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STAP 2 Stem op één van volgende manieren
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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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Kan ik op verschillende
partijlijsten stemmen?
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Mag ik naast een stem
ook een boodschap op het
formulier schrijven?
Nee! Je stem zal ongeldig zijn.

Nee! Je stem zal ongeldig zijn.

Help, hoe stem ik digitaal?!
Alle info vind je op
www.vlaanderenkiest.be/video/digitaalstemmen
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GEEF EEN VOLMACHT

39

Kan je zelf niet gaan stemmen? Dan kan je een volmacht geven.
De persoon die jouw volmacht krijgt, moet volgende zaken
meenemen op de verkiezingsdag:
• Je ingevuld volmachtformulier

Op 26 mei 2019 bepaal jij wie jou
vertegenwoordigt in het Vlaams,
federaal en Europees parlement.

42

In België hebben deze
verschillende niveaus elk
hun eigen bevoegdheden en
verantwoordelijkheden, maar
beïnvloeden ze ook elkaar?
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BESTE BRUGGELING

D

e lente is nu echt in het land. In onze parken en bossen is het zalig wandelen en fietsen,
het is steeds vaker terrasjesweer en er is weer veel leven in Brugge: deze lente keert de
meifoor eindelijk terug naar 't Zand, is er een nieuwe editie van de Heilig Bloedprocessie
en starten buurtbewoners weer allerlei wijk- en buurtevenementen op.

Met de
inspiratie van de
buurtbewoners in
het achterhoofd
maken we het
leven in Brugge
nog aangenamer

De lente betekent nieuw leven en het Gruuthusemuseum is daar het mooiste voorbeeld van.
Na de restauratie straalt het paleis opnieuw en na vijf jaar kunnen de Bruggelingen hun
museum weer bezoeken. Natuurlijk vieren we dit tijdens een feestweekend met alles erop
en eraan.
In de komende maanden bezoekt het stadsbestuur verder de Brugse buurten. De eerste edities van `buurt aan de beurt' waren een groot succes. De opkomst bij elk buurtmoment heeft
bewezen dat er nood was aan initiatieven zoals dit. Natuurlijk kunnen de buurtbewoners altijd
hun inspiratie delen via internet, maar een gezellig keuvelmomentje is toch persoonlijker.
De wijkagenten, gemeenschapswachten, buurtwerkers, stadsmedewerkers … waren ook
aanwezig en iedereen leerde elkaar beter kennen onder het genot van een hapje en een
drankje. Terwijl de kinderen speelden of hun ideeën deelden met de Jeugddienst, kregen we
veel suggesties van de volwassenen. Dit motiveert ons nog meer voor de volgende zestien
buurtmomenten. Met de inspiratie van de buurtbewoners in het achterhoofd maken we het
leven in Brugge nog aangenamer.
Je vindt een gedetailleerde planning van `buurt aan de beurt' op www.brugge.be/buurtaandebeurt.
Voor de ontmoeting in jouw buurt krijg je een uitnodiging in je brievenbus.
Als je je buurtbezoek hebt gemist, ben je zeker nog welkom op een van de zestien buurtbezoeken
in de komende maanden. Je kunt je ideeën of suggesties ook altijd doorgeven via 050 44 8000,
www.brugge.be/meldpunt en info@brugge.be.
Uw burgemeester,
Dirk De fauw
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BUURT AAN DE BEURT: SINT-MICHIELS
Sinds zondag 24 maart trekken de burgemeester en de schepenen de Brugse wijken in om kennis met je te maken. Eerst kwam Dudzele aan de
beurt. Daarna volgden er buurtbezoeken in Sint-Kruis, de Brugse binnenstad, Assebroek, Koolkerke en Sint-Michiels. De komende maanden
komen er nog zestien buurten aan de beurt.
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Sint-Michiels is een grote deelgemeente, met meer dan 12.000 inwoners. In deze editie komt het westelijke deel aan beurt:
aan de linkerkant van de Koning Albert I-laan, met de politiewijken Tillegem/Vogelzang en Kerkebeek.

Genieten van de natuur in
Sint-Michiels (West)
Gebied: Koning Albert I-Laan – gemeentegrens met Sint-Andries en
onderaan tot aan gemeentegrens met Loppem

NELE LOMBAERTS EN
BERT BERNOLET
Nele (34) en Bert (37) wonen sinds
2010 in Sint-Michiels, samen met
hun kinderen Lize en Febe.
Nele is een avontuurlijke vrouw die een
kleuterschool bouwde in Avédjé, een klein
dorpje in Togo, West-Afrika. Ze begeleidde er
ook tientallen vrijwilligers die het dorp vooruit
hielpen en het lokale ziekenhuis verbeterden.
In België richtte ze MamaStart op, een
organisatie die zich inzet voor jonge gezinnen
en zwangere vrouwen die het financieel
(even) moeilijker hebben. Ze helpt hen aan
kledij, materiaal en speelgoed.
Bert is oprichter en CEO van Solergie cvba,
een sociale onderneming die zonne-energie
naar Afrikaanse dorpen zonder elektriciteit
brengt. Hij deelt Neles passie voor reizen en
was ook vrijwilliger in Avédjé.
Het dorp was zo dankbaar, dat de inwoners
Nele en Bert tot koning en koningin van
Avédjé kroonden.
Met MamaStart zet het koppel zich nu ook
dichter bij huis sociaal in.
WAT VIND JE GOED AAN JE BUURT?
We wonen in een groene omgeving dichtbij
de stad. Alles is vlot bereikbaar door de
nabijheid van de Expresweg en het station.

LOPENDE PROJECTEN
- Xaverianensite: dit complex in aanbouw bundelt sport en cultuur op
een locatie dichtbij de VIVES-campus. Er komen een volwaardige
sportzaal, een polyvalente cultuurzaal, een bibliotheek en een sociale
ontmoetingsruimte (cafetaria). Zie www.brugge.be/xaverianen.
- Onlangs werd de rijrichting in de Joseph Wautersstraat aangepast.
Het verkeersluwe pleintje rond het kapelletje wordt samen met de
buurt heringericht.
MOBILITEIT
- Onlangs werd een trajectcontrole geïnstalleerd op de Torhoutse Steenweg.
- Via de fietstraat in de Veldstraat en onder de balkonrotonde fiets je veilig
van hogeschool VIVES naar het station.
VERENIGINGEN EN VRIJE TIJD
- Leer muziek spelen bij Jeugdmuziekatelier Sint-Michiels, Koningin
Astridlaan 4 (basisschool Immaculata).
- ‘s Zomers kun je iets drinken in pop-up bar ‘The Night’ en het hele jaar
door kun je een film meepikken in Kinepolis.
- Er zijn heel wat buurtcomités actief in Sint-Michiels, vooral ten noorden
van de Koningin Astridlaan. Zie www.brugse-buurten.be/buurten.
- Het Tillegembos is uiterst geschikt om te joggen en te wandelen. In de
Trutselaar kun je iets eten of drinken. Dit Provinciedomein is een onderdeel van de ‘kasteelbossen’, een uitgebreid bosgebied in de westelijke
groene gordel van Brugge. Via de ‘Drie Kastelenwandelroute’, de ‘Groene
Gordel Brugge’-fietsroute en het fietsnetwerk wandel, jog of fiets je recreatief en veilig van het Tillegembos naar stadsdomein Tudor/Beisbroek in
Sint-Andries.
- In ’t Speelhof en in de Vlierstraat kunnen kinderen naar hartenlust
avontuurlijk spelen. In de Vlierstraat staan ook (kleuter)speeltoestellen.
GEMEENTEAFDELING EN BIBLIOTHEEK
Rijselstraat 98

WAT IS JE FAVORIETE PLEK?
Het Tillegembos. Het is de ideale plaats om
met de kindjes te wandelen en te spelen.

LOKALE POLITIE
Wijkkantoor Sint-Michiels: Gistelse Steenweg 524
Wijkagent Tillegem – Vogelzang: Bruno De Ridder,
0471 13 81 46, bruno.deridder@police.belgium.eu
Wijkagent Kerkebeek: Rik Deblauwe, 0471 13 75 33,
rik.deblauwe@police.belgium.eu

WAAR BEN JE HET MEEST FIER
OP IN JE BUURT?
Wij zijn trots op het groene en rustige karakter van onze straat. Onze goede buren en de
gemoedelijke sfeer maken de straat extra
aangenaam.

SCHOLEN
- Immaculata secundair, Veldstraat 2 - 050 40 45 00,
www.immaculata-brugge.be
- Basisschool Immaculata, Koningin Astridlaan 4 - 050 40 45 07,
www basisschoolimmaculata.be
- Ter Dreve/Viro, Koning Albert I-laan 188 - 050 39 01 24, www.terdreve.be

WAT WIL JE GRAAG VERANDEREN
IN JE BUURT?
Wij zijn tevreden Sint-Michielsenaren, maar
een zonnepark op het dak van de Delhaize zou
een goed idee zijn. Iedereen uit de buurt kan
dan mee investeren in groene energie.

MARKT
Elke zondagmorgen is er markt op de Veemarkt.
GEMEENSCHAPSWACHT
Nathalie Vermeulen
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SINT-MICHIELS (WEST)
5,37
Sint-Michiels West heeft een
oppervlakte van 5,37 km².

2.569

23

Deze buurt telt
2.569 brievenbussen.

4.778

24

Er wonen 4.778 mensen.

JOUW BUURT
AAN DE BEURT:
ASSEBROEK

3. ZAT 18 MEI 10.30 uur
OLVA, Collegestraat 24

BINNENSTAD

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 20.00 uur
PC De Koepel, Gerard Davidstraat 10

LISSEWEGE
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11. ZON 19 MEI 10.30 uur
Basisschool Ter Poorten, Stationsstraat 25

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
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SINT-JOZEF

10

21
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SINT-KRUIS

15

22
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15. WOE 5 JUNI 20.00 uur
Lokaal dienstencentrum De Garve,
Pannebekestraat 33

6
16

17

18

14

12

4

7

3
1
2

13
19

SINT-MICHIELS

20. ZAT 11 MEI 10.30 uur
Basisschool Sint-Michiels, afdeling B,
Sint-Michielslaan 33

SINT-PIETERS

21. WOE 8 MEI 20.00 uur
Buurtcentrum De Dijk,
Blankenbergse Steenweg 221
22. ZON 7 JULI 10.30 uur
Het Entrepot, Binnenweg 4

20

Dit is ook een Hoplr-buurt.

DEZE BUURTEN KWAMEN AL AAN DE BEURT:

17. ZON 5 MEI 10.30 uur
Basisschool Kantelberg – kleuterafdeling,
Raadsherenlaan 42
18. WOE 26 JUNI 20.00 uur
Freinetschool De Tandem,
Leopold Debruynestraat 56

DUDZELE (9), SINT-KRUIS (16), BINNENSTAD (4 en 5),
ASSEBROEK (1 en 2), KOOLKERKE (5) en SINT-MICHIELS (19)

ZEEBRUGGE

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

ZWANKENDAMME

24. WOE 15 MEI 20.00 uur
Centrumzaal, Lisseweegse Steenweg 79
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UITWIJKEN MEITOER
Meer weten over dit project?

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

Uitwijken staat voor ontmoetingen, mensen verbinden, gastvrijheid en een gratis, gevarieerd
cultuuraanbod. Vier keer per jaar trekt de Uitwijkenkaravaan naar de Brugse wijken. Elk jaar
bezoekt ze 22 nieuwe of vertrouwde buurten, om er met oldtimers een gezellig minicultuurdorp
te vormen waar iedereen welkom is.
In mei stopt de Uitwijkenkaravaan in acht Brugse wijken. Vanaf 13.30 uur zorgt het Uitwijkenteam
voor een goedgevuld programma, met een theatervoorstelling, workshops en livemuziek. Bij het
begin van de namiddag wordt de buurt uitgedaagd om een zo hoog mogelijke toren te bouwen.
Traditiegetrouw kan iedereen tegen 16.00 uur genieten van gratis wafels. Je mag ook weer je
eigen picknick meebrengen om gezellig samen te tafelen en de Uitwijkennamiddag af te sluiten.
Tot 18.30 uur is er aangepaste muziek.

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 delen.

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.

WAAR EN WANNEER ?

Zaterdag 4 mei
De Ronde, Admiraal Keyesplein in Zeebrugge
Zondag 5 mei
Grasplein Doornweg in Zwankendamme
Zaterdag 11 mei
Rustenburgpark in Sint-Pieters
Zondag 12 mei
Grasplein Geralaan ter hoogte van nr. 51 in Sint-Kruis
Zaterdag 18 mei
Kerkplein, Koningin Elisabethsquare in Assebroek
Zondag 19 mei
Speelplein Parklaan in Sint-Michiels
Zaterdag 25 mei
Speelplein Knotwilgenlaan, Blijmare in Sint-Andries
Zondag 26 mei
Werfplein in Christus-Koning
Telkens van 13.30 tot 18.30 uur.

facebook.com/destadbrugge
twitter.com/stadbrugge

Gratis
Het volledige programma staat op www.uitwijken.be.
info@uitwijken.be

instagram.com/stadbrugge

Volg Uitwijken op Facebook en Instagram.
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ORGANISEER EEN ACTIVITEIT
TIJDENS AUTOLOZE ZONDAG
Tijdens Autoloze Zondag op 15 september worden de auto’s
tijdelijk uit de binnenstad gebannen en krijgen fietsers
en voetgangers vrij spel. De hele dag kun je deelnemen
aan verschillende leuke activiteiten zoals Kroenkelen, de
Cultuurmarkt, de MobiMarkt en nog veel meer.
Heb je een idee voor een leuke sportieve, culturele of
andere activiteit? Stuur je voorstel voor woensdag 1 mei
naar dienst.organiseren@brugge.be. Alle voorstellen die
inspelen op het thema van een autoluwe stad komen in
aanmerking: een wijkfeest, een openluchtgezelschapsspel voor de buurt, een pleintjesontbijt … Ook kleine
ideeën kunnen de stad mensvriendelijker maken. Elk
initiatief is welkom.
Voor activiteiten op Autoloze Zondag kunnen wijkcomités
uit de binnenstad een beroep doen op buurtcheques. Alle
info daarover vind je op www.brugse-buurten.be.
dienst.organiseren@brugge.be
050 44 83 88

