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Je stedelijk infoblad
heet voortaan ‘Brugge
Stadsmagazine’. De vorm
verandert lichtelijk, maar
inhoudelijk blijft het nieuws
van de Stad centraal staan.

DRUK
Waterloos gedrukt bij
Eco Print Center
REDACTIE
Redactieraad Stadsmagazine
HOOFDREDACTIE / VORMGEVING
Communicatie & Citymarketing
Dit stadsmagazine staat ook
op www.brugge.be.
Suggesties?
Contacteer Communicatie &
Citymarketing: 050 44 81 00,
stadsmagazine@brugge.be
of Burg 11,
8000 Brugge.
Wil je graag bij de Stad werken?
Raadpleeg de vacatures op
www.brugge.be.
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BESTE BRUGGELING

H
Jouw buurt aan
de beurt

et nieuwe stadsbestuur wil graag met je kennismaken en een nauwe band met je opbouwen. Daarom plannen wij, de burgemeester en de negen schepenen, de komende maanden
een heuse tournee langs alle Brugse wijken. Onder de noemer 'buurt aan de beurt' trekken
we van Zeebrugge tot Ver-Assebroek, van Sint- Michiels tot Sint-Pieters en van Sint-Kruis
tot de binnenstad. In dit nummer besteden we extra aandacht aan Dudzele, want op zondag 24
maart komt deze deelgemeente als eerste buurt aan de beurt. Elke Dudzelenaar, van jong tot wat
ouder, is van harte welkom op zondagmorgen om 10.30 uur in zaal De Polder.

De bestuursploeg wil niet alleen zichzelf en het nieuwe beleidsprogramma aan je voorstellen.
We willen vooral luisteren: naar je ideeën, je suggesties, je bezorgdheden en je wensen. Want
wie kent zijn of haar buurt beter dan jij, buurtbewoner?
Van alle ingediende voorstellen wordt er onderzocht of ze realiseerbaar zijn. Het belang van en
voor Brugge en de Bruggelingen staat daarbij steeds centraal.
Ook aan kinderen en jongeren wordt gedacht, want Brugge is een kind- en jeugdvriendelijke
stad. Tijdens elk buurtmoment kunnen ze onder begeleiding van de jeugddienst hun ideeën voor
de buurt en de stad meegeven.
Een gedetailleerde planning van 'buurt aan de beurt' vind je op www.brugge.be/buurtaandebeurt.
Voor de ontmoeting in jouw buurt krijg je een uitnodiging in je brievenbus. Je bent van harte
welkom!
Mocht je ons buurtbezoek hebben gemist, is er zeker geen man overboord. Je bent altijd welkom
op een ander 'buurt aan de beurt'-moment en via 050 44 8000, www.brugge.be en info@brugge.be
kun je met je vragen en opmerkingen terecht.
We garanderen dat we elke inzending zullen bestuderen.
Uw burgemeester,
Dirk De fauw
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BUURT AAN DE BEURT: DUDZELE
Zoals je in het voorwoord kunt lezen, trekken burgemeester en schepenen de komende weken de Brugse buurten in. Ze willen zichzelf en hun beleid
aan je voorstellen, met je kennismaken en luisteren naar je vragen en opmerkingen. Van alle buurtbezoeken die het stadsbestuur zal afleggen, komt
Dudzele als eerste buurt aan de beurt. Afspraak op zondagmorgen 24 maart om 10.30 uur in zaal De Polder!
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STUART
WILLEMS
is 31 jaar en woont al zijn
hele leven in Dudzele.
Stuart was lang lid van en leider bij de
lokale KSA-afdeling Sint-Lenaert. Hij
is gedreven, enthousiast en staat altijd
klaar om van Dudzele een nog levendiger
dorp te maken. Enkele jaren geleden was
Stuart medeoprichter van de Dudzeelse
carnavalgroep ‘De Vliegenmeppers’.
Daarnaast organiseert hij elk jaar tijdens
Dudzele Kermis ‘Summer Taste’, een
gezellige en sfeervolle avond voor jong en
oud met hapjes, drankjes, muziek en een
groot kampvuur. De integrale opbrengst
gaat telkens naar een ander goed doel.
WAT VIND JE GOED AAN JE BUURT?
Dudzele is een rustige gemeente
waar iedereen elkaar kent, maar
we moeten zorgen dat dit zo blijft.
We rekenen daarvoor op ons goed
uitgebouwde verenigingsleven, maar
ook het digitale buurtplatform Hoplr
kan daarin een belangrijke rol spelen.
WAT IS JE FAVORIETE PLEK?
Voor mij is dat een plaats in de
achterhaven, middenin de natuur. Daar
kan ik tot rust komen. Ik begrijp dat
de uitbouw van de haven noodzakelijk
is voor de regio, maar daardoor
wordt dit stuk steeds kleiner. Ik hoop
dat de Stad een waardig alternatief
zal aanbieden met de beloofde
ontwikkeling van het Cathemgoed.
WAAR BEN JE HET MEEST FIER OP IN
JE BUURT?
Ik ben heel trots op onze mooie
sportinfrastructuur (De Polder en de
vernieuwde sportterreinen), maar
ook op onze dubbele kerk en zeker
op het vrijwillige en broodnodige
engagement van alle ‘Dizelenoars’.
WAT WIL JE GRAAG VERANDEREN IN
JE BUURT?
Ik hoop dat er in de bebouwde
kom nog ruimte overblijft voor een
degelijk evenemententerrein waar
alle plaatselijke verenigingen hun
activiteiten kunnen ontplooien.

Dudzele, dorp met twee
torens en een kerk
LOPENDE PROJECTEN
- De groene publieke ruimte Cathemgoed tussen de havenweg
en het dorpscentrum. De Vlaamse overheid zal deze zone als
buffer inrichten om het dorp van Dudzele visueel af te schermen
van de haven en de A11. Er komen onder meer een boomgaard,
een schapenweide, een educatieve poel en picknickbanken.
- Vernieuwing van het asfalt in de Zeekanaalweg
en de Oostkerkestraat.
MOBILITEIT
- Sinds 2018: fietsstraat in de Sint-Lenardsstraat.
- Vijf kortparkeerplaatsen: vier ter hoogte van het Dorpsplein
4-13 en een ter hoogte van de Westkapelse Steenweg 49.
SPEELPLEINEN EN SPORTTERREINEN
- Sporthal, Stokerij 10: basketbal, minivoetbal …
- Sportpark, Amaat Vinckestraat: voetbal, petanque,
(kleuter)speeltoestellen, skatevoorzieningen, KSA …
- Sportveld aan Boudewijnkanaal, Lodewijk Coiseaukaai
46: gratis te gebruiken veld van 42 op 28 meter voor
basketbal, minivoetbal, badminton, zaalvoetbal,
tennis en volleybal. Er is ook veldverlichting.
- Duivenkete: (kleuter)speeltoestellen.
VERENIGINGEN
Dudzele kent een mooi aanbod aan verenigingen voor jong en
oud: de plaatselijke jeugdbeweging KSA Sint-Lenaert, heel wat
sportclubs, de harmonie, het amateurtheater en nog veel meer.
Een overzicht staat op
feestcomitedudzele.brugseverenigingen.be/Contactverenigingen.
GEMEENTAFDELING
Sint-Lenardsstraat 28
BIBLIOTHEEK
De Schorre, Westkapelsesteenweg 58
HEEMKUNDIG MUSEUM
De Groene Tente, Amaat Vynckestraat 2 - uitgebaat door
Heemkring Dudzele vzw
www.degroenetente.be
LOKALE POLITIE
Wijkkantoor Dudzele: Lodewijk Coiseaukaai 2
Wijkagent Mick Schoonbaert: 0471 11 72 77,
mick.schoonbaert@politiebrugge.be
SCHOLEN
- SLHD Basisschool De Lenaard, Sint-Lenardsstraat 58,
050 59 94 78, basisschooldelenaard.slhd.be
- Stedelijk Onderwijs Brugge Noord, Damse Steenweg 30,
050 59 93 41, www.brugge-noord.be
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DUDZELE
9
Dudzele ontstond rond de 9de
eeuw als woonterp (bewoonde
heuvel) en is een van de
oudste bewoonde kernen ten
noorden van Brugge.
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oppervlakte van 21,92 km².
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Dit is ook een Hoplr-buurt.
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JOUW BUURT AAN DE BEURT:
ASSEBROEK

1. ZON 31 MAART 10.30 uur
Hoeve Hangerijn, Gemeneweideweg-Zuid 113
2. ZAT 6 APRIL 10.30 uur
Daverlo, Dries 2
3. ZAT 18 MEI 10.30 uur
OLVA, Collegestraat 24

BINNENSTAD

4. ZAT 30 MAART 10.30 uur
Onze-Lieve-Vrouwe-, Magdalena- en Steenstraatkwartier
Magdalenakerk, Stalijzerstraat 19
5. WOE 24 APRIL 20 uur
Burg- en Sint-Gilliskwartier
Howest, Sint-Jorisstraat 71
6. ZAT 25 MEI 10.30 uur
Langestraat - Seminariekwartier
Grootseminarie, Potterierei 72
7. ZAT 6 JULI 10.30 uur
Ezelstraat en West- Bruggekwartier
Sint-Godelieveabdij, Boeveriestraat 41

CHRISTUS-KONING

8. WOE 12 JUNI 20 uur
PC De Koepel, Gerard Davidstraat 10

DUDZELE

SINT-ANDRIES

12. ZON 12 MEI 10.30 uur
Sint-Lodewijkscollege – De Ark, Magdalenastraat 30
13. ZON 23 JUNI 10.30 uur
Freinetschool De Boomhut, Koning Leopold III-laan 102
14. ZAT 29 JUNI 10.30 uur
Sporthal Koude Keuken, Zandstraat 284

SINT-JOZEF

15. WOE 5 JUNI 20 uur
Lokaal dienstencentrum De Garve, Pannebekestraat 33

SINT-KRUIS

16. WOE 27 MAART 20 uur
Gemeenschapshuis Sint-Kruis, Moerkerksesteenweg 190
17. ZON 5 MEI 10.30 uur
Basisschool Kantelberg – kleuterafdeling, Raadsherenlaan 42
18. WOE 26 JUNI 20 uur
Freinetschool De Tandem, Leopold Debruynestraat 56

SINT-MICHIELS

19. ZON 7 APRIL 10.30 uur
Vives - atrium, Xaverianenstraat 10
20. ZAT 11 MEI 10.30 uur
Basisschool Sint-Michiels, afdeling B, Sint-Michielslaan 33

SINT-PIETERS

9. ZON 24 MAART 10.30 uur
Zaal De Polder, Stokerij 10

KOOLKERKE

21. WOE 8 MEI 20 uur
Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221
22. ZON 7 JULI 10.30 uur
Het Entrepot, Binnenweg 4

LISSEWEGE

23. ZAT 15 JUNI 10.30 uur
Gemeenschapshuis Zeebrugge, Marktplein 12

10. WOE 3 APRIL 20 uur
Ontmoetingscentrum ‘t Reigersnest, Arendstraat 12
11. ZON 19 MEI 10.30 uur
Basisschool Ter Poorten, Stationsstraat 25

Brugge is een kind- en jeugdvriendelijke stad.
Tijdens elk buurtmoment kunnen kinderen en
jongeren onder begeleiding van de Jeugddienst
hun ideeën voor de buurt en de stad meegeven.

Meer weten over dit project?

Contacteer Stad Brugge, Communicatie &
Citymarketing via communicatie@brugge.be
Alle actuele info staat op
www.brugge.be/buurtaandebeurt.

facebook.com/destadbrugge

twitter.com/stadbrugge

ZEEBRUGGE

ZWANKENDAMME

24. WOE 15 MEI 20 uur
Centrumzaal, Lisseweegse Steenweg 79

Voor de ontmoeting in jouw buurt krijg
je een uitnodiging in je brievenbus.

Buurtbezoek gemist?

Heb je het bezoek gemist? Dan ben je welkom
op een ander 'buurt aan de beurt'-moment.
Bovendien kun je steeds met je vragen
en ideeën terecht op 050 44 8000,
www.brugge.be/meldpunt en info@brugge.be.
Alle inzendingen worden gegarandeerd behandeld.

instagram.com/stadbrugge
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WORD FAN VAN BRUGGE OLTIED SCHOANE EN
ORGANISEER EEN OPKUISACTIE
Of je nu in de drukke binnenstad, het levendige Sint-Andries of het rustige Lissewege woont, zwerfvuil blijft een probleem dat overal aanwezig
is. De Stad werkt dagelijks aan een proper Brugge, maar kan jouw hulp
daarbij goed gebruiken.
In 2018 werden heel wat opkuisacties georganiseerd, mede dankzij de
vele nieuwe vrijwilligers. Het stadsbestuur daagt elke Bruggeling uit
om het dit jaar minstens even goed te doen. Zorg mee voor een proper
Brugge en organiseer een opkuisactie in je buurt.

Werk je liever individueel of wil je met de buurt, je vrienden of je collega’s de handen uit de mouwen steken? Plan je een groots initiatief
voor heel je deelgemeente of heb je een ander idee? De Stad wil je daar
graag bij helpen.
Registreer je opkuisactie op brugge.be/fanvanbruggeoltiedschoane,
laat weten waar en wanneer je opkuisactie plaatsvindt en welk gratis
materiaal je nodig hebt. Lukt het niet om online in te schrijven? Bel naar
050 44 80 66.

Heel Brugge, alle Bruggelingen

Enkel samen houden we Brugge oltied schoane. De actie is er dus voor
elke Bruggeling en voor alle Brugse (jeugd)verenigingen, sportclubs,
bedrijven, (buurt)comités, scholen … Word fan en organiseer een opkuisinitiatief in je buurt of in de omgeving van je werk, je vereniging, je
sportclub of je school.

