
benadrukken. Zo deelde de Stad enkele weken geleden tweeduizend
fietslichtjes uit en riep ze de fietsers op om optimaal gebruik te maken van hun fietsverlichting.

De fiets bestaat 200 jaar en dat mag worden gevierd. Na het Fietsival
van eind oktober in de MaZ, loopt er nu, in samenwerking met het Wielermuseum Roeselare, een gratis tijdelijke tentoonstelling met revolutionaire en uitzonderlijke fietsen.

Vorig jaar bleek dat bijna de helft van de Brugse jongeren rondreden
op fietsen die niet in orde waren. 21% van hen had geen of een slecht
werkende fietsverlichting. Sinds oktober voeren de gemeenschapswachten en de wijkinspecteurs van de lokale politie daarom preventieve fietscontroles uit in het basis- en secundair onderwijs.

Deze speciale historische fietsen kun je tot en met 7 januari gratis bekijken in ‘Mijn Brugge’ (Stationsplein). De tentoonstelling toont ook een
kaart die weergeeft hoe Bruggelingen hun fietsstad voorstellen. Daarnaast zie je er enkele films over hoe Brugse schoolgaande jongeren die
fietsstad ervaren.
Tip: combineer deze tentoonstelling met een bezoekje aan de fietstentoonstelling die ook tot en met zondag 7 januari loopt in het
Volkskundemuseum.

Vanaf half december tot en met eind februari 2018 zal de lokale politie extra repressieve controles uitvoeren. Wie tussen 12 en 16 jaar
is en zonder fietsverlichting rijdt, loopt de kans om een verplichte
verkeersklas te moeten volgen. (twee uur op woensdagnamiddag of
op zaterdagvoormiddag). Wie ouder is dan 16 begaat een overtreding
van de eerste graad en moet 58 euro betalen.
Aanvullend op deze acties komt de Fluo Sint ook dit jaar langs op 6
december. Hij zal erop toezien dat voetgangers en fietsers opvallen
in het verkeer en een passend geschenkje meebrengen. Zorg dat je
fietsverlichting werkt en draag heldere, liefst fluorescerende kledij,
niet alleen op 6 december maar tijdens alle donkere maanden. Je
kunt fluorescerende attributen kopen bij de fietshandelaar.
Tot slot een oproep aan de ouders: geef het goede voorbeeld, want
het is van levensbelang om goed gezien te worden in het verkeer.
Controleer je fietsverlichting voor je vertrekt, vervang de batterijen
op tijd en neem steeds een reserveverlichtingssetje mee. Veilig fietsen, 't licht ook aan jou...

Mijn Brugge (naast het Huis van de Bruggeling), Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), open van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 17.30 uur, vrijdag en zaterdag
van 10.00 tot 12.30 uur.
Volkskundemuseum, Balstraat 43, open van dinsdag tot en met zondag van 9.30 tot 17.00 uur.

DE ONDERWIJSCHEQUE IS ER WEER
Met de onderwijscheques geeft het Brugse OCMW gezinnen met een
beperkt budget ook dit schooljaar een duwtje in de rug. Een onderwijscheque is het hele schooljaar geldig en heeft een waarde van 10 euro.
Wie een cheque koopt, betaalt maar 2 euro per stuk. Met de onderwijscheques kunnen ouders tal van verplichte kosten betalen, zoals schoolmateriaal, verplichte turnkledij en schooluitstappen.
Vorig jaar maakten heel wat kwetsbare gezinnen gebruik van deze formule. 382 Brugse gezinnen kochten maar liefst 5.014 cheques. Die aankoop kwam 639 schoolgaande kinderen ten goede. De meeste cheques
werden gekocht in centrum Brugge – goed voor een kwart van het totaal
– gevolgd door Sint-Andries, Sint-Kruis en Assebroek.
De onderwijscheque is het hele jaar door verkrijgbaar in het Huis van
de Bruggeling. Gezinnen waarvan een van de gezinsleden recht heeft op
een verhoogde tegemoetkoming of gezinnen die in een collectieve schuldenregeling zitten, kunnen de cheques tot eind juni 2018 aankopen.
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein)
www.brugge.be
info@brugge.be
050 47 55 15
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TOEKOMST VAN BRUGGE

PROJECT BREDE
SCHOOL UITGEBREID

brugge.be

Dit schooljaar (2017-2018) wordt het project ‘Brede
School’ (een van de projecten die worden ondersteund via de toekomst van Brugge) uitgebreid
van drie naar zes scholen. Elke pilootschool zocht
daarvoor in de buurt naar een partnerschool uit
een ander onderwijsnet. Met dit initiatief wordt een
waaier aan activiteiten aangeboden tijdens de naschoolse opvang.
Ter herinnering: een brede school is een samenwerking tussen verschillende sectoren, waaronder een
of meer scholen. Zij werken samen aan een brede
leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school.
Het doel is om alle kinderen en jongeren zoveel mogelijk ontwikkelingskansen aan te bieden.
Tijdens het schooljaar 2016-2017 startte een proefproject in drie basisscholen. Er waren activiteiten
van sportclubs, vzw’s, buurtbewoners, ondernemers, het deeltijds kunstonderwijs… Er werd een
knutselatelier ingericht en er werd een koor opgestart. Basketbalinitiatie en Sportkriebels stonden
ook op het programma en er werd kunstzinnig geëxperimenteerd. Het kwam zelfs tot de oprichting van
een percussieband.
Dit schooljaar vervoegen drie nieuwe scholen het
proefproject. In Sint-Michiels zijn dat Vrije Basisschool Sint-Lodewijkscollege Spoorwegstraat met
als partnerschool Stedelijke Basisschool Rijselstraat, afdeling B. In Sint-Andries slaan Stedelijke
Basisschool De Triangel en Vrije Basisschool SintLodewijkscollege Doornstraat de handen in elkaar
en hetzelfde gebeurt in Sint-Kruis met Basisschool
GO! De Tandem en partnerschool Vrije Basisschool
Mozaïek.
De naschoolse activiteiten in de deelnemende scholen zijn uiteraard toegankelijk voor de leerlingen van
die scholen, maar kinderen uit de buurt die naar een
andere school gaan, zijn evenzeer welkom. Wie een
bewijs van verhoogde tegemoetkoming voorlegt, geniet van een verlaagd tarief.
Het is de bedoeling om in de toekomst nog meer
scholen bij dit project te betrekken. Zo kan het Brede School-project meer acties plannen naast de naschoolse activiteiten.
www.brugge.be/brede-school-naschoolse-activiteiten

OPROEP
De uitbreiding betekent dat er meer activiteiten kunnen worden georganiseerd. Ben je
een sportieveling, een creatieveling, een ondernemer, een buurtbewoner... en wil je een
naschoolse activiteit of een kortlopende workshop organiseren in een van deze scholen?
Mail dan zeker je voorstel naar de onderwijsdeskundige: chris.deloof@brugge.be.

VERHAAL IN CIJFERS
9

12

15

9 ecopassages. Op die plaatsen kunnen
dieren de A11 veilig kruisen.

De A11 is 12 kilometer lang.

De nieuwe fietspaden zijn maar
liefst 15 kilometer lang.

28

32

500

Er kwam 28 kilometer aan
nieuwe riolering bij.

De aanleg van de A11 brengt 32 hectare
natuurcompensatie met zich mee.

500 meter van de A11 is ondertunneld.

Jeugd en Studenten
Kwibus schudt je door elkaar in de kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie hoef je je vriendjes niet te missen.
Ben je tussen 4 en 15 jaar? Trek je muts en handschoenen
aan en kom ravotten op een van deze vijf locaties:
- 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 Sint-Michiels, Sint-Michielslaan 33,
8200 Sint-Michiels;
- Basisschool De Tandem, Leopold Debruynestraat 56,
8310 Sint-Kruis;
- Basisschool De Regenboog, Karel Ledeganckstraat 3,
8000 Sint-Pieters.
Vooraf inschrijven is niet nodig, je mag gewoon langskomen.
Een halve dag Kwibus kost 2,5 euro, een volledige 5 euro.
Kwibus is open van woensdag 27 december tot en met vrijdag 5 januari, van 7.30 tot 17.30 uur. Op maandag 1 januari
is er geen Kwibus.
kwibus@brugge.be
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus
facebook.com/kwibusbrugge
050 44 83 33

Soccer on Ice
Ook dit jaar trekken honderden studenten naar Boudewijn
Seapark voor Soccer On Ice. Op donderdag 23 november, van
18.00 tot 21.00 uur, wagen ze zich met een bumperball aan
een partijtje voetbal op het ijs. Deze ludieke activiteit levert
steevast knotsgekke taferelen op.
Wie het iets rustiger wil, kan de schaatsen aantrekken en
zich verderop uitleven. Na een drietal uren plezier kunnen
alle deelnemers zich opwarmen aan de bar. Daar worden ze
getrakteerd op een deugddoend drankje.
Deelnemen is gratis op vertoon van je studentenkaart.
Schaatspiste Boudewijn Seapark,
Alfons de Baeckestraat 12
www.brugge.be/socceronice

schudt je door elkaar

in de kerstvakantie
A Dark Night
@ Cinema Lumière
27 DEC
- 5 JAN

(uitgezonderd 1 JAN)

Op dinsdag 14 november vindt A Dark Night @ Cinema Lumière plaats, een exclusieve filmavond voor studenten in de
gezellige stadsbioscoop Cinema Lumière. Rond 19.30 uur
staat een professionele fotograaf klaar om alle studenten op
de rode loper in beeld te brengen. Die avond krijgen de aanwezigen enkele topfilms voorgeschoteld. Op het programma
staan onder meer drie Belgische kaskrakers: `Het Tweede
Gelaat', de nieuwe prent van regisseur Jan Verheyen, 'Le Fidèle' met Matthias Schoenaerts en het gelauwerde `Cargo',
van Gilles Coulier, de regisseur van Bevergem.
Tijdens A Dark Night @ Cinema Lumière kun je Gilles ontmoeten. Samen met de cast zal hij een inleiding geven over
de film. Wees dus zeker op tijd!
Verder kun je je overgeven aan pure nostalgie met het bekijken van `Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain' uit 2001. Ook
'Atomic Blonde', 'Le Sens De La Fête' en 'Get out' worden
vertoond.
Drankjes kun je krijgen in De Republiek. Je mag die voor een
keer meenemen naar de zaal. Voor studenten uit het hoger
onderwijs in Brugge is de toegang helemaal gratis.
Cinema Lumière, Sint-Jakobsstraat 36
www.brugge.be/adarknightatcinemalumiere
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KINDERWERKING ZOCJES
VIERT VIJFTIENDE VERJAARDAG
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FRIENDS&FUN!
OVER VEILIG UITGAAN
EN DRUGGEBRUIK
Onder invloed van alcohol en drugs kunnen jongeren in risicovolle
situaties verzeild geraken. Daarom ontwikkelde het VAD (Vlaams
expertisecentrum voor alcohol en andere drugs) ’Friends&fun!
Over veilig uitgaan en middelengebruik’. Als professional kun je
dankzij dit pakket jongeren laten nadenken over risicovol drankof drugsgebruik. Bovendien stimuleer je hen om bewuste - gezonde en veilige - keuzes te maken.