UITZWAAI
DUIKBOOT ZEEBRUGGE
Na meer dan twintig jaar verlaat de authentieke Russische
onderzeeër definitief het Zeebrugse dok. Om hem uit te
zwaaien organiseert Seafront een allerlaatste feestweekend met de nodige randanimatie, een hapje en een drankje. Van donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni, telkens
van 10.00 tot 17.00 uur, kun je dit unieke overblijfsel van
het Sovjettijdperk een laatste groet brengen.
Tijdens dit weekend kunnen alle Bruggelingen de
duikboot en het lichtschip West-Hinder bezoeken tegen
de uitzonderlijk lage prijs van 7,50 euro per persoon. Voor
kinderen kleiner dan een meter is het bezoek gratis.
Op woensdag 12 juni wordt de duikboot naar zijn laatste
rustplaats in Terneuzen gesleept. Vanaf zaterdag 8 juni
kun je de expo 'Operatie Noordzee 1944-1945' bezoeken
in hal III, de grote expositiehal van de voormalige vismijn.
Seafront, Vismijnstraat 7, 8380 Zeebrugge
050 55 14 15
www.seafront.be
facebook.com/seafront.zeebrugge
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AANLEG BUURTPARK
CATHEMGOED IN
DUDZELE IS GESTART
In april startte in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij
de aanleg van het Cathemgoed in Dudzele. Het buurtpark
vormt een buffer tussen het dorp en de A11 en de haven van
Zeebrugge. De publieke groenzone krijgt een parkgedeelte,
een boomgaard en een bos.
EERSTE FASE IN 2019
In een eerste fase worden alle werkzaamheden uitgevoerd
ten oosten van de Zwaanhofstraat. Volgens de planning zullen
ze eind 2019 afgerond zijn. Het volgende wordt aangelegd:
- een dorpsboomgaard met hoogstamfruitbomen, plukfruit
en picknickbanken achter de huizen in de ZwaanhofstraatWestkapelse Steenweg;
- een bufferbos langs de Vaneweg;
- een wandelpad tussen het bufferbos en de Westkapelse
Steenweg;
- een wandelpad tussen de Zwaanhofstraat, de Vaneweg en
de Kasteelstraat. Voor een betere toegankelijkheid wordt
het pad tussen de Zwaanhofstraat en de Vaneweg verhard.
TWEEDE FASE IN 2020
Voor de werkzaamheden ten westen van de Zwaanhofstraat
werd een bijkomende omgevingsvergunning aangevraagd.
Deze tweede fase start in het voorjaar van 2020 en zou eind
2020 klaar moeten zijn. Ten westen van de Zwaanhofstraat
komt er:
- een fiets- en wandelverbinding tussen het Dudzeels
Neerhof en de Zwaanhofstraat;
- een mote (een verhoogd stuk land dat bewoners van de
polders vroeger beschermde tegen overstromingen), een
vijver en een park langs de Zwaanhofstraat.
VOORGESCHIEDENIS
Voordat de A11 – die al bijna twee jaar in gebruik is – werd
aangelegd, werd beslist dat er een bufferzone zou worden
aangelegd tussen het dorp Dudzele en de A11.
In 2012-2013 onderzochten de Vlaamse Landmaatschappij,
de Dudzelenaars en Stad Brugge hoe de bufferzone het best
kon worden ingericht. Ze kozen voor een buurtpark.
Het park kreeg de naam ‘Cathemgoed’, een verwijzing naar
de Cathemhoeve, een historische boerderij die verdween
met de aanleg van de haven van Zeebrugge.
Vervolgens startte de Vlaamse Landmaatschappij de onderhandelingen op voor de grondaankopen. Ze koos ervoor om
zo weinig mogelijk grond te onteigenen en zoveel mogelijk
samen te werken met de eigenaars. De Stad maakte intussen een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op en het gerenommeerde Bureau Bas Smets verzorgde de inrichting van
het Cathemgoed.
De Vlaamse Landmaatschappij kocht ongeveer 14 ha grond
om het Cathemgoed te realiseren. Het project liep vertraging op omdat er een ruiloperatie van gronden nodig was.
Daarom wordt de aanleg gefaseerd aangepakt.
www.cathemgoed.be
Projectleider: wim.vanisacker@vlm.be, 0492 72 29 73
Leidend ambtenaar: pieter.balliauw@vlm.be, 09 244 85 10

brugge.be

LOKALE DIENSTENCENTRA
VERBINDEN BRUGSE BUURTEN
Vorig jaar bliezen de lokale dienstencentra van Mintus 45 kaarsjes uit.
Met deze bijzondere jubileumverjaardag startte een nieuwe regelgeving die de Brugse dienstencentra helpt uitgroeien tot ‘laboratoria voor
buurtideeën’. Samen met de Stad, de buren, het middenveld en professionals zullen de centra de deelgemeenten nog beter omarmen en
inspelen op de noden van buurtbewoners.
Iedereen betrekken: dat is waar de nieuwe regelgeving van de Mintus
dienstencentra om draait. Samen met een aantal partners zal ieder
dienstencentrum 'zorgzame buurten' creëren in Brugge door het lokale
engagement aan te wakkeren en een aangename ontmoetingsplek
te bieden. In Den Breydel in Sint-Andries, bijvoorbeeld, treffen de
mensen uit de wijk elkaar in een gloednieuw, sfeervol kader. Het
centrum legt links met buurtverenigingen en zet in op mantelzorg en
op buurtpreventie.
De dienstencentra van Mintus focussen in de toekomst niet enkel op
senioren. Iedereen telt mee, al blijft het activiteitenaanbod voor zestigplussers uiteraard bestaan. Zo bereidt een gevarieerde opleiding in
Den Breydel hen voor op hun pensioen. Het gloednieuwe dienstencentrum Rond Den Heerd in Sint-Pieters zal vanaf dit najaar inzetten op
de gezondheid en het welzijn van elke buurtbewoner. Op die manier
kunnen mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In de binnenstad
worden er bij het dienstencentrum De Balsemboom dan weer plannen
gesmeed om buren beter met elkaar te verbinden.
Wat ooit begon als ‘een aanbod op maat van ouderen’, is uitgegroeid
tot een breed maatschappelijk project dat in elke Brugse buurt en
deelgemeente een plaats heeft. Sinds 2012 zijn de dienstencentra fel
gegroeid. Vierhonderd vrijwilligers helpen er met de dagelijkse werking
en bijna tienduizend Bruggelingen zijn er ‘klant’.
www.dienstencentra-brugge.be
Facebook: Dienstencentra Brugge
050 32 78 95

INTERVIEW
Jutta en Minne peppen hun buurt op.

Jutta Dejaegere (links) en Minne Ben Cheikh (rechts)

J

utta Dejaegere en Minne Ben Cheikh uit de Joseph
Wautersstraat in Sint-Andries organiseerden vorige zomer een speel- en filmnamiddag voor hun
buurt. Het werd een groot succes: ze leerden andere kinderen uit de buurt kennen en ondanks de regen
kwam er veel volk op af.
Wat vonden jullie het leukst aan de speel- en filmnamiddag?
JUTTA Eigenlijk vond ik de regen het allerleukste. Door
het slechte weer zaten we tijdens de film met alle kinderen dicht bij elkaar in een tentje. Dat was heel gezellig. Omdat het regende, was het springkasteel ook nat en
daardoor konden we lekker in de regen springen. Dat kun
je anders niet doen.
MINNE Ook de zitzakken in het tentje zorgden voor een
echte cinemasfeer. En het eten natuurlijk, want dat hoort
bij een film. Wij lieten ons helemaal verwennen en de ouders zorgden voor ijsjes en hotdogs. Op die manier waren de volwassenen ook betrokken bij onze namiddag en
kwamen allerlei gezinnen samen. Er was ook een jongen
die popcorn meehad om uit te delen. Iedereen was enthousiast en dat vond ik erg leuk.
Hoe zijn jullie op het idee van de speel-en filmnamiddag gekomen?
JUTTA De buur van mijn tante, die ook betrokken is in ons
buurtcomité, gaf me een kleurplaat. Daarop stond dat we
zelf een tekening mochten maken van hoe wij onze buurt
leuker konden maken. Ik wilde daar graag aan meedoen en
nam ook een tekening mee naar Minne.
MINNE We zagen het direct zitten om aan de slag te
gaan. Mijn mama en mijn oma zijn net als ik echte filmliefhebbers. Met Kerstmis houden we altijd een filmmarathon. Dan kijken we de hele dag kerstfilms. Ik wist
dus direct wat ik wilde doen.
JUTTA Ik wil al heel lang een speelplein in de buurt om
er met andere kinderen samen te komen en te spelen.
We brachten onze tekeningen samen en maakten er een
supertoffe namiddag van.
Wat hebben jullie allemaal zelf gedaan?
JUTTA Eigenlijk alles. Eerst maakten we samen met
de Jeugddienst een to-dolijstje en daarna begonnen we
eraan.
MINNE In het atelier van mijn mama maakten we zelf
de flyer en de affiche. Ook het lijstje met films waaruit
de buurt kon kiezen, hebben we zelf samengesteld. We
moesten rekening houden met iedereen. Het mocht dus
niet te gruwelijk zijn voor jonge kinderen, maar moest
ook leuk blijven voor oudere kinderen.

Doe vooral wat
je zelf echt
leuk vindt
JUTTA Daarna gingen we zelf rond in de buurt om de
flyers uit te delen. Bij de mensen die we kenden belden
we aan. Het was superleuk om te horen dat iedereen
enthousiast was over ons idee.
MINNE De overige flyers verdeelden we in de brievenbussen. Iedereen kon stemmen met zijn flyer en die
daarna in de brievenbus op het plein stoppen.
JUTTA Uiteindelijk moesten we de stemmen tellen.
Omdat de brievenbus aan een boom hing, zaten er wel
honderd oorwormen in de bus, echt supervies. Gelukkig
is het gelukt om de flyers eruit te halen.
MINNE De telling was zeer spannend, want het was
nipt. Zo kwamen we op het idee om twee films te tonen:
Finding Dory voor jongere kinderen en Inside Out voor
de oudere. We maakten een affiche met daarop de gekozen films en deelden die uit.
JUTTA We hebben echt veel reclame gemaakt. Dat zag
je ook aan de opkomst.
Hebben jullie tips voor andere kinderen die ook iets in
hun straat willen organiseren?
MINNE Zoek een thema waarrond je kunt werken. Met
het thema film kun je bijvoorbeeld heel veel doen.
JUTTA Je hoeft het zeker niet te ver zoeken en je moet
niet superorigineel willen zijn. Doe vooral wat je zelf echt
leuk vindt.
MINNE Het is ook leuk om er een geheel van te maken.
Wij hadden een schminkster en een springkasteel.
JUTTA Nog een laatste tip: zit samen met je vrienden in
de buurt, zo kun je samen tot een tof idee komen en kun
je er samen aan werken. Dat is leuker dan alleen.
Zijn er al plannen voor volgend jaar?
JUTTA EN MINNE We willen het zeker opnieuw doen!
JUTTA Omdat we beste vriendinnen zijn en elkaar goed
kennen, konden we goed samenwerken en ging alles vlot.
MINNE Ik raad het echt iedereen aan. Het is echt niet zoveel werk en het was keileuk. We zijn al aan het nadenken
over wat we deze zomer kunnen doen.

jeugddienstbrugge.be/buurtoppepper
Wil je ook je buurt leuker maken? Met de buurtoppepper ontvang je 200 euro voor je idee. Teken, schilder, maak een video of
ga langs bij de Jeugddienst om je idee uit te leggen. Jeugddienst, Binnenweg 2, 8000 Brugge
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Jeugd en Studenten
Ga Op Uitstap
met Kwibus
Ook deze zomer trekt KWIBUS eropuit. Verleg je
grenzen in de Outsider, zing mee met je favoriete
artiesten tijdens Kidrock of voel je als een vis in
het water in Aqualibi. Elke week wacht er een
nieuw avontuur.
Wil je erbij zijn? Schrijf je dan vooraf in via
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus. Een uitstap
kost 10, 14 of 18 euro.
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus
facebook.com/jeugddienstbrugge
050 44 83 33

Kwix:
No Rules, just summer!
VOOR JONGEREN VAN 12 TOT EN MET 15 JAAR
Zin om met je vrienden en de moni’s op uitstap te gaan?
Of zoek je een plaats om te chillen in de zomervakantie?
Dan is KWIX echt iets voor jou.
Ontdek alle activiteiten op jeugddienstbrugge.be/kwix
en op facebook.com/jeugddienstbrugge. Afspraak aan
de jeugdlokalen in Paalbos 39, 8310 Sint-Kruis.

Buitenspelen in de speelstraat
Tijdens de speelstraat wordt je straat verkeersvrij
gemaakt en kun je er samen met je vrienden spelen.
Dan moeten alle auto’s aan de kant en is de straat
helemaal van jullie.
Om er een onvergetelijk buitenspeelmoment van te
maken, kun je gratis spelmateriaal gebruiken. Breng
de buurt dichter bij elkaar en beleef superleuke
zomerdagen!
Vraag je speelstraat tot vier weken voordien aan via
het online formulier op
www.jeugddienstbrugge.be/speelstraat. Bellen naar
050 44 83 33 of mailen naar jeugd@brugge.be kan ook.
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Samen studeren in Brugge

Meifoor 2019
OPENINGSAVOND OP VRIJDAG 10 MEI
De openingsavond van de Meifoor is dit jaar meer dan
ooit een feest, want de kermis keert terug naar ’t Zand.
Daarom willen de kermiskramers uitpakken met een nooit
geziene actie. Ze trappen de Meifoor af met een volledig
uur gratis kermis en een knallend openingsconcert van
de KetnetBand op het Beursplein. Tijdens dit optreden
worden waardebonnen voor de Meifoor uitgedeeld aan alle
aanwezigen. Op de verschillende foorterreinen valt er heel
wat leuks te beleven. De avond wordt afgesloten met een
spetterend vuurwerk.
OPENLUCHTFUIF VOOR TIENERS OP VRIJDAG 17 MEI
Samen met de Jeugddienst wil Werk & Ondernemen zich
ook op tieners richten. Daarom organiseren ze op het
Beursplein voor het eerst een gratis openluchtfuif. Enkele
dj’s zullen het publiek doen springen van plezier. Dj Joey
bijt de spits af, gevolgd door Bram DeLux, de jongste dj die
ooit op Tomorrowland draaide. Daarna bestijgt dj F.R.A.N.K.
het podium. Alle aanwezige tieners krijgen waardebonnen
waarmee ze die avond een exclusieve korting krijgen op
alle attracties. Uiteraard is de fuif niet alleen voor tieners:
iedereen is bijzonder welkom.
ZOEKTOCHT VOOR GEZINNEN OP WOENSDAG 22 MEI
Op 22 mei gaan kinderen en hun ouders op zoek naar een
aantal 'kermispoppen' of herkenningspunten op de Meifoor.
De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens een feestelijke
prijsuitreiking. Op het Beursplein kun je inschrijven en de
ingevulde formulieren afgeven. De hele namiddag is er
animatie op de verschillende foorterreinen.
www.brugge.be/meifoor
De Meifoor vindt plaats van vrijdag 10 mei tot en met zondag 2 juni.
Verminderdeprijsdag op vrijdag 31 mei 2019.

Het einde van het schooljaar is in zicht. De vakantie lonkt, maar de studenten moeten zich eerst nog
door een stressvolle examenperiode worstelen.
Steeds vaker zoeken ze elkaar op om vanaf de start
van de blok (dit jaar op zaterdag 18 mei) samen te
studeren. Blokken in het gezelschap van vrienden
en medestudenten is inspirerend en motiverend en
wordt steeds populairder.
Brugge Studentenstad vindt het belangrijk dat elke
student een studeerplek vindt waar hij of zij zich
goed voelt. Dit samenwerkingsverband tussen de
Stad en de Brugse hogescholen bouwde daarom een
gevarieerd netwerk uit van studeerlocaties.
Studenten kunnen terecht op vertrouwde plaatsen,
zoals de bibliotheek van Vives, de Howest-campussen Sint-Jorisstraat en Rijselstraat, het leercentrum van KU Leuven en de leeszaal van Hoofdbibliotheek Biekorf. Studenten die houden van een
rustige, kleinschalige studeerplek kunnen blokken
in het Rijksarchief en in het Stadsarchief. Woonzorgcentrum Van Zuylen, Dienstverleningscentrum
Sparke Viers, de Sint-Katarinakerk en het Sint-Michielshuis beschikken elk over een tuin waar studenten tot rust kunnen komen. Bovendien krijgen
ze in WZC Van Zuylen gratis fruit en koffie. DVC
Sparke Viers voegt daar gratis soep aan toe. In het
Sint-Michielshuis kunnen de studenten ontspannen
tijdens een partijtje pool, kicker of tafeltennis. Ook
in Ottentic en in de concertzaal van Jeugdhostel De
Snuffel kunnen studenten bijna dagelijks blokken,
zelfs tot 21.00 of 22.00 uur. Een nieuwe plek is The
Student Village, het nagelnieuwe studentenhuis in
het voormalige politiecommissariaat.
Beschikbare locaties en openingsuren:
www.brugge.be/studeerruimte

“Ik studeer het liefst in de gemeenschappelijke ruimte van studentenhuis Zevenbergen. Op kot is er een familiale sfeer, je
moet je niet verplaatsen en alles is binnen
bereik. Maar als ik een studeerplaats moet
opgeven die voor iedereen toegankelijk
is, dan verkies ik de cafetaria van Howest
campus Rijselstraat. Het is gemakkelijk om
daar na de lesuren nog even te studeren. Er
is ook gratis water en fruit.”
Fleur Parmentier, student Biomedische
laboratoriumtechnologie aan Howest

“Wanneer je studeert in het blokkot (de
bibliotheek van VIVES) ligt de motivatie
hoger omdat iedereen rondom jou aan
het studeren is. Dat merk ik ook aan
mijn punten.”
Cedric Devos, student Sport- en
cultuurmanagement aan Vives
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DRUGSPREVENTIE IN HET
SECUNDAIR ONDERWIJS

DANKZIJ VERO’S LEREN KINDEREN
FIETSEN IN HET VERKEER

Veel jongeren krijgen te maken met alcohol, cannabis, psychoactieve
medicatie, gokken en gamen. Elk jaar brengt Stad Brugge een brochure
uit met een overzicht van het ondersteuningsaanbod rond deze thema’s.
Het boekje is een hulpmiddel om de leerlingen van je school te
informeren en te sensibiliseren en om hen vaardigheden bij te brengen
over verantwoordelijk omgaan met alcohol en andere drugs.
In mei krijgen alle Brugse middelbare scholen de brochure in de bus. Je
vindt ze ook op www.brugge.be. Gedrukte exemplaren kun je aanvragen
bij de Preventiedienst.