Zwerfvuil ruimen kan natuurlijk het hele jaar door. Je kunt
zelfs zwerfvuilvrijwilliger worden bij de Stad. Meer info vind je
op brugge.be/wordzwerfvuilvrijwilliger.

www.brugge.be/fanvanbruggeoltiedschoane
www.brugge.be/wordzwerfvuilvrijwilliger

GOOI PEUKEN IN DE VUILNISBAK
Sommige rokers hebben de gewoonte
om hun sigarettenpeuken zonder nadenken weg te gooien. Die peuken
geraken vast tussen straattegels, belanden in de riolen of komen terecht
in de natuur.
Om daarmee komaf te maken, start
de Stad met een nieuwe campagne.
Die wijst erop dat de nieuwe openbare stadsvuilnisbakken perfect uitgerust zijn om peuken in te deponeren.
Er is dus geen enkel excuus meer
om sigarettenpeuken achteloos weg
te schieten.
Wil je een eigen asbak die je overal
kunt meenemen? Haal je gratis peukenbuidel af in de Vrijwilligerscentrale (Kraanplein 6) of vraag er eentje
aan een gemeenschapswacht.
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ENECO CLEAN BEACH CUP
IN ZEEBRUGGE
Op zondag 24 maart kun je tussen 14.00
en 18.00 uur meehelpen om het strand
van Zeebrugge op te ruimen in het kader
van de Eneco Clean Beach Cup. Haal je
uniek Eneco Clean Beach Cup fluohesje
af in Icarus Surfclub–Zeebrugge.
In 2018 ruimden 140 deelnemers 322,19
kilo zwerfafval op.
Icarus Surfclub–Zeebrugge, Zeedijk 50,
8380 Zeebrugge
Info en inschrijvingen:
www.enecocleanbeachcup.be

30 MAART IS
WEST-VLAAMSE PLANTENDAG
De West-Vlaamse Plantendag is aan zijn zevende
editie toe. Deze gezinsdag vindt elk jaar plaats
in een andere West-Vlaamse tuinbouwschool
en krijgt zo telkens een nieuw decor en nieuwe
partners. Deze keer is de gratis beurs op zaterdag 30 maart van 10.00 tot 17.00 uur te gast in
Vrije School Haverlo in Assebroek, een school
voor buitengewoon onderwijs met een goed uitgebouwde tuinbouwafdeling.
‘Meer bloemen voor bijen’ is de ondertitel van
deze West-Vlaamse Plantendag die Stad Brugge
als partner heeft. De bedoeling is om mensen te
laten kennismaken met het plantenassortiment
voor bijen.

Meer dan zestig stands, waarvan vijftien nieuwe

Met het thema ‘bloemen en bijen’ als leidraad
gaan allerlei kunstenaars aan de slag met steen,
hout of ijzer. Er zijn ook verschillende natuur-,
tuin- en bijenverenigingen present die gratis
zelfgekweekte stekken en zaden uitdelen. Tien
kwekerijen en bedrijven tonen hun beste plant
goed: van kruiden, vaste planten, fruitbomen
en siergrassen tot moestuinplantjes. Er is ook
een infostand over de buxusmot en alternatieve
bijenplanten. Daarnaast is er een tentoonstelling
met de kleurrijke resultaten van de scholenwedstrijd ‘bijenkasten beschilderen’.
Kinderen zijn welkom om samen een insectenhuisje te bouwen, limonade te maken bij de imker, het stuifmeelspel te spelen, te luisteren
naar een bijenverhaal in een vertelcaravan, vuur te maken of in een
hoge boom te klimmen.
Vrije School Haverlo school zorgt voor een hapje en een drankje en je
kunt proeven van een garden gin en allerlei fruitsappen.

Meer bloemen voor bijen

HONDEN AAN DE LEIBAND,
OOK IN DE NATUUR
Honden zijn welkom in de Brugse natuur- en bosgebieden, zolang ze aangelijnd zijn. Helaas zijn er hondenbaasjes die deze
afspraak aan hun laars lappen. Loslopende honden verstoren
de natuur en kunnen zichzelf, andere honden en mensen in
gevaar brengen.
Honden mogen onder het waakzame oog van hun baasje wel
loslopen in de losloopweides. Ook op het strand van Zeebrugge
zijn de viervoeters welkom. Van 15 oktober tot 15 maart mogen
ze op het volledige strand wandelen en zelfs loslopen op het
stuk strand tussen het einde van de dijk en de grens met Blankenberge. Vanaf 15 maart tot 15 oktober mogen honden alleen
op dit stuk strand wandelen en moeten ze aangelijnd zijn.

Zonder bijen zijn er geen lekkernijen en dus zijn deze insecten zeer belangrijk in de Brugse duurzame voedselstrategie Bruggesmaakt. Stad
Brugge heeft bij het ontwerp en het beheer van publieke ruimte heel wat
aandacht voor bijenvriendelijke beplantingen. Bij de stand van de Stad
krijg je info over dit alles en over ecologisch tuinieren en composteren.

In Mijn Brugge (naast het Huis van de Bruggeling), Frank
Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge loopt tot
en met zaterdag 30 maart een bijententoonstelling. Ontdek
welke rol bijen spelen in de duurzame voedselstrategie Bruggesmaakt, neem deel aan de wedstrijd en win een startersmoestuinpakket van Velt.
Meer info op foodlab.brugge.be.

Vrije School Haverlo, Weidestraat 156, 8310 Assebroek
www.west-vlaanderen.be/plantendag
De toegang is gratis.
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STAND VAN ZAKEN
RIVIERCONTRACT KERKEBEEK
Bijna een jaar geleden werd het riviercontract
voor de vallei van de Kerkebeek ondertekend.
Sindsdien hebben de verschillende overheidsinstanties en burgers die verantwoordelijk zijn
voor de uitvoering ervan niet stilgezeten. De
meer dan vijftig voorstellen om de overstromingsrisico’s in Zedelgem en Sint-Michiels te
verminderen, dienden als basis voor het ontwikkelen van verschillende maatregelen.
Zo is het onderzoek naar extra buffermogelijkheden in het stroomgebied op sommige plaatsen vergevorderd. In 2019 plant de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) samen met Stad
Brugge en de gemeente Zedelgem een infovergadering over hoe je je woning individueel
kunt beschermen. In het komende jaar neemt
de VMM ook het gecontroleerd overstromingsgebied van de Kerkebeek bij de Rijselstraat in
Sint-Michiels in gebruik.
kerkebeek.riviercontract.be

SLECHTE LUCHT?
NIET STOKEN!
Metingen van het Stadslabo tonen aan dat er
in Brugge regelmatig ernstige verhogingen
van fijnstoffracties zijn, vooral ’s avonds en
’s nachts (1.00 tot 3.00 uur), in de vroege ochtend (5.30 tot 6.30 uur) en over de middag, dus
wanneer kachels branden. Bovendien stijgen
de concentraties als er ook behandeld hout
(afvalhout) wordt verbrand.
Houtverbranding is algemeen verantwoordelijk voor 35% van de totale uitstoot van fijn stof.
Het beperken van houtverbranding bij slechte
luchtkwaliteit kan het fijn stof verminderen en
dat is goed voor de gezondheid. Daarom zal de
Vlaamse Milieumaatschappij een stookadvies
geven op dagen met slechte luchtkwaliteit en
veel fijn stof, want door geen hout te stoken,
draag je bij aan een betere luchtkwaliteit.
www.stookslim.be
www.vmm/lucht
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ONTDEK OP 4 APRIL THE STUDENT VILLAGE EN HET HUISVANDEMENS
Begin vorig jaar startte de renovatie van het voormalig politiecommissariaat in Hauwerstraat 3. Ondertussen zijn de werkzaamheden bijna afgerond. Binnenkort vinden The Student
Village en het huisvandeMens er een thuis. In de tuin verrees
een nieuw paviljoen: De Brug.
The Student Village wordt de uitvalbasis van Brugge Studentenstad, het samenwerkingsverband tussen de Stad en de hogescholen dat Brugge verder uitbouwt tot een stad waar het aangenaam studeren is. Brugge Studentenstad organiseert sportieve
en culturele evenementen voor de hogeschoolstudenten en gaat
op zoek naar locaties waar studenten tijdens de examenperiode
samen kunnen blokken. Het initiatief zorgt mee voor voldoende
studentenkamers en maakt het mogelijk dat studenten de stad
kunnen doorkruisen op een gele studentenfiets.
In The Student Village kunnen studenten samen studeren, aan
projecten werken of vergaderen. Ze worden er ook wegwijs gemaakt in de stad en haar studentenvoorzieningen. Er is ook een
zaal voor maximum tweehonderd personen waar fuiven en andere studentenactiviteiten kunnen plaatsvinden.
Het huisvandeMens en De Brug zijn de twee voorzieningen die
samen het Vrijzinnig Huis vormen. De Brugse vrijzinnige gemeenschap krijgt er de nodige ruimte om meer mensen te laten
kennismaken met het vrijzinnig humanisme. Dit gebeurt door
het verlenen van vrijzinnig-humanistische begeleiding en door
het organiseren van culturele activiteiten en plechtigheden.
Het gebouw werd grondig aangepakt en gerenoveerd met subsidies van het Europese project ‘See2Do!’. See2Do! staat voor
‘doen’ door te laten ‘zien’. Het ‘zien’ slaat enerzijds op de energieverliezen die je kunt waarnemen dankzij thermografie (zoals
de thermofoto die toont hoeveel energie er langs Brugse daken
verloren gaat). Anderzijds gaat het over projecten die goede voorbeelden tonen. De renovatie in de Hauwerstraat is zo’n project
dat het publiek aanzet om renovaties ook op die manier te ‘doen’.
De rode draad doorheen dit demonstratieproject is duurzaamheid: zorgvuldig omgaan met beschikbare ruimte, middelen en
energie. Tegelijk wordt er ingespeeld op toekomstige noden. De
uitgangspunten waren het behoud en de renovatie van het gebouw en de huisvesting van de twee voorzieningen.
De klemtoon lag op het afleveren van een bijna energieneutraal
gebouw (BEN-gebouw). Daarbij werden een aantal innovatieve
technieken gebruikt, zoals het verwarmen of koelen van het gebouw met een BEO-veld gekoppeld aan een warmtepomp, het
installeren van een gebouwbeheersysteem en het plaatsen van
ledverlichting, gecombineerd met slimme daglichtsturing.

Op donderdag 4 april gaan de deuren van The Student Village open.
Na de officiële opening om 17.00 uur, kun je vanaf 18.00 uur kennismaken met de innovatieve energetische ingrepen die in het kader
van het See2Do!-project werden toegepast in dit gebouw.
Tijdens de rondleiding ontdek je ook hoe de Stad jou kan helpen
met je renovatieplannen.
Inschrijven kan vanaf maandag 25 maart via de button 'The Student
Village' op energieplatform.brugge.be. Het aantal inschrijvingen is
beperkt tot 150 personen.

energieplatform.brugge.be
Het Project ‘See2do!’ wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun
van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
www.grensregio.eu.

INTERVIEW
Jonge starter Lore Snijkers test haar winkelconcept Miss Marie in The Box Brugge.

T

Een droom
die in
vervulling gaat

he Box Brugge is een plug-and-playhandelspand in
het hartje van Brugge. Als startende ondernemer
kun je er voor een bepaalde tijd je winkelconcept
uittesten. In Brugge is The Box een initiatief van
De Republiek, Stad Brugge en Stebo vzw. Samen willen ze
startende en creatieve ondernemers ondersteunen en hen
coachen in het uitbouwen van hun onderneming.
Het idee van The Box ontstond bij Stebo uit Genk. Om nieuw
leven in een minder populaire Genkse buurt te blazen, trok
deze vzw starters aan om er hun ondernemersconcept uit te
testen. Met behulp van Europese subsidies lanceerde Stebo
vzw dit idee ook in Brugge.
The Box Brugge startte eind 2016 onder de vleugels van
De Republiek in de pop-up 'De Makersrepubliek' in de SintJakobsstraat. Begin 2018 verhuisden De Makersrepubliek
en The Box naar de huidige locatie in de Academiestraat 14.
Het grote voordeel van The Box is dat er een basispakket
aan voorzieningen aanwezig is, zoals wifi, elektriciteit,
meubilair, een betaalterminal en een alarmsysteem. Ook
alle nodige vergunningen en verzekeringen zijn in orde. Zo
kan de starter zich zonder zware investeringen focussen op
het inrichten van de winkel, de communicatie en de verkoop. Je kunt het pand huren voor een weekend, een week
of een maand. In maart ontvangt The Box 'Miss Marie' van
Lore Snijkers.
Lore, stel jezelf eens voor.
LORE SNIJKERS Ik ben 22 jaar en geboren en getogen in
Brugge. Momenteel werk ik fulltime in een schoenenwinkel, maar sinds oktober 2018 heb ik ook mijn eigen webshop: Miss Marie. Ik breng graag tijd door met mijn familie
en vooral met mijn metekindje Marie. Mijn webshop is naar
haar vernoemd.
Wat is Miss Marie?
L. SNIJKERS Het is een webshop met hippe en trendy kledij
en accessoires voor vrouwen. Ik richt me vooral op twintigers en dertigers, maar ook veertigers vinden er hun gading.
Hoe ontstond het idee voor Miss Marie?
L. SNIJKERS Ik heb een passie voor mode en wilde al lang
mijn eigen zaak oprichten. De knepen van het vak leerde ik
tijdens de opleiding KMO-management. Ik verdiepte mezelf
verder in alle regelgeving en in de zomer van 2018 was ik
klaar om te starten. Omdat ik toen nog studeerde, vroegen
m'n ouders me echter om nog wat geduld te oefenen. Toen
ik mijn studies had afgerond, legde ik een ondernemersplan
aan hen voor. We trokken samen naar de boekhouder om af
te toetsen of het ook financieel haalbaar was. Uiteindelijk
kon ik begin oktober 2018 Miss Marie opstarten.
Hoe start je je eigen webshop op?
L. SNIJKERS In het begin verkocht ik via Instagram en Facebook. Het is sowieso heel belangrijk om jezelf te promoten
via de sociale media. Uiteindelijk ging ik te rade bij een kennis van onze familie die gespecialiseerd is in het ontwikkelen
van webshops. Samen werkten we een onlineshop uit die ik
helemaal zelf kan onderhouden. Dat gaat van het publiceren

