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BESTE BRUGGELING

T

ijdens de eindejaarsperiode staat Brugge garant voor gezelligheid, zowel in het centrum als in de deelgemeenten. Het
sfeervolle Midwinterfeest in de Balstraat en het spectaculaire Wintervonken op de Burg staan opnieuw op de kalender. Bovendien brengt de Uitwijken Wintertoer samenhorigheid
naar de Brugse wijken. Dit zorgt voor warmte tussen de mensen.
Ook andere initiatieven brengen mensen samen in onze stad. De
uitbouw van het plan ‘Vierkant tegen eenzaamheid’ wordt verder
uitgerold. Op de site Rond den Heerd in Sint-Pieters komt er een
nieuw buurtcentrum met een buurtrestaurant en een wijkgezondheidscentrum. In december starten er dialoogtafels over de
knelpunten in onze gezondheidszorg. In diezelfde maand lopen
we opnieuw rondjes voor het goede doel tijdens de Warmathon.

Ik ben er trots op
dat ik zes jaar uw
burgemeester mocht zijn

Het stadsbestuur moedigt Bruggelingen aan om bij elkaar aan
te kloppen en elkaar te helpen, maar ook de politie is vaak een
aanspreekpunt voor buurtbewoners. Stad Brugge vergroot de
bereikbaarheid van deze belangrijke schakels in de wijk. De wijkinspecteurs zullen vanaf nu met een elektrische fiets rijden om
sneller op hun bestemming te raken en beschikken over een gsm
en laptop om u beter van dienst te zijn.
Het is belangrijk om te blijven werken aan de toekomstvernieuwing. In deze BiS laten we de architecten die aan de nieuwe
Gruuthusesite werken, aan het woord. Ook de abdijkerk op de site
Sint-Godelieveabdij is aan een opknapbeurt toe, zodat deze een
nieuwe functie kan vervullen. Momenteel zamelt Brugge Foundation hiervoor fondsen in. Aan de toekomst denken, betekent
ook aandacht hebben voor het milieu. Daarom komen er op verschillende plaatsen in de stad nieuwe autodeelplaatsen en elektrische laadpalen.
Beste Bruggeling,
Ik ben er trots op dat ik zes jaar uw burgemeester mocht zijn.
In die tijd hebben we hard gewerkt en veel gerealiseerd. Ik hoop
samen met u dat we daar nog lang de vruchten van zullen mogen
plukken. We zien elkaar nog!
Nog even uw burgemeester,
Renaat Landuyt
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EINDEJAAR IN BRUGGE

KERSTLOOP OP 7 DECEMBER
Op vrijdag 7 december keert de Kerstloop
terug naar Brugge. Ook deze achtste editie steunt goede doelen. Deze keer zijn dat
basisschool Spermalie (school voor slechthorende of dove kinderen, slechtziende of
blinde kinderen en kinderen met autismespectrumstoornis), LEIF West-Vlaanderen
(LevensEinde InformatieForum, laagdrempelige dienstverlening rond levenseinde),
VZW Ter Dreve (dienstencentrum voor personen met verstandelijke beperking en autismespectrumstoornis) en Vi-Ge Noordzee
(Brugse erkende sportclub voor personen
met een visuele beperking).
In 2017 was de wedstrijd volledig uitverkocht en de organisatoren verwachten
dat ook dit jaar alle tickets de deur zullen uitgaan. Als je wilt deelnemen aan de
6-kilometerjogging of de 10-kilometerloop,
schrijf je dus best snel in. De start blijft op
de Markt, met de schaatspiste en de kerstmarkt op de achtergrond. De aankomststreep ligt dit jaar op de Burg.
www.lopenvoorhetgoededoel.be/nl/Kerstloop/info.php

LOOP WARM VOOR
EEN ZELFGEKOZEN GOED DOEL
De Warmathon van Studio Brussel wordt
jaarlijks georganiseerd in de Warmste Week,
de week voor de kerstvakantie. Het Brugse
luik van dit evenement vindt dit jaar plaats
in het Tillegembos op zondag 23 december.
Over een parcours van om en bij de 2,7 kilometer kun je lopen, stappen of joggen voor
een zelfgekozen goed doel. Je bepaalt zelf
hoeveel rondjes je loopt of wandelt.
Het Warme dorp wordt opgebouwd op de
parking in de Wittemolenstraat. De parkeerplaatsen voor de deelnemers zullen terug te
vinden zijn op de Veemarkt in Sint-Michiels.
www.dewarmsteweek.stubru.be/artikels/
praktisch-de-warmathon-in-brugge

MIDWINTERFEEST
Wie intens geniet van een knusse winterse
kerstsfeer moet op zondag 9 december tussen 11.00 tot 18.00 uur afzakken naar de
(kerst)Balstraat en zijn gezellige kerstmarkt.
Je vindt er handgemaakte cadeautjes, warme
chocolademelk en heerlijke wafels. Breng
een bezoekje aan het Kantcentrum en zie de
klosjes heen en weer vliegen of laat je betoveren door het straattheater op het Adornesdomein. Sla onder begeleiding van de smid
op een aambeeld in de tuin van het Volkskundemuseum of schuif bij aan de knutseltafel
om met naald en draad je eigen kerstkaarten
te maken. Houd je meer van zingen? Smeer
je keel, rep je naar de Jeruzalemkapel en zing
uit volle borst kerstliedjes mee!
Adornesdomein, Peperstraat 3, 8000 Brugge
Kantcentrum, Balstraat 16, 8000 Brugge
Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
www.museabrugge.be
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‘EN ROUTE’ DOORHEEN DE KERSTPERIODE MET
CULTUURCENTRUM BRUGGE
Om je tijdens de eindejaarsperiode helemaal in feeststemming te brengen,
neemt Cultuurcentrum Brugge je mee ‘en route’ door een fascinerende decembermaand.
De volgende voorstellingen zijn niet te missen.

MAXIM STORMS: BROTHER BLUE
Dinsdag 18 december 2018 om 20.00 uur
Biekorf Theaterzaal, Sint-Jakobsstraat 8,
8000 Brugge
Bruggeling Maxim Storms wordt wel eens de
Vlaamse Charlie Chaplin of Buster Keaton
genoemd. Hij knutselt een bevreemdende
collage in elkaar, samengesteld uit brokjes taal, geluid, dans, licht en ruimte. De
lichaamstaal van zijn Brother Blue is een
kruising van mime, clownerie, commedia
dell’arte en Japanse butoh.
Maar vergis je niet: echt lief is hij niet en nog
minder onschuldig. Zijn verschijning is misschien onweerstaanbaar grappig, maar in
Brother Blue schuilt een sluipende kwaadaardigheid. Iemand heeft namelijk zijn staart
gestolen en zal daarvoor moeten boeten. Je
bent gewaarschuwd!

FROMMERMANN EN TOMMY
WIERINGA: FROMMERKERST
Woensdag 19 december 2018 om 20.00 uur
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29,
8000 Brugge
Samen met de Nederlandse schrijver Tommy Wieringa geeft het vocaal ensemble
Frommerman een nieuwe richting aan platgetreden kerstpaden. Doorheen een breed
liederenpalet van Bert en Ernies ‘Ik ben een
Kerstbal’ over ‘Jingle Bells’ tot een klassiek
kerstlied als ‘God rest ye merry Gentleman’,
verkennen zij de kerstbeleving in al haar
dubbelzinnigheid. Onverwoestbare klassiekers en minder bekend repertoire worden afgewisseld met warme, actuele kerstverhalen
van de schrijver.

WINTERTINTELS
Zondag 23 december 2018 om 14.00 uur
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29,
8000 Brugge
Kinderen vanaf 6 jaar die graag knutselen,
zijn net voor Kerstmis welkom in de Stadsschouwburg voor Wintertintels. Ouders zijn
niet toegelaten, want om je creatieve kerstspinsels de vrije loop te laten, heb je geen
volwassen pottenkijkers nodig. Terwijl de
jeugdige creatievelingen zich tijdens de workshops uitleven met theater, dans, muziek of
vertelling, kunnen de ouders onbezorgd hun
laatste kerstinkopen doen of de laatste hand
leggen aan het kerstmenu.

WINTERCIRCUS
CARRÉ CURIEUX: FAMILLE CHOISIE
Vrijdag 4 januari 2019 om 20.00 uur,
zaterdag 5 januari 2019 om 19.00 uur
en zondag 6 januari 2019 om 16.00 uur
Zeelaan 2, 8380 Brugge
In samenwerking met Brugge Plus
Famille Choisie is een pittig familiefeestje
in een circustent in putje winter. Vier broers
- niet echt familie, maar gaandeweg wel
broers geworden - nodigen je uit aan hun
constructieve feesttafels in een minimalistische voorstelling vol intense gevoelens, betoverende beelden en ontroerende poëzie.
Net als je van alle verwonderingen bent bekomen, serveren ze nog straffer werk. Ten
slotte brengen de broers een heuse kersttoast uit en klinken ze op het nieuwe jaar en
op de samenhorigheid.

www.ccbrugge.be
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OOK IN DE WINTER
EEN PROPERE STOEP

Tijdens de winter kunnen sneeuw en ijs voor gladde
wegen en voetpaden zorgen. De Stad doet er alles
aan om problemen te voorkomen, maar ook jouw
medewerking is belangrijk.
Elke Bruggeling kan een gemeentelijke administratieve geldboete krijgen 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 voor de woonst
een strook van 1 meter breed sneeuwvrij maken.

PARTICULIEREN KUNNEN
STROOIZOUT KOPEN VOOR
70 CENT PER 10 KILOGRAM
Je kunt zakken strooizout kopen in het Huis van de
Bruggeling, bij Openbaar domein-Stadsreiniging
(Walweinstraat 20), in alle gemeenteafdelingen en
in de containerparken in Sint-Michiels, Sint-Pieters en Zeebrugge. Het zout is ook te koop in de
gewone handelszaken. De prijs kan daar wel iets
hoger liggen.

KOOP HET ZOUT TIJDIG AAN
Je kunt het strooizout nog aanschaffen tot en met
vrijdag 15 maart 2019. Koop er genoeg en wacht
niet tot het vriest. Meer info over de aanpak van het
strooien staat op www.brugge.be.

NIEUWJAARSDRINK OP
ZONDAG 6 JANUARI
Het stadsbestuur nodigt jou, je familie en je vrienden uit op de jaarlijkse nieuwjaarsborrel van Stad
Brugge. Die vindt plaats op de Burg op zondag 6
januari 2019. Vanaf 11.45 uur is iedereen van harte
welkom om mee te klinken op het nieuwe jaar.

KUN JE JE STOEP NIET ZELF REINIGEN?
Ben je niet goed te been en is zelf sneeuwruimen
niet mogelijk? Vraag hulp aan je buren, familie of
poetshulp. Ben je ouder dan 75 jaar, kun je zelf
geen sneeuw ruimen en heb je geen familie, buren
of poetshulp die dit voor jou kunnen doen, bel dan
naar 050 44 80 66.
Ook wie vorig jaar al op de lijst stond en nu weer
hulp wil, moet bellen.
Wacht niet tot het sneeuwt!
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EINDEJAARSMOBILITEITSPLAN MAAKT VAN SHOPPEN EEN FEEST
10 SHOPPINGDAGEN

Vanaf december is het weer shoppen troef in Brugge. Dankzij een
efficiënt eindejaarsmobiliteitsplan slaan de Stad, De Lijn en de
handelaars opnieuw de handen in elkaar om het shoppen extra
aangenaam te maken. Tijdens de shoppingdagen (weekends van
8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 en 30 december 2018 en 5 en 6 januari 2019)
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 autoluw gemaakt.