Omdat verkeerseducatie verder gaat dan verkeerslessen in de
klas, richten steeds meer gemeenten verkeerseducatieve routes in
voor fietsers of voetgangers. Deze VERO’s zijn routes in de ruime
schoolomgeving waar kinderen van negen tot twaalf jaar verkeersvaardigheden kunnen inoefenen. Leerkrachten en (groot)ouders
begeleiden hen daarbij.

Wil je het aanbod bespreken of heb je een andere vraag over
drugspreventie? Maak een afspraak bij de Preventiedienst.

BELEIDSMATIG WERKEN
De Stad heeft een draaiboek en een coachingprogramma dat scholen
helpt om een tabak-, alcohol- en drugsbeleid op te maken. Preventief
werk gaat niet enkel om het organiseren van educatieve activiteiten. Het
vereist ook een heldere regelgeving en structurele maatregelen.
VORMING VOOR LEERKRACHTEN EN ANDER ONDERWIJSPERSONEEL
Scholen kunnen gratis vormingsmomenten of infosessies organiseren.
Ze kunnen ook het vaste vormingsaanbod volgen.
WERKEN MET LEERLINGEN
Kiezen voor een educatieve activiteit die binnen het drugsbeleid op
school past, is niet altijd eenvoudig. Het aanbod is groot en het is niet
altijd duidelijk met welke organisaties je het best samenwerkt. In de
brochure vind je een samenvatting van de mogelijkheden.
WERKEN MET LEERLINGEN DIE (VERMOEDELIJK) GEBRUIKEN
Maak je je zorgen over een leerling die (vermoedelijk) drugs gebruikt?
Is er extra ondersteuning nodig naast de CLB-begeleiding? Bel dan in
samenspraak met het CLB naar het Drugs Expertise Team (DET). De
leerling kan doorgestuurd worden voor een vroeginterventie- of een
hulpverleningstraject. Ook voor casusoverleg kun je terecht bij het DET,
dat in de voormiddag van elke werkdag bereikbaar is op 050 40 77 77.
Preventiedienst, Blinde Ezelstraat 1, 8000 Brugge
iris.maertens@brugge.be
050 44 80 68

Eerst leren de leerlingen de nodige vaardigheden op de speelplaats.
Daarna oefenen ze in het echte verkeer. Op straat leren ze omgaan met
reële gevaren en moeten ze gepast reageren op het gedrag van andere
weggebruikers.
De ontwikkeling van VERO's voor fietsers in elke deelgemeente staat
sinds het voorjaar van 2017 in het `Tienpuntenactieplan Veilige Schoolomgeving' van Stad Brugge. Eind 2017 was de eerste VERO een feit. In
Assebroek loopt een bewegwijzerd fietsparcours van ruim 5 kilometer
door het centrum van deze deelgemeente. Langs dit traject legden vorig jaar meer dan tweehonderd leerlingen uit het zesde leerjaar van het
gewoon en buitengewoon basisonderwijs voor de eerste keer hun fietsexamen af.
Dit schooljaar realiseerde de Stad twee nieuwe bewegwijzerde VERO’s.
In Sint-Andries start er een route aan de parking achter de bibliotheek
en aan het Sint-Lodewijkscollege in Christus-Koning loopt er een kleine VERO.
Leerkrachten van het zesde leerjaar krijgen een praktische VEROopleiding en elke school beschikt over een kant-en-klare didactische
brochure die werd opgesteld in samenwerking met Mobiel 21. Ouders
en grootouders kunnen een gratis flyer afhalen in de bibliotheek van
hun gemeente.
In mei organiseren de Preventiedienst en de lokale politie nieuwe
fietsexamens. Meer dan vijfhonderd laatstejaars uit het basisonderwijs nemen deel aan de individuele fietsproeven. Dit schooljaar zullen
voor het eerst ook de eerstejaars van enkele secundaire scholen een
‘FietsOmeter’-examen afleggen op de VERO’s.
Het stadsbestuur wil elk jaar in minstens een deelgemeente een nieuwe
VERO. Op dit moment worden er VERO’s voorbereid in Sint-Michiels en
in Sint-Pieters.
www.brugge.be/samenveilignaarschool
www.grotefietsexamen.be
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STAD AAN DE SLAG

Marie Meire,
REDACTEUR SOCIALE MEDIA
Marie Meire waakt over de Facebook-,
Twitter- en Instagramaccounts
van Stad Brugge.
“De sociale media van de Stad verzorgen
is een veelzijdige job. Het lijkt eenvoudig,
maar originele, aantrekkelijke inhoud
maken is een uitdaging. Mensen gebruiken sociale media om te ontspannen en
om zich te informeren. Het is belangrijk
om een balans te vinden tussen leuke,
informele berichten en praktische info,
anders haken mensen af.
Het gaat ook verder dan enkel berichten
plaatsen. Ik ondersteun de diensten die
een eigen Facebookpagina hebben en
het webcareteam van het Huis van de
Bruggeling. Dit laatste beantwoordt alle
vragen en opmerkingen die we via onze
online kanalen binnenkrijgen. Dat zijn er
soms heel wat. Daarnaast is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden
door het bereik van onze berichtgeving
te meten.“

“Sociale media zijn een
snelle en eenvoudige manier
voor de Bruggeling om met
de Stad in contact te komen”
“Sociale media zijn een laagdrempelige
manier voor de Bruggeling om met de
Stad in contact te komen. Reacties en
vragen zijn welkom, zolang ze voldoen
aan onze huisregels. Respectvolle opmerkingen kunnen, beledigende en misleidende inhoud niet.
Leuk aan mijn job is dat ik primeurs meemaak en op plekken kom die voor het publiek niet toegankelijk zijn. En als groot
dierenliefhebber is het natuurlijk extra
fijn om een post over dieren te maken. Bij
de opening van een hondenlosloopweide
of over de verzorging van de Brugse zwanen, bijvoorbeeld.”
www.facebook.com/destadbrugge
www.twitter.com/stadbrugge
www.instagram.com/stadbrugge
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GEEF EEN NAAM AAN
HET NIEUWE BEURS- EN
CONGRESGEBOUW
Stad Brugge en Beursgenootschap Souto de Moura – META – CFE/
MBG willen met jou een naam zoeken voor het nieuwe beurs- en
congresgebouw.
Bezorg je suggestie voor vrijdag 31 mei via
www.brugge.be/nieuwe-naam-beurs-congresgebouw.
Alle suggesties worden voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen, dat uiteindelijk zal kiezen welke
naam het nieuwe gebouw zal dragen.

TUTJESBOOMFEEST VOOR OUDERS EN
KINDEREN
Kinderen van 0 tot 6 jaar die afscheid willen nemen van hun tutjes
kunnen dit doen op zondag 19 mei van 9.00 tot 13.00 uur in De Joert
in Assebroek, want daar organiseert de Opvoedingswinkel het ‘Tutjesboomfeest’.
Ouders en kinderen kunnen er de onthulling van de tutjesboom meemaken en deelnemen aan workshops en een broodjesbrunch.
De Joert, Weidestraat 81, 8310 Assebroek
Inschrijven kan op de Facebookpagina van het Tutjesfeest of via
info@opvoedingswinkelbrugge.be. Je bepaalt zelf je deelnameprijs: 3 euro (sociaal tarief)
of 5 euro (standaardtarief).

brugge.be

WARME
STAD

SAMEN STERK STAAN:
SESSIES VOOR
EENOUDERGEZINNEN
Zonder partner je kind(eren) opvoeden brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Soms lijkt dit
onmogelijk, maar dat is het niet.
‘Samen sterk staan’ brengt eenoudergezinnen samen om ervaringen te delen en om te leren hoe je zelfzeker in je gezin kunt staan.
In deze ouderkring deel je ervaringen en tips en aan de hand van
enkele leuke oefeningen leer je om stevig in je schoenen te staan.
Is dit iets voor jou? Schrijf je dan in voor de sessies in De Joert in
Assebroek op donderdagen 9 mei, 6 juni en 4 juli, telkens van 19.30
tot 21.30 uur.
De Joert, Weidestraat 81, 8310 Assebroek
Deelnemen is gratis.
Meer info en inschrijven via info@opvoedingswinkelbrugge.be of bel 050 47 55 15.
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STAD MAAKT EIGEN
VERPLAATSINGEN DUURZAMER
Stad Brugge wil tegen 2020 de CO2-uitstoot van haar eigen voertuigen met 20% verminderen.
Om de verplaatsingen van het personeel duurzamer te maken, kocht
de Stad zestien elektrische fietsen en vier elektrische cargofietsen.
Daarmee zet het bestuur maximaal in op duurzame dienstverplaatsingen en leveringsmethodes. Zo worden de dienstwagens zo weinig
mogelijk gebruikt.
Daarnaast moedigt de Stad het woon-werkverkeer met de eigen fiets
aan met een ongelimiteerde kilometervergoeding. Ten slotte krijgt het
personeel de kans om elektrische fietsen voordelig aan te schaffen
dankzij een groepsaankoop.

brugge.be

BRUGGE EN ZIJN TRAGE WEGEN
Een bospad, een veldweg, een olifantenpad of een doorsteekje in een
nieuwe wijk: trage wegen vind je overal. Deze openbare wegen zijn bedoeld voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer. Vaak zijn ze dé schakel
tussen verschillende stadsdelen en trekpleisters in en rond Brugge,
maar ze leiden evengoed naar verborgen pittoreske plaatsen.
Veel trage wegen zijn vandaag in onbruik geraakt door slecht onderhoud en de aanleg van nieuwe verkavelingen of industrieterreinen. Dat
is jammer, want fietsen en wandelen op trage wegen is veel aangenamer en veiliger. Daarom willen Trage Wegen vzw en Stad Brugge het
tragewegennetwerk inventariseren en meer bekendheid geven.
WORD AMBASSADEUR
Hoe is het gesteld met onze trage wegen? Welke zijn nog toegankelijk? Waar zijn de knelpunten en welke verbindingen zijn er mogelijk
van de woonkernen naar de lokale buurtschool? Deze vragen worden
pas beantwoord als de trage wegen in kaart gebracht zijn.
De Stad doet voor deze grote onderneming een beroep op de streekkennis en het enthousiasme van de Bruggelingen en Brugse jeugdverenigingen, wandelclubs …
Wil je Brugge op een nieuwe manier ontdekken en de trage wegen
helpen inventariseren? Dan ben jij de geknipte ambassadeur.
Elke ambassadeur krijgt een vierkante kilometer van het Brugse
grondgebied toegewezen en gaat er met een werkkaart op zoek naar
trage wegen. Als elke vierkante kilometer geïnventariseerd is, worden de verzamelde gegevens verwerkt. Nadien zal iedereen de kaart
digitaal kunnen raadplegen.

FIETSEN VOOR WERKZOEKENDEN
Loop je binnenkort in of rond Brugge stage, volg je er een opleiding
of ga je in het Brugse aan de slag? Om op je bestemming te geraken,
kun je tegen een zachte prijs een stadsfiets of een elektrische fiets
huren. Stad Brugge werkt hiervoor samen met het Fietspunt Brugge.

Ben je in begeleiding bij VDAB of OCMW Brugge? Vraag daar een
toelatingsformulier dat je samen met je identiteitskaart kunt
voorleggen in het Fietspunt aan de centrumkant van het station. Als
je geen trajectbegeleider hebt, mag je er een bewijs van de stage, de
opleiding, het contract … indienen.

Meer weten? Noteer dan zeker een van deze vier infomomenten in je
agenda.
- Vrijdag 17 mei van 18.30 tot 22.00 uur in Zaal de Polder, Stokerij 10,
8380 Dudzele;
- Maandag 20 mei van 18.30 tot 22.00 uur in Kasteel Tillegem,
Tillegemstraat 81, 8200 Sint-Michiels;
- Vrijdag 24 mei van 18.30 tot 22.00 uur in Hoeve Hangerijn,
Gemeneweideweg-Zuid 113, 8310 Assebroek;
- Dinsdag 18 juni van 18.30 tot 22.00 uur in de Vrijwilligerscentrale,
Kraanplein 6, 8000 Brugge.

www.brugge.be/werken

Inschrijven is gratis, maar vereist. Surf hiervoor naar www.brugge.be/tragewegen.

Een stadsfiets huren kost 5 euro voor een week, 8 euro voor twee
weken of 15 euro voor een maand. Voor een elektrische fiets betaal
je 20 euro voor twee weken of 30 euro voor een maand. Je kunt de
fietsen maximaal drie maanden huren.
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HONDEN AAN DE LEIBAND,
DROLLEN IN DE VUILNISBAK
Wat is er leuker dan een lentewandeling maken met je allerliefste viervoeter? Elke
gezonde hond moet zich kunnen uitleven en dat kan perfect in een hondenzone. In
deze omheinde groenzone kunnen honden veilig rondlopen en spelen, zonder anderen
te hinderen.

EEN PROPERE
STOEP EN GOOT,
OOK DIE VAN JOU?

SCHONE STAD, GELUKKIGE MENSEN

OP DEZE PLEKKEN BEN JE MEER DAN WELKOM MET JE HOND:
Koude Keuken: in de schaduw van het kasteel kan je trouwe vriend naar hartenlust
vrijuit lopen.
Gulden Kamer: dit sportpark heeft een groenzone waar honden kunnen loslopen.
Ryckevelde: een extra troef van dit indrukwekkende bos is de hondenlosloopzone met
zwemvijver.
Bulskampveld: het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) richtte hier een hondenzone
in vlak naast parking ’t Aanwijs.
Fort van Beieren: de hondenlosloopzone op dit provinciedomein werd in het najaar van
2018 aangelegd. Ze bevindt zich aan de ingang van het Fort van Beieren.

Het stadsbestuur vindt een propere stad
belangrijk en rekent op jouw medewerking.
Elke Bruggeling moet volgens een stedelijke
richtlijn het voetpad en de goot voor zijn
huis of handelszaak proper houden. Wie
het voetpad en de goot niet onkruid-, slijk-,
zand- en afvalvrij maakt, riskeert een boete.
www.brugge.be/oltiedschoane
www.zonderisgezonder.be
050 44 80 66

De hondenzone is geen hondentoilet. ‘Ongelukjes’ moet je opruimen. De zakjes neem
je mee of drop je in de daarvoor voorziene vuilnisbak.
Buiten de hondenzones herinneren borden je eraan dat honden aan de leiband horen
en dat hondenpoep moet worden opgeruimd. Gemeenschapswachten, gemeentelijke
ambtenaren-vaststellers en de lokale politie houden een oogje in het zeil. Wie zich
niet aan de regels houdt, kan een boete krijgen.
Samen werken we aan een propere stad. Er bestaat een speciale hondenpoepkit die je
kunt gebruiken in je eigen buurt.
www.brugge.be/oltiedschoane
050 44 80 66
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SAMENAANKOOP VAN
BIJENVRIENDELIJKE
VASTE PLANTEN

KOM NA HET STEMMEN
GENIETEN OP
(H)EERLIJK BRUGGE

Honingbijen, solitaire bijen, vlinders en zweefvliegen hebben
een ding gemeen: ze overleven dankzij de nectar en het
stuifmeel van vele verschillende planten.

(H)EERLIJK BRUGGE

Op zondag 26 mei kun je van 11.00 tot 17.00 uur gratis deelnemen aan allerlei (h)eerlijke activiteiten in het Koningin Astridpark. Geniet van gratis proevertjes, neem deel aan de wedstrijd
en kom alles te weten over de acties van Bruggesmaakt, de
duurzame voedselstrategie en het Brugs Food Lab. Verneem
hoe je zelf je groenten kunt telen, wat stadslandbouw is, hoe
je je vleesconsumptie vermindert en voedselverspilling tegengaat, wat het verschil is tussen fair trade, bio en eco en nog
veel meer.

