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BESTE BRUGGELING

B

rugge is een plek waar verleden en toekomst
elkaar harmonieus ontmoeten. In onze stad is
er plaats voor vernieuwing, met respect voor
onze rijke geschiedenis. ’t Nieuw Zand dat op
1 september feestelijk werd ingehuldigd door 10.000
Bruggelingen is daar een mooi voorbeeld van. ’t Zand
kreeg een grondige opfrisbeurt en is een prachtig evenementenplein geworden. Bij uitbreiding werd beslist
om ook het Koning Albert I-park te vernieuwen. Het
wordt een knappe toegangspoort tot de stad en een
plek waar je even aan het water tot rust kunt komen.

Onze toekomst
moeten we
beschermen

De toekomst, dat zijn natuurlijk ook onze kinderen en
onze toekomst moeten we beschermen. Stad Brugge
zet daarom stevig in op veilig verkeer in de schoolomgeving. Vorig jaar lanceerde het stadsbestuur de
schoolstraat, een straat aan de ingang van een school
waar het verkeer aan het begin en op het einde van
de schooldag even niet toegelaten is. We startten met
twee en vanaf dit schooljaar telt Brugge er niet minder dan zeven.
Naast veiligheid op de weg, is vlot en ecologisch verkeer ook belangrijk. Sinds mei dit jaar vervangen kleinere shoppingshuttlebussen de grote bussen in de
binnenstad. Deze service werd nu uitgebreid met de
centrumshuttle. Die rijdt een traject tussen de randparking Coiseaukaai en het Station en dat is ideaal
voor woon- en werkverkeer. Dankzij de shuttlebussen
stellen we zowel Bruggeling als bezoeker tevreden.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Brugge de hoogste tevredenheidsscores behaalt van alle Vlaamse
kunststeden. Brugge is een historische stad waar
heel wat te beleven valt. Ook dit najaar zorgen lezingen, expo’s, muziek en allerlei vormen van cultuur
voor extra warmte. Geniet ervan!

Burgemeester Renaat Landuyt
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BRUGGE TELT DIT SCHOOLJAAR ZEVEN SCHOOLSTRATEN
“Een schoolstraat, een schoolstraat, een schoolstraat, hier stap je of rijd je
met de fiets!”. Zo klinkt het in het lied van de campagne over de schoolstraten. De schoolingang in een schoolstraat wordt in het begin en op het
einde van de schooldag een halfuur afgesloten voor het gemotoriseerde
verkeer (behalve voor de hulpdiensten). Tijdens die dertig minuten kunnen
bewoners de straat enkel uitrijden. Een verplaatsbaar bord aan de ingang
van de straat maakt dit duidelijk. Aan (groot)ouders die hun kinderen met de
wagen brengen, wordt gevraagd om even verderop te parkeren. Dat kan best
op zogenaamde ‘stapspots’ op wandelafstand van de school: een pleintje, een
openbare parking, een parking van een warenhuis …
Het idee is niet nieuw: in 1998 werd het principe van de schoolstraat voor
het eerst toegepast in de Italiaanse stad Bolzano. Zes jaar geleden startte
Gent als eerste Vlaamse stad met een schoolstraat. Ondertussen volgden
enkele tientallen Vlaamse en Brusselse steden en gemeenten dit voorbeeld. In Brugge werd op 1 september 2017 een eerste proefproject met
twee schoolstraten gelanceerd als onderdeel van het Tienpuntenactieplan
Veilige Schoolomgeving. Aan de Stedelijke Basisschool De Triangel in de
Diksmuidse Heerweg (Sint-Andries) en aan OLVA Katrientje in de Hortensiastraat (Assebroek) werd het experiment met de schoolstraat getest.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN ZO’N SCHOOLSTRAAT?

- Er is veel minder chaos aan de schoolpoort, waardoor het veiliger is voor
alle voetgangers en fietsers.
- Er is meer contact tussen de ouders die meer plaats en tijd krijgen om
een praatje te maken.
- Er is veel minder wrevel bij de buurtbewoners. Zij moeten niet langer het
wildparkeren in hun straat verdragen.
- De luchtkwaliteit in en rond de school verbetert.
- Een aanzienlijk deel van de ouders verplaatst zich voortaan anders en
duurzamer naar school.

ZIJN ER OOK NADELEN?

In de omliggende straten kan het tijdens de uren van de schoolstraat - zeker in de opstartperiode - iets drukker worden. Ook de parkeerdruk kan
er wat stijgen. Voor de opstart van een proefproject onderzoeken Stad en
Lokale Politie daarom of er voldoende parkeerplaatsen zijn in de nabije
schoolomgeving. Niet elke straat met een schoolingang kan immers een
schoolstraat worden. Het moet gaan om een lokale weg van het type 3 (dus
geen grote doorgangsweg) en er moet een goede omleidingsroute zijn. Er
mag ook geen buslijn passeren. School én ouders moeten achter de invoering van een schoolstraat staan.

VIJF NIEUWE PROEFPROJECTEN

In mei van dit jaar kregen andere Brugse basisscholen de kans om op 15
september te starten met een proefproject. Vijf basisscholen uit verschillende deelgemeenten dienden een aanvraag in: Manitoba (Sint-Andries),
De Zonnetuin (grens tussen Assebroek en Sint-Kruis), Stedelijke Basisschool afdeling B (Sint-Michiels), Sint-Lodewijks (Christus-Koning) en De
Mozaïek (Sint-Kruis). Met de bestaande schoolstraten in de Hortensiastraat
en in de Diksmuidse Heerweg erbij mogen we in Brugge dit schooljaar dus
pronken met zeven schoolstraten.
Begin 2019 zal na een bevraging van alle betrokkenen worden beslist of de
proefprojecten verder doorgaan. Vanaf dan krijgen de andere Brugse basisscholen een nieuwe kans om een voorstel in te dienen.
www.brugge.be/schoolstraat-2

Samen veilig
naar school
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FIETSVERBINDING AAN BOEVERIEPOORT
HEET VOORTAAN PASSANTENFIETSBRUG
AANDACHT!

GELDMUNTSTRAAT EN
NOORZANDSTRAAT:
FIETSERS EN
BROMFIETSERS
KLASSE A
TOEGELATEN IN BEIDE
RIJRICHTINGEN
De heraanleg van ’t Zand zette het
stadsbestuur ertoe aan om het
verkeersverloop op en in de omgeving van ’t Zand aan te passen.

Eind april werd de fietsverbinding langs de nieuwe brugjes over de vestinggrachten aan de Boeverie feestelijk geopend. Het is bijna een traditie geworden om de fietsersbruggen in Brugge
een naam te geven, met medewerking van de Bruggelingen. Zo kreeg de fietsbrug die naast de
Expresweg over de Oostendse Vaart loopt eind vorig jaar de naam 'Jonckheere Fietsbrug'.
Voor de bruggetjes over de Vestinggrachten deed het stadsbestuur opnieuw een beroep op de
inspiratie van de Bruggeling. Tussen 22 april en 21 mei kon iedereen voorstellen indienen in de
suggestiebox of via de stedelijke website. Er kwamen 602 voorstellen binnen. Het stadsbestuur
koos voor de naam ‘Passantenfietsbrug’.

PASSANTENFIETSBRUG

De naam verwijst naar een geschiedkundig gegeven. Tijdens de middeleeuwen was Brugge een
internationale handelsmetropool die heel wat volk van heinde en verre aantrok. Daartussen
zaten arme reizigers en bedevaarders die langs Brugge ‘passeerden’. Het waren passanten die
enkele dagen ter plaatse verbleven en de nacht doorbrachten in ‘passantenhuisen’. De toenmalige hospitalen, zoals Sint-Jan, vervulden ook de rol van passantenhuis. Het belangrijkste
passantenhuis - en ook een van de oudste - was het Sint-Juliaansgasthuis in de Boeveriestraat,
waar vandaag het Vrij Technisch Instituut zich bevindt.
Dit gasthuis werd gesticht in de 13de eeuw. Vanaf 1305 spreekt men over de Broeders en Zusters van Sint-Juliaan. Deze liefdadigheidsinstelling verstrekte voedsel en levensonderhoud aan
pelgrims en arme reizigers. Twee voogden, aangesteld door het stadsbestuur, hielden toezicht
op het bestuur van de instelling. Omdat in de 16de eeuw de functie van passantenhuis meer en
meer in onbruik kwam, legde het Sint-Juliaansgasthuis zich vanaf 1600 toe op het verzorgen
van 'krankzinnigen'. Dit gebeurde na de fusie met het daar recht tegenover gelegen ‘dulhuus’ of
Sint-Hubrechtsgodshuis (het latere godshuis Van Volden). Pas in 1931 sloot Sint-Juliaans haar
deuren in de Boeveriestraat.

FIETSTELPAAL OP ZONNE-ENERGIE

Het naambord en de toelichting werden bevestigd aan de fietstelpaal die sinds halverwege juli
aan het begin van de Passantenfietsbrug staat. Deze fietstelpaal toont het aantal fietsers dat
per dag en per jaar over de brug rijdt en geldt als communicatiemiddel en monitoringtool voor
het fietsbeleid. Alle data worden zorgvuldig bijgehouden en aan de hand van die info kunnen
mobiliteitsbeslissingen worden genomen. De paal werkt volledig autonoom op zonne-energie.

Een belangrijke wijziging is de invoering van beperkt eenrichtingsverkeer in de Noordzandstraat en
de Geldmuntstraat.
Beperkt eenrichtingsverkeer betekent dat auto’s een vaste rijrichting moeten volgen terwijl fietsers
en bestuurders van bromfietsen
klasse A in beide richtingen mogen rijden.
De verkeersregeling is met de
passende verkeersborden aangeduid. Pas dus in beide straten
je rijgedrag aan en respecteer de
andere weggebruikers.
De maatregel maakt Brugge nog
fietsvriendelijker en bevordert het
gebruik van de fiets in onze stad.

Het verkeersbord M5 geeft aan dat fietsers en bromfietsers klasse A in beide
rijrichtingen toegelaten zijn.
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WINNAARS FOTOWEDSTRIJD
‘EEN BLIK OP ’T NIEUW ZAND’
Met de heraanleg van 't Zand organiseerde
de Stad een fotowedstrijd. Vele Bruggelingen
namen deel en brachten hun blik op 't nieuwe
Zand in beeld, soms met een totaalbeeld, soms
in detail.
Uit de inzendingen koos een jury drie foto’s. Het
publiek mocht een publieksprijs toekennen.
De eerste prijs ging naar Lies Deprez. Kris
Blomme sleepte de tweede prijs én de publieksprijs in de wacht. Lut Deduytsche kreeg de derde prijs.

Lies Deprez
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VERHAAL IN CIJFERS
1

10

107

De hoofdriolering onder het
vernieuwde 't Zand is 1 kilometer
lang, de rioolaansluitingen meten
samen 2,5 kilometer.

Er werd 10 kilometer private stadskabels
getrokken voor stroomvoorziening.

Het plein kreeg 107 nieuwe bomen.
Er zijn ook 10 boombanken.

650

26.000

1.300.000

Ondergronds kunnen er 650 fietsen
in de stallingen worden geplaatst.

De werkzaamheden werden uitgevoerd op
een totale oppervlakte van 26.000 m².

Het plein kreeg 1.300.000 kasseistenen
in Portugees graniet.
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KONING ALBERT I-PARK, KANT OOSTMEERS:
EEN NIEUWE ONTMOETINGSPLEK AAN HET WATER
Het Koning Albert I-park behoort tot de historische ring rond Brugge.
Het is een groene toegangspoort tot de stad voor wie uit de richting
van het Station komt, maar het miste tot voor kort een verwelkomend
element. Bovendien waren de binnenstad en het Concertgebouw
vanaf dit toegangspunt amper zichtbaar, waardoor vele bezoekers er
voorbij liepen en langs de Oostmeers naar de binnenstad wandelden.
Om een nieuwe uitnodigende toegangspoort te creëren aan de kant
van de Oostmeers, werd een gedeelte van het Koning Albert I-park
heringericht. Er ontstond onder meer een nieuwe ontmoetingsplek
aan het water.
De versnipperde oevers werden samengebracht tot een sterke ‘parkkop’. De lage begroeiing werd er verwijderd waardoor het water weer
zichtbaar werd. De Kapucijnenrei werd ook uitgebreid en er kwam ruimte vrij voor een fontein. Die wordt gevoed met het water van de rei. Het
parklandschap glooit naar de nieuwe ontmoetingsplaats die bestaat uit
een trappenpartij, verhoogde randen en zitmuurtjes in gerecupereerde
baksteen. De vloer is uitgevoerd in houten vlonders.

Alle paden en verharde delen werden heraangelegd. Ze zijn toegankelijk voor fietsers, wandelaars en personen met een beperking. Dezelfde tegels werden gebruikt als die op het nieuwe 't Zand.
Ook de rest van deze zone van het park werd onder handen genomen.
De waardevolle bomen werden zoveel mogelijk behouden en er wordt
een groot aantal nieuwe hoogstammige bomen aangeplant.
Het plan van deze herinrichting vind je:
- op www.brugge.be/plannen> centrum > Koning Albert I-park
- in het Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
050 44 8000
Open op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, op
woensdag van 8.30 tot 20.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 8.30
tot 12.30 uur. Gesloten op zondag.
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GRATIS SHUTTLEBUSJES
RIJDEN ELKE WEEKDAG

Coiseaukaai

Calvarie

CENTRUM
ROUTE 3
Langerei

Jan van Eyck
Biskajersplein

Brugge is een levendige stad waar de mensen
graag wonen. Om Brugge leefbaar en veilig te
houden, zet de Stad lichter en aangepast busverkeer in. Naast de shoppingshuttle - die sinds mei
Bruggelingen en bezoekers gratis rondbrengt in
het stadscentrum op zaterdagen en koopzondagen
- lanceerde Stad Brugge begin september de ‘centrumshuttle’ of ‘woon-werkshuttle’.
Deze gratis busdienst bedient de ruimere binnenstad en rijdt op weekdagen tussen 7.20 en 19.00
uur een traject tussen de randparking Coiseaukaai
en het Station (kiss-and-ride-zone).