VERKEERSMAATREGELEN

Tijdens de shoppingdagen is gemotoriseerd verkeer niet toegelaten in de hierboven vermelde straten. Fietsers, fietstaxi's en
de shoppingshuttlebusjes worden wel toegelaten in de autoluwe
zone, net als hulpdiensten en (elektrische) rolstoelen gebruikt
door personen met een motorische beperking. Vanaf de ring, ter
hoogte van de ventweg op de R30, ontraden paaltjes de toegang tot
de Zuidzandstraat.
Een klein aantal automobilisten mag indien strikt nodig stapvoets
rijden in de Zuidzandstraat:
- bestuurders waarvan de garage voor hun voertuigen door de
invoering van de verkeersvrije zone niet meer toegankelijk is
(zoals tijdens autoluwe zaterdag en de eerste koopzondag van
de maand);
- abonnementhouders van Parking Zilverpand;
- bestuurders met een parkeerkaart voor zorgverstrekkers;
- bestuurders opgenomen in de 'White List ANPR' (zoals hulpdiensten);
- gasten van bepaalde hotels met vertrek- of aankomstdatum op
een shoppingdag.
Tijdens de shoppingdagen zijn de centrumparkings Zilverpand en
Biekorf van 12.00 tot 18.00 uur niet bereikbaar voor bezoekers,
maar wel voor abonnementhouders. De andere ondergrondse
parkings zijn gewoon bereikbaar. Taxi's verhuizen tijdelijk van de
Markt naar de laad- en loszone in de Wollestraat. De taxistandplaatsen in de Vlamingstraat blijven bereikbaar. Taxi’s 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
(lijnen 4, 13 en 14) tussen 12.30 en 19.00 uur een alternatief parcours, omdat de halte Markt wegvalt. Deze bussen rijden wel in
de Zuidzandstraat, maar draaien vervolgens rechtsaf voor de SintSalvatorskathedraal. De dichtste haltes worden de Stadsschouwburg, Sint-Salvatorskathedraal en de stopplaatsen Dijver en OnzeLieve-Vrouwekerk. Tussen 12.30 en 19.00 uur worden extra gratis
busritten van en naar omliggende gemeentes ingelegd en extra
pendelbussen van en naar de P&R-parkings Vives en Steenbrugge. Vanaf alle rand- en P&R-parkings is er gratis openbaar vervoer. De parkeerterreinen van Vives en het AZ Sint-Jan doen dienst
als extra P&R-parkings.

(EXTRA) SHUTTLES OP WEEKDAGEN
Tijdens de kerstperiode kan het ook op weekdagen erg druk zijn. De
gratis centrumshuttle - die rijdt tussen het station en randparking Lodewijk Coiseaukaai - zal de verwachte drukte tijdens de weekdagen
deels opvangen. Om extra ondersteuning te bieden, legt de Stad op
woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 december tussen 10.00 en
20.00 uur een extra gratis shuttledienst in tussen P&R-parking Steenbrugge en de Oude Burg (halte Hof van Watervliet), met een frequentie
van 10 minuten.

OUDEJAARSAVONDACTIE

Dankzij het extra nachtaanbod van De Lijn reis je gratis op Brugs grondgebied van 4.50 uur 's morgens op oudejaarsdag tot 7.00 uur ’s ochtends op nieuwjaarsdag.

CAMPAGNE

Stad Brugge en De Lijn stelden een uitgebreid promotieplan op, onder meer met een speciale eindejaarsfolder van De Lijn, een spotje op
Focus/WTV en een promofilmpje in alle Brugse bioscopen. Daarnaast
verschijnen er advertenties in lokale kranten en magazines en wordt er
promotie gevoerd via de sociale media en nieuwsbrieven. De campagne
duikt eveneens op in het Brugse straatbeeld, met bestickering op diverse bussen van De Lijn.

De gratis shoppingshuttle rijdt die dagen tussen 10.00 en 18.00
uur onafgebroken in een lus van ’t Zand via de Markt naar het
Biskajerplein.

www.delijn.be
070 220 200

Meer info? Raadpleeg de folder bij deze BiS.

www.brugge.be/shuttlebus
050 44 8000
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UITWIJKEN WINTERTOER

WINTERVONKEN

Net voor Wintervonken trekt Uitwijken van zaterdag 19 tot en met
woensdag 23 januari 2019 naar de Brugse wijken met de hartverwarmende voorstelling 'Amor' van Compagnie Bilbobasso.

Het nieuwe jaar brengt met Wintervonken extra warmte en gezelligheid
naar de Burg. Verwacht je op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari 2019
weer aan een sfeervolle voorstelling, stemmige livemuziek en uiteraard
het warmste winterterras, aangekleed door de Vuurmeesters.

'Amor' (of à mort?) brengt het relaas van een huwelijk met heel wat
jaren op de teller. Het stuk bewijst dat er een dunne lijn loopt tussen
liefde en haat.
Verwacht je aan extreem korte lontjes en een duel vol vuur en niet
volledig gedoofde passie. 'Tot de dood ons scheidt' is allesbehalve een
vage belofte. Ontvlambaar spektakel is verzekerd in dit huishouden.

De bar gaat open om 17.00 uur. De voorstelling op de Burg start om
19.30 uur en wordt gevolgd door een concert op het winterterras.
Het programma met onder meer Human Brush van Vincent Glowinski
ontdek je op www.wintervonken.be.
www.wintervonken.be

WAAR EN WANNEER?
Zaterdag 19 januari 2019 in Sint-Michiels,
Groene-Poortdreef t.h.v. nr. 16, parking Casserole;
Zondag 20 januari 2019 in Male, Kerk Sint-Thomas,
Brieversweg – Peellaertplein;
Maandag 21 januari 2019 in Sint-Pieters, Park Ter Poele,
Sint-Pietersgroenestraat t.h.v. de Karel Ledeganckstraat;
Dinsdag 22 januari 2019 in Koolkerke, Kerkplein, Arendstraat;
Woensdag 23 januari 2019 in Zwankendamme,
Lisseweegse Steenweg (t.h.v nrs. 124 – 146).
Locaties onder voorbehoud van wijzigingen.
De voorstelling start telkens om 19.30 uur, maar kom gerust
wat vroeger, want de bar opent om 19.00 uur.

www.uitwijken.be
Uitwijken en Wintervonken zijn een organisatie van Brugge Plus vzw.

CHOCOLADEFESTIVAL BRUGES
IN CHOC
Op zaterdag 9 en zondag 10 februari 2019 vindt in de Stadshallen op
de Markt 'Bruges in Choc' plaats.
Dit succesvolle chocoladefestival
wordt georganiseerd door de Gilde
van de Brugse Chocolatiers. Echte
chocoladeliefhebbers mogen dit
evenement niet missen.
Alle leden van de Gilde presenteren er hun hun lekkerste creaties
en er zijn workshops, demonstraties, proevertjes en zoveel meer.
Deze editie is het thema 'Valentijn',
want geef toe: wat past er beter bij
elkaar dan Valentijn en chocolade?
Stadshallen (Belfort), Markt 7, 8000 Brugge
www.brugesinchoc.be
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RIJD ‘ZAD’ IN HET VERKEER

LICHT & FLUO, HET ULTIEME DUO

De titel is natuurlijk geen aansporing tot fout gedrag en het gaat ook
niet om een spelfout. De Brugse politie en Preventiedienst willen met
deze slogan mensen aanzetten om ‘ZAD’ of ‘Zonder Alcohol en Drugs’
te rijden. De campagne werd eerder dit jaar al gelanceerd om bestuurders aan te sporen om altijd nuchter achter het stuur te zitten.

Tijdens de donkerste maanden van het jaar is een goed werkende fietsverlichting van vitaal belang. Elk jaar worden er in het donker fietsers
aangereden omdat een automobilist hen niet tijdig opmerkt. Het is dus
levensnoodzakelijk om goed gezien te worden. Check daarom je fietsverlichting voor je vertrekt, vervang tijdig de batterijen en neem een
reservefietsverlichtingssetje mee. Zo kom je niet voor verrassingen te
staan. Steek ook liever te vroeg je fietsverlichting aan in plaats van te
laat. Zodra de zichtbaarheid minder is dan 200 meter, ben je sowieso
verplicht om die verlichting te gebruiken. Overdag kan mist er bijvoorbeeld voor zorgen dat je niet zichtbaar bent.

De gevaren van alcohol in het verkeer zijn dankzij de BOB-campagnes
al vrij goed gekend. Stad en politie benadrukken dat ook drugs en be
paalde medicijnen ervoor zorgen dat je je ogen niet goed meer op de
weg kunt houden. Om mensen hiervan bewust te maken en het gebruik
van die middelen achter het stuur te ontraden, werd een bijsluiter gemaakt over de bijwerkingen van drugs en alcohol.
De gevaren van alcohol in het verkeer zijn dankzij de BOB-campagnes
al vrij goed gekend. De effecten van alcohol, andere drugs en bepaalde
medicatie zijn uiteenlopend: sommige werken vooral verdovend, andere
stimulerend of hallucinerend. Het gebruik van deze middelen heeft sowieso een negatief effect op autorijden. Door het verdovende effect van
bijvoorbeeld slaapmiddelen of alcohol merk je andere weggebruikers
te laat op en zie je niet goed wat er zich naast je afspeelt. Cocaïne en
andere stimulerende middelen maken je net weer roekelozer, waardoor
je sneller risico’s gaat nemen. Hallucinogene middelen (zoals cannabis)
vervormen je waarnemingen. Daardoor verandert je beoordelingsvermogen ingrijpend en ontstaan er gevaarlijke situaties. Daarbovenop zorgt de
combinatie van drugs, medicijnen en/of alcohol voor extra risico's.
De Preventiedienst blijft ook in 2019 op deze gevaren wijzen en zal
onder meer op fuiven de bijsluiters uitdelen aan feestende jongeren.
Tijdens verkeerscontroles geeft de politie het campagnemateriaal aan
bestuurders.
Zorg er dus voor dat je ook bij de jaarovergang straks ‘ZAD’ achter het
stuur kruipt!
www.brugge.be/rijaltijdnuchter
www.politiebrugge.be/nieuws/rij-zad-zonder-alcohol-en-drugs

Het is al een tijdje toegelaten om fietsverlichting ook op andere manieren aan te brengen, zoals met knijpers aan je rugzak. Het voornaamste
is dat de verlichting goed zichtbaar is voor de andere weggebruikers.
Momenteel voeren gemeenschapswachten en de lokale politie preventieve fietscontroles uit in de basisscholen (vierde, vijfde en zesde
leerjaar) en in de secundaire scholen (eerste graad). Tijdens deze
controles wordt niet enkel de fietsverlichting gecontroleerd. Er wordt
ook gekeken of de fietsuitrusting wettelijk in orde is (werkende remmen, vereiste reflectoren … ).
Daarna neemt de lokale politie de controles over en houdt ze extra
toezicht. De bestaande repressieve maatregelen blijven vanzelfsprekend gelden. Als je fiets dan nog niet aan de wettelijke eisen beantwoordt, riskeer je een sanctie of boete. Jongeren tussen 12 en 16
die zonder verlichting fietsen, moeten verkeersklassen volgen (twee
uren op woensdagnamiddag of twee uren op zaterdagvoormiddag).
Wie ouder is dan 16 begaat een overtreding van de eerste graad en
moet 58 euro betalen.
Licht & fluo, het ultieme duo: daar komt het op neer in het verkeer.
Je zichtbaar maken, maakt je een stuk minder kwetsbaar, zeker als
voetganger of als fietser. Andere weggebruikers merken je sneller op
en kunnen beter reageren op jouw bewegingen. Het gebruik van reflecterende of fluorescerende kledij in het verkeer is niet wettelijk verplicht,
maar tal van ongevallen met voetgangers en fietsers gebeuren doordat
ze moeilijk te zien zijn. Zorg dus dat je goed zichtbaar bent en verplaats
je met een veilige fiets, niet alleen om een verkeersklas of een boete te
ontlopen, maar voor je eigen veiligheid.
www.brugge.be/veiligverkeer
www.politiebrugge.be/verkeer
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EEN WIJKINSPECTEUR VOOR ELKE BRUGSE BUURT
Brugge is de derde grootste politiezone van Vlaanderen en met haar
120.000 inwoners beschikt onze stad over het grootste politiekorps van
West-Vlaanderen.
De Brugse politie wil dicht bij de bevolking staan en zo bereikbaar mogelijk zijn. Brugge telt vier regio’s: Centrum, Noord, Oost en West. Elke
regio bestaat uit verschillende wijken die telkens een wijkinspecteur (de
wijkagent) als verantwoordelijke hebben. Het lokale korps telt een dertigtal wijkinspecteurs.