FOODLAB.BRUGGE.BE

Wil je informatie over duurzame vis of zoek je verkooppunten
van korteketenproducten? Ben je op zoek naar recepten voor
restjes of wil je tuinieren in een volkstuintje?
Op foodlab.brugge.be vind je alle info.
Iedereen kan er zijn ervaringen en tips delen. Bovendien kunnen
de medewerkers van het Brugs Food Lab een antwoord geven
op al je vragen over zaaien, oogsten, insecten in de tuin …
Daarnaast bevat de website een zaaikalender en een overzicht
van alle voedingsgerelateerde cursussen en activiteiten van
de leden van het Food Lab (Velt, Tuinhier …). Ook voor wie zijn
moestuin wil delen of voor wie een overschot aan oogst of
zaaiplantjes heeft, is foodlab.brugge.be het ideale kanaal.

Omdat het bloemenaanbod vaak te klein of te eenzijdig
is, hebben bijen en andere insecten het vandaag niet
gemakkelijk, maar jij kunt hen helpen.
Alle tuinen samen vormen een aanzienlijk lint dat veel
kansen biedt voor bijen en vlinders. Als iedereen zijn tuin
omtovert tot een bloemenpracht, maken we samen een
bijenvriendelijk land. Ook een klein balkon of een voortuintje
kan perfect bijenvriendelijk worden ingericht. Je krijgt
er veel aardig bezoek voor in de plaats en je kunt nader
kennismaken met deze vlijtige vliegers.
Het Regionaal landschap Houtland (Beernem, Brugge,
Damme, Ichtegem, Jabbeke, Oostkamp, Torhout en Zedelgem) organiseert voor de derde keer een samenaankoop van
bijenvriendelijke vaste planten. Het is een samenwerking
met de school Haverlo, die de planten biologisch kweekt.
PRAKTISCH
Een plantenpakket kost 20 euro. Je bestelt het via
www.houtlandzoemt.be. Elk pakket bevat een mix van muskuskaasjeskruid, venkel, wilde marjolein, gewone brunel,
wilde salie, stijf ijzerhard, hemelsleutel en rode zonnehoed.
AFHALEN
In mei kun je de bestelde pakketten afhalen. De data en
locaties vind je op www.rlhoutland.be.
www.rlhoutland.be

foodlab.brugge.be

INTERVIEW
Rik Sagaert neemt na zestien jaar afscheid als voorzitter van de Seniorenadviesraad.

D

e Seniorenadviesraad (SAR) is een volwaardige
adviesraad die bestaat uit sociaal geëngageerde
senioren. De SAR heeft aandacht voor de noden
en de problemen van senioren, wint informatie
in en geeft voorstellen door aan het stadsbestuur en
het OCMW.
Achttien jaar geleden, net na zijn pensioen als onderdirecteur van het VHSI, werd Rik Sagaert (°1934) uit SintMichiels lid van de SAR. Twee jaar later nam hij de rol
van voorzitter op en trok hij mee aan de kar om senioren
een stem te geven in het stedelijk beleid. Begin dit jaar
gaf hij die fakkel door aan zijn opvolger, Jan Vandecasteele. Tijd voor een terugblik.
RIK SAGAERT Het verenigingsleven heeft mij en mijn echtgenote altijd geboeid. We zijn allebei vrijwilligers geweest
bij tal van verenigingen. Van jongs af was ik al geëngageerd
in de jeugdwerking. Tijdens de schoolvakanties zetten mijn
vrouw en ik ons in voor de jeugdkampen van de Christelijke
Mutualiteiten (CM, nu Kazou) in Zwitserland. Jarenlang
mochten we er jonge Bruggelingen en Vlaamse jeugd verwelkomen in een jeugdhotel en een jeugdhuis.
Hoe ben je bij de Seniorenadviesraad terechtgekomen?
R. SAGAERT Net na mijn pensioen kreeg ik de vraag om
lid te worden. Twee jaar later kwam het verzoek om de
toenmalige, gedreven voorzitter Gaston Decorte op te
volgen. Ik vind het een grote eer dat ik dit onbezoldigde
vrijwilligersengagement zestien jaar mocht opnemen.
Daarnaast was ik ook twaalf jaar voorzitter van het WestVlaams Overleg Adviesraden van Senioren (WOAS) en lid
van de Vlaamse Ouderenraad.
Hoe blik je terug op je voorzitterschap?
R. SAGAERT Ik heb mij in die functie altijd zeer gelukkig
gevoeld. Dat is te danken aan de steun van de Stad en
aan de onvermoeibare inzet van de SAR-leden: vertegenwoordigers van veertien verschillende erkende seniorenverenigingen. Het was altijd mijn streven om alle
meningen te horen en die even belangrijk te vinden. Een
gezonde portie kritiek hoort daar ook bij. Ik voelde mij
goed tussen vrienden.
Ik heb een enorme bewondering voor de gedrevenheid
van alle vrijwilligers. Dankzij hun kennis en inzichten
zijn ze een ideale antenne voor het stedelijk beleid. De
vruchtbare samenwerking, in het bijzonder met de dienst
Welzijn, leidde tot tal van mooie resultaten.
Kun je daar enkele voorbeelden van geven?
R. SAGAERT Als SAR droegen we het welbevinden van de
Brugse senioren hoog in het vaandel. Dit gegeven wordt
volgens mij maatschappelijk trouwens steeds belangrijker. Wij brachten de wensen en behoeften van de Brugse
senioren over aan de beleidsvoerders. Zo konden zij hun

www.brugge.be/seniorenadviesraad

Geniet van het
leven in de mooiste
stad van Europa
beleid daarop afstemmen. We konden altijd rekenen op
heel veel luisterbereidheid en ondersteuning, ook vanuit
het OCMW (Mintus), de politie en verschillende stadsdiensten.
Tijdens mijn voorzitterschap werden we van dichtbij bij
tal van projecten betrokken. Ik denk bijvoorbeeld aan de
opmaak van seniorenbeleidsplannen, twee behoeftenonderzoeken bij de Brugse senioren, digisenior, seniorenwandelingen, preventiecampagnes, de mantelzorgpremie
en ga zo maar door. Telkens brachten we mensen samen
en luisterden we, adviseerden we en voerden we sensibilisatiecampagnes om hedendaagse problemen onder
de aandacht te brengen. We kaartten onderwerpen zoals
eenzaamheid, armoede of verkeersveiligheid aan en zetten de ouderen op een positieve manier in de kijker.
Is het einde van je voorzitterschap ook het einde van je
inzet voor de Brugse senioren?
R. SAGAERT Natuurlijk niet. Het afscheid van zoveel vrienden en het loslaten van vele belangrijke opdrachten valt
mij heel zwaar, maar de vriendschap en de verbondenheid
blijven. Ik blijf me inzetten voor verschillende organisaties
- ook in het onderwijs - en stel mijn ervaring ter beschikking, zonder me op te dringen.
Wat wens je de Brugse senioren toe?
R. SAGAERT Ik wens hen minder eenzaamheid toe, in
een warme maatschappij. Dat ze mogen rekenen op de
geborgenheid van wie hen lief is en op een passende
zorg wanneer ze die nodig hebben.
De toekomst van de SAR ziet er goed uit. De leden zijn
zeer begaan en zeer bekwaam en ik ben ervan overtuigd
dat mijn opvolger Jan dat schitterend zal doen. Ik
wens hem, de ondervoorzitter en alle leden een goede
werking toe. Ik wil de SAR-leden van vroeger en nu
bedanken voor het nuttige, waardevolle werk dat ze
hebben geleverd en voor het vertrouwen en de blijvende
vriendschap die ze me gaven.
Aan de Brugse senioren wil ik nog dit meegeven: houd je
goed, blijf gezond en geniet van het leven in de mooiste
stad van Europa!
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FEEST IN ’T PARK:
AL DERTIG JAAR HET GEZELLIGSTE FESTIVAL VAN BRUGGE

Je kunt de zomer niet beter beginnen dan met Feest in ’t Park in het
Minnewaterpark. Dit jaar wordt het een speciale editie, want op zaterdag
29 juni viert dit gratis Noord-Zuidfestival van 14.00 uur tot middernacht
zijn dertigste verjaardag. Het mag dus dat tikkeltje meer zijn, met een
topprogramma en een heus wellnessdorp waar de bezoekers in de
watten worden gelegd.
EEN TERUGBLIK
Dertig jaar geleden ontstond Feest in ’t Park. Het was een initiatief van
de stedelijke Derde Wereldraad die op die manier de Bruggeling wilde
laten kennismaken met culturen uit het Zuiden. 11.11.11-medewerker
Geert Willem was er van in het begin bij: “Feest in ’t Park begon erg
spontaan. Het gaf ons de kans Noord-Zuidthema’s op een plezante
manier voor te stellen en het bleek de ideale manier om een ruimer
publiek te bereiken.” Ondertussen is Feest in ’t Park enorm gegroeid.
Jaarlijks zijn er bijna tienduizend bezoekers en het programma wordt
voortdurend uitgebreid met nieuwe thema’s, workshops en optredens.
“Dat Feest in 't Park dertig jaar bestaat, is een ongelofelijke verwezenlijking”, vertelt Geert. “We moesten het festival professioneel aanpakken om die groei voort te zetten, maar het DNA ervan bleef behouden:
een gezellig evenement waar een duurzaam Noord-Zuidbeleid in de
kijker wordt gezet. Het is nog altijd gratis, nog altijd werelds en het
wordt nog altijd gerealiseerd door vrijwilligers.”
Ook dit jaar zijn de vaste ingrediënten aanwezig: zuiderse muziek,
foodtrucks, infostands, een wereldkinderdorp vol animatie, workshops,
dans, een fairtradebar en een plezante sfeer. Feest in ’t Park leert je
andere culturen kennen met behulp van de Taalcarrousel, kookworkshops,
optredens en demonstraties.
30 JAAR FEEST IN ‘T PARK
Deze jubileumeditie heeft een indrukwekkende affiche, met oude bekenden zoals Cafe con Leche en grote namen als Amparanoia. De hele avond
kun je losgaan op muziek uit alle hoeken van de wereld. “Ik heb het festival zien evolueren, maar goede muziek is altijd een vast onderdeel geweest. Voor veel mensen betekent Feest in ’t Park elk jaar weer de aftrap
van de zomer”, zegt Geert.
Voor deze bijzondere verjaardag besloot Feest in ’t Park om zijn gasten
Gratis toegang
www.feestintpark.be, noordzuiddienst@brugge.be, 050 44 82 49

te verwennen in een zuiders wellnessdorp. Laat je haar verzorgen door
een barbier of een Afrikaanse kapster, geniet van een deugddoende
massage, volg een workshop natuurlijke gezichtsverzorging of relax met
een verwarmd voetbad. Afspraak op 29 juni in het Minnewaterpark!
AVONDPROGRAMMA
18.00 uur: Cafe con Leche
Dit elfkoppig gezelschap brengt een veelvoud aan stijlen, waaronder
reggae, ska, balkan en cumbia.
20.00 uur: 47 Soul
Deze Jordaans-Palestijnse band brengt je aan het dansen met elektronische ‘shamstep’.
22.00 uur: Amparanoia
Coole Spaanse mestizomuziek.
Tussendoor en afsluitend: Team Damp
West-Vlaamse jongens met een hart voor reggae, dancehall en andere
Caribische muziek.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Feest in ’t Park is niet mogelijk zonder de hulp van de fantastische vrijwilligers. Wil je deel uitmaken van het team? De organisatie zoekt vrijwilligers (16+) voor allerlei taken: opbouw,
afbraak en alles daartussenin. Van woensdag 26 juni tot en
met maandag 1 juli is je hulp meer dan welkom, ook al is het
maar voor enkele uurtjes.
Surf naar www.feestintpark.be en vul het inschrijvingsformulier voor vrijwilligers in. In juni ontvang je de afsprakenlijst in
je mailbox.
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SAMEN NEDERLANDS OEFENEN
Stad Brugge zet heel wat activiteiten op poten om
anderstalige Bruggelingen Nederlands te laten oefenen. Tegelijkertijd krijgen Bruggelingen (zowel de
anderstalige deelnemers als de Nederlandstalige
vrijwilligers) de kans om met elkaar in contact te
komen.
Het aanbod aan initiatieven groeit. Wekelijks
vinden er in de binnenstad drie Praattafels plaats
en voor het tweede jaar op rij geeft het meertalige
koor Amuzi een voorstelling. Er staat ook een
meertalig theaterproject in de steigers onder de
naam Mozaïek. Daarnaast werkt de Stad aan een
vrijetijdsaanbod ‘Samen Zomeren’ en kunnen
deelnemers tijdens de Taalcarrousel kennismaken
met verschillende talen.
Met een vierde Praattafel breidt de Stad het
aanbod uit naar de Brugse rand. In Buurtcentrum
De Dijk in Sint-Pieters zijn anderstaligen en
Nederlandstaligen elke woensdagmiddag welkom
van 13.30 tot 15.00 uur.

Wil je mensen uit de buurt leren kennen?
Ben je geboeid door andere culturen? Wil
je op regelmatige basis anderstaligen
ondersteunen bij het oefenen van hun
Nederlands? Of ben je anderstalig en op
zoek naar manieren om nog beter Nederlands te spreken? Stuur een mailtje naar
praattafelbrugge@gmail.com of bel naar
0486 48 58 19 voor meer informatie.

INTERNATIONALE DAG
TEGEN HOMOFOBIE,
BIFOBIE EN TRANSFOBIE
Op vrijdag 17 mei is het exact 29 jaar geleden
dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten schrapte. Om die reden riep de holebien transgendergemeenschap deze dag uit
tot de Internationale Dag tegen Homofobie,
Bifobie en Transfobie (IDAHOT). Seksuele
diversiteit en genderdiversiteit worden dan
wereldwijd gevierd, maar deze dag dient ook
om stil te staan bij de nog te vaak heersende
haat en afkeer tegenover mensen met een
andere geaardheid.
Stad Brugge spreekt zich uit voor diversiteit
en wil dit in al zijn vormen vieren en ondersteunen. Onze stad moet een plaats zijn waar
iedereen zich thuis voelt, ongeacht seksuele
diversiteit of genderoriëntatie.
Om die reden zul je van maandag 13 tot en
met vrijdag 17 mei de regenboogvlaggen,
het symbool van de holebi- en transgemeenschap, zien wapperen op de Markt. Zo toont
heel Brugge zijn steun en solidariteit. Intussen zet de Stad zich verder in voor bewustwording, kennisverruiming, gelijke kansen,
veiligheid en een correcte beeldvorming op
het vlak van diversiteit.
www.brugge.be/beleid-holebis-en-transgenders
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FAIR TRADE
SJOKLA: EEN DUURZAAM CADEAUTJE

FAIRTRADE@WORK

Ben je op zoek naar een originele attentie
voor je vrienden, collega’s, familie of jezelf?
Wil je iets Brugs en lekkers, ambachtelijk
gemaakt met respect voor mens en natuur? Kies dan voor Sjokla, de enige echte
Brugse stadschocolade.
Sjokla werd ontwikkeld door Stad Brugge
en de Gilde van de Brugse Chocolatiers.
Als je Sjokla proeft, ben je een essentiële
schakel in de duurzame chocoladeketen. Je
kiest immers voor eerlijke prijzen voor de
cacaoboer en voor een lokale productie bij
Brugse artisanale chocolatiers.

Steeds meer bedrijven doen aan
‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO). Fairtrade kan
een van de pijlers zijn van elk MVObeleid. Kleine veranderingen zijn
schone kleren voor het personeel en
fairtradeproducten tijdens vergaderingen, in het bedrijfsrestaurant en
in de automaten.

Sinds de lancering in mei 2018 gingen er al
10.600 stuks Sjokla de deur uit. Zowel de
melk- als de fondantvariant is exclusief te
verkrijgen in de deelnemende Brugse handelszaken en in de verkooppunten van Stad
Brugge. Je vindt ze op www.brugge.be/sjokla.

OP WEG NAAR EEN DUURZAME
CHOCOLADEKETEN
Sjokla is uniek. Brugge is de enige stad ter
wereld met een eigen lokaal geproduceerde
chocoladereep, gemaakt van fairtradecacao.
Maar waarom is dat nu zo belangrijk?

Om deze vorm van ondernemen in
de verf te zetten, vindt elk jaar in
mei Fairtrade@work plaats. Dit jaar
is dit op donderdag 9 mei. Die dag
organiseren duizenden bedrijven in
het hele land een koffiebreak met
fairtradekoekjes, een (h)eerlijk ontbijt
of lunch, een after-workdrink met
fairtradecocktails …
Bedrijven die dagelijks fairtradeproducten consumeren, komen in aanmerking voor een Fairtrade Award:
een erkenning voor hun engagement in de duurzaamheidsstrategie
van de organisatie.
www.fairtradeatwork.be

We zijn allemaal trots op onze Belgische
chocolade. Ons land is de op twee na grootste
exporteur van chocolade en Brugge kan zich
dankzij de meer dan zestig chocoladewinkels
een echte chocoladestad noemen. Als je
weet dat cacaoboeren slechts 67 cent per
dag verdienen, veel plantages kinderen
tewerkstellen en er massaal veel bossen
sneuvelen voor de cacaoteelt, is die trots
minder op zijn plaats.

