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Interpretatiesleutel
Gebruik steeds deze interpretatiesleutel met bijhorende legendes
om een indicatie te krijgen van uw dakisolatie.
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HOOFDREDACTIE / VORMGEVING
Communicatie & Citymarketing
BiS staat ook op www.brugge.be.
Suggesties?
Contacteer Communicatie &
Citymarketing: 050 44 81 00,
bis@brugge.be of Burg 11,
8000 Brugge.
Wil je graag bij de Stad werken?
Raadpleeg de vacatures op
www.brugge.be.

www.eurosense.com

BESTE BRUGGELING

D

e zomer was letterlijk en figuurlijk warm. Brugse pleinen en parken werden ingepalmd door buurtfeesten,
kermissen, festivals … Met maar liefst 146 buurtfeesten op het programma leefden de Brugse buurten
meer dan ooit. Warme buurten zijn buurten waar bewoners
graag wonen en waar nieuwkomers zich welkom voelen.
Ook vrijwilligers zorgen voor een warmere samenleving,
want zij zetten zich belangeloos in voor een ander. Enige tijd
geleden werd onze stad geconfronteerd met de treurige gevolgen van sociale isolatie. Dit zette het stadsbestuur ertoe
aan om een anti-eenzaamheidsplan uit te werken. In deze
BiS vind je vacatures terug voor vrijwilligerswerk dat inzet
op het tegengaan van vereenzaming in onze stad.
Na een bruisende zomer volgt een sportieve herfst. Op 15
oktober belooft de Great Bruges Marathon heel wat looptalent van verschillende nationaliteiten naar Brugge te brengen. Ook wandelaars zijn welkom om de route van de lopers
te volgen. Bovendien pakt de Stad uit met een heus Fietsival
op donderdag 26 oktober. De hele dag staat de fiets centraal. Er wordt afgesloten met een grote fietshappening op
de Burg.

Warme buurten zijn buurten
waar bewoners graag wonen
en waar nieuwkomers
zich welkom voelen
Brugge is een echte studentenstad waar jaarlijks duizenden hogeschoolstudenten vertoeven. Met de jaarlijkse 6
urenloop spoort de Stad ook hen aan om het nieuwe academiejaar sportief in te zetten.
Er staan verder nog heel wat evenementen op de kalender
voor de Brugse jeugd. Leden van de jeugdbeweging krijgen
op de Dag van de Jeugdbeweging op 20 oktober een gratis
ontbijt op het plein aan de Balkonrotonde. Voor de allerjongsten is er het Krikrak festival in de herfstvakantie.
Brugge levert dus heel wat inspanningen om sociaal en
kind- en jeugdvriendelijk te zijn. Zo verzekeren we samen
een mooie toekomst voor onze stad!

Renaat Landuyt,
burgemeester van Brugge

GREAT BRUGES MARATHON
Kilometers malen in Brugge

M

et Alexander Diaz Rodriguez mag de eerste editie
van de Great Bruges Marathon op zondag 15 oktober een populaire thuisloper verwelkomen. Na zijn
eerdere overwinningen dit seizoen op onder andere de Knokke 10K, Dwars door Brugge en Stadsloop De Gentenaar mikt de Bruggeling nu resoluut op een sterke eerste
marathon in zijn thuisstad. Ook duizenden andere deelnemers kijken uit naar deze nieuwe belevingsmarathon. Zo
zal Ilse Vande Woestyne een halve marathon afleggen ten
voordele van Think Pink.
BiS Voor jullie beiden is de Great Bruges Marathon jullie
debuut?
ALEXANDER DIAZ RODRIGUEZ Dat klopt, ik heb nog nooit
een marathon gelopen. Het zal dus de eerste keer zijn en dan
nog in eigen stad. Een marathon lopen staat al enkele jaren
op mijn verlanglijstje, maar ik had tot voor kort altijd het gevoel dat mijn lichaam dat niet zou aankunnen. Ik zag ook op
tegen die lange trainingen. Trainingssessies van tien kilometer waren meer mijn ding. Maar elk jaar dezelfde wedstrijden lopen, dezelfde kilometers malen, datzelfde programma
afwerken, ik werd dat wat beu. Nu wil ik een marathon lopen
en eens zien wat dat geeft. Misschien krijg ik wel de smaak te
pakken om meer marathons te lopen.
ILSE VANDE WOESTYNE Twee jaar geleden liep ik tien kilometer tijdens de Urban Trail en dat viel goed mee. Op sportief
vlak zoek ik steeds naar nieuwe uitdagingen en stel ik nieuwe
doelen. Ik overwoog om een halve marathon te lopen, maar ik
dacht dat het me nooit zou lukken. In mijn job als maatschappelijk werkster word ik vaak geconfronteerd met mensen die
vechten tegen kanker. Ik ervaar soms een gevoel van machteloosheid. Het idee groeide om een halve marathon te lopen
voor Think Pink, de nationale campagne voor borstkankerpatiënten en hun familie. Mensen kunnen geld doneren om
ons als wandelaar of loper te steunen. Dat geld gaat integraal
naar de strijd tegen borstkanker.

BiS Alexander, je hebt al heel wat wedstrijden op je palmares, en je won al enkele keren Dwars door Brugge. Die wedstrijd is ‘slechts’ 15 km lang, nu komen daar nog een pak
kilometers bij. Dat vergt een geheel andere voorbereiding?
A. DIAZ RODRIGUEZ Absoluut, nu moet ik veel ‘tragere’ kilometers lopen en langere afstanden trainen. Op zondag las ik
altijd een lange training in van pakweg 37 kilometer. Dan loop
ik wel trager dan gewoonlijk, zo’n 15 kilometer per uur. Dat is
leuk, maar dan ben ik wel iets langer weg van huis. Wekelijks
loop ik nu 130 à 140 km. Ik train bijna elke dag, maar ik probeer per week een rustdag in te bouwen of een iets rustigere
route (10 km) te lopen. Ik heb nog nooit de volledige afstand
van een marathon gelopen, maar ik weet wel dat ik de kilometers aankan.
BiS Hoe verliep jouw voorbereiding tot nu toe, Ilse?
I. VANDE WOESTYNE Ik kon al 10 kilometer lopen, maar nu
moet ik de stap zetten naar meer. Het moeilijkste is om over
die grens van 10 kilometer te geraken. Ik ga nu vier keer per
week lopen, steeds opbouwend en dus telkens een trapje hoger. Mijn favoriete parcours is langs de Brugse vesten. Mijn

Liever tiende met
een goede tijd,
dan eerste met
een slechte tijd
trainingen zijn niet zo gestructureerd, want ik speel ook nog
tennis. Dat beschouw ik ook als een vorm van inspanning en
beweging.
BiS Hebben jullie het parcours van de Great Bruges Marathon al verkend?
I. VANDE WOESTYNE Ik heb het parcours nog niet verkend
en ik zal het ook niet doen. Ik laat het op de dag zelf op me
afkomen.
A. DIAZ RODRIGUEZ Wel via het internet, maar niet in het
echt. Enkel de passage in de binnenstad zal ik eens uittesten.
Kasseistenen doen je tempo afnemen, maar ik ben een goede
veldloper. De kasseien vormen voor mij in principe geen enkel probleem.
BiS Hopen jullie op een goede tijd?
A. DIAZ RODIGRUEZ Ik ben liever tiende met een goede tijd,
dan eerste met een slechte tijd. Alles zal afhangen van de
weersomstandigheden. Als het veel regent en waait, dan
weet ik dat er geen goede tijd zal inzitten. Ik gok op 2.23 à
2.25 uur en hoop dat ik bij aankomst niet stikkapot zal zijn.
I. VANDE WOESTYNE De competitie zelf is niet zo belangrijk
voor mij, ik wil de afstand gewoon uitlopen, al moet ik het
laatste stuk kruipen! Ik hoop de tijd van Alexander te evenaren, maar hij zal wel een dubbel aantal kilometers achter de
rug hebben.
BiS Hebben jullie nog tips?
A. DIAZ RODRIGUEZ Verstandig opbouwen, veel ‘trage’ kilometers doen en vooral luisteren naar je lichaam. Eventjes een
rustpauze van meerdere dagen inlassen kan absoluut geen
kwaad. Als je over een goede conditie beschikt, ben je dat
niet kwijt. Mentaal is het niet leuk, maar conditioneel maakt
het geen verschil. Je komt zelfs meer uitgerust voor de dag.
BiS Tot slot: wat doe je na aankomst?
I. VANDE WOESTYNE Dan drink ik een gin-tonic! Als alles
goed verloopt, leg ik mezelf een nieuw doel op voor volgend
jaar: een volledige marathon.
A. DIAZ RODRIGUEZ Ik zal blij zijn als ik de finishlijn zal overschrijden. Wellicht zal ik zeggen: “Dit doe ik nooit meer!”. Ik
heb vroeger, na een loopwedstrijd van 10 km, eens een pint
gedronken en dat viel serieus tegen. Ik eet al maanden aan
een stuk zo gezond mogelijk, maar ik kijk wel uit naar een
bakje frieten. De dagen daarna zal ik wellicht helemaal verkrampt zijn en enkele dagen achterwaarts de trap moeten
afdalen, maar ik heb dat er voor over na een goede marathondeelname.
www.sport.be/greatbrugesmarathon/2017
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ZEVEN NIEUWE SPORTEN
MET ‘START TO’

SPORTINFRASTRUCTUUR VAN DRIE
EXTRA SCHOLEN NASCHOOLS OPEN

Wil je van nieuwe sporten proeven, zonder
verdere verplichtingen? Bekijk het stedelijk aanbod Start to-lessen voor het najaar.
Tijdens een vijftal initiatielessen krijg je de
basis aangeleerd voor een heel democratische prijs.

Stad Brugge werkt al enkele jaren samen met een
aantal scholen om de sportinfrastructuur na de
schooluren open te stellen voor de Brugse sporters
en sportverenigingen.

Op het programma staan archery tag (een
soort paintball, maar met pijl en boog), slackline (balanceren op een strak gespannen
band), freerunning, survivalrun en boksen.
Ook klassiekers als mountainbike en drum
worden opnieuw aangeboden.
Onder begeleiding van gediplomeerde lesgevers kun je dit alles leren op een veilige en
correcte manier. De eventuele stap om je bij
een club aan te sluiten, wordt op die manier
heel wat kleiner.
Voor de Start to-lessen zijn de verzekering,
de mogelijke huur van materiaal en het gebruik van de kleedkamer en de douche inbegrepen. De reeksen zijn gepland in het najaar, van oktober tot en met december.

Sinds begin 2017 kunnen sporters reserveren in vijf
scholen: KTA, Sint-Lodewijkscollege, VTI Zandstraat,
Sint-Leo-Hemelsdaele en basisschool de Zonnetuin.
Sinds september vullen drie scholen deze lijst aan:
Sint-Andreas Lyceum in de Fortuinstraat/Veltemweg
(Sint-Kruis), secundaire school Spermalie-De Kade
(binnenstad) en basisschool Sint-Lodewijkscollege
Spoorwegstraat (Sint-Michiels).
Wil je gebruikmaken van de infrastructuur? Neem dan
rechtstreeks contact op met de scholen.
www.brugge.be/schoolsportinfrastructuur-2

www.brugge.be/start-to

WORD SIGNAALGEVER BIJ
SPORTWEDSTRIJDEN

OPLEIDING SOCIALE
MEDIA VOOR JE SPORTCLUB

Ben jij een sportliefhebber en wil je meehelpen aan een veilig verloop van sportwedstrijden? Word dan signaalgever!

Zo goed als alle sportclubs en hun leden zijn aanwezig en actief op minstens een sociaal platform: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat… Sociale media
zijn wellicht de interessantste communicatiemiddelen van jouw sportclub.

Op dinsdag 12 december organiseren Stad
Brugge, het provinciebestuur West-Vlaanderen, Wielerbond Vlaanderen en de vzw
Verkeersveilig West-Vlaanderen een cursus
signaalgever in Cultuurzaal Daverlo.
Tijdens een opleiding van drie uur leer je de
basisregels voor het veilig begeleiden van
een sportwedstrijd. Je krijgt ook de nodige
praktische informatie. Na afloop krijg je het
provinciaal certificaat ‘signaalgever’. Daarmee kun je officieel aan de slag.

Via sociale media kun je potentiële leden en vrijwilligers bereiken en interessante informatie van andere
organisaties volgen en delen. Je kunt er ook de bestaande communicatiekanalen mee versterken of zelfs
de sponsorinkomsten mee beïnvloeden.
Actief zijn op sociale media vraagt natuurlijk wel enkele inspanningen maar nog belangrijker is dat je ze
juist inzet.

De opleiding is gratis en kadert in het decreet
Lokaal Sportbeleid. Het is een essentieel onderdeel van het beleidsplan van Stad Brugge
dat Brugse sportverenigingen wil stimuleren
tot meer professionalisering.

Om je daarbij te helpen, vindt op maandag 30 oktober
van 18.45 tot 21.45 uur een opleiding plaats in het SNT.
Tijdens deze bijscholing op het niveau van kenners krijg
je inzicht in het landschap van de sociale media en
leer je hoe vooral het gebruik van Facebook een sterke
meerwaarde kan zijn voor je sportclub. Voor elke deelnemer is er een pc beschikbaar.