SHOPPING
ROUTE 1

Biekorf
Markt

Zilverpand
Steenstraat

Concertgebouw

‘t Zand

SHOPPING
ROUTE 2

Hof van Watervliet

Sint-Salvator

Katelijne

GRATIS, LICHT, COMPACT EN DUURZAAM

Het gaat om een gratis pendeldienst met lichte en
compacte shuttlebussen. Busmaatschappij Keolis
staat in voor de uitbating. Het lichter vervoer is beter voor de straten en pleinen en dat komt de duurzaamheid van onze stad ten goede.

ELKE 20 MINUTEN

De bus volgt een route langs de Langerei, de Katelijnestraat en de Markt. Dat is ideaal voor wie aan
de rand woont en in de binnenstad werkt of er bijvoorbeeld een cursus volgt. In tegenstelling tot de
shoppingshuttle rijdt de centrumshuttle elke 20
minuten, volgens een vaste dienstregeling .

PRAKTISCHE INFO CENTRUMSHUTTLE

Van maandag tot vrijdag van 7.20 tot 19.00 uur.
Rijdt elke 20 minuten volgens een vaste dienstregeling.
Verbinding tussen randparking Coiseaukaai, binnenstad en station.
Iedereen kan gratis meerijden met de shuttlebus.
Een opstapbewijs is niet nodig.
De shuttle heeft zestien zitplaatsen (en geen
staanplaatsen).
De shuttle is vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers dankzij de automatische rolstoellift. Er
is plaats voor kinderwagens en bagage.
www.brugge.be/shuttlebus
mobi@brugge.be
050 44 8000

K&R Station
Barge

HALTE/ROUTE

ROUTE 1 SHOPPING
zaterdag en koopzondag
10 tot 13 uur

ROUTE 2 SHOPPING
zaterdag en koopzondag
13 tot 18 uur

ROUTE 3 CENTRUM
maandag tot vrijdag
7.20 tot 19 uur
x

Coiseaukaai
Calvarie

x HT

Langerei

x HT

Jan van Eyck

x HT

Biskajersplein

x

x

Biekorf

x

x

x

Zilverpand

x

x

x

x

x

x

Concertgebouw
‘t Zand

x

Sint-Salvator
Steenstraat

x

K&R Station

x

Barge

x

Katelijne

x

Hof van Watervliet
Markt

x

x

x

x

x
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BRUGGE KRIJGT HOOGSTE TEVREDENHEIDSSCORE
VAN BEZOEKERS UIT BINNEN- EN BUITENLAND
Brugge krijgt een uitstekend rapport van haar bezoekers en
behaalt de hoogste tevredenheidsscores van alle steden. Dat
blijkt uit een nieuw grootschalig onderzoek dat Toerisme
Vlaanderen en de diensten voor toerisme van de kunststeden lieten uitvoeren bij binnen- en buitenlandse bezoekers.
Het onderzoek naar de recreatieve verblijf- en dagtoerist in
de kunststeden en Brussel is aan de vierde editie toe. Tussen april 2017 en april 2018 werden in de Vlaamse kunststeden (Brugge, Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen) en Brussel 3.873 verblijfstoeristen en 3.072 dagtoeristen bevraagd uit
België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, de Verenigde Staten, China, Japan, Rusland
en Zwitserland.
Verblijfs- en dagtoeristen bezoeken Brugge om dezelfde redenen: het erfgoed, de naam en faam van de stad, het rijke
historische verleden en de aangename sfeer. 76% van de verblijfstoeristen en 56% van de dagjesmensen bezoeken musea,
kerken en monumenten. Het Belfort en de Onze-Lieve-Vrouwekerk zijn het populairst.
Verblijfstoeristen associëren de stad met schoonheid en
pracht, geschiedenis en gezelligheid, vriendelijkheid en gastvrijheid. Ook bij de dagtoeristen zijn dit de topantwoorden op
de vraag om de stad in drie woorden te typeren. Verblijfstoeristen (die doorgaans meer tijd hebben om de stad te ontdekken) ervaren de stad als rustig, relaxed en cool. Dagtoeristen
(die doorgaans geconcentreerd in tijd en plaats in de stad aanwezig zijn) ervaren de stad soms ook als toeristisch.
Bezoekers van de Vlaamse kunststeden en Brussel zijn over
het algemeen tevreden tot zeer tevreden over hun verblijf of
dagtrip, maar Brugge behaalt met 8,6/10 bij de verblijfstoeristen en 8,7/10 bij de dagtoeristen de hoogste algemene tevredenheidsscores van alle steden. De verblijfstoeristen konden
hun appreciatie voor de steden in nog andere scores uitdrukken. Ook hier kwam Brugge over het algemeen als primus uit
de bus, onder meer op het vlak van de kwaliteit van de logies
(8,6/10), de netheid van de stad (8,9/10), de vriendelijkheid en
gastvrijheid van de bevolking (8,7/10) en de toegankelijkheid
voor mensen met een beperking (8,5/10).
www.visitbruges.be
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AAN DE SLAG IN JE BUURT?
ONTDEK DE BROCHURE
‘BOOST JE BRUGSE BUURT’
Bruggelingen zijn trots op hun stad. De vele
ideeën en projecten op het participatieplatform de toekomst van Brugge tonen aan dat
ze ook actief willen meewerken om het leven
in hun buurt nog aangenamer en duurzamer
te maken.
Om hen daarbij te helpen, werkte de Stad via
de toekomst van Brugge ‘Boost je Brugse
buurt’ uit. Deze brochure bevat veertig pagina’s vol tips om je buurt groener, mooier,
duurzamer en warmer te maken. Een verzorgde en levendige buurt bevordert immers
de sociale contacten en zorgt ervoor dat bewoners zich veiliger en gelukkiger voelen.
Je kunt in jouw buurt meewerken door bijvoorbeeld een moestuinbak te maken, een
ruilbibliotheekje op te starten, je eigen (voor)
tuin open te stellen en nog veel meer.
Wie een idee heeft om de sociale verbondenheid in de buurt te stimuleren, kan een
buurtoppepper – een financiële ondersteuning tot 200 euro – aanvragen.
De brochure staat op
www.detoekomstvanbrugge.be.
Wil je een papieren versie?
Mail naar toekomst@brugge.be en vermeld
je naam, je adres en het aantal brochures
dat je wil ontvangen.

Een dag voor en door Bruggelingen

WEDSTRIJD
#TROTSOPBRUGGE
en waarop
kon je foto’s instur
Via #trotsopbrugge
ge laat zien.
je je liefde voor Brug
inzenders
le inzendingen. De
ke
en
e
rd
ee
ct
le
se
BiS
je.
een mooi geschenk
worden bedankt met
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GEZWIND ‘MET PENSIOEN’
‘Met pensioen’ is de naam van een nieuwe cursus van de lokale dienstencentra van Mintus. In zes lessen worden cursisten op een aangename en inspirerende manier voorbereid op hun pensioen.
De lessen starten op donderdag 8 november en vinden zes opeenvolgende donderdagavonden (8, 15, 22 en 29 november en 6 en 13 december) van 18.30 tot 20.00 uur plaats in het nieuwe paviljoen Den Breydel.
Zelfreflectie, zelfevaluatie en toekomstplanning staan in deze cursus
centraal. Niet enkel de sociale en financiële veranderingen voor wie
met pensioen gaat komen aan bod. Ook de uitdagingen en valkuilen en
het zinvol en op maat invullen van de komende vrije tijd worden besproken. Er is ook aandacht voor vrijwilligerswerk, sportactiviteiten, gezond
koken en gezonde voeding. Het is vooral de bedoeling dat cursisten
worden geïnspireerd en van hun pensioen gaan genieten. Deelnemen
kost 10 euro. Inschrijven doe je via de dienstencentra.

PROGRAMMA

Sessie 1 (donderdag 8 november):
Sociale & psychologische veranderingen
Spreker: Nin Raeymaekers, voormalig diensthoofd van de lokale
dienstencentra
Sessie 2 (donderdag 15 november):
Financiële veranderingen
Spreker: Bart Van Troye, maatschappelijk werker & budgetcoach
Sessie 3 (donderdag 22 november):
Panelgesprek: valkuilen van het pensioen
Moderator: Astrid De Meester, psychologe
Sessie 4 (donderdag 29 november):
Vrijwilligerswerk & Minder Mobielen Centrale in de kijker
Sprekers: Lien Dereere & Stefanie Deman
Sessie 5 (donderdag 6 december):
De dienstencentra zijn er voor jou
Sprekers: Maarten Derre (DC Meulewech), Didier Bracke
(sportcoördinator) en Els Verrecas (maatschappelijk werker)
Sessie 6 (donderdag 13 december):
Gezond eten tijdens het pensioen
(in samenwerking met de opleiding Toegepaste
Gezondheidswetenschappen)
Paviljoen Den Breydel, Kennedypark (Sint-Andries)
Inschrijven via meulewech@mintus.be, denbreydel@mintus.be of 050 32 70 91
www.dienstencentra-brugge.be

HERSAMENSTELLING SENIORENADVIESRAAD
LEGISLATUUR 2019-2025:
ONAFHANKELIJKEN GEVRAAGD
DOELSTELLINGEN

De Seniorenadviesraad (SAR) onderhoudt het contact met het stadsbestuur en het OCMW. De raad is bevoegd voor het seniorenbeleid, heeft
inspraak en adviseert. Concreet betekent dit dat de SAR advies geeft, op
eigen initiatief of als het stadsbestuur of het OCMW erom vraagt.
In de Seniorenadviesraad zetelen sociaal geëngageerde senioren die
behoren tot erkende seniorenverenigingen en onafhankelijken. Die laatste groep bestaat uit mensen die interesse hebben voor het seniorenbeleid en deskundigen op dat vlak.

DE ONAFHANKELIJKEN IN DE SENIORENADVIESRAAD

De onafhankelijken zijn geïnteresseerd in een of meerdere onderwerpen
die in de Seniorenadviesraad worden besproken. Zij kunnen tussenkomen als ze de toelating krijgen van de voorzitter. Zij kunnen schriftelijk
bezwaren indienen bij het secretariaat en ze kunnen deze toelichten
als de voorzitter daar toestemming voor geeft. Een onafhankelijke heeft
geen stemrecht in de SAR.
Om onafhankelijke te worden, moet je neutraal zijn. Je mag geen bestuurslid van een seniorenvereniging zijn en je mag geen politiek mandaat uitoefenen.

WIL JE ALS ONAFHANKELIJKE DEEL UITMAKEN VAN DE
SENIORENADVIESRAAD?
Neem voor maandag 3 december contact op met de dienst
Welzijn/Seniorenadviesraad, Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
dienst.welzijn@brugge.be
050 47 55 16
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BRUGGE OP SCHEMA

HUISELIJKE HOEKJES

HET VERHAAL VAN IRMA EN GENTIL

HET VERTROUWDE VERLEDEN

Irma en Gentil kregen van hun huisdokter de flyer ‘Brugge op schema!’
en een afgedrukt medicatieschema. Ze toonden de documenten aan
hun apotheker. Hij deelde hun schema op www.vitalink.be. Zo kunnen
ook verpleegkundigen of specialisten in het ziekenhuis zien welke medicatie Irma en Gentil nemen.

In 2013 bracht Erfgoedcel Brugge de herinneringskoffers ‘Souvenirs’
op de markt. Met dit initiatief worden erfgoed en zorg voor ouderen verenigd. De koffers zijn ingedeeld volgens zes thema's: religie, school,
sport, vrije tijd, werk en zorg. Ze bevatten oude voorwerpen, filmpjes
en fotobladen die oudere mensen stimuleren om herinneringen op te
halen. Dankzij een uitgebreide handleiding kan de begeleider (in een
woonzorgcentrum, ziekenhuis of seniorenvereniging) een boeiende vertel- en belevingsnamiddag organiseren voor een groep senioren. Het is
mooi om zien dat ook stillere deelnemers verrassend uit de hoek kunnen komen tijdens zo'n sessie.

Na een val in de badkamer breekt Irma haar heup. Ze wordt met een
ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Op Vitalink raadpleegt de
spoedarts Irma’s medicatieschema. Hij komt te weten dat Irma’s medicatiegebruik een invloed kan hebben op de heupoperatie.
Terwijl zijn vrouw in het ziekenhuis verblijft, kunnen de thuiszorgdiensten een beroep doen op het papieren medicatieschema om Gentil de
juiste medicijnen in de juiste hoeveelheid toe te dienen.
Na haar ontslag uit het ziekenhuis, moet Irma extra medicijnen nemen en dus past de huisarts haar medicatieschema aan. Die aanpassing voert hij ook door op Vitalink zodat alle betrokkenen hiervan op de
hoogte zijn.
Heb jij al een medicatieschema? Zo niet, ga langs bij je huisapotheker
of huisarts. Zij helpen je verder.
www.brugge.be/opschema
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
info@brugge.be
050 44 8000

Het succes van de koffers zette Erfgoedcel Brugge aan om door te
gaan op de ingeslagen weg. Zo ontstonden de Huiselijke Hoekjes.
Met zo'n hoekje wordt de sfeer van een bepaalde kamer van vroeger
(woonkamer, keuken, badkamer of slaapkamer) binnengebracht in
een woonzorgcentrum.
Je richt het in met een aangeklede wand en enkele oude objecten en
foto's en materiaal dat je kunt ontlenen bij Erfgoedcel Brugge. Dit vul
je aan met meubeltjes en attributen van het woonzorgcentrum zelf.
Anders dan bij de koffers is dit geen groepsgebeuren, maar een stille
ingreep in de ruimte. Een aantal toegankelijke vragen moedigen de bewoners aan om met een begeleider, een familielid of een vriend ervaringen uit te wisselen en herinneringen op te halen. Maar evengoed
beleven bewoners er op zichzelf een moment van rust en herkenning.
CM-Woonzorgcentrum Engelendale werkte enthousiast mee aan dit
project en krijgt de primeur.
Zowel de koffers als de hoekjes kun je gratis lenen bij Erfgoedcel Brugge.
www.erfgoedcelbrugge.be/herinneringen

Jouw
?
medicatieschema
Vraag ernaar
bij je arts of
apotheker!
Brugge op schema!