WORLD FAIR TRADE DAY

De productie van chocolade zou maar een
minimale impact mogen hebben op de
natuur en een positieve invloed moeten
uitoefenen op de mensen die de chocolade
maken. Belgische chocolade moet dus
eerlijker en duurzamer worden. Gelukkig
is dit ook de ambitie van de Belgische
chocolade- en retailsector, ngo’s, sociale
impactinvesteerders en universiteiten. Onder
de noemer ‘Beyond Chocolate’ engageren
ze zich om onder meer kinderarbeid aan
te pakken, ontbossing tegen te gaan en te
zorgen voor een leefbaar inkomen voor lokale
cacaoproducenten. Ook Stad Brugge zal zijn
voortrekkersrol opnemen en de komende
jaren meer inzetten op het verduurzamen
van de chocoladeketen.

Bananen uit Honduras, koffie uit
Congo, rijst uit Vietnam, cacao uit
Ivoorkust … het zijn maar een paar
van de vele producten die we dagelijks
eten of drinken, maar niet bij ons
worden geteeld.
Op World Fair Trade Day op zaterdag
11 mei wordt gefocust op de boeren
achter deze producten. De producenten in het Zuiden willen immers kwaliteitsvolle producten leveren tegen
een prijs waar zij van kunnen leven
en dat is wat fair trade garandeert:
een eerlijke prijs. Door het hele jaar
door zoveel mogelijk producten met
een fairtradelabel te kopen, werk je
mee aan een eerlijk handelssysteem.

www.brugge.be/sjokla
foodlab.brugge.be

www.brugge.be/fairtrade
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BOER ZKT.
CURIEUZENEUZEN
Het project ‘Schoon Boeren’ toont hoe onze land- en
tuinbouwers zorg dragen voor de bodem, hun dieren, de
teelt en hun producten. De boeren gaan elk op hun manier de uitdaging aan om steeds duurzamer te werken.
Ze combineren met succes de traditionele stiel met de
nieuwste technologie. Ook de boeren in jouw buurt zetten zich in voor een duurzame toekomst. Ze nodigen je
uit om te komen curieuzeneuzen op hun bedrijf.
HOEVE SPIZELE, RESPECT VOOR DIER EN OMGEVING
Patrick en Ann kweken al dertig jaar varkens op het
familiebedrijf en ze doen dit met aandacht voor het
dierenwelzijn en het milieu. De akkerbouw wordt
uitgegeven in loonwerk, maar Patrick ziet erop toe dat
ook die activiteiten duurzaam verlopen.
Zowel het leven in de stal als de leefomgeving rond
het bedrijf liggen Patrick en Ann na aan het hart. De
zeugen kunnen slapen en spelen op een strobed.
De lucht uit de stal wordt op een biologische manier
'gewassen', waardoor ze bijna geurloos wordt en vrij is
van schadelijke stoffen. De zonnepanelen zorgen voor
schone energie.
Neem deel aan de fietstocht met gids op zondag 19
mei om 14.00 uur.
POTPLANTENKWEKERIJ GERA-FLEUR:
EB EN VLOED IN BRUGGE
Twintig jaar geleden besliste de toen twintigjarige
Bart Franco om het roer om te gooien en bloemen
te kweken in plaats van groenten. Vandaag is GeraFleur in binnen- en buitenland gekend voor zijn geraniums, chrysanten en kerststerren.
Gera-Fleur ligt niet aan de kust en toch kun je er
dagelijks getuige zijn van eb en vloed. Bart maakt
gebruik van een waterbesparende techniek om de
bloemen de juiste hoeveelheid water te geven. Het
systeem zorgt er ook voor dat de planten minder vatbaar zijn voor schimmels. Zo zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig.
Op het vlak van energie zorgt Bart voor warmterecuperatie dankzij een ingenieus doekensysteem op de
serres.
Neus op zaterdag 17 augustus rond in potplantenkwekerij Gera-Fleur en ontdek de start van de
kerststerren en de chrysanten in volle bloei tijdens
een rondleiding met wandeling tussen de twee sites
van deze potplantenkwekerij. Geniet nadien van een
drankje aan de bar.
Hoeve Spizele, Blankenbergse Steenweg 456, 8380 Dudzele
Gera-Fleur, Hogeweg 529, 8200 Sint-Andries
Info en inschrijven: www.schoonboeren.be
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ZWEMMEN IN OPEN WATER
Dankzij de Stad en drie sportclubs (Brugse
IJsberen, de Langereizwemmers en Zwarte
Zwanen Onderwaterhockey) kun je weer
zwemmen in de Damse Vaart. Dit kan enkel
als je lid bent van een van deze verenigingen
en van maandag 13 mei tot en met maandag
14 oktober op maandag, woensdag en donderdag, van 18.30 tot 21.00 uur (in september
en oktober tot 20.00 uur).
Buiten deze tijdstippen en op andere plaatsen blijft zwemmen in de Brugse kanalen
verboden.
www.brugge.be/zwemmenindamsevaart

ALPRO URBAN WALK
KOMT NAAR BRUGGE
Op zondag 2 juni opent Brugge de Alpro
Urban Walk Series, een ontdekkingstocht
door vier verschillende Belgische steden.
Tijdens deze wandeltocht van 8 à 10 kilometer
stap je langs en door verborgen plekjes en
historische gebouwen in de binnenstad.
www.alprourbanwalkseries.be

ACHTSTE HAVENTRIATLON
ZEEBRUGGE

ELFSTEDENRONDEWEEKEND
OP 22 EN 23 JUNI

De achtste editie van de Haventriatlon van
Zeebrugge, de gezelligste triatlon van het
land, vindt plaats op zaterdag 15 juni.

In Brugge staat het voorlaatste weekend van
juni helemaal in het teken van de fiets.

De deelnemers van de 1/8 triatlon (volwassenen) en van de jeugdtriatlon (15- tot
17-jarigen) krijgen een pittig parcours
voorgeschoteld dat ze individueel of in trio
kunnen afwerken: 500 meter zwemmen, 20
kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. De
start voor alle deelnemers (individuelen en
trio’s) is gepland om 15.00 uur.
De organisatie verwacht zevenhonderd inschrijvingen en minstens evenveel supporters, familieleden en sympathisanten. Na
de wedstrijd kunnen de atleten en de supporters elkaar ontmoeten in het gezellige
triatlondorp, waar een bar en foodtrucks
op hen wachten. Voor de allerkleinsten is
er animatie.
www.haventriatlon.be

De tweedaagse start op zaterdag 22 juni met
het Cyclofestival. Je kunt kiezen tussen vier
formules: drie tochten voor wielerliefhebbers
(64 km, 97 km of 141 km) en een familietocht
(33 km). De twee kortere tochten (33 km en
64 km) brengen je rond Brugge en het mooie
Brugse Ommeland. Wie opteert voor 97 km
of 141 km, verlaat het biljartvlakke landschap
en trekt via pittoreske dorpjes en idyllische
landwegen naar Ichtegem. Op beide tochten
krijg je enkele heuveltjes en kasseistroken
voorgeschoteld.
Op zondag 23 juni zijn de profs aan de beurt
met de Elfstedenronde, een UCI Europe
Tourwedstrijd van categorie 1.1. Een aantrekkelijk peloton met beroepsrenners uit binnen- en buitenland vult het deelnemersveld.
Voor de wedstrijd begint, mogen de wielerfans de ploegenpresentatie bijwonen op
de Markt. Na de feestelijke start zetten de
renners koers richting Oostkamp, waar op
de N50 de officiële start plaatsvindt. Het
parcours slingert door West-Vlaanderen en
voert de coureurs langs niet minder dan negentien pittige kasseistroken. Samen met
de wind aan de kust en in de poldervlakten
zorgen deze hobbelige passages voor een
zware en selectieve wedstrijd. Eenmaal
terug in Brugge leggen de deelnemers enkele lokale rondes af voor ze finishen op de
prachtige Buitenkruisvest.
www.elfstedenronde.be
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ZESTIENDE EDITIE TRIATLON BRUGGE

HET BRUGS DUIKCENTRUM IS OPEN

Zaterdag 29 juni staat in het teken van zwemmen, fietsen en lopen, want dan heeft de
zestiende editie van de triatlon in en rond
Brugge plaats. In vijftien waves gaan meer
dan tweeduizend atleten in verschillende
leeftijdsgroepen van start.
Traditiegetrouw valt het startschot aan het
Sasplein voor het onderdeel zwemmen (1
km). Na dit onderdeel springen de atleten
op de fiets voor een rit van 45 km door de
polders rond Brugge. De afsluitende 10 kilometerloop wordt afgelegd in de Brugse binnenstad en leidt naar de finish op de Markt.
Atleten en toeschouwers kunnen er in het
triatlondorp napraten en de resultaten volgen op het scherm.
De eerste wave start om 17.15 uur. De wedstrijd eindigt rond 23.00 uur.

Vijf erkende Brugse duikclubs hebben vanaf
dit jaar een eigen uitvalsbasis. In het Brugs
Duikcentrum in Sint-Andries huizen voortaan de duikclubs Barracuda, BCOS (Brugs
Centrum voor Onderwatersport), CDT (Coudy’s Diving Team) RDS (Recreational Diving
Society) en RDT (Rescue and Diving Team).

www.triatlonbrugge.be

De Stad verbouwde de voormalige gebouwen
van de provinciale sport- en uitleendienst en
deelde die op in een aantal gemeenschappelijke ruimtes (sanitair, polyvalente zaal,
vergaderzaal) en een drietal clubruimtes. De
duikclubs stonden zelf in voor de inrichting
en organiseren er duikopleidingen, samen
met de duikfederatie.
Brugs Duikcentrum, Doornstraat 114, 8200 Sint-Andries

MOBILITEIT BIJ (SPORTIEVE)
EVENEMENTEN
Het hele jaar door vinden in en rond
Brugge (sportieve) evenementen plaats.
De organisatie gaat vaak gepaard met
verkeershinder voor bezoekers en bewoners.
Om hiervan tijdig op de hoogte te zijn, surf je
naar www.bruggebereikbaar.be.
Deze site verzamelt alle informatie over
wegwerkzaamheden en over de gevolgen van
de organisatie van (sportieve) evenementen
in Brugge.
www.bruggebereikbaar.be

FARYS/TMVW BAAT BRUGSE
ZWEMBADEN INTERBAD EN
JAN GUILINI UIT
De Stad besliste om de exploitatie van de
zwembaden Jan Guilini en Interbad over te
laten aan FARYS/TMVW, dat ondertussen al
een honderdtal sportaccommodaties uitbaat
in Oost- en West-Vlaanderen.
Op die manier profiteert het zwembad van de
expertise van FARYS/TMVW en geniet het van
al
lerlei andere voordelen (samenaankoop
van gas, water en elektriciteit, bijvoorbeeld).
Aan de tarieven verandert er niets.
www.brugge.be/zwembadjanguilini
www.interbad.be
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FEESTWEEKEND OPENING GRUUTHUSEMUSEUM
Op zaterdag 25 en zondag 26 mei is het eindelijk zover: na vijf jaar verwelkomt het Brugse Gruuthusemuseum weer alle museumliefhebbers.
De renovatie en restauratie zijn achter de rug. Alle vitrines zijn gevuld. Kom maar af!

EEN NIEUW MUSEUMPARCOURS

EEN AANBOD VOOR IEDEREEN

Het nieuwe museum staat helemaal in het teken van de wapenspreuk van Lodewijk van Gruuthuse: ‘Plus est en vous’, of 'er zit
meer in je'. Dat kun je zeker zeggen over de prachtige voorwerpen.
Ze zijn niet enkel mooi, ze vertellen elk een verhaal, een deeltje
van de rijke geschiedenis van Brugge. Tijdens je bezoek nemen
de verhalen je mee op een reis door drie grote periodes. Van het
Bourgondische tijdperk waarin Brugge bloeit door de internationale handel en kunstproductie, ga je naar de 17de en18de eeuw,
waarin onze stad de zoektocht voortzet naar een goede verbinding
met de zee. Ook in deze periode blijft de productie van de Brugse
ambachtslui hoogstaand. Hoger in het gebouw kom je terecht in de
19de en de 20ste eeuw. Brugge herontdekte zichzelf en de eerste
toeristen vonden de weg naar onze stad. De beleidslijnen zoals we
ze vandaag nog steeds kennen werden toen uitgezet: over de zeehaven, het toerisme en de zorg voor onze monumenten (toen vooral
in een neogotische stijl).

Voor gezinnen met kleine kinderen is er de zoektocht ‘Ikzie Ikzie’,
waarbij de kinderen naar hartenlust kunnen zoeken, vinden en …
krassen. Vanaf september komt er een speciaal scholenaanbod.
Bezoekers met een auditieve beperking krijgen meer info dankzij de
visioguide in Vlaamse gebarentaal en International Sign Language.
Voor bezoekers met een visuele beperking zijn er verschillende
voelstations en komt er tegen het najaar een beschrijvende
audiogids. Binnenkort voorziet het museum extra activiteiten voor
deze doelgroepen.

HET GRUUTHUSEPALEIS MET GERESTAUREERDE BIDKAPEL
Het Gruuthusepaleis straalt. Elke ruimte werd herschilderd in een
kleur die geïnspireerd is op het neogotische interieur van stadsarchitect Louis Delacenserie. Hij restaureerde het paleis toen het in
de 19de eeuw werd omgevormd tot een museum.
Het tentoonstellingsmeubilair kreeg een hedendaagse twist en de
tafels verwijzen naar de woonfunctie van het paleis. De bidkapel
blijft de parel aan de kroon van het museum. Dankzij de crowdfunding van de Vrienden van Musea Brugge kon ze tegelijk met het paleis gerestaureerd worden. De restaurateurs konden de bijzondere
versieringen op het plafond behouden en alle planken werden behandeld en gereinigd. Zodra je binnenstapt, voel je hoe opmerkelijk
deze kapel is.

HET MUSEUMPAVILJOEN
Het nieuwe museumpaviljoen springt meteen in het oog als je het
plein opwandelt. Je kunt er tickets kopen voor het Gruuthusemuseum en de Onze-Lieve-Vrouwekerk, maar ook voor de andere locaties van Musea Brugge (behalve het Belfort). De medewerkers
beantwoorden met plezier je vragen over de musea in Brugge.

Gruuthusemuseum, Dijver 17, 8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
Gratis voor iedereen tijdens het feestweekend
www.museabrugge.be
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PROGRAMMA VOOR HET FEESTWEEKEND
ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 MEI:
DOORLOPEND VAN 9.30 TOT 17.00 UUR.
Laat je verrassen door Bruggewatchers die hun kennis graag
met je delen.
Kijk of doe mee: verschillende Brugse ambachtslui tonen hun
kunnen en geven workshops (onder andere houtsnijden en een
thee- en bierworkshop). Op zondag kun je kantklossen, weven
of boekbinden. Gezinnen met kinderen krijgen extra aandacht.
Neem een drankje op het gezellige terras op het binnenplein
en geniet van het zicht op de prachtig gerestaureerde gevels.
VERKIEZINGSONTBIJT
Op zondag 26 mei zijn er ook verkiezingen. Speciaal voor
wie vroeg op stap is naar het stemlokaal voorziet het
Gruuthusemuseum een ontbijt. Voor ze het museum bezoeken,
kunnen de eerste 150 bezoekers smullen van brood met
'historische' ambachtelijke confituur.
PALEISJE PIMPEN
Op vrijdagavond presenteert de crew van het project ‘Paleisje
Pimpen’ het resultaat van de samenwerking tussen een
twintigtal jongeren en vier kunstenaars. Hun interpretatie
van het museum, zijn geschiedenis en zijn collectie wordt
tentoongesteld in Studio+ op de zolder van het paleis.