Feiten en cijfers
Druggebruik bij jongeren uit het (deeltijds) beroepssecundair onderwijs ligt
hoger dan bij de algemene bevolking.
Hetzelfde geldt voor jongeren uit de residentiële jeugdhulp. Het klassieke preventieaanbod slaat daar soms minder
goed aan.
Friends&fun! probeert de nadruk te
leggen op actieve en interactieve werkvormen. Centraal staan de thema’s uitgaan, sociale relaties en zorg dragen
voor elkaar.

In september werd de buurtgerichte kinderopvang de Zocjes 15 jaar. De opvang werd
opgericht na buurtonderzoek in Zeebrugge in
2001. Daaruit bleek dat de nood aan betaalbare kinderopvang voor kinderen tussen 3 en
12 jaar in de omgeving bijzonder groot was.
Na 15 jaar zijn de Zocjes een goed ingeburgerd succesverhaal. “Op dit moment zijn er
bij de Zocjes 170 kinderen ingeschreven.
Onze grootste troef is dat we open staan voor
alle gezinnen”, onderstreept verantwoordelijke Janne Deschout. “We focussen op
maatschappelijk kwetsbare gezinnen en bieden ook inclusieve opvang aan. Dat is uniek.
Met de Zocjes komen we ook geregeld naar
buiten: we nemen deel aan de Buitenspeeldag, we organiseren evenementen, we verschijnen af en toe in de buurtkrant... Iedereen in de buurt weet wie we zijn.”
Een brede waaier aan activiteiten, toegankelijke en betaalbare opvang én een verantwoord pedagogisch beleid met aandacht
voor diversiteit, dat zijn de handelsmerken
van de Zocjes. In de toekomst zetten Janne
en haar team nog meer in op buurtgericht
werken en op ouder- en kinderparticipatie.
Binnenkort krijgt de tuin van de afdeling in
Zeebrugge een grondige facelift: er worden
rustige groenhoekjes ingericht, er komt een
klimparcours en er zijn plannen voor een
zone die enkel toegankelijk is voor tieners.
www.deblauweleliebrugge.be
Zocjes Zeebrugge, 050 32 60 20
Zocjes Lissewege, 0476 65 01 69

Doelstelling
Friends&fun! is er voor jongeren van 15
tot 18 jaar en ouder die op een risicovolle manier drinken of drugs gebruiken.
Met het pakket kun je hen informeren
en sensibiliseren over:
- het gebruik van alcohol en andere
drugs en risicovolle gebruikspatronen;
- het inschatten van en omgaan met risicovolle situaties;
- het belang van zorg dragen voor elkaar
tijdens het uitgaan.
Er wordt ook aandacht besteed aan het beperken van de risico’s
van gebruik, maar de boodschap blijft altijd: ‘Je gebruikt beter niet’.

Hoe werkt het
Je werkt met een groep van minimaal vier tot maximaal twintig jongeren. Het pakket bestaat uit vijf sessies. Drie daarvan zijn essentieel om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken: de introductie
(sessie 1), uitgaan (sessie 2) en uitgaan en middelengebruik (sessie
3). Vervolgens kun je die aanvullen met de sessie over middelengebruik en agressie en/of die over middelengebruik en verkeer. Het
volledige traject afleggen duurt 8 à 9 uur. Je kunt de sessies bundelen of verdelen.
De handleiding bevat speluitleg, achtergrond en materiaal voor de
begeleider, bijlagen met werkmateriaal en een powerpoint.
Je kunt Friends&fun! gratis downloaden of bestellen via www.vad.be.
Het pakket kost 10 euro.
Meer info bij de coördinator drugbeleid: iris.maertens@brugge.be of 050 44 80 68.
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SPORTIVOS: ALCOHOLPREVENTIE
IN DE SPORTCLUB
Krijgt jouw sportclub ook wel eens te maken met dronken supporters,
agressie rond en op het speelterrein, dealen in de kleedkamers, carpoolen onder invloed of sporters die met een kater op het veld staan? Wil je
daar als club meer aandacht aan besteden of wil je dergelijke situaties
voorkomen? Dan kun je nu inschrijven voor het project ‘Sportivos’.
Sportivos streeft naar een veilige en zorgzame sportclubomgeving. Het
beoogt gezondheidswinst voor sporters, clubleden, sympathisanten en
bezoekers door een verantwoordelijke omgang met alcohol en drugs.
Sportivos helpt je om in je sportclub op alcohol- en drugsproblemen te
reageren en die in de toekomst te vermijden. Er mag natuurlijk al eens
iets gedronken worden, maar de focus van Sportivos ligt op het voorkomen van de negatieve gevolgen van alcohol- en druggebruik: agressie
tussen supporters, een negatieve sfeer, conflicten, beschadiging van
clubmateriaal, dronken rijden…

Praktisch
WETENSCHAPSCAFE CANNABIS
Wetenschap en cafés, het is een ongewone
combinatie. Maar wel een die werkt: elk jaar
worden steeds meer mensen aangetrokken
door het concept. Geen monologen of overdonderende presentaties, maar experts die
gemoedelijk vertellen over hun werk en hun
passie. Zowel zachte als harde wetenschappen komen aan bod.
Het eerstvolgende wetenschapscafé in Brugge gaat over cannabis. Op woensdagavond 20
december, van 19.30 tot 21.00 uur, brengen
een onderzoeker, een verslavingsarts en een
preventiewerker hun verhaal. De moderator
én het publiek mogen vragen stellen.
Een initiatief van De Snuffel met de steun van Stad
Brugge.
Snuffel Youth Hostel, Ezelstraat 42
info@snuffel.be
Inschrijven is niet nodig.
Gratis

Sportivos bestaat uit drie fasen die samen minimum drie seizoenen bestrijken: Sportivos Brons, Sportivos Zilver en Sportivos Goud. Als een club
een fase goed afrondt, ontvangt ze een Bronzen, Zilveren of Gouden label.
Sportivos Brons richt zich op sleutelfiguren in de club. Bestuurders en
kantineverantwoordelijken krijgen een vorming over het verantwoord
schenken van alcohol en worden geïnformeerd over de meest relevante
wetgeving voor sportclubs. Daarnaast organiseert de club een verkeersveilige actie.
Tijdens Sportivos Zilver ligt de focus op het informeren van clubleden.
Trainers en sporters spelen het spel ‘Homerun’. De club denkt na over
alternatieve fondsenwerving en bekrachtigt enkele clubwaarden in een
charter. In deze fase wordt ook een A&D(alcohol en drugs)-coach aangeduid en opgeleid.
Sportivos Goud werkt de positie van de A&D-coach verder uit. Voor ouders
en sporters wordt een infomoment over alcohol en drugs georganiseerd.
De waarden uit het charter worden opgenomen in het clubreglement.
Elke club doorloopt deze fasen op haar eigen tempo en bekijkt de mogelijkheid en de wens om aan de volgende fase deel te nemen. Deelnemende clubs kunnen tijdens de uitwerking steeds rekenen op de steun en
begeleiding van het Preventiewerk tabak, alcohol en drugs.
Registreer je via www.vad.be/sportivos of neem contact op met de
Preventiedienst: iris.maertens@brugge.be of 050 44 80 68.
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BRUGSE ZWEMBADDAGEN IN
HET TEKEN VAN GEZONDHEID
November is de maand waarin de Vlaamse zwembaden en de zwemsport in de
spotlights staan. Ook in Brugge gaat dit
niet onopgemerkt voorbij.

ALGEMENE VERGADERING
SPORTRAAD
Op maandag 11 december sluit de Brugse sportraad het sportieve jaar af met de
jaarlijkse Algemene Vergadering in cultuurzaal Daverlo. Er wordt stilgestaan
bij en teruggekeken naar de sportieve
realisaties van 2017, zowel op het vlak
van infrastructuur als op het gebied van
sportieve activiteiten.
De avond wordt aangevuld met verschillende sprekers die nieuwe sportprojecten
of trends in de sport komen voorstellen.
Iedereen die interesse heeft voor sport in
Brugge kan aanschuiven. Inschrijven doe
je online.
Cultuurzaal Daverlo, Dries 2
www.brugge.be/avsportraad

De Stad Brugge werkt intussen samen
met acht Brugse scholen rond het naschools openstellen van de sportinfrastructuur voor Brugse sporters en sportverenigingen.

Van zaterdag 18 tot zaterdag 25 november staan diverse acties gepland in het
stedelijk zwembad Jan Guilini. De nadruk
ligt op zwemmen als gezonde vrijetijdsbesteding.
Ochtendzwemmers krijgen een gezond
ontbijt in de vorm van een fruitsalade, de
Brugse scholen kunnen deelnemen aan
een gezondheidsspel en iedere zwemmer krijgt een stukje fruit.

Om de sporthallen VTI, KTA en Sint-Lodewijkscollege-Magdalenastraat te reserveren, kun je contact opnemen met
de Sportdienst. Voor de sporthallen SintLeocollege-Hemelsdaele, de Zonnetuin,
Spermalie, Sint-Andreaslyceum SintKruis en Sint-Lodewijkscollege-Spoorwegstraat kan dat rechtstreeks met de
scholen.