INTERVIEW
ERFGOEDBRUGGE.BE: EEN SCHATKAMER VOOR ELKE BRUGGELING

Je ontdekt
er altijd
nieuwe dingen

B

iS sprak met Yvette Kemel, secretaris van Brugs Ommeland vzw en vrijwilliger in het Stadsarchief. Yvette is
gebeten door het verleden van onze
stad. Haar aanstekelijk enthousiasme stimuleert Bruggelingen om op zoek te gaan
naar sporen van hun verleden. De portaalsite ErfgoedBrugge.be is daarvoor een ideale
uitvalsbasis.
BiS Hoe heb je ErfgoedBrugge.be leren kennen?
YVETTE KEMEL Als vrijwilligster in het Stadsarchief werk ik al vele jaren mee aan de ontsluiting van de geschiedenis van Brugse huizen. We transcriberen registers en deze data
worden in een computerprogramma geregistreerd. Op ErfgoedBrugge.be en specifiek
het luik ‘Kaart en Huis’ kun je deze gegevens
terugvinden door te zoeken naar een huis op
straatnaam en nummer. Maar het fantastische aan ErfgoedBrugge.be is dat je er zoveel
erfgoedcollecties tegelijk kunt doorzoeken.
Als ik informatie zoek over een huis of een
straat vind ik er niet alleen de gegevens uit de
registers die we transcribeerden, maar ook
oude foto’s en krantenartikels over die straat
of dat huis. Dat maakt het zo boeiend. Je ontdekt er altijd nieuwe dingen.
BiS Van welke collecties maak je het meeste
gebruik (foto’s, kranten, musea, kaarten,
bronnen …)?
Y. KEMEL Dat hangt een beetje af van mijn interesse op dat moment. Zo maakte ik een tijdje terug een voordracht over het imago van de
huisvrouw tussen 1930 en 1950. Toen vond ik
heel wat interessant materiaal in de collectie

Volkskunde van Musea Brugge, de fotocollectie van het Stadsarchief en de krantencollectie
van de Openbare Bibliotheek. Het is ook heel
fijn dat de collectie Historische Bronnen (nu:
Bronnen in context) weer raadpleegbaar is op
ErfgoedBrugge.be. Mijn favoriete stuk is het
Winkelbouck van zuster Elenora Verbeke. Het
is een receptenboek uit 1751 met allerlei geneeskundige bereidingen, maar er staan ook
alledaagse zoete recepten in. Het is geschreven in het Nederlands en heel wat woorden
zijn in het Brugse dialect. Ik kan daar uren in
bladeren. Dat is pure ontspanning voor mij.
BiS Welke collecties zou je graag nog toegevoegd zien aan ErfgoedBrugge.be?
Y. KEMEL Het zou leuk zijn om ook deeltjes
van de collectie Brugs Ommeland te kunnen
delen op ErfgoedBrugge.be, bijvoorbeeld een
selectie van onze verzameling van meer dan
5.000 heiligenprentjes of de artikelendatabank
van heemkundige artikelen. Zo zou je niet alleen de beelden, maar ook achtergrondinformatie over Brugs erfgoed met een muisklik
kunnen vinden.
BiS Waarom zou je anderen aanraden om ook
te surfen naar ErfgoedBrugge.be?
Y. KEMEL ErfgoedBrugge.be is er zeker niet
alleen voor onderzoekers of heemkundigen.
Elke Bruggeling zou eens moeten surfen naar
de website. Ga er op zoek naar je straat, je vereniging, je familienaam, je geboortejaar of je
favoriete stukje erfgoed. De kans dat je niets
vindt, is (bijna) onbestaande!
Erfgoedbrugge.be
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MONUMENTENPRIJS
BRUGGE 2018

DE KASTEELBOSSEN, UNIEKE NATUUR
OP EEN BOOGSCHEUT VAN BRUGGE

Na de succesvolle edities van 2010, 2012 en
2015 organiseert Stad Brugge dit jaar voor
de vierde keer een Monumentenprijs. De afgelopen jaren gingen vele eigenaars immers
vaak complexe en uitdagende restauratieprojecten aan.

In het Brugse Ommeland bevinden zich de Kasteelbossen. Het gebied omvat een
schat aan toegankelijke natuur en bos in de (deel)gemeenten Sint-Andries, Sint-Michiels, Zedelgem en Jabbeke. Het is erg bosrijk en vormt de grootste groene long in
onze stedelijke omgeving.

Zestien kandidaten dingen mee naar de prijs
van de vakjury en de publieksprijs. Sommige
panden vergden een zeer ingrijpende totaalrestauratie om ze van verdere verkrotting te
redden. Waar bij de ene de straatgevel een
opmerkelijke transformatie onderging, werd
bij de andere juist uiterst behoedzaam en
minutieus ingegrepen.
De zestien projecten zijn in oktober en november te zien in een tentoonstelling in
het Stadsarchief. De expo staat ook op
www.brugge.be/monumentenprijs2018. Je
kunt ter plaatse of via het internet stemmen
op jouw favoriet door het formulier in te vullen. De kandidaat met de meeste stemmen
krijgt de publieksprijs. Wie een stembiljet indient, kan zelf ook een prijs winnen.
Stadsarchief, Burg 11A
www.brugge.be/monumentenprijs2018

Tot de Kasteelbossen behoren onder meer de stedelijke groendomeinen Beisbroek,
Tudor, Chartreuzinnenbos, Foreest, het provinciedomein Tillegembos, het Vloethemveld, het Magdalenagoed, de bossen rond het Kasteel van Loppem en de abdij Zevenkerken. Het is een afwisselende en boeiende streek waar elke natuurliefhebber kan
genieten van de rijke inheemse fauna en flora.
Niet enkel de natuur staat centraal. De Kasteelbossen herbergen ook heel wat cultureel erfgoed. Je kunt van het ene kasteel of historische gebouw naar het andere wandelen of fietsen en landschappen met een boeiende geschiedenis ontdekken.
De musea in de omgeving van de Kasteelbossen zijn een bezoekje meer dan waard.
Voor educatie kun je terecht in het kasteel Beisbroek met zijn Natuurcentrum, Volkssterrenwacht en vernieuwde kruidentuin.
Tal van wandel- en fietsroutes doorkruisen het bosrijke gebied, zoals de Kasteelbossenroute, de Kastelenfietsroute, de Groene Gordel Brugge en de Drie Kastelen Wandelroute. Ook voor sportievelingen valt er veel te ontdekken.
Wie honger of dorst heeft, kan terecht in de tavernes en bistro’s in en rond de Kasteelbossen. Het Kasteelbossengebied herbergt ook verschillende lokale producenten die
hun eigen hoeveproducten verkopen op hun boerderij.
Stad Brugge, de gemeenten Jabbeke en Zedelgem, de Provincie West-Vlaanderen,
Westtoer, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Bosgroep Houtland vzw, het Regionaal Landschap Houtland en de Vlaamse Landmaatschappij willen van de Kasteelbossen een mooi, aantrekkelijk en uitnodigend geheel maken voor bezoekers en inwoners.
Bij deze BiS zit een gratis kaart waarop je een prachtige fietsroute en een overzicht
van de aantrekkelijke troeven van de bijzondere Kasteelbossen terugvindt.
www.kasteelbossen.be
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NIEUWE CURSUS
ZEEANIMATOR OKTOBER 2018
Ben je gefascineerd door de natuur aan zee
en ga je graag op ontdekkingstocht met kinderen? Dan is de driedaagse cursus zeeanimator iets voor jou.
Na deze praktische cursus kunnen diverse
kustorganisaties tussen Knokke en De Panne je inzetten als begeleider van zeeklassen
en groepen met kinderen.
De cursus vindt plaats in het natuureducatief centrum Duinenhuis in Koksijde op vrijdag 12, 19 en 26 oktober, telkens van 9.15 tot
16.15 uur. Het cursusgeld bedraagt 25 euro.
Enkele educatieve publicaties en koffie of
thee tijdens de cursus zijn inbegrepen.
De drie vormingsdagen reiken je een basiskennis aan over de omgang met kinderen,
aanspoelsels en kustnatuur, maar ook over
de plastic soup. Je trekt richting strand en
duinen voor veldwerksessies en gaat verhalend en creatief aan de slag in de natuur.
Ook zeeanimatoren die zich willen bijscholen
kunnen deelnemen.
www.weekvandezee.be
weekvandezee@west-vlaanderen.be

brugge.be

EEN RODE STICKER
OP JE PMD-ZAK?!

HERVORMING VLAAMSE
ENERGIELENING

Werd de PMD-zak niet opgehaald en hangt er
een rode sticker op? Dan heb je waarschijnlijk niet goed gesorteerd. Op de binnenkant
van de sticker vind je sorteertips over wat
wel en wat niet thuishoort in de PMD-zak.
Hersorteer de inhoud en bied de zak bij de
volgende ronde juist aan.

Vanaf 2019 ziet de Vlaamse energielening er
anders uit: de 2%-lening valt weg. De energiehuizen blijven de lening nog verstrekken,
maar enkel aan mensen die aan de inkomensvoorwaarden voldoen en recht hebben
op de 0%-lening.
Vandaag is dat nog een tikje anders. Iedereen kan een Vlaamse energielening aanvragen. Afhankelijk van je inkomen betaal je
2% of 0% rente. Omdat de 2%-lening in 2019
wegvalt, heeft de overheid de inkomensvoorwaarden voor de 0%-lening versoepeld.
Gezinnen met een belastbaar inkomen van
maximaal 30.640 euro (gebaseerd op het inkomen van drie jaar geleden) komen vanaf oktober 2017 in aanmerking voor de 0%-lening.

Wat kan wel?

P = plastic flessen en flacons
M = metalen verpakkingen (ook spuitbussen
van voedingsmiddelen en cosmetica,
aluminium schaaltjes en bakjes,
metalen deksels en doppen)
D = drankkartons

Wat kan niet?

- Andere plastic verpakkingen en voorwerpen zoals plastic potjes en vlootjes, plastic
zakken, folie … Die stop je bij het restafval.
- Verpakkingen van giftige producten, ontstoppingsproducten of motorolie. Die horen bij het KGA (klein gevaarlijk afval) in
het recyclagepark.
- Piepschuim moet je naar het recyclagepark brengen of bij het restafval onderbrengen.
- Aluminiumfolie of aluminium zakjes van
bijvoorbeeld limonade of kattenvoeding
maken deel uit van het restafval.
- Andere kartonnen verpakkingen dan
drankkartons, zoals dozen van chips,
tabaksdozen en dozen van melkpoeder,
zijn restafval.

Hoe voorkom je PMD?

- Koop groenten en fruit in bulk.
- Breng je eigen bewaardozen mee naar de
slager.
- Kies voor herbruikbare of navulbare verpakkingen.
www.brugge.be/afval-en-netheid
www.ivbo.be

Waarvoor dient de lening?

De Vlaams energielening dient voor tal van
energiebesparende ingrepen:
- het vernieuwen van je dak voor het plaatsen van dakisolatie;
- plaatsing van dakisolatie, muurisolatie en
vloerisolatie;
- plaatsing van hoogrendementsglas;
- plaatsing van zonnepanelen;
- vernieuwen van het verwarmingssysteem;
- …

Wie komt in aanmerking
vanaf 2019?

- Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 30.640 euro
(het inkomen van drie jaar geleden dient
als referentie).
- Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1).
- Gezinnen met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager dan of gelijk aan
18.363,39 euro. Dit bedrag mag je verhogen met 3.399,56 euro per persoon ten
laste (meest recente aanslagbiljet).
- Personen in schuldbemiddeling die hun
verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
- Personen in OCMW-begeleiding, omdat die
hun energiefactuur niet kunnen betalen.
- Beschermde afnemers.
Als je niet tot een van deze doelgroepen
behoort en toch een energielening wil aanvragen, moet je snel zijn. De meeste energiehuizen hanteren 1 december 2018 als
deadline. Anders geraakt je aanvraag niet
tijdig verwerkt.
Het energiehuis voor regio Brugge is vereniging
De Schakelaar in het Huis van de Bruggeling,
Frank van Ackerpromenade 2 (Station), 8000 Brugge.
www.deschakelaar.be
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PALEISJE PIMPEN?
GRUUTHUSE ZKT. JONG GEWELD
Op donderdag 23 mei 2019 opent het Gruuthusemuseum weer
de deuren. De bezoekers zullen niet alleen kunnen genieten
van een vernieuwde museumopstelling. Ze zullen ook kennismaken met de creatieve jongerenbende van Musea Brugge.

EEN NIEUWE WIND

Het is niet zo vanzelfsprekend om erfgoed te combineren met
de leefwereld van jongeren, maar het vernieuwde Gruuthusemuseum gaat die uitdaging niet uit de weg. Om jongeren een
stem te geven in het museum wordt een lab opgericht voor creatievelingen tussen 18 en 24 jaar. Onder het motto ‘Plus est en
nous’ mogen zij het stof van het museum blazen.

PLUS EST EN NOUS

‘Plus est en …’ - het devies van Lodewijk van Gruuthuse - wordt
de leidraad van het nieuwe museum. Er schuilt immers meer
achter een schilderij, een wandtapijt, een glasraam of een stuk
zilverwerk dan je eerst zou denken. Stuk voor stuk getuigen
de tentoongestelde objecten over meer dan 500 jaar Brugse
geschiedenis. Samen vertellen ze het verhaal van de mensen
die in de stad woonden en werkten.
Omdat een museum en zijn erfgoed ook vandaag een zinvolle
betekenis zouden hebben, gaat het Gruuthuseumuseum samen met de jongeren op zoek naar de ‘Plus’ in henzelf.
Centraal staat de vraag wat het erfgoed van het Gruuthusemuseum vandaag voor de jongeren betekent. Hoe denken zij
erover? Wat vinden zij belangrijk? Zien zij een verband met actuele thema’s of met hun eigen leefwereld? Maar het gaat verder dan denken alleen. Net zoals de zilversmid enkele eeuwen
geleden boven zichzelf moest uitstijgen om zijn werkstuk af te
leveren, wil het Gruuthusemuseum de groep jongeren uitdagen om hun talenten te ontwikkelen.