van alle producten tot het toevoegen van de omschrijvingen
en de prijzen. De foto’s maak ik zelf. Het is een bewuste
keuze die me toelaat om kosten te besparen. Tijdens mijn
vrije dagen neem ik foto’s en trek ik eropuit om collecties te
bekijken. In september ging ik om die reden voor de eerste
keer naar Brussel. Het was heel tof en spannend om dat allemaal te mogen ontdekken.
Je verkoopt ook accessoires?
L. SNIJKERS Dat klopt. Ik verkoop handtassen, sjaals, juwelen en een beperkt aanbod aan schoenen.
Hoe ben je bij The Box terecht gekomen?
L. SNIJKERS Het liefste wou ik meteen starten met een
eigen winkel, maar mijn ouders waren daar niet zo’n voorstanders van. Het is inderdaad een vrij groot risico. In mijn
zoektocht naar initiatieven voor startende ondernemers ben
ik bij The Box terecht gekomen.
Wat verwacht je van The Box?
L. SNIJKERS Ik wil vooral mijn cliënteel uitbreiden, want
momenteel bestaan mijn klanten vooral uit mensen uit mijn
eigen omgeving.
Zou je je eigen zaak in Brugge willen starten?
L. SNIJKERS Een belangrijke reden om me al dan niet op
een plek te vestigen, is de concurrentie in de buurt. Of dat in
Brugge kan, valt dus nog te bekijken.
Wat hoop je dit jaar te realiseren met Miss Marie?
L. SNIJKERS Eerst en vooral hoop ik dat de pop-up een succes wordt, want dit realiseren is toch een beetje een droom
die in vervulling gaat. Wie weet kan ik mijn klantenbestand
uitbreiden zodat er nog een tweede pop-up komt? Dat zou
fantastisch zijn.

The Box Brugge, Academiestraat 14, 8000 Brugge
thebox@republiekbrugge.be
www.theboxvlaanderen.be
www.missmarie.be
Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 10.00 tot 18.00 uur
en op zondag 31 maart van 10.00 tot 18.00 uur
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DIGIDOKTERS:
ICT-HELPDESK IN DE BIB
Sinds januari kun je in Hoofdbibliotheek
Biekorf een Digidokter consulteren. Die
staat elke tweede en vierde woensdag van de
maand tussen 14.00 en 16.00 uur klaar om
alle mogelijke vragen over je computer, laptop, tablet of smartphone te beantwoorden.
De eerstvolgende spreekuren zijn op woensdagen 27 maart, 10 en 24 april en 8 en
22 mei. De Digidokter is een samenwerking
tussen de Openbare Bibliotheek Brugge en
VormingPlus regio Brugge.

DIGISENIOR IN MEI

BRUG-IT BEURS
Op woensdag 24 april vindt in het Concertgebouw de gratis beurs Brug-IT plaats.
Deze beurs is de ideale gelegenheid voor lokale kmo’s om kennis te maken met Brugse
IT-aanbieders en hun hedendaagse tools.
Tijdens vier interessante break-outsessies
leren bedrijfsleiders heel wat bij over actuele IT-topics en uitdagingen. Ook de VDAB
tekent present, met een informatiesessie
voor bedrijven.
Bovendien zet Brug-IT volop in op het uitbouwen van sterke IT-opleidingen. Zo staat op de
beurs het project ‘duaal leren’ in de kijker en
dat is interessant voor bedrijven met
IT-functies.
Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge
Inschrijven doe je via brugit.be.
Gratis

Ook in mei maken de leerlingen van het
zesde jaar informatica van het VHSI senioren
in drie sessies wegwijs in de digitale wereld.
In het VHSI zijn er twee lessen over de iPad
thuis en op reis. De derde les vindt plaats in
Hoofdbibliotheek Biekorf. Daar leren de senioren opzoeken via internet en gaat het onder meer over Facebook en het gebruik van
Mijn Bibliotheek, het softwareprogramma en
zoeksysteem van de bibliotheek. Elke deelnemer krijgt een syllabus.
Tijdens de lessen krijgen de senioren individuele ondersteuning van een student. Eenmaal thuis kunnen ze rekenen op de mobiele
digibrigade: studenten die computerproblemen komen oplossen.
De lessen vinden plaats op woensdagen 8,
15 en 22 mei, telkens van 9.30 tot 11.30 uur
(onthaal vanaf 9.00 uur).
Er wordt enkel gewerkt met iPad. Elke cursist mag zijn of haar eigen iPad gebruiken.
Deelnemen kost 5 euro per persoon.
Inschrijven doe je via 050 40 68 68 of
vhsi@vhsi.be. Vermeld zeker of je je eigen
iPad meeneemt. Er kunnen veertien
cursisten deelnemen die niet over een iPad
beschikken.
VHSI, Spoorwegstraat 14, 8200 Sint-Michiels
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge

Apps zoeken in de Store en installeren op
jouw toestel? Selfies nemen en op Facebook
plaatsen of iets wegschrijven naar de cloud?
Whatsappen met vrienden en familie? Wandelen of fietsen met je smartphone als gps?
Wat je vraag of probleem ook is, je bent welkom bij de Digidokter in de bib.
Wie langskomt, krijgt hulp van vrijwilligers
Annemie, Joost of Lut, die tonnen ervaring
hebben in het verhelpen van computerproblemen. Ze gaan geen enkel digitaal probleem uit de weg en kijken ernaar uit om
jouw vraag te beantwoorden. Houd er wel
rekening mee dat het om een helpdesk gaat,
niet om een hersteldienst.

VRIJWILLIGER GEZOCHT
Ben je goed thuis in de digitale
wereld en ben je sociaal vaardig en enthousiast? Heb je een
luisterend oor en kun je geduldig
digitale vragen beantwoorden?
Ben je tweewekelijks of maandelijks vrij op woensdagnamiddag
tussen 14.00 en 16.00 uur?
Neem contact op via
sofie.desmet@brugge.be of
050 44 66 73 en wie weet word je
ook een Digidokter!

Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge
www.brugge.be/bibliotheek
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STAD AAN DE SLAG

Björn
Hinderyckx,
MUSEUMBIBLIOTHECARIS
Björn Hinderyckx is sinds
september 2018 bibliothecaris
in de Museumbibliotheek.
“Er ligt een berg werk te wachten maar
ik heb me deze stap nog geen moment
beklaagd. Er is lang (sinds 2014) gewacht
op een nieuwe bibliothecaris en het is fijn
om te merken dat iedereen enthousiast is
over mijn komst.
De eerste stapjes in de wondere wereld
van bibliotheken zette ik in het Gentse,
maar ik twijfelde geen moment toen ik
hier aan de slag kon. Als Bruggeling met
een voorliefde voor geschiedenis en bibliotheken, wil ik de Museumbibliotheek
leven inblazen en de ontsluiting van het
rijke Brugse erfgoed ondersteunen."

“Een aantrekkelijke, warme
en toegankelijke bron van
kennis en inspiratie”
"Ik wil van de bibliotheek terug een aantrekkelijke, warme en toegankelijke bron
van kennis en inspiratie maken. Het moet
een levendige plek worden, waar mensen
samenkomen om ideeën en meningen uit
te wisselen. Dan gaat het niet alleen om
medewerkers van Musea Brugge en onderzoekers: iedereen die geïnteresseerd
is om de collectie te ontdekken is heel erg
welkom. Ik sta klaar om te helpen.”
De bibliotheek van Musea Brugge bevindt zich op Garenmarkt 8, 8000 Brugge
(ingang via het Sint-Andreasinstituut) en
is open op dinsdag van 13.00 tot 16.00
uur, op donderdag van 9.00 tot 13.00 uur
en na afspraak.
museumbibliotheek@brugge.be
050 44 87 84

16

Jeugd en Studenten

Eindelijk Kwibus!
Neem je vrienden mee naar Kwibus voor een
paasvakantie vol speelplezier. Van maandag 8
tot en met vrijdag 19 april kun je terecht op deze
vijf locaties:
Basisschool De Triangel,
Diksmuidse Heerweg 159, 8200 Sint-Andries
(voor kinderen met of zonder een beperking)
Basisschool De Pannebeke,
Ter Looigemweg, 8000 Sint-Jozef
(voor kinderen met of zonder een 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 tot en met vrijdag,
van 7.30 tot 17.30 uur, en is er voor kinderen van
4 jaar (of die dit jaar 4 worden) tot en met 15 jaar.
Een halve dag meespelen kost 2,5 euro, een volledige dag 5 euro. Gezinnen met drie of meer
kinderen krijgen een korting.
jeugddienstbrugge.be/kwibus
facebook.com/kwibusbrugge
kwibus@brugge.be
050 44 83 34

De Fiksfabriek op
zaterdag 20 april
Ga een autowrak te lijf met een slaghamer,
maak een streetart-tekening op de fabrieksmuur, timmer een speeltuin in elkaar of experimenteer mee in het wetenschapslab.
Deze en nog vele andere avonturen beleef je in
De Fiksfabriek op zaterdag 20 april in La Brugeoise. Dit nieuwe gratis evenement, waarbij
achter elke hoek en deur een van de vijftien
nieuwe knotsgekke activiteiten schuilt, is er
voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders.
Schrijf je vanaf woensdag 20 maart in via
www.defiksfabriek.be.
La Brugeoise, Vaartdijkstraat 5, 8200 Sint-Michiels
jeugd@brugge.be
facebook.com/jeugddienstbrugge
050 44 83 33
Gratis
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Nieuwe locatie sportkampen
De Stad en KAVVV&FEDES vzw blijven samen
sportkampen organiseren tijdens de verschillende
schoolvakanties. De kampen vinden plaats op tien
verschillende plaatsen en worden geleid door ervaren lesgevers. Het instituut Mariawende-Blydhove in
Sint-Kruis is een nieuwe locatie.
De stedelijke sportkampen staan voor een hele week
sporten en spelen met leeftijdsgenoten. Er zijn kleuterkampen (4 tot 6 jaar) en omnisportkampen (7
tot 12 jaar of 13 tot 16 jaar). De kampen starten om
9.00 uur en duren tot 16.00 uur. Er is opvang vanaf
8.00 uur en tot 17.00 uur.

Gratis Buitenspeeldag
op woensdag 24 april
Klimmen, klauteren, springen, lopen, lachen ...
Kom op woensdag 24 april buiten, breng je
vriendjes en familie mee en leef je volledig
gratis uit op een van deze speelplekken:
- Hoeve Hangerijn en sportpark Daverlo in
Assebroek;
- Tuin Sint-Godelieveabdij en
Koningin Astridpark in Brugge Centrum;
- Kinderwerking De Kikker 3 in Lissewege;
- Speelplein Oude Sint-Annadreef (Hermitage) en speelplein Paul Gilsonstraat-Frans
Gevaertstraat in Sint-Andries;
- Gandhiplein in Sint-Jozef;
- Veltembos in Sint-Kruis;
- Plein Sint-Michielslaan ter hoogte van de
Sint-Godelievekerk in Sint-Michiels;
- Domein 'Aan de plas' in Sint-Pieters;
- Sportpark De Landdijk in Zeebrugge.
Bekijk het volledige programma op
www.jeugddienstbrugge.be/buitenspeeldag.
jeugd@brugge.be
facebook.com/jeugddienstbrugge
www.jeugddienstbrugge.be/buitenspeeldag
050 44 83 33

Voor de kleuterkampen (paas- en zomervakantie)
zijn er nog wat plaatsjes vrij. Snel inschrijven is dus
de boodschap!
Het volledige aanbod en het inschrijvingsformulier staan op
www.brugge.be/sportkampen.
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STAD LANCEERT NIEUWE
‘START TO’-LESSENREEKSEN

ZEVENDE EDITIE MEMORIAL
FERNAND ROELANDS

VIERDE EDITIE
BRUGGE CLASSIC

Wil je proeven van nieuwe sporten zonder
grote investering of verdere verplichtingen?
Bekijk dan zeker het stedelijk aanbod ‘Start
to’-lessen voor dit voorjaar. Om de stap naar
een club kleiner te maken, laat dit project je
tegen een zachte prijs in een vijftal sessies
proeven van een bepaalde sport. Gediplomeerde lesgevers begeleiden je daarbij.

Op woensdag 1 mei kunnen boksliefhebbers
hun hart ophalen in sporthal Tempelhof. Daar
organiseert de Brugse boksclub Kings Cobra
voor de zevende keer de Memorial Fernand
Roelands. Roelands was een Brugse bokser
die zich in de jaren 70 tot Belgisch en Europees profkampioen kroonde.

Op zaterdag 23 maart gaat de vierde editie van
de Brugge Classic van start. Dit recreatieve
wielerevenement ontstond in 2016 als een samenwerking tussen de Stad en acht Brugse
wielerverenigingen. Het concept blijft onveranderd: drie pelotons rijden in groep op een
tijdelijk afgesloten parcours van 75 kilometer.
Nieuw dit jaar is de extra lus die de snelste
groep voorgeschoteld krijgt. Zo komt hun totaal afgelegde afstand op 100 kilometer.