Volledig nieuw is de spelnamiddag voor
Brugse basisscholen in S&R Olympia, in
samenwerking met de Stichting Vlaamse
Schoolsport. Jongeren tussen 8 en 11
jaar kunnen zich in groep uitleven tijdens
verschillende activiteiten in het sportbad.
Daarna volgt een vrij uurtje recreatie in
het zwemparadijs. Inschrijven gebeurt
door de scholen via de stedelijke website.

www.brugge.be/schoolsportinfrastructuur-2

www.brugge.be/zwembaddagen

SCHOOLSPORTINFRASTRUCTUUR
OPEN VOOR IEDERE SPORTER
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RESTAURATIE ZWEMBAD JAN
GUILINI: STUDIE GESTART
De Stad wil het stedelijk zwembad Jan Guilini laten renoveren. Omdat het gebouw sinds
2009 op de lijst staat met beschermde monumenten, gelden er specifieke regels voor
de restauratie ervan.

VRIJWILLIGERSCENTRALE
Aan de slag als vrijwilliger? Deze organisaties hebben dringend jouw hulp nodig.

Het stadsbestuur stelde Maatwerk Architecten aan om de huidige toestand van het
bad te onderzoeken en om te kijken hoe het
historische gebouw kan worden gerestaureerd volgens de huidige wetgeving en veiligheidsnormen.
Maatwerk Architecten heeft in het verleden
ook de restauratie van het Antwerpse zwembad Veldstraat (dat net als het Jan Guilinibad
stamt uit de jaren 20) in goede banen geleid.

VOEDSELTEAM BRUGGE
Het Voedselteam brengt groenten, fruit, zuivel en vlees uit
de buurt tot bij de Bruggelingen. Om de werking bekend te
maken, zoekt het team vrijwilligers voor het verdelen van
affiches en flyers, het maken van onlinereclame, het bemannen van infostanden en het voeren van allerlei andere
promo.

WORD SIGNAALGEVER BIJ
SPORTWEDSTRIJDEN

Voedselteam / Marieke Boussauw / 0496 825 879 / brugge@voedselteams.be

Ben je een sportliefhebber en wil je meehelpen aan een veilig verloop van sportwedstrijden? Word dan signaalgever!
Op dinsdag 12 december organiseren Stad
Brugge, het West-Vlaamse provinciebestuur,
Wielerbond Vlaanderen en de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen een cursus signaalgever in Cultuurzaal Daverlo.

In 2016 werd het kunstproject ‘Kracht Ontpopt’ gelanceerd,
een boeiende samenwerking tussen kunstenaars en mensen uit alle lagen van de (Brugse) bevolking.
In december worden de kunstwerken van ‘Kracht Ontpopt’
geveild voor De Warmste Week. SaS Brugge zoekt daarom
een gemotiveerde en welbespraakte veilingscoördinator.

Tijdens een opleiding van drie uur leer je de
basisregels voor het veilig begeleiden van
een sportwedstrijd. Je krijgt ook de nodige
praktische informatie. Na afloop krijg je het
provinciaal certificaat ‘signaalgever’. Daarmee kun je officieel aan de slag.
De opleiding is gratis en kadert in het decreet Lokaal Sportbeleid. Het is een belangrijk onderdeel van het stedelijk beleidsplan
dat Brugse sportverenigingen tot meer professionalisering wil aanzetten.
Cultuurzaal Daverlo, Dries 2
Inschrijven:
www.verkeersveiligwestvlaanderen.be/signaalgevers

VEILING ORGANISEREN

SaS Brugge / Sien Dupan / 050 47 55 64 / sien.dupan@sasbrugge.be

PRAATTAFEL
De praattafel wil de schoolse kennis van het Nederlands
door middel van gesprekken toepassen en integreren als
parate kennis bij anderstalige Bruggelingen. Daarvoor zijn
vrijwilligers nodig: om gesprekken op te starten en te onderhouden, om te enthousiasmeren en om in te spelen op
de interesses en de vragen van de anderstaligen.
Praattafel Brugge / Luc Termont / 0486 48 58 19 / praattafelbrugge@gmail.com

Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6
vrijwilligerscentrale@brugge.be
050 44 82 22
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ENERGIEPLATFORM BRUGGE ACTIEF
Op www.energieplatform.brugge.be kun je
nu zelf ontdekken waar er energieverlies is
in je woning. Je krijgt er alle nodige gedetailleerde uitleg bij. Op de website kan elke
Bruggeling ook de warmtefoto raadplegen
die eind vorig jaar van de stad werd gemaakt. De kleuren op de foto variëren van
blauw (weinig warmteverlies) over groen en
geel tot rood (veel warmteverlies).
Het platform kadert in het Europese project
See-to-Do, waarvoor Vlaanderen en Nederland de handen in elkaar slaan. Op basis van
thermografische informatie motiveren het
Brugse OCMW en vereniging De Schakelaar
je om energiebesparende ingrepen in je woning uit te voeren.
Inwoners, ook huurders, krijgen het advies om
de ‘energiestaat’ van hun woning onder de loep
te nemen op www.energieplatform.brugge.be.
Als bewoner zie je zelf het beste waar de nood
aan energiebesparende maatregelen groot is.
Met een simpele muisklik kun je vereniging
De Schakelaar contacteren voor een afspraak
en in overleg met een medewerker bepaal je
welke ingrepen je wilt uitvoeren.

energieloket@deschakelaar.be
050 47 55 13

brugge.be

BESPAAR OP JE ENERGIEFACTUUR EN
NEEM DEEL AAN DE GROEPSAANKOOP
‘GROENE STROOM’
Ook dit jaar kun je weer deelnemen aan de
groepsaankoop gas en/of elektriciteit van
de Provincie West-Vlaanderen. Wie zich inschrijft, krijgt een korting en een eenjarig
contract bij de leverancier die het goedkoopste energiebod deed tijdens de groepsveiling.
Inschrijven kan vanaf 27 november tot en met
7 februari via energieplatform.brugge.be.
Houd je laatste jaarafrekening bij de hand,
zodat je alle gegevens kunt invullen. Deze
inschrijving is gratis en volledig vrijblijvend.
Na de veiling ontvangt elke deelnemer een
voorstel op maat met een duidelijk zicht op
zijn besparing. Pas dan beslis je of je al dan
niet ingaat op het aanbod. Eens je hebt beslist, wordt de administratieve afhandeling
van de overstap voor jou geregeld en hoef je
zelf geen verdere stappen te ondernemen.
Heb je geen internetaansluiting en wil je
toch inschrijven? Maak dan een afspraak
met het Energieloket. Breng zeker je jaarafrekening mee.

Energieloket, Huis van de Bruggeling
Frank Van Acker Promenade 2 (Stationsplein)
050 47 55 13

VRAAG NU JE GRATIS
RENOVATIESCAN AAN
Denk je er wel eens over na om je woning
energiezuiniger te maken, maar weet je niet
waar te beginnen? Wil je de ramen vervangen, het dak isoleren of een nieuwe verwarmingsketel plaatsen? Wat doe je beter eerst
en wat zal dat allemaal kosten? Heb je recht
op premies? Kun je hiervoor lenen?
Om deze en nog heel wat andere vragen te
beantwoorden, geeft de Stad aan alle Bruggelingen de mogelijkheid om hun woning
gratis te laten doorlichten door een energiescanner. Die biedt je een renovatielijst op
maat van je woning en stelt een stappenplan
van aanpak op. Een renovatiescanner helpt
je bij het beoordelen van offertes .
Deze gratis renovatiescan is er niet alleen
voor eigenaar-bewoners, maar ook voor
verhuurders. Ook zij hebben recht op bepaalde premies als ze in de huurwoning
energiebesparende maatregelen treffen.
Een vierde van de huurders komt bovendien
in aanmerking voor de 'superpremie' voor
het plaatsen van dak-, muurisolatie of het
vervangen van ramen.
Je kunt je gratis scan aanvragen via
energieplatform.brugge.be of via 050 32 74 13.
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MAAK KENNIS MET DE THERMOFOTO TIJDENS EEN ENERGIE-AVOND
Hieronder de lijst met data en locaties.

Veel mensen zitten met heel wat onbeantwoorde vragen over
het renoveren van hun woning. Vaak schuiven ze om die reden
hun renovatieplannen op de lange baan. Renoveren op maat
van je woning en het maken van de juiste keuzes is dan ook
niet zo evident.

Woensdag 29 november 2017
Brugge Centrum/Christus-Koning:
‘t Reitje, Annuntiatenstraat 34

Om daaraan te verhelpen organiseert de Stad elf infoavonden.
Tijdens deze informatieavonden worden antwoorden geformuleerd op vragen als: “Hoe interpreteer ik de thermofoto van mijn
dak?”, “Hoe kan ik weten of mijn dak geschikt is voor zonnepanelen?”, “Wie kan mij begeleiden in mijn renovatietraject?”, “In
welke volgorde voer ik mijn renovatiestappen uit?”, “Wat mag ik
verwachten van de gratis renovatiescan die de Stad aanbiedt?”,
“Welke renovatiepremies zijn er nog en kom ik hiervoor in aanmerking?”, "Wat is het voordeel van een groepsaankoop ?"…

Maandag 4 december 2017
Sint-Pieters:
De Dijk, Blankenbergsesteenweg 221
Maandag 18 december 2017
Brugge Centrum:
Conferentiezaal en Salons Stadhuis, Burg 12

De infoavonden starten om 19.30 uur en duren tot ongeveer
21.00 uur. Als afsluiter biedt de Stad een drankje aan.

Dinsdag 16 januari 2018
Zeebrugge/Lissewege:
Gemeenschapshuis Zeebrugge, Marktplein 12

Deelnemen kan door in te schrijven via
www.brugge.be/infoavondenenergie of op 050 44 82 87.

Maandag 29 januari 2018
Dudzele:
De Polder, Stokerij 10
Donderdag 1 maart 2018
Assebroek:
Daverlo, Dries 2

Hoe kan ik weten of
mijn dak geschikt is
voor zonnepanelen?

g
er

ie avond

en

Wie kan mij
begeleiden in mijn
renovatietraject?