EEN JONGERENPRODUCT

De komende maanden zullen de jongeren een creatie uitwerken. Wat dit zal zijn, ligt in hun handen. Tijdens een intensief
en creatief proces mogen zij zich inleven in het erfgoed van het
museum. Professionele kunstenaars begeleiden hen daarbij.
Ze dompelen hen onder in een breed scala van kunstvormen:
van fotografie tot film en van woord tot techniek.
Het resultaat, de jongerenvisie en -interpretatie van het
museum, zal voor bezoekers uit binnen- en buitenland te zien
zijn in de laatste zaal van het nieuwe museumparcours, de
prachtig gerestaureerde zolder op de derde verdieping van
het Gruuthusepaleis.

Heb je interesse om een actuele en relevante
betekenis te geven aan het museum en deel uit
te maken van de jongerenbende? Of wil je meer
informatie? Check dan paleisjepimpen.be!
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HET NIEUWE SCHOOLJAAR:
EEN BETAALBARE START VOOR IEDEREEN
ONDERWIJSCHEQUES

AXI-BONNEN

Wat zijn onderwijscheques?
Met onderwijscheques kun je verplichte schoolkosten betalen en korting
krijgen op de schoolkosten van je kind(eren). Een onderwijscheque kost
2 euro, maar is 10 euro waard. De cheques staan op naam en zijn het
hele schooljaar geldig. Niet-gebruikte cheques kun je niet inwisselen.

Wat zijn jeugd-AXI-bonnen?
De jeugd-AXI-bon is een kortingsbon voor het jeugdwerk en jeugdactiviteiten. Ieder Brugs kind tussen 3 en 18 jaar heeft recht op 10 euro
aan gratis jeugd-AXI-bonnen. Je kunt er bijvoorbeeld de activiteiten
van Kwiplus, Kwibus of het lidgeld van de jeugdbeweging mee betalen. Je mag de bon ook gebruiken om er de buitenschoolse kinderopvang tijdens de schoolvakanties mee te bekostigen.

Wie kan de cheques kopen?
Ouders en voogden bij wie het kind gedomicilieerd is, kunnen de cheques kopen. Ze moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
- ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van
Brugge;
- een van de inwonende familieleden (verwantschap eerste graad)
moet recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (VT);
- een van de ouders zit in een collectieve schuldenregeling.
Als de leerling meerderjarig is en niet meer bij de ouders of voogd
woont, dan kan hij/zij zelf de onderwijscheques aankopen.
Waar kun je de cheques kopen?
De onderwijscheques voor het schooljaar 2018-2019 zijn tussen 1 juli
2018 en 30 juni 2019 te koop na afspraak in het Huis van de Bruggeling,
via de Opvoedingswinkel of via het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie.
Maak een afspraak
Maak een afspraak via 050 44 8000, info@opvoedingswinkelbrugge.be of
050 47 55 15. Neem een inschrijvingsattest van de school en een bewijs
van verhoogde tegemoetkoming/een bewijs van collectieve schuldenregeling mee.

Beschik je over een OCMW-participatiekaart of het RVV-statuut? Dan
krijg je voor 50 euro jeugd-AXI-bonnen voor het eerste kind. Vanaf het
tweede kind ontvang je bonnen ter waarde van 75 euro.
Wat zijn sport-AXI-bonnen?
De sport-AXI-bon is een bon die korting geeft op de kosten om te sporten in Brugge (geldig bij erkende verenigingen en sportinitiatieven, de
drie Brugse zwembaden, de stedelijke sportcentra en de activiteiten van
de Sportdienst).
Beschik je over een OCMW-participatiekaart of het RVV-statuut dan kun
je voor 50 euro aan kortingsbonnen ontvangen. Vanaf het tweede gezinslid die aan die voorwaarde voldoet, ontvang je bonnen ter waarde
van 75 euro.
Hoe ontvangen?
Ga naar het Huis van de Bruggeling en neem een ziekenfondsklevertje
mee (op naam van je kinderen in geval van de jeugd-AXI-bonnen).

HUIS VAN DE BRUGGELING, FRANK VAN ACKERPROMENADE 2 (STATIONSPLEIN)
WWW.BRUGGE.BE/ONDERWIJSCHEQUES
WWW.BRUGGE.BE/JEUGD-AXI-BON
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Sinds 2010 werkt het Brugse stadsbestuur samen
met Sport Vlaanderen en Moev (de vroegere Stichting Vlaamse Schoolsport) om leerlingen uit het secundair onderwijs te laten sporten. Het project heet
Sport Na School en stimuleert de jongeren om net na
de schooluren fysiek actief te zijn.
Vanaf dit schooljaar start er ook een aanbod voor lagereschoolkinderen: Sportsnack. Het gaat om sportieve naschoolse opvang tussen 16.00 en 18.00 uur.
Het sporten vindt plaats in de eigen school, maar
leerlingen van scholen zonder sportaccommodatie
kunnen uitwijken naar een geschikte ruimte in de
schoolbuurt.
Nicolas Stael is als FOLLO-leerkracht (Flexibele Opdracht Leerkracht Lichamelijke Opvoeding) aangesteld als verantwoordelijke. Hij staat in voor het aanbod en de contacten met de verschillende scholen.
www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/voor-elke-leeftijd-wat/
sport-na-school/
nicolas.stael@sportnaschool.be
0474 233 166

Griezel mee met Kwibus
tijdens de herfstvakantie
Deze herfstvakantie komen zombies en vampieren naar het Kwibusplein.
Ben je tussen 4 en 15 jaar? Kom dan meegriezelen op een van de vijf
locaties. Vooraf inschrijven is niet nodig, je kunt de dag zelf langskomen
voor en na de activiteiten.
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 Sint-Leo, Blankenbergse Steenweg 217, 8000 Sint-Pieters
Kwibus is open van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 2 november,
van 7.30 tot 17.30 uur. Op donderdag 1 november is Kwibus gesloten.
Een halve dag Kwibus kost 2,5 euro, een volledige dag 5 euro.
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus
facebook.com/kwibusbrugge
kwibus@brugge.be
050 44 83 33

Stijn Van de Voorde komt naar
de Dag van de Jeugdbeweging
Dit jaar is vrijdag 19 oktober de Dag van
de Jeugdbeweging. De Stad trakteert dan
alle leden die in uniform opdagen op een
ontbijt en een livepresentatie door Stijn
Van de Voorde (Studio Brussel).
Afspraak van 6.30 tot 8.15 uur op de Balkonrotonde (Station).
www.jeugddienstbrugge.be/dagvandejeugdbeweging
facebook.com/jeugddienstbrugge
jeugdaanbod@brugge.be
050 44 83 33
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VRIJWILLIGERSCENTRALE
Op zoek naar vrijwilligerswerk?
Deze vacatures zijn de meest dringende.
Wil je meer opties?
Kijk dan zeker op www.brugge.be/vrijwilligerswerk.

SENIOR CONSULTANTS VLAANDEREN
Ben je hoger opgeleid, met (brug)pensioen en heb je
een schat aan ervaring, kennis en expertise opgedaan in
een bedrijf of organisatie? Ben je bereid om dit alles belangeloos ter beschikking te stellen aan KMO’s, administraties, instellingen en organisaties in de sociale en
culturele sector? Dan ben je de geknipte vrijwilliger voor
de Brugse afdeling van Senior Consultants Vlaanderen.
SCV, afd. Brugge
Freddy Dobbelaere
0474 88 01 44
freddy.dobbelaere3@telenet.be
www.seniorconsultantsvlaanderen.be

SURVIVALRUN BRUGGE-DAMME-BRUGGE
Voor de Survivalrun van zondag 4 november is de organisatie op zoek naar juryleden, seingevers, administratief
personeel en medewerkers die de bevoorradingsposten
willen bemannen.
De organisatoren geven voor coaching waar nodig en
zorgen voor een passende beloning voor je inzet.
Survivalrun Brugge
Luc Lutters
0495 93 62 04
survivalrun.brugge@gmail.com
www.survivalrunbrugge.be

HULPLIJN AWEL
Meer dan 70% van de jongeren vindt hulp bij Awel, de
Nederlandstalige hulplijn voor kinderen en jongeren in
België.
“Af en toe neem ik contact op in moeilijke tijden. Door
Awel kom ik er weer door.” (Meisje, 11 jaar).
Word een luisterend oor! Iets voor jou?
Awel
Hanne Jacobs
02 534 37 43
hanne@awel.be
www.awel.be

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

OPROEP: VRIJWILLIGERS 85-PLUS ACTIE
Dit najaar vindt de jaarlijkse peperkoekactie plaats voor de thuiswonende
85-plussers. Ook deze keer is het de bedoeling dat alle Brugse thuiswonende 85-plussers tijdens de Ouderenweek - van maandag 19 november
tot en met zondag 25 november - een bezoekje krijgen en daarbij getrakteerd worden op een peperkoek.
Wil je meehelpen aan de actie en peperkoek verdelen?
Neem dan contact op met de dienst Welzijn in het
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein),
dienst.welzijn@brugge.be of 050 47 55 16.
Alvast bedankt voor je enthousiaste medewerking!
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STAD ONDERSTEUNT INNOVATIEVE
SPORTEVENEMENTEN
In april 2018 besliste het stadsbestuur om
vernieuwende sportinitiatieven van Bruggelingen te stimuleren met een eenmalige
financiële ondersteuning. Gekoppeld aan de
Europese Week van de Sport, konden particulieren of verenigingen een nieuw sportief
evenement organiseren of een lessenreeks
starten voor een breed publiek of een specifieke doelgroep.
Er golden enkele voorwaarden. Vooreerst
moest het gaan om een sportief initiatief dat
aanzet tot bewegen en plaatsvindt in Brugge
van 23 september tot 31 december 2018.
Bovendien moest het een laagdrempelig en
publieksgericht project zijn dat werd georganiseerd door inwoners van Brugge of door
Brugse verenigingen zonder winstoogmerk.
Er werden acht projecten ingediend. Daaruit
selecteerde de jury er twee om financieel te
steunen:
8000 Running: een loopcriterium van 5 kilometer op een afgesloten circuit;
Fit for Free: gratis groepslessen in Brugse
parken, gebaseerd op het concept van `Our
Parks' in Londen.
www.brugge.be/bruggesport2018

NIEUWE REEKSEN START TO
Proeven van nieuwe sporten zonder investering of verdere verplichtingen? Snuister dan
even rond in het stedelijk aanbod van Start
to-lessen voor het najaar 2018 en voorjaar
2019. Tegen een heel voordelige prijs leren
gediplomeerde lesgevers je op een veilige en
correcte manier in een vijftal initiatielessen
de basis van een bepaalde sport.
Op het programma staan onder meer zeilwagenrijden (op het strand van Zeebrugge),
streetworkout, frisbee, squash en boksen.
Het volledige aanbod vind je op de website.
De verzekering en het gebruik van de materiaal, kleedkamer en de douche zijn in de
prijs inbegrepen. De reeksen hebben plaats
in oktober, november en december.
www.brugge.be/Startto

TWEEDE EDITIE GREAT
BRUGES MARATHON
Na een uitverkochte eerste editie vorig jaar
wordt op zondag 21 oktober weer de Great
Bruges Marathon georganiseerd. Op het programma staan een marathon en een halve
marathon over het volledige Brugse grondgebied. De halve marathon kun je op de terugweg al wandelend afleggen. De start vindt
plaats op de Dijver, de aankomststreep ligt
op de Markt.
Nieuw dit jaar is de Family Walk van 8 kilometer waarbij je met je gezin een gezellige
wandeling aflegt in de Brugse binnenstad.
Verdere info en hoe je kunt inschrijven, vind
je online.
Start: marathonlopers om 9.00 uur, halve marathonlopers
om 10.00 uur, halve marathonwalk om 10.15 uur, Family
Walk om 10.30 uur
www.sport.be/greatbrugesmarathon/2018/nl/25
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ORIËNTATIELOOP GULDEN KAMER

URBAN TRAIL BRUGGE
Op zondag 11 november mag je Brugges geheimen ontrafelen op je loopschoenen, want
dan wordt de vijfde editie van de Urban Trail
georganiseerd. Het parcours loopt door heel
wat interessante gebouwen die speciaal voor
de Urban Trail hun deuren openzetten. De
start vindt plaats op de Markt, finishen gebeurt op de Burg.
Organisator Golazo is momenteel bezig met
het vastleggen van de laatste locaties. Het
definitieve parcours wordt eind oktober bekendgemaakt.
Info en inschrijven (tot zaterdag 10 november)
via ww.sport.be/bruggeurbantrail/2018/nl

Sportcentrum de Gulden Kamer in Sint-Kruis
is hét Brugse sportpark voor openluchtsporten. Je kunt er voetballen, frisbeeën, basketten, krachtballen, tennissen, boogschieten,
cricketten, padellen en nog veel meer. Sinds
kort is er ook een oriëntatieloopparcours.
Deze leuke en leerrijke sport combineert lopen met het zoeken naar bepaalde oriëntatiepunten op een kaart.
In de Gulden Kamer is er een vast parcours,
maar er worden ook MAPICO-oriëntatie
bordjes gebruikt en dat is een primeur voor
West-Vlaanderen. Met deze bordjes kun je
spelenderwijs je weg zoeken aan de hand van
kleuren, cijfers of afbeeldingen van dieren.
Je kunt de kant-en-klare opdrachten afwerken, maar je eigen zoektocht samenstellen
behoort ook tot de mogelijkheden.
Het oriëntatieloopparcours is geschikt voor
zowel individuele deelnemers als voor scholen en jeugd- of sportverenigingen.
sportdienst@brugge.be
050 44 8000

BRUGS DUIKCENTRUM OPENT
DE DEUREN
Brugge heeft vijf erkende duikclubs die
duiken op Brugs grondgebied: Barracuda,
BCOS, CDT, RDS en RDT. Omdat deze clubs
met infrastructurele problemen kampten,
besliste het stadsbestuur in maart 2016 om
te onderzoeken of ze in de voormalige provinciale sport- en uitleendienst in de Doornstraat (dichtbij Lago Olympia Brugge) terecht
zouden kunnen. In januari van vorig jaar besliste de Stad om het pand op te knappen en
in gebruik te geven aan de vijf clubs.
De gebouwen werden deze zomer omgebouwd
tot Brugs duikcentrum. Het zal de thuisbasis
worden voor de vijf Brugse duikclubs. Zij kregen midden september de sleutels om alles
in te richten. Over enkele weken wordt het
duikcentrum officieel in gebruik genomen.