EIGEN BUURT, EIGEN WIJKINSPECTEUR

Elke wijkinspecteur werkt in een buurt waar ongeveer 4.000 mensen
wonen. Elke wijk beschikt dus over een eigen politieman of -vrouw. De
wijkinspecteur waakt over de leefbaarheid van de buurt en werkt daarbij
samen met de inwoners van de buurt en relevante buurtverenigingen.
Ook het handhaven van de veiligheid behoort tot het takenpakket van de
wijkinspecteurs. Hij of zij kan wanneer nodig repressief optreden of een
proces-verbaal opstellen.
Buurtbewoners kunnen bij de inspecteur allerlei problemen melden
of hem/haar om advies vragen. De wijkinspecteurs zijn een onmisbare
schakel in de basispolitiezorg. Ze werken uiteraard ook samen met de
andere politiediensten.

ELEKTRISCHE FIETSEN

Sommige bewoners vinden dat ze hun wijkinspecteur onvoldoende kennen. Hij of zij is jammer genoeg niet elke dag van ’s morgens tot ’s
avonds op de baan. Er wachten immers nog andere taken, zoals het
handhaven van de openbare orde of het houden van toezicht bij evenementen. Daarnaast is er veel administratief werk en zijn er andere
wettelijke verplichtingen.
Om de bereikbaarheid van de wijkinspecteurs te vergroten, zet de
Brugse politie enkele nieuwe middelen in. Er komen elektrische fietsen
waarmee de wijkagenten sneller op hun bestemming kunnen geraken
en elk van hen beschikt nu over een laptop en een gsm. De lokale politie
zoekt bovendien extra wijkinspecteurs om beter tegemoet te komen aan
de wensen van de mensen.
Wat volgt zijn alle gegevens van de Brugse politie en de nodige info over
de regio’s en wijken. Op www.politiebrugge.be kun je de gegevens van
jouw wijkinspecteur vinden door de naam van je straat in te tikken.

ALGEMENE GEGEVENS POLITIE BRUGGE
Je kunt de politie van Brugge op verschillende manieren
contacteren. Voor dringende zaken en als je in nood verkeert, bel je het beste naar 101. De interventieploegen
staan dag en nacht paraat.
In het Politiehuis aan de Lodewijk Coiseaukaai 3 kun je aangifte doen of informatie opvragen. De onthaalbalie is elke
dag open van 7.00 tot 21.00 uur en elke vrijdag- en zaterdagnacht. Tijdens andere nachten word je verder geholpen
via de parlofoon.
Het Politiehuis is het hoofdkantoor van de Brugse politie,
maar elke Bruggeling kan terecht in een politiekantoor in
zijn of haar buurt of regio.
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REGIO CENTRUM

WIJKEN
CENTRUM MARKT
Mieke Deketelaere
0471 43 51 10
Mieke.DEKETELAERE@politiebrugge.be

CENTRUM WEST
Philip Malbrancke
0471 43 39 22
Philip.MALBRANCKE@politiebrugge.be

CHRISTUS-KONING
Roger Schutz
0471 43 20 19
Roger.SCHUTZ@politiebrugge.be

LANGESTRAAT / MAGDALENA
Eric Reuse
0471 43 40 84
Eric.REUSE@politiebrugge.be

ONZE-LIEVE-VROUW
Koen Neirinck
0471 43 31 80
Koen.NEIRINCK@politiebrugge.be

SINT-ANNA
en
STUBBEKWARTIER (waarnemend)
Queeny Van Broeck
0471 43 01 60
Queeny.VANBROECK@politiebrugge.be

REGIO CENTRUM
Kartuizerinnenstraat 4,
8000 Brugge
t 050 44 12 10
f 050 44 12 09
centrum@politiebrugge.be
Open van maandag tot en met
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur en
op zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur
Gesloten op zon- en feestdagen.

SINT-GILLIS
Monika Desmidt
0471 43 52 76
Monika.DESMIDT@politiebrugge.be

SINT-WALBURGA
en
STATION / KANAALEILAND (waarnemend)
Martijn Volckaert
0471 43 19 76
Martijn.VOLCKAERT@politiebrugge.be
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REGIO NOORD

WIJKEN
BLAUWE TOREN
Kevin Van Neste
0471 11 72 70
Kevin.VANNESTE@politiebrugge.be

LISSEWEGE / ZWANKENDAMME
Anouchka Goethals
0471 56 85 70
Anouchka.GOETHALS@politiebrugge.be

SINT- PIETERS VAART
Jurgen Poupaert
0471 11 72 63
Jurgen.POUPAERT@politiebrugge.be

SINT-JOZEF / KOOLKERKE NOORD / DUDZELE
Mick Schoonbaert
0471 11 72 77
Mick.SCHOONBAERT@politiebrugge.be

SINT-JOZEF/KOOLKERKE ZUID
Marissa De Bruycker
0471 11 72 75
Marissa.DEBRUYCKER@politiebrugge.be

SINT-PIETERSMOLENWIJK
Herwin Deseure
0471 11 72 72
Herwin.DESEURE@politiebrugge.be

STRANDWIJK
Jacky Van Maele
0471 11 72 78
Jacky.VANMAELE@politiebrugge.be

REGIO NOORD
Lodewijk Coiseaukaai 2, 8000 Brugge
t 050 47 28 05
f 050 47 28 09
regio-noord@politiebrugge.be
Lodewijk Coiseaukaai 2 is enkel open na afspraak met de wijkinspecteur. Voor andere zaken kun je terecht in het Politiehuis
aan de overkant.
Contactpunt Zeebrugge (Marktplein 12) is open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, op dinsdagnamiddag van 14.00 tot 18.00 uur, op woensdagnamiddag van
14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur
Gesloten op zon- en feestdagen.

ZEEBRUGGE DORP
Danny Parmentier
0471 56 85 66
Danny.PARMENTIER@politiebrugge.be
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REGIO OOST

WIJKEN
BRIEVERSWEG
Philippe Roje
0471 13 70 19
Philippe.ROJE@politiebrugge.be

DAMPOORTKWARTIER
Joke Buyck
0471 13 75 36
Joke.BUYCK@politiebrugge.be

DE MOTE / VELTEM
Rik Van Lersberghe (waarnemend)
0471 13 74 73
Rik.VANLERSBERGHE@politiebrugge.be

MALEHOEK
Fernand Bonte
0471 13 73 10
Fernand.BONTE@politiebrugge.be

MARIA ASSUMPTA / DAVERLO
Barbara Vandenbussche
0471 13 81 70
Barbara.VANDENBUSSCHE@politiebrugge.be

SINT-KATARINA / BRUGSE KERKHOF
Veronique Geers
0471 13 70 03
Veronique.GEERS@politiebrugge.be

SINT-KRISTOFFEL
David Van Acker
0471 13 72 37
David.VANACKER@politiebrugge.be

REGIO OOST
Dries 2, 8310 Assebroek
t 050 47 28 85
f 050 47 28 89
regio-oost@politiebrugge.be
Open van maandag tot en met vrijdag van 8.30
tot 12.30 uur, op dinsdagmiddag van 14.00 tot
18.00 uur, op woensdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur en op zaterdagvoormiddag van 8.30
tot 12.30 uur.
Gesloten op maandag-, donderdag- en vrijdagnamiddag, ‘s zondags en op feestdagen.

STEENBRUGGE
Jeroen Alleyn
0471 13 78 34
Jeroen.ALLEYN@politiebrugge.be

VER-ASSEBROEK
Peter Van Hamme
0471 13 74 31
Peter.VANHAMME@politiebrugge.be
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REGIO WEST

WIJKEN
HERMITAGE / WILLIBRORD / LEOPOLDWIJK
Nick Van Landschoot
0471 13 75 23
Nick.VANLANDSCHOOT@politiebrugge.be

HOGE EXPRESS
Christopher Velasco
0471 13 75 46
Christopher.VELASCO@politiebrugge.be

KERKEBEEK
Rik Deblauwe
0471 13 75 33
Rik.DEBLAUWE@politiebrugge.be

KOUDE KEUKEN
Wouter Pottier
0471 13 75 73
Wouter.POTTIER@politiebrugge.be

OLYMPIA
Franka Bossier
0471 13 75 87
Franka.BOSSIER@politiebrugge.be

SANDERSKWARTIER
Annemie Vanstaen
0471 13 81 20
Annemie.VANSTAEN@politiebrugge.be

STOKVELDE
Pascale Acke
0471 13 72 50
Pascale.ACKE@politiebrugge.be

REGIO WEST
Gistelse Steenweg 524, 8200 Sint-Andries
t 050 47 28 25
f 050 47 28 29
regio-west@politiebrugge.be
Open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot
12.30 uur, op dinsdagmiddag van 14.00 tot 18.00
uur, op woensdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur
en op zaterdagvoormiddag van 8.30 tot 12.30 uur.
Gesloten op maandag-, donderdag- en vrijdagnamiddag, ‘s zondags en op feestdagen.

TILLEGEM / VOGELZANG
Bruno De Ridder
0471 13 81 46
Bruno.DERIDDER@politiebrugge.be
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EXTRA AUTODEELPLAATSEN EN ELEKTRISCHE LAADPALEN
Het stadsbestuur wil een antwoord bieden op de toenemende vraag naar autodeelplaatsen. Bovendien wil het
de standplaatsen voor autodelen verspreiden over heel
Brugge. Daarom mag Cambio een extra standplaats met
deelwagen inrichten aan het Canadaplein en een nieuwe
standplaats innemen aan de Potterierei ter hoogte van
de Dampoortbrug.
Cambio autodelen is al sinds 2004 actief in Brugge. Het
is een eenvoudige formule waarbij op verschillende vaste
standplaatsen in de stad auto's ter beschikking staan. Tegen een vergoeding kun je die reserveren en vrij gebruiken.
Op het einde van de rit zet je de wagen terug op de standplaats, zodat de volgende gebruiker ermee kan rijden.

OVERZICHT AUTODEELPLAATSEN

Elk jaar al breidt het aanbod aan autodeelplaatsen in
Brugge uit. De twee nieuwe standplaatsen vullen de negen bestaande standplaatsen (met dertien deelwagens)
aan. Je vindt deze in:
Centrum: Sint-Jansplein (1), P Centrum Station (2, waaronder een kleine bestelwagen), B-parking Station kant
Sint-Michiels (4), Gentpoort (1), Bapaumeplein (1);
Sint-Andries: Canadaplein (1);
Assebroek: Gaston Roelandtsplein (1);
Christus-Koning: Graaf Visartpark (1) en Werfplein (1).

