brugge.be

STADS
MAGAZINE

OKTOBER
2016

2

INHOUD

UITGAVE
Johan Coens, stadssecretaris
FOTOGRAFIE
Communicatie & Citymarketing, De
Langste Fanfare © Die Verdammte
Spielerei, Start to Drum ©
Lichtvanger, Brugotta © Michel
De Pourcq, Eyeck © Shahryar
Hatami i.s.m. Barbad Golshiri,
Jheronimus Bosch - Het Laatste
Oordeel © Dominique Provost,
erfgoedcollectie Sint-Gilliskerk
© Erfgoedcel Brugge, Dag van de
Jeugdbeweging © Gilles Matthys

4

14

18

22

24

25

26

28

30

33

35

36

DRUK
Milieuvriendelijk gedrukt bij
Eco Print Center
REDACTIE
Redactieraad BiS
HOOFDREDACTIE / VORMGEVING
Communicatie & Citymarketing

Je infoblad staat ook op
www.brugge.be
Voor suggesties i.v.m dit infoblad
kun je Communicatie & Citymarketing contacteren op 050 44 81 00,
persdienst@brugge.be, Burg 11,
8000 Brugge
Wil je ook graag bij de Stad werken?
Raadpleeg de vacatures op
www.brugge.be

BESTE BRUGGELING

D

e herfst is aangebroken. Velen onder ons
zijn opnieuw aan het werk en de studenten
zijn aan een nieuw academiejaar begonnen.
Ook Stad Brugge zit niet stil. U merkte wellicht dat de voorbereidende werkzaamheden voor
‘t Nieuw Zand zijn gestart. Vanaf januari 2017 begint
de werkelijke heraanleg. Het wordt een functioneler, duurzamer en mooier plein, een plein dat onze
prachtige stad waardig is!
Bovendien biedt Stad Brugge haar inwoners een nog
betere dienstverlening vanaf 15 oktober. Op die dag
opent het Huis van de Bruggeling op de Frank Van
Ackerpromenade 2 aan het Stationsplein. Dit open
huis bundelt alle dienstverlening onder één dak, op
één gemakkelijk bereikbaar adres. Dankzij de ligging
naast het Station is het gebouw uitermate bereikbaar,
zowel met het openbaar vervoer, met de auto als met
de fiets.

Uw eigen open
Huis, een thuis voor
elke Bruggeling
Dit is nog niet alles: Sinds het begin van deze maand
zit onze website in een nieuw kleedje en vanaf 15
oktober kun je met al je vragen op één e-mailadres
(info@brugge.be) en één telefoonnummer (050 44
8000) terecht. Intussen werken we er hard aan om ook
in onze gemeenteafdelingen dezelfde klantgerichte
dienstverlening als in het Huis van de Bruggeling aan
te bieden.
De voorbije maanden gonsde het van de bedrijvigheid
achter de schermen van het Huis van de Bruggeling.
Het resultaat mag er zijn: uw eigen open Huis, een
thuis voor elke Bruggeling. Op 15 oktober nodigen we
u uit om een kijkje te komen nemen en samen het
glas te heffen. We zwaaien vanaf 10.30 uur de deuren open. Tot 13.00 uur staan er een glaasje en een
fairtradehapje voor u klaar. De jongste Bruggelingen
kunnen er zich helemaal uitleven.
We ontmoeten elkaar op 15 oktober om ons Huis van
de Bruggeling feestelijk in te wijden. Tot dan!
Renaat Landuyt,
Burgemeester van Brugge
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Vanaf zaterdag 15 ok
tober staat
Stad Brugge nog beter tot je dienst,
want dan opent het Huis van de
Bruggeling op de Frank Van Ackerpromenade 2 aan het Stationsplein.
Het Huis van de Bruggeling is een
open huis dat alle dienstverlening
verenigt onder één dak, op één
gemakkelijk bereikbaar adres.
Om 10.30 uur openen de deuren
en vanaf dan is iedereen hartelijk
welkom.

Alles wat je
moet weten over
het Huis van de
Bruggeling

Sinds het begin van deze maand
zit ook onze website in het nieuw
en vanaf zaterdag 15 oktober kun
je ons op één e-mailadres (info@
brugge. be) en één telefoonnummer (050 44 8000) bereiken.
Intussen maakt de Stad er werk
van om in de gemeenteafdelingen
net zo klantgericht te werk te gaan
als in het Huis van de Bruggeling.

WE HEFFEN SAMEN HET
GLAS OP 15 OKTOBER OM
10.30 UUR
Het Huis van de Bruggeling is er voor
jou en daarom nodigt Stad Brugge
je uit op zaterdag 15 oktober, als de
deuren voor het eerst open gaan. Van
10.30 tot 13.00 uur staat er een glaasje voor je klaar en is er animatie voor
de jongsten.
Tot in het Huis van de Bruggeling!
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ÉÉN ADRES
Op zaterdag 15 oktober 2016 opent Stad Brugge het Huis van de Bruggeling op de Frank Van Ackerpromenade 2 aan het Stationsplein. Omdat we alle dienstverlening bundelen onder één dak, verhuizen hierdoor ook alle balies.
Volgende balies verhuizen niet
• De balies die verbonden zijn aan een locatie zoals een zwembad,
museum, uitleendienst, bibliotheek ...
• De balies van alle gemeenteafdelingen, de balie van Cultuurcentrum
Brugge (ticketing), de In&Uit-balies en de toeristische infopunten.
De zittingen van het College van Burgemeester & Schepenen en de Gemeenteraad, de officiële ontvangsten, huwelijksvoltrekkingen … blijven
plaatsvinden in het Stadhuis.

UITGEBREIDE OPENINGSTIJDEN
Om het je nog gemakkelijker te maken, krijgt het Huis van de Bruggeling lange en eenvormige openingstijden. Bovendien zijn we
woensdag en donderdag open tot 20.00 uur.
Maandag
8.30 tot 17.00 uur
Dinsdag
8.30 tot 17.00 uur
Woensdag
8.30 tot 20.00 uur
Donderdag
8.30 tot 20.00 uur
Vrijdag
8.30 tot 13.00 uur
Zaterdag
9.30 tot 13.00 uur
Zondaggesloten

Op officiële feestdagen is het Huis van de Bruggeling gesloten.

GEMAKKELIJK BEREIKBAAR
De locatie is een van de grote troeven van het Huis van de Bruggeling.
Dankzij de ligging naast het Station is het gebouw perfect bereikbaar,
zowel met het openbaar vervoer als met de auto en de fiets. Fietsers
en automobilisten kunnen de parking naast het Stationsplein kant
Centrum gebruiken.

OPENBAAR VERVOER

• Bus: surf naar www.delijn.be voor alle bussen met halte in Brugge;
• Trein: surf naar www.belgianrail.be voor alle treinen met halte in
Brugge.

AUTO

Rij via de Buiten Begijnvest en plaats je auto in de parking Centrum
Station. De parking heeft een capaciteit van 1.500 parkeerplaatsen. Bij
je bezoek aan het Huis van de Bruggeling betaalt Stad Brugge een uur
parking terug.
Meer informatie over deze parking vind je terug op www.brugge.be/parking-centrum-station.

FIETS, BROMFIETS OF MOTORFIETS (< 125CC)

Er zijn 3.000 gratis en overdekte fietsenstallingen in de fietsenstalling
kant Centrum aan het Station. Je kunt er ook je bromfiets of motorfiets
(< 125cc) parkeren. Daarenboven is er aan kant Sint-Michiels op niveau
-1 nog eens plaats voor 1.650 fietsen. Het Fietspunt, onderdeel van
Group Intro vzw, verzorgt elke werkdag het toezicht en houdt de netheid
van de fietsenstalling in het oog.
Meer informatie over het Fietspunt vind je terug op www.brugge.be/fietspunt-station.

TAXI

Op het Stationsplein kunnen er acht taxi’s parkeren op de taxistrook.
Surf naar www.brugge.be/taxi voor een overzicht van alle actieve taxibedrijven in Brugge.
Opgelet: door de huidige werkzaamheden aan het Stationsplein krijgen de
taxi’s een tijdelijke standplaats in de Hendrik Brugmansstraat.

ZO WERKT HET HUIS VAN DE BRUGGELING
Om je zo goed mogelijk te helpen, zijn er verschillende soorten balies:
een onthaalbalie, een snelloket, themabalies en spreekkamers (afgesloten gespreksruimtes en praathoeken).
Zodra je het Huis van de Bruggeling binnenkomt, kom je terecht bij de
onthaalbalie.
De medewerkers van de onthaalbalie maken je wegwijs, helpen je met
algemene en eenvoudige informatievragen, maken voor jou een afspraak en/of verwijzen je graag door naar een van de themabalies of
spreekruimtes via een ticketsysteem.
Aan het snelloket kun je snel eenvoudige producten afhalen of kopen,
zoals een rijbewijs, een reispas, een uittreksel van het strafregister,
vuilniszakken … Voor deze zaken moet je geen afspraak maken. Een
bezoek aan dit loket neemt maar enkele minuten in beslag.
Een overzicht van alles wat het snelloket aanbiedt, vind je vanaf de opening van het Huis van de Bruggeling op www.brugge.be.
De themabalies bieden je de mogelijkheid om samen met ons meer tijd
te nemen voor je vragen rond een bepaald thema.
We delen alle producten van Stad Brugge in volgens vijf thema’s:
1. leven & mobiliteit
2. wonen & omgeving
3. werk & ondernemen
4. vrije tijd & organiseren
5. welzijn & zorg
Aan deze themabalies krijg je meer informatie over bijvoorbeeld een
kap- of bouwvergunning, het huren van een feestzaal of sportmateriaal,
de mantelzorgpremie …
Deze themabalies werken op afspraak, zodat de baliemedewerkers voldoende tijd kunnen nemen om je dossier uitgebreid met jou te bekijken.
In onze spreekkamers bespreken we op afspraak uitgebreid je persoonlijk dossier of vragen die meer tijd in beslag nemen. Onze afgesloten spreekkamers bieden de nodige privacy en stilte. De glazen afwerking zorgt voor een open gevoel.
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In onze praathoeken nodigen we je uit voor een ongedwongen ‘babbel’,
omdat we graag weten wat er leeft bij jou, in je buurt ... Neem er gerust
ook een verse kop koffie of een glas water bij.

OPGELET: MAAK EEN AFSPRAAK!
Heb je vragen of dossiers die iets meer tijd in beslag nemen? Dan kun
je terecht bij een themabalie. We vragen je om net als bij je huisdokter
of tandarts een afspraak te maken. Deze nieuwe manier van werken is
goed nieuws voor jou en voor ons: jij verliest geen tijd en komt op een
moment dat je het best uitkomt. Wij kunnen ons beter voorbereiden op
jouw dossier en vragen.
Vier manieren om je afspraak vast te leggen vanaf 15 oktober
1. Via de website: overloop de volgende vijf stappen via de online toepassing op de startpagina van www.brugge.be:
1. Kies het product (dienst) waarvoor je een afspraak wilt maken
uit de lijst. We hebben de diensten alvast alfabetisch gesorteerd,
maar je kunt ook zoeken in het zoekvak;
2. Eens je je product gekozen hebt, lees je wat je zeker nodig hebt
om het product aan te vragen. Denk bijvoorbeeld aan een pasfoto,
een geldbedrag, een identiteitskaart … Rechts zie je je gekozen
product(en);
3. Kies de datum en het tijdstip die voor je passen;
4. Vul je contactgegevens in;
5. Bevestig je afspraak.
2. Via telefoon: 050 44 8000;
3. Via e-mail: info@brugge.be;
4. Via de onthaalbalie en de ticketzuil in het Huis van de Bruggeling:
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein).
Meld je op tijd aan in het Huis
• Meld je aan via onze onthaalbalie of via de ticketzuil in het Huis van
de Bruggeling. Op een van deze drie grote schermen in de bezoekersruimte kun je zien wanneer je aan de beurt bent.
• Probeer op tijd te komen. Verwittig onze medewerkers en maak
onmiddellijk (telefonisch of via de onthaalbalie) een nieuwe afspraak
als het je niet lukt om op tijd te komen. Zo kunnen wij onze andere
klanten sneller verder helpen.
Vier voordelen van een bezoek op afspraak
1. Kortere wachttijden: we overlopen je dossier in een van onze spreekkamers op een moment dat jou het beste uitkomt binnen onze openingstijden;
2. Je krijgt op voorhand te horen welke documenten je moet meebrengen;
3. Onze medewerker bereidde je dossier grondig voor, waardoor de behandelingstijd korter is;
4. Geen parkeerstress: wij betalen een uur lang voor jouw plek in de
parking Centrum Station naast het Stationsplein (kant Centrum).

LOKETTEN SOCIAAL HUIS VERHUIZEN MEE
Ook het Sociaal Huis in de Hoogstraat, zal niet meer hetzelfde zijn. De naam ‘Sociaal Huis’ valt weg en de locatie krijgt
de nieuwe naam ‘Hoogstraat 9’. Alle loketten verhuizen naar
het Huis van de Bruggeling en zijn daar terug te vinden onder
de themabalie ‘welzijn & zorg’. Hoogstraat 9 blijft het eerste
aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de
dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge. Je kunt er onder andere terecht voor leefloon en/of financiële hulp, situatie
van dakloosheid, informatie over materiële hulp en budget– en
schuldhulpverlening.

HET HUIS IN KAART GEBRACHT
Het Huis van de Bruggeling is een open huis. Er zijn zo weinig mogelijk
muren en wanden. Daarnaast hebben we aandacht voor jouw comfort
in het gebouw.
Voor iedereen toegankelijk
Het gebouw is toegankelijk voor iedereen, ook voor minder mobiele bezoekers:
• Er zijn hellende vlakken voor rolstoelgebruikers, kinderwagens ... ;
• Er is een aangepast toilet voor rolstoelgebruikers;
• Er zijn lage balies;
• Er zijn voorzieningen die het geluid in functie van gehoorapparaten
versterken (‘ringleiding’);
• Er is een lift en er is een roltrap aan het Stationsplein.
Extra’s in het gebouw
Het gebouw voorziet in heel wat extra’s die je bezoek nog aangenamer
maken:
• Comfortabele wachtruimtes met stoelen, zetels, tafels … ;
• Gezellige inrichting;
• Een speelhoek voor de kinderen;
• Een babyhoek met borstvoedingsruimte;
• Een koffiehoek;
• Een pasfotocabine.