Op het programma staan techgames, Braziliaanse jiujitsu, zeilwagenrijden op het
strand van Zeebrugge, hengelen, frisbeeën,
squashen, windsurfen en kajakken.
De verzekering en het gebruik van het materiaal, de kleedkamers en de douches zijn
in de prijs inbegrepen. De voorjaarsreeksen
zijn gepland van maart tot en met juni. Het
hengelen loopt door tijdens de zomer.
www.brugge.be/Startto

Aan het evenement nemen boksers deel uit
binnen- en buitenland. Er treden twee Brugse bokstalenten in de ring. Zij werden opgeleid door de organiserende boksvereniging
en werken elk een kamp af in de profdivisie.
Sporthal Tempelhof, Tempelhof 57, 8000 Sint-Pieters
www.brugsboksgala.be

Begeleid door de politie, mobiele seingevers en volgwagens rijdt elke groep aan een
vooraf bepaalde snelheid. Alle deelnemers
starten met een aanlooplus over de verkeersvrije Brugse ring. Daarna worden de
drie pelotons gevormd die elk op hun eigen
tempo de rit afwerken.
De start en de aankomst bevinden zich aan
het Sint-Lodewijkscollege. Daar kun je je op
de dag van Brugge Classic nog inschrijven.
Sint-Lodewijkscollege,
Magdalenastraat 30, 8200 Sint-Andries
www.brugge.be/classic
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HOP, DE FIETS OP!
Fietsen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommigen durven de fiets niet meer op na een ongeval
en anderen hebben zelfs nooit leren fietsen. Zeker in
een fietsstad als Brugge kan dit een groot gemis zijn.
Al fietsend kun je immers vlot boodschappen doen,
op het werk geraken of je kinderen vergezellen.
Om die reden organiseert de Stad fietscursussen. Op
je eigen tempo leer je eerst fietsen in een stadspark,
zonder verkeer. De focus ligt er op evenwicht bewaren, starten, remmen en bochten nemen. Ook de
wegcode komt aan bod. De volgende fase is het fietsen op straat en het verder vertrouwd geraken met je
tweewieler. Op het einde van de cursus kun je alleen
fietsen en krijg je een fietsdiploma.
Marwa doet alvast mee. Ze is met haar gezin uit Syrië
gevlucht en woont nog niet zo lang in onze stad. Ze
volgt de cursus om mensen te leren kennen en om
haar kinderen te kunnen vervoeren met een bakfiets.
“De maatschappelijk werker van het OCMW raadde
me aan om deze cursus te volgen, want in Syrië heb
ik nooit leren fietsen”, zegt ze.
Nick heeft de cursus al gevolgd. Hij heeft nooit leren
fietsen en had er geen nood aan, tot zijn auto stuk
ging: “De fabriek waar ik werk ligt op 8 kilometer van mijn deur. Dat is anderhalf
uur wandelen, want er rijdt geen bus heen. Daarom leek het me interessant om te
leren fietsen.”
Een familielid raadde Nick aan om zich in te schrijven voor de cursus. Hij heeft het
zich nog geen seconde beklaagd: “Ik zou het iedereen aanraden. Laat je niet tegenhouden door schaamte, want eenmaal je het onder de knie hebt, besef je hoe zalig
fietsen wel kan zijn.”
Vrijwilligster Chris begeleidt de cursisten: “Het zien van de stralende, dankbare gezichten van de deelnemers na elk behaald succesje, is hartverwarmend. Op het einde
van de cursus kan echt iedereen fietsen, zelfs wie minder evenwichtsgevoel heeft.”
Wil jij net als Nick en Marwa leren fietsen? Of jeukt het om zoals Chris te helpen
als begeleider? Neem dan gauw contact op via diversiteitsdienst@brugge.be of
050 44 82 44.

De eerstvolgende fietscursussen starten op donderdag 25 april (van 14.00
tot 16.00 uur) en op zaterdag 27 april (van 10.00 tot 12.00 uur). Beide eindigen op zaterdag 15 juni met een receptie en een diploma-uitreiking. De
derde fietscursus loopt van zaterdag 31 augustus tot en met zaterdag 19
oktober. De plaats van afspraak is De Bond in Buiten Smedenvest. Er zijn
steeds fietsen beschikbaar.
Inschrijven kost 50 euro voor een reeks van acht lessen. Wie aangesloten
is bij het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie betaalt 25 euro. Als je aan
alle lessen deelneemt, krijg je de helft van het inschrijvingsbedrag terug.

De fietscursus is een initiatief van Stad Brugge,
Vormingplus Brugge en VIVA-SVV West-Vlaanderen.
De Bond, Buiten Smedenvest 1, 8000 Brugge
diversiteitsdienst@brugge.be
050 44 82 44

MONDIALE TEAMBUILDING IN BRUGGE
Wil je Brugge door een mondiale bril bekijken? Reserveer dan het gps-spel ‘Missie 2030’ of de Fair Trade
Chocoladewandeling.

City game: Missie 2030

Missie 2030 toont de Brugse binnenstad van zijn mooiste kant. De deelnemende teams nemen het tegen elkaar
op in een unieke race tegen de klok. Gewapend met een
tablet vol vragen en creatieve opdrachten moeten ze zo
snel mogelijk de zeventien sustainable development goals
of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) behalen.
Missie 2030 is een ideale vorm van teambuilding waaraan je kunt meedoen met je collega’s, je vereniging of een
groep vrienden. Groepen van acht tot dertig personen kunnen deelnemen. Je betaalt 50 euro per groep. Missie 2030
duurt ongeveer tweeënhalf uur. Je vindt alle info op
www.brugge.be/een-werelds-gps-spel-unieke-city-game.

Fair Trade Chocoladewandeling

Samen met een gids doorkruis je de binnenstad en ga je
langs bij chocolatiers die fan zijn van (h)eerlijke chocolade. Ontdek waarom zij eerlijke handel een warm hart
toedragen en van Brugge een Fair Trade Chocoladestad
maken.
De wandeling zit boordevol interessante en historische
weetjes over cacao, chocolade en eerlijke handel. Als
toemaatje kun je genieten van een overheerlijke fairtradechocolademelk.
Per gidsbeurt voor een groep van maximum 25 personen
betaal je 75 euro. De chocolademelk kost 5 euro extra per
persoon. Reserveren doe je via info@hellobruges.be of
050 34 65 45.

INTERVIEW
Lokaalmarkt steekt boerenmarkt in nieuw kleedje.

E

lke vrijdagnamiddag koop je op Lokaalmarkt Brugge rechtstreeks van boeren
en producenten uit de streek. De markt
heeft ook een bar en kinderhoek. “We
brengen mensen van alle leeftijden samen rond
fantastisch eten van bij ons”, zegt Bruggelinge
en marktverantwoordelijke Cibe Vandewalle.
Na Deerlijk, Aalst en Roeselare heeft ook Brugge
een Lokaalmarkt. Die vindt elke vrijdagnamiddag
plaats van 15.00 tot 19.00 uur in het voormalige
provinciehuis Abdijbeke in Brugge. De markt,
een samenwerking tussen Lokaal en KVLV, blijft
op die locatie tot na de zomer. Daarna krijgt de
site een nieuwe invulling. In de zoektocht naar
een nieuw pand kan Lokaalmarkt rekenen op de
hulp van het Brugse stadsbestuur, dat het project
volop ondersteunt.
Op de Lokaalmarkt vind je een ruim aanbod aan
verse voedingsproducten, rechtstreeks van de
boer of de producent. Naast vlees en groenten is
er zuivel, brood en fruit te koop. Het vaste aanbod
wordt regelmatig aangevuld en vernieuwd met
verschillende ‘gelegenheidskramen’, bijvoorbeeld
van een struisvogelboer of van een lokale brouwer.
Waarom kopen op Lokaalmarkt?
CIBE VANDEWALLE Volgens een enquête die
Lokaalmarkt bij meer dan vijfhonderd klanten hield, is kwaliteit motivator nummer een.
Een voorbeeld: door het transport en de opslag
die nodig zijn om ze in de rekken te krijgen, zijn
groenten in de supermarkt al minstens enkele
dagen oud. Bij ons verkoopt de boer de groenten
die hij ’s morgens of hoogstens de dag ervoor op
zijn veld heeft geplukt. Ze zitten nog vol vitamines
en je kunt ze langer bewaren.
Welk voordeel biedt Lokaalmarkt voor boeren?
C. VANDEWALLE Voor hun verse producten krijgen de boeren een eerlijke prijs. In de winkel krijgt
de boer soms maar 10% van de winkelprijs. Bij ons
is dat 81%. Als we boeren laag blijven uitkeren,
zijn ze er over enkele jaren misschien niet meer
en worden we afhankelijk van het buitenland. We
gunnen de mensen die ervoor zorgen dat we elke
dag lekker kunnen eten ook een eerlijk loon.
Lokaalmarkt steekt het concept van de boerenmarkt in een nieuw kleedje?
C. VANDEWALLE Dat klopt. De markt heeft bijvoorbeeld een digitaal betaalsysteem. Elke klant
krijgt een kaartje. Bij elke aankoop scant hij zijn
kaart met een tablet. Is hij klaar met zijn boodschappen, dan rekent hij aan de kassa alles in een
keer af, cash of met de betaalkaart. Op die manier
verloopt het betalen snel en hygiënisch.

We brengen
een positief
en verbindend
verhaal

Lokaalmarkt bevat ook een vernieuwde bar en
een kinderhoek.
C. VANDEWALLE Juist. Onze bar was aanvankelijk moeilijk vindbaar en de gezelligheid kon beter.
Daar hebben we aan gewerkt. Nu is het een fijne
plek om op vrijdag met je vrienden of collega’s
het weekend in te zetten terwijl je een biertje uit
de streek drinkt en een hapje van bij de boeren
eet. Net zoals op andere markten willen we dat
dertigers broederlijk naast mensen van 70 jaar
gaan zitten. We brengen een positief en verbindend verhaal.
Kinderen zijn hier ook welkom. Speciaal voor hen
richtten we een kinderhoek in waar ze zich met
leeftijdsgenootjes kunnen uitleven.
Wie mag er op de Lokaalmarkt staan?
C. VANDEWALLE Lokaalmarkt moet zoveel mogelijk lokaal verankerd zijn. Dat gaat in de eerste
plaats natuurlijk over boeren en producenten,
maar ook over plaatselijke scholen en verenigingen die zelfgebakken wafeltjes verkopen, of
iemand uit de streek die een nieuw voedingsproduct heeft gemaakt en eens wil peilen hoe de
reacties zijn. Ze zijn allemaal welkom.

Lokaalmarkt Brugge, Abdijbekestraat 9, 8200 Sint-Andries
Elke vrijdag van 15.00 tot 19.00 uur
www.lokaalmarkt.be
www.facebook.com/lokaalbrugge
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KOPJE ZWAM VRAAGT JE STEUN
Het door de Stad opgerichte Brugs Foodlab bouwt met zijn leden
aan een duurzame lokale voedselstrategie. Een van die leden is
Kopje Zwam, een stadslandbouwproject dat nu via crowdfunding
(publieksfinanciering) zijn werking wil uitbouwen.
Kopje Zwam haalt wekelijks ongeveer 500 kilo koffiegruis op in
een vijftiental koffiehuizen in Brugge. Dit gruis, dat normaal in
het restafval belandt, krijgt een tweede leven als voedingsbodem
voor oesterzwammen. Na de oogst wordt het substraat gecomposteerd om microgroenten te telen. Deze smaakvolle jonge
plantjes kun je al na tien à twintig dagen oogsten.
Van bij de start kozen de oprichters ervoor om in leegstaande
ruimtes te werken. Op dit moment huren ze in hartje Brugge een
deel van een pand van vzw Oranje.
De verkoop gebeurt via de korte keten, met zo weinig mogelijk
schakels tussen producent en consument. Je kunt de producten van Kopje Zwam kopen op de webshop, bij enkele lokale
‘buurderijen’ (Boeren en Buren), of tweewekelijks op vrijdag op
de Lokaalmarkt in Sint-Andries.

AL 450.000 RECORDS IN
ERFGOEDBRUGGE.BE
Slechts een klein percentage van de volledige Brugse erfgoedcollectie is
te zien in de zalen van Musea Brugge of kun je opvragen in de leeszalen
van het Stadsarchief of de Openbare Bibliotheek. Maar op het Brugse
erfgoedplatform www.ErfgoedBrugge.be staan er intussen niet minder
dan 450.000 erfgoedrecords die je op elk uur van de dag kunt bekijken.
Je kunt de collecties op twee manieren raadplegen. Ofwel typ je via de
menuknop ‘zoeken’ gerichte trefwoorden in, ofwel opteer je voor het
tabblad ‘Bekijk de collecties’. Dit laatste is heel interessant als je wilt
grasduinen door de verschillende soorten erfgoed. Je kunt achttien
deelcollecties virtueel doorbladeren: affiches, archeologische vondsten,
beeldhouwkunst, bronnen in context, edelsmeedwerk, erfgoedstukken
uit Café Vlissinghe, foto’s, historische kranten, oude kaarten, hulpmiddelen voor doven en blinden, prenten, religieus erfgoed, schilderijen,
sporterfgoed, tekeningen, volkskunde en wandtapijten.

Om de goede werking in stand te houden en uit te bouwen, doet
Kopje Zwam een beroep op jou om een financieel steentje bij te
dragen en de lokale afvalberg te verkleinen. Meer info vind je op
de Facebookpagina of op www.kopjezwam.be.