Cultuurzaal Daverlo, Dries 2
Inschrijven:
www.verkeersveiligwestvlaanderen.be/signaalgevers

SNT Brugge, Arsenaalstraat 4
Inschrijven via www.dynamoproject.be/bijscholing/sociale-mediavoor-je-sportclub-op-niveau-van-kenners-brugge-30102017
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TWEEDE
SPORTINNOVATIECONGRES
OP DINSDAG 17 OKTOBER
Het eerste Sportinnovatiecongres in 2015 was in alle opzichten vernieuwend: geen traditioneel zit-en-luistercongres, maar wel een denk-en-doecongres met boeiende sprekers en tal van inspiratiesessies. Het congres van dit jaar - op dinsdag 17 oktober - gaat voort
op de ingeslagen weg. Ook deze keer is er een sportinnovatiemarkt waarop de aanwezigen zelf de nieuwste
creaties in de belevings- en bewegingstechnologie
mogen uittesten.
Het centrale thema is de Vlaamse sensibiliseringscampagne #sportersbelevenmeer. Het programma loopt
van 9.00 tot 19.00 uur en bestaat uit keynotes, inspiratiesessies, workshops, demonstraties, een panelgesprek, een innovatiemarkt en een B2B-event. De focus
ligt op inspireren, netwerken en beleven.
Daarnaast kunnen maximum vijftig docenten van hogescholen en universiteiten deelnemen aan het innovatiekamp ‘Train de trainers’, een samenwerking met
Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen). Vanaf 16.00
uur kunnen de deelnemers van dit kamp aansluiten
bij het congres.
De organisatoren mikken op meer dan zeshonderd
congresdeelnemers en maximum honderd studenten. De doelgroep bestaat uit bedrijven, ondernemers,
start-ups, sportfederaties, sportdiensten, sportclubs,
hogescholen, universiteiten en beleidsmakers.
Ben je gepassioneerd door sport en/of innovatie? Dan
mag je dit tweede sportinnovatiecongres zeker niet
missen! Evy Gruyaert komt alvast. Of dat live en/of in
haar virtuele wereld zal zijn, ontdek je op 17 oktober.
Schrijf je vandaag nog in!
Sport Vlaanderen Brugge, Nijverheidsstraat 112
www.sport.vlaanderen/sportinnovatiecongres
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SAMEN HERINNERINGEN OPHALEN AAN SPORT
NIEUWE UITLEENKOFFER IN SOUVENIRSREEKS VAN ERFGOEDCEL BRUGGE
Sinds 2012 maakt Erfgoedcel Brugge werk van reminiscentie: het stimuleren van oudere (al dan niet dementerende) mensen om herinneringen op te halen. In dat kader werden herinneringskoffers samengesteld, elk met een ander thema. De koffers worden vooral gebruikt
tijdens groepssessies in woonzorgcentra.
Er bestonden al vijf van die koffers (school, zorg, religie, vrije tijd en
werk) en daar is nu een zesde bijgekomen met sport als thema. De koffer bevat zeven themazakjes (zwemmen, wielrennen, voetbal, gymnastiek, schaatsen, tennis en supporteren).
Het Brugse OCMW investeert in de lichamelijke én geestelijke gezondheid van de bewoners van zijn woonzorgcentra. Daarom gingen Veerle
Van Coile (ergotherapeute) en Lobke Danneels (referentiepersoon dementie) van WZC Van Zuylen als eersten aan de slag met de sportkoffer:
“Het meenemen van ouderen naar de tijd waaraan hun herinneringen
nog levendig zijn, heeft een positief effect. Het vertellen over die herinneringen geeft hen een goed gevoel en stimuleert hun eigenwaarde.
Bovendien worden de banden in de groep versterkt door de herkenbaarheid en dat brengt een gevoel van veiligheid en openheid teweeg."
De sportkoffer bevat sportkledij, trofeeën, foto’s en filmpjes, supportersliedjes en zelfs geuren en smaken. Via kleine prikkels en markante
verhalen kunnen bewoners samen herinneringen ophalen. Veerle en
Lobke stellen vast dat dit bijzonder in de smaak valt: ”Het zintuiglijke van

de verschillende voorwerpen werkt heel positief, het aanraken, proeven
(bv. Ovomaltine) en ruiken (bv. chloor) wekt een gemoedelijke en herkenbare sfeer op. De verschillende themazakjes over de sporten zijn
zeer in trek. Ze gaan rond in de groep en iedereen kan er iets uitnemen.
Zo komen heel wat verhalen naar boven. Dankzij het groepsgebeuren is
er altijd wel iemand die een voorwerp kent of herkent. De meeste herinneringen kwamen boven bij wielrennen, voetbal en schaatsen.
Het schaatsen op de Damse vaart was bijzonder herkenbaar en bijna
iedereen heeft er wel een verhaal over. Ook de kermiskoersen en de
voorliefde voor Club of Cercle laten niemand onberoerd. Een van de
dames, 88 jaar, vertelde ons over haar wielerverleden als lid van een
vrouwenwielerploeg. Het ophalen van de herinneringen aan die tijd en
de bewonderende aandacht voor haar prestaties maakten haar zichtbaar gelukkig.”
Voor de sessies deelden Veerle en Lobke de bewoners op in groepjes
van tien tot vijftien personen: ”In die groepjes zaten zowel mannen als
vrouwen. Allen voelden ze zich op een of andere manier betrokken bij
het thema ‘sport’ en de herkenbaarheid en de herinneringen die de koffer te bieden heeft.”

Je kunt de herinneringskoffer sport lenen bij Erfgoedcel Brugge:
www.erfgoedcelbrugge.be/souvenirs
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FIETSIVAL OP DONDERDAG
26 OKTOBER
De Standaard noemde Brugge onlangs "dé fietsstad van
Vlaanderen" en uit een enquête van Test-Aankoop kwamen
Brugge en Hasselt als de meest fietsvriendelijke steden in
Vlaanderen uit de bus. Ook de cijfers bewijzen dit. Stad Brugge wil nog verder gaan en onderzoekt hoe we nog veiliger en
comfortabeler kunnen fietsen in onze stad.
Om die reden vindt op donderdag 26 oktober in de Magdalenazaal het ‘Fietsival’ plaats. ‘s Ochtends is er een plenair
gedeelte met uiteenlopende gespreksthema’s voor alle Bruggelingen, mobiliteitsprofessionals, lokale ondernemers… De
Brugse scholen zijn meer dan welkom in de namiddag, want
dan gaat het over de ‘kind- en jeugdvriendelijke stad’. Wist je
trouwens dat we in 2017 ook de tweehonderdste verjaardag
van de fiets vieren?
Wil je het plenaire gedeelte in de voormiddag volgen of wil
je met je klas (vijfde leerjaar tot en met derde middelbaar)
deel uitmaken van het namiddagprogramma van het Fietsival? Schrijf je dan in! Dat kan tot en met vrijdag 20 oktober.
Voor info en inschrijvigen surf je naar
www.detoekomstvanbrugge.be. Deelnemen is gratis.
Een grote fietshappening op de Burg sluit de dag af. Verwacht
je aan leuke acties voor de scholen en alle Bruggelingen!

SPORTERFGOED ONLINE OP
ERFGOEDBRUGGE.BE

Magdalenazaal (MaZ), Magdalenastraat 27
www.detoekomstvanbrugge.be
mobi@brugge.be
050 47 53 50

Eind vorig jaar lanceerden Erfgoedcel Brugge en tal van
erfgoedpartners ErfgoedBrugge.be, het erfgoedportaal van
onze stad. Meer dan 300.000 objecten uit zestien collecties
werden zo online ontsloten. En ErfgoedBrugge groeit verder.
Sinds kort kun je op ErfgoedBrugge.be namelijk ook heel
wat mooi Brugs sporterfgoed bewonderen. Met de steun van
de Brugse Sportraad bundelen Erfgoedcel, Stadsarchief en
Sportdienst al enige tijd de krachten rond dit thema. Sportverenigingen worden niet alleen aangemoedigd om hun archieven goed te bewaren, ze leren nu ook hun erfgoed online
te ontsluiten.
Samen met de erfgoedverantwoordelijken van sportverenigingen werd telkens een tiental bijzondere stukken (trofeeën, diploma’s, sportkledij… ) geselecteerd om online te
tonen in een eregalerij. Geleidelijk aan worden steeds meer
verenigingen betrokken.
Er wordt ingespeeld op de actualiteit, op een bijzonder sportevenement… en in de rubriek ‘object met een verhaal’ worden
unieke verhalen verteld vanuit een bijzondere invalshoek. Zo
ontdek je het relaas van ‘a grand football match’, een dossier uit het archief van de Koninklijke Sporting Kring Doven
Brugge. In 1959 trok de voetbalploeg van deze vereniging naar
Manchester en behaalde er een glansrijke overwinning. Leon
Verstraete was er toen bij en vertelt er alles over in een filmpje. Surf naar ErfgoedBrugge.be, bekijk het verhaal van Leon
en maak kennis met andere topstukken die deel uitmaken van
het Brugse erfgoed.

VELODROOM TE GAST IN VOLKSKUNDEMUSEUM
Naar aanleiding van 200 jaar fiets is de Velodroom, een privéfietsmuseum in Snellegem, van dinsdag 10 oktober 2017 tot
en met zondag 7 januari 2018 te gast in het Volkskundemuseum. De traditiekast is gevuld met allerlei fietsattributen: lantaarns, bellen, merk- en taksplaten, fietspompen, reclameborden… Daarnaast lenen de Onvergetelijke Retrofietsers van
Ettelgem (ORE) een aantal van hun rijwielen uit. Die markeren
een belangrijke evolutie in de fietsgeschiedenis.
Volkskundemuseum, Balstraat 43
www.museumdevelodroom.be
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DE A11:
DE NIEUWSTE
INFRASTRUCTUUR MET
RESPECT VOOR
DE OMGEVING
De A11 is de naam van de nieuwe, 12 kilometer lange snelweg tussen de N31 in Brugge en
de N49 in Westkapelle. De A11 zorgt voor een
vlotte verbinding van de haven met het binnenland. De werkzaamheden eraan startten in
het voorjaar van 2014. De voorbije jaren werd
heel wat nieuwe infrastructuur aangelegd.
Nieuwe aansluitingscomplexen aan de N31,
de N49, de Blauwe Toren en de haven garanderen een vlotte en veilige uitwisseling tussen
de verschillende verkeersstromen. Dankzij de
beweegbare brug over het Boudewijnkanaal
kunnen wegverkeer en scheepvaart volgens de
nieuwste technologieën op elkaar worden afgestemd. De nieuwe, verhoogde rotonde aan de
Natiënlaan en de Dudzelestraat zorgt voor vlotter verkeer en voor een veilige doorgang voor
fietsers. Voor hen kwamen er ook extra fietspaden en een nieuwe fietstunnel om het fietscomfort te verhogen. Dit zijn maar enkele positieve
gevolgen van de aanleg.
Er werd steeds rekening gehouden met de omgeving en de omwonenden. Geluidshinder werd
zo veel mogelijk beperkt, onder meer door de
lage ligging van de A11 ter hoogte van de tunnels in Westkapelle en de geluidsschermen die
langs het viaduct zijn gebouwd. Het grote respect voor het landschap en de fauna en flora
blijkt dan weer uit de faunapassages die werden aangelegd en de architectuur van het viaduct. Dit is zo gebouwd dat er steeds voldoende
licht op de onderliggende graslanden valt.
Op 26 augustus jl. werd de A11 officieel ingehuldigd en vond er op de gloednieuwe snelweg
een feestelijk fietsevenement plaats.
Stad Brugge, het Agentschap Wegen en Ver
keer en Via Brugge zijn dan ook terecht fier op
het resultaat: de nieuwe A11, die 42 maanden
na aanvang van de werkzaamheden in gebruik
werd genomen.
www.a11verbindt.be
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BEWEGWIJZERING
LANGS DE A11
De nieuwe A11 zorgt voor een vlotte en veilige uitwisseling
tussen de verschillende verkeersstromen. De beweegbare
brug over het Boudewijnkanaal stemt het wegverkeer en de
scheepvaart op elkaar af. De fietsers kregen extra fietspaden
en een nieuwe fietstunnel die het fietscomfort verhogen. Door
de A11 wordt het lokaal verkeer en het havenverkeer duidelijk
van elkaar gescheiden.

Bewegwijzering langs de A11

Om het verkeer in goede banen te leiden, werden op verschillende plaatsen verkeersborden geplaatst.
Er zijn twee soorten verkeersborden:

1. Blauwe borden die de afritten aanduiden

Een afrit leidt je naar een bepaalde richting. Zo staan er
verschillende blauwe borden aan afritten waarop Zeebrugge of Zeebrugge met een schip als symbool staat aangeduid. De automobilisten die deze borden volgen, komen
terecht in Zeebrugge zelf of in het havengebied.

2. Witte borden die de knooppunten aanduiden

Een knooppunt is een samenkomst van verschillende belangrijke nationale wegen met andere nationale of lokale
wegen waar je als automobilist verschillende richtingen
kunt uitgaan. Dergelijke witte borden verwijzen meestal
niet naar de stad of de deelgemeente zelf waarin ze liggen.