SPREEKUREN
Niet alleen Stad Brugge en het Sociaal Huis helpen je graag verder,
we zorgen er ook voor dat je in het Huis van de Bruggeling op andere
mogelijke vragen een antwoord krijgt. Daarom hebben deze overheden
vaste spreekuren of werken ze op afspraak in het Huis van de Bruggeling:
1. DYZO: Hulpverlening aan zelfstandigen;
2. FOD Sociale Zekerheid – Personen met een beperking;
3. DOP – Dienst Ondersteuningsplan;
4. Vlaams Woningfonds.

7

brugge.be

ÉÉN WEBSITE
De meeste zaken kun je gewoon van thuis uit aanvragen. Het grootste
deel van onze producten vind je online. Via www.brugge.be zijn we 24
uur op 24 bereikbaar.
De website heeft vanaf begin oktober nog meer zoekgemak, nog
meer online dienstverlening en een moderner en functioneler design
dan voordien.
Kortom: ook vanuit je zetel heeft Stad Brugge alles in huis voor je!

NIEUW ONTWERP EN NOG
MEER MOGELIJKHEDEN
Enkele nieuwe functies maken het je nog gemakkelijker om de juiste
informatie snel te vinden:
- We plaatsen de contactgegevens, de openingsuren van het Huis van
de Bruggeling en de zoekfunctie centraal in beeld;
- We bieden je een handig overzicht van de meest bezochte pagina’s
en toepassingen van onze website via duidelijke iconen;
- Contacteer onze medewerkers:
- Je kunt online een afspraak maken met een medewerker in het
Huis van de Bruggeling om jouw dossier te bespreken;
- Je kunt online een gesprek starten met een medewerker die je
vragen beantwoordt;
- Ons digitaal loket biedt je voortaan zo goed als alle diensten van onze
balies ook online aan, zoals het aanvragen van een mantelzorgpremie of een zwemabonnement.

ZOEKGEMAK CENTRAAL
Jij moet alles gemakkelijk en snel terugvinden op de website van Stad
Brugge. Daarom plaatsen we, net als Google, de zoekfunctie centraal
in beeld op de nieuwe website en koppelen we voldoende trefwoorden
aan elk product. Als je een zoekterm begint in te tikken, vult het systeem automatisch aan met suggesties. Eens je je zoekresultaten te zien
krijgt, kun je nog eens eenvoudig sorteren volgens thema. Zo zoek je
nog sneller en doeltreffender.

VRAAG HET ONLINE AAN, WAAR
EN WANNEER JE WIL
Van de producten die we digitaal kunnen aanbieden, staat ruim 80%
van de aanvragen online. Op korte termijn willen we al deze producten
online aanbieden. Bovendien bieden we je steeds meer diensten aan
waarvan de aanvraag tot de aflevering volledig online af te handelen is.
Je hoeft niet langer in de rij te staan en je regelt je administratie waar
en wanneer je dit zelf wilt: via de computer op kantoor, met je tablet
vanuit je zetel of via de smartphone onderweg.
Binnenkort zul je onder meer volgende diensten ook online kunnen aanvragen: attesten van geboorte, huwelijk of overlijden, uittreksels uit het
bevolkingsregister en uittreksels uit het strafregister (getuigschrift van
goed zedelijk gedrag) en attesten van woonst, leven, nationaliteit, verblijf,
wettelijke samenwoning … op basis van je rijksregistergegevens.
Via de startpagina van de vernieuwde website kun je bovendien een afspraak maken in het Huis van de Bruggeling.
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ÉÉN TELEFOONNUMMER
& ÉÉN E-MAILADRES
Vragen, suggesties, meldingen ...?
Contacteer ons vanaf 15 oktober via 050 44 8000 of info@brugge.be.
Via dit telefoonnummer en dit e-mailadres behandelen we al je vragen,
meldingen (meldpunt), klachten en suggesties die binnenkomen via telefoon (050 44 8000), e-mail (info@brugge.be) en sociale media (Facebook & Twitter) of verwijzen we je door.
Kortom: een telefoonnummer en een e-mailadres om nooit meer uit
het oog te verliezen.

STEEDS UP-TO-DATE INFORMATIE
Door een systeem met informatiefiches zijn onze medewerkers op de
hoogte van de belangrijkste nieuwtjes. Als je vraag toch te specifiek of
te technisch zou zijn, dan verwijzen ze je graag door naar een medewerker met de juiste expertise.

GEMAKKELIJK BEREIKBAAR
Je kunt ons via 050 44 8000 en/of info@brugge.be bereiken tijdens volgende uren:
• maandag en dinsdag van 8.30 tot 17.00 uur
• woensdag en donderdag van 8.30 tot 20.00 uur
• vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur
• zaterdag van 9.30 tot 13.00 uur

info@brugge.be
050 44 8000
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SNELBALIE
Aan de snelbalie staat Jean-Jacques voor je klaar. Je
kunt bij hem producten aanvragen en afhalen die niet veel
tijd in beslag nemen of geen gevoelige inhoud bevatten.

WIE HELPT ME VERDER?
Vanaf 15 oktober kun je met al je vragen terecht
in het Huis van de Bruggeling op de Frank Van
Ackerpromenade 2 (Stationsplein). In dit open huis
staan onze baliemedewerkers voor je klaar. We stellen
vier collega’s met trots aan je voor.

“Bij mij kun je terecht voor je reispas, je identiteitskaart, vuilniszakken … noem maar op. In normale
omstandigheden duurt je bezoek aan mijn balie
niet langer dan enkele minuten.”
ONTHAALBALIE
Wanneer je het Huis van de Bruggeling binnenwandelt,
ontvangt Mia je met een brede glimlach. Als een van
onze ‘balie-duizendpoten’ is ze op de hoogte van alle
producten die Stad Brugge aanbiedt.

“Als eerste aanspreekpunt willen wij de mensen
snel en correct voorthelpen. Via doordachte vragen proberen we te weten komen naar welk(e)
product(en) de klant op zoek is en als hij of zij alle
nodige documenten mee heeft. Daarna sturen we
onze klant met een volgnummer naar een snelof themabalie.”

THEMABALIE
Aan de themabalie “Vrije tijd & Organiseren” vind je
Bart terug. Hij helpt je op afspraak met informatie op
maat voor jouw dossier.

“Wij vinden het altijd fijn als we Bruggelingen kunnen helpen met bijvoorbeeld hun sportevenementen. Omdat een evenement altijd veel voeten in de
aarde heeft, nemen we graag de tijd samen met
onze klanten om hun project grondig te bespreken.
Daarnaast zijn we natuurlijk blij dat we voortaan
onze klanten aan een eigentijdse balie en in aparte
spreekkamers kunnen voorthelpen!”

VERHAAL IN CIJFERS
1

1

16

1 adres, 1 telefoonnummer, 1 e-mailadres

1 borstvoedingsruimte

16 balies

18

180

350

18 spreekkamers

180 medewerkers

350 online diensten
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’T ZAND EN DE VRIJDAGMARKT:
WERKEN AAN EEN NIEUW,
AANTREKKELIJK PLEIN
De heraanleg van ’t Zand en de Vrijdagmarkt is een van de belangrijkste projecten van de komende twee jaar. Het huidige plein zal
vervangen worden door een mooie, lichte en functionele ruimte die
past binnen het historische kader van Brugge en tegelijk de toekomst
omarmt door zijn frisse en hedendaagse uitstraling. Maar voor het
zover is, ligt er nog heel wat werk op de plank.
In augustus van dit jaar werden er al enkele bomen gerooid om de werkzaamheden aan de ondergrondse nutsleidingen mogelijk te maken.
Sinds eind september zijn de nutsmaatschappijen aan de slag in de
zone aan de horecazaken tussen de Noordzandstraat en de Westmeers.
Vanaf januari werken ze verder aan de Vrijdagmarkt, tussen de Smedenstraat en de Boeveriestraat. Alle nutsleidingen (gas, water, elektriciteit, telefoon … ) worden aangepast en waar nodig vernieuwd.
De eigenlijke heraanleg van het plein vindt plaats van januari 2017 tot
midden juli 2018.
Om de duur van de hinder per zone te verminderen en om de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden, gebeurt dit in vijf fasen.
In een eerste fase wordt er vanaf januari tot eind juni 2017 gewerkt in
de zone tussen Noordzandstraat – Zuidzandstraat – Westmeers en aan
een gedeelte van het plein zelf. Tijdens de tijdelijke onderbreking van de
Zuidzandstraat zal de Stad van de gelegenheid gebruik maken om ook
de rijwegbedekking in deze straat te vernieuwen.
Dit najaar wordt er volop gecommuniceerd over deze werkzaamheden
via infovergaderingen en bewonersbrieven, op de stedelijke website en
via sociale media.
Op een zestal plaatsen rond ‘t Zand kun je nu al kennismaken met toekomstbeelden van ’t Zand en de Vrijdagmarkt.
Openbaar Domein, Wegendienst: 050 44 85 85
www.brugge.be/hetnieuwezand

WEER EEN VERKEERSLICHT MINDER
OP DE N31 EXPRESWEG
Sinds augustus werkt het Agentschap Wegen en Verkeer van de
Vlaamse overheid aan de N31 Expresweg ter hoogte van de Bevrijdingslaan.
De Bevrijdingslaan is de belangrijkste toegangsweg tot de Brugse binnenstad voor het verkeer dat komt van de autosnelwegen en de N31
Expresweg. Het huidige met verkeerslichten geregelde gelijkgrondse
kruispunt is een knelpunt op het vlak van verkeersveiligheid en van
de doorstroming. Een volledig nieuw op- en afrittencomplex zal zowel
de veiligheid als de doorstroming op de N31 Expresweg en de Bevrijdingslaan verbeteren, doordat het lokale en het doorgaande verkeer
maximaal van elkaar gescheiden worden.
Er komt dus een volledig nieuw op- en afrittencomplex met specifiek:
- de aanleg van een brug over de N31 Expresweg naar de Bevrijdingslaan voor het verkeer komende van Zeebrugge;
- het graven van een tunnel onder de N31 Expresweg voor het verkeer
van de Bevrijdingslaan dat na een halve bocht kan aansluiten op de
N31 Expresweg richting binnenland;
- de heraanleg van de bypassen van de N31 Expresweg en van de Bevrijdingslaan richting Zeebrugge.
Er is extra aandacht voor de fietsers. Aan de westzijde van het op- en
afrittencomplex komt er een dubbelrichtingsfietspad. Dit fietspad langs
de N31 Expresweg maakt een verbinding met het fietspad langs het
kanaal Gent-Oostende. De nieuwe fietsroute zal samen met de N31 Expresweg over het kanaal gaan via een nieuwe fietsersbrug, parallel aan
de N31 Expresweg, de huidige autobrug.
Tijdens de heraanleg blijft het doorgaande verkeer op de N31 Expresweg mogelijk, maar het rijdt in een boog ronde de werfzone. Ook het
verkeer van de Bevrijdingslaan naar de N31 Expresweg rijdt rond de
werfzone. Het verkeer dat komt uit de richting van Zeebrugge kan niet
afslaan naar de Bevrijdingslaan, maar kan via de Oostendse Steenweg
de N31 Expresweg verlaten of een ommekeer maken aan de Legeweg.
Het einde van deze werkzaamheden is voorzien voor eind 2017, begin 2018.
Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen: 050 24 80 00
www.wegenenverkeer.be/Bevrijdingslaan
www.wegenenverkeer.be/fietsbrugN31
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OVERDREVEN SNELHEID: EEN ZORG VAN
IEDEREEN, OOK VAN DE POLITIE
INFOSTAND IN ZEEBRUGGE
OVER PROJECTEN
ONTSLUITING VAN BRUGGE
Er zijn grote werkzaamheden bezig in Brugge: de aanleg van de A11, de realisatie van de
fietstunnel Boeveriepoort, de herinrichting
van het kruispunt Bevrijdingslaan/Expresweg en de realisatie van het fietspad langs de
Expresweg met een fietsbrug over het kanaal
Gent – Oostende.

Overdreven snelheid zorgt voor het grootste gevoel van onveiligheid in
de buurt. Het ligt ook vaak aan de basis van verkeersongevallen. Nochtans heb je alles zelf in handen om overdreven snelheid te voorkomen:
jij zit aan het stuur en je bepaalt zelf hoe snel je wagen of bromfiets rijdt.
Hoewel heel wat Bruggelingen zich aan de voorgeschreven snelheidsnormen houden, blijven er heel wat weggebruikers de openbare weg beschouwen als hun speelterrein. De Brugse lokale politie investeert daarom stevig
in een slimme aanpak van snelheidsovertredingen. Via gerichte controles
en het plaatsen van interactieve snelheidsindicatieborden informeert de lokale politie weggebruikers over hun snelheid. Wie de toegelaten snelheid
overschrijdt, wordt geverbaliseerd en vervolgd.

ZONE 30 PROMOPAKKET

Eind 2017 zouden al deze projecten moeten
afgewerkt zijn. Iedereen zal dan ondervinden
hoe het verkeer van en naar Brugge, zowel
voor automobilisten als voor fietsers, vlotter
en veiliger verloopt.

Zone 30 is een belangrijk onderdeel van het
Brugse mobiliteitsbeleid. Ongeveer alle woonkernen in Brugge zijn omgevormd tot een zone
30. Waar nodig en mogelijk werd de weginrichting aangepast om traag verkeer te stimuleren.