Twee nieuwe collecties

www.kopjezwam.be

WEEK VAN DE MARKT
Tijdens de Week van de Markt, van maandag 8 tot en met zondag
14 april, zetten de marktkramers hun klanten stevig in de bloemetjes. Aan de actie is ook een wedstrijd verbonden. Om deel te
nemen, deponeer je het ingevulde deelnemingsformulier in de
wedstrijdurne aan de promostand. Het formulier krijg je van de
marktkramer bij wie je producten hebt gekocht. Tijdens de markt
wordt er om 11.30 uur een winnaar geloot. Winnaars die op dat
moment niet meer aanwezig zijn, worden op de hoogte gebracht.

De collectie religieus erfgoed van de Brugse parochiekerken krijgt
een uitbreiding. Voor het eerst wordt de inventaris van een kerk in een
deelgemeente ontsloten: die van de Sint-Pieter-in-de-Bandenkerk in
Dudzele. Van dit erfgoed inventariseerden vrijwilligers 202 voorwerpen. Die doorzoek je via de deelcollectie ‘religieus’.
Café Vlissinghe, wellicht het oudste café van Brugge, draagt de sporen
van zijn rijke geschiedenis. Aan de muren in de gelagzaal hangen talrijke schilderijen, foto’s en documenten. De unieke collectie werd recent
beschreven en toegevoegd aan ErfgoedBrugge.be.

Nieuwe e-tentoonstelling: ‘Brugse ambachten’

Omdat het thema van Erfgoeddag dit jaar ‘Hoe maakt u het’ is, ging
ErfgoedBrugge in haar collecties op zoek naar Brugse ambachten: van
kleermaker tot pottenbakker, van smid tot meubelmaker.
Brugge was en is een stad vol ambachtslui. Ontdek Brugse ambachten
van vroeger en nu in de nieuwe e-tentoonstelling op ErfgoedBrugge.be.

Deze marktactie is een samenwerking met Provincie WestVlaanderen.

www.ErfgoedBrugge.be

www.brugge.be/openbare-markten
www.west-vlaanderen.be
www.oowvm.be

ErfgoedBrugge.be is een samenwerking tussen Erfgoedcel Brugge, Musea Brugge,
Stadsarchief Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge en Raakvlak en wordt ondersteund
door de cluster Cultuur.
Volg ErfgoedBrugge ook op Instagram en op Facebook.
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BELEEF BRUGS VAKMANSCHAP OP ERFGOEDDAG
‘Hoe maakt u het?’ Met dit thema wil Erfgoeddag dit jaar ambachten en vakmanschap in de kijker zetten. Van donderdag 25 tot en met
zondag 28 april laten tientallen Brugse (erfgoed)organisaties en ambachtelijke makers je genieten van de rijkdom aan vakmanschap die
Brugge te bieden heeft.

Programma

Erfgoedcel Brugge coördineert Erfgoeddag Brugge en stelde
met een zestigtal partners een veelzijdig programma op waarbij ambachten en vakmanschap centraal staan. Het is meteen
een mooie gelegenheid om intensief samen te werken met
Handmade in Brugge en zijn labelhouders; de ambachtelijke
makers van vandaag. Er vallen meer dan negentig boeiende
activiteiten te beleven, van workshops, demonstraties, rondleidingen en wandelingen tot fietstochten, lezingen, tentoonstellingen en open ateliers.
In de Erfgoeddagkrant vind je een beknopt overzicht van
wat er tijdens het laatste weekend van april te beleven valt.
Het volledige programma staat op
www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2019.

Erfgoeddagkrant

Naast een beknopt activiteitenoverzicht vind je in de Erfgoeddagkrant alles wat ambachtelijk Brugge te bieden heeft. Erfgoedspelers en ambachtelijke makers vertellen je meer over
wat hen boeit aan Brugs vakmanschap en hoe ze dit erfgoed
levend houden.
De Erfgoeddagkrant wordt verdeeld bij het aprilnummer van
de cultuurkrant EXit. Je kunt hem ook gratis ophalen bij
Erfgoedcel Brugge, In&Uit Brugge, de deelnemende partners
en op de verschillende andere verdeelpunten in de stad.

Reserveren

Voor heel wat activiteiten moet je vooraf reserveren.
Dat kan vanaf zondag 14 april om 10.00 uur via
www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2019. Lukt het niet om
online in te schrijven? Bel dan tussen 10.00 en 12.00 uur naar
050 44 50 48.

Nieuw: nocturne en filmavond

Voor het eerst valt er ook in de aanloop naar Erfgoeddag al
heel wat ambachtelijk vakmanschap te beleven:
• Donderdag 25 april: Erfgoeddagnocturne
Ontdek wat hedendaagse makers inspireert in Brugs erfgoed (meer hierover in het interview op de volgende pagina’s).
• Vrijdag 26 april: filmavond ‘Sweet Bean’ in Sint-Jakobsstraat 33.
Proef de zoete smaak van gedeeld vakmanschap.
• Zaterdag 27 en zondag 28 april: Erfgoedweekend met
ruim negentig Erfgoeddagactiviteiten.
Erfgoedcel Brugge, Komvest 45, 8000 Brugge
In&Uit Brugge, ’t Zand 34, 8000 Brugge
www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2019

INTERVIEW
Hoe maakt u het? Erfgoedorganisaties en ambachtelijke ondernemers ontmoeten elkaar op Erfgoeddag.

T

ijdens Erfgoeddag, van donderdag 25 tot en met zondag 28 april, staat het Brugs erfgoed in de schijnwerpers. Alles draait deze keer rond ambachten en
vakmanschap, met ‘Hoe maakt u het?’ als thema.
Een mooie kans voor Brugge, dat mag pronken met een
schat aan historisch vakmanschap. Maar ook vandaag trekt
onze stad nog vele ambachtelijke ondernemers aan.

Om dit in de verf te zetten sloegen Erfgoedcel Brugge en
Handmade in Brugge de handen in elkaar. Voor het startevent van Erfgoeddag 2019 – een nocturne op donderdag
25 april – zoeken enkele makers inspiratie in Brugse erfgoedcollecties. Lederbewerkster Dominique Vieren (Mien
Kaba) en hoofdarchivaris Jan D’hondt (Stadsarchief Brugge) lichten hun medewerking toe.
Als ambachtelijk onderneemster en professionele erfgoedinstelling zijn jullie twee heel verschillende spelers.
Waarom nemen jullie deel aan Erfgoeddag?
DOMINIQUE VIEREN Ambachten zijn een vorm van levend erfgoed. Aan de basis liggen technieken en eeuwenoude kennis
die van generatie op generatie worden doorgegeven. Erfgoeddag is een mooie kans om dit immaterieel erfgoed in de kijker
te zetten.
JAN D’HONDT Voor het Stadsarchief is Erfgoeddag een
jaarlijkse hoogmis. Bovendien vonden we heel wat aanknopingspunten met het thema. We beschikken over heel wat
ambachtsarchieven en dat biedt een boeiende blik op hoe
de Brugse ambachten vroeger functioneerden. Ook bij het
vervaardigen van onze archiefstukken kwam er heel wat vakmanschap kijken. Denk maar aan het handgeschept papier of
het perkament waarop werd geschreven, of aan de lederen of
perkamenten banden waarin documenten werden gebundeld.
Hoe kwamen jullie bij elkaar terecht?
D. VIEREN Toen Handmade in Brugge en Erfgoedcel Brugge
makers uitnodigden om in de collecties van enkele Brugse
erfgoedspelers te snuisteren, was ik meteen enthousiast. Ik
ging langs bij de vier deelnemende organisaties: Raakvlak,
de Openbare Bibliotheek Brugge, de Sint-Jakobskerk en het
Stadsarchief. Overal vond ik documenten en objecten die me
als lederbewerkster prikkelden. Het was voor mij een moeilijke opdracht om uit een grote collectie slechts enkele inspirerende erfgoedstukken te moeten selecteren.
J. D’HONDT Voor Erfgoeddag werken we vaker samen met andere partners. Meestal gaat het om collega’s uit de erfgoedsector: bibliotheken, musea, heemkundige kringen ... Toch
waren we meteen te vinden voor het idee om ambachtelijke
ondernemers met onze collectie aan de slag te laten gaan.
Uit ervaring weten we dat zo’n minder voor de hand liggende
samenwerking heel waardevol kan zijn. Ook hier blijkt dit het
geval: Dominiques moderne blik op ambachten laat ons op
een heel andere manier naar onze archiefstukken kijken.
D. VIEREN En ik krijg de kans om te proeven van het Brugse
erfgoed en om me er als maker door te laten inspireren.
Hoe hebben jullie elkaar precies weten te inspireren?
D. VIEREN In het Stadsarchief vond ik twee stukken die me onmiddellijk boeiden: de stadsrekeningen van 1307, met een heel

We kunnen
veel van
elkaar leren

decoratieve kaft van gedroogde huid waar het haar van het dier
nog gedeeltelijk aan hangt, en verschillende koopmansboeken.
Die laatste dateren uit de 15de eeuw en zijn op zich niet veel
meer dan een lederen omhulsel waarin papieren werden gebundeld. Het is evenwel fascinerend om te zien hoe modern
hun design eigenlijk is. Als maker kriebelt het om een 21steeeuws antwoord op zo’n erfgoedstukken te creëren.
J. D’HONDT Als archiefmedewerkers zijn wij in de eerste
plaats geïnteresseerd in de inhoud van documenten. Voor ons
zit de historische info in de lederen kaft. Dominique laat ons
zien dat er ook een verhaal schuilt in de materialiteit van onze
stukken. Zo krijgen ook wij meer oog voor hun esthetische
waarde. We kunnen veel van elkaar leren.
Waarom moet de Bruggeling de Erfgoeddagnocturne zeker bezoeken?
J. D’HONDT Brugge heeft een enorme rijkdom aan erfgoed.
Tijdens het Erfgoedweekend is er enorm veel te bekijken en te
bezoeken. Deze nocturne biedt een unieke ontmoeting tussen
oud en nieuw. Voor de Bruggeling is het een kans om te zien
hoe het verleden nog altijd actueel is en moderne ambachtelijke ondernemers weet te inspireren. Er vallen die avond dus
heel wat boeiende verhalen te ontdekken.
Vier Brugse erfgoedspelers, acht ambachtelijke makers en
heel wat unieke erfgoedstukken: dat zijn de ingrediënten
van de Erfgoeddagnocturne. Op vier locaties in de binnenstad vertellen telkens twee makers je over wat hen inspireert in de collecties van de Sint-Jakobskerk, de Openbare
Bibliotheek, het Stadsarchief en Raakvlak.
Beleef deze exclusieve avond achter de schermen. Voor 8
euro geniet je van een streepje muziek, een drankje en een
hapje geïnspireerd door het verleden. Inschrijven kan vanaf
zondag 14 april om 10.00 uur via
www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2019.
Er is plaats voor honderd personen.
De Erfgoeddagnocturne op donderdag 25 april van 19.00 tot 22.00 uur is een
initiatief van Erfgoedcel Brugge en Handmade in Brugge.
www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2019
www.handmadeinbrugge.be
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NIEUW IN DE APOTHEEK VAN
HET SINT-JANSHOSPITAAL:
DE GEUR VAN DE ACHTTIENDE EEUW
In de apotheek van het Sint-Janshospitaal heerst er sinds
kort niet alleen een heel authentieke sfeer, het ruikt er
ook bijzonder lekker. Ter ere van zuster-apothecaresse
Eleonora Verbeke, die leefde in de achttiende eeuw, werd
een gloednieuwe geurervaring ontwikkeld op basis van
haar receptenboek.
Helaas zijn er geen portretten meer van deze `grande
dame', maar je krijgt wel een idee van wat ze rook toen
ze eeuwen terug in haar vijzels stampte en in haar potten
roerde. Bovendien staat er elke maand een van de kruiden uit de museumperkjes in de kijker. Voor de jongsten
is er een leuke zoektocht.
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Brugge
Open van dinsdag tot en met zondag van 9.30 tot 17.00 uur
Je kunt zuster Verbekes receptenboek ook
doorbladeren op erfgoedbrugge.be/winckelbouck.

TENTOONSTELLING:
DE MENA, MURILLO,
ZURBARÁN. MEESTERS
VAN DE SPAANSE BAROK
De tentoonstelling ‘De Mena, Murillo, Zurbarán’ in het SintJanshospitaal laat je tot en met zondag 6 oktober kennismaken
met het kruim van de Spaanse barokke meesters. Hoewel ze
lange tijd weinig bekend was, krijgt deze boeiende kunstperiode
uit de zeventiende eeuw in de laatste jaren gelukkig de aandacht die ze verdient. In deze kunst is de grootste inspiratiebron
het katholieke geloof, dat met veel gevoel voor dramatiek bijna
levensecht wordt verbeeld. Sommige kunstenaars, zoals Pedro
de Mena, gaan daarin heel ver en gebruiken mensenhaar en
glazen tranen.
De politieke situatie in de zeventiende eeuw, waar het protestantisme een tijd lang alsmaar aan populariteit leek te winnen,
was een extra motivatie voor het katholieke Spanje om het geloof extra in de verf te zetten. Pedro de Mena bracht de religie in
haar weelderigste vorm naar buiten door middel van hyperrealistische beelden. Francesco de Zurbarán is eerder de meester
van het uitgepuurde clair-obscur dat zijn schilderijen dramatiek verleent, terwijl Murillo met zachte lijnen en kleuren onze
emoties aanspreekt. Verschillende benaderingen die hetzelfde
wilden teweegbrengen: de beleving van sterke overtuigingen en
emoties te doen spreken door de kunst. De komende maanden
kun je zelf zien en voelen wat het met je doet.

Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Brugge
www.museabrugge.be
Gratis voor inwoners van Brugge
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SCHEMERTIJD/CULTUREN NA DE UREN
1. Detail van: Pedro de Mena,
Mater Dolorosa, ca. 1680
Beschilderd hout en glas,
49 x 39 x 22 cm
MNHA, Luxemburg (in bruikleen
van een particuliere collectie)
2. Francesco de Zurbarán,
De H. Sebastiaan, ca. 1650
Olieverf op doek, 199,7 x 105,5 cm
Particuliere collectie
3. Pedro de Mena,
Johannes de Doper, ca. 1675
Beschilderd hout en glas (met
voetstuk) 73 x 49 x 33,5 cm
MNHA, Luxemburg (in bruikleen
van een particuliere collectie)

Elke derde donderdag van de maand houdt Musea Brugge
de deuren open na de gewone sluitingstijd. Je kunt telkens
van 17.00 tot 21.00 uur op een andere locatie terecht voor
bijzondere activiteiten, rondleidingen of workshops.
Donderdag 21 maart: Volkskundemuseum
Op 21 maart begint de lente en dan is het tijd voor de grote
schoonmaak. Tijdens deze avondopening ontdek je hoe
onze (groot)ouders die klus aanpakten. Yvette Kemel van
Heemkring Brugs Ommeland vertelt je meer over het ideaalbeeld van de huisvrouw in de jaren 1930-60.
De uitbaters van de ecologische webshop Kudzu zijn ook
van de partij. Zij demonstreren hoe je je eigen huis met
natuurlijke producten kunt schoonmaken.
Donderdag 18 april: Sint-Janshospitaal
Tijdens deze nocturne staat de expo `De Mena, Murillo,
Zurbarán. Meesters van de Spaanse Barok’ centraal. Op
vaste tijdstippen zijn er gidsbeurten in het Nederlands, het
Engels en het Frans.
Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
www.museabrugge.be
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WORKSHOP: VIER
DE SEIZOENEN EN MAAK
DE MOOISTE PAASEIEREN

HET GRUUTHUSEMUSEUM
IS ER VOOR IEDEREEN

Pasen is een echt lentefeest. Tijdens die
periode eieren kleuren of beschilderen
zou de levenskracht versterken. Het is
een gebruik dat in vele culturen voorkomt.
Tijdens de workshop in het Volkskundemuseum op zondag 7 april van 10.00 tot
12.00 uur versieren volwassenen paaseieren met de batiktechniek (met bijenwas, kruiden en bloemen). Kinderen van
5 tot 9 jaar luisteren naar het verhaal
van de paashaas en maken een paasstok
met eieren, linten en zoetigheden. Ook
de behendigheid in het eierlopen wordt
geoefend. Wie slaagt erin om het volledige parcours af te leggen zonder een ei
te breken?
Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Deelnemen kost 8 euro per deelnemer (ook volwassenen), vanaf het tweede kind van hetzelfde gezin is
dit 5 euro. Reserveren is vereist en doe je via
musea.reservatie@brugge.be.

SLOW ART DAY OP 6 APRIL
Zaterdag 6 april is wereldwijd Slow Art
Day. Uit studies blijkt dat museumbezoekers gemiddeld amper 17 seconden naar
een kunstwerk kijken. Slow Art Day wil
daarmee komaf maken door de bezoekers
traag en aandachtig naar kunst te laten
kijken. Onder leiding van een museummedewerker en samen met andere deelnemers neem je de tijd om een tot drie
kunstwerken uit de vaste collectie te bekijken en observaties, kennis en vragen te
delen. De werken zijn zo rijk dat je intrigerende details blijft ontdekken.
Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Brugge
Reserveren is vereist en kan via
musea.reservatie@brugge.be of 050 44 87 43.
Gratis voor inwoners van Brugge
www.museabrugge.be
www.slowartday.com

Tijdens het laatste weekend van mei opent het Gruuthusemuseum zijn
deuren. Vanaf dan is iedereen er meer dan welkom. Musea Brugge doet
grote inspanningen om het museum voor elke bezoeker en op elk vlak zo
toegankelijk en comfortabel mogelijk te maken.
Het begint bij de site zelf. Vroeger kon je er struikelen over een uitstekende kassei, maar in de vernieuwde vorm werden de stenen vlakker en
dichter bij elkaar gelegd. Ook nieuw is de comfortstrook rond het plein.
Langs deze strook kunnen rolstoelgebruikers gemakkelijker de gevels
van het gebouw bewonderen en vlot het nieuwe onthaalpaviljoen bereiken. Een bezoek aan het plein, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het sanitair
in het oude Steenmuseum is zo voor iedereen mogelijk. Door de vele niveauverschillen, de wenteltrappen en de smalle deuropeningen blijft het
stadspaleis zelf evenwel moeilijk toegankelijk.
Ook voor mensen met een visuele beperking begint het bezoek al op de
site zelf, met begeleiding van de bushalte tot aan het onthaalpaviljoen.
Op het pad naar het onthaalpaviljoen staat een tafel met een speciaal
plan. Door aan dit plan te voelen, kunnen blinden en slechtzienden zich
oriënteren en hun weg verderzetten. Eenmaal binnen gebeurt het bezoek
het best met een begeleider. Het gebouw heeft veel trappen en om die
veilig te beklimmen, is enige assistentie geen overbodige luxe. Daarom
zullen de audioguides voor ziende en blinde bezoekers zo goed mogelijk
op elkaar worden afgestemd. Zo kunnen ze het parcours samen afleggen.
De audioguide voor slechtziende bezoekers is meer beschrijvend en geeft
extra duiding bij de verschillende voelstations langs het parcours. Op die
stations verduidelijken tastbare replica’s en materialen het thema van
de zaal. Ze werden ontwikkeld door Tactile Studio uit Parijs. Dit bedrijf
verdiende al zijn sporen met projecten voor onder meer het Louvre en
Musée d'Orsay en is over de hele wereld actief.
Voor mensen met een auditieve beperking is er een visioguide. Op dit apparaat geeft een tolk in Vlaamse gebarentaal extra duiding. Zo kunnen
doven en slechthorenden op hun eigen tempo, in klare taal en zonder gids
het verhaal over 500 jaar Brugge ontdekken.
Blijf in afwachting van de nakende opening de ontwikkelingen volgen
op verrijkjekijkopbrugge.be en de blog ‘Brugge in 100 objecten’ en in
het volgende nummer van dit stadsmagazine, waarin je meer verneemt
over het programma van het openingsweekend.
www.museabrugge.be
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1. Belfort
2. O.L.V.-Kerk
3. Groeningemuseum
4. Sint-Janshospitaal

NATIONALITEITEN
18% Britten
14% Belgen
13% Fransen
11% Amerikanen
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HEILIG BLOEDPROCESSIE 2019
Op donderdag 30 mei (Onze-Lieve-Heer Hemelvaart) trekt de jaarlijkse
Heilig Bloedprocessie weer door de binnenstad. Met deze processie
herdenkt Brugge al bijna acht eeuwen de aankomst van het relikwie
van het Heilig Bloed. Het is een religieuze optocht die bestaat uit een
lange stoet van honderden figuranten en grote praalwagens. Daarop
worden scènes uitgebeeld uit het Oude en het Nieuwe Testament. Tickets zijn verkrijgbaar op www.ticketsbrugge.be, bij In&Uit op ’t Zand
(Concertgebouw) en in het Historium op de Markt. Meer informatie vind
je op www.bloedprocessiebrugge.be.

OPROEP

150 JAAR KONINKLIJKE STADSSCHOUWBURG: ANEKDOTES EN
BEELDMATERIAAL GEZOCHT

Gratis tickets voor Bruggelingen met een beperking

Dit jaar zijn er weer gratis tickets voor Bruggelingen met een beperking. Zij moeten voldoen aan een van de volgende voorwaarden:
- Een geldig attest bezitten van de FOD Sociale Zekerheid (Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel) voor personen met een handicap, met een
erkenning van minstens 66% of een vermindering van de zelfredzaamheid met een minimum van 9 punten.
- Wie een visuele beperking heeft, moet een kopie voorleggen van de
geldige nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer
(de `blauwe kaart').
- Als zwaar zorgbehoevende moet je recht hebben op een vergoeding
in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering. Dit kun je bewijzen
aan de hand van de positieve beslissing van je zorgkas.
- Verblijven in een erkende zorginstelling. Dit kun je aantonen met een
ondertekend schrijven van de directie van de instelling.
Bruggelingen met een beperking krijgen een gratis plaats aan de voorkant van de Halletoren (aan de ‘frietkotjes’). Niet-Bruggelingen betalen
hiervoor 3,50 euro. Per persoon met een beperking mag er een begeleider gratis mee.
Je kunt tickets reserveren op 050 47 55 11 of via dienst.welzijn@brugge.
be. Daarna haal je ze af in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Station), 8000 Brugge.
Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 15 personen (inclusief begeleiders) per vereniging. Geef bij het inschrijven de namen van de ingeschrevenen en hun begeleiders op en vermeld of het om een rolstoelgebruiker gaat.
Slechtzienden kunnen de Heilig Bloedprocessie volgen dankzij audiodescriptie, een techniek waarbij een vertelstem meer info geeft. Voor
Bruggelingen is dit gratis, niet-Bruggelingen betalen 5 euro per persoon. Per persoon mag er een begeleider mee. Het aantal tickets voor
audiodescriptie is beperkt.
dienst.welzijn@brugge.be

Dit jaar viert de geliefde Brugse Koninklijke Stadsschouwburg zijn
150ste verjaardag. Op zaterdag 28 september geven Cultuurcentrum
Brugge en tal van partners het startschot van een bijzonder feestjaar.
Alle Bruggelingen worden uitgenodigd om dit jubileum mee op gang te
trekken en hun in de Stadsschouwburg opgedane ervaringen te delen.
Om de mooiste cultuurtempel van Brugge (en Europa) een passend
eerbetoon te schenken, zoekt Cultuurcentrum Brugge getuigenissen,
anekdotes en beeldmateriaal (foto/video) over de Stadsschouwburg.
Misschien stond je er ooit zelf op het podium en wil je die ervaring
delen? Of ontmoette je je eerste liefde in een intiem hoekje op een van
de balkons en wil je dat verhaal de wereld insturen?
Overdonder Cultuurcentrum Brugge met aandoenlijke herinneringen
en nostalgisch beeldmateriaal. Fleur de viering mee op en stuur je
bruikbaar tekst- en beeldmateriaal over de Stadsschouwburg naar
cultuurcentrum@brugge.be.
www.ccbrugge.be
cultuurcentrum@brugge.be
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BRUGOTTA FESTIVAL:
BRUGS TALENT
IN DE KIJKER

brugge.be

PROJECT CONGO: EEN EERLIJK BEELD
VAN DE ONAFHANKELIJKHEIDSSTRIJD
Een jaar voor de viering van 60 jaar Congolese onafhankelijkheid, staat
Cultuurcentrum Brugge stil bij hoe die onafhankelijkheid tot stand
kwam en welke gevolgen die (inter)nationaal met zich meebracht. Het
koloniaal collectief geheugen van België werd in geschiedenisboeken
meermaals blank en onterecht positief ingekleurd. Cultuurcentrum
Brugge verbant de zwart-witclichés over Congo en brengt het publiek
een meer genuanceerd beeld van de Congolese onafhankelijkheid.

EXPO: EN ROUTE! AIRE D'OISEAU IMAGINAIRE

Tot en met zondag 7 april, open van woensdag tot en met maandag van
13.00 tot 18.00 uur
Bogardenkapel, Katelijnestraat 86, 8000 Brugge
Gratis
In het kader van het jaarthema 'En Route!' zet Cultuurcentrum Brugge de
actuele Congolese kunst en cultuur in de kijker. Voor de tentoonstelling
'Aire d'Oiseau Imaginaire' werkt het samen met kunstencentrum Waza
uit Lubumbashi.
Kunsthistoricus en artistiek leider van Waza Patrick Mudekereza en museologe Sari Middernacht kozen voor de collectieve creatie van beeldhouwer Axgon en soundscape-componist en afrohouse dj G'Sparks Spilulu.

CONCERT: DIZZY MANDJEKU & ODEMBA OK JAZZ

Brugge barst van creativiteit. Het voorbije decennium
kwamen honderden artistiekelingen jaarlijks op het einde
van april samen voor de Week van de Amateurkunsten.
Op verschillende podia toonden ze hun creativiteit aan het
publiek.
Vanaf dit jaar tovert het Brugotta-label van Cultuurcentrum
Brugge de formule ietwat om onder de naam Brugotta Festival. Tien dagen lang, van donderdag 25 april tot en met
zondag 5 mei, krijg je een overzicht van wat Brugs talent
betekent, in tal van kunstdisciplines.
In de tentoonstelling AiR Biekorf 3.0 brengt Brugotta de antwoorden van tientallen kunstenaars op het kunstwerk ‘Exile’
van artist in residence Matthieu Lobelle.
Tijdens VONK! stellen verschillende kunstenaars hun werk
tentoon. Tijdens de nocturne op vrijdagavond geniet je van
een streepje muziek.
Met Plankenkoorts bewijzen de leerlingen van de toneelwerking van Stedelijk Conservatorium Brugge hun acteertalenten tijdens een intieme avond in de Stadsschouwburg.
Tijdens de curatoravond geeft Cultuurcentrum Brugge
carte blanche aan een Brugse creatieveling. Hij of zij mag
een uniek en historisch gebouw inpalmen met een cultureel evenement.
Op het gratis muziekfestival WACKO geniet je op de Burg
(onder de bomen) van tal van Brugse muziekgroepen.
Bar Literair sluit Brugotta Festival af op het Lara Taveirneplein. Tijdens de derde editie van dit literaire project
zet Brugotta samen met auteur Lara Taveirne woordkunstenaars in de kijker. Tal van poëten, schrijvers en singersongwriters betreden er het podium. Ze werken dit jaar
rond het boek ‘On the Road’ van Jack Kerouac.
Het volledige programma vind je vanaf maandag 1 april op
www.ccbrugge.be/brugotta.