ELEKTRISCHE LAADPALEN

Ook op het vlak van de plaatsing van elektrische laadpalen zit de Stad niet stil. In 2017 werden er in Brugge al zeventien van die palen geplaatst. De netbeheerder kreeg de
toestemming om op deze negen locaties nieuwe laadpalen
te installeren:
1. Assebroek: Wiermeers, aanpalend aan DC Ter Leyen
(eigendom OCMW);
2. Sint-Michiels: parking aan de Sint-Godelievekerk,
Sint-Michielslaan 33;
3. Sint-Michiels: parking Tillegembos
(eigendom Provincie West-Vlaanderen), Tillegemstraat;
4. Sint-Pieters: domein 'Aan de Plas'
(eigenaar VVW Nieuwpoort), Blankenbergse Dijk 75;
5. Zeebrugge: Evendijk Oost 246,
parking Sportcomplex De Landdijk;
6. Zeebrugge: Veerbootstraat 1, parking aan de Coördinatie- en Steundienst Scheepvaartpolitie Zeebrugge;
7. Sint-Kruis/Male: Raadsherenlaan 1;
8. Assebroek: parking Sport Vlaanderen Brugge,
Nijverheidsstraat 122;
9. Sint-Kruis: site Dumpi Mart,
parking aan winkelcomplex, Maalse Steenweg 328.
Dit brengt de teller op 26 bovengrondse laadpalen. Tegen
eind 2020 zullen er op Brugs grondgebied 61 werkende
elektrische laadpalen zijn.

www.brugge.be/autodelen
bestemmingbrugge.be/auto

brugge.be
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VRIJWILLIGERSCENTRALE
Op zoek naar vrijwilligerswerk?
Deze organisaties hebben jou dringend nodig!
Er staan nog meer vacatures op
www.brugge.be/vrijwilligerswerk.

RODE KRUIS WEST-VLAANDEREN
De provinciale afdeling van het Rode Kruis zoekt figuranten om deel
te nemen aan een oefening ‘psychosociale opvang na een ramp’ op
zondag 25 november 2018. Je speelt een geëvacueerde uit een brandend appartementsgebouw. Je wordt opgevangen in het onthaalcentrum van 9.00 tot 13.00 uur. Na de oefening krijg je een warme
maaltijd.
Schrijf in via dsi@provincie-wvl.rodekruis.be of
vul het formulier in op www.rodekruis.be/provincie/west-vlaanderen.

BUURTWERK SINT-PIETERS EN BUURTWERK SINT-JOZEF
In Sint-Pieters en Sint-Jozef wil men ontmoetingen tussen nieuwe
buren aanmoedigen. Nieuwe buurtbewoners van buitenlandse afkomst worden gekoppeld aan buren die al thuis zijn in de wijk. Ze
spreken tweewekelijks met elkaar af en kiezen activiteiten om samen te ondernemen: wandelen, Nederlands oefenen, koken ...
Regelmatig zijn er ook activiteiten voor alle deelnemers samen.
Kom naar het infomoment op donderdag 15 november om 19.00 uur!
Sint-Pieters: Buurthuis De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221, 8000 Brugge
patrick.anthone@brugge.be
0486 65 63 86
Sint-Jozef: Buurthuis Sint-Jozef, Landjuwelenstraat 43, 8000 Brugge
hildeke.ballegeer@brugge.be
050 33 60 55

VZW BINNENSTAD
Vzw Binnenstad begeleidt kinderen, jongeren en hun gezinnen die
leven in verontrustende en problematische opvoedingssituaties.
Dankzij allerlei vormen van begeleiding zoeken de medewerkers
met alle betrokkenen naar passende antwoorden op de moeilijkheden in het leven en in de samenleving.
Binnenstad zoekt vrijwilligers voor atelier- en vrijetijdswerking, de
uitbating van het winkeltje, hulp in de keuken, onderhoud, sociaal
vervoer, het opmaken van het Binnenstadkrantje …

DOE GOED PAS 2019
Voor het vierde jaar op rij komt er een 'Doe Goed Pas', dé kortingskaart voor vrijwilligers en mantelzorgers in Brugge. Met
deze pas krijgen zij een heel jaar korting bij verschillende handelaars. Wil je als organisatie deze pas gratis aan je vrijwilligers schenken, dan kun je die aanvragen via
www.brugge.be/handelaarsdgp19.
De passen worden verdeeld in december. Wil je weten of je recht
hebt op een ‘Doe Goed Pas’ of heb je nog andere vragen? Bel
naar 050 44 82 22, mail naar vrijwilligerscentrale@brugge.be
of surf naar www.brugge.be/doegoedpas.
Ben je zelf vrijwilliger? Geef deze tips door aan de verantwoordelijke van jouw organisatie!

VRIJWILLIGERSMARKT
ANDERSTALIGEN OP 21 NOVEMBER

Kimberly Neirinck, Wijngaardplein 1, 8000 Brugge
0490 64 82 37
050 47 10 31
kimberly.neirinck@binnenstad.be
www.binnenstad.be

Ook als anderstalige kun je je vrijwillig en actief inzetten voor
andere mensen. Door anderen te helpen, geef je ook jezelf een
goed gevoel, oefen je je Nederlands en werk je mee aan een
nog beter en mooier Brugge.

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

Kom dus zeker langs … en breng je vrienden mee!

Op de Vrijwilligersmarkt ontmoet je organisaties die op zoek
zijn naar jou en jouw talenten. Leer elkaar kennen tijdens een
persoonlijk gesprek in de Vrijwilligerscentrale op woensdag
21 november van 12.00 tot 17.00 uur. Misschien kun je al heel
snel aan de slag.

17

brugge.be

ROND DEN HEERD VERSTERKT
SOCIALE COHESIE IN SINT-PIETERS
In het complex ‘Rond den Heerd’ in Sint-Pieters beweegt het
een en ander. Op dit ogenblik is de onderkant van het gebouw
nog een werf, maar in de zomer van 2019 zal er een nieuw
buurtcentrum met een buurtrestaurant en een wijkgezondheidscentrum verrijzen. Het is een project waarvoor tal van
partners, waaronder de Stad en het OCMW, de handen in elkaar
slaan. Het initiatief wil mensen bijeenbrengen in een duurzame
en zorgzame omgeving.
Sint-Pieters is vandaag het grootste woonuitbreidingsgebied
van Brugge. De Sint-Pietersmolenwijk en de wijk Duivenkeet
krijgen er in de toekomst minstens vierhonderd woningen bij.
De meeste daarvan dienen voor sociale huisvesting. De nieuwe
bestemming van de ruimtes in 'Rond den Heerd' moet van de
groeiende Sint-Pieterswijk een warme buurt maken.
Vandaag doet Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse
Steenweg dienst als buurtcentrum. Er vinden culturele activiteiten en infomomenten plaats die vaak worden bijgewoond door
actieve senioren, maar de locatie wordt stilaan te klein. Op de
site van 'Rond den Heerd' zal het buurtcentrum een nieuwe invulling krijgen. Er komt een onthaalbalie, een buurtrestaurant
en een aangename polyvalente ontmoetingsruimte.
'Rond den Heerd' wil ook inzetten op gezondheidsbevordering
en ziektepreventie. Mensen met een zorgnood zullen er terechtkunnen voor ondersteuning op maat, dankzij een samenwerking
tussen het gloednieuwe wijkgezondheidscentrum, thuisverplegers, gezinszorg en artsen uit Sint-Pieters.
De nieuwe realisatie komt tot stand door de medewerking en
de steun van Stad Brugge, het OCMW, de Brugse Maatschappij
voor Huisvesting, wijkgezondheidscentrum De Bruggen, SEL,
LOGO en vzw Wieder.
www.ocmw-brugge.be

DIALOOGTAFELS:
GEZONDHEIDSZORG, EEN BASISRECHT
GRATIS DIALOOGAVOND
In het Stadhuis vindt op dinsdag 4 december van 19.00 tot
21.30 uur een gratis grote dialoogavond plaats over de knelpunten in onze gezondheidszorg. De organisatie is in handen
van het platform Brugge Dialoogstad.
De deelnemers komen uit armenverenigingen, hulp- en welzijnsorganisaties, de gezondheidssector en het stedelijke
beleid. Aan negen thematafels wisselen zij van mening en
besluiten ze wat nog beter kan, ook lokaal. Tijdens de afsluitende receptie is er tijd om na te praten.
Gratis deelnemen?
Contacteer voor maandag 26 november de dienst Welzijn in het
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Station), 8000 Brugge - 050 47 54 80 - dienst.welzijn@brugge.be.
Stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge
www.brugge.be/brugge-dialoogstad

OPVOLGCONFERENTIE ‘VIERKANT
TEGEN EENZAAMHEID’ OP 29 NOVEMBER
In de zomer van 2017 werd Brugge geconfronteerd met het
nieuws dat er op korte termijn enkele stadsgenoten in alle
eenzaamheid waren gestorven. Deze gebeurtenissen zetten
het stadsbestuur ertoe aan om een anti-eenzaamheidsplan
op te stellen.
Het plan wil geen nieuwe structuren of nieuwe diensten in
het leven roepen. Het doel is om de krachten te bundelen
en gezamenlijk actie te ondernemen. In oktober 2017 werd
een eerste brainstormconferentie georganiseerd waaruit tien
ideeën voortsproten. Die leidden tot enkele concrete acties.
Op donderdag 29 november 2018 van 13.00 tot 17.30 uur
organiseert de Stad een opvolgcongres in Daverlo. Tijdens
deze bijeenkomst wordt de stand van zaken van het actieplan
‘Vierkant tegen eenzaamheid’ toegelicht. Er wordt ook een
overzicht gegeven van wat intussen werd gerealiseerd en wat
er op de planning staat. Bovendien kun je het vervolg en de
uitbreiding van het actieplan weer mee vormgeven.
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
Inschrijven kan tot maandag 26 november op www.brugge.be/opvolgcongres.
Je vindt er ook het volledige programma en meer info.
www.brugge.be/vierkanttegeneenzaamheid