Een infostand geeft de huidige stand van
zaken en verleent een kijk op de timing en
de fasering van de projecten. Deze stand is
een coproductie van de Vlaamse overheid
– Agentschap Wegen en Verkeer - en Stad
Brugge en staat nog tot en met 19 oktober
in de inkomhal van het Gemeenschapshuis in
Zeebrugge, Marktplein 12. Open elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur (op maandag en
woensdag open tot 18.00 uur) en op zaterdag
van 9.00 tot 12.00 uur.

Om alle weggebruikers aan deze snelheidsbeperking te helpen herinneren, vond je bij de vorige BiS een raamaffiche ‘Zone 30: Doe mee!’.
Help deze boodschap te verspreiden door de
affiche op een goed zichtbare plaats aan te
brengen. Er werd ook een zone 30 promopakket bezorgd aan alle Brugse basisscholen.
Wil je in jouw straat tijdelijk extra aandacht geven aan de zone 30, dan kun je het promopakket ook in jouw straat inzetten. Het bestaat uit
een aantal extra raamaffiches, een wimpellijn
om in de straat aan te brengen en twee exemplaren van Victor Veilig, de sympathieke mascotte van deze snelheidscampagne

www.wegenenverkeer.be/Bevrijdingslaan
www.wegenenverkeer.be/fietsbrugN31
www.A11verbindt.be
www.brugge.be/boeveriepoort
www.bruggebereikbaar.be
www.brugge.be/openbare-werken

www.brugge.be/zone30promopakket

STIPPEL ZELF JE VEILIGE SCHOOLFIETSROUTE UIT
Veilig van en naar school is ook een kwestie van de juiste weg te kiezen. Daarom is er sinds 1 september de eerste schoolfietsroutekaart van
Brugge, een samenwerking tussen Stad Brugge, Provincie West-Vlaanderen, de politie en de Fietsersbond Brugge.
Hoe gaat het in zijn werk? Je surft naar www.schoolfietsroutekaart.be. Daar
zoom je in op de gewenste regio of zoek je op adres met de zoekfunctie. Zo
zie je welke voor jou op maat gemaakte fietsroutes veilig en aangewezen zijn.
Alle basisscholen en alle secundaire scholen uit Brugge zijn op de kaart
aangebracht. Iedereen kan eenvoudig de schoolfietsroutekaart raadplegen. Ben je scholier, ouder, leerkracht of directeur? Vanaf nu is er een adres
om de veiligste schoolfietsroute uit te stippelen.
www.schoolfietsroutekaart.be

INTERVIEW
Vorige zomer ondertekende het Brugse stadsbestuur het SAVE-charter. Met deze
overeenkomst engageert de Stad zich tegenover de vereniging van ouders van
verongelukte kinderen (OVK) om samen te werken aan een betere verkeersveiligheid.

O

p 21 januari 2003 verloren Guido en Annemie Ryelandt hun 25-jarige zoon Filip in een verkeersongeval aan de Boeveriepoort. BiS sprak met hen.

BiS Het verlies van Filip moet een bijzonder zware
klap geweest zijn voor jullie gezin.
ANNEMIE RYELANDT In een seconde is ons leven totaal
veranderd. Je kunt met geen woorden beschrijven welk
verdriet het verlies van onze zoon met zich heeft meegebracht. Elke dag nog laat ik een traantje. Filip was een
heel geëngageerde gast, in de fleur van zijn leven. Dat
hij alle mooie dingen waar hij mee bezig was niet verder
heeft kunnen meemaken, is moeilijk te aanvaarden.
BiS Het SAVE-charter werd vorige zomer ondertekend
door Stad Brugge. Ondertussen werd een actieplan
opgesteld en werd verkeersveiligheid als absolute
prioriteit uitgeroepen. Stemt dit jullie tevreden ?
GUIDO RYELANDT De zeven doelstellingen van het SAVECharter dekken het hele plaatje en elke actie die er komt
om een van die doelstellingen te bereiken, is een goede
actie. Of het genoeg is, weet ik niet, maar ik heb het gevoel dat er rond verkeersveiligheid wel veel gebeurt. De
pakkans voor rijden onder invloed van alcohol of voor te
snel rijden is veel groter dan vroeger en dat is maar goed
ook. Dat de grote werkzaamheden aan de Boeverietunnel
na dertien jaar uiteindelijk gerealiseerd worden, betekent
veel voor ons. Het is een troost dat er een fietserstunnel
komt en het scheiden van de verkeersstromen zal de verkeersveiligheid absoluut ten goede komen. Ik hoop dat de
Stad en andere overheden blijven investeren in een goede
en veilige weginfrastructuur.
BiS Kan een lokaal bestuur het verschil maken in de
aanpak van veilig verkeer?
G. RYELANDT Zeker, al begrijp ik dat er hiervoor vaak
met andere overheden of partners moet samengewerkt
worden. Maar niemand mag zich wegsteken: investeren
in veilig verkeer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
waar iedereen aan moet bijdragen.
Ik maak me geen illusies: ongelukken en stommiteiten
zullen blijven gebeuren, maar we moeten er samen alles
aan doen om dit zo veel mogelijk te voorkomen.
A. RYELANDT Het gaat hier absoluut niet om Filip alleen.
In Brugge zijn er veel gezinnen die iemand verloren in het
verkeer of die een familielid hebben dat blijvende letsels
overhoudt aan een verkeersongeluk. Denk niet dat het
jou niet kan overkomen. Ook ik kan tijdens een ogenblik
van onoplettendheid een ongeval veroorzaken. Ik hoop
dat iedereen het verkeer zeer ernstig neemt en dat alle
weggebruikers elkaar helpen om samen voor meer veiligheid te zorgen. Samen streven naar verkeersveiligheid
begint in de eerste plaats bij de weggebruikers zelf.

BiS Alcoholgebruik en overdreven snelheid liggen heel
vaak aan de basis van verkeersongevallen. Toch blijft
het moeilijk om weggebruikers nuchter achter het
stuur te krijgen of snelheidsbeperkingen te laten respecteren, ondanks de vele campagnes en boodschappen. Worden jullie niet moedeloos ?
G. RYELANDT Hoe je verkeerseducatie precies moet aanpakken om de boodschap echt te laten doordringen, weet
ik niet. Ik kan je wel verzekeren dat je je helemaal anders
gaat gedragen als je zelf geconfronteerd wordt met een
verkeersongeval. Nooit drink ik nog een druppel alcohol
als ik rijd en ik neem een taxi of de bus als ik uit ga eten
of drinken. De boodschap die ik heb gekregen door het
verlies van mijn zoon is hard aangekomen en die wil ik
voor iedereen herhalen: neem volop je verantwoordelijkheid. Drink niet, matig je snelheid en let op. Dat er meer
controles zijn, kan ik alleen maar toejuichen, maar mensen moeten ook zélf hun verantwoordelijkheid nemen. Ik
wens niemand een ongeval toe.
A. RYELANDT Ik word vooral kwaad. Een tijd terug vlamde er een BMW aan hoge snelheid door de Torhoutse
Steenweg, door het rood licht. Hij lapte elke regel aan zijn
laars om dan keihard te remmen bij … de fitnessclub. Ik
heb mij moeten inhouden. Ik dacht: “Kerel, waar ben je
mee bezig?”. Wat een idioot. Beseft hij dan niet dat hij
zoveel leed kan veroorzaken en dat zelf in handen heeft?
Ik had goesting om hem een ‘schudding’ te geven.

De zeven doelstellingen van het SAVE-charter
nog eens op een rijtje:
1. De opmaak en evaluatie van een
verkeersveiligheidsanalyse;
2. De implementatie van het STOP-principe;
3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid
op kinderen en jongeren;
4. Het garanderen van een hoog
handhavingsniveau;
5. De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad
en haar beleidsverantwoordelijken;
6. Een actief sensibilisatie- en
educatiebeleid voeren;
7. De opvang van verkeersslachtoffers
optimaliseren.
save.ovk.be
Ouders van Verongelukte Kinderen is een lotgenotenvereniging voor ouders die een kind verloren in een verkeersongeval. Meer informatie op
www.ovk.be of via info@ovk.be.

Investeren in
veilig verkeer is
een gezamenlijke
verantwoordelijkheid
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FIETSENPARKING FNAC
PROEFPROJECT KORTPARKEREN
IN SINT-MICHIELS
In het nieuwe mobiliteitsplan staat de verkeersleefbaarheid in Brugge centraal. Vele acties, ingrepen en maatregelen moeten dit mogelijk maken. Een daarvan is het proefproject kortparkeren
volgens het Shop&Go-principe. Om dit project uit
te testen, koos het stadsbestuur voor de Rijsel- en
de Dorpsstraat in de dorpskern van Sint-Michiels.
Het proefproject is helemaal nieuw in Brugge en
wordt na zes maanden geëvalueerd.
Zowel in de Rijselstraat als in de Dorpsstraat zijn
er tien parkeerplaatsen uitgerust als Shop&Goplaatsen. Sensoren op het wegdek registreren de
duur van het parkeren. Als een auto er langer dan
dertig minuten staat, krijgen parkeerwachters een
melding van de overtreding.
In de directe omgeving van deze parkeerplaatsen
kampen veel buurtwinkels met een hoge parkeerdruk. Op de Shop&Go-parkeerplaatsen kun je parkeren voor korte winkelbezoeken. Zo komen de plaatsen
regelmatig vrij en kunnen ze maximaal benut worden.
Zowel de handelaars uit de buurt als de bezoekers
zijn gebaat bij deze nieuwe vorm van parkeren.
De zones kortparkeren zijn dus in tijd beperkt tot
dertig minuten, aangepast aan de openingstijden
(en de laad- en lostijden) van de buurtwinkels. Een
zone kortparkeren wordt enkel ingevoerd tussen
9.00 en 18.00 uur. Door die beperking krijgen de bewoners uit de omgeving de gelegenheid om de zone
kortparkeren ’s avonds en ’s nachts te gebruiken.
Dit proefproject kan een serieuze meerwaarde betekenen voor zowel de bezoekers van de buurtwinkels als de lokale economie. Als de evaluatie (na zes
maanden) gunstig is, zal het bestuur de uitrol van de
kortparkeerzones in alle deelgemeenten overwegen.

In het kader van het Mobiliteitsplan Brugge, het Fietsplan Brugge en
de uitbouw van Brugge Fietsstad, besliste het stadsbestuur om een
publieke fietsenparking in te richten onder de Fnac op de Markt. De
ruimte zal plaats bieden aan een tweehonderdtal fietsen. De ingang
met de fiets komt in de Sint-Amandsstraat. Via een voetgangerstoegang kun je te voet richting Markt.
De fietsenparking zal gratis toegankelijk zijn voor iedereen vanaf 7.00
uur ‘s morgens tot 19.00 uur ‘s avonds. Op zaterdagen, zondagen en
feestdagen zal de parking open zijn van 9.00 tot 19.00 uur. Fietsen zullen
er maximum 24 uur aan een stuk kunnen blijven staan. Er zal permanente camerabewaking zijn.
In totaal zijn er op dit moment 212 fietsparkeerplaatsen op de Markt. De
dertig fietsparkeerplaatsen die nu nog ter hoogte van Markt 18 staan,
zullen verdwijnen. Tellingen tonen immers aan dat daar gedurende
marktdagen en weekenddagen een overbezetting van 150% is, terwijl er
‘s avonds en ‘s nachts maar 50 % bezet is. Het streefdoel is om tijdens de
dag meer, ordentelijker, veiliger en comfortabeler fietsparkeren ondergronds aan te bieden, met een maximale toegankelijkheid. Alles wordt
dus in het werk gesteld om de fietsenparking optimaal te laten renderen.
Eind 2016 zal deze fietsenparking operationeel zijn. De huurovereenkomst werd vastgelegd voor 9 jaar.
Met deze nieuwe inspanning komt Stad Brugge alweer een stap dichter
om dé fietsstad van Vlaanderen te worden.

PROBEERTICKETS
Stad Brugge en De Lijn bieden de busgebruikers
uit de wijk Sint-Baafs de mogelijkheid om gratis de bus uit te proberen. Met het probeerticket
dat zij in de brievenbus krijgen, kunnen zij tussen
1 en 31 oktober alleen of met twee vanaf een
halte op buslijnen 5 en 15 heen en terug naar het
centrum rijden.
In november is het de beurt aan de gebruikers van de buslijn ter hoogte
van Polderhoek. Met hun gratis probeerticket kunnen ze vanop een halte op lijn 6 of 11 de bus uitproberen.
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AUTOLUWE WINKELSTRATEN VANAF 13.00 UUR
Sinds februari waren de winkelstraten in de binnenstad (Steenstraat,
Geldmuntstraat, Noordzandstraat en Zuidzandstraat) elke zaterdag en
elke eerste zondag van de maand autoluw tussen 10.00 en 18.00 uur.

Verkeersborden kondigen de autoluwe straten aan. Je vindt ze ter hoogte van de oprit ’t Zand, op ’t Zand ter hoogte van inrit Zuidzandstraat, in
de Zuidzandstraat en in de Geldmuntstraat.

Begin juni startte het stadsbestuur - in overleg met diverse handelaars, bewoners en verschillende verenigingen - een testperiode
waarin de winkelstraten autoluw werden vanaf 13.00 uur.

Enkel de bussen van De Lijn krijgen tijdens de autoluwe dagen de toestemming om via de Zuidzandstraat de tijdelijke halte in het Sint-Salvatorskerkhof te bereiken. De bussen van De Lijn rijden op die dagen in
het centrum volgens het nieuwe proefproject en met gewijzigde trajecten. Enkel de bediening van de halte Markt valt weg. De dichtstbijzijnde
haltes zijn de halte Stadsschouwburg en de nieuwe tijdelijke haltes aan
het Guido Gezelleplein en aan de Dijver.