Zeebrugge als benaming blijft

De twee witte knooppuntborden, het bord Brugge-Zeehaven
op het knooppunt 19 en het verkeersbord Brugge-Noord op
de verkeerswisselaar N31 – A11 (knooppunt 20), veroorzaken
blijkbaar enige beroering.
Deze witte borden met de knooppuntbenaming worden altijd
gevolgd door blauwe borden die de effectieve afrit aangeven
(bv. Zeebrugge of Zeebrugge met het schip als symbool). Zo
wordt het knooppuntbord Brugge-Noord gevolgd door blauwe
borden die de weg wijzen naar Lissewege, naar de kaaien…
Een gelijkaardige situatie is er ook in Knokke waar na het
knooppuntbord met vermelding Knokke-Heist, een achterliggend blauw bord staat met vermelding Westkapelle aan de effectieve afrit.
Het bord Brugge-Zeehaven op knooppunt 19 heeft ook als
doel om het vrachtverkeer naar de haven te loodsen in plaats
van naar Zeebrugge. Dit is een middel om het havenverkeer
van het toeristische/lokale verkeer te scheiden.

brugge.be
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ZOOM IN OP JE DAK
Begin december van vorig jaar werd een warmtefoto gemaakt van Brugge. Deze thermofoto
brengt het energieverlies langs de daken in
kaart en toont de isolatiekwaliteit van de Brugse
daken. Een dak dat veel warmte verliest, is immers niet goed geïsoleerd en dat kost geld én
energie.
Sinds juni van dit jaar maakte al een groot aantal
Bruggelingen een afspraak om de foto te raadplegen in het energieloket van de vereniging De
Schakelaar. Vanaf 15 oktober kun je de foto ook
raadplegen op www.energieplatform.brugge.be,
het gloednieuwe digitale energieplatform van
Stad Brugge.
Via dit platform kun je je eigen woning op de thermofoto opsporen en nagaan hoeveel warmte er
verloren gaat. De kleuren op de foto variëren van
blauw (weinig warmteverlies) over groen en geel
naar rood (veel warmteverlies). Op het energieplatform ontdek je ook wat je moet doen om het
energieverlies van je woning aan te pakken. Daarnaast kun je er een gratis renovatiescan op maat
van je woning aanvragen, kijken of je woning in
aanmerking komt voor een opknappremie of een
ander subsidiekanaal, de zonnekaart bekijken om
te checken of je dak geschikt is voor zonnepanelen…
Heb je vragen bij het bekijken van de thermofoto
of wil je gewoon wat meer informatie over het
energetisch renoveren van je woning en de hierbij
te doorlopen stappen? Maak met een eenvoudige
klik een afspraak met De Schakelaar in het Huis
van de Bruggeling. Aan het energieloket krijg je
advies en ondersteuning bij het correct interpreteren van de foto. Je krijgt er ook informatie over
energiebesparende ingrepen voor je woning.
Met de steun van Interreg Vlaanderen-Nederland en de Provincie
West-Vlaanderen
www.energieplatform.brugge.be
energieloket@deschakelaar.be
050 47 55 13
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KOM NAAR HET
KERKEBEEKFORUM OP
ZATERDAG 21 OKTOBER
Burgers, organisaties en overheden hebben
meer dan 120 ideeën en suggesties geformuleerd om de overstromingsproblematiek
in de vallei van de Kerkebeek en haar zijlopen
in Zedelgem en Sint-Michiels aan te pakken.
Nu is het ogenblik aangebroken om samen
de verschillende ideeën concreet te maken
en ze om te zetten in echte engagementen
voor de toekomst.
Kom daarom op zaterdag 21 oktober van 9.30
tot 13.00 uur meedenken en -doen tijdens het
Kerkebeekforum in het gebouw van de VLM.
Dankzij een uitgebreid programma met onder meer workshops kun je je informeren
en meedenken over hoe de voorstellen in de
praktijk kunnen worden omgezet.

VLM, Velodroomstraat 28
Wil je er graag bij zijn? Schrijf je in, bij voorkeur
via kerkebeek.riviercontract.be. Daar vind je ook
een overzicht van alle workshops. Wie zich niet
online kan inschrijven mag bellen naar de VLM
op 059 56 26 11 (tijdens de kantooruren).

brugge.be

PROJECT VOEDSELVERLIES
BIJ BRUGSE
ZORGINSTELLINGEN
Een van de strategische prioriteiten van de
duurzame voedselstrategie is het terugdringen van voedseloverschotten bij publieke organisaties. Stad Brugge werkte samen met
het Brugs Food Lab een actie uit rond voedselverlies in de sector zorginstellingen.
Met dit project willen Stad Brugge en het
Brugs Food Lab het publiek aansporen om
voedselverspilling tegen te gaan, bijvoorbeeld door voedselverlies preventief te bestrijden, kosten te besparen voor de zorginstellingen en de uitstoot van broeikasgassen
te verminderen. Experts van Foodwin (het
Europese innovatienetwerk rond voedselverlies) zullen samen met de dienst Leefmilieu
de zorginstellingen begeleiden.
Naast AZ Sint-Lucas en Campus Het Anker
van het Begeleidingscentrum Spermalie
gaan ook Vereniging Ruddersstove en AZ
Sint-Jan van het OCMW Brugge hun schouders zetten onder dit initiatief. Zo wil ook het
OCMW - net als Stad Brugge - uitgroeien tot
een klimaatneutrale organisatie.
Onder de noemer ‘innovatieve projecten bij
duurzaam materialenbeheer bij lokale besturen’ subsidieert OVAM het initiatief voor 50%.

www.detoekomstvanbrugge.be/nl/food-lab

NIEUWE ZORGCAMPUS
TEN BOOMGAARDE
In oktober openen in Sint-Michiels het nieuwe OCMW-woonzorgcentrum (WZC) en het
lokaal dienstencentrum (LDC) Ten Boomgaarde de deuren. Het WZC vormt een aanvulling op de bestaande serviceflats en biedt
voortaan plaats aan 112 hulpbehoevende bewoners. Alle voorzieningen zijn ontworpen in
een hedendaagse architectuur, op maat van
de hulpbehoevende senior.
Het Lokaal Dienstencentrum, dat zich op het
gelijkvloers van het woonzorgcentrum bevindt, vult in Sint-Michiels een fikse lacune
in. Het OCMW zorgt er voor een waaier aan
activiteiten, brede dienstverlening en een
gloednieuwe cafetaria. Buurtbewoners kunnen er comfortabel van hun vrije tijd genieten
of een maaltijd nuttigen. Het nieuwe LDC zet
het hele jaar door in op ontmoetingen, preventie, informatieverstrekking en vorming.

Ten Boomgaarde, Ter Beke 27
Dienst Zorgverlening:
intakezorg@ocmw-brugge.be
www.ocmw-brugge.be
www.dienstencentra-brugge.be
050 32 70 00

INTERVIEW
ECOLOGISCH EN INCLUSIEF WONEN IN COHOUSING EIKENBERG

N

a Stoer Huus in de binnenstad staat in Sint-Kruis
een tweede cohousingproject op stapel: Eikenberg. Bijzonder aan dit woonproject zijn de verregaande ecologische en sociale ambities. Alle woonblokken zullen passief zijn, de bewoners zullen hun
auto’s delen en er is plaats voorzien voor mensen met
een beperking. BiS laat enkele toekomstige bewoners
aan het woord.
RIKA SAVAT Mijn man en ik wonen sinds 1987 in Eikenberg in Sint-Kruis. Een verblijf van vijf jaar in Bolivië (van
1978 tot 1983) had onze ogen op vele vlakken geopend,
onder meer voor andere manieren van samenwonen. In
1987 kochten we samen met een ander gezin een groot
stuk grond met twee woningen in Eikenberg. In 2013 begon het idee te rijpen om er iets mee te ondernemen.
Er is intussen heel wat veranderd in de maatschappij.
We kampen met immense klimaatproblemen en het
autoverkeer is verstikkend. Er is steeds minder groene
ruimte, de bevolking vergrijst, er zijn grote veranderingen in de zorgsector…
Cohousing of samenhuizen biedt daarop een antwoord:
met een groep mensen in compactere huizen gaan wonen en zoveel mogelijk zaken met elkaar delen, zoals
wasmachines en auto’s. Zonder fossiele brandstoffen,
met eigen opgewekte elektriciteit en passiefbouw maken we het mogelijk om energieneutraal te wonen. Door
de huizen dichter bij elkaar te bouwen, creëren we veel
open ruimte om te spelen, te tuinieren en te genieten.
We willen een groep vormen met mensen van alle leeftijden en met verschillende invalshoeken, talenten en
vaardigheden: goede buren die elkaars privacy respecteren en zorg dragen voor elkaar.

Goede buren die
elkaars privacy
respecteren en
zorg dragen
voor elkaar
ook te verwezenlijken. We kijken in dezelfde richting en
trekken aan dezelfde kar.
In onze groep hebben we vier mensen met een beperking die zelfstandig kunnen wonen. Voor onze kinderen
is het een mooie ervaring om op te groeien en rekening
te houden met mensen die anders zijn. Het maakt ons
alerter voor zaken die voor ons normaal lijken, maar
die voor iemand met een beperking dagelijks moeilijkheden opleveren. Binnen onze werkgroepen is er een
werkgroep inclusie. Daarin worden de mensen met een
beperking ondersteund door familie en vrienden om
hun stem te laten horen.
Het leuke is dat onze groep bestaat uit mensen van alle
leeftijden, van 1,5 tot 69 jaar. Alle generaties zijn vertegenwoordigd. De jonge mensen inspireren en de ouderen
delen hun levenswijsheid en ervaring. Het is een boeiend
traject en wij kijken alvast uit naar onze nieuwe woning.

Na heel wat voorbereidend werk zette het stadsbestuur
het licht op groen. Ondertussen zijn we bijna twee jaar
verder en is er al heel wat gerealiseerd: er is een groep
gevormd en we zijn een vzw geworden. We hebben met
zijn allen aan een visie gewerkt (gebaseerd op ecologie
en op sociale inclusie), de plannen zijn klaar, de materiaalkeuze is gemaakt. Binnenkort dienen we onze bouwaanvraag in en we hopen tegen het einde van het jaar
een bouwvergunning te krijgen.

BRAM HEENS Om medische redenen kan ik mijn job als
informaticus niet meer uitoefenen. Momenteel werk ik
als vrijwilliger in diverse scholen en in een kleiner bedrijf. Ik woon nog thuis bij mijn ouders. Alleen wonen
en een eigen stek hebben is mijn grote wens. De eerste
geruchten over cohousing Eikenberg hoorde ik via mijn
zus, die een collega is van Jo en Rika. Het sociaal contact en de manier van wonen lijken me super: alleen
maar toch in gemeenschap.

MARJOLEIN GERETS Enkele jaren gelden kwamen wij
in contact met het principe van cohousing. Het spreekt
ons heel erg aan om in deze maatschappij veel meer te
delen. Bij jonge gezinnen gaat er veel materiaal de deur
in en uit, zeker voor de kinderen.
In cohousing heeft iedereen zijn eigen huis met alle dagelijkse benodigdheden en een kleine privétuin of een
balkon. De privéwoningen zijn compact en erg praktisch
ingericht. De grote tuin, de fietsenstalling, het paviljoen
met logeer- en speelruimtes, een grote keuken en een
eetplaats zijn gemeenschappelijk. Hoe wij dat doen? In
onze groep wordt alles besproken en in consensus beslist. Iedereen staat achter onze visie en probeert die

De groene omgeving en de erg goed gelegen plek zijn
mij bekend. Ik groeide op in die woonwijk en ken nog
vele buurtbewoners. Ook ‘het bosje’ net naast het domein van cohousing Eikenberg roept leuke jeugdherinneringen op.
Het sociale aspect en de inclusieformule bieden een
diepmenselijke meerwaarde. Ik kom terecht bij een
warme groep mensen.
www.eikenberg.be
www.gemeengoed.be
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KABARAVAN IN ZEEBRUGGE

VIERKANT TEGEN EENZAAMHEID
Vorige zomer werd onze stad opgeschrikt door confronterend nieuws. In nog
geen week tijd werden de stoffelijke resten aangetroffen van vier Bruggelingen
die enige tijd daarvoor in alle eenzaamheid waren gestorven.
Het stadsbestuur besliste daarop om een anti-eenzaamheidsplan te ontwikkelen. Heel wat initiatieven en diensten spannen zich vandaag in om sociaal
isolement tegen te gaan en te zorgen voor ouderen en hulpbehoevenden. Hun
gewaardeerde hulp is broodnodig om het plan uit te voeren.

ACTIEPLAN ROND VIER KRACHTLIJNEN

Het Brugse stadsbestuur en OCMW ontwikkelden een actieplan met vier
grote krachtlijnen.
Zes jaar na de opstart van sociale kruidenier de KABA hebben vereniging ’t Sas en
het OCMW hun werking uitgebreid. Met
de mobiele sociale kruidenier Kabaravan
trekken ze voortaan elke woensdag naar
Zeebrugge.
Sociale kruidenier de KABA is een vertrouwde plek voor kwetsbare gezinnen in hartje
Brugge. De winkel bevindt in de Prof. Dr. J.
Sebrechtsstraat. Wie het financieel niet gemakkelijk heeft, kan er na doorverwijzing
producten kopen voor een verminderde prijs
of ze soms zelfs gratis krijgen. De KABA
heeft een breed basisaanbod van voeding en
huishoudartikelen.
Om klanten uit Zeebrugge of andere deelgemeenten de soms verre verplaatsing te
besparen, is er vanaf nu de ‘Kabaravan’. Die
doet Zeebrugge elke woensdag aan en staat
de eerste en derde woensdag van de maand
voor het ZOC (d’Oude Stoasie). De derde en
vierde woensdag vind je de Kabaravan naast
de Albatros. Klanten kunnen er terecht van
10.00 tot 11.30 uur.
info@sasbrugge.be
050 32 76 70

1. Meten en weten
Er moet een duidelijk beeld worden gevormd: hoeveel mensen worden getroffen, wat is hun profiel, welke oorzaken zijn er?
Welke instanties zijn daarmee bezig, kennen ze elkaar en hoe is de afstemming op elkaar?...
2. Detecteren en signaleren
Hoe herken je eenzaamheid en hoe, aan wie en wanneer signaleer je dit?
Moet er een meldpunt komen?...
3. Modereren en coördineren
Stad en OCMW willen de vele initiatieven en organisaties verbinden die een
bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van eenzaamheid en isolement.
4. Sensibiliseren en mobiliseren
Het actieplan wil Bruggelingen en professionals bewustmaken van de problematiek van eenzaamheid en isolement en hen tot actie laten overgaan
waar dat nodig en mogelijk is.
www.brugge.be/vierkanttegeneenzaamheid
preventie@brugge.be

17

brugge.be

VRIJWILLIGERSCENTRALE
Groeiende sociale isolatie en vereenzaming zijn verschijnselen die helaas
steeds meer voorkomen, ook in Brugge. Het stadsbestuur startte daarom
het anti-eenzaamheidsplan (lees hiernaast) op.
Ook al telt onze stad al veel vrijwilligers die helpen om eenzaamheid bij
Bruggelingen tegen te gaan en te detecteren, toch worden er nog veel gezocht. Als je je steentje wilt bijdragen, kun je bij onderstaande organisaties
terecht.