Zaterdag 13 april, 20.00 uur
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Tickets: 9, 12, 15 of 18 euro
Op zaterdag 13 april ontvangt Cultuurcentrum Brugge een levende legende van de Congolese rumba: gitarist Dizzy Mandjeku. Hij maakte
in de jaren 60 en 70 deel uit van het befaamde OK Jazz Orchestra. De
groep blijft wereldberoemd door de hit `Indépendance Cha Cha'. Voor
het concert in Brugge brengt hij Congolese muzikanten mee die net als
hij in de jaren 60 en 70 schitterden in verschillende bands. Onder hen de
innemende zanger Malage de Lugendo.

THEATER: NTGENT/LUC PARCEVAL – BLACK

Donderdag 25 april, 20.00 uur
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Tickets: 12, 18 of 21 euro
Op donderdag 25 april sluit Cultuurcentrum Brugge Project Congo af
met de kritische theatervoorstelling Black door NTGent/Luk Perceval.
Als inspiratiebron voor Black gebruikt Perceval het reisverslag van een
van de eerste Congoreizigers in de geschiedenis: de Afro-Amerikaan
William Henry Sheppard. Als missionaris voor de Presbyteriaanse Kerk
reisde hij in 1890 van New York naar Afrika. Dit bezorgt hem achteraf
de bijnaam `The Black Livingstone'. Na zijn terugkeer levert hij zware
kritiek op de wantoestanden in Congo en klaagt hij de mensonterende
exploitatie door Leopold II aan.
www.ccbrugge.be/congo
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CIRCUS! CIRCUS! CIRCUS!
Het programma van Cultuurcentrum Brugge is rijk aan theater, hedendaagse dans, muziek, performance, familievoorstellingen en tentoonstellingen van hedendaagse beeldende kunst. Ook hedendaags circus
is sterk vertegenwoordigd. In de laatste maanden van dit cultuurseizoen kun je genieten van de volgende drie voorstellingen.

EN ROUTE DOORHEEN DE
MUZIEKGESCHIEDENIS
EEN MUZIKALE VIERDAAGSE BIJ
CULTUURCENTRUM BRUGGE

Eind maart brengt Cultuurcentrum Brugge een vierdaagse rondrit
doorheen de muziekgeschiedenis.

REFUGEES FOR REFUGEES

Donderdag 28 maart, 20.00 uur
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29,
8000 Brugge
Tickets: 7, 9, 12 of 15 euro
Tien virtuoze muzikanten uit onder meer Syrië, Irak, Afghanistan, Pakistan en Tibet vertellen in hun liederen over hun tocht en over
de landen die ze doorkruisten. Ze betoveren
het publiek met hun historisch geïnspireerde wereldmuziek.

MOTEL WESTCOAST –
THE BEST OF THE WEST

LES ROIS VAGABONDS – CONCERTO POUR DEUX CLOWNS

Dinsdag 9 april, 20.00 uur
MaZ (Magdalenazaal), Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries
Tickets: 9, 12 of 15 euro
Met het bekroonde ‘Concerto pour deux clowns’ brengt Les Rois
Vagabonds het publiek aan het lachen op de tonen van Bach, Vivaldi
en Strauss. De clowns zijn prima mimespelers, geniale komieken,
hilarische acrobaten en virtuoze muzikanten.

MACHINE DE CIRQUE

Dinsdag 23 april, 20.00 uur
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Tickets: 12, 15, 21 of 24 euro
In Machine de Cirque bevindt het gelijknamige gezelschap zich in een
post-apocalyptische wereld. De vijf Canadese acrobaten moeten beginnen aan de heropbouw en jongleren met alles wat ze uit de puinhopen opdiepen. Ze knutselen allerlei constructies in elkaar en dat vergt
veel acrobatiek. Vanuit het verval vinden ze het leven en het circus opnieuw uit.

ALEXANDER VANTOURNHOUT – RED HAIRED MEN

Woensdag 15 mei, 20.00 uur
MaZ (Magdalenazaal), Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries
Tickets: 10 euro
Alexander Vantournhout sluit het circusseizoen af met ‘Red Haired
Men’. Voor deze hedendaagse dansvoorstelling vol magie, circus, contortionisme (een extreme vorm van acrobatie) en tekst, laten Alexander
Vantournhout en zijn drie performers zich inspireren door teksten van
de Russische absurdistische schrijver Daniil Charms. Vantournhout
creëert een universum waarin mensen verdwijnen en verschijnen en
waarin verwondering en humor nooit zonder risico zijn.
www.ccbrugge.be/circus

Vrijdag 29 maart, 20.00 uur
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29,
8000 Brugge
Tickets: 12, 15, 21 of 24 euro
In de concertreeks ‘The Best of the West’
voeren de muzikanten je terug naar een tijd
toen alles nog ‘peace, love and understanding’ leek. Houd je klaar voor klassiekers als
'Hotel California', 'Go Your Own Way', 'Africa',
'God Only Knows' en 'The Last Resort'.

DAVEREND/UNPLUGGED: LONE WOLF +
THE YELLOW MACHINE

Zaterdag 30 maart, 20.00 uur
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
Gratis
De gratis concertreeks Daverend/Unplugged
richt de spots op hedendaags, jong talent.
Lone Wolf opent de avond, samen met zijn
ukelele. HIj brengt een mix van covers en eigen nummers. The Yellow Machine sluit af met
rauwe akoestische rock, blues & psychedelica.

THE BOOTLEG SIXTIES

Zondag 31 maart, 15.00 uur
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29,
8000 Brugge
Tickets: 9, 12, 15 of 18 euro
Met ware passie, een fenomenale energie en
een overtuigende bezieling richt dit Britse
vijftal de snaren erg doeltreffend op de meest
legendarische songs uit de sixties. Voeg daarbij een visueel avontuur ‘down memory lane’,
gespreid over drie schermen en dan weet je
op welke trip de heren van The Bootleg Sixties
je meenemen.

www.ccbrugge.be/muziekweekend
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(B)ITS OF DANCE
FESTIVAL IN BEWEGING
Op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23
maart presenteren Cultuurcentrum Brugge en
KAAP de tweede editie van (B)its of dance. Dit
festival gaat terug naar de essentie van dans,
met zes solovoorstellingen die zowel breekbaar
als ijzersterk zijn.
Beleef dans in zijn puurste vorm, waarbij artiesten teruggrijpen naar de bron van hun eigen
danstaal. Bestaande voorstellingen staan naast
voorzichtig ‘work in progress’ en beginnende
Belgische dansers staan naast (inter)nationaal
gevestigde namen.

DONDERDAG 21 MAART

Olivier Dubois met ‘Pour sortir au jour’ om 20.00 uur in de
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

VRIJDAG 22 MAART

- Mohamed Toukabri met ‘The Upside Down Man’ om
19.00 uur in KAAP | De Werf, Werfstraat 108, 8000 Brugge
- Alma Söderberg met ‘Deep Etude’ om 21.00 uur in Biekorf
Theaterzaal, Sint-Jakobsstraat 8, 8000 Brugge

ZATERDAG 23 MAART

- Charlotte Vanden Eynde & Nicolas Rombouts met ‘Hyphen’
(work in progress) om 15.00 uur in KAAP | De Groenplaats,
Groenestraat 19b, 8000 Brugge
- Anneleen Keppens met ‘Movement Essays’ (work in
progress) om 16.00 uur in KAAP | De Groenplaats, Groenestraat 19b, 8000 Brugge
- Sarah Bostoen met ‘Poetic Machine’ om 17.30 uur in
KAAP | De Werf, Werfstraat 108, 8000 Brugge

www.bitsofdance.be

The Upside Down Man

Poetic Machine

SKYSCRAPER
(THE BRUGES WHALE)
AANGEMEERD IN UTRECHT
Skyscraper (the Bruges Whale) van StudioKCA was
deze zomer een van de blikvangers tijdens Triënnale
Brugge 2018: Liquid City | Vloeibare Stad. Sinds januari leent Triënnale Brugge het werk uit aan de universiteit van Utrecht, waar het tot juni aan de Catharijnesingel ligt.
De Utrechtse universiteit wil de installatie inschakelen om het debat over de vervuiling van onze wateren
levendig te houden. Gekoppeld aan een reeks publieke
evenementen wil men kennis over rivieren, zeeën en
oceanen delen en illustreren hoe je op een duurzame
manier aan waterbeheer kunt doen. Na de uitleenbeurt kiest de walvis weer het ruime sop, op weg naar
een nieuwe bestemming.
Niet alleen het project van StudioKCA krijgt internationale aandacht. Het toonaangevende onlinearchitectuurmagazine Dezeen plaatste eind 2018 het
selgascano pavilion bij de tien beste paviljoenen van
2018, wereldwijd.
www.triennalebrugge.be
Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes op de
Facebookpagina van Triënnale Brugge.
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KOSMOSFESTIVAL IN HET CONCERTGEBOUW
EEN UNIVERSUM GEVAT IN BEELD EN KLANK

Chinezen verkennen de achterkant van de maan, de Marslander
InSight tweet ons zijn doen en laten en de NASA-sonde bereikt
het verste punt in het universum. Tussen zoveel intergalactische
avonturen kan Concertgebouw Brugge niet achterblijven. In een
seizoen met ‘Kosmos’ als thema lanceert het zijn eigen multidisciplinaire Kosmosfestival, dat plaatsvindt van dinsdag 26 maart
tot en met woensdag 10 april.

De kosmos in beeld

Unieke NASA-beelden op een groot scherm worden begeleid door
overweldigende orkestmuziek: ‘The Planets’ van Gustav Holst. In
zeven delen schetst Holst de karakters van de planeten, van oorlogszuchtige Mars tot vredelievende Venus, van opgewekte Jupiter
tot magische Uranus.
De foto-expo ‘New Evidence’ van Peter Voigt biedt nog meer NASA.
Voigt combineert eigen werk met zijn verzameling originele NASAfoto’s die de ontwikkeling van de vroege ruimtevaart in de VS documenteren. Ook kunstenaar Karl Van Welden geeft vorm aan het
onvoorstelbare heelal met zijn levenswerk ‘The United Planets’.

De kosmos verklankt

Dat muziek en kosmologie verbazend veel gelijkenissen vertonen,
bewijzen seizoensdenker en kosmoloog Thomas Hertog en muzikant Arne Deforce. Er is ook plaats voor dans. In ‘Drawings’ laat
choreograaf Marc Vanrunxt zich inspireren door het geluid van de
ruimte. Voor een duizelingwekkende kosmische trip staat Herman
Kolgen garant. Deze visuele en muzikale duizendpoot verklankt
rechtstreekse seismische data van Sao Paulo tot Kyoto. Valery Vermeulen en Hiroshi Matoba halen hun inspiratie uit de ruimte, met
verbluffende sonische en visuele trips als resultaat.

Kosmos voor kinderen

Voor jonge avonturiers en kleine bollebozen is het Kosmosfestival
een feest. Met behulp van een tablet of een laptop programmeren
kinderen van 10 tot 12 jaar tijdens een workshop ‘Marsrovers’ vijf
voertuigen die in een Marslandschap opdrachten of experimenten
uitvoeren. Beginnende wetenschappers tussen 12 en 14 jaar onderzoeken in de workshop ‘Spectroscopie’ het licht en de sterren.
Docenten van Cozmix, de Volkssterrenwacht in Beisbroek, begeleiden deze astronauten in spe.
Concertgebouw, 't Zand 34, 8000 Brugge
info@concertgebouw.be
050 47 69 99
www.concertgebouw.be/kosmosfestival

VERKIEZINGEN 2019
VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Op zondag 26 mei vinden de verkiezingen
plaats voor het federale, het Vlaamse en het
Europese parlement. Om alles correct en vlot
te laten verlopen, doet het hoofdbureau een
beroep op de inzet van vele burgers. De Stad
is daarom op zoek naar Bruggelingen die als
bijzitter willen optreden in een stembureau
(van 7.00 tot 16.00 uur) of in een telbureau
(van 15.00 uur tot het einde van de telling).
Geïnteresseerd? Stuur voor maandag 1 april
een mail naar verkiezingen@brugge.be. Vermeld je naam, je adres, je telefoonnummer
en de bijzittersfunctie die je voorkeur wegdraagt. Het hoofdbureau neemt in de loop
van april contact met je op.