Na een evaluatie werd besloten om het startuur definitief te wijzigen
naar 13.00 uur. Op die manier kunnen leveringen en afhalingen nog tot
13.00 uur gebeuren en is de Parking Zilverpand ook toegankelijk tijdens
de wekelijkse markt. De toeristische koetsen rijden de normale route
tot 13.00 uur en schakelen daarna over op het alternatieve traject. Uitzonderlijk (bij grote evenementen, shoppingactiviteiten … ) kan de Stad
de winkelstraten vanaf 10.00 uur autoluw maken.
Eerder bepaalde verkeers- en mobiliteitsmaatregelen blijven gelden.
Wanneer de winkelstraten autoluw zijn, is alle verkeer en de doortocht
van alle voertuigen, gemotoriseerde voortbewegingstoestellen en rijdieren dus verboden.
Deze bepaling geldt niet voor:
• fietsers;
• hulpdiensten en zorgverstrekkers met een parkeerkaart;
• personen die in het bezit zijn van een Europese kaart voor mensen
met een beperking;
• personen die in het bezit zijn van een doorlaatbewijs;
• elektrische rolstoelen gebruikt door personen met een beperking;
• abonnementhouders van Parking Zilverpand;
• verblijfstoeristen met logiesvoucher waarvan vertrek- of aankomstdatum op een autoluwe zaterdag of zondag valt.

Wie zijn of haar garage in de buurt van de autoluwe straten moeilijk of
niet kan bereiken, wordt aangeraden om de auto tijdig uit de garage te
halen en de terugkeer na 18.00 uur te plannen. Lukt dat niet, kun je bij
de Mobiliteitscel een doorlaatbewijs aanvragen. Met dit bewijs kun je
tot aan de garage rijden.
Voor vragen over parkeren, openbaar vervoer of doorgang tijdens
deze autoluwe zaterdagen (of zondagen), kun je terecht bij de Mobiliteitscel. Meer informatie over winkelen en de winkelzondagen in
Brugge krijg je bij de dienst Economie (economie@brugge.be,
www.brugge.be/shoppen-in-brugge).

Nog tot 15 oktober: Mobiliteitscel, Burg 11, 8000 Brugge - 050 44 86 66 - mobi@brugge.be
Daarna: Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein),
8000 Brugge - 050 80 00 – info@brugge.be

INTERVIEW
Elk jaar worden 50.000 personen getroffen door een niet-aangeboren hersenletsel of
NAH. Ze krijgen dit letsel door een ongeval, een hersenbloeding of een herseninfarct, een
hartstilstand met zuurstoftekort, een tumor of een infectieziekte. 15.000 personen houden
er ernstige, blijvende beperkingen aan over. Niet alle gevolgen zijn voor de buitenwereld
even zichtbaar. Pas na de revalidatie wordt duidelijk hoezeer het leven veranderd is.

D

e ‘Week van NAH’, van 10 tot en met 16 oktober, besteedt aandacht aan mensen met een
dergelijk letsel en focust onder meer op de
gevolgen ervan en de werking errond. Ook in Brugge staan er een aantal activiteiten op stapel die dit
alles meer bekendheid wil geven.

Dirk Schockaert is 43 jaar en werkte als communicatieverantwoordelijke bij De Lijn West-Vlaanderen. In
oktober 2013, tijdens een vakantie met zijn vrouw en
kinderen, kreeg hij ’s nachts een herseninfarct. Na
drie jaar intensieve revalidatie ondervindt Dirk nog
steeds de gevolgen van zijn hersenletsel. De meest
vanzelfsprekende dingen kosten hem grote moeite.
DIRK SCHOCKAERT Mijn leven veranderde compleet.
Ik was uiteraard heel blij dat ik mijn infarct had overleefd, en al even blij toen ik na anderhalf jaar ziekenhuisverblijf weer naar huis mocht, maar ik realiseerde
me niet wat me te wachten stond. Dat drong pas echt
tot me door toen ik een parkeerkaart voor mensen
met een beperking kreeg toegestuurd. Plots behoorde
ik tot hun wereld.
Door mijn halfzijdige verlamming ben ik fysiek enorm
beperkt. Ik moet alles met mijn rechterhand doen.
Bovendien ben ik mijn evenwichtsgevoel kwijt. Ik heb
altijd een rolstoel nodig, wat betekent dat ik compleet
afhankelijk ben van anderen.
Ik heb ook een neglect, wat betekent dat mijn hersenen alles aan mijn linkerzijde negeren. Dat maakt
eigenlijk alles moeilijk – ook zaken die op het eerste
gezicht eenvoudig lijken, zoals lezen. Autorijden is ook
niet meer mogelijk.
Daarbij komt een voortdurende vermoeidheid. Die
zorgt ervoor dat ik minder actief kan zijn. Mijn concentratievermogen is ook beperkt. Een gesprek volgen met meerdere mensen gaat te snel en vraagt veel
energie. Eraan deelnemen is nog zwaarder. Een spel
spelen met mijn kinderen is een immense opdracht.
De onzichtbare beperkingen waar ik dagelijks tegenaan bots, wegen nog zwaarder door dan de fysieke
beperkingen, want die zijn tenminste zichtbaar. Daar
krijg je gemakkelijker begrip voor.
Het verdriet om mijn leven zoals het vroeger was, is
groot. Beroepshalve had ik boeiende contacten en een
uitgebreid sociaal leven. Ik was ook docent aan Syntra
West, in het avondonderwijs. Ik was behoorlijk sportief: ik tenniste en fietste. De vrienden zijn gelukkig

gebleven en ze steunen mij enorm, maar al de rest is
weggevallen. Het is onwaarschijnlijk hoe je leven kan
veranderen in een seconde.
BiS Welke impact heeft je herseninfarct gehad op
je gezin?
D. SCHOCKAERT Het leven van mijn vrouw en kinderen heeft minstens evenveel beperkingen als het mijne. Mijn vrouw moet voor alles instaan. Ze heeft haar
werk, voedt de kinderen op en staat in voor mijn zorg.
De dag van mijn herseninfarct was ik aan het ravotten
met mijn kinderen in de duinen, dat was de laatste
keer dat ik met hen kon spelen. Momenteel moeten
zij zich aanpassen aan een papa in een rolstoel.
Gelukkig heb ik een persoonlijk assistentiebudget,
waarmee ik hulp kan betalen. Samen met die assistenten kan ik bijvoorbeeld boodschappen doen of
koken. Anders zou mijn vrouw helemaal geen leven
meer hebben.
BiS Hoe ga je verder met je leven?
D. SCHOCKAERT De uren revalidatie zijn niet meer
te tellen. De zee leegscheppen met een emmertje, zo
voelt het. Keihard werken voor een miniem resultaat.
Het is hard, maar ik geef niet op. Dat kan ik mijn gezin niet aandoen. Alle beetjes helpen. Intussen kan ik
rijden met een driewieler, maar alleen op pad gaan,
zit er niet in. Er moet altijd iemand mee zijn om alles
rondom mij correct in te schatten. Ik doe ook vrijwilligerswerk bij ‘Onafhankelijk Leven’, een vzw die zich
inzet voor mensen met een beperking. Ik adviseer
hen in opdrachten rond communicatie. Een functie
hebben, doet me echt deugd. Daarnaast ijver ik voor
meer aanpassingen voor mensen met een beperking,
zoals een betere toegankelijkheid. Het blijft zwaar om
door het leven te moeten als een half mens – zo voelt
het – maar ik kan nu tenminste weer betekenis geven
aan dat leven.

Met vragen kun je in Brugge via 050 32 71 70
terecht bij De Nieuwe Notelaar, een afdeling
van de OCMW-Vereniging Ons Huis die
ondersteuning biedt aan mensen met NAH.
Samen met Dirk en de Provincie West-Vlaanderen organiseert De Nieuwe Notelaar van
10 tot 16 oktober de ‘Week van NAH’. Op
www.weekvanNAH.be vind je alle informatie.

Het is onwaarschijnlijk
hoe je leven kan
veranderen in
een seconde
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HOE HERKEN JE EEN BEROERTE?
Op 29 oktober is het Wereldberoertedag. Om die
reden slaan de Brugse ziekenhuizen AZ Sint-Lucas en AZ Sint-Jan weer de handen in elkaar om
mensen te informeren om de symptomen van een
beroerte tijdig te herkennen en adequaat te handelen. Een beroerte herkennen is levens redden!
www.stlucas.be
www.azsintjan.be
www.herkeneenberoerte.be

DE HUISARTSENWACHTPOST VERHUIST
Vanaf het weekend van 14 oktober opent de nieuwe huisartsenwachtdienst Noord West-Vlaanderen de deuren op twee nieuwe locaties,
met uitgebreide openingsuren.
Huisartsenwachtpost Brugge verhuist naar Spoedgevallen - Campus
AZ Sint-Jan, Ruddershove Brugge. Deze wachtpost is open tijdens het
weekend van vrijdagavond 19.00 tot maandagochtend 8.00 uur. De opening op feestdagen loopt van de avond voor de feestdag om 19.00 uur tot
de ochtend na de feestdag om 8.00 uur .
Huisartsenwachtpost Knokke verhuist naar Spoedgevallen - Campus
AZ Zeno, Graaf Jansdijk Knokke. Deze wachtpost is open van 8.00 tot
21.00 uur op zaterdagen, zondagen en feestdagen.
In de Huisartsenwachtpost kun je terecht voor medische problemen. Je
krijgt er kwaliteitsvol advies en een correcte medische behandeling. Op
raadpleging komen kan ook, zelfs zonder telefonische afspraak.
Tijdens weekends en feestdagen kan iedereen die woont of verblijft in
Brugge, Damme, Jabbeke, Oostkamp, De Haan, Blankenberge, Knokke-Heist, Zuienkerke en Zedelgem terecht in de huisartsenwachtdienst.
Huisbezoeken zijn voorbehouden voor patiënten in rusthuizen of instellingen, palliatieve patiënten, patiënten die zich onmogelijk kunnen verplaatsen …
Op weekavonden en -nachten kun je de huisarts van wacht bereiken via
het centrale oproepnummer 1733.
Je eigen huisarts ontvangt altijd het medische verslag van je raadpleging of het huisbezoek tijdens de wachtdienst.
De wachtdienst dient niet voor het voorschrijven van chronische medicatie of voor het behandelen van chronische medische problemen.
Ook het voorschrijven van niet-dringende attesten zoals sportgeschiktheids-, gezondheids- of andere attesten behoort niet tot de taken van
de wachtdienst.
Huisartsenwachtdienst Noord West-Vlaanderen
info@habovzw.be
www.kgbn-habo.be
1733
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DEMENTIEVRIENDELIJKE LOKALE
ECONOMIE SINT-KRUIS
HANDELAARS SPELEN EEN BELANGRIJKE ROL
Expertisecentrum dementie en thuisbegeleidingsdienst Foton is sinds
2010 de bezieler van het project ‘Samen voor een dementievriendelijk
Brugge’. Samen met Stad Brugge, het Overlegplatform Dementie en
het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) ijvert
Foton al enkele jaren voor een dementievriendelijke stadsomgeving.
Het project doet een beroep op zowat alle Brugse sectoren, ook op de
lokale economie.
’t Veldzicht in Sint-Kruis is een organisatie die woon- en dagondersteuning biedt aan mensen met een (vermoeden van) beperking. De organisatie benadrukt de positieve ervaringen die ze heeft met de inwoners
van Sint-Kruis en de lokale handelaars. Foton en ’t Veldzicht sloegen
de handen in elkaar om werk te maken van een dementievriendelijk
Sint-Kruis.
Uit een onderzoek dat voor Foton werd uitgevoerd door een stagiaire
maatschappelijk werk, blijkt dat 97% van de deelnemende plaatselijke
handelaars het belangrijk vindt om aandacht te besteden aan mensen
met dementie. De winkeliers herkennen zonder moeite drie of meer
symptomen die gelinkt worden aan dementie en ze hebben oog voor
‘ongewoon’ gedrag van klanten. Als dat gedrag herkend wordt, kan er
ook op worden ingespeeld door de nodige tijd te geven, extra uitleg te
verschaffen, rustig te blijven …

MIS-VERSTAND
WEEK VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID

Dankzij de inzet van vrijwilligers van Foton en ’t Veldzicht zijn al een zestigtal handelaars uit Sint-Kruis betrokken bij het project. Aan de deur
van heel wat zaken hangt het solidariteitssymbool: een sticker met de
rode, geknoopte zakdoek. Een knoop in je zakdoek leggen is een bekend
middeltje om iets niet te vergeten. Samen met mensen met dementie
werd dit symbool gekozen voor het project ‘Samen voor een dementievriendelijk Brugge’. Hiermee drukt de handelaar zijn steun en respect
uit voor klanten met dementie en hun familie. In de winkels ligt het
strooibriefje ‘Klant blijft koning’. Daarop staat uitleg over het project dementievriendelijke lokale economie.

Psychische kwetsbaarheid vind je niet alleen achter de muren van
voorzieningen en instellingen. Vroeg of laat heeft iedereen zelf of in
de naaste omgeving te maken met angst, depressie, verslaving of een
andere realiteitsbeleving.

Expertisecentrum dementie en thuisbegeleidingsdienst Foton,
project Familiezorg West-Vlaanderen, Biskajersplein 2, 8000 Brugge
050 44 67 93
www.familiezorg-wvl.be
www.dementie.be
www.dementievriendelijkbrugge.be

De activiteiten vinden plaats op gewone locaties in Brugge en in Beernem. Het zijn toegankelijke plekken die belangrijk zijn in het leven van
de cliënten. Het hele project is opgezet en uitgewerkt door een werkgroep die bestaat uit cliënten en medewerkers van de GGZ.