MUSEA
BRUGGE

Tijdens de nocturne nemen de jongeren het museum over. Ze
verwelkomen er hun leeftijdgenoten en gidsen hen door hun
ervaringen met Paleisje Pimpen. Wanneer de avond valt, wordt
het project feestelijk afgesloten op het feeërieke museumplein.
Het volledige programma staat op www.museabrugge.be

museabrugge.be
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TENTOONSTELLING: DE MENA,
MURILLO, ZURBARÁN. MEESTERS
VAN DE SPAANSE BAROK
Tot zondag 6 oktober vormt het Sint-Janshospitaal het decor
voor prachtige Spaanse kunst uit de 17de eeuw. In de monumentale ziekenzalen worden ruim twintig religieuze sculpturen en
schilderijen tentoongesteld uit de Spaanse Gouden Eeuw. Het
hoogtepunt van de tentoonstelling, naast schilderijen van beroemde meesters als Murillo en Zurbarán, is een groep van zes
hyperrealistische sculpturen van de grootste beeldhouwer van de
Spaanse barok: Pedro de Mena. Deze tentoonstelling is een samenwerkingsproject met het Musée National d’Histoire et d’Art
in Luxemburg.
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
www.museabrugge.be

FOTOTENTOONSTELLING: ONSCHERP
Het Volkskundemuseum ontwikkelt een aanbod voor mensen met
dementie en hun mantelzorgers. Een van de kenmerken van dementie
is dat herinneringen vervagen en verdwijnen.
Het Japanse woord ‘bokeh’ betekent zowel ‘wazig’, ‘onscherp’ als
‘dementie’. Met dit gegeven gingen de studenten van het Fotohuis
(Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Brugge, Deeltijds
Kunstonderwijs) aan de slag.
Het resultaat zie je tot en met zondag 29 september in de tuin en op
de ramen van het Volkskundemuseum. De onscherpe foto’s verwijzen
naar het vervagen van herinneringen, het verlies aan oriëntatie en de
ongrijpbaarheid van de wereld om ons heen.

Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
www.museabrugge.be
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SCHEMERTIJD / CULTUREN NA DE UREN
Een bezoek aan een van de stedelijke musea bij valavond? Musea
Brugge verrast je elke derde donderdag van de maand met bijzondere
rondleidingen, sfeervolle concertjes of unieke workshops, steeds op
een andere locatie.
DONDERDAG 16 MEI: GROENINGEMUSEUM
Meimaand is Mariamaand. In het Groeningemuseum ga je op zoek
naar Maria in al haar gedaanten. De Heilige Maagd is er goed
vertegenwoordigd, maar ook andere Maria’s werden door de eeuwen
heen vereeuwigd.
In verschillende zalen van het Groeningemuseum vertellen gidsen
tussen 18.00 en 20.30 uur allerlei Maria-verhalen. Er zijn gidsbeurten in
het Nederlands, Frans en Engels.
DONDERDAG 20 JUNI: GRUUTHUSEMUSEUM
Het Gruuthusemuseum is na een renovatie van vijf jaar weer open.
Ontdek het nieuwe concept, de schitterende collectiestukken en de
indrukwekkende architectuur van het gebouw.
De museumstaf geeft rondleidingen tussen 18.00 en 21.00 uur.
Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge
Gruuthusemuseum, Dijver 17, 8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
www.museabrugge.be
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LEZING: EUROPESE OUDE
MEESTERTEKENINGEN UIT MUSEA BRUGGE
Musea Brugge bewaart in het Prentenkabinet een reeks waardevolle
16de- tot vroeg 18de-eeuwse tekeningen. Een nieuwe wetenschappelijke
publicatie zet de vijftig meest bijzondere tekeningen in een nieuw daglicht.
In haar lezing op zondag 12 mei om 10.30 uur vertelt Virginie D’haene,
voormalig adjunct-conservator en redacteur van de publicatie, over
de belangrijkste vondsten van het onderzoek. Ze legt onder meer uit
waarom een aantal tekeningen een nieuwe toeschrijving kregen en hoe
nieuwe inzichten ontstonden over de functie en de ontstaanscontext van
de tentoongestelde werken.
Deze lezing vindt plaats in het kader van de collectiepresentatie
‘De sleutel tot alle kunsten. Meestertekeningen uit het Brugse
Prentenkabinet’ die nog tot zondag 18 augustus te zien is in het
Arentshuis, Dijver 16, 8000 Brugge.

Vriendenzaal Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge
Deelnemen kost 5 euro, maar is gratis voor Vrienden van Musea Brugge.
Reserveren is niet nodig.
www.museabrugge.be

32

LEZING ZWARTE KAT SESSIE - BRUGGE,
EEN STAD VAN STOETEN EN PROCESSIES
In Brugge en in de nabije gemeentes gingen vroeger jaarlijks bijna
honderd processies uit. Zowat elke parochie had er minstens twee
per jaar. Ook blijde intredes, historische optochten en unieke stoeten
voor speciale gelegenheden trokken geregeld door de straten. De
vijfjaarlijkse Gouden Boomstoet is een mooi restant van die traditie. Als
je de zeewijdingen niet meerekent, gaan er in heel West-Vlaanderen
nog een zevental processies uit per jaar. Twee daarvan vinden plaats in
Brugge: de Heilig Bloedprocessie en de Brugse Belofte.

MMMONK: TOPTECHNOLOGIE
ONTSLUIT MIDDELEEUWSE
TOPSTUKKEN

Elke processie of stoet heeft zijn eigen verhaal, geschiedenis en betekenis. Op donderdag 2 mei, van 14.00 tot 16.00 uur, geeft stoetenbouwer
en auteur Jean Luc Meulemeester een overzicht van deze processies en
stoeten, door de eeuwen heen: de types, hun betekenis en hun belang
voor de mens van vroeger en nu.
Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
Reserveren is vereist en doe je via bruggemuseum@brugge.be.
www.museabrugge.be

Openbare Bibliotheek Brugge, Grootseminarie Brugge, Universiteitsbibliotheek Gent en Bisdom Gent slaan de handen in elkaar
voor een ambitieus project rond hun middeleeuwse monastieke
manuscripten. MMMONK, dat staat voor Middeleeuwse Monastieke Manuscripten – Open – Netwerk – Kennis, zal de digitale
beelden van 734 middeleeuwse manuscripten van de abdijen van
Ten Duinen, Ter Doest, Sint-Baafs en Sint-Pieters samenbrengen
in een virtuele bibliotheek en kennisplatform via het International
Image Interoperability Framework (IIIF). Voor de eerste fase van
het project kende de Vlaamse Overheid in februari een subsidie
toe van 127.000 euro.
KOSTBARE MIDDELEEUWSE MANUSCRIPTEN
De kerncollectie monastieke manuscripten van de vier partners is grotendeels erkend als Vlaams Topstuk. In Brugge is
dat de volledige collectie Duinen- en Doestmanuscripten in de
Openbare Bibliotheek en het Grootseminarie. De manuscripten
zijn afkomstig uit de bibliotheken van twee invloedrijke Westerse middeleeuwse abdijen uit onze streek: Ten Duinen(°1127)
en Ter Doest(°1174). De kostbare documenten zijn vaak het onderwerp van onderzoek en publicaties en worden regelmatig
tentoongesteld in binnen- en buitenland.
VIRTUELE HERENIGING EN KENNISPLATFORM
De Openbare Bibliotheek Brugge kent traditioneel een sterke
publiekswerking en de Universiteitsbibliotheek Gent heeft
een uitstekende reputatie op het vlak van digitale innovatie.
Samen met het Grootseminarie Brugge en het Bisdom Gent
bundelen ze hun krachten om de monastieke manuscripten op
een hoogwaardige en duurzame manier digitaal toegankelijk
te maken, zowel voor onderzoekers als voor het grote publiek.
Om dit te realiseren, zal MMMONK gebruik maken van
het International Image Interoperability Framework (IIIF).
Als pionier in Vlaanderen wil MMMONK een werkwijze
ontwikkelen die ook andere Vlaamse erfgoedbibliotheken
kunnen gebruiken.

33

brugge.be

TIPS VOOR SCHRIJVERS:
EEN INTERACTIEVE LEZING MET
DAVID TROCH

DEBAT `MEDIEVAL BRUGES':
HOE GROOT WAS BRUGGE IN DE
MIDDELEEUWEN?

Onder de titel ‘Rue des Regrets’ verzamelde David Troch verhalen over mannelijke
ik-personages die het op een of andere manier lastig hebben met relaties. De bundel,
uitgegeven bij Vrijdag, vormt de basis voor
een interactieve lezing op woensdag 22 mei
van 13.30 tot 16.00 uur in Hoofdbibliotheek
Biekorf.

Onder grote belangstelling werd in mei vorig jaar ‘Medieval Bruges’ voorgesteld in
het Stadhuis. De initiatiefnemer en coördinator van dit boek is professor Jan Dumolyn, een Bruggeling die als onderzoeker en
docent verbonden is aan de Universiteit
Gent. ‘Medieval Bruges’ werd uitgegeven bij
Cambridge University Press en biedt een
indringend overzicht van de middeleeuwse
geschiedenis van onze stad, vanaf het prille begin in de negende eeuw tot de nabloei
in de zestiende eeuw. Jan Dumolyn en zijn
co-editor Andrew Brown brachten voor dit
ambitieuze project 24 auteurs uit binnen- en
buitenland bijeen. Het werk focust op hoe
uniek, bijzonder en groot Brugge was in de
middeleeuwen. Wat we ons hierbij moeten
voorstellen, laat zich het best verklaren vanuit een vergelijkend perspectief.

De auteur vertelt hoe je met personages
stoeit, hoe je locaties aankleedt, hoe je
levensechte dialogen op papier tovert …
Kortom, hoe je een verhaal opbouwt, van de
beginzin tot het laatste punt.
Neem de tips mee naar huis, naar een
gezellige koffiebar of op reis en brouw je
eigen sprankelende korte verhalen.
David Troch is Gents stadsdichter op rust en
coördinator vorming bij Creatief Schrijven.
Voor zijn prozadebuut ‘Rue des Regrets’ verschenen er al vier dichtbundels van zijn hand.
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge
Toegangsprijs: 8 euro (ter plaatse te betalen)
Inschrijven doe je via www.brugge.be/
tips-voor-schrijvers of 050 47 24 10.

Tijdens het ‘Medieval Bruges’-debat op
woensdag 15 mei (start om 20.00 uur)
wordt Brugge vergeleken met Gent en
Ieper. Peter Stabel, hoogleraar aan de
Universiteit Antwerpen, gaat in gesprek met
Jan Dumolyn, Anne-Laure Van Bruaene
en Paul Trio, experten in de middeleeuwse
geschiedenis van deze steden. Ze zullen het
hebben over stadsontwikkeling en publieke
ruimte, cultuurgeschiedenis, demografie,
internationale handel, stedelijke autonomie
en de relatie tot de ‘moderne’ staat.
Benieuwd naar hun inzichten? Schrijf je dan
snel in voor deze boeiende avond.
Hoofdbibliotheek Biekorf (Leeszaal),
Kuipersstraat 3, 8000 Brugge
Deelnemen kost 5 euro.
Voor Vrienden van de Biekorfbibliotheek is dit gratis.
Inschrijven via
www.brugge.be/medieval-bruges of 050 47 24 25.

SASKIA DE COSTER TE GAST IN
‘LEES MEER!’
In ‘Lees Meer!’, het boekenprogramma van
de Openbare Bibliotheek Brugge, interviewt
VRT-journaliste Ann De Bie drie auteurs over
hun recentste werk. Op zondag 2 juni is Saskia
De Coster een van die drie. Het programma
vindt plaats in de kamermuziekzaal van het
Concertgebouw en start om 11.00 uur.
Saskia De Coster stelt haar semi-autobiografische roman ‘Nachtouders’ voor. Daarin
trekken Saskia en haar partner Juli met
hun eenjarig zoontje naar Canada om er zijn
biologische vader te bezoeken. Voor Saskia
komt alles onder spanning te staan: haar
relatie met Juli, haar vriendschap met Karl,
haar schrijverschap. Is ze wel een echte
moeder, als niet-biologische ouder? En kun
je dat leren, een ouder worden? Hoe moet ze
zich verhouden tot haar eigen, niet-bloedeigen zoon?
Het boek werd een mix van dialogen, dagboekfragmenten, prozagedichten en slapstick. In ‘Nachtouders’ zijn de personages
menselijker dan in eerder werk van De
Coster, maar haar typische humor en haar
lyrisch vuur zijn gebleven. Stof genoeg voor
een boeiend interview.
Ann De Bie zal tijdens ‘Lees Meer!’ nog twee
andere auteurs interviewen (zie www.brugge.
be/bibliotheek). Boekhandel De Reyghere zal
van elke schrijver een boek verloten onder de
aanwezigen.
Tickets bestellen kan op www.ticketsbrugge.be.
Concertgebouw (Kamermuziekzaal),
't Zand 34, 8000 Brugge
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DE STADSREPUBLIEK:
PARTICIPATIEF VERBOUWINGSTRAJECT
BIEKORFSITE (EN OMGEVING)
Brugge krijgt er een dynamische buurt bij. Het idee om van de wijk rond De Republiek, de
Biekorf en de Koninklijke Stadsschouwburg een motor voor creativiteit en ontmoeting te maken,
bestond al een tijdje, want in 2008 kreeg de Stad er al een conceptsubsidie voor. De recente
verbouwing van De Republiek blies die oude ambitie met succes nieuw leven in. Dossier ‘De
Stadsrepubliek’ werd erkend als stadsvernieuwingsproject en haalde een Vlaamse subsidie
binnen van 2 miljoen euro.
Het stadsbestuur kende de concrete uitwerking toe aan architectuuratelier Dertien/12. De
opdracht is drieledig: de Biekorf verbouwen, een ruimtelijk deelplan voor de wijk opstellen en
een participatietraject vormgeven.

SOEP EN FEITEN: ACTUALITEIT
EN DAGVERSE SOEP
Sinds maart kun je in De Republiek een
reeks actualiteitslezingen volgen tijdens de
lunchpauze. Terwijl je een kom soep en je
eigen boterhammen verorbert, zoomt een
gastspreker in op de brandende actualiteit.
De thema’s zijn divers: geschiedenis, (wereld)
politiek, maatschappelijke vraagstukken,
economie, wetenschap, Brugge …
Op dinsdag 7 mei hebben Bert van Vossele
en Priester Maréchal het over het opvangprobleem van vluchtelingen en de humanitaire hub in Brussel als good practice. Op
dinsdag 4 juni spreekt Pieter Boussemaere
over de naakte feiten rond de klimaatverandering en waarom de opwarming van de
aarde veel meer is dan een milieuprobleem.
De uiteenzettingen starten telkens om 12.15
uur en eindigen om 13.00 uur. De zaal is zo
opgesteld dat je discreet kunt inpikken of
wegglippen. De lezingen bijwonen kost 5
euro, inclusief soep. Je hoeft niet vooraf in
te schrijven.
Volg het Facebookevent ‘Soep en Feiten’ voor
meer info en nieuwe data voor het najaar.
Een initiatief van Vormingplus samen met
De Republiek, Masereelfonds Brugge en
Openbare Bibliotheek Brugge.
De Republiek,
Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge
republiekbrugge.be

THE HOUSE OF CRIME
Het projectteam noemt het Biekorfgebouw, dat een cultuurcentrum en een bibliotheek
huisvest, wel eens ‘The House of Crime’. Het is geen verwijzing naar de talrijke thrillers in
Hoofdbibliotheek Biekorf, maar naar het energieverbruik van het pand: het hoogste van het hele
Brugse stadspatrimonium. Het vernieuwen van de verwarmings-, ventilatie- en koelinstallatie
staat dus bovenaan de prioriteitenlijst, met de ambitie om van de Biekorf minstens een BEN
(Bijna Energie Neutraal)-gebouw te maken.
Toch focust het project niet enkel op energieverbeteringen. Het ontwerpteam bekijkt ook hoe
de ruimte-indeling verbeterd kan worden. Waar momenteel een stenen muur tussen het
Cultuurcentrum en de bibliotheek staat, komt het leescafé, dat de twee cultuurhuizen en de
stadspatio’s van de Biekorf met elkaar verbindt.
DE WONDERKAMER
De architecten van bureau Dertien/12 durven dromen van nog veel meer. Ze zien mogelijkheden
in de zolderruimte en de ondergrondse parking van de Biekorf en willen de gevel in de
Kuipersstraat opentrekken. Ook de ruimere omgeving (zoals het plein voor de Sint-Jakobskerk)
wordt bekeken. Doorheen het traject zal duidelijk worden welke ideeën realiseerbaar zijn.
Dat wordt niet achter gesloten deuren beslist. De oude collegetafel, waaraan decennialang
de grote beslissingen voor de stad genomen werden, krijgt een tweede leven als ‘burgertafel’
in de striphoek van Hoofdbibliotheek Biekorf. In deze ‘wonderkamer’ word je met maquettes,
tekeningen, schema’s, lezingen, debatten en informatiedagen uitgenodigd om mee na te denken
over de toekomst van de stad.
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge

35

brugge.be

RECHTZETTING STADSGIDS 2019:
INFO OCMW-RAAD

Vorige week viel de Stadsgids in alle Brugse brievenbussen.