BRUGGE IS
VRIJWILLIGERS DANKBAAR
De Brugse vrijwilligers zijn onmisbaar. Ze doen
goed werk en zetten zich in voor een sociale en
warme stad, kosteloos maar onbetaalbaar. De Vrijwilligerscentrale wil de vrijwilligers op verschillende manieren bedanken, samen met de honderden
organisaties waarvoor ze werken. Dit najaar drukken ze hun waardering voor de vrijwilligers uit op
drie manieren.

VERJAARDAGSEN DANKKAARTJES

VRIJWILLIGERS
CENTRALE

GeFELICITAART
PEPERKOEKACTIE 85+

SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN

Alle Brugse thuiswonende 85-plussers krijgen tijdens de ouderenweek
in november een bezoekje van een
vrijwilliger. Die brengt een peperkoek en een meldingskaartje mee.
Op dit kaartje kunnen de 85-plussers hun verzuchtingen melden. De
dienst Welzijn is elk jaar op zoek
naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers voor dit project.

Solidariteit voor het Gezin biedt gezondheidszorg aan bij mensen thuis.
De regionale afdeling zoekt heel wat
vrijwilligers die zich willen inzetten voor hulpbehoevenden, overal
in Brugge. Een voorbeeld: alleenstaande dame zoekt een vrijwilliger
die een keer per week twee uur kan
langskomen voor wat gezelschap, een
goede babbel of om een boodschapje
te doen. Geïnteresseerd? Bel of mail!

Dienst Welzijn
Eveline Heindryckx
050 47 55 16
eveline.heindryckx@brugge.be

Solidariteit voor het Gezin
Sarah De Brabander
050 40 67 95
sarah.debrabander@svhg.be

KOPJE TROOST

OPPAS AAN HUIS

Kopje Troost is een plek voor iedereen
die op zoek is naar stilte in een tijd van
lawaai, (te)veelheid en vervreemding.
Als je dat wilt, krijg je in Kopje Troost
vrijblijvend informatie over de mogelijkheden om bij ziekte, een complexe
zorgsituatie... thuishulp te genieten.
Familiezorg zoekt gedreven vrijwilligers die de bezoekers willen ontvangen.

CM-Oppas aan huis is een erkende
dienst voor oppashulp gericht op
chronisch zieken, zorgbehoevende
ouderen of personen met een beperking. Als oppasvrijwilliger ben je zorgzaam aanwezig in huis en hoef je geen
huishoudelijk of verpleegkundig werk
te doen. Oppas aan huis zoekt vooral
vrijwilligers voor nachtoppas. Je kiest
zelf welke situaties je ziet zitten.

Familiezorg
Jan Verhelle
050 33 02 70
jan.verhelle@familiezorg-wvl.be

Oppas aan huis
Jannick Desmedt
050 24 92 00
oppas.brugge@cm.be

brugge.be

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

Organisaties kunnen gratis ludieke verjaardags- en
dankkaartjes aanvragen bij
de Vrijwilligerscentrale. Weten dat je aan hen denkt, dat
doet elke vrijwilliger deugd.

DANKAVOND OP ZONDAG
3 DECEMBER

De dankavond voor Brugse
vrijwilligers vindt dit jaar
plaats op zondag 3 december. In het Concertgebouw
zorgt mentalist Gili voor pure
ontspanning met humor,
magie en comedy. Speciaal voor de gelegenheid
brengt hij een ‘best of’ van zijn voorstellingen.
Voor tickets betalen de vrijwilligersorganisaties
2 euro. Er zijn maximum 25 tickets beschikbaar per
organisatie. Inschrijven kan tot en met maandag
6 november of zolang de voorraad strekt via
www.brugge.be/vrijwilligerscentrale/gili.
Individueel inschrijven is niet mogelijk.

DOE GOED PAS

Voor het derde jaar op rij
komt er een Doe Goed Pas,
dé kortingskaart voor vrijwilligers en mantelzorgers in
Brugge. Met deze pas krijgen zij een heel jaar korting
bij verschillende handelaars.
Wil je als organisatie deze pas gratis aan je vrijwilligers schenken, dan kun je dit vanaf maandag 16
oktober aanvragen via
www.brugge.be/doegoedpasaanvragen.
De passen worden verdeeld in december.
Wil je weten of je recht hebt op een ‘Doe Goed Pas’
of heb je nog andere vragen? Bel 050 44 86 48,
mail lies.tamsin@brugge.be of surf naar
www.brugge.be/doegoedpas.
Ben je zelf vrijwilliger? Geef deze tips door aan de
verantwoordelijke van jouw organisatie!

VERHAAL IN CIJFERS
38

146

333

Het laatste weekend van augustus was
het drukste Brugse buurtfeestenweekend,
met 38 geplande feestjes.

Tijdens de voorbije zomermaanden
vonden er in Brugge maar liefst
146 buurtfeestjes plaats.

Sinds 2004 organiseerden al 333 verschillende
Brugse buurtcomités een buurtfeest.

969

2004

30.600

969 Bruggelingen gaan dit jaar samen
met hun buren naar de film.

In 2004 werden de zomercheques (nu:
buurtcheques) in Brugge geïntroduceerd.

In de verschillende Brugse buurten
werden niet minder dan 30.600
hanggeraniums uitgedeeld.

Zin om een actie in je buurt te organiseren? Op www.brugsebuurten.be zie je de mogelijkheden om ondersteuning te krijgen van Stad Brugge.
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ALLEMAAL MENSEN IN BRUGGE

ZORG VOOR EEN GOEDE PASFOTO

11.11.11 strijdt tegen onrecht en voor duurzame
verandering. Dit jaar staat het thema ‘migratie en
vluchtelingen’ centraal. Wereldwijd zijn er immers
65 miljoen mensen op de vlucht. Mensen vluchten
niet zomaar, ze gaan op de loop voor conflicten, ongelijkheid, armoede of klimaatverandering.

Vervalt je huidige identiteitskaart en ben je toe aan een
nieuwe? Vertrek je op reis naar een verre bestemming en
heb je een reispas nodig? Heb je een eerste kids-ID nodig
voor een van de kinderen?
Voor de aanmaak van al deze documenten heb je een pasfoto nodig. Die moet voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Met het jaarthema ‘migratie’ eist 11.11.11 een ernstig debat, een humaan migratiebeleid dat grondoorzaken aanpakt, respect voor de rechten van migranten en vluchtelingen, het behoud van de solidariteit…

Voldoet je foto niet, dan kan de medewerker in een van de
gemeenteafdelingen of aan de balie ‘Burgerzaken’ in het Huis
van de Bruggeling niet anders dan de pasfoto weigeren. Dat
kan bijvoorbeeld omdat de foto ouder is dan zes maanden,
omdat de achtergrond niet effen is, omdat je erop lacht…

Om deze boodschap kracht bij te zetten, zetten Stad
Brugge en andere organisaties de schouders onder
de jaarcampagne van 11.11.11. Samen organiseren ze een activiteitenreeks die de kaart trekt van
een warme samenleving met gelijke kansen voor
iedereen. Met een ruim aanbod van film, lezingen,
tentoon
stellingen, debatten en ontmoetingen willen de initiatiefnemers af van het wij-zij denken en
zo maximaal inzetten op de verbinding tussen alle
Bruggelingen.
www.allemaalmensenbrugge.be
Volg allemaalmensenbrugge ook op Facebook.

Als de foto niet wordt goedgekeurd, moet je een nieuwe laten
nemen en dat kost extra tijd, geld en moeite. Om dit te vermijden, lees je hier hoe een correcte pasfoto eruit moet zien.
- De foto moet sterk gelijkend zijn.
- Formaat: 35 mm op 45 mm (daarvan neemt het gezicht
70 à 80% van de oppervlakte in).
- De foto moet in kleur zijn.
- De foto mag maximum zes maanden voor afgifte
zijn genomen.
- Het gezicht moet volledig vrij zijn. Voorhoofd, kin en aanzet
van de oren moeten zichtbaar zijn. Enkel om medische of
religieuze redenen kan hiervan worden afgeweken.
- Je hoofd en schouders zijn recht.
- Je gezichtsuitdrukking is neutraal: niet fronsen,
mond gesloten, geen glimlach.
- De ogen staan op een horizontale lijn en zijn goed
zichtbaar: geen weerkaatsing op de brilglazen,
geen getinte glazen.
- De achtergrond is licht, effen en zonder schaduw.
- Goede belichting.
- Voor een baby, peuter of kleuter jonger dan zes jaar
gelden alle voorgaande voorschriften, behalve :
• ‘ogen op een horizontale lijn’, ‘hoofd gekanteld’
en ‘schouders recht’;
• ‘neutrale blik’, ‘recht in de camera kijken’ en
‘mond gesloten’.
Hier zie je enkele voorbeelden van correct genomen pasfoto’s.
De fotomatrix met alle voorschriften én een paar duidelijke voorbeelden vind
je op www.brugge.be/voorschriften-voor-de-foto's-voor-identiteitsbewijzen.
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CORRECT AANBIEDEN
VAN AFVAL: ZOE DOE JE HET

HET ENTREPOT BLIJFT GAAN VOOR
‘QUALITY NIGHTS’

Ligt de weg bezaaid met weggewaaid papier en ander
afval tijdens de inzameldag? Dankzij deze tips kun je de
ophalers helpen om je straat proper te houden.

Het Entrepot leverde de voorbije jaren grote inspanningen op het vlak
van preventie. Het jongerenhuis aan de Binnenweg wil dat in de toekomst blijven doen door de werking voortdurend te verbeteren. Om
die reden ondertekende Het Entrepot het ‘Quality Nights Charter’. De
acties binnen dit initiatief moeten ervoor zorgen dat het uitgaan in
Brugge zo veilig en aangenaam mogelijk blijft.

Papier en karton

Bind je papier en karton steeds goed vast met een stukje
natuurkoord of stop het in een gesloten kartonnen doos.
De ophaaldienst neemt papier en karton niet mee als je
het aanbiedt in plastic bakken, boxen of wasmanden.

Een van die acties is het project ‘Sfeerbeheer’. Jonge, daarvoor opgeleide vrijwilligers worden ingezet om fuiven voor hun leeftijdsgenoten

PMD

Zorg ervoor dat de PMD-zak mooi dichtgebonden is en
dat hij niet kan wegwaaien.

Respecteer de laders

Spaar de rug van de laders en maak je pakken niet
zwaarder dan 15 kg.

Respecteer de ophaaldag en het ophaaluur

Je restafval, PMD, papier & karton moet je ten laatste
om 5.00 uur ’s morgens buiten zetten. Deed je dit te laat
en werd het afval daardoor niet opgehaald? Neem het
terug binnen en wacht tot de volgende ophaalbeurt om
het weer correct aan te bieden.
De ophaaldagen staan op de ophaalkalender, op de
IVBO-website en op de app Recycle!
brugge.be/oltiedschoane

prettiger te maken. In tegenstelling tot de veiligheidsdiensten zijn de
‘sfeerbeheerders’ aanwezig in de zaal om een oogje in het zeil te houden. Ze spreken hun leeftijdsgenoten aan als dat nodig is. De taak van
deze vrijwilligers gaat ook verder. Als een fuifganger zich bijvoorbeeld
onwel voelt of een vraag heeft over het openbaar vervoer, kan hij of zij
terecht bij iemand van het `Sfeerbeheer'.
‘Sfeerbeheer’ wordt volop gesteund door de lokale politie. Het helpt om
dealers sneller te spotten en zorgt voor een discretere afhandeling. Zo
worden er grootschalige politie-acties vermeden en kan er gerichter
worden gewerkt.
In de nabije toekomst staan er nog verschillende initiatieven op de
planning. Aan de parking van Het Entrepot komen er nieuwe ontspanningsmogelijkheden die de fuivende jongeren aanmoedigen
om tussen het feesten door een luchtje te scheppen. Daarnaast zijn
er plannen om lekkere niet-alcoholische dranken aan te bieden en
wordt er onderzocht hoe je gemakkelijk gratis kraantjeswater kunt
krijgen. Bovendien worden nieuwe preventieboodschappen digitaal
verspreid en zullen de sfeerbeheerders af en toe met een alcoholmeter aan de uitgang staan.
In het weekend van 24 november bestaat het Quality Nights-project
vijf jaar in Vlaanderen en tien jaar in Wallonië. Het Entrepot viert uiteraard mee!
www.hetentrepot.be
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AANBOD DRUGPREVENTIE VOOR
HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Wil je dit jaar werken rond drugpreventie op school?
Stad Brugge heeft alles in huis om je daarbij te helpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ondersteuning bij het schrijven/evalueren van een drugbeleidsplan;
de leerlingenbevraging: ‘Wat wordt er gebruikt op jouw school?’;
vorming voor onderwijspersoneel;
drugpreventiekoffer: lesmappen, -spellen, en methodieken;
educatief theater voor leerlingen;
touwenparcours: een actieve dag rond sociale vaardigheden;
brochures;
vormingsavond voor ouders;
vroeginterventieprojecten bij eerste gebruik.