Villa ’t Veldzicht, Zuidervaartje, 8310 Sint-Kruis Brugge
050 36 68 00
www.veldzichtvzw.be

Info en tickets: info.misverstand@gmail.com
0492 15 82 84
Facebook: MIS-verstand

Tijdens de ‘Week van de Geestelijke Gezondheid’, van maandag 10 tot en
met zondag 16 oktober, brengt een aantal activiteiten een positief verhaal vanuit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Daarvoor worden de
sterktes en de kwaliteiten van de cliënten ingezet, met een bijzondere
aandacht voor hun artistiek talent. Medewerkers van de samenwerkende organisaties zorgen voor ondersteuning. Dit jaar is het thema:
Horen, zien en praten. Want praten maakt het verschil.
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EEN NIEUWE
DOE GOED PAS IN 2017

VRIJWILLIGERSCENTRALE
Als vrijwilliger aan de slag? Deze organisaties kunnen jouw hulp gebruiken.

Vorig jaar bestond de Vrijwilligerscentrale vijf jaar
en om dat te vieren werd in het begin van dit jaar de
allereerste Doe Goed Pas uitgebracht. Met deze pas
kunnen vrijwilligers en mantelzorgers allerlei kortingen en voordelen krijgen bij lokale handelaars.
Momenteel bezitten meer dan twaalfduizend Brugse
vrijwilligers en mantelzorgers een Doe Goed Pas.
Ook in 2017 komt er een Doe Goed Pas. Die zal eind
2016 verspreid worden en zal een jaar geldig zijn
vanaf 1 januari 2017.

GOED GEVOEL STAPPERS

Wandel je graag, maar doe je dit liever samen met anderen? Ben je er ook van overtuigd dat wandelen bijdraagt tot een goed gevoel en wil je dit delen?
Neem je graag een groep mensen mee op pad? Meld je
dan aan als wandelbegeleider!
Goed Gevoel Stappers
Jamie Ponseele
050 30 18 31

De Stad is ook steeds op zoek naar enthousiaste lokale
handelaars die willen meewerken aan dit unieke project. Als winkelier kun je een korting of een ander leuk
voordeel aanbieden. Op die manier bereik je een nieuw
cliënteel én toon je je goed hart voor vrijwilligerswerk
en mantelzorg. Door de publicatie op de website en de
media-aandacht krijgt je bijdrage extra belangstelling.

WANDELEN

Woonzorgcentrum De Vliedberg zoekt een vrijwilliger
die graag met iemand van de bewoners grote wandelingen wil maken, bijvoorbeeld langs de Brugse Vesten.
Een beetje kennis van leuke wandelroutes is welkom.

Wil je als handelaar deel uitmaken van de ‘Doe Goed Pas
sponsors’, neem dan contact op met de Brugse Vrijwilligerscentrale via 050 44 86 48 of lies.tamsin@brugge.be.

WZC De Vliedberg
050 32 67 06
Karl.Devreese@ocmw-brugge.be

Brugse vrijwilligersorganisaties die Doe Goed Passen
willen bestellen, kunnen dit doen vanaf maandag 17
oktober via www.brugge.be/doegoedpas.

PEPERKOEKACTIE

In het najaar organiseert de dienst Welzijn weer de
jaarlijkse actie voor thuiswonende 85-plussers. Deze
mensen krijgen een bezoek en worden getrakteerd op
een lekkere peperkoek. Wil je meehelpen en mensen
bezoeken? Neem contact op met de dienst Welzijn!
Eveline Heindryckx
050 32 77 94
dienst.welzijn@brugge.be

NACHTOPVANG

Heb je een hart voor de meest kwetsbaren? Heb je
een flinke dosis gezond verstand en assertiviteit? Ben
je minstens een keer per maand vrij tussen 19.00 uur
en 8.30 uur? Dan ben jij de ideale vrijwilliger voor de
nachtopvang van dak- en thuislozen.
De nachtopvang wil daklozen een veilige en rustige
nacht bieden. Er is voor hen ook een ontbijt en een
avondmaal voorzien en ze kunnen een douche nemen.
Samen met een collega-vrijwilliger sta je in voor het
goede verloop van de nachtpermanentie.
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VRIJWILLIGERSCENTRALE,
KRAANPLEIN 6, 8000 BRUGGE
050 44 82 22
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START TO DRUM
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BRUGOTTA:
NIEUW LABEL VOOR LOKAAL TALENT
Brugge heeft heel wat talent in huis. Om ons creatieve en artistieke gebruis de erkenning te geven dat het verdient, bedacht Cultuurcentrum Brugge een nieuw label. Brugotta staat
voor niets minder dan ‘Bruges got talent’.

Je conditie een boost geven en tegelijk de basis van het drummen onder de knie krijgen? Uit een studie is gebleken dat drummers makkelijk 400 à 600 kilocalorieën per uur verbranden.
De Stad en Metronoom slaan weer de handen in elkaar voor een reeks
Start to drum. In vijf weken tijd, een uur per week, leer je de basis van
een muziekdiscipline en geniet je van een stevige portie lichaamsbeweging. Voorkennis is niet vereist.
Op 17 en 24 november en op 1, 8 en 15 december in
Muziekcentrum Metronoom, Fort Lapin 49, 8000 Brugge
Start om 18.00, 19.00, 20.00 of 21.00 uur
Kostprijs: 25 euro (vijf lessen, verzekering, gebruik materiaal)
Inschrijven: www.brugge.be/starttodrum

In de eerste plaats is Brugotta een label voor beloftevol Brugs
talent dat een plaats krijgt in de programmering van Cultuurcentrum Brugge. De foyerconcerten van Cultuurcentrum
Brugge werden in dat kader opgenomen in de reeks Daverend/
Unplugged. Deze reeks gratis optredens biedt lokaal talent
professionele podiumkansen. Op het programma staan telkens twee bands, afwisselend in Daverlo en in de foyer van de
Stadsschouwburg.
Onder het label Brugotta vinden bovendien een aantal concerten
of voorstellingen plaats van meer gevestigde Brugse waarden.
Die worden gebundeld onder de noemer Brugotta Club.
Stip zeker al zaterdag 15 april 2017 aan in je agenda, want op die
dag worden de eerste Brugotta-awards uitgereikt in de Stadsschouwburg. Het wordt een groot evenement met verrassingsacts, unieke gelegenheidsformaties en onverwachte combinaties, toespraken, prijzen, bloemen, bekers en medailles.

Eerstvolgende Brugotta-voorstellingen:

BRUGGE URBAN TRAIL
De populaire loopwedstrijd Urban Trail pakt op zondag 16 oktober uit
met maar liefst vijftien nieuwe locaties en een volledig herzien parcours van 10 kilometer.
Urban Trail is veel meer dan een loopwedstrijd. De organisatie omschrijft
het als een ‘ontdekkingstocht op loopschoenen’. De route doet onder
meer chocolatier Dumon, de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten
en Hotel- en Toerismeschool Spermalie aan. Heel wat mensen uit de regio zullen Brugge leren kennen op een andere manier. De lijst met exacte
locaties vind je op de onderstaande website.
www.sport.be/bruggeurbantrail/2016

STEDELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR
ONLINE RESERVEREN EN AANVRAGEN
Midden oktober verhuist ook de Sportdienst naar het Huis van de Bruggeling. Op dat moment wordt een digitalisering ingevoerd die de dienstverlening eenvoudiger zal maken. Zo krijgen specifieke vragen een beter en doeltreffender antwoord.
Dit betekent dat alle reservaties van de sportinfrastructuur voortaan
online kunnen gebeuren via de websites hieronder.
www.brugge.be of rechtstreeks via vrijetijd.brugge.be/sport/aanvraag.
Ook voor inschrijvingen voor sportevenementen en lessenreeksen.

Zaterdag 15 oktober:
Slow Lee + De Held (Unplugged)
Foyer Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Gratis toegang
Vrijdag 18 november:
Hermit + Helsinki (Daverend)
Daverlo, Dries 2, 8310 Brugge
Gratis toegang
Woensdag 23 november:
Waar is Ken? (Brugotta Club)
Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8, 8000 Brugge
Toegang: 10 euro

Tickets:
050 44 30 60
In&Uit, ’t Zand 34, 8000 Brugge
www.ccbrugge.be
Facebook: Cultuurcentrum Brugge Brugotta
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NOTHIN’ BUT THE BLUES
Brugge mag dan niet aan de Mississippi gelegen zijn, het typische muzikale geluid van daar is bij ons erg geliefd. Onze regio
kent heel wat onversneden bluestalent. Cultuurcentrum Brugge
presenteert je vier pittige bands die helemaal zichzelf kunnen
zijn op het podium van enkele Brugse cafés, want daar klinkt
hun muziek nog net iets ‘bluesier’.

Maandag 10 oktober: Dirty Five in Vino Vino
(Grauwwerkersstraat 15, 8000 Brugge)
Dirty5 heeft echt bluesbloed door de aderen stromen. Vijf rasmuzikanten brengen met veel goesting soul, funk, jazz en blues met
een vleugje roots. De band heeft een neus voor de juiste covers,
maar presenteert ook eigen werk. De muziekkeuze toont de bewondering die de groepsleden koesteren voor grote namen, maar
getuigt ook van respect voor jonge blueshelden en lokaal talent.

Donderdag 13 oktober: Red Rooster in
Bistro ’t Zwart Huis (Kuipersstraat 23, 8000 Brugge)
De bluesband rond het rauwe stemgeluid van Marcell Trioen
gooide een tijd geleden hoge ogen. Na jaren stilzwijgen is Trioen
terug, in nieuw gezelschap en met verrassende arrangementen.
Red Rooster wisselt eigen nummers af met klassiekers van Joe
Cocker, Santana, Marvin Gaye, Stevie Wonder en Amy Winehouse.

Donderdag 20 oktober: Hideaway in 27B Flat
(Katelijnestraat 27B, 8000 Brugge)
Hideaway, de Vlaamse bluesband met Brugse roots rond frontman Ralph Bonte, viert dit jaar zijn dertigste verjaardag. Wie Hideaway al aan het werk zag, weet waarom het een stevige livereputatie heeft. De groep stond op nagenoeg alle podia in eigen
land, maar speelde ook heel wat buitenlandse locaties plat. In
2012 won Hideaway de Belgian Blues Challenge, een kwaliteitslabel binnen het genre.

Maandag 24 oktober: Marino Noppe
& Band in Comptoir des Arts
(Vlamingstraat 53, 8000 Brugge)
Marino Noppe heeft als frontman en kloppend hart van Maxwell
Street meer dan dertig jaren op de teller en is een begrip in het
Belgische blueslandschap. Hij begeleidde verschillende Amerikaanse bluesmuzikanten. De verbetenheid waarmee hij het onversneden bluesgevoel op zijn toehoorders weet over te brengen,
is ongeëvenaard. Geflankeerd door enkele topmuzikanten stelde
hij een programma samen in het teken van de chicagoblues.
Op www.ccbrugge.be staat het volledige programma, met onder meer ook Walter Trout, Steven Troch, Long Tall Danny
& His Blues Combo en enkele filmvoorstellingen.
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FESTIVAL BOSCH IN BRUGGE
EXPOSITIES EN WORKSHOPS
BOSCH’ ORIGINELE WERK HET LAATSTE OORDEEL
Zaterdag 19 november tot en met zondag 29 januari 2017
Arentshuis
In het Arentshuis is van 19 november tot en met 29 januari 2017 het originele werk ‘Het Laatste Oordeel’ van Jheronimus Bosch te bewonderen. Dit historische drieluik toont de drie hoofdmotieven uit het verhaal
van het einde der tijden: het laatste oordeel in het midden, het hemelse
paradijs links en de hel rechts.
Musea Brugge, Arentshuis (Dijver 16, 8000 Brugge)
open van dinsdag tot zondag, van 9.30 tot 17.00 uur
4 euro, kortingen op www.museabrugge.be
Gratis voor Bruggelingen

SHAHRYAR HATAMI & BARBAD GOLSHIRI: BOSCH IN BRUGGE
Tot en met zondag 20 november
De Bond/Poortersloge/Arentshuis
Twee jonge beeldende kunstenaars, Shahryar Hatami en Barbad Golshiri, bieden een verfrissende blik op de unieke wereld van de bekende
middeleeuwse schilder Jheronimus Bosch. Hatami heeft oog voor detail en elk van zijn werken is uniek. Sinds kort experimenteert hij met
schilderijen, sculpturen en machines om de schilderkunst op zich in
vraag te stellen. Hij laat zich daarbij zowel inspireren door hedendaagse
thema’s als door klassiek artistiek werk. Verwijzingen naar de kunstgeschiedenis maken deel uit van zijn oeuvre. Shahryar Hatami vertaalt
zijn fascinatie voor Bosch in beweeglijke, mechanische schilderijen in
De Bond.
Video- en performancekunstenaar Barbad Golshiri brengt recent werk
in de Poortersloge. Op 20 november 2016 om 19.00 uur is hij ook te zien
in de performance ‘L’Inconnu de la Scène’, bij het originele schilderij in
het Arentshuis.
De Bond (Buiten Smedenvest 1, 8000 Brugge) en Poortersloge
(Academiestraat 14, 8000 Brugge),
dagelijks open van 13.00 tot 18.00 uur, gesloten op dinsdag
Gratis

WORKSHOPS
BOSCH DURFT!