Dinsdag 13 maart 2018
Sint-Michiels:
Xaverianen, Xaverianenstraat 1
Woensdag 14 maart 2018
Sint-Jozef:
Buurthuis Sint-Jozef, Landjuwelenstraat 43
Donderdag 22 maart 2018
Sint-Andries:
MaZ, Magdalenastraat 27
Maandag 26 maart 2018
Centrum/Christus-Koning:
De Ganzenveer, Ganzenstraat 15

st

ee

Welke renovatiepremies
zijn er en voor wat kom ik
in aanmerking?

op

Wat mag ik verwachten
van de gratis
renovatiescan?

en

Hoe interpreteer
ik de thermofoto
van mijn dak?

Vrijdag 2 maart 2018
Sint-Kruis:
Gemeenschapshuis Sint-Kruis,
Moerkerksesteenweg 190

t
k j
e l ich

Wat is het
voordeel van een
groepsaankoop?
In welke volgorde voer
ik mijn renovatiestappen
het best uit?
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CITY HACKS

EENDEN VOEDER JE BETER NIET

Stad Brugge organiseert sinds 2016 jaarlijks
een 24 uur durende ‘hackathon’. Brugse bedrijven en studenten mogen dan creatieve en
innovatieve digitale toepassingen ontwikkelen op basis van open data.

Ook al gebeurt het voederen van eenden vaak met de beste bedoelingen, toch is het niet zonder gevaar. De gezondheid van de dieren wordt
er immers vaak ernstig door geschaad.

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 november vindt
in het Ondernemerscentrum Brugge de
tweede editie plaats onder de naam ‘City
Hacks’. Het thema van de hackathon is deze
keer ‘Brugge een leven lang’. Er wordt gewerkt rond het bieden van oplossingen voor
kinderen, jongeren en ouderen, over de generaties heen. De deelnemers beginnen
eraan op vrijdag 24 november om 8.00 uur.
Inschrijven kan op www.brugge.be.

In het water zoeken wilde eenden en knobbelzwanen naar waterplanten
en kleine waterdiertjes om op te eten. Op het land grazen ze gras. Brood
is geen goed alternatief. Het geeft de dieren een voldaan gevoel terwijl
er amper voedingstoffen voor hen in zitten. Bovendien drinken ze na het
eten van brood vaak water. Het brood gaat dan gisten en dat zorgt voor
spijsverteringsproblemen.

Vanaf zaterdagmorgen, 9.00 uur, is het brede
publiek welkom om de voorstellingen en het
oordeel van de jury bij te wonen.
Ondernemerscentrum Brugge, Jan Van Eyckplein 2
www.brugge.be

Juiste voeding

Gezondheid
Doordat ze eten krijgen, moeten eenden en andere watervogels geen
moeite meer doen om aan voedsel te geraken. Ze worden lui en krijgen hartklachten. Hun soortgenoten die in buitengebieden hun kost bij
elkaar zoeken, vliegen veel meer en zijn fitter, gezonder en kleiner van
bouw.

Verveling
Als eenden voedsel krijgen, moeten ze er niet meer naar zoeken. De
mannetjes hebben daardoor meer tijd, gaan zich vervelen en richten
zich tot de vrouwtjes. Zo ontstaan er hevige gevechten en felle paringen.
De dieren raken daarbij gewond of gedood. Vaak slaan ze ook op de
vlucht, waardoor de jongen achterblijven. Zelf voedsel zoeken leidt de
eenden af van de paringsdrift.

Gezonde leefomgeving
De hoeveelheid aanwezig voedsel bepaalt hoeveel eenden er op een
bepaalde plek kunnen leven. Als er niet genoeg eten is, zoeken ze het
op een andere plaats. Door het voederen zijn er in parkvijvers al snel
te veel eenden, waardoor het natuurlijk evenwicht er wordt verstoord.
Door een teveel aan uitwerpselen in het water bijvoorbeeld, gaat de waterkwaliteit achteruit en kunnen bacteriën zich sneller ontwikkelen.

Ongedierte
MARKT!
Met steun van Stad Brugge organiseert Het
Entrepot op vrijdag 1 en zaterdag 2 december MARKT!.
MARKT! vindt plaats in De Tank op de Burg
en is een platform voor originele creaties en
jonge brouwsels, een MARKT! voor ontwerpers en makers.
Op MARKT! vind je kunst, design, prints en
mode van de ontwerpers van morgen en ook
wel zalige hapjes, ecologische spitsvondigheden en originele kerstcadeaus.
De Tank, Burg 4
www.hetentrepot.be

Een van de vervelende neveneffecten van het voederen van brood is
het ongedierte dat erop afkomt. Ratten bijvoorbeeld vreten eendenkuikens op en verspreiden ziektes. Bovendien vestigen bacteriën zich in de
voedselresten en ook dat brengt de gezondheid van de dieren in gevaar.
Ga met je (klein)kinderen op stap en leer hen waarom het voederen in
het park niet ongevaarlijk is. Zo gun je de dieren een langer en gezonder
leven.
preventie@brugge.be
050 44 82 43

INTERVIEW
VIJF JAAR HOEVE HANGERIJN: TUSSEN RUST EN VERRASSENDE BEDRIJVIGHEID

van links naar rechts: Mario Nunes Dos Santos, Lieselot Mattheus met Ada en Giovanni Denneweth

H

oeve Hangerijn bestaat vijf jaar. Jaarlijks
zakken zo’n duizend mensen af naar deze
unieke oase van rust én verrassende bedrijvigheid. De site aan de rand van Brugge is
vandaag een plek waar mensen met of zonder
beperking samen vertoeven, genieten en werken in de natuur. Dit alles onder het motto:
‘Kom maar gewoon zoals je bent’.
SANNE PAELINCK (coördinator) Het unieke aan
deze plek is dat mensen hier gewoon kunnen
zijn wie ze zijn. In een ongedwongen sfeer nemen bezoekers deel aan workshops, crea-activiteiten en ontmoetingen, of ze komen langs om
een kijkje te nemen en te wandelen in de prachtige natuur. Hier doet iedereen alles op zijn eigen tempo. Tijdsdruk hebben we niet graag.
Tientallen mensen engageren zich om alles in
goede banen te leiden.
Het team van Hoeve Hangerijn bestaat uit vaste
medewerkers en vrijwilligers. Naar aanleiding van de vijfde verjaardag werden ze elk in
de bloemetjes gezet tijdens een feestelijke namiddag vol lekkers en muziek. Onder luid applaus kregen ze hun attentie: een T-shirt met
de slogan ‘Kom maar gewoon zoals je bent’. Het
evenement kon rekenen op een breed publiek,
nieuwsgierig genietende passanten en voortreffelijk najaarsweer.
Onnoemelijk veel enthousiaste en gedreven
mensen zetten zich in voor de hoeve. We hopen
dat we in de toekomst op dezelfde manier kunnen voortwerken, op maat van mensen met of
zonder beperking.
MARIO NUNES DOS SANTOS (conciërge) Samen
met mijn echtgenote zorg ik voor de dagelijkse
werking van de hoeve. Ik verdeel het werk onder
de voorzieningen en de vrijwilligers die hier tijd
doorbrengen. Ik bereid de taken voor en reken
op de mensen rond me om alles mee in goede banen te leiden. De zorg voor de dieren, de
moestuin, het groen: het hoort er allemaal bij. In
alles wat we doen, streven we hier naar ‘werk op
maat’. Wie op de hoeve is, moet kunnen genieten. Eigenlijk begint het bij eenvoudige dingen:
vriendelijk zijn voor elkaar, bezoekers goeiedag
zeggen, vragen hoe het gaat... Als je dat doet,
gaat de rest eigenlijk vanzelf. Dat is het mooie
aan Hoeve Hangerijn: we geven mensen de
ruimte, waardoor ze het beste uit zichzelf halen.
Als ik Hoeve Hangerijn met trefwoorden moet
omschrijven, dan neem ik kwaliteit, ecologie en
empathisch vermogen. Met die pijlers maken we
hier van elke dag een geslaagde dag. Iedereen
komt graag langs, de buurtbewoners zijn fier op
het verhaal en ze dragen hun steentje bij. Dat is
van onschatbare waarde.

Kom maar
gewoon zoals
je bent
GIOVANNI DENNEWETH Ik werk als dierenverzorger op Hoeve Hangerijn en vorm een tandem
met Mario. Voor dieren zorgen doe ik het liefst
en mijn visuele beperking hindert me niet in dat
werk. Ik volgde een opleiding dierenverzorging
en na wat omzwervingen op de arbeidsmarkt
kwam ik hier terecht. Het is een droomjob. Ik
voel de dieren aan op mijn manier en ze krijgen
alle zorgen die ze nodig hebben. Die dieren betekenen alles voor me. Als we hun biotoop en
hun omgeving de komende jaren verder kunnen
verrijken, zou dat fantastisch zijn.
LIESELOT MATTHEUS Ik woon in de buurt en
samen met mijn dochtertje Ada (3) kom ik hier
een paar keer per week langs. Ada is verzot op
deze plek. Alles spreekt hier tot de verbeelding:
de dieren, de omgeving, de natuur… ze krijgt er
niet genoeg van. Ada neust ook graag in de ‘Little Free Librabry’, om te zien of er nieuwe boekjes zijn bijgekomen.
Conciërge Mario zegt uiteraard altijd goeiedag.
Ada gaat naar school in Het Paalbos vlak naast
de hoeve. Het zijn dus eigenlijk buren van elkaar.
Wanneer de huifkar langsrijdt, is het enthousiasme heel groot. Hoeve Hangerijn bouwt een
hechte band op met alle mensen uit de buurt
en dat is fantastisch. Vorig jaar ging een aantal
bezoekers met een beperking van deur tot deur
om een deel van de oogst te verkopen. Iedereen
voelt zich betrokken bij dit verhaal.
Voor mij is de grootste troef van Hoeve Hangerijn de zalige rust. Hier hoeft geen cafetaria te
komen met een terras en een speelplein. Het
is anders en dat is goed. Zo genieten we des te
meer van de activiteiten die Hoeve Hangerijn of
onze buurtwerking ’t Schuurke nu en dan op de
hoeve organiseren, zoals de schapenscheerdag,
de hoevemarkt of de paaseierenraap. Dat mag
gerust zo blijven.
Hoeve Hangerijn, Gemeneweideweg-Zuid 113
info@hoevehangerijn.be
www.brugge.be/hoeve-hangerijn-29
050 27 81 68
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NIEUW: ‘FAIR TRADE
CHOCOLADEWANDELINGEN’

CAMPAGNE INTRAFAMILIAAL GEWELD
VAN 25 NOVEMBER TOT 6 DECEMBER

Tijdens de ‘Fair Trade Chocoladewandelingen’ doorkruis je het historische Brugge
met een gids. Die voert je mee naar enkele
chocolatiers die fan zijn van (h)eerlijke chocolade.