Het OCMW voorziet ook dit schooljaar onderwijscheques voor kwetsbare gezinnen. Met die cheques kunnen zij verplichte schoolkosten betalen:
schoolreizen, uitstappen binnen de schooltijden,
sportdagen, schoolboeken, werkmateriaal of verplichte turnkledij. Op die manier krijgen gezinnen
die het financieel moeilijk hebben een duwtje in
de rug.
De onderwijscheques zijn persoonsgebonden en
ze zijn het hele schooljaar geldig. Elke cheque
heeft een waarde van 10 euro. Wie ze koopt, betaalt
2 euro per stuk.
Je kunt de onderwijscheques tot 30 juni 2018 aanvragen in de Opvoedingswinkel of via het Netwerk
Vrijetijdsparticipatie. Ook in de scholen vinden er
verkoopmomenten voor de cheques plaats.

De Stad wil alvast alle directies, leerkrachten, internaatmedewerkers,
opvoeders, leerlingenbegeleiders en ander onderwijspersoneel danken
voor de inspanningen die ze leveren om jongeren kennis, vaardigheden
en attitudes bij te brengen. Zo kunnen zij een gezonde keuze maken
over het gebruik van alcohol en andere drugs.

Om cheques te kunnen bestellen moet je voldoen
aan een aantal voorwaarden:
- ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Brugge;
- een van de inwonende leden van het gezin moet
recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (VT);
- een van de ouders zit in een collectieve schuldenregeling.

www.brugge.be/preventie-alcohol-en-andere-drugs, brochure voor de sector onderwijs
iris.maertens@brugge.be
050 44 80 68

Meer info? Maak een afspraak in het Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein),
via www.brugge.be, info@brugge.be of bel 050 47 55 15.

Voor het BuSO is er een aangepast aanbod.
Neem contact op voor meer informatie.

Jeugd en Studenten
OP
JEUGD-AXI-BON: 10 EURO KORTING
JEUGDWERK EN BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG
Zijn je kinderen tussen 3 en 18 jaar? Zijn ze lid van een
Brugse jeugdvereniging, gaan ze naar de buitenschoolse kinderopvang of trekken ze mee op kamp met een
van de vele jeugdbewegingen? Dan kun je elk werkjaar
gratis 10 euro afhalen.
Mensen met een verhoogde tegemoetkoming van het
ziekenfonds of een OCMW-lidkaart ontvangen 50 euro
per kind.
De jeugd-AXI-bon kun je vanaf maandag 16 oktober afhalen in het Huis van de Bruggeling. Breng een klevertje
van het ziekenfonds of de lidkaart van het OCMW mee.
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein)
www.jeugddienstbrugge.be/kids/axi,
facebook.com/jeugddienstbrugge
jeugd@brugge.be
050 44 83 33

20 OKTOBER IS DAG
VAN DE JEUGDBEWEGING
Op vrijdag 20 oktober staat alles in het teken
van de jeugdbeweging.
De Jeugddienst trakteert alle leden die in
uniform komen op een gratis ontbijt.
Afspraak vanaf 6.30 tot 8.30 uur op de nieuwe
locatie aan de Balkonrotonde (Station, kant
Sint-Michiels)!
www.jeugddienstbrugge.be/dvdjb
facebook.com/jeugddienstbrugge
jeugdaanbod@brugge.be
050 44 83 33

KWIBUS
GRIEZEL MEE MET
TVAKANTIE
TIJDENS DE HERFS
Deze herfstvakantie komen zombies en vampieren
naar het Kwibusplein. Ben je tussen 4 en 15 jaar?
Kom dan meegriezelen op een van de vijf Kwibuslocaties. Vooraf inschrijven is niet nodig, je kunt de dag
zelf aansluiten.
- Basisschool De Triangel, Diksmuidse
Heerweg 159, 8200 Sint-Andries
(voor kinderen met of zonder beperking)
- Basisschool De Pannebeke,
Pannebekestraat 34, 8000 Sint-Jozef
(voor kinderen met of zonder beperking)
- Basisschool De Tandem,
Leopold Debruynestraat 56, 8310 Sint-Kruis
- Basisschool Sint-Michiels,
Sint-Michielslaan 33, 8200 Sint-Michiels
- Basisschool De Regenboog,
Karel Ledeganckstraat 3, 8000 Sint-Pieters
Kwibus is open van maandag 30 oktober tot en met
vrijdag 3 november van 7.30 tot 17.30 uur. Op 1 november is er geen Kwibus.
Voor een halve dag Kwibus betaal je 2,5 euro, voor
een hele dag 5 euro.
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus
facebook.com/kwibusbrugge
kwibus@brugge.be
050 44 83 33

Jeugd en Studenten
De Slimste van Brugge
Dat er in Brugge verlichte geesten rondliepen,
wisten we al lang. Nu mag de huidige generatie tonen wat ze in haar mars heeft.
Op donderdag 19 oktober kunnen ploegjes van
maximum vier studenten vanaf 19.00 uur hun
kennis tonen. De campus Rijselstraat van Howest vormt het strijdtoneel. Wie de winnaar
wordt en het Europacollege opvolgt, ontdek je
om 23.00 uur.
Elke deelnemer gaat naar huis met een prijs.
Meedoen kost je helemaal niets. Schrijf je wel
snel in, want de plaatsen zijn beperkt! Mail
naar bruggeleeft@bruggeplus.be.
Howest, Rijselstraat 5
www.brugge.be/deslimstevanbrugge
bruggeleeft@bruggeplus.be

6 URENLOOP
Tijdens de vorige editie kon de 6 urenloop rekenen op de deelname van honderden lopers. Ook dit jaar, op woensdag 25 oktober
van 18.00 uur tot middernacht, laten Brugse hogeschoolstudenten zich weer van hun sportiefste kant zien.
De Beurshal is verdwenen, maar het vernieuwde parcours blijft
trouw aan de vorige locatie. De ludieke loopwedstrijd zal dit jaar
dus in de openlucht op het Beursplein plaatsvinden.
Tijdens de wedstrijd nemen studenten en personeelsleden van de
hogescholen het tegen elkaar op in een zes uur durende loopestafette. Het team dat de meeste rondjes van zo’n 300 meter loopt,
is de winnaar. Ook originaliteit wordt beloond. Elk uur is er een
themaronde waarin de uitvoering bepaalt wie de ronde wint.
Wie houdt de studenten kinesitherapie uit KU Leuven campus
Brugge van een tweede overwinning? Welke studentenclub durft
Aethyra het vuur aan de schenen te leggen? Volg de race live en
schreeuw je favoriete team naar de overwinning!
www.6urenloop.be
www.brugge.be/6-urenloop

DIGITALE WEEK EN VERWENDAG
Ook dit jaar start de Digitale Week met een Verwendag
op zaterdag 21 oktober in Hoofdbibliotheek Biekorf en de
filialen. Je kunt er genieten van een drankje en kennismaken met het digitale aanbod van jouw bibliotheek.
Wil je info over het gebruik van je tablet of smartphone?
Wil je een Facebookaccount aanmaken? Maak je je zorgen over je online privacy? Stel je vragen aan de Digidokter in Hoofdbibliotheek Biekorf of ga in de loop van de
week langs voor het digitaal vragenuurtje in een van de
filialen bij jou in de buurt.
Voor de jonge bezoekers organiseert de bib digitale ‘tussen d’oortjes’, een workshop programmeren door CoderDojo en een workshop virtual reality.
De Digitale Week loopt van zaterdag 21 oktober tot en met
zondag 5 november. Alle info vind je op de website hieronder of in de programmafolder in de bib.
www.brugge.be/digitale-week

GROTE BOEKENVERKOOP VAN DE BIB
Zoals elk jaar verkoopt de bibliotheek boeken, cd’s en
dvd’s die in de loop van het jaar uit de collectie verdwenen. Op vrijdag 27 oktober (9.30 tot 19.00 uur) en op zaterdag 28 oktober (9.30 tot 17.00 uur) hengelen romans,
thrillers, jeugdboeken, strips, tijdschriften, informatieve
boeken en naslagwerken naar een tweede leven in jouw
boekenkast.
Voor 1 euro per roman krijg je die kast in elk geval snel
gevuld!
Deze Grote Boekenverkoop vindt plaats in Theaterzaal
Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8.
www.brugge.be/bibliotheek
bibliotheek@brugge.be
050 47 24 00

INTERVIEW
DEBUUTROMAN VAN LARA TAVEIRNE WORDT TONEELSTUK EN FILM

D

e Brugse schrijfster Lara Taveirne (°1983) zal op donderdag 9 november met gezonde spanning op de tribune van de Magdalenazaal zitten. Dan krijgt ze immers
nog eens ‘Meisjes van krijt’ te zien, de toneelbewerking van
haar bejubelde boek ‘De kinderen van Calais’ waarvoor ze
in 2015 de Debuutprijs mocht ontvangen. Haar aangrijpende
roman krijgt in 2019 nog een vervolg, want die wordt verfilmd door Ann-Julie Vervaeke. Ondertussen werkt Lara
aan haar derde boek ‘Kerkhofblommenstraat’ dat volgend
najaar verschijnt en plaatsvindt in de buurt van de Centrale
Begraafplaats van Brugge.
Een krantenartikel uit 2005 met het nieuws dat er twee pubermeisjes waren verdwenen bij de kliffen aan de NoordFranse kust vormde de aanleiding voor het schrijven van haar
debuutroman. Het lijk van een vijftienjarig meisje werd teruggevonden op het strand van Calais. Van het andere meisje
ontbrak, behalve haar boekentas, elk spoor. Met dat gegeven
ging Lara aan de slag om een prachtig boek te schrijven over
de meisjes Lilith, Violaine en dochter Vieux-Rose.
BiS Was het een moeilijk proces om je idee naar papier vertaald te krijgen?
LARA TAVEIRNE Neen, want het boek heeft door dat krantenknipsel een lange aanloop gekend. Toen ik nog studeerde
zat het idee al in mijn hoofd en toen ik later moeder werd van
twee kinderen zat het er nog. De belangrijkste bestaansreden
voor een boek is dat er een noodzaak voor is, zeker als het
jarenlang in je hoofd blijft malen. Ik wilde al jaren schrijven
en plots kreeg ik een e-mail van een uitgeverij met de vraag
of ik een boek wou uitbrengen. Ik was zo blij dat ik die kans
kreeg, het zou mijn leven helemaal veranderen. Mijn eerste
twee boeken heb ik dan ook in een grote euforie geschreven.
Nu werk ik aan mijn derde boek en ik voel dat het moeilijker
verloopt, omdat ik me nu bewuster ben van waar ik mee bezig
ben. Nu pas besef ik: dit is mijn job. Ik begin over concrete
dingen na te denken, vandaar dat het schrijven niet meer zo
spontaan verloopt als in het begin. Nu is het veel technischer
en praktischer geworden.
BiS Het boek kreeg ondertussen een toneelbewerking.
Waarin verschilt ‘Meisjes van krijt’ van ‘De kinderen van
Calais’?
L. TAVEIRNE Heel veel, en daar ben ik heel blij om. Ik had veel
vertrouwen in de mensen van de Kopergietery die het toneelstuk hebben gemaakt. Ik was betrokken bij de audities en heb
geholpen met het schrijven van het scenario, maar eenmaal
de repetities startten, heb ik mijn verhaal uit handen gegeven.
Ze hebben natuurlijk zinnen en beelden gebruikt uit ‘De kinderen van Calais’, maar het is niet voor niets dat het stuk een
nieuwe titel heeft gekregen.
BiS Kostte het je moeite om jouw verhaal uit handen te geven?
L. TAVEIRNE De avond voor de première voelde ik me ongerust, ik vreesde dat ik iets zou zien dat heel ver van mij af
stond. Dat is niet gebeurd: de voorstelling heeft me ontroerd
en verrast. Ik ben echt blij dat ik het verhaal heb losgelaten en
het in hun handen heb gelegd.