Concept en begeleiding: Felle Wolf
Vrijdag 4 november om 14.00 uur (in het kader van Krikrak)
Zondag 6 november om 10.30 uur (in het kader van Krikrak)
Zondag 20 november om 10.30 uur (in het kader van Kunstendag voor Kinderen)
Ben je 8 jaar of ouder en wil je met je familie op verkenning
gaan in de expo van deze jonge artistieke wolven? Heb je zin
om je onder te dompelen in een kleurrijke, wervelende wereld? Bezoek de tentoonstelling en ga daarna zelf aan de slag!
www.ccbrugge.be
cultuurcentrum@brugge.be, 44 30 40
De Bond (Buiten Smedenvest 1, 8000 Brugge)
4 euro

TUSSEN D’OORTJES

Voorleessessie en workshop
Woensdag 26 oktober
14.00 tot 15.30 uur
De Bib presenteert een kunstzinnige editie van ‘Tussen
d’oortjes’ in de bibliotheek van Sint-Andries. Deze originele
voorleessessie met creatieve workshop achteraf, staat helemaal in het teken van Bosch. In het grote prentenboek van Thé
Tjong Khing gaat Jeroen op zoek naar zijn pet, rugzak en bal
en komt terecht in een magische wereld met vreemde, griezelige schepsels …
Bibliotheek Sint-Andries, Gistelsesteenweg 524, 8200 Brugge
Gratis, maar vooraf inschrijven via 050 72 70 50,
sint-andries.bibliotheek@brugge.be
www.brugge.be/tussen-d-oortjes

INTERVIEW
Iedereen Klassiek: doe mee met De Langste Fanfare

O

p zaterdag 29 oktober vindt de vierde
editie van Iedereen Klassiek plaats, hét
feest van de klassieke muziek. Klassiek
is er in alle maten en gewichten, voor alle
emoties en gelegenheden: van solist tot groot
orkest, van jong tot oud, van boegbeeld Bach
tot volstrekt nieuwe klanken. Initiatiefnemer
Klara bereidt samen met Brugge Plus, Stad
Brugge, het Concertgebouw en vele andere
Brugse partners een gevarieerd programma
voor, zowel in het Concertgebouw als op diverse plaatsen in de binnenstad. Publiekstrekker is alvast De Langste Fanfare.

BIS Kan iedereen deelnemen? Moet je over
muzikale kennis beschikken?
T. VAN GELDER Iedereen is welkom, van jong tot
oud, van dom tot slim, van lelijk tot mooi. Muzikale kennis is mooi meegenomen om de partituren te kunnen spelen, maar ook dansende, zingende en springende mensen zijn welkom. Met
een lepel op een pot slaan, kan ook. Muzikaal
hebben we het niveau bewust zeer toegankelijk proberen te houden. Zo kunnen alle soorten
muzikanten deelnemen. Op onze website staan
filmpjes die je helpen om met ons de nummers
in te oefenen.

Naar aanleiding van hun tienjarig jubileum lanceert Die Verdammte Spielerei, bekend van hun
uitrusting - een wit marcelleke en een rode
streep op de broek - in drie steden het project
‘De Langste Fanfare’. Na Gent en Aalst doet
Brugge tijdens Iedereen Klassiek een gooi naar
een nieuw record in sfeer en gezelligheid, van ’t
Zand naar de Markt. Thomas Van Gelder van Die
Verdammte Spielerei geeft wat uitleg.

BiS Gelden er vestimentaire regels om deel te
nemen?
T. VAN GELDER Mensen die ingeschreven zijn
via de website, krijgen voor de aanvang van het
evenement een uniek ‘Langste Fanfare marcelleke’, want weer of geen weer, Die Verdammte Spielerei speelt het hele jaar door in een
marcelleke!
Voor de rest vragen we om een donkere broek
aan te trekken. Daarop plakken we dan twee
rode strepen.

BiS Wat is Die Verdammte Spielerei?
THOMAS VAN GELDER Die Verdammte Spielerei
is een prettig gestoord collectief, bestaande uit
vijf professionele muzikanten en een professionele handelaar in onzin. We begonnen tien jaar
geleden bij wijze van experiment op de Gentse
Feesten als een parodie op de klassieke Vlaamse fanfare: zes bierdrinkende adonissen in witte
marcellekes. De eerste jaren profileerde Die
Verdammte Spielerei zich vooral als straattheateract. Ondertussen passeerde Die Spielerei
langs talloze gerenommeerde festivals in binnen- en buitenland. Sinds 2015 schuimen we
ook de culturele centra af met de theatershow
‘Een dag met Stefaan’. Ook onze passages als
‘breakfastband’ op Studio Brussel bleven niet
onopgemerkt. Terwijl onze fanfare overal blijft
opduiken, vernieuwen we onszelf met diverse
nevenprojecten, zoals De Langste Fanfare, de
creatie van een tweede theatershow, een nieuwe
productie rond klassieke muziek ...
BiS Jullie trekken met De Langste Fanfare door
Brugge. Wat houdt dit project precies in?
T. VAN GELDER We zijn van mening dat er te
weinig plezier wordt gemaakt in het leven. Onder meer daarom willen we de traditie van de
fanfares niet verloren laten gaan. We hebben dit
aangegrepen om het project rond ons tienjarig
bestaan tijdens de zomer van 2016 op poten
te zetten. We nodigen de mensen uit om met
ons mee te stappen door de stad. Onze muziek
brengt hen dichter bij elkaar. Als we al een record willen vestigen, is dat op het vlak van sfeer
en gezelligheid.

BiS Waar hebben jullie al met De Langste Fanfare rondgetrokken en hoe waren de reacties?
T. VAN GELDER De eerste editie van De Langste
Fanfare was tijdens de opening van de Gentse
Feesten afgelopen zomer. Daar waren 570 mensen ingeschreven. Later in Aalst was er 371
man. De reacties waren super, de sfeer was
fantastisch. De foto’s op de sociale media liegen
er alvast niet om. Voor volgend jaar is er al interesse vanuit verschillende steden in Nederland
en zelfs uit Zuid-Korea.
Het is geen recordpoging of een wedstrijd, dus
winnen is absoluut geen must. Er is wel nog wat
werk aan de winkel om de cijfers van de voorgaande edities te evenaren.
We hopen in elk geval op een smile op ieders
gezicht, een warm groepsgevoel, prachtige samenklanken … en misschien een nieuw lief hier
en daar.
Inschrijven voor de Langste Fanfare kan nog
tot woensdag 26 oktober via www.delangstefanfare.be. Meer info via 050 44 20 02.
www.klara.be/iedereenklassiek
www.delangstefanfare.be

Die Verdammte Spielerei, met Thomas Van Gelder uiterst rechts

Onze muziek brengt
mensen dichter
bij elkaar
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TOON JE
GRUUT HART

Het Gruuthusemuseum komt langzaam maar zeker
uit de steigers. Tijdens de laatste restauratiecampagne werden schrijnwerk, ramen, goten, vloeren
en daken aangepakt. Zoals bij elke renovatie of restauratie doken er echter onverwachte problemen en
situaties op die de kosten lieten oplopen. Het maximale subsidiebedrag voor de restauratie is al lang
bereikt. Daardoor dreigt het pronkstuk van het museum, de laat-vijftiende-eeuwse bidkapel, onafgewerkt te blijven bij de heropening van het Gruuthusemuseum in de zomer van 2018. De Vrienden van
Musea Brugge en de museumstaf vragen daarom
om je GRUUT hart te tonen.
In de bidkapel sta je letterlijk terug in de middeleeuwen. Het is een plek waar nog vele authentieke
elementen uit de vijftiende eeuw bewaard zijn gebleven, zoals de houten lambrisering en de decoratie op
het gewelf. Van dergelijke plekken zijn er niet zoveel
meer. Bovendien heb je vanuit de kapel een prachtig uitzicht op het recent gerestaureerde koor van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Het zou bijzonder jammer zijn om de eerste bezoekers van het nieuwe museum een plek als deze te
ontzeggen. Daarom besloten de Vrienden van Musea
Brugge om onder de leuze ‘Toon je GRUUT hart’ een
crowdfundingsactie op poten zetten en daarmee het
laatste stukje van de restauratie te bekostigen. Om
het bedrag van 33.000 euro bijeen te brengen, werken
de Vrienden van Musea Brugge samen met de Koning
Boudewijnstichting. Er werd een projectrekening geopend waarop iedereen een gift kan doen. Giften vanaf

40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Bertil van Outryve, de
voorzitter van de Vrienden van Musea Brugge, roept
iedereen met een GRUUT hart voor ons Brugse erfgoed op om een bijdrage te doen. Alle beetjes helpen!
De slogan ‘Toon je GRUUT hart’ verwijst naar het
gruut, de kruidenmengeling die gebruikt werd om bier
te brouwen en waarvan de heren van Gruuthuse het
verkooprecht hadden. Op de plek van het Gruuthusepaleis stond vroeger een gruutmagazijn. Geïnspireerd
door het bierverleden van onze heren van Gruuthuse,
trokken de Vrienden van Musea Brugge naar een van
hun Bijzondere Begunstigers, Palm Breweries, met
de vraag of ze geen speciaal gruutbier konden verkopen ten voordele van de bidkapel. Het antwoord was
positief: dankzij hen kun je binnenkort een speciale
Brugge Tripel – Prestige – Limited Edition ‘Lodewijk
van Gruuthuse’ schenken. De flessen van 75cl worden
per twee in een mooie geschenkverpakking verkocht
aan de vriendenbalie in het Groeningemuseum en op
verschillende evenementen, zoals de lezingen of het
Midwinterfeest in het Volkskundemuseum.
De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan dit project. Giften vanaf 40 euro op de rekening van de Koning Boudewijnstichting, IBAN: BE10
0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1, geven aanleiding
tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Gebruik de
gestructureerde mededeling 128/2879/00068.
www.vsmb.be

Bertil Van Outryve & Etienne Boumans van de Vrienden van Musea Brugge
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XPLORE BRUGES - DE OFFICIËLE BEZOEKERSAPP VAN ERFGOEDCOLLECTIE VAN DE SINT-GILLISKERK
BRUGGE - NU OOK MET JE PC OF LAPTOP TE BEKIJKEN! OP WWW.ERFGOEDINZICHT.BE
In mei 2015 werd de app Xplore Bruges voorgesteld. De boeiende thematische erfgoedroutes in de stad of op een indoorlocatie worden door
steeds meer toeristen en Bruggelingen opgepikt. Na een jaar werd de
app al 15.000 keer gedownload op smartphone of tablet via Google Play
of de Appstore. Er zijn twaalf thematische tours door Brugge. De meeste daarvan zijn beschikbaar in vijf talen.

In 2014 gingen Erfgoedcel Brugge en de consulent religieus erfgoed
van start met een meerjarenproject rond de erfgoedcollecties in de
Brugse kerken. Vrijwilligers werden opgeleid om mee te werken aan
de opmaak van digitale erfgoedinventarissen. In 2015 zorgden deze
mensen met een hart voor religieus erfgoed voor de opmaak van de
inventaris van de Sint-Gilliskerk.
Niet minder dan 440 voorwerpen kwamen door de handen van de vrijwilligers. Elk object werd opgemeten, genummerd, beschreven en gefotografeerd. Daarna werden alle foto’s gekoppeld aan de beschrijvingen.
Die werden nagezien en verbeterd waar nodig. Het bestuur van de SintGilliskerk selecteerde de voorwerpen om aan het brede publiek te tonen.

Nieuw!
Je kunt Xplore Bruges nu ook raadplegen met je gewone computer of
laptop. De nieuwe mobiele website Xplore Bruges biedt dezelfde toepassingen als de appversie voor smartphone of tablet. Daarenboven
worden zowel de app als de webversie uitgebreid met extra toeristische
informatie. Waar bevinden zich de infokantoren of groene plekken in
Brugge? Wat zijn de openingstijden van de musea? Welke bezienswaardigheden zijn kindvriendelijk? Welke shops dragen het label Handmade
in Brugge? Een antwoord op al deze vragen vind je straks terug in
Xplore Bruges. Bezoekers en Bruggelingen kunnen dus vanop een en
hetzelfde instrument zowel praktische informatie als de thematische
erfgoedroutes bekijken.
Surf naar xplorebruges.be of download Xplore Bruges via Google Play of
de Apple Store, kies een thematische erfgoedroute en ga op verkenning
in je eigen stad.
Stadswandelingen
• Brugge anno 1562
• Handmade in Brugge
• Hans Memling in Bourgondisch Brugge
• Brugge, Werelderfgoedstad
• Guido Gezellewandeling
• Letters in Bruges
Indoors
• De verborgen schatten van de Sint-Jakobskerk
• Café Vlissinghe
• Hans Memling in het Sint-Janshospitaal
• Brugse Vrije
Fietsroutes
• Binnen en Buiten Noord: Fietsen langs stadspaleizen en kastelen
in Brugge en Damme
• Binnen en Buiten Zuid: Fietsen langs stadspaleizen en kastelen in
Brugge, Oostkamp en Zedelgem
www.xplorebruges.be

Deze selectie kun je bekijken op het provinciale erfgoedportaal
www.erfgoedinzicht.be. Je maakt er kennis met belangrijke kunstwerken van grote meesters zoals Pieter Pourbus, Jacob Van Oost en Jan Garemijn, en met heel wat verborgen schatten die niet elke dag te zien zijn.
Erfgoedinzicht nodigt je uit om te grasduinen door meer dan vijf eeuwen
religieuze kunst uit de Sint-Gilliskerk, of om het met de woorden van
een vrijwilliger te zeggen: “Sinds we dit doen, kijk ik met andere ogen
naar religieus erfgoed. Elk object nodigt uit om het verhaal erachter te
kennen, de voorgestelde iconografie ervan te begrijpen en de gebruikte
techniek dichterbij te bekijken. Dit vrijwilligerswerk biedt op vele vlakken een meerwaarde”.

www.erfgoedinzicht.be

Op en top jeugdwerk op de
Dag van de Jeugdbeweging
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A Dark N
Op dinsdag 22 november is het tijd voor A Dark Night @ Cinema Lumière, een exclusieve filmavond voor studenten
in de gezellige stadsbioscoop Cinema Lumière.
Rond 19.00 uur staat een professionele fotograaf klaar om
alle piekfijn uitgedoste studenten op de rode loper in beeld
te brengen. Die avond krijgen de aanwezigen enkele avantpremières voorgeschoteld. In de foyer is er muziek en je
kunt er een doosje vers gemaakte popcorn kopen. In De
Republiek worden drankjes geserveerd die je voor een keer
mag meenemen naar de zaal. Voor studenten uit het hoger
onderwijs in Brugge is de toegang helemaal gratis. Er is
dus geen enkel excuus om dit avondje cinema te missen!
www.brugge.be/adarknightatcinemalumiere