ZWEMBAD KTA OPEN VOOR
SPORTCLUBS EN DOELGROEPEN
Stad Brugge en het KTA in Sint-Michiels
sloegen de handen in elkaar om het zwembad van het KTA na schooltijd (vanaf 17.00
uur of tijdens vakantieperiodes) open te
stellen voor sportverenigingen en voor doelgroepen. Door de samenwerking kan dat aan
het stedelijk tarief voor erkende sportverenigingen en zorginstellingen. Vanuit Vlaanderen kwam ondersteuning om binnenkort de
nodige infrastructurele aanpassingen uit te
voeren en de vereiste redders te voorzien.
Het voordeeltarief van 18,59 euro per uur
voor verenigingen wordt nu al toegepast.
Het toezicht van een gediplomeerd redder
is daarbij inbegrepen. De aanpassingen voor
verbeterde toegankelijkheid gebeuren de komende maanden.
KTA Sint-Michiels, Rijselstraat 7
Wim Schellaert, sportcoordinator@ktabrugge.be

INTERVIEW
COACHES DIETER EN PIETER HELPEN BEWEGEN OP VERWIJZING VAN DE HUISARTS

Van links naar rechts: Hanne, Marijke, Svea, Dieter, Pieter, Helga en Jan

H

et is een wetenschappelijk gegeven dat actieve mensen fitter en gezonder zijn. Om zo'n
leven te bereiken, hoef je echt niet aan topsport te doen. Eenvoudigweg bewegen volstaat, maar toch hebben veel mensen nog een klein
duwtje in de rug nodig. Een beweegcoach kan daarbij helpen. In Brugge kun je na doorverwijzing van je
huisarts al voor 5 euro per kwartier een beroep doen
op zo’n coach.
Bruggelingen Dieter Vandenbroucke en Pieter Metsu
zijn twee ‘Bewegen op Verwijzing’-coaches. Zij hielpen al tientallen stadsgenoten om een gezondere levensstijl aan te nemen.

BiS Dieter, wat doet een beweegcoach?
DIETER VANDENBROUCKE Ik begeleid mensen van alle
leeftijden en achtergronden. Een ding hebben ze gemeen: ze hebben slechte herinneringen aan de turnles
(lacht). Ik haal ze graag uit hun zetel. We stellen samen
een beweegplan op: haalbaar, op je eigen tempo en ingebed in je dagelijkse leven.
Als de huisarts je doorverwijst, kost een privéconsultatie
20 euro per uur. Voor mensen die recht hebben op de
sport-AXI-bonnen van de Stad kan dit zelfs gratis.
BiS Hanne, jij bent huisdokter. Welke rol speel de huisarts in dit verhaal?
HANNE CLOETENS Veel patiënten kampen met overgewicht, hebben psychosomatische klachten, ervaren pijn
of zijn kortademig. Ik merk dat bewegen hen goed doet,
maar de stap naar een sportclub durven ze vaak niet te
zetten. Veel gehoorde excuses zijn: te weinig tijd of geen
zin om naar een sportclub te gaan. Het gekke is bovendien dat bij sporten velen blijkbaar denken aan een duur
fitnessabonnement.
De coach waar ik mensen naar doorverwijs geeft privébegeleiding en helpt zoeken naar een gepaste vorm
van beweging. Dat duwtje in de rug doet wonderen. De
laatste patiënte die ik heb gestuurd, wandelt nu elke dag
in de buurt. Ze komt ook te voet op consultatie. Dat zou
ze vroeger nooit hebben gedurfd.
BiS Pieter, wat zijn jouw ervaringen als beweegcoach?
PIETER METSU We hebben al enkele mooie resultaten
en inspirerende verhalen. We helpen volwassenen van
alle leeftijden en met elke achtergrond. Sommigen hebben een medisch verleden, anderen niet. Ons doel is om
preventief te werken aan de gezondheid door meer te
bewegen en minder te zitten in het dagelijkse leven.
Svea is 33 jaar en woont in Sint-Andries. Zij was onze
eerste deelneemster. Drie jaar geleden kreeg ze een
beroerte, waardoor haar hersenen heel weinig prikkels
kunnen verdragen. Daardoor is ze snel moe. Toch wilde
ze haar ziekteverlof actief doorbrengen. Haar huisarts
leerde haar 'Bewegen op Verwijzing' kennen. Haar gezondheid ging er merkbaar op vooruit. Het bewegen
heeft een positieve invloed op haar hersenen, gaat hoge
bloeddruk tegen en verbetert haar gemoedstoestand.

Dat duwtje
in de rug
doet wonderen
Ze ging aan de slag met de sportshopkaart van Stad
Brugge, nam deel aan een recreatieve loopwedstrijd
voor het goede doel en volgt nu wekelijks yoga. Dat extra
duwtje hielp haar op weg naar een actievere levensstijl.
BiS Zijn er nog voorbeelden?
P. METSU Een ander boeiend verhaal is dat van Marijke.
Zij is blind. Ze is 61 jaar en bijna met pensioen, maar
kan niet zo gemakkelijk het huis uit. Ze ging in haar
buurt op consultatie in het dienstencentrum De Balsemboom. Haar eerste doel om meer te bewegen, was
wandelen rond de Brugse Vesten. Dit was niet evident.
Daarom zijn we op zoek gegaan naar een beweegbuddy
voor haar. Samen met haar beweegbuddy kwam ze geregeld buiten, maar ze wou meer. Daarom doen we een
beroep op vrijwilligers uit de buurt om haar daarbij te
helpen. Sinds september neemt ze deel aan de cursus
oriëntaalse dans van het dienstencentrum en dankzij de
sport-AXI-bonnen krijgt ze jaarlijks een aantal uren gratis coaching bij mij.
D. VANDENBROUCKE Jan (54) heeft diabetes. Hij werkt
in een callcenter. In zijn beweegplan was het uiteindelijke doel om elke dag naar zijn werk te fietsen. Tijdens
de wintermaanden is dit niet altijd een pretje. We spreken dan met elkaar af en ik coach hem om die moeilijke
periode door te komen. Hij onderbreekt nu ook geregeld
het lange zitten door rechtstaand te telefoneren. Ook
zijn collega doet mee. Bewegen helpt hem zijn diabetes
onder controle te houden.
Jan komt samen met zijn vrouw Helga (52) op coaching
en ze hebben veel steun aan elkaar. Ze maken graag
uitstappen en recent nog hebben ze geïnvesteerd in
elektrische fietsen en een degelijk fietsrek. Ze genieten
terug samen.
Vraag een verwijsbrief aan je huisarts. Consultaties vinden plaats op
meerdere locaties in Brugge. Kostprijs: 5 euro per kwartier of 1 euro per
kwartier voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Gratis met
sport-AXI-bonnen (www.brugge.be/sport-axi-bonnen).
www.bewegenopverwijzing.be
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WEDSTRIJD DUURZAME
VOEDSELSTRATEGIE: WAAG JE KANS!

CAMPAGNE INTRAFAMILIAAL GEWELD

REBUS IN BRUGGE
Rebus, het West-Vlaamse regenbooghuis, is
het aanspreek- en informatiepunt voor alles
wat te maken heeft met seksuele oriëntatie,
genderidentiteit en genderexpressie. Vanaf
nu is er elke maandag iemand van Rebus
aanwezig in de Brugse Vrijwilligerscentrale.
Heb je informatie, materiaal, advies of tips
nodig? Wil je een vorming op poten zetten of
heb je gewoon nood aan een goed gesprek?
Voor dit alles kun je bij deze medewerker terecht. Neem contact op via info@rebuswvl.be
of kom langs op maandagnamiddag tussen
13.00 en 16.00 uur.
Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6
www.rebuswvl.be
info@rebuswvl.be

Geweld in het gezin is een ernstig en vaak
voorkomend maatschappelijk probleem dat
de grootste aandacht verdient. Net zoals
andere vormen van geweld is huiselijk geweld totaal onaanvaardbaar en bovendien
strafbaar. Het komt voor in alle lagen van de
bevolking en iedereen kan er het slachtoffer van worden. Daarnaast is het een thema
waar nog steeds een enorm taboe op rust en
waar erg veel schaamte over bestaat.
Informatie en sensibilisering is van cruciaal belang om dit taboe te doorbreken. Stad
Brugge wil een verhoogde alertheid voor het
thema creëren en organiseert tal van activiteiten tijdens de campagne die loopt van
zondag 25 november tot en met donderdag 6
december. Daarbij worden allerlei hulpmiddelen, praktijken en innovatieve manieren
van werken in de kijker geplaatst.
www.brugge.be/intrafamiliaalgeweld

Het kennis- en ontmoetingsplatform Brugs
Food Lab is dé spil van het duurzame voedselsysteem in onze stad. De zowat veertig
organisaties die er deel van uitmaken, stelden samen de voedingsstrategie op voor
het stadsbestuur. Ze werken acties uit rond
stadslandbouw, stadstuinieren, korte keten,
fair trade en voedselverlies. Ze verzorgen
ook educatie over deze thema’s.
Naar aanleiding van Bruggesmaakt - de
Brugse duurzame voedselstrategie - en
de ambitie om klimaatneutraal te worden
in 2050, organiseert Stad Brugge weer een
wedstrijd voor projecten die kaderen in
stadslandbouw/stadstuinieren, korte keten,
voedselverlies, fair trade of minder vleesconsumptie.
Kriebelt het om hierrond iets op te starten
in Brugge? Aarzel niet en dien je project
in voor 9 november 2018. Wie weet win je
2.500 euro.
Inschrijven doe je via foodlab.brugge.be.
Je vindt er ook de winnende projecten van
vorige jaren.
leefmilieu@brugge.be
050 47 53 80
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WEEK VAN DE FAIR TRADE
De Week van de Fair Trade, nog tot en met zaterdag 13 oktober, is een
jaarlijkse campagne die fair trade en fairtradeproducten in het hele land
in de kijker zet. Dit gebeurt met een algemene nationale campagne,
maar ook lokaal, met activiteiten in jouw buurt.
Raadpleeg de Herfstagenda van BiS om te zien welke fairtradeactiviteiten je nog in Brugge kunt beleven. Kies tijdens de Week van de Fair
Trade ook voor fair trade in je winkelkar, want fairtradeproducten vind je
in elke supermarkt. Je herkent ze aan een van deze logo’s:

brugge.be

BRUGGE WERKT!
EXPO VAMOS VACATUROS IN
MIJN BRUGGE
Brugge Werkt! is een project van Stad Brugge en een aantal
lokale partners die actief zijn rond tewerkstelling. Het doel is
om erkende vluchtelingen met een lage scholingsgraad aan
een job te helpen.
In dat kader haalt Brugge Werkt! Vamos Vacaturos naar
Brugge. Deze tentoonstelling is een initiatief van Provincie
West-Vlaanderen en focust op diversiteit in de West-Vlaamse
bedrijven. Via foto en film getuigen mensen van buitenlandse
afkomst over hun werkervaringen als nieuwkomer in onze
regio. Daarnaast vertellen vertegenwoordigers van enkele
West-Vlaamse bedrijven over diversiteit op de werkvloer.
Tussen maandag 22 oktober en maandag 3 december kun
je de expo bezoeken in de tentoonstellingsruimte van Mijn
Brugge aan het Stationsplein.

Sjokla al geproefd?
De Week van de Fair Trade biedt ook de uitgelezen kans om van de Brugse stadschocolade Sjokla te smullen of die cadeau te geven aan vrienden
en familie. Sjokla bestaat in een melk- in en een fondantversie en is te
koop voor 5 euro in Mijn Brugge, de Brugse Museumshop, Oxfam wereldwinkel, Dille & Kamille en bij de deelnemende Brugse chocolatiers.
www.brugge.be/fairtrade
noordzuiddienst@brugge.be
050 44 82 44

Mijn Brugge, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
Maandag tot en met donderdag open van 10.00 tot 17.30 uur,
vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur.
Gesloten op zon- en feestdagen.
www.vamosvacaturos.be
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DIGITALE WEEK

VRIJDAG 19 OKTOBER TOT EN MET ZONDAG 4 NOVEMBER
Online wordt stilaan de norm in onze samenleving.
Papier verdwijnt zienderogen en maakt plaats voor
bits en bytes. Toch zijn er nog heel wat digibeten.
Met het nationale initiatief Digitale Week maken tal
van overheden en verenigingen iedereen op een laagdrempelige manier wegwijs in de digitale wereld. Stad
Brugge, OCMW en een hele reeks (partner)organisaties zetten workshops en infosessies op het getouw.
De Digitale Week is het moment bij uitstek om je licht
op te steken over multimedia, internet, gsm’s en allerlei middelen die ons leven gemakkelijker maken.

PROGRAMMA

In aanloop naar de verkiezingen kun je in Mijn Brugge
(naast het Huis van de Bruggeling), in Hoogstraat 9 en
in een aantal dienstencentra het stemmen oefenen
op een stemcomputer. In Mijn Brugge krijg je hulp
om een profiel aan te maken op de website van Stad
Brugge. Met dat profiel regel je online je administratie met de Stad.
De Digidokters helpen je met al je vragen over je
smartphone of tablet. Mintus leert je hoe je ‘in de
cloud’ kunt werken en hoe je betaalt met je smartphone. Breng zeker ook een bezoekje aan bibliotheek
De Garve. Je krijgt er uitleg over de vele digitale toepassingen van de bib. Wist je bijvoorbeeld dat je er nu
e-readers kunt lenen?
Heb je interesse voor je familiegeschiedenis? De digitale databanken van het Rijksarchief maken het mogelijk om je stamboom samen te stellen. Daarnaast
leert het SNT Volwassenenonderwijs je alles over digitale fotografie.