Huiselijk geweld komt voor bij alle lagen van
de bevolking en iedereen kan er het slachtoffer van worden. Het thema vraagt nog steeds
de nodige aandacht. Praten helpt en kan een
eerste stap zijn om het geweld te stoppen.
Om die reden organiseert Stad Brugge jaarlijks een sensibiliseringscampagne tegen
huiselijk geweld.

Ontdek waarom de chocoladewinkels eerlijke handel een warm hart toedragen en hun
steentje bijdragen om van Brugge een ‘Fair
Trade Chocoladestad’ te maken.
De wandeling duurt een tweetal uur en zit
boordevol interessante en historische weetjes over cacao, chocolade en eerlijke handel. Op het einde kun je je smaakpapillen
verwennen met een fairtradechocolademelk.

noordzuiddienst@brugge.be
050 44 82 44
Reservaties: 050 34 65 45 of
info@hellobruges.com
75 euro per gids, maximaal 25 deelnemers per groep

De campagne loopt elke keer van 25 november tot 6 december. Deze dagen zijn niet willekeurig gekozen. De VN heeft 25 november
uitgeroepen als internationale dag tegen geweld op vrouwen. Om dit probleem bespreekbaar te maken, verspreidt de Stad vanaf eind
november een filmpje dat je zult terugvinden
op www.brugge.be en op de Facebookpagina
‘Stad Brugge’. Het stadsbestuur roept je op
om het filmpje volop te delen!
diversiteitsdienst@brugge.be
050 44 82 44

WINTERVONKEN 2018
Wintervonken brengt op vrijdag 26 en zaterdag 27 januari vanaf 19.00 uur extra warmte
en gezelligheid naar de Burg. Dit winterfestival bevat adembenemende vuurinstallaties,
sfeervol straattheater en muziek. De Vuurmeesters staan in voor een vurig aangekleed
winterterras. Het volledige programma vind
je binnenkort terug op www.wintervonken.be.
De week voor Wintervonken brengt Uitwijken
een hartverwarmende voorstelling naar de
Brugse wijken. Houd www.uitwijken.be in de
gaten voor de juiste locaties.

www.wintervonken.be
www.uitwijken.be
gratis
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BRUGOTTA CLUB

GEVESTIGDE BRUGSE WAARDEN AAN ZET
Na een jaar krijgt het Brugotta-label steeds meer naambekendheid.
Brugotta staat voor ‘Bruges Got Talent’ en promoot lokaal talent. Na
de concertreeks Daverend/Unplugged, het muziekfestival WAcKo en de
onvergetelijke Brugotta Awards vorig seizoen, schenkt Cultuurcentrum
Brugge met ‘Brugotta Club’ ook dit jaar aandacht aan gevestigde Brugse
muziekwaarden.
Brugotta Club vindt plaats in de Biekorf Theaterzaal en biedt elke editie
een uitzonderlijk concert van Brugs muzikaal talent in een unieke setting.
Op zaterdag 25 november om 20.00 uur trappen The Violent Husbands dit
seizoen de Brugotta Club-reeks af met hun theatertour ‘Eindelijk Eerlijk’.
De van oorsprong Brugse groep is bekend om zijn grappen, grollen en ironische zinspelingen. Met ‘Eindelijk Eerlijk’ krijg je de onversneden waarheid. De vierkoppige band legt zijn ziel bloot in een oprechte, onbevreesde
en rauwe performance.
Wat vinden ze van hun eigen muziek? Wat vinden ze van zichzelf? Wat
vinden ze van jullie? Het wordt een avond vol existentiële vragen en onuitputtelijke waarheden. Een onvergetelijk audiovisueel spektakel voor
iedereen die het nodig heeft.
Maak je ook al klaar voor de tweede Brugotta Club-avond op vrijdag 20
april 2018 met de Brugse hardrock & rollband Beuk.
Theaterzaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8
Tickets kosten 10 euro. Wie 26 jaar of jonger is, betaalt 7 euro.
ww.ccbrugge.be/brugotta
050 44 30 60

brugge.be

GEZOCHT: LOKAAL ARTISTIEK TALENT!
In het voorjaar van 2018 organiseert Cultuurcentrum Brugge weer de Week van
de Amateurkunsten (WAK). Van vrijdag 27
april tot en met zondag 6 mei 2018 krijgt het
Brugs lokaal talent opnieuw de aandacht
die het verdient.
Cultuurcentrum Brugge is daarom op zoek
naar Brugse kunstenaars, muzikanten,
schrijvers… die tijdens WAK de diverse podia
en expo’s in hartje Brugge willen veroveren.
Ben je een beeldende kunstenaar? Dan krijg
je de kans om je werk tentoon te stellen.
Poëten en woordkunstenaars kunnen onder
meer deelnemen aan de tweede editie van
‘Bar Literair’. Voor het muziekfestival WAcKo
op zaterdag 28 en zondag 29 april 2018 zoekt
Cultuurcentrum Brugge Brugse bands die
op het podium op de Burg willen staan.
Heb je een onblusbaar artistiek talent en
wil je dat graag delen met de buitenwereld? Stel jezelf, je werk en/of je band voor
via brugotta@brugge.be en ontvang het inschrijfformulier voor de diverse WAK-projecten.
www.ccbrugge.be/brugotta

THEATER: POQUELIN II
DOOR STAN, ARSENAAL/LAZARUS
& OLYMPIQUE DRAMATIQUE
In 2004 creëerde STAN ‘Poquelin’, een voorstelling
gebaseerd op een aantal stukken van de bekende
Franse theaterauteur Molière. De voorstelling
toerde uitgebreid in een Nederlandstalige én een
Franstalige versie.
‘Poquelin’ was een mijlpaal in de recente Vlaamse
theatergeschiedenis. Met behulp van hoge stemmetjes, kukelende samenspraak, opplaksnorren,
historisch wapentuig en een te laag hangende
kroonluchter hing STAN destijds een beeld op van
de lafhartige drijfveren van de mens.
Of ze met ‘Poquelin II’ opnieuw met dit arsenaal
aan de slag gaan, ontdek je op vrijdag 1 december om 20.00 uur in de Stadsschouwburg. Op de
scène staan enkele bekende acteurs: Els Dottermans, Stijn Van Opstal, Jolente De Keersmaeker,
Damiaan De Schrijver en Frank Vercruyssen.
Tickets kosten 12, 15 of 18 euro
www.ccbrugge.be
050 44 30 60
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CHRISTIAN RIZZO IS CURATOR VAN DECEMBER DANCE
Dansliefhebbers blazen ondertussen al meer
dan tien jaar verzamelen voor het internationaal gerenommeerde dansfestival December
Dance. Op verschillende locaties in Brugge
kunnen jong en oud genieten van hedendaagse
dans van het hoogste niveau. Dit jaar is met de
Franse choreograaf Christian Rizzo opnieuw
een curator aan zet.
Deze artistieke duizendpoot startte als rockmuzikant en modeontwerper en danste later
bij grote namen als Mathilde Monnier en Vera
Montero. Zijn werk is zo uniek dat hij in 2015
artistiek leider werd van het Centre Chorégraphique National van Montpellier. Een grote erkenning voor zijn werk in Frankrijk.
Rizzo’s ‘D’ après une histoire vraie’ was twee
jaar geleden al in het Concertgebouw te zien.
Tijdens deze December Dance toont hij wat hem
als maker en danser boeit: het lichaam in beweging of verandering.

TENTOONSTELLING
‘LA RESPIRATION DES YEUX DANS LE CADRE’
Aan December Dance is ook een tentoonstelling gekoppeld. In ‘La Respiration
des yeux dans le cadre’ stelt Rizzo een tentoonstellingsroute samen met als
rode draad het lichaam in beweging of verandering. Samen met ‘Le Fresnoy
- Studio national des arts contemporains’ selecteert hij een reeks film- en
video-installaties. Hij focust daarnaast op het werk van fotograaf en filmmaker
SMITH (Dorothée Smith) rond gendergerelateerde metamorfoses. Ten slotte
presenteert hij ook een selectie eigen beeldend werk, in samenwerking met de
Taiwanese kunstenaar Iuan Hau Chiang.
‘La Respiration des yeux dans le cadre’ loopt van woensdag 6 december tot
en met zondag 28 januari in De Bond, Buiten Smedenvest 1. Elke dag open
van 13.00 tot 18.00 uur. Gesloten op dinsdag en op 24, 25, 31 december 2017
en 1 januari 2018.