QUIZ ME BIB, DE FILM- EN
MUZIEKQUIZ VAN DE BIB
Hoe heette de onlangs overleden zanger van
The Prodigy? In welke Engelse straat zorgen geïmproviseerde fotoshoots op het zebrapad voor
verkeersopstoppingen? Welke regisseur won de
meeste Oscars ooit?
Op zaterdag 8 juni wordt je film- en muziekkennis
uitgebreid getest tijdens een quiz in Hoofdbibliotheek Biekorf.
De ene keer zul je de antwoorden uit je vastgekoekte hersenkronkels moeten lospeuteren, de
andere keer zul je versteld staan over hoe snel
recente gebeurtenissen onder een laagje stof in
je hersenpan komen te liggen.
SCHRIJF JE IN EN TEST JE GEHEUGEN
Mail naar valerie.logghe@brugge.be en vermeld
zeker de naam van je quizploeg. Deelnemen kost
20 euro per groep van maximum vier deelnemers.
Betalen doe je aan de deur. De eerste vraag wordt
gesteld om 19.30 uur, maar je bent al welkom
vanaf 19.00 uur.
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge

Op pagina 31 van de papieren versie van de nieuwe Stadsgids
worden de leden van de OCMW-raad vermeld. Die informatie
moet worden rechtgezet. Sinds 1 januari 2019 is de OCMWraad namelijk identiek samengesteld als de gemeenteraad.
Het vast bureau is identiek samengesteld als het college.
De persoonlijke OCMW-dossiers worden behandeld door
het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dit zijn de
correcte gegevens:

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST

VOORZITTER
Pablo Annys (sp.a de Brugse Lijst)
Bevoegd voor: sociale zaken, werk en ondernemen
en voorzitter Mintus, welzijnsverenigingen en AZ Sint-Jan
Brugge-Oostende
Ruddershove 4, 8000 Brugge, 050 32 73 00,
schepen.annys@brugge.be
Kabinetschef: Steven Wittevrongel
steven.wittevrongel@brugge.be
Zitdagen: Elke eerste & derde dinsdag van de maand,
op afspraak. De zitdagen vinden afwisselend plaats in
Hoogstraat 9 en Ruddershove 4.
Kijk op www.mintus.be voor locaties en data.
Een afspraak maken kan via miguela.vandeleene@brugge.be
of 050 32 73 01.
LEDEN
Barbara Roose (sp.a de Brugse Lijst)
Christie Herckenrath (sp.a de Brugse Lijst)
Geert Leys (CD&V)
Marc Vandepitte (CD&V)
Ellen De Smet (CD&V)
Jean-Marie De Plancke (Open Vld PLUS)
Aagje Merlevede (N-VA)
Johan Mistiaen (Groen)

HOOFDZETEL OCMW

Ruddershove 4, 8000 Brugge, 050 32 70 00
fax 050 32 73 33
info@ocmw-brugge.be, www.ocmw-brugge.be
@OCMW.Brugge
De informatie werd aangepast in de digitale versie van de
Stadsgids op www.brugge.be (pagina 19).

INTERVIEW
Matthieu Clarysse, algemeen coördinator van de Heilig Bloedprocessie.

O

Een uniek project
waar we samen
aan werken

p Onze-Lieve-Heer Hemelvaart, dit jaar op donderdag 30
mei, trekt de Heilig Bloedprocessie door de Brugse straten. De processie herdenkt al ruim acht eeuwen de aankomst van het relikwie van het Heilig Bloed in onze stad.
Het is een lange religieuze optocht met grote praalwagens en
honderden figuranten die scènes naspelen uit het Oude en Nieuwe
Testament. Jaarlijks zakken mensen van over de hele wereld af
naar Brugge om dit unieke evenement van dichtbij mee te maken.
In 2014 werd Bruggeling Matthieu Clarysse (32) adjunct-coördinator van de Heilig Bloedprocessie. Sinds 2017 mag hij zich algemeen coördinator noemen. In die functie neemt hij verschillende
uiteenlopende taken op zich, van overleggen met de hulpdiensten
en kuddes schapen voorzien tot de communicatie uitwerken en
stoffen en schoeisel aankopen.
Wanneer start je met de voorbereiding van de Heilig Bloedprocessie?
MATTHIEU CLARYSSE De organisatie is eigenlijk een nonstopgebeuren waar ik bijna het hele jaar mee bezig ben. De effectieve
voorbereidingen starten in september, met het ontwerp van de
kostuums, het opvragen van offertes, de aankoop van stoffen …
Wanneer dit tegen het einde van het jaar afgerond is, gaat alles in
productie en ligt de focus op de operationele organisatie.

Hoe beleef je zelf de dag van de processie?
M. CLARYSSE Ik probeer mezelf zo overbodig mogelijk te maken.
De 1.700 figuranten kennen hun rol en de ruim 300 medewerkers
werden uitgebreid gebrieft over hun taken. Op de dag zelf ontplooit
zich een geoliede machine. Eens de tandwielen aan het draaien
gaan, los ik vooral veel kleine problemen op. Ik probeer overal te
zijn en op de hoogte te blijven van alles. Ik toon zoveel mogelijk mijn
waardering voor iedereen die een schakel vormt in het geheel.

Wat maakt de Heilig Bloedprocessie voor jou zo uniek?
M. CLARYSSE De Heilig Bloedprocessie is in 1304 - ruim 700 jaar
geleden - ontstaan en mensen komen van heinde en verre om die te
zien. Dat ik deze traditie kan verderzetten en dit historisch-religieus
spektakel mag organiseren, geeft mij een onbeschrijflijk gevoel. Ik
geniet ook van de sfeer onder de figuranten en de medewerkers.
Het is een uniek project waar we samen aan werken.

Hoe zie je de Heilig Bloedprocessie evolueren?
M. CLARYSSE Er wordt al vele jaren geïnvesteerd in de vernieuwing
van de Bloedprocessie. We voegen modernere elementen toe en
vervangen op tijd verouderde of versleten kostuums. Zo stellen we
de processie veilig voor de komende tientallen jaren.
De laatste jaren nemen veel jonge gezinnen deel. Ze doen dit
omwille van de traditie, omdat ze in Brugge wonen, voor de
gezelligheid … Met de toestroom van jonge mensen stijgt ook het
aantal deelnemende kinderen. Om hen te verwelkomen, voorzien
we dit jaar extra kinderkostuums, want als ze de smaak te pakken
hebben, zullen ze graag blijven komen.

Heb je ooit zelf meegelopen in de processie?
M. CLARYSSE Toen ik twaalf jaar was, stapte ik op vraag van een
leerkracht voor het eerst mee. Ik kreeg de microbe meteen te
pakken en ben hem niet meer kwijtgeraakt, want twintig jaar later
heb ik nog geen enkele editie gemist. Eerst was ik figurant, later
werd ik groepsbegeleider en intussen ben ik coördinator. Laat ons
zeggen dat het een wat uit de hand gelopen vrijetijdsengagement
is geworden.
Hoe weersafhankelijk is de processie?
M. CLARYSSE Als het regent kunnen we de processie helaas niet
laten uitgaan. De kans op schade aan de duizenden kostuums en
rekwisieten is te groot. De stoffen en attributen zijn zo delicaat
dat we geen risico’s mogen nemen. In de week voor de processie
uitgaat, volg ik het weerbericht dan ook op de voet.
Wat zijn de vernieuwingen dit jaar?
M. CLARYSSE Maar liefst 250 figuranten zullen dit jaar in het
nieuw gehuld zijn en dat is een record. Het was geen sinecure,
want we streven historische correctheid na in het ontwerp en in de
stoffenkeuze. Ook in de groepen Adeste, Hosanna, Brugse Poorters
en jaarmarkt en bij de paardenmenners zijn er vernieuwingen.

Elk jaar zorgen vele honderden figuranten en medewerkers
voor een kleurrijke processie door Brugge. Is deze unieke
ervaring iets voor jou?
Laat het weten via www.bloedprocessiebrugge.be.

GEEN AUDIODESCRIPTIE
In tegenstelling tot wat in het vorige nummer werd gemeld, is er
dit jaar geen audiodescriptie tijdens de Heilig Bloedprocessie.

www.bloedprocessiebrugge.be
Tickets: www.ticketsbrugge.be, bij In&Uit op ’t Zand (Concertgebouw) en in het Historium op de Markt
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ONS ERFGOED NOG BETER
DIGITAAL TOEGANKELIJK
De officiële bezoekersapp Xplore Bruges
zit in een nieuw jasje en werd een stuk
gebruiksvriendelijker gemaakt. Met deze
gratis app verken je alle hoekjes van Brugge.
Je kunt hem downloaden via Google Play of
de App Store.
Xplore Bruges bevat tien stadswandelingen
en vier indoorroutes die je Brugge anders
laten ontdekken, van klassiekers als 'Brugge Werelderfgoedstad' tot bijzondere themawandelingen als 'Handmade in Brugge'
of 'Brugge muziekstad'. De app toont je de
highlights van de Sint-Jakobskerk, het erfgoed van Café Vlissinghe ... Niet alleen de
toerist maar ook de Bruggeling kan zijn stad
leren kennen dankzij deze schat aan informatie. Neem je smartphone of tablet, download
Xplore Bruges en ga op stap in eigen stad.
Meer info vind je op www.xplorebruges.be.
De Gotische zaal van het Stadhuis en de
schouw van ‘t Brugse Vrije spreken tot de
verbeelding. Bezoekers kunnen deze twee
Brugse parels voortaan bezoeken met
behulp van nieuwe audioguides. Erfgoedcel
Brugge en Musea Brugge werkten hiervoor
samen met de Erfgoedapp van Faro vzw, het
Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.
Hoe werkt het? Aan de kassa krijg je een
iPod. Met de camera daarvan ‘scan’ je
het kunstwerk en krijg je meteen extra
informatie. Dit maakt het bezoek interactiever
en interessanter. Voor Bruggelingen is het
bezoek aan het Stadhuis en ‘t Brugse Vrije
bovendien gratis, dus waarop wacht je nog?
www.xplorebruges.be
Gotische Zaal, Stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge
Schouw ‘t Brugse Vrije, Burg 11A, 8000 Brugge

ERFGOEDBRUGGE.BE:
DE VIRTUELE SCHATKAMER
VAN BRUGGE
NIEUWE E-TENTOONSTELLING
Nog tot en met zondag 18 augustus kun
je in het Arentshuis de bijzondere collectiepresentatie ‘De sleutel tot alle kunsten.
Meestertekeningen uit het Brugse Prentenkabinet’ bezoeken. Wie een voorproefje van
deze tentoonstelling wil of na het bezoek
meer wil weten over de tekeningen, kan een
kijkje nemen op de gelijknamige e-tentoonstelling op ErfgoedBrugge.be.
NIEUWE COLLECTIE TOEGEVOEGD
Via ErfgoedBrugge.be deelt het Kantcentrum Brugge nu ook waardevolle kantstukken en gebruiksmaterialen. Deze objecten
werden door privépersonen en religieuze
instellingen aan het Kantcentrum geschonken. De voorwerpen bevinden zich in het
museum van het centrum. Ze dienen ook
als studiemateriaal voor de vele opleidingen
die er wekelijks plaatsvinden.
VOLG ERFGOEDBRUGGE.BE OOK
OP INSTAGRAM EN FACEBOOK
Meerdere keren per week herontdek je op
beide kanalen op een verrassende manier
een erfgoedstuk, een oude foto of een
historisch document uit ErfgoedBrugge.be.
Soms worden vroeger en nu tegenover
elkaar gezet of hangt er een weetje aan vast,
maar soms is het ook gewoon leuk om het
Brugse erfgoed op een speelse manier met
de actualiteit te verbinden.
ErfgoedBrugge.be
Volg @ErfgoedBrugge.be ook op Facebook en Instagram.

INVENTARISATIE
VIVES-SPELLENARCHIEF
Het Spellenarchief van VIVES is de grootste
collectie gezelschapsspellen ter wereld. Het
gaat om een twintigduizendtal titels, van
eerste versies van je favoriete bordspel tot
de allernieuwste uitgaven.
Vrijwilligers maken een inventaris op van de
deelcollectie oude bordspellen onder leiding
van Erfgoedcel Brugge.
www.erfgoedcelbrugge.be
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BRUGOTTA FESTIVAL:
LOKAAL TALENT AAN ZET
In het eerste weekend van mei sluit Cultuurcentrum Brugge de
eerste editie van het Brugotta Festival in stijl af. Met de curatoravond ‘The Kult of O’, het gratis muziekfestival Wacko en de
gezellige literatuurmiddag ‘Bar Literair’ komt heel wat inspirerend lokaal talent aan bod.
Een van de Brugotta Festival-avonden wordt ingevuld door een
Brugse creatieveling die op een unieke locatie carte blanche
krijgt om een niet-alledaags, cultureel event te organiseren. Op
donderdag 2 mei is radiomaker Bram Hagers, beter gekend als
Oneirich, de gastcurator van ‘The Kult of O’. Samen met gelijkgestemde zielen Defcon Denied en Drohgt zorgt hij in de Heilige
Familiekerk in het Bilkske voor een ongezien spektakel waarbij
geluid in de breedste zin van het woord wordt verkend.
Onder de bomen op de Burg krijgt lokaal muzikaal talent de
plaats die het verdient. Op vrijdag 3 en zaterdag 4 mei vindt daar
het jaarlijkse gratis muziekfestival WAcKo plaats. Vrijdag pakken
Connard & Dj Tweet, d’Expediteurs en Team DAMP het publiek
in. Op zaterdagavond geniet je van de Brugse bands BOUViER,
Vultures at Dusk en Cowboys & Aliens.
De Brugse auteur Lara Taveirne sluit Brugotta Festival af op
zondag 5 mei. Tijdens ‘Bar Literair’ brengt ze samen met haar
vrienden en een resem Brugse woordkunstenaars een impressie
van wat het is om onderweg te zijn. Onder andere Het Venijnig
Gebroed, Zwerm, schrijfcursisten van Vorming Plus, Eddy Boutens,
Patricia Maria Jacobs, Doorn Roosje en Fred Clutterbuck zullen
je in de speakers’ corner verbazen met hun poëtisch gekronkel.
De Vrije Brugse stadsdichter Tania Verhelst zal de mooiste zinnen
van de namiddag bundelen. Luca Missiaen verzorgt de muzikale
intermezzo’s.
Proef van woord, muziek, sfeer en een verfrissende dorstlesser op
het gezellige Bar Literair-terras, verdiep je in de poëziebundels
en geniet na van tien dagen Brugs lokaal talent.
www.ccbrugge.be/brugotta