De voorstelling
heeft me ontroerd
en verrast
BiS Ook de Brugse actrice Anna Vercammen speelt mee?
L. TAVEIRNE Enkele jaren geleden zag ik haar waanzinnig
mooie voorstelling ‘De koningin is verdwenen’. Zoveel echtheid had ik lang niet gezien in het theater. Het is een grote eer
dat ze met mijn woorden aan de slag wilde gaan. Tijdens onze
tienerjaren bewonderden wij elkaar al.
BiS Je debuutboek wordt straks ook verfilmd?
L. TAVEIRNE Het krijgt de naam ‘Waterwolf’ en het wordt het
langspeelfilmdebuut van de jonge filmmaakster Ann-Julie
Vervaeke. Haar kortfilms liggen in de lijn van wat ik schrijf,
maar dan op een beeldende manier. Ook hier was ik in het
begin betrokken bij het scenario, ook nu heb ik het losgelaten.
Het is de bedoeling dat Ann-Julie het boek in 2019 zal verfilmen en dat mijn naam als een voetnoot in de aftiteling komt.
Net als de toneelbewerking wordt de film helemaal anders
dan het boek, want het verhaal zal zich afspelen in het heden.
BiS Kun je al iets kwijt over je derde boek?
L. TAVEIRNE ‘Kerkhofblommenstraat’ zal de titel zijn, genoemd naar de straat die naar het Brugs Kerkhof (Assebroek)
loopt. Het verhaal speelt zich af in de jaren veertig, kort na de
Tweede Wereldoorlog. Het gaat over vrouwen die werken in de
chrysantenteelt. Het bloemenveld wordt enkel door een muur
gescheiden van het kerkhof. De vrouwen kweken de bloemen
voor de doden die aan de andere kant van de muur liggen begraven. Arabella, de veertienjarige dochter van de eigenaars
van het chrysantenbedrijf, is een welopgevoed burgerlijk
meisje dat in de clinch ligt met haar moeder. Zij is een verkilde
vrouw die haar dochter geen liefde kan geven. In een daad van
puberale overmoed breekt Arabella met haar moeder en gaat
ze werken met de vrouwen op het veld. Ze denkt dat ze op het
veld een soort zusterlijke verbondenheid zal vinden, maar dat
blijkt niet zo simpel. De vrouwen staan aan de andere kant van
de maatschappij, spreken een ander dialect dan zij en delen
een geheim dat ze proberen te beschermen. In het boek zul je
enerzijds het verhaal van Arabella lezen, maar anderzijds ook
kennismaken met de levensverhalen van die zeven vrouwen
die allemaal een link hebben met de dood aan de andere kant
van de muur.

www.ccbrugge.be
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donderdag 02.11 > zondag 05.11.2017

KRIKRAK – filmkamp ‘EN ACTIE!’
Maandag 30 oktober tot en met vrijdag 3
november, telkens van 9.00 tot 16.00 uur,
vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur in Villa Bota,
Park 8

FAMILIEFESTIVAL
MET THEATER, MUZIEK, FILM, DANS, DOE-ACTIVITEITEN,
SPEELSE RONDLEIDINGEN... EN SLOTFEEST!

Samen met Sarah Van Dale, regisseur bij
Ketnet en Karrewiet, maken kinderen tussen 8 en 12 jaar een KRIKRAK-promofilm.
Ze vullen het scenario aan, staan zowel voor
als achter de camera en ontdekken zo hoe
een film tot stand komt. Deelnemen kost 100
euro per kind.
KRIKRAK - FAMILIEFESTIVAL
Donderdag 2 tot en met zondag 5 november,
Brugge Plus i.s.m. Het Entrepot, Cinema
Lumière, Concertgebouw Brugge, Cultuur
centrum Brugge, KAAP, Musea Brugge
i.s.m. Academie Brugge DKO, Openbare Bi
bliotheek Brugge en Raakvlak.

K UN S T K R A K E R S IN DE S TA D

WWW.KRIKRAK.BE

Voor de derde keer slaan de Brugse cultuurhuizen en Brugge Plus de handen in
elkaar voor een groot familiefestival. Tijdens
KRIKRAK kunnen (klein)kinderen en (groot)
ouders vier dagen lang genieten van theater,
muziek, film, dans, speelse rondleidingen,
allerhande doe-activiteiten en een slotfeest
in de Stadsschouwburg. Beleef de spannendste avonturen met onder meer een zoektocht
in het Groeningemuseum, een fotoworkshop
in het Concertgebouw, een dansvoorstelling
in het Cultuurcentrum en een circusconcert
bij KAAP. Alles is aangepast aan verschillende leeftijden. BiS geeft je een greep uit het
ruime aanbod.
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VAN 4 TOT 6 JAAR
MAAK HET ALLERKLEINSTE BOEKJE
TER WERELD MET ILLUSTRATOR
PIETER GAUDESABOOS
Donderdag 2 november van 14.00 tot 15.00
uur in Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3

Het werk van bekroond auteur, illustrator
en vormgever Pieter Gaudesaboos (°1979) is
grappig, speels en origineel, met nostalgische en absurde trekjes. Hij werkt vaak met
collages en gemengde technieken. Pieter
komt voorlezen en projecteren uit zijn boek
‘Word wakker Walter’. Daarna maken de jonge deelnemers zelf het allerkleinste boekje
ter wereld.
VANAF 5 JAAR
ALEX IN VUILBAKLAND - VILLANELLA &
MARIA CLARA VILLA-LOBOS
Zaterdag 4 november om 15.00 uur in de
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29

Alex is een meisje dat enorm veel speelgoed
en knuffels heeft, maar het liefst van alles wil
ze een echte hond. Als ze op een dag weer
eens een namaakdier krijgt, gooit ze al haar
knuffels in de vuilnisbak. ’s Nachts lokt een
wit speelgoedkonijntje haar mee om haar
pluchen diertjes te zoeken. Zo belandt Alex
in Vuilbakland. Deze grappige en spannende
dansvoorstelling laat je nadenken over verspilling en zorg voor het milieu. Voor, tijdens
en na de voorstelling kun je deelnemen aan
de gratis knutselactiviteit.

brugge.be

VANAF 6 JAAR
KLOPOTEC - HANS BECKERS
Donderdag 2 en vrijdag 3 november om
15.00 uur in KAAP/De Groenplaats, Groenestraat 19

KAAPmaker en kunstenaar Hans Beckers
maakt muziek met ongewone materialen.
Met zijn Klopotecs tovert hij zachte tonen en
ritmische klanken uit aangespoeld hout. Tijdens deze voorstelling gaat hij een muzikaal
gesprek aan met slagwerker Teun Verbruggen. Daarna geeft Hans je een blik achter
de schermen. Misschien mag jij wel spelen
op een Klopotec en maak je deel uit van zijn
windmolenorkest…
VANAF 6 JAAR
GRUWELIJKE RIJMEN
Zondag 5 november om 14.00 uur in Cinema
Lumière, Sint-Jakobsstraat 36/B

Sneeuwwitje en Roodkapje worden beste
vriendinnen. Lusten wolven liever biggetjes,
grootmoeders of kleine kinderen? Jack is
verliefd op zijn buurmeisje Cindy, maar zij
heeft een oogje op de prins… De verfilming
van Roald Dahls ‘Gruwelijke Rijmen’ brengt
vele sprookjesfiguren bij elkaar in een ingenieus verhaal voor alle leeftijden. Grappig,
ondeugend, verrassend en poëtisch. ‘Gruwelijke Rijmen’ is de eerste release van de
nieuwe jeugdfilmorganisatie JEF.

VANAF 8 JAAR
HET TAKKENWIJF IN HET MEROVINGISCH
HUIS
Zaterdag 4 november om 14.00 uur
Raakvlak, WZC Hallenhuis, Pastoriestraat 1b

Na de opgravingen van een nederzetting
uit de vroege middeleeuwen, de tijd van de
Merovingers, werd een van de huizen nagebouwd met dezelfde materialen als toen.
Stella, matroesjka uit het noorden, komt het
oude verhaal van het takkenwijf vertellen.
Achteraf kun je je warmen aan het vuur en
een Merovingisch koekje proeven. Trek zeker
warme kledij aan!
VAN 9 TOT 12 JAAR
DE WERELD VAN KENTRIDGE OP FILM
Zaterdag 4 november van 13.00 tot 17.00
uur. Start aan het onthaal Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, einde in Academie
DKO, Katelijnestraat 86.
William Kentridge is voornamelijk bekend
om zijn tien animatiefilms met als titel ‘Drawings for Projection’ (1989-2011). In het SintJanshospitaal kun je onder andere ‘More
Sweetly Play the Dance’ zien, een video-installatie waarin een eindeloze rij bewegende
donkere figuren zich koortsig een weg baant
tegen de achtergrond van een verlaten en
dreigend landschap. Zijn projecties vormen
het vertrekpunt van je eigen filmische creatie die je zult maken met de docenten van
de Academie DKO.
VAN 10 TOT 12 JAAR
1,2,3 DANS!
Donderdag 2 november van 14.00 tot 16.00
uur in Concertgebouw Brugge, ’t Zand 34
Je hebt een wrikkelkont, je houdt ervan om
als een gek voor de spiegel te dansen en stilzitten bij een leuk deuntje op de radio lukt al
helemaal niet meer? Dan is deze dansworkshop je op het lijf geschreven. Claire Croizé
en Etienne Guilloteau, twee dansers en choreografen van het huisgezelschap ECCE, zetten je in beweging!

Volledig programma op www.krikrak.be
Reserveren: www.ticketsbrugge.be
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MAREC CENTRAAL
TIJDENS HET KOMENDE
CULTURELE SEIZOEN
Onder impuls van Cultuurcentrum Brugge kreeg het pleintje voor de Biekorf Theaterzaal een nieuwe naam. De recente traditie schrijft namelijk
voor dat deze stemmige plek bij elk nieuw cultuurseizoen genoemd wordt
naar een Brugse cultuurcoryfee. Vorig jaar viel die eer te beurt aan Jacqueline Compernolle en dit seizoen mag het plein de naam dragen van
cartoonist Marc De Cloedt, alias Marec.
Marec wordt ook de centrale figuur in het volgende AIR-Biekorf-project.
In dat kader sierde vorig jaar het tijdelijke kunstwerk ‘Les Refugiés’ van
de Brugse kunstenares Mieke Teirlinck de witte muur in de Brugotta Hal
Biekorf. Nu is het aan Marecs ‘Het Zwanenspel’, dat in het teken staat van
‘Spel’, het jaarthema van Cultuurcentrum Brugge.
Voor het werk liet Marec zich inspireren door de Griekse mythe van ‘Leda
en de zwaan’, met de zwaan als symbool voor de liefde, de pracht en de
elegantie. Hij verwerkte ook elementen van het klassieke ganzenbordspel. De gans verving hij door de Brugse zwaan en bepaalde vaste onderdelen zoals de waterput, de dood en de brug kregen een Brugse invulling.
Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge
www.ccbrugge.be
050 44 30 60

OPROEP BRUGOTTA
TRIBUTE: BRENG EEN
ODE AAN DE KONINGIN
VAN DE POPMUZIEK
Volgend jaar wordt Madonna 60 jaar. Laat je
om dit te vieren inspireren door haar uitgebreide oeuvre en breng op zaterdag 14 april
2018 een ode aan de koningin van de popmuziek. Cover met je band een van haar vele
nummers of maak een eigenzinnige remix.
Stuur de opname van jouw ‘tribute’ aan Madonna naar brugotta@brugge.be en maak
kans om te schitteren op het podium van de
Stadsschouwburg tijdens de Brugotta Tribute-avond.
Dien je inzending in ten laatste op dinsdag
31 oktober.
www.ccbrugge.be/tribute
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GRATIS DAVEREND/
UNPLUGGED-CONCERTREEKS
Ook in het nieuwe seizoen 2017 – 2018 verovert de gratis Daverend/Unplugged-concertreeks Cultuurzaal Daverlo. Met telkens
twee Brugse groepen per avond brengt
Cultuurcentrum Brugge bekend en minder
bekend Brugs talent. Op vrijdag 27 oktober
steken de Brugse bands Budget Trash en
Hermit hun set in een akoestisch jasje.
De avond wordt geopend door Budget Trash.
Dit viertal won in 2017 de award voor beste
band op de Best of Brugge Awards. Voor de
gelegenheid steken ze hun “ranzige luide
fuzzpunk met catchy surfriffs” in een getemde Unplugged-jas.
Begin 2014 schreef Alexander Einfinger ‘Your
Kind Of Fate’ en hij besloot de demo onder
de naam Hermit op YouTube te zetten. Enkele maanden later was Hermit niet langer
een soloproject, maar een vijfkoppige band.
In juni 2015 verscheen het eerste album,
‘Songs For Solitude’. De songs nemen je mee
naar de donkere, melancholische wereld van
de groep. Vorig seizoen speelde Hermit nog
een Daverend-concert, deze keer doen ze het
Unplugged.
Ontdek het volledig programma op
www.ccbrugge.be/daverendunplugged

brugge.be

INNER LANDSCAPES
DOOR COMPAGNIE
PHILIPPE GENTY
De Franse theatermaker Philippe Genty ontwikkelde in de loop van zijn carrière een unieke beeldtaal die het publiek overal ter wereld
weet te bekoren. Hij was eerder al in Brugge
te gast en ook dat werd erg gesmaakt.
Zijn producties balanceren op de grens van
theater, dans, muziek en poppenspel. In ‘Inner Landscapes’ onderneemt hij een artistieke trip naar zijn ‘innerlijke landschap’ en
blikt hij terug op een succesvolle carrière.
Genty vertelt zijn avonturen met een lach en
een traan, op poëtische wijze en met ongelofelijke beelden. Laat je meevoeren op deze
fantastische trip naar de ziel van een groot
artiest, op dinsdag 7 november om 20.00 uur
in De Stadsschouwburg!
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29
Tickets kosten 12, 15, 21 of 24 euro.
www.ccbrugge.be

NOTEER DECEMBER
DANCE IN JE AGENDA
EN HAAL DE NIEUWE
DANSFOLDER IN HUIS
Ben je een dansliefhebber? Noteer dan zeker donderdag 7 december in je agenda,
want dan start het internationale dansfestival December Dance.
Curator dit jaar is de Franse choreograaf
Christian Rizzo. Hij danste bij grote namen
als Mathilde Monnier en Vera Montero. Sinds
2015 is hij de artistieke leider van het Institut Chorégraphique International – Centre
Chorégraphique National de Montpellier.
Rizzo selecteerde werk van grote namen
als Batsheva Dance Company of CCN Ballet
de Lorraine, maar tijdens December Dance
Platform krijgt ook jong talent kansen.
Ook buiten het festival is er dit najaar een
uitgebreid aanbod van hedendaagse dans
in Brugge. Haal de dansfolder aan de balies
van Cultuurcentrum Brugge of bij In&Uit.
www.ccbrugge.be
050 44 30 60
Cultuurcentrum Brugge, Sint-Jakobsstraat 20
In&Uit, 't Zand 34
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IEDEREEN KLASSIEK: GRATIS PROEVEN
VAN BACH, BEETHOVEN EN BRUGGE
Klara, Stad Brugge, Brugge Plus, het Concertgebouw en vele partners
zetten alle zeilen bij om van de vierde editie van ‘Iedereen Klassiek’
een gratis muzikaal feest van formaat te maken. Iedereen is welkom
op zaterdag 28 oktober vanaf 10.00 uur.