DIGIBESITAS!?
VOORDRACHT DOOR DR. LIEVEN DE MAREZ
(UGENT / MICT-IMEC)

VERWENDAG EN START DIGITALE WEEK IN DE BIB
Op zaterdag 20 oktober verwent de Bib haar bezoekers met
een drankje en biedt ze - in het kader van de Digitale Week –
een programma aan met een digitale toets. Stel je vraag aan
een van de digidokters, probeer te schilderen in virtual reality
of maak kennis met de digitale boekenstandjes in Hoofdbibliotheek Biekorf en de filialen. In de hoofdbibliotheek geeft Gene
Van Gampelaere om 10.30 uur uitleg over gezondheidsapps.

De Digimeter-studie houdt de vinger aan de pols van ‘digitaliserend Vlaanderen’. Sinds twee jaar legt de Digimeter het
fenomeen van Digibesitas vast. Steeds meer Vlamingen kampen met een “teveel of overgewicht aan digitale contactmomenten” en worstelen met het onder controle krijgen van hun
smartphone, notifications en sociale netwerken. Hoe we daar
best mee omgaan, verneem je op woensdag 24 oktober om
20.00 uur van Lieven De Marez. Hij is professor Media, Technologie en Innovatie aan de UGent en leidt de onderzoeksgroep Media en ICT (MICT).
Inschrijven doe je op www.brugge.be/digibesitas of
via 050 47 24 10.
De lezing vindt plaats in de Leeszaal van Hoofdbibliotheek
Biekorf, Kuipersstraat 3. Ze bijwonen kost 5 euro. Voor de
Vrienden van de Biekorfbibliotheek is dit gratis.

Het volledige programma vind je op brugge.be/digitale-week, www.digitaleweek.be en in de brochure die onder meer in
het Huis van de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2, Stationsplein), in Hoogstraat 9 en in de bibliotheken ligt.
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TAAL·FEEST@BIB
FEESTELIJKE
OPENING TAALPUNT
Op zaterdag 17 november opent de Openbare
Bibliotheek Brugge officieel haar Taalpunt,
een nieuw infopunt voor wie Nederlands
leert of het wil oefenen. Je vindt er taalcursussen, boeken en kranten in eenvoudig Nederlands.
Het wordt een feestelijke opening waarin een
brug wordt geslagen tussen het Nederlands
en de verschillende thuistalen die in onze
stad worden gebruikt. Kom met de kinderen
genieten van een meertalig voorleesmoment
of snuister eens in de aangevulde collecties
in het ‘Taalpunt volwassenen’ of ‘Taalpunt
jeugd’. Het wordt een dag vol activiteiten voor
iedereen die houdt van taal.
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3
Het volledige programma vind je op
brugge.be/taalpunt-feest.
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NIEUW: MEERTALIGE
TUSSEN D’OORTJES
Houd je van verhalen en voorlezen? Dan ken
je zeker de ‘Tussen d’oortjes’ van de Openbare Bibliotheek Brugge. Deze creatieve voorleesmomenten zijn er voor kinderen vanaf 3
jaar. Maar hoe zouden die mooie verhalen
klinken in een andere taal? Je ontdekt het
tijdens de Voorleesweek (zaterdag 17 tot en
met zondag 25 november). Bezoek gratis een
van de meertalige voorleesmomenten en ga
spelenderwijs aan de slag met het verhaal en
de gebruikte talen (telkens Nederlands maar
ook Arabisch, Pools, Roemeens en Chinees).
www.brugge.be/tussen-d-oortjes
GRATIS
Hoofdbibliotheek Biekorf (Kuipersstraat 3) en filialen
In samenwerking met SNT en IVO

GROTE BOEKENVERKOOP
Romans, thrillers, fantasy, jeugdboeken,
strips, dvd’s, cd’s, tijdschriften, informatieve
boeken en anderstalige romans: je vindt ze
allemaal op vrijdag 26 (9.30 tot 19.00 uur) en
zaterdag 27 oktober (9.30 tot 17.00 uur) tijdens de grote boekenverkoop van de Openbare Bibliotheek Brugge. De verkoop vindt
plaats in de Biekorf Theaterzaal. De boeken
worden voortdurend aangevuld. Je hoeft dus
niet noodzakelijk op vrijdagochtend te komen
om mooie vondsten te doen.
Biekorf Theaterzaal, Sint-Jakobsstraat 8
www.brugge.be/bibliotheek
In samenwerking met de Vrienden van
de Biekorfbibliotheek vzw
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BRUGGE EN HET ONGEKENDE
OORLOGSDAGBOEK VAN
STIJN STREUVELS
EVOCATIE EN VOORDRACHT DOOR
KAREL PLATTEAU EN OSWALD MAES
Tijdens de Eerste Wereldoorlog waagde Stijn
Streuvels zich door verboden gebied om zijn
broer en zus in Brugge te bezoeken. Vier jaar
lang noteerde hij tal van beschouwingen in
een oorlogsdagboek. Brugge komt daar
meer dan dertig keer in voor.
Dr. Karel Platteau, Bruggeling en Streuveliaan, brengt op donderdag 8 november om
20.00 uur in de Leeszaal van Hoofdbibliotheek Biekorf een lezing over het belang van
Brugge voor het schrijverschap van Streuvels en de rol van onze stad in dit oorlogsdagboek. Oswald Maes, beroepsacteur (Theater Antigone, ‘Rogerke’ in Thuis) en ook een
Bruggeling, evoceert op een schitterende
manier de citaten over Brugge.
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3
Inschrijven doe je op
www.brugge.be/oorlogsdagboek-Streuvels of
via 050 47 24 25.
De lezing bijwonen kost 5 euro.
Voor de Vrienden van de Biekorfbibliotheek is dit gratis.

LEZING
ZWARTE KAT SESSIE:
BEGRAFENISRITUELEN
IN BRUGGE

LEZING
SNUISTEREN DOOR DE
TEXTIELCOLLECTIE VAN
HET GRUUTHUSEMUSEUM

Rituelen zijn vaak verbonden aan feestdagen
en belangrijke gebeurtenissen. Ook overlijdens horen daarbij. Op donderdag 18 oktober, van 14.00 tot 16.00 uur in het Volkskundemuseum, vertelt Dirk Verstraete, gepokt
en gemazeld in Brugse rituelen en verhalen,
hoe de Bruggelingen een begrafenisdienst
vroeger vorm gaven. Verstraete is gids en
bestuurslid bij Hello Bruges.

Na de dood van barones Liedts werd haar
indrukwekkende kantcollectie aan het
Gruuthusemuseum geschonken. Haar man
schikte persoonlijk de uitzonderlijke stukken
in de vitrinekasten. Door de jaren heen werd
de bijzondere verzameling een must om te
zien. Ze werd ook uitgebreid met onder andere de collectie Verstraete Lamaral.
In het vernieuwde Gruuthusemuseum zal
een volledige zaal worden gewijd aan de
mooie textielcollectie. Als voorsmaakje laat
Frieda Sorber, conservator van de historische collectie van het ModeMuseum in Antwerpen, je op zondag 18 november om 10.30
uur in de Vriendenzaal van Musea Brugge
opnieuw kennismaken met de schatten uit
het depot.

Volkskundemuseum, Balstraat 43
De lezing bijwonen kost 5 euro.
Reserveren via bruggemuseum@brugge.be.

Vriendenzaal Musea Brugge, Dijver 12
De lezing bijwonen kost 5 euro. Voor de Vrienden van
Musea Brugge is dit gratis.

www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11

www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11
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LEZING
DE ARENKLEEDMADONNA MET GEBOEIDE
GEVANGENE: EEN BRUGS
POLITIEK VERHAAL
In het museum van de Heilige Bloedbasiliek
bevindt zich een paneel met voorstellingen
van het leven van de Maagd Maria en scènes
uit het leven en de passie van Christus. Het
is een werk van een anonieme 15de-eeuwse
meester. Een tafereel toont de Maagd Maria
gehuld in een kleed bezaaid met korenaren.
Voor haar knielt een man wiens handen in ijzeren boeien zijn geklonken.
De arenkleed-Madonna vindt haar oorsprong in Italië. Deze iconografie zwermde
uit naar Duitsland, Oostenrijk en de omliggende gebieden en wordt aangetroffen op
panelen, prenten, beelden, glasramen en
miniaturen. Daarop wordt de Madonna regelmatig afgebeeld in het gezelschap van
een geboeide gevangene.
Ook in Vlaanderen werd de arenkleed-Madonna vereerd. Wat is de betekenis ervan?
Wie is geboeide gevangene op het Brugse
paneel en wat is de politieke link met het
woelige Brugge van het einde van de 15de
eeuw? Spreker Ronald Van Belle licht dit toe
op zondag 25 november om 10.30 uur in de
Vriendenzaal van Musea Brugge.
Vriendenzaal Musea Brugge, Dijver 12
De lezing bijwonen kost 5 euro. Voor de Vrienden van
Musea Brugge is dit gratis.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11
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STUDIEDAG GUIDO GEZELLEGENOOTSCHAP
‘DE PENNE IS DEN GOEDENDAG VAN DEZEN TIJD!’
GEZELLE IN HET POLITIEKE STRIJDPERK
In politieke discussies gaat het er vaak hard aan toe. In de 19de eeuw was dit niet anders. In
kranten en pamfletten bestreed men de tegenstander in niet altijd even subtiele bewoordingen.
In het katholieke kamp was Guido Gezelle een van de scherpe en soms giftige pennen die werd
ingezet. Het citaat in de titel is dan ook van hem.
De studiedag van het Gezellegenootschap vindt dit jaar plaats op zaterdag 24 november van
13.30 tot 16.30 uur in de Van Ackerzaal van de Openbare Bibliotheek Brugge. Die dag worden de
schrijver en zijn werk middenin de politieke strijd van die dagen geplaatst.
De sprekers zijn Jan D'Hondt (over de politieke situatie in de 19de eeuw), Jan Geens (over
Gezelles politieke geschriften) en Koen Calis (over kranten als bron voor literair onderzoek).
Hilde Van Parys geeft toelichting bij de gedigitaliseerde historische kranten van de Openbare
Bibliotheek Brugge.
Openbare Bibliotheek Brugge, Van Ackerzaal, Kuipersstraat 3
De studiedag bijwonen kost 5 euro. Voor leden van het Gezellegenootschap en
de Vrienden van de Biekorfbibliotheek is dit gratis.
Inschrijven is vereist voor dinsdag 20 november op 050 44 87 99 (tijdens de kantooruren) of via bruggemuseum@brugge.be.
Organisatie: Gezellegenootschap, met de steun van de Stad Brugge
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COLLECTIEPRESENTATIE
HET FIN DE SIÈCLE: EEN
SELECTIE VAN KUNST UIT
DE JAREN 1880–1914
Tot en met zondag 4 november toont het
Groeningemuseum in vijf kabinetten een presentatie met kunstwerken uit de jaren 1880
- 1914, het zogenaamde fin de siècle. Naast
bekende kunstenaars als Félicien Rops,
James Ensor, Fernand Khnopff en Emile
Claus, maak je ook kennis met minder grote
namen. Daarbij wordt ook buiten België gekeken. De Franse karikatuurkunst en het
symbolisme van de Duitstalige landen komen
eveneens aan bod. De expo toont schilderijen,
sculpturen, tekeningen en prenten. Er worden
ook enkele recente aanwinsten voor het eerst
aan het publiek getoond, zoals het beeld ‘La
Muette’ van avant-gardebeeldhouwer Achille
Chainaye en de geaquarelleerde pentekening
‘Le Nautonnier Maudit’ van Charles Doudelet.
Groeningemuseum, Dijver 12
Van dinsdag tot en met zondag van 9.30 tot 17.00 uur
Gratis voor inwoners van Brugge
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11

COLLECTIEPRESENTATIE
SCHATTEN VAN VRIENDEN.
60 JAAR AANWINSTEN
Zestig jaar geleden, op 14 november 1958,
werd in het Brugse Stadhuis de vriendenvereniging van de Stedelijke Musea opgericht. Binnen de kortste tijd groeide dit
initiatief uit tot een van de populairste museale vriendenkringen in Vlaanderen. Musea
Brugge blikt samen met de Vrienden terug
op een reeks indrukwekkende aanwinsten
die dankzij hun enthousiasme en gedrevenheid werden gerealiseerd. In het Arentshuis
wordt tot en met zondag 27 januari 2019 een
selectie van aanwinsten van de voorbije zestig jaar geëxposeerd om de verjaardag van de
Vrienden van Musea Brugge gepast te vieren.

NIEUW! MUSEUMNOCTURNES
ELKE DERDE DONDERDAG
VAN DE MAAND
Voortaan organiseert Musea Brugge elke
derde donderdag van de maand een museumnocturne. Na de gewone openingsuren word
je telkens op een andere locatie verrast met
een gevarieerd programma. Er is voor elk
wat wils: deelnemen aan een rondleiding,
naar muziek luisteren, van theater genieten of je handen uit de mouwen steken. Een
leuke manier om enkele museumlocaties te
(her)ontdekken!
De eerstvolgende nocturnes vinden plaats op
donderdag 18 oktober van 17.00 tot 21.00 uur
in het Sint-Janshospitaal en op donderdag
15 november van 17.00 tot 21.00 uur in het
Groeningemuseum. Het volledige programma staat op www.museabrugge.be.