INTERVIEW
BRUGGE IS VIERKANT TEGEN EENZAAMHEID

M

et het actieplan ‘Vierkant tegen eenzaamheid’
willen de Stad en enkele Brugse verenigingen de Bruggelingen stimuleren om warme
contacten met elkaar te onderhouden, zodat
niemand zich hier eenzaam hoeft te voelen. Ook het taboe over eenzaamheid moet worden doorbroken. Daarover verschijnen later nog onder meer een publicatie
met foto ‘s en interviews en een minidocumentaire.
Vzw Wieder ondersteunt mensen in armoede op een laagdrempelige manier en is een van de verenigingen die zijn
schouders zet onder de uitwerking van het actieplan en
de opvolgconferentie van 29 november 2018. Voor BiS getuigt Pascale Cockhuyt, coördinator van Wieder, zelf over
eenzaamheid. Ze hoopt hiermee mensen aan te sporen om
hetzelfde te doen.
BiS Wat zeggen mensen in je dichte omgeving over jou?
PASCALE COCKHUYT Daar kan ik niet onmiddellijk een juist
antwoord op vinden. Als ik de vraag interpreteer als ‘hoe ik
hoop dat anderen me zien’, dan zou ik willen dat ze me zien
als iemand waarop ze kunnen bouwen, die zich volledig smijt
in alles en bij wie ze onvoorwaardelijk terechtkunnen. Wanneer ik de vraag beantwoord als ‘hoe ik denk dat anderen
me zien’, dan weet ik dat ze me vaak bekijken als iemand die
aan een te hoge snelheid leeft, te veel eist van het leven en
soms ook veeleisend is voor anderen. Volgens mij hangt hoe
je over iemand denkt af van de relatie die je met elkaar hebt
en hoe dicht je iemand laat komen bij je echte ik.
BiS Waar ben je trots op?
P. COCKHUYT ‘Trots zijn’ heb ik altijd al een moeilijk begrip
gevonden. Dat heeft misschien deels te maken met het feit
dat ‘trots’ (mogen) zijn niet typisch westers is. Trots gedrag
wordt hier vaak ervaren als hautain of arrogant. Ikzelf kan
veel gemakkelijker trots zijn op anderen en op wat ze bereiken, dan op mezelf. Bij mezelf ga ik ervan uit dat het maar
normaal is dat ik bepaalde resultaten behaal. Ik ben zeer
streng voor mezelf en goed is nooit goed genoeg … Ik leg de
lat steeds hoger en leg mezelf een zekere druk op.
BiS Ben je snel geraakt door iets?
P. COCKHUYT Ik laat zelden mijn tranen de vrije loop. Mensen denken dat ik gevoelloos en koud ben, maar dat klopt
niet. Het leven heeft me in zekere mate harder gemaakt en
ik heb muren rond me gebouwd om te kunnen overleven in
onze samenleving.
BiS Welke ervaring heeft het meeste indruk op je gemaakt?
P. COCKHUYT Het antwoord daarop is volgens mij afhankelijk van de context waarin je je bevindt en van je leeftijd. Als
ik half zo jong zou zijn als nu, zou ik anders antwoorden.
Nu kan ik twee gebeurtenissen opnoemen die indruk op
mij maakten. Het eerste is het bewust doorknippen van bepaalde banden en het tweede is dat ik op zeer jonge leeftijd
mama ben geworden. Deze ervaringen vormden me tot de
persoon die ik nu ben.

Eenzaamheid
kennen we
allemaal
BiS Wat betekent eenzaamheid voor jou?
P. COCKHUYT Eenzaamheid kennen we allemaal, ook al durven we het niet toe te geven. Er rust een groot taboe op. Mensen zien het als iets wat niet past, want in de regel moet alles
goed gaan. Voor mij is eenzaamheid een fundamenteel gemis
aan een betekenisvolle andere waar je onvoorwaardelijk bij
terecht kunt en waar je je ook écht mee verbonden bent.
Ik merk dat ik me in mijn leven al vaak alleen en eenzaam
heb gevoeld. Als kind was dat omdat mensen die verondersteld werden voor me te zorgen en liefdevol te zijn andere
prioriteiten hadden. Als jonge adolescent moeten omgaan
met die druk was geen evidentie, net zoals durven toegeven
dat het soms niet lukt. Ik heb het nooit willen toegeven wanneer het niet ging, gewoon omdat het not done was. En dus
blijf je pompen en hoop je dat je nooit zult verzuipen.
Nu weet ik dat die verbondenheid cruciaal is en dat ieder
van ons iemand nodig heeft om een zekere vorm van geluk
te vinden.
BiS Hoe kun je volgens jou eenzaamheid voorkomen? Kan
de lokale overheid daar een rol in spelen?
P. COCKHUYT Ik ben er zeker van dat we eenzaamheid kunnen terugschroeven en dat is niet alleen de taak van de
overheid. We moeten samenwerken: meer verbinding zoeken met elkaar, ons meer openstellen voor elkaar en minder bang zijn. Angst is het enige waar we écht voor moeten
vrezen. Vandaag groeit de angst voor alles wat anders is in
onze samenleving nog steeds. We willen onszelf voortdurend beschermen. Die gedachte bepaalt onze leefwijze en
het gevoerde beleid. We zijn verslaafd aan dat veiligheidsgevoel, sluiten onze huizen af en nemen ongeziene veiligheidsmaatregelen. Die angst verlamt ons en de media en het
beleid spelen daar vaak een rol in. Om eenzaamheid terug te
schroeven, moeten we partners worden van elkaar en elkaar
terugvinden, versterken en verbinden.
BiS Hoe zie jij jezelf over tien jaar?
P. COCKHUYT Tien jaar is nog lang, maar af en toe vrees ik
dat ik tegen dan zal worden geconfronteerd met mijn grootste angst: om met niemand meer verbonden te zijn …
Wieder vzw, Rozendal 3, 8000 Brugge
050 33 54 84
www.vzwwieder.net
Eenzaamheid rond je melden kan op 050 44 8000 of via meldpunt@brugge.be.
Je kunt er ook terecht met vragen of ideeën over het actieplan.
Volg ook de Facebookpagina ‘Vierkant tegen
eenzaamheid’, met tips of reacties rond eenzaamheid in Brugge.
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BRUGGE ONTVANGT
HET WK TIJDRIJDEN IN 2021
In 2021 viert het wereldkampioenschap wielrennen zijn honderdste verjaardag. Om die
reden vatten de Vlaamse regering, Belgian
Cycling en verschillende grotere (kunst-)
steden (waaronder Brugge) het plan op om
in dat jaar de strijd om de wereldtitel naar
Vlaanderen te halen.
De kandidatuur (of het bid) werd voorbereid
door een organisatiecomité met vertegenwoordigers van Golazo Sports en Flanders
Classics en moest ten laatste eind juni aan
de UCI (wereldwielerbond) worden voorgelegd. Eind september kregen de organisatoren te horen dat het bid werd aanvaard.
Voor Brugge betekent dit dat onze stad tijdens
die WK-week (in september 2021) de aankomstplaats zal zijn voor de vijf individuele
tijdritten: dames elite, dames juniores, heren
juniores, heren U23 en heren elite. Het startschot wordt gegeven in Knokke. Van daar zullen de renners zich door het polderlandschap
een weg banen naar de finish in Brugge.
Dit internationale topsportevenement – gespreid over drie dagen – heeft veel te bieden
op het vlak van internationale uitstraling,
economie, toerisme en beleving voor Bruggelingen en wielerliefhebbers.
De volledige organisatie ligt in handen van
Golazo Sports en Flanders Classics, in afstemming met Vlaanderen en de steden.

OPROEP KANDIDATUREN TROFEE VAN
SPORTVERDIENSTE EN JEUGDTROFEE

ALGEMENE VERGADERING
SPORTRAAD OP 11 DECEMBER

Op maandag 25 februari 2019 worden in de
MaZ de Brugse Sportprijzen 2018 uitgereikt.
De winnaars van de Trofee van Sportverdienste en van de Jeugdtrofee worden gekozen
door de Brugse Sportraad. De Brugse sportjournalisten kiezen de sportman, de sportvrouw en de sportploeg van 2018.
Traditiegetrouw worden alle Belgische
kampioenen uit Brugge gehuldigd, zowel
in individuele als in ploegdisciplines. De
uitreikingen worden afgewisseld met interviews en demonstraties door Brugse sportverenigingen.

Op dinsdag 11 december 2018 sluit de
Brugse sportraad het sportieve jaar af
met de jaarlijkse Algemene Vergadering in
cultuurzaal Daverlo. Er wordt teruggekeken naar de realisaties van 2018, zowel op
het gebied van sportinfrastructuur als van
sportieve activiteiten.

MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries
Wil je de avond bijwonen of wil je een (Belgische)
kampioen voordragen? Neem dan contact op via:
- Jeugdtrofee: www.brugge.be/jeugdtrofee
- Trofee van Sportverdienste:
www.brugge.be/trofee-van-sportverdienste
- Belgisch kampioen:www.brugge.be/kampioenenhulde

Voorts komen verschillende sprekers nieuwe
sportprojecten of trends in de sport voorstellen. Iedereen die interesse heeft voor sport in
Brugge mag aanschuiven.
Er wordt afgesloten met een netwerkmoment in de cafetaria van Daverlo. Wie lid is
van een van de vele Brugse sportclubs kan
er nakaarten en leden van andere clubs informeel ontmoeten.
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
www.brugge.be/sportraad

21

ZWEMMARATHON
HOOGTEPUNT
VAN BRUGSE
ZWEMBADDAGEN
In november zetten de Vlaamse zwembaden
traditiegetrouw de deuren open om hun werking en de zwemsport in het algemeen onder de aandacht te brengen. De drie Brugse
zwembaden laten dit niet onopgemerkt voorbijgaan en organiseren dit jaar weer allerlei
acties en evenementen.
In het stedelijk zwembad Jan Guilini kun
je terecht voor onder andere ontbijtzwemmen en initiaties Stand Up Paddle (of SUP,
je rechtopstaand met een peddel op een
soort surfplank voortbewegen op het water).
Voorts organiseren de drie zwembaden samen een week lang een SUP-wedstrijd voor
alle Brugse scholen. Tijdens hun wekelijkse
uurtje zwemmen kunnen de scholen het
tegen elkaar opnemen en zoveel mogelijk
lengtes op een SUP-board afwerken. Op het
einde van de week worden de beste Brugse
scholen gehuldigd.
Nieuw is de zwemmarathon. Die heeft plaats
in LAGO Brugge Olympia. Daar nemen clubs
en gezinnen het tegen elkaar op om in 30
minuten de meeste lengtes te zwemmen. Er
is een aparte wedstrijd voor zwem- en triatlonclubs en voor gezinnen uit Brugge en
omstreken.
De Brugse Zwembaddagen vinden plaats van
zaterdag 24 november tot en met zaterdag
1 december 2018 in Jan Guilini, Interbad en
LAGO Brugge Olympia.
Jan Guilini, Keizer Karelstraat 41, 8000 Brugge
Interbad, Veltemweg 35, 8310 Assebroek
LAGO Brugge Olympia, Doornstraat 110, 8200 Sint-Andries
www.brugge.be/zwembaddagen
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VERHAAL IN CIJFERS
1

69

84

De stedelijke sportinfrastructuur wordt
gereserveerd voor het beoefenen van
verschillende sporten. Op nummer
1 staat veldvoetbal, gevolgd door
omnisport (zoals schoolsport).

69% van de reservaties wordt gemaakt voor
binnenlocaties (sporthal, zwembad … ), de
resterende 31% dient om buiten te sporten.

84% van de reservaties maakt deel uit van een
seriereservatie (bv. voor een volledig seizoen).

1.003

4.456

26.318

Van alle reservaties waren er
1.003 om te minivoetballen in
sportcentrum Koude Keuken.

Sportcentrum Koude Keuken telt
met 4.456 de meeste reservaties.

Voor het seizoen 2018-2019 werden al
26.318 sportmomenten gereserveerd
in de stedelijke sportinfrastructuur.

Jeugd en Studenten
Goedgemutst naar Kwibuss
Tijdens de kerstvakantie kunnen alle kinderen tussen 4 en 15
jaar meespelen met Kwibus. Verwarmd door muts en handschoenen kunnen ze ravotten op een van deze vijf locaties:
- Basisschool De Triangel, Diksmuidse Heerweg 159,
8200 Sint-Andries (voor kinderen met of zonder beperking);
- Basisschool De Pannebeke, Ter Looigem, 8000 Sint-Jozef
(voor kinderen met of zonder beperking);
- Basisschool Sint-Michiels, Rijselstraat 71,
8200 Sint-Michiels;
- Basisschool De Tandem, Leopold Debruynestraat 56,
8310 Sint-Kruis;
- Basisschool Sint-Leo, Blankenbergse Steenweg 217,
8000 Sint-Pieters.
Van maandag 24 december 2018 tot en met
vrijdag 4 januari 2019 van 7.30 tot 17.30 uur.
Op 24 en 31 december 2018 sluit Kwibus
om 13.00 uur. Op dinsdag 25 en woensdag
26 december 2018 en op dinsdag 1 januari
2019 is er geen Kwibus.
Vooraf inschrijven is niet nodig. Je mag gewoon langskomen.
Een halve dag Kwibus kost
2,5 euro, een volledige 5 euro. Vanaf het
derde kind geldt een korting.
Een halve dag Kwibus kost
2,5 euro, een volledige 5 euro (korting vanaf
het derde kind).