6-urenloop
Op woensdag 26 oktober organiseert Brugge Studentenstad samen
met vzw Sphere voor de derde keer
een 6-urenloop. Het startschot valt
om 17.30 uur in de Beurshal op het
Beursplein.
Tijdens deze loopwedstrijd nemen
studenten en personeelsleden van
de hogescholen het tegen elkaar op
in een zes uur durende loopestafette.
Het team dat door aflossing de meeste
rondjes van 300 meter loopt, is de winnaar. Elk uur is er een ludieke themaronde, waarbij de uitvoering belangrijker is dan de snelheid.
Zullen De Kenianen na twee overwinningen op rij last hebben van verzuurde benen? Wie neemt de sportieve
uitdaging aan en probeert de overwinning weg te kapen?
Deelnemen en inschrijven: www.6urenloop.be

Op 21 oktober staat alles in het teken van de dag van de
jeugdbeweging. De ochtend start met de beats van Boyscout Radio en alle leden in uniform krijgen een gratis
ontbijt.
Afspraak vanaf 6.30 tot 8.15 uur op ’t Zand!
www.jeugddienstbrugge.be/jeugdwerk
facebook.com/jeugddienstbrugge
jeugddienst.animatie@brugge.be
050 44 83 33
Vanaf 15 oktober: Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein)
050 44 80 00
info@brugge.be

Griezel met Kwibus tijdens
de herfstvakantie
Kwibus zorgt voor een spannende herfstvakantie. Alle kinderen vanaf 4 tot en met 15
jaar zijn van harte welkom om mee te griezelen op een van de 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 De Tandem,
Leopold Debruynestraat 56,
8310 Sint-Kruis
Basisschool Sint-Michiels,
Rijselstraat 71,
8200 Sint-Michiels
Basisschool De Regenboog,
Karel Ledeganckstraat 3,
8000 Sint-Pieters
Vooraf inschrijven is niet nodig, je kunt
gewoon de dag zelf langskomen.
Kwibus is open van maandag 31 oktober tot
vrijdag 4 november van 7.30 tot 17.30 uur,
behalve op 1 november.
Een halve dag Kwibus kost 2,5 euro,
een volledige dag 5 euro.

www.jeugddienstbrugge.be/kwibus
facebook.com/kwibusbrugge
kwibus@brugge.be
050 44 83 33
Vanaf 15 oktober:
Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein)
050 44 80 00
info@brugge.be
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Ben je ouder dan 16 en jonger dan 26 en ben je gebeten
door cultuur? Ben je een geboren organisator, heb je creatief talent of wil je instaan voor de promotie van jongerenevenementen? Dan ben je geknipt voor het aMAZe team!

Krijg 10 euro korting op het jeugd-werk en de buitenschoolse kinderopvang met de jeugd-AXI-bon

aMAZe is de jongerencrew van Cultuurcentrum Brugge. De
leden krijgen carte blanche en maken daar gretig gebruik
van. Met hun jeugdig enthousiasme halen ze alles uit de
kast - of eerder de MaZ - om hun leeftijdsgenoten te besmetten met hun culturele microbe. Ze organiseren, prospecteren, selecteren en … maken vrienden.

Zijn je kinderen lid van een Brugse jeugdvereniging, gaan
ze naar de buitenschoolse kinderopvang of gaan ze op
jeugdkamp met een van de vele jeugdbewegingen? Dan
kun je elk werkjaar voor ieder kind tussen 3 en 18 jaar
gratis jeugd-AXI-bonnen van 10 euro afhalen.

aMAZe-leden krijgen de kans om zelf een aantal voorstellingen of concerten op het programma van Cultuurcentrum
Brugge te zetten. Ook jonge grafisch ontwerpers zijn meer
dan welkom om hun steentje bij te dragen.
Geïnteresseerd? Stuur een berichtje naar amaze@brugge.be!
www.amazeteam.be

Mensen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of OCMW-lidkaart ontvangen 50 euro per kind.
De jeugd-AXI-bon kun je vanaf zaterdag 15 oktober afhalen
in het Huis van de Bruggeling. De openingsuren vind je terug in deze BiS. Neem een klevertje van het ziekenfonds of
je lidkaart van het OCMW mee.
www.jeugddienstbrugge.be/kids/axi
facebook.com/jeugddienstbrugge
jeugddienst@brugge.be
050 44 83 33
Vanaf 15 oktober: Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein)
050 44 80 00, info@brugge.be

WE STOOD LIKE KINGS: USSR 1926
Benieuwd naar de voorstellingen die het aMAZeteam dit jaar programmeerde? Op zaterdag 15 oktober om 20.00 uur presenteert het Brugse jongerenteam de voorstelling ‘USSR 1926’ van de Brusselse
post-rock band We Stood Like Kings. Op klassiekers
uit de periode van de stille fim creëren ze live in de
MaZ een soundtrack. Laat je meevoeren door een
unieke ervaring van beeld, geluid en emoties.
MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Brugge
Toegang: 12 euro
Ben je jonger dan 26 jaar, dan geniet je een 50%-korting.
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HOE HAAL JE JE KIND UIT
DE LUIE ZETEL OF VAN
ACHTER DE COMPUTER?
Beweegt je kind weinig en weegt hij of zij te veel,
net zoals een kwart van de Vlaamse kinderen?
Weet je niet hoe je hem of haar kunt aanzetten om
gezonder te eten en meer te bewegen? Dan biedt
HupsAKEE (vroegere naam: MoveXL) misschien
wel de oplossing.
HupsAKEE geeft 6- tot 12-jarigen goesting in (laagdrempelig) bewegen, gezond koken en gezond eten.
Een greep uit het aanbod: verschillende sportinitiaties, lekker en gezond leren koken, waterspelletjes
in het zwembad, strandspelletjes en genieten van
frisse zeelucht.
Ook de ouders komen regelmatig samen om te praten over gezonde voeding, beweging en opvoeding.
Wie meer wil weten, kan zich inschrijven voor de infonamiddag op woensdag 12 oktober, van 15.30 tot
17.00 uur in de Sportinnovatiecampus, Nijverheidsstraat 112, 8310 Brugge.
De beweegsessies starten op woensdag 19 oktober
en vinden elke woensdagnamiddag plaats, behalve
tijdens de vakanties.
Deelnemen kost 95 euro. Er is een tussenkomst van
de mutualiteit en je kunt de AXI-bonnen van Stad
Brugge gebruiken.
ingeborg.vandenbussche@logobrugge-oostende.be
050 32 72 95
www.logobrugge-oostende.be/hupsakee
HupsAKEE is een project van Logo Brugge-Oostende i.s.m.
Howest, VIVES, diëtistenpraktijk Lien Joossens en
Stad Brugge en is gebaseerd op protocollen van UGent.

DRUGPREVENTIEAANBOD
SECUNDAIR ONDERWIJS 2016-2017
Brugge telt 38 middelbare scholen met een zeer belangrijke
opdracht: jongeren vormen tot
volwassen burgers die zelfstandig in het leven staan. Daarbij
hoort dat jongeren een gezonde
keuze kunnen maken als het gaat
om het gebruik van tabak, alcohol en illegale drugs. De school
brengt hen hiervoor de nodige
kennis en attitudes bij, maar het
is geen gemakkelijke opdracht.
Stad Brugge ontwikkelt jaarlijks
de brochure ‘Aanbod alcohol- en
drugpreventie voor het secundair
onderwijs’ om de scholen hierin
te ondersteunen.
De brochure bevat een overzicht van het bestaande aanbod rond
alcohol- en andere drugpreventie. Het biedt enerzijds een overzicht van de mogelijke vormingen voor leerkrachten en CLBmedewerkers, infoavonden voor ouders en preventieactiviteiten
voor de leerlingen (toneel, touwenparcours …). Anderzijds kunnen directies de brochure gebruiken voor de ondersteuning bij
de opmaak van een tabak-, alcohol- en drugsbeleid. Het aanbod
is divers en up-to-date en staat op www.brugge.be/preventie-alcohol-en-andere-drugs. Door het gratis ontlenen van de drugskoffer kunnen leerkrachten kennismaken met het bestaande
preventiemateriaal. Dat bestaat onder meer uit lesmappen,
spellen en dvd’s.
iris.maertens@brugge.be
050 44 80 68

33

brugge.be

BUMPY ROAD CONGRES OVER JEUGDWERKLOOSHEID

Iedere weg naar succes is hobbelig,
ook je weg in de arbeidsmarkt.
Brugge is een stad met een laag werkloosheidscijfer, lager dan het
Vlaamse gemiddelde. Een groot deel van de Brugse werkzoekenden, 25%,
is echter jong en laaggeschoold. Om hieraan te verhelpen, organiseerde
de Stad - samen met de VDAB en begeleiders van kansarme groepen een wedstrijd voor initiatieven die jeugdwerkloosheid willen tegengaan.
Vier innovatieve en kwaliteitsvolle projecten die focussen op sensibilisering, coaching, opleiding en tewerkstelling kwamen als winnaars uit
de bus:
• Centrum voor basiseducatie Brugge – Oostende – Westhoek met
‘Geletterdheid werkt’
Een van de redenen waarom het voor bepaalde jongeren moeilijk is om werk te vinden (of te houden), is omdat ze laaggeletterd
zijn. Dit probleem is nog veel te weinig bekend. De initiatiefnemers
achter dit project geloven dat we het probleem kunnen aankaarten met sensibilisering, niet van de jongere zelf, maar vooral van
hun vertrouwenspersoon.
• Vormingsfonds voor Uitzendkrachten met ‘Highway to Work’
Tijdens een bootcamp van een week krijgen acht jongeren een
intensieve coaching door een externe partner. Het doel is om de
zogenaamde softskills (persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden) van de jongeren in kaart te brengen en ze te
versterken. Op die manier worden de deelnemers klaargestoomd
voor de arbeidsmarkt.

• Galilei met ‘Jobbeats’
Aan de hand van workshops wil dit project jongeren van A2-niveau
begeleiden naar een (bij voorkeur duurzame) tewerkstelling. Dit gebeurt via oriëntering, sollicitatietrainingen, een persoonlijk actieplan
voor iedere jongere en sensibilisering en responsabilisering rond
jeugdwerkloosheid.
• Groep Intro met ‘Speeddate4work’
Het format van dit project is bijzonder omdat het jongeren een unieke
kans biedt om zich via speeddates in een informele, laagdrempelige
en veilige context te presenteren aan potentiële werkgevers. De jongeren uit het voortraject hebben dikwijls een heel beperkte ervaring
met de arbeidsmarkt en hebben vaak koudwatervrees om werkgevers te contacteren.

Wil je de bezielde getuigenissen van de initiatiefnemers
van de vier projecten horen?
Of wil je graag het enthousiasmerende verhaal van spreekster Sihame El Kaouakibi (oprichtster en coördinator van
Let’s Go Urban) meepikken?
Schrijf je dan vlug in via www.brugge.be/bumpyroads om
het Bumpy Road Congres op dinsdag 29 november gratis
bij te wonen (van 16.00 tot 19.00 uur in MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Brugge).
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ONDERWIJSCHEQUES:
FINANCIËLE HULP BIJ SCHOOLUITGAVEN
Schoolkosten nemen vaak een grote hap uit het budget. Daarom kunnen gezinnen met een beperkt inkomen dit schooljaar weer een beroep doen op de onderwijscheque.
De onderwijscheque geeft gezinnen met een laag inkomen een duwtje in de rug bij de aankoop van schoolmateriaal (zoals boeken, werkmateriaal of turngerief) of bij de deelname aan schoolactiviteiten (zoals
schoolreizen, uitstappen of sportdagen).
Een onderwijscheque heeft een waarde van 10 euro, maar je kunt hem
kopen voor 2 euro. Afhankelijk van in welk leerjaar je kind zit, kun je
recht hebben op vier tot twaalf cheques per jaar.
Tot 13 oktober zijn de onderwijscheques beschikbaar in het Sociaal Huis.
Vanaf 15 oktober kun je ze verkrijgen in het Huis van de Bruggeling.
Breng zeker een recent attest mee van verhoogde tegemoetkoming van
het ziekenfonds en een inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling.
Sociaal Huis, Hoogstraat 9, 8000 Brugge
050 32 77 70
info@sociaalhuis-brugge.be
Vanaf 15 oktober: Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein)
050 44 80 00
info@brugge.be

SCHRIJF JE NU IN VOOR HET
EERSTE ONDERWIJSCAFÉ
Vanaf dit schooljaar start Stad Brugge met de organisatie van onderwijscafés. De bedoeling is om laagdrempelig en informeel informatie
te geven aan de onderwijssector over maatschappelijk relevante onderwerpen. De onderwijscafés zijn gericht op medewerkers van het
basisonderwijs en het secundair onderwijs, over de onderwijsnetten
heen. Het gaat om zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, graadcoördinatoren, CLB-medewerkers en medewerkers van onderwijsondersteunende initiatieven (zoals Blink!, ’t Scharnier … ). Ook directies en
leerkrachten zijn welkom, net zoals laatstejaarsstudenten uit de verschillende lerarenopleidingen en docenten uit het hoger onderwijs.
Het eerste onderwijscafé gaat over anderstaligen op school en vindt
plaats op dinsdag 15 november 2016 om 17.30 uur in de Villa Bota Bar
bij het Koningin Astridpark (Park 8, 8000 Brugge). Er worden drankjes
en broodjes voorzien.