Arentshuis, Dijver 16
Van dinsdag tot en met zondag van 9.30 tot 17.00 uur
Gratis voor inwoners van Brugge

Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38
Groeningemuseum, Dijver 12
Gratis voor inwoners van Brugge

www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11

www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11
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SIDE-SHOW: SPIEGEL
IM SPIEGEL
VOORSTELLING IN DE MAZ

MARIA DEGRÈVE:
MERRY GO ROUND
GRATIS EXPO

CULTUURCENTRUM BRUGGE
TOONT NIEUWE GENERATIE
PODIUMKUNSTENAARS

Side-Show maakt met Spiegel Im Spiegel het
tweede luik van de trilogie van de verbeelding. Op donderdag 20 december vanaf 20.00
uur in de MaZ garanderen zes artiesten een
krachtige voorstelling waarin circus, dans,
theater en plastische kunsten samenkomen.
De spiegel staat centraal. Wat is reflectie,
wat is perceptie en wat is de realiteit?

Maria Degrève (B) maakt als beeldend kunstenares gebruik van verschillende media:
schilderijen, video's, foto's, textiel, sculpturen, installaties en performances. In de
Poortersloge brengt ze een gefragmenteerde
terugblik op haar werk en start daarbij met
de New Yorkse periode van midden de jaren
80. Samen met gastcurator Isabelle De Baets
ontwikkelt ze een parcours dat de verschillende periodes uit haar oeuvre in kaart brengt.

Blijf dankzij Cultuurcentrum Brugge op de
hoogte van de laatste evoluties in het theaterlandschap. Dit seizoen krijgt een nieuwe
generatie podiumkunstenaars extra aandacht. Na elke voorstelling kun je deelnemen
aan Het Laatste Woord, een uniek nagesprek
in samenwerking met De Zendelingen. Tijdens dit gesprek maak je kennis met de
kunstenaar en zijn of haar werk. Daarna kun
je genieten van een hapje en een drankje en
met andere toeschouwers in gesprek gaan.
De Zendelingen is een multimediaal kunstkritiekcollectief dat de dialoog tussen publiek, kunstenaar en critici nieuw leven inblaast. Bekijk zeker hun biechtstoelfilmpjes
op YouTube.

MaZ, Magdalenastraat 27
Tickets kosten 7, 9 of 12 euro

In de gratis tentoonstelling - van zondag 21
oktober tot en met zondag 16 december in
de Poortersloge - komen een aantal van haar
typische thema's aan bod: haar prangende
zoektocht naar identiteit, lichamelijkheid en
seksualiteit, de metamorfose en het aftasten
van de precaire grens tussen het private en
publieke. Daarvoor zet Degrève naar eigen
zeggen een wereld in van diverse personae,
waarin het motief van de spiegel vaak terugkeert. De kunstenares kiest ook voor een
sterke verwevenheid tussen haar biografie
en haar kunstproductie, wat de intimiteit en
gelaagdheid van het geheel nog versterkt.
Poortersloge, Academiestraat 14
Dagelijks van 13.00 tot 18.00 uur, gesloten op maandag
www.ccbrugge.be

DE NWE TIJD
ALINE BREUCKER:
SPIEGEL IM SPIEGEL
GRATIS EXPO
Tijdens het creatieproces van de
voorstelling Spiegel Im Spiegel
maakte scenograaf en beeldend
kunstenaar Aline Breucker heel
wat artistieke werken. Deze worden van donderdag 11 oktober tot
en met donderdag 20 december
tentoongesteld in de MaZ. Je kunt
ze bekijken voor en na de voorstellingen.
MaZ, Magdalenastraat 27
Voor en na de voorstellingen in de MaZ

Heimat 3: How to build a home
Donderdag 15 november 2018, 20.00 uur,
Daverlo

MAXIM STORMS

Brother Blue
Dinsdag 18 december 2018, 20.00 uur,
Biekorf Theaterzaal

LOUIS VANHAVERBEKE/CAMPO

Mikado Remix
Dinsdag 12 februari 2019, 20.00 uur, MaZ

ALEXANDER VANTOURNHOUT

Red Haired Men
Woensdag 15 mei 2019, 20.00 uur, MaZ
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
Biekorf Theaterzaal, Sint-Jakobsstraat 8, 8000 Brugge
MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries
www.ccbrugge.be
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NOTHIN’ BUT THE BLUES
MUZIEKFESTIVAL

Cultuurcentrum Brugge en vzw Back to the Roots organiseren ook dit
jaar Nothin’ But The Blues. Tijdens dit festival kun je in Brugge nog tot en
met maandag 22 oktober gerenommeerde artiesten uit de (inter)nationale
bluesscene aan het werk zien. Ook de caféconcerten van lokale bluestalenten krijgen een vervolg.
In de Stadsschouwburg bestijgen grote namen als JJ Thames & Soul Shot,
Bluebird (beide op vrijdag 12 oktober), Studebaker John & The Hawks,
Ed & The Gators (beide op zaterdag 13 oktober) en James Hunter Six (op
woensdag 17 oktober) het podium.
De komende weken brengt Brugotta nog volgende lokaal bluestalent in
Brugse cafés.

MAANDAG 8 OKTOBER:
LONG TALL DANNY &
HIS BLUES COMBO
Comptoir des Arts,
Vlamingstraat 53
Bruggeling Long Tall Danny neemt
je mee op een zinderende trip door
het Amerikaanse blueslandschap.
Voor zijn no-nonsense blues baseert
hij zich op de zwarte blues uit de jaren ’50. Dit vult hij aan met elementen uit country, jazz, soul en funk.

VRIJDAG 19 OKTOBER:
HIDEAWAY
27Bflat, Katelijnestraat 27b
Hideaway is een Vlaamse bluesband
met Brugse roots rond frontman
Ralph Bonte. Waar de groep zich tijdens Daverend/UNPLUGGED akoestisch uitleeft, gaan in 27Bflat alle
gekende Hideaway soundregisters
open. Het publiek wordt daarbij ondergedompeld in een onevenaarbare
bluessfeer.

DONDERDAG 11 OKTOBER:
K-PAX BLUESBAND FT.
RUDY DE MARIE
Molenhuis, Potterierei 109
Rudy De Marie brengt met bluesband K-Pax hulde aan zijn grote held
Stevie Ray Vaughan. De Marie laat
zich daarbij begeleiden door een
doorgewinterde ritmesectie die bestaat uit Marcus Weymaere en Carlo
Van Belleghem. Verwacht je aan een
zwoele avond met stomende Texasshuffles en bluesy ballads.

MAANDAG 22 OKTOBER:
MOONRUNNER
Charlie Rockets, Hoogstraat 19
Het Brugse kwartet Moonrunner
brengt een mooie mix van western
swing met invloeden uit de blues en
jazz van het vorige millennium. Hun
repertoire bestaat vooral uit vergeten klassiekers uit de pionierstijd
van de Verenigde Staten, afgewisseld met gekende jazz- en bluesklassiekers uit de jaren 40 en 50.
Het wordt een klassevolle avond die
iedere muziekliefhebber zal kunnen waarderen.

MAANDAG 15 OKTOBER:
BLUES JAM
Comptoir des Arts,
Vlamingstraat 53
Ook tijdens Nothin’ but the Blues
nodigt gastheer Long Tall Danny zoals elke maand muzikanten uit om
samen te improviseren. De Brugse
Blues Jam - met telkens gemiddeld
veertig artiesten uit binnen- en buitenland - is een van de populairste
in ons land. Speel mee of geniet van
deze blind date met de blues.

Op zaterdag 20 oktober zit ook Daverend/UNPLUGGED (in Daverlo,
Dries 2) in een blueskleedje. Er zijn
akoestische optredens van Black
Snake Moan en Hideaway.

www.ccbrugge.be/nbtb
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LUKA BLOOM: REFUGE
CONCERT IN DE STADSSCHOUWBURG
De Ierse singer-songwriter Luka Bloom stelt op zondag 18 november
om 20.00 uur zijn gloednieuwe album ‘Refuge’ voor. In de Stadsschouw
burg speelt hij nieuwe en oude nummers, zoals altijd zonder vooraf
vastgelegde setlist.
Luka Bloom staat al meer dan 25 jaar op Belgische en Nederlandse podia. Gewapend met akoestische gitaren en een geweldige stem weet hij
je ongetwijfeld te betoveren. De 62-jarige Ier is een graag geziene gast
in Brugge. In 2015 speelde hij hier in een uitverkochte Stadsschouwburg.

SOUNDTRACK 2018:
BALADA TRISTE DE TROMPETA
MUZIEK: SAIMN-I

Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29
Tickets kosten 15, 18, 24 of 28 euro
www.ccbrugge.be

In het auditorium van Sint-Lodewijkscollege brengt de Brugse dj en
producer Saimn-I op dinsdag 23 oktober om 20.00 uur een nieuwe
soundtrack bij de circusfilm ‘Balada Triste de Trompeta’. Daarmee is
de derde editie van Soundtrack, onder het Brugotta-label van Cultuurcentrum Brugge, een feit. De toegang is gratis.
Cultuurcentrum Brugge zet met Brugotta zwaar in op lokaal talent. In
dat kader kwam in 2016 de allereerste ‘Soundtrack’ tot stand. Brugse muzikanten mochten toen een nieuwe soundtrack creëren bij een
klassieke film. Dat bleek meteen een schot in de roos. De muzikanten
konden hun sound op een originele manier de wereld insturen en de
bezoekers werden verrast met creatieve nieuwe filmmuziek.
In 2016 kroop de band ‘We Are Ooh People’ op het allereerste Soundtrackpodium. Zij brachten een magistrale nieuwe soundtrack op
‘Drive’. Een jaar later liet dj ‘Modern Tribez’ zijn unieke sound los
op ‘Trainspotting’. Dit jaar waagt dj en producer Saimn-I zich aan de
filmklassieker ‘Balada Triste de Trompeta’.

LIEVE BOUSSAUW:
ONE NIGHT IN BRUGES
GRATIS EXPO
Concertfotografe Lieve Boussauw legde de herinneringen
aan het concert van Bloom in 2015 vast in een fotoalbum. Tot
en met vrijdag 14 december kun je gratis nagenieten van die
magische avond tijdens de fototentoonstelling One Night in
Bruges. Wie er die avond zelf bij was, vindt zichzelf misschien
terug op de foto’s.
Brugotta Hal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8
Open van maandag tot en met vrijdag, van 13.00 tot 17.00 uur
en voor en na voorstellingen in de Biekorf Theaterzaal

Bruggeling Simon Decante verdiende al ruim zijn sporen in de (inter)
nationale muziekwereld. Vooraleer hij zichzelf omtoverde tot Saimn-I,
kende hij een verleden als bluesartiest, reggaezanger en multi-instrumentalist. In 2014 vervoegde hij het Belgisch hiphopcollectief ‘Tribes
United’ en werd hij een gevestigde waarde in de Belgische reggaehiphopscene. Daarnaast krijgt hij (inter)nationale lof en erkenning voor zijn
werk als dj en producer.
‘Balade Triste de Trompeta’, geregisseerd door Alex de la Iglesia, vertelt
het verhaal van twee concurrerende clowns en een knappe trapezeartieste in een land dat verscheurd wordt door een burgeroorlog tijdens het
loodzware dictatoriale regime van Franco. Alex de la Iglesia creëerde een
intrigerend, operatesk en waanzinnig donker (circus)sprookje. De keuze
voor deze klassieker kadert in het streven van Cultuurcentrum Brugge
om het publiek te verwennen met hoogstaande circusvoorstellingen.
Onder het label Brugotta organiseert Cultuurcentrum Brugge het
hele seizoen projecten met Brugse creatievelingen. Je vindt ze op
www.ccbrugge.be/brugotta.
GRATIS
Auditorium Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30
In samenwerking met Razor Reel Flanders Film Festival
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IEDEREEN KLASSIEK

GRATIS PROEVEN VAN BACH, BEETHOVEN EN BRUGGE OP ZATERDAG 27 OKTOBER
Wie er de afgelopen jaren bij was, kan het getuigen: zó vier je feest
met klassieke muziek. Klara, Concertgebouw Brugge, Brugge Plus en
vele Brugse partners bieden op zaterdag 27 oktober een uitbundig programma aan met vertakkingen in de hele binnenstad.
Warm je stem op met Zot van Bach en beleef live de filmmuziek van
Stanley Kubricks '2001: A Space Odyssey', uitgevoerd door Brussels
Philharmonic. Laat je in vervoering brengen door virtuoos pianospel op
de exclusieve rechtsnarige piano van het Concertgebouw. Tijdens twee
gratis familievoorstellingen kunnen kinderen proeven van de muziek
van onder meer Schubert. Er is yoga op klassiek, sluimermuziek in de
Blindekenskapel, Bar Bernstein in de Orgelzaal, dans in het Provinciaal
Hof, concerten in de Sint-Salvatorkathedraal en Walburgakerk, Bernstein op de Beiaard …
Nodig voor dit gratis evenement je familie en vrienden uit en laat hen
kennismaken met de kracht en de schoonheid van Bach, Beethoven én Brugge. Het volledige programma (vanaf 10.30 uur) vind je op
klara.be/iedereenklassiek. BiS geeft je enkele tips.

VERSPREID IN HET CONCERTGEBOUW

• Oefen je je favoriete Bachmuziek graag al eens voor Zot van Bach?
Dat kan op vrijdag 26 oktober onder leiding van Ignace Thevelein in de
Kamermuziekzaal van het Concertgebouw, van 20.00 tot 21.30 uur.
In samenwerking met de Kooracademie Brugge.
Partituren, info en inschrijvingen staan op klara.be/zangersgezocht.
• Beluister de nieuwste ‘rechtsnarige’ concertvleugel van het Concertgebouw. Als innovatie van de West-Vlaamse pianobouwer Chris
Maene combineert dit instrument de kracht van een moderne concertvleugel met de warmte van zijn 19de-eeuwse voorganger. Ontdek de klanken in handen van de West-Vlaamse pianist Julien Libeer
en het orkest Les Métamorphoses.
• Four Of A Kind. Zowel de vier Nederlandse vrouwen van het EnAccord Strijkkwartet als de vier jonge mannen van het Four Aces Guitar
Quartet koppelen muzikale vriendschap aan virtuoos spelplezier in
het klassieke repertoire.