HET GROOT
DICTEE HERUITGEVONDEN
Het Groot Dictee der Nederlandse taal was een wedstrijd
in het correct spellen van de Nederlandse taal. Elke december, van 1990 tot 2016, zonden de Nederlandse en
Belgische televisie dit evenement uit. De deelnemers waren Nederlanders en Vlamingen. Kijkers konden tijdens
de uitzending thuis meeschrijven om te kijken hoe goed
ze zelf konden spellen.
Jammer genoeg is er geen Groot Dictee meer op tv,
maar de bibliotheek van Mechelen heeft het een nieuw
leven gegeven.
Het succes van ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’ in de bibliotheek van Mechelen is nu overgewaaid naar heel Vlaanderen en op vrijdagavond 7 december 2018 (start om 20.00
uur) kun je er ook in Brugge aan deelnemen.
Geen paniek, dit dictee zit niet volgepropt met de meest
ongebruikelijke woorden die mijlenver afstaan van het
dagelijkse taalgebruik. Het is een dictee voor een breed
publiek. Waag dus je kans!

kwibus@brugge.be
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus
facebook.com/kwibusBrugge

Zet het jaar
sportief in mete
omnisportkamp Daverloe
De Stad en K.A.V.V.V. Fedes vzw organiseren ook in 2019
sportkampen tijdens de schoolvakanties. De aftrap wordt
gegeven in de sporthal van Daverlo met een omnisportkamp
voor zeven- tot twaalfjarigen.
Van woensdag 2 tot en met vrijdag 4 januari 2019 nemen ervaren lesgevers de jongeren op sleeptouw. Ze laten ze hen op
een uitdagende manier kennismaken met verschillende individuele sportdisciplines en met groepssporten. Onder meer
baseball, hoogspringen, hockey en zwemmen staan op het
programma.
Het kamp start dagelijks om 9.00 uur en duurt tot 16.00 uur.
Er is opvang van 8.00 tot 17.00 uur.
Het volledige aanbod en het inschrijvingsformulier vind je op
www.brugge.be/sportkampen.
Sporthal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

Deelnemen is gratis, maar het aantal deelnemers is beperkt. Vooraf inschrijven via
www.brugge.be/groot-dictee is dus nodig.
Hoofdbibliotheek Biekorf (Leeszaal), Kuipersstraat 3
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TOPAANKOOP VOOR BRUGGE:
HET MANUSCRIPT ‘LA PÉNITENCE D’ADAM’ VAN COLARD MANSION
Met middelen van het Museaal Collectiefonds kocht de Stad recent het
handschrift ‘La Pénitence d’Adam’ van Colard Mansion. Hiermee keert
een stukje uniek Brugs erfgoed terug naar de stad waar het meer dan
500 jaar geleden werd gemaakt. Het manuscript was dit voorjaar al te
zien in de tentoonstelling ‘Haute Lecture by Colard Mansion’, een samenwerking tussen de Openbare Bibliotheek en Musea Brugge. Ruim
40.000 mensen bezochten deze expo.

UNIEK BRUGS MANUSCRIPT

Colard Mansion was een van de belangrijkste boekenondernemers in
het laatmiddeleeuwse Brugge. Hij werkte onder meer in opdracht van
de Bourgondische hertogen. Mansion vervaardigde luxueuze manuscripten en experimenteerde met gloednieuwe druktechnieken.
Het aangekochte handschrift is een Franse vertaling
van de apocriefe ‘Vitae Adae et Evae’. Het werd gemaakt voor Lodewijk van Gruuthuse, raadsheer van
Filips De Goede en een van de belangrijkste bibliofielen uit de Bourgondische periode. Het verhaal gaat
over het leven van Adam en Eva na hun verdrijving uit
het Paradijs. Er zijn maar drie middeleeuwse manuscripten van deze tekst bewaard. Twee daarvan bevinden zich in de Bibliothèque Nationale in Parijs, het
derde maakte deel uit van een privéverzameling. Het
is dit laatste exemplaar dat kon worden aangekocht.
De uitzonderlijk hoge kwaliteit van de kalligrafie
duidt erop dat de tekst mogelijk door Colard Mansion
zelf werd geschreven.

VERRIJKING VAN DE BRUGSE MANSIONCOLLECTIE

De Openbare Bibliotheek Brugge is een erkende
erfgoedbibliotheek. Hoofdbibliotheek Biekorf huisvest bijvoorbeeld de grootste collectie middeleeuwse
manuscripten in Vlaanderen, incunabelen (boeken
gedrukt voor 1501) en oude drukken, historische
kranten en het Guido Gezellearchief. Met zeventien
incunabelen van Colard Mansion bewaart de bibliotheek de op een na grootste Mansioncollectie ter
wereld. De aankoop van deze ‘La Pénitence d’Adam’
is dus een verrijking voor de handschriftencollectie van de bibliotheek, een unieke aanvulling van de
Colard Mansioncollectie én een prachtige kans om
een Brugs erfgoedstuk na meer dan 500 jaar terug
naar onze stad te brengen.

VERNIEUWD GRUUTHUSEMUSEUM

De nieuwe aanwinst kun je vanaf vrijdag 24 mei 2019
bewonderen in het vernieuwde Gruuthusemuseum.
De rijke Gruuthusecollectie zal er samen met andere
Brugse erfgoedcollecties te zien zijn. Samen illustreren ze vijfhonderd jaar Brugse geschiedenis.
Een bezoek aan het museum zal starten met een
kennismaking met de laat-Bourgondische periode.
Uiteraard zal Lodewijk van Gruuthuse als bouwheer
en eigenaar van het Gruuthusepaleis én lid van de
entourage van het Bourgondische hof er een belangrijke rol spelen. Brugge krijgt ook speciale aandacht
als productiecentrum van handschriften en vroege
drukken en als woonplaats van eigenaars-opdrachtgevers van verluchte handschriften.
Na de Bourgondische hertogen beschikte Lodewijk
van Gruuthuse over de omvangrijkste bibliotheek.

Het grootste deel van zijn handschriften was prachtig verlucht. Vandaag
zijn de meeste daarvan echter eigendom van de Bibliothèque nationale
de France in Parijs. Met de aankoop van deze ‘La Pénitence d’Adam’ zal
een handschrift uit Lodewijks collectie opnieuw in het Gruuthusepaleis
te zien zijn in een wisselende presentatie met manuscripten uit onder
andere de collectie van de Openbare Bibliotheek Brugge en het Grootseminarie.
www.brugge.be/bibliotheek
www.verrijkjekijkopbrugge.be

INTERVIEW
EEN NIEUW GRUUTHUSEMUSEUM EN -SITE

Van links naar rechts: Philippe Viérin, Peter Verstraete en Nathan Wouters

H

et Gruuthusemuseum was ooit het stadspaleis waarin Lodewijk de Bourgondische
elite van Brugge ontving. Later verpandde
men zijn bezittingen in de ‘Berg van Barmhartigheid’. Het was de Société Archéologique de
Bruges die ervoor zorgde dat de Stad het vervallen gebouw in 1875 aankocht. Stadsarchitect Louis
Delacenserie kreeg toen de opdracht om het te
restaureren en om te vormen tot een museum.
Meer dan een eeuw later laten noAarchitecten de
site zijn plek weer opeisen in het hart van de stad.
Philippe Viérin, Nathan Wouters en Peter Verstraete van noAarchitecten geven een woordje uitleg.
BiS Bouwen in het hart van een stad is een uitdaging. Hoe beleven jullie dat?
PHILIPPE VIÉRIN Onze binnensteden zijn plaatsen
met een grote historische gelaagdheid en dat is bijzonder boeiend. In Antwerpen bouwen we bijvoorbeeld verder aan Het Steen en even verderop voorzien
we het Museum Plantin-Moretus van een nieuw archiefgebouw tussen gebouwen die ongeveer half zo
oud zijn als de burcht. In Gent buigen we ons over het
Geeraard de Duivelsteen. Bij het ontwerpen voor dit
soort intensieve opdrachten moet er – terecht - ruime
verantwoording worden afgelegd en een consensus
worden gevonden. Dit is in Brugge uiteraard niet
anders. Misschien zijn er hier zelfs nóg meer ogen
gericht op dit soort bouwopdrachten. Daarom zijn we
erg voorzichtig te werk gegaan. Alle betrokkenen kregen de kans om hun opmerkingen te formuleren. De
waarde van de omgevende monumenten vereist dat
daarmee rekening wordt gehouden zonder de historische samenhang uit het oog te verliezen.
BiS Om de site en de twee museumlocaties beter te
ontsluiten, hebben jullie een nieuw paviljoen ontworpen waar tickets zullen worden verkocht. Hoe
zijn jullie daartoe gekomen?
NATHAN WOUTERS Beide sites zijn sterk met elkaar
verbonden en haken aan de bidkapel letterlijk in elkaar. Het was een functionele en natuurlijke oplossing om de toegang tot beide sites daar te plaatsen en
hun relatie te versterken. Tijdens de eerste gesprekken bleek dat het stadsbestuur voldoende transparantie wou, terwijl Onroerend Erfgoed Vlaanderen
een sterke en duidelijke grens wilde op die plek. Wij
vonden beide voorwaarden terecht en zochten verzoening tussen de twee. Zo kwamen we tot een lichte
constructie met een uitgesproken dakvorm, een gewelf van geplooide vlakken dat een interpretatie is van
de ribbengewelven van gotische gebouwen zoals de
Onze-Lieve-Vrouwekerk.