Programma:
• 17.30 uur: Verwelkoming
• 18.00 uur: Lezing ‘Geen pANiek, snel op weg met anderstalige nieuwkomers’. Lieve Lenaerts, coördinator DoorElkaar Hivset Campus,
geeft tips en methodieken over het overbruggen van de taal- en cultuurkloof, communiceren met de ouders, bestaande methodieken …
• 19.30 uur: Vragenronde in aanwezigheid van twee ervaren OKANleerkrachten
• 20.00 uur: Netwerkmoment
Inschrijven tot en met 7 november 2016 via www.brugge.be/onderwijscafe
Onderwijsdeskundige: bram.debrabander@brugge.be, 050 32 67 69
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EEN PROPERE STRAAT,
WIJ DOEN MEE
Brugge is een prachtige stad en dat willen we zo houden.
Dankzij deze tips draag je een belangrijk steentje bij:
- Veeg regelmatig je stoep en greppel;
- Verwijder onkruid met heet water;
- Houd de buurt hondenpoepvrij.

PROEFPROJECT
BREDE SCHOOL VAN START

SAMEN HOUDEN WE ONZE STAD SCHOON!

Woon je in Sint-Michiels, Sint-Andries of Sint-Kruis en ben je nog op
zoek naar een naschoolse activiteit voor je zoon of dochter in de buurt?
Dan is er goed nieuws, want dit schooljaar ondersteunt Stad Brugge een
proefproject rond Brede School in drie basisscholen: Sint-Lodewijkscollege Spoorwegstraat (Spoorwegstraat 250, 8200 Brugge), De Tandem
(Leopold Debruynestraat 56, 8310 Brugge) en De Triangel (Diksmuidse
Heerweg 159, 8200 Brugge). Deze scholen organiseren het hele schooljaar een breed aanbod van naschoolse activiteiten: van knutselateliers
en basketbalinitiaties tot leren zingen met een koor, leren breien en beweegsessies. De activiteiten zijn uiteraard toegankelijk voor de kinderen
uit de drie scholen, maar ook kinderen uit de buurt die ingeschreven zijn
in een andere school kunnen deelnemen.
www.brugge.be/brede-school-naschoolse-activiteitenFacebook: Toekomstproject ‘Brede School, brede buurt’ Brugge
Onderwijsdeskundige: bram.debrabander@brugge.be, 050 32 67 69

HUISDIEREN:
BEN JE ER KLAAR VOOR?
Een diertje in huis halen is leuk, maar ben je daar echt klaar voor?
Neem eens een kijkje op www.huisdierinfo.be. Op deze nieuwe website
van de dienst Dierenwelzijn (Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) kun je dit testen. Je vindt er ook uitgebreide
informatie over het houden van katten en honden (huisdierwijzers).
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DE DIGITALE (BIBLIOTHEEK)WEEK
De Digitale Week valt dit jaar samen met de jaarlijkse Bibliotheekweek
en voor die gelegenheid zet de Bibliotheek haar digitale producten in de
kijker. Op de jaarlijkse Verwendag van 8 oktober kreeg elke bezoeker
een drankje. Via demonstratiefilmpjes viel van alles te ontdekken over
digitale prentenboeken (Fundels), de online krantendatabank Gopress
en ‘Mijn Bibliotheek’.
Verspreid over de Brugse bibs zie je tijdens de themaweek verschillende digitale toepassingen. In Hoofdbibliotheek Biekorf leer je – dankzij
medewerking van de Brugse Academie DKO – tekenen op een iPad.
Het resultaat wordt geprint in 3D en mag je meenemen naar huis. In
de greenscreenstudio kun je je laten fotograferen op je droomeiland
of -planeet.
Ook in de filialen valt er heel wat te beleven. Heb je een tablet en/of
smartphone, maar weet je niet helemaal hoe je die moet gebruiken?
Ga naar een van de vragenuurtjes. Daar doet een specialist het haarfijn
voor jou uit de doeken.

Brugse historische krantendatabank
Het paradepaardje van de Digitale (Bibliotheek)week is de
nieuwe online Brugse krantenbank, met meer dan 250.000 gedigitaliseerde pagina’s uit Brugse historische kranten (o.a. De
Gazette van Brugge, Het Jaer ’30 en La Patrie).
Alle mogelijkheden van de databank ontdek je tijdens een van
de demo’s in Hoofdbibliotheek Biekorf (striphoek), op woensdagen 12 en 19 oktober van 15.00 tot 16.00 uur en op donderdag 13 oktober van 17.30 tot 18.30 uur.

www.brugge.be/bibliotheekweek

MAAK JE DROOM
TIJDENS DE DIGITALE WEEK
De Digitale Week startte op 5 oktober en sluit af op woensdag
19 oktober met de Digitale Markt. Tijdens deze ‘week’ kun je
deelnemen aan een hele rits activiteiten die je wegwijs maken
in de digitale wereld. Zo moet niemand de digitale trein missen.
Omdat ze de computer nodig hebben voor het uitoefenen van
hun job, volgen Carine Casteleyn en Koen Mazereel lessen in
het Centrum voor Basiseducatie open-school Brugge. Koen
werkt in vzw Klaverveld en Carine heeft een job in het dienstencentrum Braambeier van het OCMW Zedelgem.
“Het leren omgaan met een computer is niet evident als je er
nog nooit mee hebt gewerkt,” zeggen ze, “maar we merken wel
dat het werk vlotter en efficiënter gaat als je digitale middelen
gebruikt. Vroeger werden mailtjes bijvoorbeeld afgeprint en zo
aan ons bezorgd. Nu kunnen we zelf mailen.”
“Het is belangrijk dat we bepaalde computervaardigheden leren. Onze werkgever zocht een geschikte cursus voor ons en zo
kwamen we terecht bij open-school Brugge. We leren er op een
leuke manier met de computer werken. Er wordt veel herhaald
en alles wordt goed uitgelegd en dat is precies wat wij nodig
hebben. Na voldoende oefening zullen we klaar zijn voor een
nieuwe digitale uitdaging!”
www.digitaleweek.be
050 32 74 96

Carine Casteleyn en Koen Mazereel
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HEERLIJK BRUGGE
SMAAKT NAAR MEER!
In het kader van het Europese project Food Smart Cities for Development lieten Stad Brugge en het Food Lab je al proeven van hun duurzame voedselstrategie rond stadslandbouw, fair trade, korte keten en
voedselverlies. Het doel om vijfduizend gratis maaltijden klaar te maken op basis van voedseloverschotten werd behaald én gesmaakt. De
lijst met winnaars van de wedstrijden tijdens Heerlijk Brugge vind je op
www.bruggeklimaatneutraal.be (onder voeding/Food Lab).

Het Food Lab werkt nu al verder aan de volgende acties:

GROTE
BOEKENVERKOOP
Elk jaar verkoopt de Bibliotheek dubbele,
verouderde of licht beschadigde exemplaren
van romans, thrillers, jeugdboeken, informatieve boeken en tijdschriften. Zo maakt
de Bib plaats voor de nieuwste titels en krijg
je de kans om je thuisbibliotheek uit te breiden tegen spotprijzen. Je vindt er ook cd’s en
dvd’s.
Dit jaar vindt de boekenverkoop plaats op
vrijdag 21 oktober (van 9.30 tot 19.00 uur)
en op zaterdag 22 oktober (van 9.30 tot
17.00 uur) in Theaterzaal Biekorf (Sint-Jakobsstraat 8).

- Duurzame opleidingen in koksscholen, duurzame voeding
in scholen;
- Visoverschotten van de vismijn verwerken en herverdelen;
- Creëren van Korte Keten Hub(s): plaats(en) waar platteland
en stad rechtstreeks met elkaar in contact komen;
- Verbinden van vraag en aanbod van gronden voor
stadstuinieren/landbouw;
- Verbinden van vraag en aanbod van voedseloverschotten;
- Handleiding ontwikkelen rond duurzame voeding binnen
evenementen.
Andere thema’s van duurzame voeding staan ook regelmatig in de kijker. Zo is er nog tot zaterdag 15 oktober de Week van de Fair Trade
(WFT). Tijdens die periode staat fair trade of eerlijke handel overal in
België in de kijker. Als je fairtradeproducten koopt, zorg je ervoor dat
de producent een eerlijke prijs krijgt voor zijn product. Het gaat ook
verder dan dat. Eerlijke handel garandeert goede handelsvoorwaarden,
respecteert de rechten van de werknemer en het milieu, zorgt voor een
betere markttoegang en versterkt de producentenorganisaties.
www.brugge.be/fair-trade-agenda
www.bruggeklimaatneutraal.be
Facebookpagina Brugge klimaatneutraal
Werk jij ook rond duurzame voeding en wil je aansluiten bij het Brugse Food Lab?
Geef een seintje via leefmilieu@brugge.be!
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KALENDER
T.e.m. za 15/10

Week van de Fair Trade

p. 37

T.e.m. zo 16/10

Week van de NAH

p. 18

T.e.m. zo 16/10

Week van de Geestelijke Gezondheid

p. 21

T.e.m. wo 19/10

Infostand projecten ontsluiting van Brugge, Gemeenschapshuis Zeebrugge

p. 13

T.e.m. wo 19/10

Digitale Week

p. 36

T.e.m. wo 19/10

Bibliotheekweek

p. 36

T.e.m. zo 20/11

Bosch in Brugge: Shahryar Hatami & Barbad Golshiri, De Bond/Poortersloge/Arentshuis

p. 25

Ma 10/10

Nothin' but the Blues: Dirty Five, Vino Vino

p. 24

Wo 12/10

Infomiddag HupsAKEE, Sportinnovatiecampus

p. 32

Do 13/10

Nothin' but the Blues: Red Rooster, Bistro Zwart Huis

p. 24

Vr 14/10

Opening verhuisde Huisartsenwachtpost

p. 20

Za 15/10

Opening Huis van de Bruggeling

p. 4

Za 15/10

Brugotta: Slow Lee + De Held (Unplugged), Stadsschouwburg

p. 23

Za 15/10

aMAZe: USSR 1926 - We Stood Like Kings, MaZ

p. 31

Zo 16/10

Brugge Urban Trail

p. 23

Wo 19/10

Start beweegsessies HupsAKEE, Sportinnovatiecampus

p. 32

Do 20/10

Nothin' but the Blues: Hideaway, 27B Flat

p. 24

Vr 21/10

Dag van de Jeugdbeweging, 't Zand

p. 30

Vr 21 en za 22/10

Grote Boekenverkoop, Biekorf

p. 37

Ma 24/10

Nothin' but the Blues: Marino Noppe & Band, Comptoir des Arts

p. 24

Wo 26/10

Tussen d'oortjes i.k.v. Bosch in Brugge, Bibliotheek Sint-Andries

p. 25

Wo 26/10

6-urenloop, Beurshal

p. 30

Za 29/10

Wereldberoertedag

p. 20

Za 29/10

Iedereen Klassiek: De Langste Fanfare

p. 26

Ma 31/10 t.e.m. vr 4/11

Kwibus

p. 30

Wo 2 t.e.m. zo 6/11

Krikrak

p. 40

Vr 4/11

Workshop Bosch in Brugge: Bosch Durft!, De Bond

p. 25

Zo 6/11

Workshop Bosch in Brugge: Bosch Durft!, De Bond

p. 25

Di 15/11

Onderwijscafé, Villa Bota Bar

p. 34

Do 17/11

Start to Drum, Metronoom

p. 23

Vr 18/11

Brugotta: Hermit + Helsinki (Daverend), Daverlo

p. 23

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

Expo Bosch in Brugge: Het Laatste Oordeel, Arentshuis

p. 25

Zo 20/11

Workshop Bosch in Brugge: Bosch Durft!, De Bond

p. 25

Di 22/11

A Dark Night @ Cinema Lumière

p. 30

Wo 23/11

Brugotta: Waar is Ken? (Brugotta Club), Biekorf

p. 23

Do 24/11

Start to Drum, Metronoom

p. 23

Di 29/11

Bumpy Road Congres, MaZ

p. 33

Do 1/12

Start to Drum, Metronoom

p. 23

Do 8/12

Start to Drum, Metronoom

p. 23

Do 15/12

Start to Drum, Metronoom

p. 23
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WEDSTRIJD
Op welk algemeen telefoonnummer kun je vanaf
zaterdag 15 oktober het Huis van de Bruggeling bereiken?

Kookeet was aan zijn zesde editie toe. Vier deelnemers wonnen jetons ter waarde van 30 euro.
Voornaam en naam

Stuur je antwoord vóór 14 november naar persdienst@brugge.be of
Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge.
Vijftien winnaars ontvangen een exclusief pakket met gadgets van
Stad Brugge. Zij worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Geboortejaar
Adres

E-mail + telefoonnummer

Antwoord wedstrijdvraag

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

Meldingen van klachten

Naam

Er zijn ook andere mogelijkheden
om de Stad iets te melden, zoals:
• Via de website www.brugge.be
met de drukknop ‘Meldpunt’
• Met de telefoon:
Wegenfoon, 050 44 85 85
(verzakking, losliggende tegels …)
Milieufoon, 050 33 60 60
(lawaai, stank, sluikstorten …)
Meldpunt, 050 44 80 00

Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

Te bezorgen aan het Meldpunt, Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge.
Naamloze kaarten worden niet behandeld.

Voor klachten over onbehoorlijk
optreden van stadsdiensten is er
de dienst Ombudsman:
Braambergstraat 15
8000 Brugge
050 44 80 90
ombudsman@brugge.be

woensdag 02.11 > zondag 06.11.2016

FAMILIEFESTIVAL

MET THEATER, MUZIEK, FILM, MUSEA,
RONDLEIDINGEN, WORKSHOPS EN SLOTFEEST!

WWW.KRIKRAK.BE

K U N S T K R A K E R S IN D E S TA D

EEN SAMENWERKING VAN BRUGGE PLUS, CONCERTGEBOUW BRUGGE,
CULTUURCENTRUM BRUGGE, DE WERF, MUSEA BRUGGE, OPENBARE BIBLIOTHEEK BRUGGE,
ACADEMIE BRUGGE DKO, ECO-FAB-LAB BRUGGE,
JEUGDFILMFESTIVAL I.S.M. LESSEN IN HET DONKER, RAAKVLAK & WOESH

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