Op het programma staan enkele grote namen
en gezelschappen, zoals het befaamde Ballet
de l’opéra de Lyon (zaterdag 9 december) en
Marlene Monteiro Freitas (zondag 10 december in de MaZ). De Italiaans-Duitse choreograaf
Marco Berrettini brengt op dinsdag 12 december zijn internationaal bejubelde ‘iFeel2’ in de
MaZ en er is ook werk van Ohad Naharin op
donderdag 14 december. Hij mocht ooit actrice
Nathalie Portman trainen voor haar balletrol in
de film Black Swan.
Jong talent krijgt een podium tijdens het December Dance Platform op zondag 10 december. December Dance sluit ook deze editie af
met een voorstelling op kindermaat op zondag 17 december om 15.00 uur in de Stadsschouwburg. Met ‘D’ à Coté’, een coproductie
met Concertgebouw Brugge, wil Rizzo iedereen
aanzetten om grenzen te verleggen en om te
fantaseren over een magische droomwereld.
Drie droomwezentjes nemen je mee op een
dansante tocht vol verbeelding.
www.decemberdance.be
December Dance (van donderdag 7 tot en met
zondag 17 december) is een organisatie van Cultuurcentrum Brugge en Concertgebouw.
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TRIËNNALE BRUGGE 2018: LIQUID CITY | VLOEIBARE STAD
ONTMOETINGEN IN DE STAD
Het aftellen kan beginnen. Over zes maanden start in de binnenstad de
tweede editie van Triënnale Brugge, het internationale kunst- en architectuurparcours. Triënnale Brugge 2018: Liquid City | Vloeibare Stad
haakt in op het thema van 2015, toen er werd nagedacht over de stad als
een megapolis. Nu gaat het een stapje verder: hoe flexibel, ‘vloeibaar’,
weerbaar, kan een historische stad als Brugge zijn in een tijd waarin
niets nog zeker lijkt?
Voor het thema lieten de curatoren Till-Holger Borchert en Michel Dewilde zich onder meer inspireren door het boek ‘Vloeibare tijden’ van
de Poolse socioloog en filosoof Zygmunt Bauman (+2017). In het boek
omschrijft Bauman een wereld in verandering, waarin de huidige samenleving wordt uitgedaagd om om te gaan met de constante stroom
aan informatie en innovatie. We moeten steeds flexibeler zijn en kort op
de bal spelen zonder echt te weten wat de toekomst brengt.
Een aantal kunstenaars en architecten werd uitgenodigd om na te denken over de impact van deze onzekerheid op onze samenleving. Onder andere Roxy Paine (US), Wesley Meuris (BE), Tomás Saraceno (AR),
OBBA (KR), NLÉ - Kunlé Adeyemi (NG), Selgascano (ES) en Raumlabor
(DE) gingen de uitdaging aan. Elk brengen ze een eigen interpretatie
van de ‘vloeibare stad’. Het middeleeuwse karakter vormde daarbij een
extra uitdaging, want velen van hen zijn het gewoon om te werken en te
leven in grootsteden zoals Seoul of New York. De kleinschaligheid en
het pittoreske karakter van Brugge vragen een andere aanpak.
Veel kunstenaars en architecten lieten zich inspireren door het water
dat de stad letterlijk doorkruist en omringt. Dit water, dat Brugge ooit
wereldfaam bezorgde, wordt een metafoor voor ‘Liquid City’. Een vijftiental kunstwerken, installaties en ontmoetingsplekken zullen doorheen de binnenstad worden opgebouwd en zo een parcours vormen dat
mensen op onverwachte plekken samenbrengt. Want laat dat net een
van de doelstellingen zijn van Triënnale Brugge 2018: ontmoetingen genereren. Mensen uitdagen om de kunstwerken niet alleen te bezichtigen, maar ze ook te ‘beleven’ en op die manier deel uitmaken van het
creatieve proces.
Naast de installaties in de publieke ruimte, worden er ook tentoonstellingen georganiseerd, zoals in de Poortersloge en in de kerk van het
Grootseminarie. Triënnale Brugge werkt hiervoor nauw samen met het
Franse Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC Centre). De expo ‘Architecture of wandering / architecture de l’errance’, samengesteld door
Abdelkader Damani (FR), Till-Holger Borchert en Michel Dewilde, zal
een historisch tegenwicht bieden aan het hedendaagse parcours in de
stad. Werk van internationale radicale architecten uit de jaren zestig en
zeventig zal er worden getoond aan de hand van plannen, tekeningen
en modellen die voor de gelegenheid van Orléans naar Brugge worden
verscheept.
Tijdens Triënnale Brugge 2018 kunnen bezoekers ook genieten van een
rijk gevuld randprogramma met lezingen, debatten, rondleidingen, familiewandelingen en uiteraard een nieuw URB EGG-café. Ontdek, ontmoet en laat je inspireren. Tot in 2018!
Van zaterdag 5 mei tot en met zondag 16 september 2018
Schrijf je in op de Triënnale-nieuwsbrief via www.triennalebrugge.be.
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KADER ABDOLAH. OVER LEVEN EN
SCHRIJVEN TUSSEN TWEE CULTUREN

DE ‘COLARD MANSION’:
EEN NIEUWE LETTER ALS EERBETOON

Op donderdag 16 november is de Iraans-Nederlandse
auteur Kader Abdolah te gast in de Leeszaal van Hoofdbibliotheek Biekorf. Om 20.00 uur start hij er zijn lezing
‘Over leven en schrijven tussen twee culturen’.

Voordracht door Jo De Baerdemaeker

Abdolah vluchtte in 1985 weg uit Iran en kwam als vluchteling in Nederland terecht. Hij maakte zich de Nederlandse taal eigen en verrijkte de Nederlandstalige literatuur met de lange literaire traditie van Iran. In 1993
schreef hij in het Nederlands de verhalenbundel ‘De adelaars’. Vele romans volgden, zoals ‘De reis van de lege
flessen’ en ‘Het huis van de moskee’. Dit laatste boek
werd tot tweede beste boek van Nederland verkozen.
In 2016 verscheen ‘Salaam Europa!’. Abdolahs werken
gaan over het leven in twee culturen en over het leven in
de diaspora.

Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3
De lezing is gratis, maar om ze bij te wonen moet je je
vooraf inschrijven via www.brugge.be/kader-abdolah

Op donderdag 1 maart 2018 opent in het Groeningemuseum de prestigieuze tentoonstelling ‘Haute Lecture by Colard Mansion’, over de Brugse incunabeldrukker
(een incunabel is een boek dat gedrukt is voor 1501) Colard Mansion en de laatmiddeleeuwse boekenwereld in onze stad. De heel bijzondere typografie van Mansion verleidde letterontwerper Jo De Baerdemaeker tot diepgaand onderzoek en
het ontwikkelen van nieuwe fonts op basis van Mansions fenomenale letters. Het
onderzoek en het ontwerp gebeurden onder meer binnen een leertraject van het
European Lettering Institute (ELI).
Op donderdag 7 december legt Jo De Baerdemaeker in Hoofdbibliotheek Biekorf uit
hoe hij te werk ging. Vanaf 20.00 uur bespreekt hij het historisch-typografisch onderzoek van de incunabelen in de Brugse bibliotheek, het letterschetsen en uittekenen en de definitieve afwerking van de nieuwe fonts. Daarna worden de gloednieuwe
fonts voor het eerst aan het publiek getoond tijdens een avond die in het teken staat
van letterontwerp en typografie. De voordracht bijwonen is helemaal gratis.
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3
www.brugge.be/bibliotheek
bibliotheek@brugge.be
050 47 24 00
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GEZELLEHANDSCHRIFTEN ENGELS KLOOSTER STAAN ONLINE
Het Engels Klooster bewaart een interessante collectie ‘Gezelliana’.
Sinds kort wordt die beschreven en gedigitaliseerd. Je zult de volledige collectie kunnen bekijken via www.gezelle.be en terugvinden in
de catalogus van de Brugse Openbare Bibliotheek, waar het Guido
Gezellearchief wordt bewaard.
Gezelle had zelf een band met het Engels Klooster, want een aantal
maanden voor zijn dood werd hij er directeur. Toch dateert de verzameling niet uit die periode. Ze kwam er later terecht via de familie Verriest.
Dat verklaart de diversiteit en de rijkdom van de collectie: een veertigtal
originele poëziehandschriften van Guido Gezelle (met bekende gedichten zoals ‘Kom e keer hier’, ‘O Dichtergeest’ en ‘O Eerdentroost’), brieven van Guido Gezelle en andere correspondentie, notities, drukwerk…
De originele handschriften waren vooral in het bezit van dokter Gustaaf
Verriest. Gezelle hield een leven lang contact met hem en schreef verschillende gedichten voor hem. Verder zijn er stukken afkomstig van
advocaat Adolf Verriest en zijn zoon Jozef. Adolf studeerde samen met
Gezelle aan het Kleinseminarie van Roeselare. Later was Gezelle kind
aan huis bij het gezin van Adolf in Kortrijk. Ten slotte zijn er nog enkele
stukken van Hugo Verriest. Uiteindelijk kwamen de documenten bij
Gustaafs dochter Louise Verriest terecht. Zij liet het familiearchief in
1977 na aan zuster Mary Margaret van het Engels Klooster.

Door de samenwerking met het Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek kunnen de zusters van het Engels Klooster hun collectie nu digitaal aanbieden. Zuster Mary Aline, de abdis, gaf toestemming om de
stukken in het Engels Klooster te fotograferen. In het kader van het project ‘Gezelle Extra Muros’ worden ze nu volledig beschreven en digitaal
voor iedereen ter beschikking gesteld.

OPROEP: LAAT JE GEZELLEMATERIAAL
OPNEMEN IN DE DATABANK
Heb je als particulier Gezelliana in je bezit? Laat het beschrijven
en digitaliseren en in de databank opnemen. Met het project ‘Gezelle Extra Muros’ wil het Gezellearchief verspreide collecties in
kaart brengen en digitaal ter beschikking stellen. Door de opname
in de databank worden de waarde en de betekenis van de documenten duidelijk. Bovendien kunnen ze dan bekeken en bestudeerd worden zonder zorgen voor de eigenaar.
Bel 050 47 24 28 of mail naar els.depuydt@brugge.be

www.brugge.be/guido-gezellearchief

Donderdag 25 januari is Gedichtendag. Op die dag zijn dichters
Yannick Dangre en Miriam Van hee te gast in de leeszaal van
Hoofdbibliotheek Biekorf (Kuipersstraat 3), van 12.30 tot 13.15 uur.
Meer info op www.brugge.be/bibliotheek. Kom zeker langs!
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500 JAAR REFORMATIE
IN BRUGGE
Omdat 500 jaar Reformatie niet enkel een godsdienstig, maar
ook een geschiedkundig evenement is, zijn er dit jaar ook in
Brugge tal van activiteiten die deze verjaardag onder de aandacht brengen.

PRINT AND THE REFORMATION.
LUTHER EN HET BOEK
Lezing door prof. Andrew Pettegree
Andrew Pettegree, Professor of Modern History, University of
St.Andrews (Groot-Brittannië) geeft op woensdag 22 november
om 19.30 uur een Engelstalige voordracht over ‘Luther en het
boek’. Deze lezing vindt plaats in het Grootseminarie.