In het Concertgebouw

’s Morgens ontvangt het Concertgebouw naar jaarlijkse gewoonte een
volle zaal met deelnemers die de koralen uit de Johannespassie van
Bach meezingen. Besmetting wordt onvermijdelijk met het jonge talent van het Stedelijk Conservatorium. De jongsten komen ook aan hun
trekken. Doorlopend is er animatie met het Decap-dansorgel in de inkomhal van het Concertgebouw, zijn er verkleedpartijen aan de fotostand en is er een knutselatelier op de foyer.
In de namiddag is het genieten van het tijdloze sprookje ‘Peter en de
Wolf’. Livemuziek van Oxalys begeleidt de Oscarwinnende animatiefilm.
Voor wie van bombast houdt, is er het slotconcert met Brussels Philharmonic. Het vierde deel uit Dvořáks Symfonie nummer 9 belooft een
stevig orgelpunt van de dag te worden.
Wie het iets intiemer wil, kan luisteren naar de Folk Songs van Revue
Blanche of dokter Stouten. Je kunt ook heerlijk wegdromen bij werken
van Grieg, Morricone en Händel, gebracht door het Syrène Saxofoonkwartet. Nog meer bekend kamermuziekwerk maak je mee met het
Maastrichts Clarinet Choir.
Ook Marc Erkens maakt zijn opwachting. Deze winnaar van de Klara Iedereen Klassiek-Prijs vertelt het verhaal achter de muziek. Nog eentje
om niet te missen: topviolist Lorenzo Gatto die met een jong strijkorkest
aan de slag gaat met Max Richters versie van het bekende ’Vier Jaargetijden’ van Vivaldi. Op nummer drie: Thomas Vanderveken die het gekke
idee opvatte om in een jaar tijd Griegs pianoconcerto onder de knie te
krijgen. De opvoering ervan zal plaatsvinden op donderdag 7 december.
Tegelijk daagde Vanderveken een niet-professionele musicus uit om
op dezelfde dag een klassiek werk naar eigen keuze te vertolken. De
winnaar van deze ‘Speel het hard’ wordt uitgeroepen tijdens ‘Iedereen
Klassiek’.

In de Brugse binnenstad

Ook in de binnenstad zal Iedereen Klassiek ontroeren of prikkelen. Een
overzicht:
• De muzikale verovering van Brugge
Vijf fanfares en harmonieën vallen langs vier stadspoorten op
schalkse wijze Brugge binnen. Als een fier muzikaal leger trekken
ze musicerend naar de Markt waar ze collega-muzikanten zullen
versterken. Met een grandioos slotakkoord - versterkt door de beiaard – wordt deze muzikale overwinning gevierd met het 'Te Deum'
van Marc-Antoine Charpentier.
Start aan Kruispoort, Katelijnepoort, Hauwerstraat, Ezelpoort en
Markt, aankomst op de Markt.
• Iedereen Klassiek aan huis – Stedelijk Conservatorium Brugge
All-Stars – verschillende locaties, 14.00 tot 17.00 uur
Studenten van het Conservatorium brengen klassieke muziek aan
huis bij mensen die niet meteen zelf de stap naar een concertzaal
kunnen zetten. Ze bezoeken onder meer zorgcentra, ziekenhuizen
en dienstencentra.

• Grand Bal met Artis Dulcedo o.l.v. Steven Decraene - Provinciaal
Hof, Markt 3
Laat je al dansend in vervoering brengen door Artis Dulcedo. Dit
Brugs symfonisch orkest laat je op klassieke muziek heerlijk zwieren
over de dansvloer. Danservaring is absoluut niet nodig. Luister, kijk
en laat je verleiden.
• Het pianobuffet van 14.00 tot 18.00 uur – verschillende locaties
Vijf buffetpiano’s staan verspreid over de hele stad, klaar om te worden bespeeld door elke toevallig passerende beginner of virtuoos.
• Wandeling ‘Muzikale Bruggetjes’ - start vanaf 14.00 uur aan
In&Uit Concertgebouw, ’t Zand 34. Reservatie verplicht via
info@bruggeplus.be.
Gidsen vertellen op welke klanken vorsten hun intrede maakten in
Brugge. Ze leggen ook uit wie die middeleeuws speellieden, stadsminstrelen en polyfonisten waren en informeren je over nog veel
meer.
• Soundtasting - De Makersrepubliek, Sint-Jakobsstraat 33 – 14.00
tot 14.45 uur en 15.30 tot 16.15 uur
Tim Duerinck brengt vernieuwing in de wereld van de instrumentenbouw. Hij gebruikt daarbij erg verrassende materialen, zoals piepschuim. Samen met violiste Esther Duerinck laat hij je kennismaken
met deze nieuwe technieken tijdens een heuse ‘Soundtasting’.
• Iedereen Klassiek Boetiek
Brugse handelszaken worden met de actie ‘Iedereen Klassiek
Boetiek’ uitgedaagd om hun etalage in een Iedereen Klassiek-jasje
te steken.
• Concerten van Vlaams Radio Koor en Euterpe in respectievelijk
de Sint-Salvatorskathedraal (Sint-Salvatorskoorstraat 8) en de
Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekenskapel (Kreupelenstraat 8)
www.iedereenklassiek.be
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CONCERTGEBOUW
CIRCUIT: ONTDEK HET
CONCERTGEBOUW OVERDAG
Op zondag gratis voor Bruggelingen
Je kunt het Concertgebouw nu ook overdag bezoeken. Van woensdag
tot en met zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur en op zondagvoormiddag
van 10.00 tot 12.30 uur krijg je een mooie kans om het gebouw in al
zijn facetten te ontdekken.
Het Concertgebouw is in meerdere opzichten een uitzonderlijk gebouw:
uniek door de hedendaagse architectuur in het historische centrum van
Brugge en omwille van zijn hoogstaande akoestiek wereldwijd geroemd
door publiek én artiesten. In het gebouw bevindt zich ook een collectie
actuele beeldende kunst (Luc Tuymans, Pavel Büchl, Maud Bekaert… )
en vanop het dakterras word je getrakteerd op een schitterend uitzicht
op de Brugse binnenstad en de ruime groene omgeving. Bij mooi weer
reikt het zicht zelfs tot aan de haven.
Op vertoon van de identiteitskaart is het bezoek op zondagmorgen gratis voor Bruggelingen. Je krijgt een bezoekersgids waarmee je zelf op
ontdekkingstocht kunt door het Concertgebouw. Kinderen kunnen aan
de slag met Liervogel, een vrolijke vogel die hen meeneemt op een creatieve reis in het gebouw. Wie dit alles liever met een gids bezoekt, kan
elke bezoekdag aansluiten bij de rondleiding. Die start om 15.00 uur
(inbegrepen in de toegangsprijs).
Breng ook eens een bezoek aan het vernieuwde Concertgebouwcafé. Je
kunt er elke dag terecht voor een goed glas en dagverse gerechten, en
dat met uitzicht op het deels heraangelegde 't Zand.
Openingsuren en ticketprijzen:
www.concertgebouwcircuit.be
Bezoek woensdag tot en met zaterdag 14.00 tot 18.00 uur, zondag 10.00 tot 12.00 uur.
Op zondagvoormiddag gratis voor Bruggelingen.
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BELGISCHE PREMIÈRE
‘BELGIAN RULES/BELGIUM
RULES’ VAN JAN FABRE
Op vrijdag 3 november om 19.30 uur ontvangt Concertgebouw Brugge
Jan Fabre met de Belgische première van zijn voorstelling `Belgian
Rules/Belgium Rules'. Een ode aan België, met muziek van Bruggeling Raymond Van het Groenewoud. Een ode aan de verbeelding, maar
ook aan bier en chocolade, twee Belgische én Brugse producten die
wereldwijd gegeerd zijn.
Jan Fabre is geen onbekende in Brugge. Tijdens het literatuurfestival BruTaal in mei kreeg zijn beeld ‘De man die vuur geeft’ een nieuwe plek in de
tuin van het Gezellemuseum. Fabre was in 2015 ook curator van December Dance, het jaarlijkse festival van de hedendaagse dans, een samenwerking tussen Concertgebouw Brugge en Cultuurcentrum Brugge.
In ‘Belgian Rules/Belgium Rules’ brengt Fabre een ode aan zijn land,
België. Een land dat in 1830 ontstond uit een opstand die uitbrak na de
vertoning van de opera ‘De Stomme van Portici’. Met de voorstelling
viert de geroemde regisseur zijn eigen complexe, maffe land. Belgen
zijn volgens Fabre een volk van eten en drinken, van wafels en chocolade, van bier en vlees. Ze houden van bigbands, maskers en carnaval en
leven in een klein land dat groot is door processies, parades en reuzen.
Die worden ook wereldwijd erg gesmaakt, want jaarlijks zakken miljoenen toeristen daarvoor af naar Brugge. Met een internationale cast van
performers en muzikanten gaat Fabre op zoek naar de Belgische identiteit. Raymond van het Groenewoud schreef de lijfliederen voor deze
dans- en theatervoorstelling.

Concertgebouw Brugge, ’t Zand 34
Tickets & info: www.concertgebouw.be
Een samenwerking met Cultuurcentrum Brugge
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HET GRUUTHUSEMUSEUM IN GALANT GEZELSCHAP
Een bezoek aan het Gruuthusemuseum zit bij nog veel Bruggelingen in
het collectieve geheugen, maar toch dreigt de herinnering aan de schitterende collecties van een van Brugges populairste musea stilaan te vervagen. Sinds 1 juli 2014 is het museum immers gesloten voor een grondige restauratie en een volledige herinrichting van de museumzalen.
De collectie is misschien wel tijdelijk uit het oog, maar daarom niet
uit het hart. Sinds 2 september bevindt zich een deel van de Gruuthusecollectie in het Arentshuis. Het is een voorsmaakje van het nieuwe
museum dat – als alles volgens plan verloopt – in het voorjaar van
2019 de deuren opnieuw zal openen. Het aftellen is begonnen.

Een nieuw museum, een nieuwe site

Het Gruuthusemuseum (of “Gruuthuse”, zoals de Bruggelingen zeggen)
heeft een speciale band met de stad. Het vroegere Bourgondische stadspaleis bevindt zich aan het stemmige plein in de schaduw van de statige
Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het is een verplichte stop tijdens de culturele
uitstap van scholen uit de streek. Het monument werd genoemd naar
Lodewijk van Gruuthuse, een van zijn beroemdste bewoners en spreekt
tot de verbeelding. Het herbergt een fascinerende collectie toegepaste
kunsten: imposante wandtapijten, verfijnde sculpturen, kleurrijke glasin-lood ramen en rijkelijk versierd exotisch porselein.
Toch is ook een monument als Gruuthuse niet bestand tegen de tand
des tijds. Een grondige renovatie dringt zich op. Niet enkel het paleis zelf
wordt onder handen genomen, ook de opstelling uit de jaren 80 wordt
nieuw leven ingeblazen. Er start een groots en ambitieus project en
naarmate de jaren vorderen, worden de plannen concreter. Niet enkel
het museum, ook de omgeving met de kerk, het plein en het vroegere
tegenoverliggende Steenmuseum maken binnenkort deel uit van de totale renovatie. De Bruggelingen krijgen er straks een nieuw plein bij:
Hof van Gruuthuse, waar verleden en toekomst elkaar ontmoeten, een
bruisende plaats voor bezoekers en bewoners.

Gruuthuse in Galant Gezelschap

Het einde van de werkzaamheden komt stilaan in zicht en het is dus
hoog tijd om de Bruggelingen te herinneren aan de pracht en praal van
de museumcollectie. In afwachting van de opening van het Gruuthusepaleis, kun je tot en met zondag 22 april 2018 een deel van die collectie
bewonderen tijdens de expo ‘Gruuthuse in Galant Gezelschap’ in het
Arentshuis. Dit is vandaag ook een museum, maar in de 18de eeuw
is het een riante woning waar de bewoners een luxueus leven leiden.
De keuze voor deze locatie is niet toevallig. Ooit waren de domeinen
van Gruuthuse en Arents zelfs een geheel. De tentoonstelling toont de
geschiedenis van deze plaatsen, terwijl de collectie van Gruuthuse in
dialoog gaat met schilderijen, tekeningen en aquarellen uit de collectie
van het Groeningemuseum. Samen vertellen ze niet alleen het boeiende verhaal van de leefcultuur in Brugge in de 18de eeuw, maar ze
lichten ook een tipje van sluier van de toekomstige nieuwe museumopstelling in Gruuthuse.