• Ook voor de kinderen. Tijdens Franzerl proeven kinderen vanaf 8
jaar van Schubert op kindermaat. Daarnaast is er voor kinderen vanaf 6 jaar Drie sterke vrouwen, een intieme muziektheatervertelling
geïnspireerd door een Japans sprookje.
• Overal iets. Radio Klara zendt live uit vanuit de open studio in het
Concertgebouw, in de Inkomhal laat je je op foto vereeuwigen in
de kostuums van Mozart en zijn tijdgenoten en de jongeren van de
Soundcast brengen live verslag uit.
Uiteraard kun je je ook gewoon uitleven aan de knutseltafel of simpelweg genieten van het prachtige zicht op Brugge vanop het dakterras van de Lantaarntoren.

DE STAD ALS SPEELTUIN VAN KLASSIEK

• Er zijn Gregoriaanse gezangen met Coro de Canto Gregoriano de
España in de Walburgakerk.
• Onder de titel Shoppen op Klassiek spelen Leerlingen van het Stedelijk Conservatorium pop-upconcertjes in diverse handelszaken en
verzorgen ze een Jong Talent-concert in de Orgelzaal.
• Pianobuffet: laat je verleiden om de buffetpiano’s - die verspreid in
de stad staan opgesteld - zelf te bespelen.
• Het trombonecollectief Crossbones speelt op verschillende pleintjes
in de stad.
• Er is sluimermuziek in de Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekenskapel.
• Je kunt Dansen op Beethoven met Artis Dulcedo in het Provinciaal Hof.
• Bezoek Bar Bernstein in de Orgelzaal.
• Beluister Bernstein op de beiaard.
• Orgel mee in de Sint-Salvatorskathedraal.
• Beleef Le tic-tic-choc met accordeonist Philippe Thuriot in de Walburgakerk.
• Shop in de Brugse binnenstad en wandel langs verleidelijke winkeletalages met een knipoog naar Iedereen Klassiek. Stem jouw favoriete
etalage tot de Iedereen Klassiek Boetiek 2018 en maak kans op een
waardebon van 100 euro in een van de deelnemende zaken. Alle info
staat op www.brugge.be/iedereenklassiekboetiek2018.
In samenwerking met dienst Lokale Economie Brugge.
klara.be/iedereenklassiek
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ANIMA ETERNA BRUGGE.
MOZART SYMFONISCH
BENEFIETCONCERT VOOR FOTON
Anima Eterna Brugge brengt als huisorkest
van Concertgebouw Brugge muziek van Mozart toen hij twintiger was. Anima Eterna
Brugge werd 20 jaar geleden internationaal
geroemd voor de opnames van de integrale
pianoconcerti van Mozart en nu staat de muziek van de wereldberoemde componist opnieuw op de pupiter.
Op vrijdag 19 oktober geeft Anima Eterna
Brugge in het Concertgebouw een benefietconcert van Mozart Symfonisch (20.00
uur, inleiding om 19.15 uur). Wie dit concert bijwoont, steunt meteen FOTON, met
het FOTONhuis in Brugge. Concertgebouw
Brugge schenkt namelijk een vierde van de
opbrengst aan de werking van dit expertisecentrum voor dementerende mensen.
Concertgebouw, ’t Zand 34
www.concertgebouw.be
info@concertgebouw.be
070 22 12 12
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AMADEUS EXTRAVAGANZA
SOIREE MET FORMANS
FILM ‘AMADEUS’
Op donderdag 25 oktober om 19.00 uur
krijg je in Cinema Lumière een unieke kans
om de schitterende film over het leven van
Wolfgang Amadeus Mozart nog eens op een
groot scherm te zien. De iconische vertolking door Tom Hulce, die Mozart speelt,
staat op het netvlies van veel mensen gebrand. Het portret van de wonderlijke componist door de dit jaar overleden regisseur
Miloš Forman behoort tot de top 100 van de
beste films ooit. Samen met De Makersrepubliek organiseert het Concertgebouw na
de filmvertoning een somptueuze soirée vol
smakelijke verrassingen.
Cinema Lumière, Sint-Jakobsstraat 36
www.concertgebouw.be
info@concertgebouw.be
070 22 12 12
In samenwerking met De Makersrepubliek

JAZZ BRUGGE
CROSSING CULTURES/
25 JAAR W.E.R.F. LABEL
Jazz Brugge is aan zijn achtste editie toe. Na
een jarenlange blik op Europese jazz, krijgt
deze editie – van vrijdag 16 tot en met zondag 18 november - een ruimere focus. De
succesformule van unieke concerten van
jonge en gevestigde jazzmuzikanten blijft
evenwel ongewijzigd.
Jazz haalt invloeden uit alle muziekgenres en uit alle windstreken en dat vertaalt
Jazz Brugge in het festivalprogramma voor
2018. In alle ruimtes van het Concertgebouw maak je kennis met rasmuzikanten
uit Albanië, Armenië, Senegal, Marokko en
Irak, maar ook uit Nederland en Engeland.
Uiteraard is er ruim plaats voor jazz van eigen bodem. Het W.E.R.F.-label viert uitgerekend op de openingsavond van het festival
zijn 25ste verjaardag. Dat wordt gevierd met
een live-uitzending op Klara. Kris Defoort,
Nathalie Loriers, Free Desmytter, Donder
en Wannes Deneer zullen aanwezig zijn.
Concertgebouw, ’t Zand 34
www.jazzbrugge.be
info@kaap.be
info@concertgebouw.be
070 22 12 12
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KRIKRAK

FAMILIEFESTIVAL VAN VRIJDAG 2 TOT EN MET ZONDAG 4 NOVEMBER
KRIKRAK?

Dat is het geluid van een sleutel in een slot, maar ook de naam van een
festival waar heel wat deuren open gaan.

WIE OPENT DE DEUREN?

Cinema Lumière, Circusatelier Woesh, Concertgebouw Brugge, Cultuurcentrum Brugge, KAAP, Musea Brugge, Openbare Bibliotheek
Brugge en Raakvlak.
Je kunt er op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 november deelnemen
aan allerlei activiteiten, gratis of betalend.
Vlei je neer in een van de gezellige zetels voor een film, theatervoorstelling of concert. Ga op ontdekkingstocht in een museum, maak muziek,
dans of knutsel en leer kometen kneden.
Voor de meeste activiteiten is vooraf reserveren aan te raden.

VOOR WIE?

KRIKRAK is een echt familiefestival. De meeste activiteiten zijn voor
kinderen en volwassenen samen, maar er zijn ook momenten waarop
ouders hun kindjes even veilig aan een ander mogen toevertrouwen. Dit
jaar zijn er activiteiten voor kinderen vanaf 3 jaar.
Zet zeker ook het KRIKRAK-feest in je agenda. Op vrijdagavond 2 november trakteren Nour en Badou Claeysier je op muziek. Ze zijn tien
jaar, tweeling en allebei dj. Ook voor de niet-dansers valt er die avond
heel wat leuks te beleven.
Ontdek het volledige programma op www.krikrak.be.

TUSSEN D’OORTJES XL:
KURIEUZENEUZEMOSTERDPOT
GRATIS TIJDENS FAMILIEFESTIVAL KRIKRAK
‘Tussen d’oortjes’ zijn leuke voorleesmomenten met een creatief staartje. Speciaal voor het familiefestival KRIKRAK organiseert de Hoofdbibliotheek Biekorf een ‘Tussen d’oortjes XL’.
Miekemie vertelt op zaterdag 3 november om 10.30 uur en nog
eens om 14.00 uur ‘Kurieuzeneuzemosterdpot’, een spannend
verhaal voor nieuwsgierige kinderen van 6 tot 12 jaar.
Nadien ga je op een echt schilderdoek creatief aan de slag
met verf en penseel.
Reserveren doe je op www.krikrak.be.

www.krikrak.be

41

brugge.be

s
i
n
e
e
r
e
“Ied ordelijk
o
w
t
n
a
r
e
r
ve
e
p
o
r
p
voor eeinng, ook jij”
omgev
jaar
Fieke, 8
n
e
r
a
ja
ie, 31
e
ar, Stefan
d Schoan
Isha, 11 ja an Brugge Oltie
Fans v

KALENDER

T.e.m. za 13/10

Week van de Fair Trade

p. 29

T.e.m. ma 22/10

Nothin’ But The Blues, verschillende locaties

p. 36

T.e.m. zo 4/11

Het fin de siècle: een selectie van kunst uit de jaren 1880-1914, Groeningemuseum

p. 34

T.e.m. nov

Expo Monumentenprijs 2018, Stadsarchief

p. 18

T.e.m. vr 14/12

Lieve Boussauw: One Night in Bruges, Biekorf Theaterzaal

p. 37

T.e.m. dec

Start to, verschillende locaties

p. 24

T.e.m. zo 27/01

Schatten van Vrienden. 60 jaar aanwinsten, Arentshuis

p. 34

Do 11/10 t.e.m. do 20/12

Aline Breucker: Spiegel Im Spiegel, MaZ

p. 35

Vr 12/10

Cursus zeeanimator, Duinenhuis (Koksijde)

p. 19

Do 18/10

Lezing begrafenisrituelen in Brugge, Volkskundemuseum

p. 32

Do 18/10

Nocturne Musea Brugge, Sint-Janshospitaal

p. 34

Vr 19/10

Cursus zeeanimator, Duinenhuis (Koksijde)

p. 19

Vr 19/10

Dag van de Jeugdbeweging, Balkonrotonde (Station)

p. 22

Vr 19/10

Anima Eterna Brugge. Mozart Symfonisch, Concertgebouw

p. 39

Vr 19/10 t.e.m. zo 4/11

Digitale Week

p. 30

Za 20/10

Verwendag en start Digitale Week in de Bib, Hoofdbibliotheek Biekorf + filialen

p. 30

Zo 21/10

Great Bruges Marathon, Dijver (start)

p. 24

Zo 21/10 t.e.m. 16/12

Maria Degrève: Merry Go Round, Poortersloge

p. 35

Ma 22/10 t.e.m. ma 3/12

Expo Vamos Vacaturos, Mijn Brugge

p. 29

Di 23/10

Soundtrack 2018: Balada Triste de Trompeta, Auditorium Sint-Lodewijkscollege

p. 37

Wo 24/10

Voordracht Digibesitas!?, Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 30

Do 25/10

Amadeus Extravaganza, Cinema Lumière

p. 39

Vr 26/10

Cursus zeeanimator, Duinenhuis (Koksijde)

p. 19

Vr 26 en za 27/10

Grote Boekenverkoop, Biekorf Theaterzaal

p. 31

Za 27/10

Iedereen Klassiek, verschillende locaties

p. 38

Ma 29/10 t.e.m. vr 2/11

Kwibus, verschillende locaties (niet op 1/11)

p. 22

Vr 2 t.e.m. zo 4/11

KRIKRAK, verschillende locaties

p. 40

Do 8/11

Sessie 1 cursus ‘Met pensioen’, Paviljoen Den Breydel

p. 14

Do 8/11

Laatste inschrijvingsdag wedstrijd Duurzame Voedselstrategie

p. 28

Do 8/11

Oorlogsdagboek Stijn Streuvels – evocatie en voordracht, Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 32

Zo 11/11

Urban Trail Brugge, Markt (start)

p. 25

Do 15/11

Nocturne Musea Brugge, Groeningemuseum

p. 34

Do 15/11

Sessie 2 cursus ‘Met pensioen’, Paviljoen Den Breydel

p. 14

Do 15/11

Heimat 3: How to build a home (De Nwe Tijd ), Daverlo

p. 35

Vr 16 t.e.m. zo 18/11

Jazz Brugge, Concertgebouw

p. 39

Za 17/11

Taal-feest@Bib, Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 31

Za 17 t.e.m. zo 25/11

Voorleesweek (met meertalige Tussen d’oortjes), Hoofdbibliotheek Biekorf en filialen

p. 31

Zo 18/11

Luka Bloom: Refuge, Stadsschouwburg

p. 37

Zo 18/11

Lezing textielcollectie Gruuthusemuseum, Vriendenzaal Musea Brugge

p. 32

Ma 19 t.e.m. zo 25/11

Ouderenweek

p. 23

Do 22/11

Sessie 3 cursus ‘Met pensioen’, Paviljoen Den Breydel

p. 14

Za 24/11

Studiedag Guido Gezellegenootschap, Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 33

Zo 25/11 t.e.m. do 6/12

Campagne Intrafamiliaal Geweld

p. 28

Zo 25/11

Lezing arenkleed-Madonna, Vriendenzaal Musea Brugge

p. 33

Do 29/11

Sessie 4 cursus ‘Met pensioen’, Paviljoen Den Breydel

p. 14

Do 6/12

Sessie 5 cursus ‘Met pensioen’, Paviljoen Den Breydel

p. 14

Do 13/12

Sessie 6 cursus ‘Met pensioen’, Paviljoen Den Breydel

p. 14

Di 18/12

Brother Blue (Maxim Storms), Biekorf Theaterzaal

p. 35

Do 20/12

Side-Show: Spiegel Im Spiegel, MaZ

p. 35

Di 12/02

Mikado Remix (Louis Vanhaverbeke/Campo), MaZ

p. 35

Wo 15/05

Red Haired Men (Alexander Vantournhout), MaZ

p. 35
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WEDSTRIJD
Hoeveel bomen werden er aangeplant
op het nieuwe 't Zand?
Tien winnaars ontvangen een boek over de nieuwe beurssite,
gesigneerd door de architect, Eduardo Souto de Moura.
Stuur je antwoord voor maandag 19 november per mail naar
persdienst@brugge.be of per post naar Communicatie &
Citymarketing, Burg 11. Je kunt de antwoordstrook ook deponeren
in de brievenbus van het Stadhuis, Burg 12.

ANTWOORD VORIGE VRAAG:

Sinds maandag 3 september rijdt de shuttlebus over
drie verschillende routes.
De dertig officiële stadspetten werden uitgedeeld.
Voornaam en naam

Geboortejaar
Adres

E-mail + tel.

Antwoord wedstrijdvraag

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

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

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

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

BRUGGELING OP DE COVER:
Lotte Maertens is negen jaar en zit in het vierde leerjaar van
de Stedelijke Basisschool afdeling B in Sint-Michiels. Aan haar
school loopt een van de vijf proefprojecten met een schoolstraat.

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.