We geven weer
karakter aan
de zalen
BiS Het Gruuthusepaleis is een woonhuis dat werd
omgebouwd tot museum. Hoe willen jullie de bezoekers de nieuwe invulling laten ervaren?
PETER VERSTRAETE Vorige eeuw, bij de restauratie
en de inrichting van het Gruuthusepaleis tot stadsmuseum, volgde stadsarchitect Louis Delacenserie
zijn grote voorbeeld, de Franse architect Viollet-leDuc, en bouwde een geïdealiseerde interpretatie van
het originele Gruuthusepaleis. Delacenserie pakte
Gruuthuse aan zoals Viollet-le-Duc vaak te werk ging
bij vergelijkbare opdrachten: drastisch en elementen
toevoegend die er historisch nooit zijn geweest.
P. VIÉRIN Je kunt daar kritiek op hebben, maar je
moet wel toegeven dat hij dit zeer consequent heeft
gedaan. Mede daarom is er recent meer waardering
voor zijn werk, ook bij ons. Dus ook al was er een
Bourgondisch Gruuthusepaleis, toch is het huidige
gebouw vooral zijn project, zeker wat het interieur betreft. Voor de opfrissing uit de jaren tachtig, die zijn
ingrepen probeerde weg te stoppen onder witte verflagen en nieuwe zandstenen tegels, hebben we dan
ook weinig begrip. Het resultaat stond verder af van
het origineel en miste karakter.
N. WOUTERS We gaan terug naar Delacenserie en
geven weer karakter aan de zalen. De wanden en
vloeren krijgen terug kleur en de eigenheid van het
vroegere woonpaleis wordt opnieuw benadrukt. Er
staan grote tafels in het midden van de ruimte en de
vitrines op de verdieping doen denken aan een ledikant. De vormgeving is nieuw, met een knipoog naar
het meubilair dat in het originele Gruuthusepaleis
kan gestaan hebben.
BiS Het is voor het Gruuthusemuseum en de site
errond belangrijk dat ook Bruggelingen zich er
thuis voelen. Wat zit erin voor hen?
P. VERSTRAETE De inhoudelijke invulling van het
museum ligt in handen van het museumteam. Ik
kan alvast vertellen dat we de mooie zolder toegankelijk maken en dat er een ruimte komt waar je
meer te weten kunt komen over je stad en je liefde
ervoor kunt delen met de bezoekers. Ook het plein
wordt heraangelegd. Zo kan het weer gebruikt worden voor evenementen zoals MOODS!, maar je zult
er evengoed op een stoel kunnen genieten van de
laatste zonnestralen en van het zicht op de gevel.
Een comfortstrook rondom zal de toegankelijkheid
voor rolstoelgebruikers sterk bevorderen.
Volg de ontwikkelingen op www.verrijkjekijkopbrugge.be
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GESLOTEN WEGENS (ON)VOORZIENE OMSTANDIGHEDEN.
DE RESTAURATIE VAN HET
GRUUTHUSEPALEIS
In september 2014 verdween het Gruuthusepaleis achter stellingen en
werfzeilen. Het gebouw was aan een broodnodige restauratie toe. Belangrijke aandachtspunten waren de daken, de goten, het schrijnwerk
en de ramen. De prachtige Reiegevel wachtte al lang op een reiniging
en binnen stonden een aantal ingrepen op de planning, onder meer aan
enkele vloeren. Zoals het elke werf betaamt, dienden zich bovendien
een aantal ‘onvoorziene omstandigheden’ aan. Sommige daarvan vroegen om ingrijpende beslissingen.
Op donderdag 22 november 2018 om 15.00 uur biedt Inge Geysen van
Musea Brugge aan de hand van heel wat beeldmateriaal een overzicht
van de voorbije restauratiecampagne. In de Vriendenzaal van Musea
Brugge gaat ze dieper in op een aantal specifieke onderdelen, zoals
de vernieuwing van de belvédère. Louis Delacenserie, de stadsarchitect
die het Gruuthusepaleis eind 19de eeuw restaureerde, zal tijdens deze
gratis lezing nooit veraf zijn.
GRATIS
Organisatie: Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden
Vriendenzaal Musea Brugge, Dijver 12, 8000 Brugge
www.museabrugge.be

DE ARENKLEED-MADONNA MET GEBOEIDE
GEVANGENE: EEN BRUGS POLITIEK VERHAAL
In het museum van de Heilig Bloedbasiliek bevindt zich een paneel met
voorstellingen van het leven van de Heilige Maagd en scènes uit het leven en de passie van Christus. Het is een werk van een anonieme 15deeeuwse meester. Een tafereel toont Maria gehuld in een kleed bezaaid
met korenaren. Voor haar knielt een man wiens handen in ijzeren
boeien zijn geklonken.
De arenkleed-Madonna vindt haar oorsprong in Italië. Deze iconografie
zwermde uit naar Duitsland, Oostenrijk en de omliggende gebieden en
wordt aangetroffen op panelen, prenten, beelden, glasramen en miniaturen. Daarop wordt de Madonna regelmatig afgebeeld in het gezelschap van een geboeide gevangene.
Ook in Vlaanderen werd de arenkleed-Madonna vereerd. Wat is de betekenis ervan? Wie is de geboeide gevangene op het Brugse paneel en
wat is de politieke link met het woelige Brugge van het einde van de
15de eeuw? Spreker Ronald Van Belle licht dit toe op zondag 25 november 2018 om 10.30 uur in de Vriendenzaal van Musea Brugge.
Vriendenzaal Musea Brugge, Dijver 12, 8000 Brugge
De lezing bijwonen kost 5 euro. Voor de Vrienden van Musea Brugge is dit gratis.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11
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ZWARTE KAT SESSIE: FEESTBROOD MET
PATACONS. EEN VERLOREN TRADITIE?

brugge.be

MUSEUMNOCTURNE
Musea Brugge organiseert vanaf nu elke derde donderdag van de
maand een museumnocturne. Je wordt telkens op een andere locatie
verrast met een gevarieerd programma. Het is een leuke manier om de
Brugse museumlocaties te (her)ontdekken.
Op donderdag 20 december 2018 zet het Volkskundemuseum de deuren
open voor een avond vol winterse vertellingen. Daarna volgen het SintJanshospitaal op donderdag 17 januari 2019 en het Groeningemuseum
op donderdag 21 februari 2019.
Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Brugge
Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
Het hele programma staat op www.museabrugge.be.

Bij speciale gelegenheden bakten onze voorouders koeken en broden in plaats van taarten. Een typisch feestbrood was de vollaard,
een langwerpig brood gemaakt van wit tarwemeel. Deze vollaards
werden vaak versierd met patacons: pijpaarden schijfjes met reliëfafbeeldingen die met de hand werden gekleurd. In West-Vlaanderen was het lang de traditie dat peters of meters met Nieuwjaar
zo’n vollaard met patacon schonken aan hun petekinderen.
In hun lezing in het Volkskundemuseum op donderdag 13 december 2018 gaan volkskundigen Mark en Luc Adriaen van 14.00 tot
16.00 uur dieper in op dit gebruik en demonstreren ze hoe een
patacon wordt gemaakt. Misschien heb je achteraf zin om deze
mooie traditie nieuw leven in te blazen?
Volkskundemuseum, Balstraat 43 , 8000 Brugge
De lezing bijwonen kost 5 euro. Reserveren is vereist en
kan via bruggemuseum@brugge.be. De plaatsen zijn beperkt.

NIEUW! MUSEUMPASSMUSÉES
Voortaan kan wie in België woont voor slechts
50 euro een pas kopen die hem of haar toegang
verleent tot meer dan 120 musea in het land.
Ook Musea Brugge neemt deel met alle locaties. Je kunt de MuseumPASSmusées aan elke
kassa kopen, behalve in de Sint-Janshuismolen
en in ‘t Brugse Vrije.
Wie in Brugge is gedomicilieerd, krijgt sowieso
gratis toegang tot de Brugse musea. Toch blijft
het interessant om met de pas, die een jaar geldig is, alle overige locaties onbeperkt te kunnen
bezoeken.
www.museumpassmusees.be
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BRUGOTTA FESTIVAL ZOEKT LOKAAL TALENT
Eind april 2019 organiseert Cultuurcentrum Brugge de eerste editie
van Brugotta Festival, de opvolger van de Week van de Amateurkunsten
(WAK). Brugotta Festival is net zoals WAK de hoogmis voor het Brugs
lokaal talent. Verschillende kunstdisciplines komen aan bod.
Tijdens deze tiendaagse – van woensdag 24 april tot en met zondag 5
mei 2019 - krijg je een overzicht van wat Brugs talent betekent en/of kan
betekenen. Om deel te nemen aan de eerste editie van Brugotta Festival mogen alle Brugse kunstenaars en muzikanten zich aanmelden op
brugotta@brugge.be.

CAMPAGNEBEELD

Net zoals de voorbije jaren roept Cultuurcentrum Brugge Brugs grafisch talent op om een campagnebeeld te ontwikkelen. Het beeld voor
Brugotta Festival moet een goede weergave zijn van waar het project
voor staat: lokaal talent uit verschillende kunstdisciplines die gedurende tien dagen de stad overnemen.

MUZIEK

Voor verschillende deelprojecten binnen Brugotta Festival – waaronder
het muziekfestival WAcKo op vrijdag 3 en zaterdag 4 mei 2019 – zoekt
Cultuurcentrum Brugge Brugse bands, muzikanten, singer-songwriters … die de verschillende muziekpodia willen bestijgen.

BEELDENDE KUNSTENAARS

Met diverse beeldende kunstprojecten schenkt het label Brugotta
aandacht aan de vele Brugse kunstenaars. Tijdens de eerste editie
van het festival zijn er zowel kunstprojecten met een opdracht (AiR
Biekorf) als toonmomenten waarop bezoekers het werk van lokale
beeldende creatievelingen ontdekken.

WOORDKUNSTENAAR EN COMEDIANS

Tijdens de derde editie van het literair project Bar Literair op het Lara
Taveirneplein (Sint-Jakobsstraat 8, 8000 Brugge) treden woordkunstenaars voor het voetlicht. Dit jaar staat ‘On the Road’ van Jack Kerouac
centraal. Poëten, schrijvers en singer-songwriters zijn welkom om in
de geest van dit literaire werk het Bar Literair-podium te betreden. Het
Brugotta Festival geeft ook comedians een podium. Zij kunnen hun ei
kwijt tijdens een 'comedy night'.

Kortom: Brugs artistiek talent, overtuig Brugge van je spitsvondige talenten en neem deel aan het allereerste Brugotta Festival! Verenig je, meld je aan en stel je voor via
brugotta@brugge.be. De deadline is dinsdag 15 januari 2019.
Ook voor meer informatie over een van de vele projecten kun je
terecht op dit mailadres of op www.ccbrugge.be/brugottafestival.

www.ccbrugge.be
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BRUGOTTA CLUB:
HIPHOPCOLLECTIEF
GRAFGRAVERS IN
BIEKORF THEATERZAAL
Per seizoen organiseert Cultuurcentrum Brugge twee Brugotta Clubs.
Op die avonden worden bepaalde muzikanten uitgenodigd om de Biekorf Theaterzaal over te nemen. Voor de eerste Brugotta Club van dit
seizoen is het West-Vlaamse hiphopcollectief Grafgravers aan zet. Zij
brengen enkele muzikale gasten mee en staan uiteraard ook zelf op
het podium.
Exact vier jaar na de EP ‘Woedn’t Echt’ bewijzen de rebelse jongeren
met hun eerste album ‘Vo De Liefhebber’ dat ze volwassen muzikanten
zijn geworden. De passie is groot en de lat ligt hoog. Dat merk je aan
de thema’s waar rappers Samoerai, RobinOed, Connard, Vorre en Que
mee aan de slag gaan. Met een arsenaal aan ‘dope beats’ van producer
Jack Terrer en dj Grazzhoppa aan de decks levert Grafgravers een hiphoppareltje af.
Naast zichzelf presenteren Grafgravers ook de hippe sound van Mitxelena en de even vette beats van dj Grazzhoppa. Op zaterdag 24 november is Biekorf Theaterzaal vanaf 20.00 uur heel even de Brugse Bronx.
www.ccbrugge.be
Biekorf Theaterzaal, Sint-Jakobsstraat 8, 8000 Brugge
Een ticket kost 10 euro. Bezoekers jonger dan 26 jaar betalen 7 euro.