TENTOONSTELLING: 500 JAAR
LUTHER, SPOREN VAN REFORMATIE
EN PROTESTANTISME IN BRUGGE
Deze gratis kleine maar fijne tentoonstelling kun je nog tot en met
zondag 7 januari bekijken in de inkom van het Stadsarchief.
Deze expo zoomt voornamelijk in op de periode van 1578 tot 1584,
toen er in Brugge een Calvinistisch Bewind was. Ook de periode van
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1814-1830) was van belang voor het oprichten van de Protestante Kerk in Brugge en krijgt
de nodige aandacht.
Stadsarchief, Burg 11A
stadsarchief@brugge.be
050 44 82 60

De protestantse reformatie en Luther in het bijzonder hebben
het gedrukte boek grondig beïnvloed. Door de reformatie werd
de boekenmarkt immers opengegooid en kreeg het boek een
nieuw uitzicht. Deze evolutie begon in Wittenberg met Maarten
Luther en Lucas Cranach in de hoofdrollen.
Vlak voor de lezing, van 18.30 tot 19.30 uur, kun je kennismaken
met exemplaren van Lutherdrukken en andere 16de-eeuwse
boeken, een collectiepresentatie door de Bibliotheek van het
Grootseminarie Brugge.
Miraeuslezing (internationale boekhistorici spreken over hun onderzoek) van
de Openbare Bibliotheek Brugge, Cultuurbibliotheek en Grootseminarie Brugge
i.s.m. de Vlaamse werkgroep Boekgeschiedenis
Grootseminarie, Potterierei 72
Inschrijven via onthaal@grootseminarie.be
Deelnemen kost 5 euro. Vrienden van de Biekorfbibliotheek, leerkrachten van
het Sint-Lodewijkscollege en leden van de Cultuurbibliotheek betalen 3 euro.
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EXPO GRUUTHUSE IN GALANT GEZELSCHAP NU EEN NIEUWE GRUUTHUSESITE
OOK OP ERFGOEDBRUGGE.BE
De Gruuthusesite is een van de mooiste plekjes van Brugge. Menig beIn afwachting van de heropening van het Gruuthusepaleis is een selectie
uit de Gruuthusecollectie tijdelijk te bewonderen in de expo ‘Gruuthuse
in Galant Gezelschap’ in het Arentshuis. Dit is vandaag ook een museum, maar in de 18de eeuw was het een riante woning waar de bewoners
een luxueus leven leidden. In de tentoonstelling kom je meer te weten
over de geschiedenis van deze plaatsen en gaat de collectie toegepaste
kunst van Gruuthuse in dialoog met schilderijen, tekeningen en aquarellen uit de collectie van het Groeningemuseum. Samen vertellen ze
het boeiende verhaal van de leefcultuur in Brugge in de 18de eeuw,
waar thee werd gedronken uit fijn porselein, waar de heer des huizes
een verzameling exotische objecten uitbouwde en waar mevrouw zich
het hoofd brak over welke mutsenslip bij welke jurk paste.
Alle tentoongestelde objecten kun je nu ook online bekijken op
ErfgoedBrugge.be. Dankzij de snellink www.galantgruuthuse.be zie je
meteen welke objecten in welke zaal staan opgesteld. Bij elk object krijg
je nauwkeurige informatie. Je kunt ook tot in de kleinste details inzoomen of een reactie nalaten.
Ben je benieuwd wat een portret van Joseph Van Huerne en een tekening van een negengordelig gordeldier met elkaar gemeen hebben? Wil
je weten wat de verhouding is tussen een zilveren tabaksdoos en een
porseleinen theepot? Surf naar www.galantgruuthuse.be. Deze website
toont een kleine selectie van de Gruuthusecollectie, maar er staat veel
meer online. Wist je dat er meer dan 5.500 objecten uit de Gruuthusecollectie te vinden zijn op ErfgoedBrugge.be?
www.ErfgoedBrugge.be
www.galantgruuthuse.be

zoeker maakt graag een ommetje over het plein en het vlakbij gelegen
Bonifaciusbruggetje. De restauratie van het Gruuthusepaleis startte
in 2014. De laatste stellingen zijn nu verdwenen en het ruime plein
wordt terug opengesteld zodat voorbijgangers de pas gerestaureerde
gevels kunnen bewonderen.
Musea Brugge wil de bezoekersbeleving optimaal maken door te investeren in de ontwikkeling van de hele site rond het Gruuthusemuseum en
de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Een gloednieuw, hedendaags onthaalpaviljoen zal ervoor zorgen dat
de kassafunctie uit het museum en de kerk verdwijnt. Zo kunnen de
monumenten hun eigenheid behouden. Op het plein komen stroken die
voor iedereen gemakkelijk begaanbaar zullen zijn. Ook de toiletten en
de atelierruimtes worden compleet vernieuwd. Bovendien kreeg Stad
Brugge recent het goede nieuws dat Toerisme Vlaanderen de Gruuthusesite subsidieert als een kernattractie voor kwaliteitsvol toerisme in
Brugge en Vlaanderen.
Om de grote inrichting mogelijk te maken, zal het plein opnieuw worden
afgesloten voor het publiek in het voorjaar van 2018. Ook de museuminvulling en het feitelijke parcours zullen vanaf dan worden opgebouwd
en beëindigd.
Het compleet vernieuwde Gruuthusemuseum zal vanaf begin 2019 toegankelijk zijn. Een mix van objecten uit de rijke erfgoedcollecties van
Brugge zullen er verhalen vertellen uit 500 jaar Brugse geschiedenis.
Je krijgt alvast een voorsmaak in de tentoonstelling ‘Gruuthuse in Galant Gezelschap’, nog tot 22 april 2018 in het Arentshuis.
Volg de verdere ontwikkeling van de Gruuthusesite in BiS en op
www.gruuthusemuseum.be. In februari 2018 mogen alle Bruggelingen
een uitnodiging verwachten voor een feestelijk weekend in hun gerestaureerde stadspaleis.
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PIETER POURBUS EN DE VERGETEN MEESTERS
Ontmoet dit najaar de vergeten Brugse meesters uit de 16de eeuw
in het Groeningemuseum. Ontdek nog tot en met zondag 21 januari
de Brugse kunstwereld tijdens een economische recessie en bewonder het indrukwekkende oeuvre van Pieter Pourbus en vergeten
meesters zoals Marcus Gerards, Pieter I Claeissens en zijn zonen
Gillis, Pieter II en Antonius.
Brugge wordt in de 16de eeuw getroffen door een economische achteruitgang en loopt leeg. Jonge kunstenaars trekken naar Antwerpen,
dat zichzelf tot nieuwe kunsthoofdstad van Vlaanderen kroont. Maar
met het roemrijke artistieke verleden als inspiratiebron, ontstaat er in
Brugge een geheel nieuwe stijl.
Pieter Pourbus is een van de artistieke uitzonderingen als hij in 1543
bij Lancelot Blondeel in Brugge begint. Onder het ervaren oog van de
Brugse meester ontpopt Pourbus zich tot hét aanstormend talent en
weet hij veel vooraanstaande opdrachten binnen te slepen. Van ‘Het
Laatste Oordeel’ en de 'Annunciatie' tot treffende portretten van Brugges voornaamste families.
Dé verrassing van de tentoonstelling is het oeuvre van de Claeissens.
Recent onderzoek identificeerde en reconstrueerde hun eeuwenlang onbekende oeuvre. Voor het eerst maak je kennis met de uitgebreide collectie van Pieter I Claeissens en zijn zonen Gillis, Pieter II en Antonius.

EXTRA AANBOD
Audiogids
2 euro. Ook gratis downloadbaar via www.xplorebruges.be

De groene pluim
Opdrachtenboekjes voor kinderen van 6 tot 12 jaar, begeleid door hun (groot)ouders. Ook voor scholen: 1ste tot
3de graad lager onderwijs. Gratis, maar op aanvraag via
musea.reservatie@brugge.be.

Rondleidingen in de tentoonstelling
75 euro. Ongeveer 1.30 uur. Maximaal 20 deelnemers.
Reservatie: 050 44 46 46 of
toerisme.reserveringen@brugge.be.

Stadswandeling met gids (incl. bezoek aan de
Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Brugse Vrije)
100 euro. Ongeveer 2 uur. Maximum 20 deelnemers.
Reservatie: 050 44 46 46 of
toerisme.reserveringen@brugge.be.

Stadswandeling met app Xplore Bruges
Download de app en wandel langs gebouwen, kunstenaarsateliers en kerken uit het 16de-eeuwse Brugge.
www.xplorebruges.be

Lezingen
- Conservatie en nieuwe montage van het Brugse stadsplan van Marcus Gerards door Ann Peckstadt op zondag
3 december.
- Lezing door Samuel Mareel op zondag 21 januari.
Meer info op www.museabrugge.be

Magis
Nog niet genoeg van de vergeten meesters? Surf naar
www.kaartenhuisbrugge.be/magis

Publicaties
- Catalogus: Vergeten meesters. Pieter Pourbus en de
Brugse schilderkunst 1525-1625 (45 euro);
- Themanummer OKV: Pieter Pourbus en de vergeten
meesters (10 euro).
Te koop in Museumshops Groeningemuseum & Arentshof, Dijver 16.
Groeningemuseum, Dijver 12
Gratis voor inwoners van Brugge
www.museabrugge.be
I.s.m. Museum Gouda waar van 20 februari tot 17 juni 2018
‘Pieter Pourbus, meester-schilder uit Gouda’ plaatsvindt.
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WILLIAM KENTRIDGE.
SMOKE, ASHES, FABLE
XPLORE BRUGES LAAT JE KENNISMAKEN MET
PIETER POURBUS EN DE VERGETEN MEESTERS
De museumtour ‘Pieter Pourbus en de vergeten meesters’ in
XploreBruges.be laat je kennismaken met 22 topwerken uit de expo.
Elk werk wordt uitgebreid voorzien van extra fotomateriaal, filmpjes en
duidingsteksten. Ideaal om je museumbezoek voor te bereiden of om
thuis nog even na te genieten.
Er is ook een gelijknamige stadswandeling terug te vinden op
XploreBruges.be. Download de wandeling en ontdek waar Pieter Pourbus woonde, wie zijn opdrachtgevers waren of waar in Brugge er nog
werken van hem en zijn tijdgenoten hangen. Bekende plekken als de
Sint-Jakobskerk, de Markt of de Burg bekijk je door de ogen van deze
16de-eeuwse meesters.
www.xplorebruges.be of download gratis de app
Xplore Bruges via Google Play of Apple Store.