Aftellen

Met ‘Gruuthuse in Galant Gezelschap’ geeft Musea Brugge het startschot voor de eindsprint richting de grote opening begin 2019. Na enkele jaren komt Gruuthuse weer boven water en dat mag iedereen weten.
De expo is het begin van een reeks momenten waarop Bruggelingen en
bezoekers opnieuw kunnen kennismaken met het Gruuthusemuseum.
In de komende maanden volgen nog verschillende andere momenten
die stukje bij beetje meer geheimen van het vernieuwde museum zullen
prijsgeven. Houd het in de gaten!
Gruuthuse in Galant Gezelschap: tot en met zondag 22 april 2018,
van dinsdag tot en met zondag van 9.30 tot 17.00 uur
Arentshuis, Dijver 16
Gratis voor inwoners van Brugge
www.galantgruuthuse.be
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50 JAAR PROJECTSTEUN
IN BRUGGE
Het Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking (BFOS) bestaat 50 jaar. Sinds 1967 kan het
stadsbestuur voor het beoordelen van de projectaanvragen rekenen op de expertise van het BFOS.
De leden van dit fonds beoordelen de ingediende
aanvragen, met aandacht voor de duurzaamheid
van het project.
Dat Brugge geëngageerde, solidaire inwoners
heeft, blijkt uit de vele initiatieven en projecten die
ze de voorbije jaren in het Zuiden opzetten of begeleidden. Het gaat steeds om duurzame acties die
werken aan een betere toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of drinkbaar water. Andere ijveren
voor duurzame landbouw, eerlijke handel en mensenrechten, steeds in samenwerking met de lokale
bevolking.
Een kleine selectie van de meer dan 150 projecten werd in een tentoonstelling gegoten die je nog
tot maandag 16 oktober gratis kunt bezoeken in
Hoofdbibliotheek Biekorf.
Hoofdbibliotheek Biekorf (gelijkvloers), Kuipersstraat 3
Organisatie: Noord-Zuiddienst en BFOS

DE BLOEIPERIODE VAN
DE BRUGSE ACADEMIE
De Brugse Academie viert dit jaar haar driehonderdjarig bestaan. Daarom organiseert het Groeningemuseum tot en met
zondag 28 januari 2018 een kleine collectiepresentatie over de
belangrijkste Brugse kunstenaars uit de tweede helft van de
18de en de eerste helft van de 19de eeuw. In die periode beleefde de schilderkunst in Brugge een nieuw hoogtepunt.
De Brugse Academie was toen gekend als een van de beste van
het land en speelde een voortrekkersrol. Ze leidde verschillende
kunstenaars op die hun opleiding in het buitenland vervolledigden en vervolgens een internationale loopbaan uitbouwden.
Jean-François Legillon en Joseph-Benoît Suvée schopten het
zelfs tot lid van de ‘Académie royale’ in Parijs. Deze presentatie
groepeert werk van onder meer Matthias de Visch, Jan Anton
Garemijn, Jean-François Legillon, Gerard de San, Jean-Bernard
Duvivier, Albert Gregorius, Joseph-Denis Odevaere en FrançoisJoseph Kinsoen.
Groeningemuseum, Dijver 12
www.museabrugge.be
Dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur.
Gesloten op maandag, op 25 december en op 1 januari.
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PIETER POURBUS EN DE
VERGETEN MEESTERS
Dé tentoonstelling van het najaar is ongetwijfeld ‘Pieter
Pourbus en de vergeten meesters’, van vrijdag 13 oktober
tot en met zondag 21 januari 2018 in het Groeningemuseum.
Je (her)ontdekt er eeuwenoude en vergeten schilderkunst
en komt oog in oog te staan met talenten zoals Pieter Pourbus, Marcus Gerards, Pieter I Claeissens en zijn zonen Gillis, Pieter II en Antonius. Jammer genoeg zijn ze eeuwenlang onbekend en onbemind gebleven bij het publiek. Tot
vandaag.
De expo brengt je naar het Brugge van de zestiende eeuw.
De stad werd toen getroffen door een economische achteruitgang en liep leeg. Handelaars vertrokken en de bevolking
werd steeds armer. Slechts een beperkte, maar vaste kern
van kunstliefhebbers bleef echter kunst kopen van de hoogste kwaliteit.
Brugge ligt op dat moment in de artistieke schaduw van Antwerpen en tot vandaag kijkt men voor Vlaamse schilderkunst
uit de zestiende eeuw voornamelijk naar de Scheldestad. Onterecht, want tijdens deze tentoonstelling krijg je de kracht
en de pracht te zien van de Brugse meesters.
Pieter Pourbus is daar een van. Hij is een creatieve uitzondering als hij in 1543 bij Lancelot Blondeel in Brugge begint. Onder diens ervaren oog ontpopt Pourbus zich tot hét
aanstormend talent en weet hij vooraanstaande opdrachten
binnen te slepen. Zo schildert hij in 1551 ‘Het Laatste Oordeel’, een werk voor het landhuis van het Brugse Vrije. Verder
maakt hij treffende portretten van voorname families.
De tentoonstelling heeft nog verrassingen in petto, maar een
van de grootste is de herontdekking van het oeuvre van de familie Claeissens. Hoewel stamvader Pieter I Claeissens zijn
werken cryptisch signeert en zijn zoon Gillis een monogram
gebruikt, blijven ze eeuwenlang onbekend. Recent onderzoek
identificeerde de werkelijke schilders en reconstrueerde hun
volledige oeuvre. Ontmoet Pieter I met zijn kenmerkende
Vlaamse stijl en de ongelofelijk getalenteerde portretkunstenaar Gillis.
Na het overlijden van Pieter Pourbus veroveren Pieter II en
Antonius Claeissens de kunstmarkt. Zij hanteren het principe
‘de kwaliteit bepaalt de prijs’: hoe meer je betaalt, hoe beter
de werken. Gelijktijdig maken Frans I & Frans II Pourbus de zoon en de kleinzoon van Pieter Pourbus - furore buiten
Brugge. Hun Brugse wortels leggen de basis voor hun internationale succes.
Pieter Pourbus en de vergeten meesters: van vrijdag 13 oktober tot en
met zondag 21 januari 2018, van dinsdag tot en met zondag
van 9.30 tot 17.00 uur
Groeningemuseum, Dijver 12
Gratis voor inwoners van Brugge

RANDACTIVITEITEN:
Audioguide

Het gebruik van de audioguide kost 2 euro.
Ook gratis te downloaden via www.xplorebruges.be.

De groene pluim

Opdrachtenboekjes voor kinderen van 6 tot 12 jaar, begeleid door
hun (groot)ouders.
Ook beschikbaar voor scholen, van het eerste tot de derde graad
van het lager onderwijs.
Gratis, op aanvraag via musea.reservatie@brugge.be.

Rondleidingen in de tentoonstelling
Duur: ongeveer 1.30 uur.
Maximum 20 deelnemers.
Deelnemen kost 75 euro.
Reserveren via 050 44 46 46 of
toerisme.reserveringen@brugge.be.

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

Stadswandeling met app Xplore Bruges

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

Lezingen

zie www.museabrugge.be
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WILLIAM
KENTRIDGE.
SMOKE, ASHES,
FABLE
Sinds zijn internationale debuut op de DOCUMENTA X in 1997, verwierf de Zuid-Afrikaanse
kunstenaar William Kentridge wereldwijde faam.
Hij is voornamelijk bekend om zijn tien animatiefilms, getiteld ‘Drawings for Projection (19892011)’. Tot de verbazingwekkende veelzijdige
werken van Kentridge behoren meesterlijke tekeningen, prenten, wandtapijten, beeldhouwwerken, lezingen en operaproducties.
Deze tentoonstelling (van vrijdag 20 oktober tot en
met zondag 25 februari 2018) toont uitzonderlijke
kunstwerken die Kentridge speciaal maakte voor
het Sint-Janshospitaal. Dit werd 800 jaar geleden
gesticht en is een van de oudste bewaarde zorginstellingen van Europa. De expo is opgebouwd rond
de thema's trauma en genezing. De dialoog tussen
de tentoongestelde kunstwerken en de opmerkelijke ziekenhuisomgeving, verenigt de verschillende
lagen van de geschiedenis met elkaar. De blikvanger is de video-installatie ‘More Sweetly Play the
Dance’ uit 2015. Het is een hedendaagse interpretatie van de dodendans uit de middeleeuwen.
William Kentridge. Smoke, Ashes, Fable: van vrijdag 20 oktober
tot en met zondag 25 februari 2018, van dinsdag tot en met zondag
van 9.30 tot 17.00 uur Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38
Gratis voor inwoners van Brugge

EXTRA
Lecture-performance door William Kentridge in het Concertgebouw (’t Zand 34)
op dinsdag 17 oktober 2017. Tickets kosten
15 euro en zijn verkrijgbaar via Concertgebouw.be. Toegang tot de expo is in deze
prijs inbegrepen.

INPUT/OUTPUT VERRAST MET
JONG BEELDEND TALENT
Vanaf zaterdag 21 oktober tot en met zondag 19 november zijn de geselecteerde
kunstwerken gratis te bekijken van de tweejaarlijkse Input/Output, een wedstrijd en
tentoonstelling voor jonge beeldende kunstenaars van 17 tot 34 jaar.
Cultuurcentrum Brugge geeft beloftevolle
jonge artiesten de kans om met hun creaties
naar buiten te treden en zich te profileren in
de kunstwereld.
Een professionele jury maakte een selectie
uit de ingediende werken.
Recente winnaars waren Marius Packbier
& Aïlien Reys (Tripot), Emi Kodama, Sarah
Westphal & Jasper Rigole.
Voor deze zevende editie stelde gastcurator
Roxane Baeyens de tentoonstelling in De
Bond samen.
De Bond, Buiten Smedenvest 1
Elke dag te bezichtigen van 13.00 tot
18.00 uur, behalve op dinsdag.

KALENDER

T.e.m. ma 16/10

50 jaar BFOS, Hoofdbibliotheek Biekorf (gelijkvloers)

p. 35

T.e.m. zo 28/01

De Bloeiperiode van de Brugse Academie, Groeningemuseum

p. 35

T.e.m. zo 22/04

Gruuthuuse in Galant Gezelschap, Arentshuis

p. 34

Di 10/10 t.e.m. 7/01

Velodroom te gast, Volkskundemuseum

p. 9

Vr 13/10 t.e.m. zo 21/01

Pieter Pourbus en de Vergeten Meesters, Groeningemuseum

p. 36

Zo 15/10

Great Bruges Marathon

p. 4

Di 17/10

‘Lecture-performance’ door William Kentridge, Concertgebouw

p. 37

Di 17/10

Sportinnovatiecongres, Sport Vlaanderen Brugge

p. 7

Do 19/10

De Slimste van Brugge, Howest

p. 24

Vr 20/10

Dag van de Jeugdbeweging, Balkonrotonde (Station)

p. 23

Vr 20/10 t.e.m. zo 25/02

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

p. 37

Za 21/10

Kerkebeekforum, VLM

p. 13

Za 21/10

Verwendag Bibliotheek (i.k.v. Digitale Week)

p. 25

Za 21/10 t.e.m. zo 5/11

Digitale Week

p. 25

Za 21/10 t.e.m. zo 19/11

Input/Output, De Bond

p. 37

Wo 25/10

6 urenloop, Beursplein

p. 24

Do 26/10

Fietsival, MaZ

p. 9

Vr 27/10

Unplugged: Budget Trash en Hermit, Daverlo

p. 31

Vr 27/10 en za 28/10

Grote Boekenverkoop, Theaterzaal Biekorf

p. 25

Za 28/10

Iedereen Klassiek

p. 32

Ma 30/10

Opleiding sociale media voor je sportclub, SNT

p. 6

Ma 30/10 t.e.m. vr 3/11

Kwibus (niet op wo 1/11)

p. 23

Ma 30/10 t.e.m. vr 3/11

Krikrak filmkamp ‘En Actie’, Villa Bota

p. 28

Do 2/11 t.e.m. zo 5/11

Krikrak familiefestival

p. 28

Vr 3/11

Belgian Rules/Belgium Rules (Belgische première), Concertgebouw

p. 33

Do 9/11

Meisjes van Krijt, MaZ

p. 26

Di 7/11

Inner Landscapes, Stadsschouwburg

p. 31

Zo 3/12

Dankavond vrijwilligers met Gili, Concertgebouw

p. 17

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

December Dance, Concertgebouw en Cultuurcentrum Brugge

p. 31

Di 12/12

Opleiding signaalgever, Daverlo

p. 6

Za 14/04

Brugotta Tribute: Madonna, Stadsschouwburg

p. 30
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WEDSTRIJD
Hoe heet het pleintje voor de Biekorf
Theaterzaal tijdens dit cultuurseizoen?

ANTWOORD VORIGE VRAAG:
Aan Kookeet namen 32 topchefs deel.
De vijf winnaars ruilden hun gewonnen jetons in voor enkele heerlijke
gerechtjes.

Drie deelnemers winnen een ingekaderde gesigneerde
reproductie van 'Het Zwanenspel' van Marec.

Naam en voornaam

Stuur je antwoord voor 13 november per mail naar
persdienst@brugge.be of per post naar Communicatie
& Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge. Je kunt de
antwoordstrook ook deponeren in de brievenbus
van het Stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge.

Geboortejaar
Adres

E-mail + tel.

Antwoord wedstrijdvraag

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

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

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

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

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