TENTOONSTELLING FOTONALE
BRUGGE 2018: LANDSCHAP
Voor de zevende editie van de fotowedstrijd Fotonale Brugge werkten
honderden fotografen rond het thema ‘Landschap’. Een professionele
jury (waaronder Jimmy Kets) selecteerde uit alle inzendingen de meest
originele, spraakmakende en tot de verbeelding sprekende foto’s.
Die selectie kun je van donderdag 20 december 2018 tot en met zondag 13 januari 2019 zien in een tentoonstelling in de Brugotta Hal Burg.
Dompel je onder in de verschillende creatieve invullingen van het thema
Landschap en geniet van het werk van een nieuwe lichting talentvolle
fotografen.
www.ccbrugge.be/fotonale
Brugotta Hal Burg, Burg 11, 8000 Brugge
Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Uitzonderlijk gesloten op dinsdag 25 en
woensdag 26 december 2018 en op dinsdag 1 en woensdag 2 januari 2019.
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DANCING DOWN UNDER
DECEMBER DANCE 2018: AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND
Dansliefhebbers blazen ondertussen al
meer dan elf 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.
Dancing Down Under: onder dit motto laat
December Dance 18 - van donderdag 6 december tot en met zondag 16 december
2018 - zijn oog vallen op het rijke hedendaagse danslandschap van Oceanië. Montréal en Québec (DD08), Centraal-Europa
(DD10), Noord-Europa (DD12), Azië (DD14)
en het Verenigd Koninkrijk (DD16) kwamen
al eerder aan de beurt. Voor deze twaalfde
editie van het grootste dansfestival van België selecteerden Concertgebouw Brugge
en Cultuurcentrum Brugge een fijne reeks
dansvoorstellingen die de kwaliteit en de
diversiteit van een heel continent weerspiegelen.
Met nieuwe creaties van internationaal gerenommeerde choreografen zoals Garry
Stewart, Lucy Guerin, Anouk van Dijk, Meryl
Tankard, Ross McCormack, KIM Jae Duk en
Stephanie Lake weet je meteen waarom dit
festival met stip in de agenda van elke dansliefhebber genoteerd staat.
Daarnaast bieden beide cultuurhuizen
ook aandacht aan artiesten en projecten
met een unieke stem zoals Chunky Move,
Dancenorth, Serge Aimé Coulibaly, Marrugeku en The New Zealand Dance Company.
Uiteraard biedt December Dance met December Dance Platform ook kansen aan
jonge makers. Het publiek beleeft er het
intrigerend werk van onder andere Nicola
Gunn, Melanie Lane, James Batchelor,
Luke George en Daniel Kok.
December Dance wordt steeds meer een
totaalbelevingsfestival waarbij Cultuurcentrum Brugge en Concertgebouw ruimte
bieden aan leerrijke omkaderende activiteiten. Op zondag 16 december 2018 sluit een
zeer indrukwekkende familievoorstelling
van eigen bodem het festival in stijl af.
www.decemberdance.be
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HELP MEE MET HET OPFRISSEN VAN DE
KAPEL VAN DE SINT-GODELIEVEABDIJ
De Sint-Godelieveabdij in de Boeveriestraat ruilt haar herfstkleuren
voor een winterjas. Brugge Foundation wil een passende nieuwe bestemming vinden voor dit erfgoed, met respect voor de ziel ervan. Er
ligt heel wat werk op de plank, maar dankzij jouw steun kan deze site
een nieuw hoofdstuk toevoegen aan haar geschiedenis.
Allereerst moet de abdijkerk worden aangepakt. Deze werd gebouwd
in 1626 en kreeg in de 18de eeuw een rijke aankleding. De kerk heeft
dringend een opfrisbeurt nodig om haar waarde te onderstrepen en
haar inzetbaarheid voor socio-culturele doeleinden te vergroten. De
muren moeten hun frisse kleur terugkrijgen en het altaarstuk moet
worden gereinigd. Het houtwerk van de preekstoel en het zusterkoor
is aan een behandeling toe en verwarming en elektriciteit vragen om
nazicht en vernieuwing.
Omdat de opfrissing met veel zorg en liefde door professionals moet
gebeuren, is er minimaal 150.000 euro nodig. Dat is geen klein bedrag,
maar als iedereen meehelpt, moet het lukken om dit samen te krijgen.
Iedereen die Brugge in het hart draagt, kan een steentje bijdragen.

WERK MEE AAN HET HERSTEL VAN DEZE BUITENGEWONE KERK

Je kunt Brugge Foundation financieel steunen. Elke gift vanaf 40 euro
is fiscaal aftrekbaar. De belastingvermindering bedraagt 45% van het
gestorte bedrag.
Je kunt een bijdrage storten voor het fonds van de Vrienden van de
Brugge Foundation bij de Koning Boudewijnstichting op BE10 0000
0000 0404 met de mededeling 016/1780/00005. Daarna ontvang je een
fiscaal attest, afgeleverd door de Koning Boudewijnstichting.

VERKEN DE COLLECTIE VAN
DE SINT-JAKOBSKERK OP
ERFGOEDBRUGGE.BE
In 2014 gingen Erfgoedcel Brugge en de consulent religieus erfgoed van start met een meerjarenproject rond de
erfgoedcollecties in de Brugse kerken. Vrijwilligers met
een hart voor religieus erfgoed werden opgeleid om mee
te werken aan de opmaak van digitale erfgoedinventarissen. In 2017 startten ze met de inventarisatie van de
Sint-Jakobskerk. Niet minder dan 565 voorwerpen gingen door hun handen.
Elk object werd opgemeten, genummerd, beschreven en
gefotografeerd. Daarna werden alle foto’s gekoppeld aan
de beschrijvingen en die werden vervolgens nagezien en
waar nodig verbeterd. Ten slotte selecteerde het bestuur
van de Sint-Jakobskerk de voorwerpen die het brede publiek te zien zal krijgen.
Die objecten vind je op www.erfgoedbrugge.be. Kies de
deelcollectie ‘religieus erfgoed’ en ontdek belangrijke
kunstwerken van grootmeesters zoals Pieter Pourbus
en met heel wat verborgen schatten. De ontsluiting van
de collectie van de Sint-Jakobskerk laat je grasduinen
in meer dan tien eeuwen religieuze kunst en een brede
waaier aan kunststijlen.
Op ErfgoedBrugge.be kun je ook de erfgoedcollecties
raadplegen van de Sint-Gilliskerk en de Orthodoxe Kerk.
En de vrijwilligers? Die werken intussen gedreven verder
in een volgende kerk.
www.erfgoedbrugge.be

Ben je geïnteresseerd in de werking van de Brugge Foundation en wil je persoonlijk je steentje bijdragen?
Mail voorzitter Ingrid Leye via info@bruggefoundation.be.
Volg Brugge Foundation op Instagram,
Facebook en www.bruggefoundation.be.

www.bruggefoundation.be

KALENDER

Wo 21/11

Vrijwilligersmarkt anderstaligen, Vrijwilligerscentrale

p. 16

Do 22/11

Lezing: Gesloten wegens (on)voorziene omstandigheden.
De restauratie van het Gruuthusepaleis, Vriendenzaal Musea Brugge

p. 28

Za 24/11

Brugotta Club: Grafgravers, Biekorf Theaterzaal

p. 31

Za 24/11 t.e.m. za 1/12

Brugse Zwembaddagen, Jan Guilini, Interbad en Lago Brugge Olympia

p. 21

Zo 25/11

Lezing: De arenkleed-Madonna met geboeide gevangene: een Brugs politiek verhaal, Vriendenzaal Musea Brugge

p. 28

Do 29/11

Opvolgconferentie ‘Vierkant tegen Eenzaamheid’, Daverlo

p. 17

Di 4/12

Dialoogtafels: gezondheidszorg, een basisrecht, Stadhuis

p. 17

Do 6 t.e.m. zo 16/12

December Dance 2018: Dancing Down Under, verschillende locaties

p. 32

Vr 7/12

Kerstloop, start op de Markt

p. 4

Vr 7/12

Groot Dictee, Hoofdbibliotheek Biekorf (Leeszaal)

p. 24

Za 8 en zo 9/12

Shoppingdagen, binnenstad

p. 7

Zo 9/12

Midwinterfeest, omgeving Balstraat

p. 4

Di 11/12

Algemene Vergadering sportraad, Daverlo

p. 20

Do 13/12

Lezing: Zwarte Kat Sessie: feestbrood met patacons. Een verloren traditie?, Volkskundemuseum

p. 29

Za 15 en zo 16/12

Shoppingdagen, binnenstad

p. 7

Di 18/12

Maxim Storms: Brother Blue, Biekorf Theaterzaal

p. 5

Wo 19/12

Frommermann en Tommy Wieringa: Frommerkest, Stadsschouwburg

p. 5

Do 20/12

Museumnocturne, Volkskundemuseum

p. 29

Do 20/12 t.e.m. zo 13/01

Tentoonstelling Fotonale Brugge 2018, Brugotta Hal Burg

p. 31

Za 22 en zo 23/12

Shoppingdagen, binnenstad

p. 7

Zo 23/12

Wintertintels, Stadsschouwburg

p. 5

Zo 23/12

Warmathon, Tillegembos

p. 4

Ma 24/12 t.e.m. vr 4/01

Kwibus, verschillende locaties (niet op dinsdag 25 en woensdag 26/12 en op dinsdag 1/01)

p. 24

Za 29 en zo 30/12

Shoppingdagen, binnenstad

p. 7

Wo 26, do 27 en vr 28/12

Extra gratis shuttledienst

p. 7

Wo 2 t.e.m. vr 4/01

Omnisportkamp, sporthal Daverlo

p. 24

Vr 4 t.e.m. zo 6/01

Carré Curieux: Famille Choisie, Zeelaan 2

p. 5

Za 5 en zo 6/01

Shoppingdagen eerste soldenweekend, binnenstad

p. 7

Zo 6/01

Nieuwjaarsborrel Stad Brugge, Burg

p. 6

Di 15/01

Deadline inschrijvingen Brugotta Festival

p. 30

Do 17/01

Museumnocturne, Sint-Janshospitaal

p. 29

Za 19/01

Uitwijken Wintertoer, Amor van Compagnie Bilbobasso, Sint-Michiels

p. 8

Zo 20/01

Uitwijken Wintertoer, Amor van Compagnie Bilbobasso, Male

p. 8

Ma 21/01

Uitwijken Wintertoer, Amor van Compagnie Bilbobasso, Sint-Pieters

p. 8

Di 22/01

Uitwijken Wintertoer, Amor van Compagnie Bilbobasso, Koolkerke

p. 8

Wo 23/01

Uitwijken Wintertoer, Amor van Compagnie Bilbobasso, Zwankendamme

p. 8

Vr 25 en za 26/01

Wintervonken, Burg

p. 8

Za 9 en zo 10/02

Chocoladefestival Bruges In Choc, Stadshallen

p. 8

Do 21/02

Museumnocturne, Groeningemuseum

p. 29

Ma 25/02

Uitreiking Brugse Sportprijzen, MaZ

p. 20

Wo 24/04 t.e.m. zo 5/05

Brugotta Festival, verschillende locaties

p. 30

Vr 3 en za 4/05

WAcKo, verschillende locaties

p. 30

09/21

WK tijdrijden

p. 20
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WEDSTRIJD
Hoe heet de stichting die zich inzet voor de
herbestemming van de Sint-Godelieveabdij?
Je kunt kiezen uit twee prijzen. Duid je voorkeur aan.
 Zes flessen Godelphbier,
speciaal gebrouwen ter
gelegenheid van de opening
van de tuin van de SintGodelieveabdij;
 Een rondleiding voor twee
personen in en rond de
Sint-Godelieveabdij.
Stuur je antwoord voor maandag
21 januari 2019 per mail naar
persdienst@brugge.be of per
post naar Communicatie &
Citymarketing, Burg 11. Je kunt de
antwoordstrook ook deponeren
in de brievenbus van het Stadhuis,
Burg 12, 8000 Brugge.

brugge.be

ANTWOORD VORIGE VRAAG:
Er werden 107 bomen aangeplant op het nieuwe 't Zand.
De tien winnaars mogen hun gesigneerde boek over de Beurssite
afhalen in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2
(Station), 8000 Brugge.
De prijzen blijven er beschikbaar tot en met maandag 21 januari 2019.

Voornaam en naam

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

BRUGGELING OP DE COVER:
Serge Van Belle uit Zwankendamme,
winnaar van de Brugse Trofee voor Sportverdienste 2017.

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.