Sinds zijn internationale debuut op de DOCUMENTA X in 1997,
verwierf de Zuid-Afrikaanse kunstenaar William Kentridge (°1955)
wereldwijde faam. Hij is voornamelijk bekend om zijn tien animatiefilms ‘Drawings for Projection’. Tot de verbazingwekkende veelzijdige werken van Kentridge behoren meesterlijke tekeningen,
prenten, wandtapijten, beeldhouwwerken, lezingen en operaproducties.
Deze tentoonstelling loopt nog tot en met zondag 25 februari en
toont uitzonderlijke kunstwerken, speciaal door Kentridge gemaakt voor het Brugse Sint-Janshospitaal. Deze zorginrichting
werd 850 jaar geleden gesticht en is een van de oudste bewaarde
van Europa. Opgebouwd rond de thema’s van trauma en genezing is de blikvanger van deze tentoonstelling de video-installatie
‘More Sweetly Play the Dance’, een hedendaagse interpretatie van
de middeleeuwse Dodendans.
De dialoog tussen de tentoongestelde kunstwerken en de opmerkelijke ziekenhuisomgeving verenigt de verschillende lagen van de
geschiedenis met elkaar.
Bij de tentoonstelling hoort een catalogus: William Kentridge.
Smoke, Ashes, Fable (45 euro).
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38
Gratis voor inwoners van Brugge
www.museabrugge.be
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BRUGGE FOTO 17
FOTOTRAJECT IN HET STADSCENTRUM
Van zaterdag 2 december tot en met zondag 7 januari
heeft de vijfde editie van Brugge Foto plaats. Dit stadsfestival over fotografie omvat tentoonstellingen op dertien
prachtige plekken in het Brugse centrum. Alle expo’s bevinden zich op wandelafstand van elkaar.
Het festival getuigt van de grote diversiteit in de wereld van
het fotografische beeld, met aandacht voor documentaire
verhalen, fotografische essays, conceptuele fotografie en
video-installaties.
Meer dan veertig Belgische en buitenlandse fotografen,
zoals Tim Richmond (GB), Isabelle Pateer, Lieven Lefere
en Sanne De Wilde, tonen hun projecten. Brugge Foto presenteert ook enkele groepstentoonstellingen met interessante concepten.
In het Concertgebouw wordt met ‘Ad Noctum’ de link
gelegd met het December Dance festival, dat wordt gecureerd door Christian Rizzo. Deze choreograaf laat zich
vooral inspireren door de duisternis en het mysterie. ‘Ad
Noctum’ presenteert donker werk van onder andere Annelies de Mey, Aurore Dal Mas en Zoë Parton.
In de Bogardenkapel worden met de expo ‘Turn/Return’
in een perfecte cyclische beweging relaties gelegd tussen
het werk van tien fotografen, waaronder Massao Mascaro,
Dries Segers, Julie Van der Vaart, Filip De Smet en Michel
Mazonni.
In een prachtig pand in de Sint-Jansstraat loopt ‘Dark
Rooms. Photography and beyond’. Daar gaat de fotografie
in dialoog met andere kunstvormen. Op de affiche staan
namen als Koen Hauser (NL), Isabelle Wenzel (NL), Maria
Kapajeva (GB) en Danielle van Zadelhoff.
Er is ook een ‘Startevent’ in het Concertgebouw op zondag
3 december. Je beleeft er een concert van Nordmann, het
‘live magazine’ de Donkerste Kamer en filmvoorstellingen. Je vindt er ook een bookshop en een portfolioreview
in samenwerking met Urbanautica. Het Salon sluit af met
presentaties van merkwaardige fotoprojecten.
De tentoonstellingen zijn te bezoeken van donderdag tot zondag,
van 14.00 tot 18.00 uur. Detailinformatie over openingsuren vind je op
www.bruggefoto.be en www.facebook.com/BRUGGEFOTO.
Brugge Foto 17 is een samenwerking van Musea Brugge, Cultuurcentrum
Brugge, Het Entrepot, Concertgebouw, Fotohuis Stedelijke Academie
Brugge DKO, Stadsbioscoop Lumière, KAAP/De Werf,
Snuffel Youth Hostel, PAK en 44 Gallery, met de steun van Stad Brugge.
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T.e.m. do 30/11

Boxes (i.k.v. 300 jaar Academie), Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 6

T.e.m. zo 3/12

Tentoonstelling 300 jaar Academie, Stadshallen

p. 4

T.e.m. zo 3/12

Masterview, Garemijnzaal (Belfort)

p. 4

T.e.m. zo 7/01

Expo 500 jaar Luther, Stadsarchief

p. 32

T.e.m. zo 7/01

Fietstentoonstellingen in 'Mijn Brugge' en Volkskundemuseum

p. 12

T.e.m. zo 21/01

Expo Pieter Pourbus en de Vergeten Meesters, Groeningemuseum

p. 34

T.e.m. zo 25/02

William Kentridge. Smoke, Ashes, Fable, Sint-Janshospitaal

p. 35

Di 14/11

A Dark Night @ Cinema Lumière

p. 16

Do 16/11

Lezing Kader Abdolah, Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 30

Za 18 t.e.m. za 25/11

Brugse Zwembaddagen

p. 19

Wo 22/11

Lezing Andrew Pettegree: Print and the reformation. Luther en het boek, Grootseminarie

p. 32

Do 23/11

Albert Hammond, Stadsschouwburg

p. 9

Do 23/11

Soccer On Ice, Boudewijn Seapark

p. 16

Vr 24/11

Karim Baggili - Apollo You Sixteen, Stadsschouwburg

p. 9

Vr 24 en za 25/11

City Hacks, Ondernemerscentrum Brugge

p. 23

Za 25/11

Brugotta Club: The Violent Husbands, Theaterzaal Biekorf

p. 27

Za 25/11 t.e.m. wo 6/12

Campagne intrafamiliaal geweld

p. 26

Wo 29/11

Infoavond energie - Brugge Centrum en Christus-Koning, ’t Reitje

p. 22

Vr 1/12

Poquelin II, Stadsschouwburg

p. 27

Vr 1 en za 2/12

Markt!, De Tank

p. 23

Vr 1/12 t.e.m. ma 29/01

Nationale BOB-campagne

p. 7

Elk weekend dec
1e weekend jan

Shoppingdagen (behalve 24/12 en 31/12), winkelstraten

p. 10

Za 2/12 t.e.m. zo 7/01

Brugge Foto 17, diverse locaties

p. 36

Ma 4/12

Infoavond energie - Sint-Pieters, De Dijk

p. 22

Wo 6/12

Fluo Sint (i.k.v. Fluo Flitst)

p. 12

Wo 6/12 t.e.m. zo 28/01

Expo ‘La Respiration des yeux dans le cadre’ (i.k.v. December Dance), De Bond

p. 28

Do 7/12

Lezing Jo De Baerdemaeker: ‘De Colard Mansion’, Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 30

Do 7 t.e.m. zo 17/12

December Dance, diverse locaties

p. 28

Zo 10/12

Midwinterfeest, Balstraat en Peperstraat

p. 9

Ma 11/12

Algemene Vergadering Brugse sportraad, Daverlo

p. 19
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Di 12/12

Opleiding signaalgever, Daverlo

p. 20

Ma 18/12

Infoavond energie – Brugge Centrum, Stadhuis

p. 22

Wo 20/12

Wetenschapscafé: cannabis, De Snuffel

p. 18

Wo 20/12

Sioen Plays Graceland, Stadsschouwburg

p. 9

Do 21/12

Wim Opbrouck – Singalong Songbook, Stadsschouwburg

p. 9

Do 21/12

Warmathon, Minnewaterpark

p. 8

Za 23/12

Daverend/Unplugged: Lucy and the Birds + From Whence We Came, Daverlo

p. 9

Wo 27/12 t.e.m. vr 5/01

Kwibus, diverse locaties (niet op ma 1/01)

p. 16

Wo 27/12

Wintertintels, Stadsschouwburg

p. 8

Zo 7/01

Nieuwjaarsborrel, Burg

p. 6

Vr 12 t.e.m. ma 15/01

Weekend zonder alcohol achter het stuur

p. 7

Di 16/01

Infoavond energie – Zeebrugge en Lissewege, Gemeenschapshuis Zeebrugge

p. 22

Za 20 t.e.m. wo 24/01

Uitwijken, Brugse wijken

p. 26

Do 25/01

Gedichtendag, Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 31

Vr 26 en za 27/01

Wintervonken, Burg

p. 26

Ma 29/01

Infoavond energie – Dudzele, De Polder

p. 22

Do 1/03

Infoavond energie – Assebroek, Daverlo

p. 22

Vr 2/03

Infoavond energie - Sint Kruis, Gemeenschapshuis

p. 22

Di 13/03

Infoavond energie – Sint-Michiels, Xaverianen

p. 22

Wo 14/03

Infoavond energie – Sint-Jozef, Buurthuis

p. 22

Do 22/03

Infoavond energie – Sint-Andries, MaZ

p. 22

Ma 26/03

Infoavond energie - Brugge Centrum en Christus-Koning, De Ganzenveer

p. 22

Vr 20/04

Brugotta Club: Beuk, Theaterzaal Biekorf

p. 27

Vr 27/04 t.e.m. zo 6/05

Week van de Amateurkunsten

p. 27

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

Triënnale Brugge, diverse locaties

p. 29
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WEDSTRIJD
Op welke datum vindt de
nieuwjaarsborrel in 2018 plaats?

ANTWOORD VORIGE VRAAG:
Het pleintje voor de Biekorf Theaterzaal heet tijdens dit cultuurseizoen
het 'Marecplein'. Drie winnaars krijgen binnenkort een ingekaderde gesigneerde reproductie van 'Het Zwanenspel' van Marec.

Drie deelnemers winnen elk een duoticket voor de slotvoorstelling van
December Dance ‘Christian Rizzo/ICI-CCN Montpellier, D’à Coté’ op
zondag 17 december 2017 om 15.00 uur in de Stadsschouwburg.

Naam en voornaam

Stuur je antwoord voor maandag 27 november 2017 per mail
naar persdienst@brugge.be of per post naar Communicatie &
Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge. Je kunt de antwoordstrook ook
deponeren in de brievenbus van het Stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge.

Geboortejaar
Adres

E-mail + tel.

Antwoord wedstrijdvraag

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

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

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

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

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