VERKIEZINGSLOKET IN HET HUIS
VAN DE BRUGGELING

Vanaf maandag 8 april staat er aan de balie van het Huis van de Bruggeling een apart
verkiezingsloket. Je kunt er terecht voor
informatie over de verkiezingen, voor volmachtsformulieren of voor een duplicaat van
je oproepingskaart.
De openingsuren van het verkiezingsloket
zijn dezelfde als de ruime openingsuren van
het onthaal: 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.
Op www.brugge.be/verkiezingen vind je
nog meer info over de nakende verkiezingen. De procedure voor het aanvragen en
afleveren van een volmacht, informatie voor
niet-Belgische EU-burgers die verblijven in
België en een link naar de website over de
Vlaamse, federale en Europese verkiezingen staan er vermeld.
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge
050 44 8000
www.brugge.be/verkiezingen
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HERNIEUWING
GECORO-BRUGGE 2019-2024:
OPROEP KANDIDAAT-DESKUNDIGEN
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening legt aan de
gemeenten de verplichting op om een adviesraad voor
ruimtelijke ordening op te richten. De Codex geeft deze
gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro)
diverse opdrachten over het lokaal ruimtelijk beleid.
Daarnaast kan de raad advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het
college van burgemeester en schepenen. Een mandaat
van een Gecoro-lid duurt zes jaar en loopt gelijk met een
legislatuur van de gemeenteraad. Bij aanvang van de
nieuwe legislatuur 2019-2024 moet de Gecoro Brugge
opnieuw worden geformeerd.
Het aantal leden van de Gecoro is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Gecoro Brugge telt 21 leden. Maximum twee derde van de Gecoroleden mogen tot
hetzelfde geslacht behoren. Minimum een vierde van de
leden, de voorzitter inbegrepen, moet deskundig zijn over
ruimtelijke ordening. Deze deskundigheid moet blijken uit
onder andere getuigschriften, ervaring met ruimtelijke
ordening en vertrouwdheid met de actuele lokale toestand. De overige leden vertegenwoordigen de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente.
Richt je kandidatuur voor donderdag 28 maart aan het
college van burgemeester en schepenen, Burg 12, 8000
Brugge. Voeg er een gemotiveerd schrijven bij en alle relevante stukken die de kandidatuur kunnen ondersteunen.

brugge.be

STAD ZOEKT LEDEN VOOR
DE WOONRAAD
Stad Brugge is op zoek naar nieuwe leden voor de woonraad. Deze raad ondersteunt het stadsbestuur in de uitwerking van het lokaal woonbeleid.
Dankzij de diverse samenstelling van de woonraad komen
er verschillende standpunten en invalshoeken aan bod. Leden zijn onder andere de sociale huisvestingsmaatschappijen en het OCMW, overheidsdiensten met een link naar
het woonbeleid (welzijn, lokale economie, leefmilieu, studiedienst, ruimtelijke ordening …), een vertegenwoordiging
van de gemeentelijke raden (jeugd, senioren, kansarmen ...),
koepelorganisaties (vastgoedorganisaties, het notariaat),
organisaties die expert zijn in een voorgelegd agendapunt
en gestructureerde burgerorganisaties.
De woonraad bestaat niet enkel uit professionelen. De
Stad moedigt ook burgerorganisaties aan om zich kandidaat stellen, want in de woonraad kunnen ze een constructieve bijdrage leveren aan het woonbeleid.

Hoe stel je je kandidaat?

• Bespreek binnen je vereniging waarom je in de woonraad wilt zitten en wie je zult afvaardigen.
• In de kandidaatstelling vertel je wat de vereniging doet
en hoeveel leden er zijn. Je motiveert ook waarom de
vereniging een bijdrage kan leveren aan het woonbeleid.
• Bezorg je kandidatuur aan de woonbeleidscoördinator, Huis van de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge) of
via marc.leonard@brugge.be.
Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt
alle kandidaturen en beslist over het lidmaatschap.
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GRATIS CENTRUMSHUTTLE
RIJDT 7/7 VANAF 1 APRIL
Vanaf maandag 1 april wijzigt het aanbod van
de gratis shuttledienst. De shoppingshuttle
verdwijnt, maar de centrumshuttle, die een
traject aflegt tussen de randparking Coiseaukaai en het Station (Kiss & Ride), rijdt
vanaf dan 7 dagen op 7. Het uurschema krijgt
een lichte aanpassing.

HOUD INBREKERS BUITEN
Neem enkele eenvoudige gewoontes aan om het risico op inbraak in je
woning te verkleinen. De volgende eenvoudige ingrepen vragen geen
dure investeringen.

Wie aan de rand woont en in de binnenstad
werkt of er een cursus volgt, kan dus heel
eenvoudig deze bus nemen. Ook shoppers
kunnen heel gemakkelijk opstappen aan het
Station en afstappen aan de haltes Katelijne,
Hof van Watervliet (Oude Burg) of Markt.
De centrumshuttle rijdt volgens een vaste
dienstregeling elke 20 minuten. Een ritje is
altijd gratis.
www.brugge.be/shuttlebus

FEDRIS ELKE DINSDAG IN
HUIS VAN DE BRUGGELING
Fedris, het Federaal agentschap voor
beroepsrisico’s, houdt voortaan elke
dinsdagvoormiddag van 9.00 tot 12.00
uur spreekuur in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge. Neem bij
een bezoek steeds de belangrijkste gegevens over de regeling van je arbeidsongeval mee.
Wie zich moeilijk kan verplaatsen, belt
tijdens het spreekuur naar 050 47 55 22
om een huisbezoek te regelen. Ook voor
meer info over de regeling van een arbeidsongeval of beroepsziekte kun je op
dit nummer en op www.fedris.be terecht.

Geef je huis een bewoonde indruk

- Gebruik schakelklokken met de functie ‘willekeurig’ of ‘random’ om
lichten afwisselend te laten branden.
- Haal rolluiken, gordijnen of lamellen overdag op.
- Eventjes het huis uit? Laat het licht, de televisie of de radio aan.
- Laat je afwezigheid niet blijken door berichten aan je voordeur, op je
antwoordapparaat of op sociale media.
- Laat een bekende je brievenbus leegmaken, de rolluiken ophalen en
de tuin onderhouden.
- Zorg dat het groen rond je woning het open zicht niet belemmert.
- Parkeer je wagen of fiets op de oprit. Leg de poortbediening of sleutels binnen.

Bescherm je goederen

- Maak van je woning geen etalage. Houd kostbare voorwerpen uit
het zicht.
- Bewaar zo weinig mogelijk cash geld en juwelen in huis.
- Merk, fotografeer en registreer je bezittingen.

Zorg voor een goed sleutelbeheer

- Laat geen sleutel achter onder de mat, in de bloempot of in de brievenbus.
- Haal sleutels van sloten.
- Hang geen labels aan je sleutelbos.
- Vervang de deurcilinder als je sleutels kwijt bent.

Gebruik de sloten die je hebt

- Sluit je deuren met de nachtschoot; het gedeelte dat naar buiten
komt bij het omdraaien van de sleutel.
- Heeft je raamkruk een slot? Sluit het steeds en haal de sleutel eruit.
- Laat geen ramen open, ook niet op kipstand.

Geef de dief geen hulp

ADRESWIJZIGING KABINET
SCHEPEN VAN VOLCEM
In het vorige nummer werd Burg 11, 8000
Brugge opgegeven als adres van het kabinet
van schepen Mercedes Van Volcem. Intussen
is het kabinet van schepen Van Volcem verhuisd naar Hoogstraat 37, 8000 Brugge.

- Bewaar gereedschap en ladders binnenshuis of maak ze vast met
een slot.
- Schrikverlichting plaatst de dief in de schijnwerpers. Monteer echter
geen verlichting waar geen sociale controle is, anders help je de dief.

Zoek je extra maatregelen om je woning te beveiligen? Surf naar
www.veiligewoning.be of doe gratis een beroep op een diefstalpreventieadviseur via 050 44 88 86, diefstalpreventie@brugge.be
of www.brugge.be/inbraakpreventie-advies-aanvragen.
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KALENDER
Elke di

Fedris, Huis van de Bruggeling

p. 36

T.e.m. wo 27/03

Indienen kandidaturen deskundigen Gecoro

p. 35

T.e.m. za 30/03

Bijententoonstelling, Mijn Brugge

p. 9

T.e.m. zo 31/03

Miss Marie in The Box, Vlamingstraat

p. 12

T.e.m. zo 31/03

Indienen aanvragen als vrijwillig bijzitter verkiezingen

p. 34

T.e.m. zo 7/04

Expo: En Route! Aire d'Oiseau Imaginaire, Bogardenkapel

p. 31

T.e.m. zo 18/08

De sleutel tot alle kunsten. Meestertekeningen uit het Brugse Prentenkabinet, Arentshuis

p. 29

T.e.m. zo 6/10

Tentoonstelling: De Mena, Murillo, Zurbarán. Meesters van de Spaanse barok, Sint-Janshospitaal

p. 26, 29

Do 21 t.e.m. za 23/03

(B)its of dance, verschillende locaties

p. 33

Do 21/03

Schemertijd/Culturen na de uren, Volkskundemuseum

p. 27

Za 23/03

Brugge Classic, Sint-Lodewijkscollege

p. 18

Zo 24/03

Buurt aan de beurt in Zaal De Polder, Dudzele

p. 4-7

Zo 24/03

Eneco Clean Beach Cup, strand Zeebrugge

p. 9

Ma 25/03

Start inschrijvingen opening The Student Village

p. 11

Di 26/03 t.e.m. wo 10/04

Kosmosfestival, Concertgebouw

p. 34

Wo 27/03

Digidokter, Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 14

Wo 27/03

Buurt aan de beurt in het Gemeenschapshuis, Sint-Kruis

p. 7

Do 28/03

Concert: Refugees for Refugees, Stadsschouwburg

p. 32

Vr 29/03

Concert The Best of the West: Motel Westcoast, Stadsschouwburg

p. 32

Za 30/03

Concert Daverend/Unplugged: Lone Wolf + The Yellow Machine, Daverlo

p. 32

Za 30/03

West-Vlaamse Plantendag, Haverlo (Assebroek)

p. 9

Za 30/03

Buurt aan de beurt in de Magdalenakerk, binnenstad

p. 7

Zo 31/03

Concert: The Bootleg Sixties, Stadsschouwburg

p. 32

Zo 31/03

Buurt aan de beurt in Hoeve Hangerijn, Assebroek

p. 7

Ma 1/04

Start gewijzigd aanbod gratis shuttledienst

p. 36

Wo 3/04

Buurt aan de beurt in Ontmoetingscentrum 't Reigersnest, Koolkerke

p. 7

Do 4/04

Opening The Student Village, Hauwerstraat

p. 11

Za 6/04

Buurt aan de beurt in Daverlo, Assebroek

p. 7

Za 6/04

Slow Art Day, Groeningemuseum en Sint-Janshospitaal

p. 28

Zo 7/04

Buurt aan de beurt in Vives, Sint-Michiels

p. 7

Zo 7/04

Workshop: Vier de seizoenen en maak de mooiste paaseieren, Volkskundemuseum

p. 28

Ma 8 t.e.m. zo 14/04

Week van de Markt

p. 22

Ma 8 t.e.m. vr 19/04

Kwibus, verschillende locaties

p. 16

KALENDER
Ma 8/04

Opening verkiezingsloket, Huis van de Bruggeling

p. 34

Di 9/04

Circusvoorstelling: Les Rois Vagabonds – Concerto pour deux clowns, MaZ

p. 32

Wo 10/04

Digidokter, Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 14

Za 13/04

Concert: Dizzy Mandjeku & Odemba OK Jazz, Stadsschouwburg

p. 31

Do 18/04

Schemertijd/Culturen na de uren, Sint-Janshospitaal

p. 27

Za 20/04

De Fiksfabriek, La Brugeoise

p. 16

Di 23/04

Circusvoorstelling: Machine de Cirque, Stadsschouwburg

p. 32

Wo 24/04

Buurt aan de beurt in Howest, binnenstad

p. 7

Wo 24/04

Brug-IT beurs, Concertgebouw

p. 14

Wo 24/04

Digidokter, Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 14

Wo 24/04

Buitenspeeldag, verschillende locaties

p. 17

Do 25/04 t.e.m. zo 5/05

Brugotta Festival, verschillende locaties

p. 31

Do 25/04

Start fietscursus, De Bond

p. 19

Do 25/04

Theater: NTGent/Luk Perceval – Black, Stadsschouwburg

p. 31

Do 25/04

Erfgoeddagnocturne, verschillende locaties

p. 23-25

Vr 26/04

Erfgoeddagfilmavond: Sweet Bean, Sint-Jakobsstraat 33

p. 23

Za 27/04

Start fietscursus, De Bond

p. 19

Za 27 en zo 28/04

Erfgoedweekend, verschillende locaties

p. 23-25

Wo 1/05

Memorial Fernand Roelands, sporthal Tempelhof

p. 18

Zo 5/05

Buurt aan de beurt in basisschool Kantelberg, Sint-Kruis

p. 7

Wo 8/05

Digidokter, Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 14

Wo 8/05

Digisenior, VHSI

p. 14

Wo 15/05

Digisenior, VHSI

p. 14

Wo 15/05

Circusvoorstelling: Alexander Vanthournhout – Red Haired Men, MaZ

p. 32

Wo 22/05

Digidokter, Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 14

Wo 22/05

Digisenior, Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 14

Za 25 en zo 26/05

Openingsweekend Gruuthusemuseum

p. 28, 29

Zo 26/05

Verkiezingen Vlaams, federaal en Europees parlement

p. 34

Do 30/05

Heilig Bloedprocessie

p. 30

Za 31/08

Start fietscursus, De Bond

p. 19

Za 28/09

Start feestjaar 150 jaar Stadsschouwburg

p. 30

In de kalender van het stadsmagazine van mei worden de resterende 'buurt aan de beurt'-bezoeken opgenomen.
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Wat is het thema van Erfgoeddag 2019?
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ANTWOORD VORIGE VRAAG:
Howest en RAVEN zijn de twee partners waarmee Sport Vlaanderen de
VR-Sportscube op touw zet. Tien gelukkigen kregen een bon voor de
VR-Sportscube.

Twee duo's winnen een ticket voor de Erfgoeddagnocturne op
donderdag 25 april.
Stuur je antwoord voor vrijdag 12 april 2019 per mail naar
stadsmagazine@brugge.be of per post naar Communicatie &
Citymarketing, Burg 11. Je kunt de antwoordstrook ook deponeren
in de brievenbus van het Stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge.

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 8000
• info@brugge.be
Voor klachten over onbehoorlijk
optreden van stadsdiensten is er
de dienst Ombudsman:
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
050 44 80 90
ombudsman@brugge.be

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