BELMUNDO FESTIVAL
ZUIDERSE DROMEN MET
CULTUURCENTRUM BRUGGE
Cultuurcentrum Brugge neemt je ‘En Route!’ mee op een
inspirerende, culturele reis richting Spanje, Portugal en Italië.
Het Belmundo Festival, van maandag 13 tot en met zondag 19
mei, staat garant voor een pittige zuiderse totaalervaring.
De vele omkaderende activiteiten stomen je klaar voor de
Belmundo-concerten. Samen met Vormingplus organiseert
Cultuurcentrum Brugge een kookworkshop Italiaanse desserts
en de lezing ‘een reis doorheen de Spaanse literatuur’. Wijnbar
Cuvee laat je proeven van Italiaanse wijn met een aangepast
degustatiebordje en tijdens de wandeling ‘Portugal in Brugge’
ontdek je onverwachte verbanden tussen onze stad en Portugal.
In de Koninklijke Stadsschouwburg kun je op donderdag 16 mei
kijken naar het ambitieuze project La Paloma Dorada van Kadril.
De band is al 40 jaar pionier van de Vlaamse Folk en laat zich
in het project leiden door zijn vele ontmoetingen, verschillende
culturen, heel veel muziek en blijvende Brusselse, Galicische
en Spaanse vrienden.
Op vrijdag 17 mei kun je er luisteren naar het Italiaanse muzikale duo Rachele Andrioli e Rocco Nigro. Zij stellen hun repertoire op een originele manier voor. Ze voorzien de traditionele melodieën uit de Zuid-Italiaanse regio Salento van een
hedendaagse en persoonlijke muzikale dimensie.
Op zaterdag 18 mei verrast het muzikale project Omiri van de
Portugees Vasco Ribeiro Casais je met zijn unieke sound: een
wisselwerking tussen elektronische beats en `traditionele' instrumenten zoals gitaar, bouzouki, draailier, harp en ukelele. Na
het concert volgt een afterparty met dj Kumbia Beats in de MaZ.
Sandra Kim, Begir Memeti en Marco Z & Band sluiten Belmundo
Festival op zondagmiddag 19 mei af. Deze muzikanten met
Italiaanse roots trekken ‘En Route!’ naar het geboorteland van
hun ouders en grootouders. Hun soundtrack: het beste uit de
Italiaanse top 100 van de voorbije decennia.
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
MaZ, Magdalenstraat 27, 8200 Sint-Andries
www.ccbrugge.be/belmundo
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2019-2020:
FEEST BIJ
CULTUURCENTRUM
BRUGGE
150 JAAR KONINKLIJKE STADSSCHOUWBURG
In 2019 viert de Brugse Koninklijke Stadsschouwburg zijn 150ste verjaardag. Om de mooiste cultuurtempel van onze stad een passend eerbetoon te geven, slaan Cultuurcentrum Brugge en tal van culturele partners de handen in
elkaar om een inspirerend programma te brengen. Uiteraard blijf
je volgend cultuurseizoen genieten van tal van voorstellingen in
de diverse zalen van Cultuurcentrum Brugge.
PROGRAMMA 2019-2020
Ben je benieuwd naar de plannen van Cultuurcentrum Brugge
voor het culturele seizoen 2019-2020 of wil je je verdiepen in het
feestjaar ‘150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg’? Op zaterdagavond 25 mei wordt het gloednieuwe programma in première
voorgesteld in de Stadsschouwburg. Schrijf je gratis in via
www.ccbrugge.be/seizoensvoorstelling.
VERKOOP TICKETS CULTUREEL SEIZOEN 2019-2020
De ticketverkoop start op zaterdag 15 juni. Alle praktische
informatie over voorverkoop en losse ticketverkoop vind je op
www.ccbrugge.be.
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
www.ccbrugge.be

‘BESTE ORKEST VAN DE PLANEET’ IN CONCERTGEBOUW
Van donderdag 16 tot zondag 18 mei strijkt het Buda
pest Festival
Orchestra - volgens The New York Times ‘probably the best orchestra on
the planet’ – voor de zesde keer neer in Brugge. Het minifestival is elk
jaar weer een belevenis. Bijzondere concertformats, originele inkledingen
of ongeziene opstellingen … Telkens opnieuw tovert de charismatische
dirigent Iván Fischer bijzondere momenten uit zijn hoed.
Op donderdag 16 en vrijdag 17 mei beroert Emanuel Ax de toetsen van de
rechtsnarige vleugelpiano. De voormalig winnaar van de Koningin Elisa
bethwedstrijd leidt de troepen in zwierige concerti van Mozart. Het orkest
verkent ook het romantische parcours dat Schubert, Rossini en Bruckner
uitstippelden.
De afsluiter op zondag 18 mei wordt extra feestelijk. Een onschuldige
hand kiest drie composities uit een longlist van de mooiste symfonische
melodieën. Daarna is het publiek aan zet. Door te klappen, stem je voor
jouw favoriet. Brugge wordt drie dagen lang Budapest aan de reitjes. Poets
alvast je Hongaars op!
Concertgebouw Brugge, ’t Zand 34, 8000 Brugge
www.concertgebouw.be
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Bomen:
van levensbelang!
bomen verbeteren de
luchtkwaliteit, produceren
zuurstof en nemen schadelijke
stoffen, broeikasgassen
en fijn stof op

1 boom kan
jaarlijks makkelijk
8000 liter water
vasthouden (1 eik
zelfs 190.000 liter)

1 boom
‘verwerkt’
de schadelijke
uitstoot van
10.000 autokilometers

een boom = 10 airco’s
in warme periodes is de
lucht onder een boom
twee tot acht graden
koeler en in de
winter kun je 20 tot
25% stookkosten
besparen met een
boom bij je huis

bomen zorgen voor biodiversiteit:
bieden een thuis en voedsel
voor ontelbare levenssoorten
(korstmossen, vogels, dieren ...)

1 boom neemt
150 kg CO2
per jaar op

bomen verfraaien
de woonomgeving,
verhogen
de waarde van
vastgoed
en werken
geluidsdempend
bomen zorgen voor
minder stress,
verhoogde concentratie,
meer creativiteit,
een betere gezondheid en
een snellere revalidatie na ziekte

bomen zuiveren water, beperken
erosie en verbeteren de waterafvoer

Conclusie

Bomen zijn essentieel voor de
leefkwaliteit, nu en in de toekomst
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VERKIEZINGEN 26 MEI
OEFENSTEMCOMPUTERS EN KLEINE EXPO

STAP 1 Kies één lijst uit waarbinnen je zal stemmen
STAP 2 Stem op één van volgende manieren
LIJSTSTEM

VOORKEURSTEM

1

COMBINATIE

1

PARTIJNAAM

BLANCO

1

PARTIJNAAM

1

PARTIJNAAM

PARTIJNAAM

1.

NAAM Voornaam

1.

NAAM Voornaam

1.

NAAM Voornaam

1.

NAAM Voornaam

2.

NAAM Voornaam

2.

NAAM Voornaam

2.

NAAM Voornaam

2.

NAAM Voornaam

3.

NAAM Voornaam

3.

NAAM Voornaam

3.

NAAM Voornaam

3.

NAAM Voornaam

4.

NAAM Voornaam

5.

NAAM Voornaam

VERKIEZINGEN 2019

DIG

n.

ZO STEM JE GELDIG

BRENG ZELF JE STEM UIT

4.

NAAM Voornaam

4.

NAAM Voornaam

4.

NAAM Voornaam

5.

NAAM Voornaam

5.

NAAM Voornaam

5.

NAAM Voornaam

Kan ik op verschillende
partijlijsten stemmen?
Nee! Je stem zal ongeldig zijn.

Mag ik naast een stem
ook een boodschap op het
formulier schrijven?

JOUW
STEM
TELT

Nee! Je stem zal ongeldig zijn.

Help, hoe stem ik digitaal?!

Alle info vind je op
www.vlaanderenkiest.be/video/digitaalstemmen

GEEF EEN VOLMACHT

Op zondag 26 mei zijn er in ons land verkiezingen. Duizenden kandidaten
strijden dan om een zitje in verschillende parlementen: het federale, het
Vlaamse, het Brusselse, het Waalse en het Europese.
Voor het federale parlement kiezen alle Belgen samen 150 afgevaardigden, waarvan 87 uit de Vlaamse provincies. 16 daarvan zijn WestVlamingen. We kiezen ook 118 leden voor het Vlaamse parlement en 21
Europese parlementsleden.

VERKIEZINGEN 2019

JOUW
STEM
TELT

OEFENEN OP DE STEMCOMPUTER

In Brugge stemt iedereen digitaal. Je kunt dit op voorhand al eens uitproberen op oefenstemcomputers.
Tot en met donderdag 16 mei
- Mijn Brugge, Frank Van Ackerpromenade, Stationsplein 2 (naast het
Huis van de Bruggeling), 8000 Brugge
Open van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 17.30 uur en
op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur
- Dienst intake OCMW, Hoogstraat 9, 8000 Brugge - in de inkomhal bij
de balie
Open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur
- Provinciehuis Tolhuis - Europe Direct, Jan van Eyckplein 2, 8000
Brugge - in de balieruimte
Open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van
13.30 tot 17.00 uur, op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Van maandag 29 april en met vrijdag 3 mei
Dienstencentrum d’Oude Stoasie, Venetiëstraat 1, 8380 Zeebrugge
Open van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30
tot 17.00 uur
Op vrijdag 3 mei om 14.00 uur is er een medewerker van het OCMW
aanwezig om te helpen.
Van maandag 6 tot en met dinsdag 7 mei
Dienstencentrum Van Volden, Joris Dumeryplein 1, 8000 Brugge
Open van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot
17.00 uur
Op dinsdag 7 mei om
er eenjij medewerker
van het OCMW
Op14.00
26 meiuur
2019isbepaal
wie jou
aanwezig om te helpen.
vertegenwoordigt in het Vlaams,

federaal en Europees parlement.

Kan je zelf niet gaan stemmen? Dan kan je een volmacht geven.
De persoon die jouw volmacht krijgt, moet volgende zaken
meenemen op de verkiezingsdag:
• Je ingevuld volmachtformulier
• Bewijs van je afwezigheid
• Zijn/haar eigen identiteitskaart
• Je oproepingsbrief

MEER INFO

via je gemeentehuis of
www.vlaanderenkiest.be/faq/wanneer-kan-u-bij-volmacht-stemmen

Van woensdag 8 tot en met vrijdag 10 mei
Dienstencentrum De Balsemboom,
Ganzenstraat
33, 8000 Brugge
In België hebben
deze
Open van maandag tot en
met vrijdagniveaus
van 9.30
verschillende
elktot 11.00 uur en van 13.30
tot 17.00 uur
hun eigen bevoegdheden en
Op donderdag 9 mei om
14.00 uur is er een maar
medewerker van het OCMW
verantwoordelijkheden,
aanwezig om te helpen.beïnvloeden ze ook elkaar?
Maandag 13 en dinsdag 14 mei
Dienstencentrum Ten Boomgaarde, Ter Beke 29, 8200 Sint-Michiels
Open van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot
17.00 uur
Op maandag 13 mei om 14.00 uur is er een medewerker van het OCMW
aanwezig om te helpen.
VanVoor
woensdag
15 tot
en met
donderdag
16van
mei
meer informatie
over Europa
contacteer
Europe Direct
de Provincie West-Vlaanderen
Dienstencentrum
Ter Leyen,
Kroosmeers
8310 Assebroek
Europe Direct, Jan Van Eyckplein
2, 8000 Brugge
- 0800 200211,- europedirect@west-vlaanderen.be
Open van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot
17.00 uur
Op woensdag 15 mei om 14.00 uur is er een medewerker van het OCMW
aanwezig om te helpen.
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INFOSTAND

JE MOET GAAN STEMMEN, MAAR …

In Mijn Brugge en in het Provinciehuis Tolhuis loopt tot en met zaterdag
25 mei een kleine gratis tentoonstelling die toont hoe je geldig stemt.
De expo geeft ook toelichting over de parlementen en hun bevoegdheden. De infostand werd gemaakt op basis van de flyer ‘Jouw stem telt’,
een creatie van het Europahuis Ryckevelde.

… je bent voor je werk in het buitenland.
Leg bij de bevoegde stadsdienst een attest van je werkgever voor en
vul een volmachtformulier in. Dit formulier is beschikbaar in het Huis
van de Bruggeling of in het administratief bureau van je gemeenteafdeling. Je kunt het ook downloaden van www.brugge.be/verkiezingen
of www.vlaanderenkiest.be/formulieren.
Een volmachtdrager mag maar een enkele volmacht gebruiken. De
volmachtdrager en de volmachtgever mogen, maar moeten niet in
dezelfde gemeente wonen.

VERKIEZINGSLOKET EN PRAKTISCHE INFO
Voor praktische info, volmachtformulieren of een duplicaat van je oproepingskaart kun je tot en met zondag 26 mei 12.00 uur terecht aan het
Verkiezingsloket – Burgerzaken in het Huis van de Bruggeling.
Ook in het administratief bureau van je deelgemeente krijg je meer verkiezingsinformatie.
Nuttige links vind je op www.brugge.be/verkiezingen.
Provinciehuis Tolhuis - Europe Direct, Jan van Eyckplein 2, 8000 Brugge. Open van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00
tot 12.00 uur.
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge. Open op
maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, op woensdag van 8.30 tot 20.00 uur en
op vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur.
050 47 55 55
verkiezingen@brugge.be

INFOSESSIE 'VERKIEZINGEN 2019'
Het Europahuis Ryckevelde en Europe Direct West-Vlaanderen
organiseren infosessies over de Vlaamse, federale en Europese
verkiezingen: wat en hoe kies je, wat staat er op het spel …
Er is ook een informatiebrochure over het Europees Parlement.
Europahuis Ryckevelde,
Sint-Baafskerkstraat 7/0001, 8200 Sint-Andries
050 35 27 20
info@europahuis.be
Europe Direct van de Provincie West-Vlaanderen,
Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge
0800 20 021
europedirect@west-vlaanderen.be

STEMMEN MET VOLMACHT
Wie zijn stem niet zelf kan uitbrengen, kan dat laten doen door iemand
anders. In dat geval geef je een volmacht. Als je gaat stemmen bij volmacht, stem je eerst in het eigen stembureau, met je eigen oproepingskaart en je eigen identiteitskaart. Daarna ga je bij volmacht stemmen
in het stembureau van de volmachtgever. Breng je eigen - ondertussen
afgestempelde - oproepingskaart, je identiteitskaart, de oproepingskaart van de volmachtgever, het volmachtformulier en de nodige attesten mee.

… je bent met vakantie in het buitenland.
Ook in dit geval kun je een volmacht geven door een bewijs (reservatiepapieren van het reisbureau, vliegticket …) voor te leggen in het
Huis van de Bruggeling of in het administratief bureau van je gemeenteafdeling. Heb je geen bewijs (bijvoorbeeld als je op reis gaat
met een kampeerauto), kun je een ‘verklaring op eer’ ondertekenen
om een volmacht te geven aan een andere kiezer. Deze aanvraag
moet je voor zaterdag 25 mei indienen. Pas daarna kun je een volmachtformulier krijgen. Samen met de volmacht dien je een ‘Attest
van tijdelijk verblijf in het buitenland’ in dat werd afgegeven door de
burgemeester.
… je bent ziek.
Leg dan een doktersattest voor in het Huis van de Bruggeling of in het
administratief bureau van je gemeenteafdeling om een volmachtformulier te krijgen.
… je bent je oproepingskaart kwijt.
Tot op de dag van de verkiezingen kun je in het Huis van de Bruggeling
of in het administratief bureau van je gemeenteafdeling een duplicaat
van je oproepingsbrief krijgen. Je kunt ook zonder oproepingskaart
naar het stembureau gaan en je bij de voorzitter aanmelden met je
identiteitskaart. De voorzitter en het stembureau beslissen uiteindelijk of je mag stemmen.
Ben je je oproepingskaart kwijt en weet je niet in welk bureau je moet
stemmen? Vraag een duplicaat aan in het Huis van de Bruggeling of
in het administratief bureau van je gemeenteafdeling of bel voor meer
info naar 050 47 55 55.
… je durft te vergeten om te gaan stemmen.
Plak de oproepingsbrief aan de binnenkant van je voordeur. Zo word je
er elke dag aan herinnerd. Zo raakt de kaart ook niet snel zoek.
Het volmachtformulier voor Belgen en voor Europeanen en het volmachtformulier bij verblijf in het buitenland vind je op
www.brugge.be/verkiezingen, in het Huis van de Bruggeling (verkiezingsloket) en in je deelgemeentehuis.
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KALENDER
T.e.m. do 16/05

Oefenen op de stemcomputer, verschillende locaties

p. 42

T.e.m. za 25/05

Infostand verkiezingen in Mijn Brugge en Provinciehuis Tolhuis

p. 43

T.e.m. zo 26/05

Verkiezingsloket, Huis van de Bruggeling

p. 43

T.e.m. do 30/05

Indienen suggesties nieuwe naam beurs- en congresgebouw

p. 16

T.e.m. zo 18/08

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

p. 31, 38

T.e.m. zo 29/09

Fototentoonstelling Onscherp, Volkskundemuseum

p. 30

T.e.m. zo 6/10

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

p. 30

Do 2 t.e.m. zo 5/05

Slotweekend Brugotta Festival, verschillende locaties

p. 39

Do 2/05

Lezing Zwarte Kat Sessie - Brugge: een stad van stoeten en processies, Volkskundemuseum

p. 32

Za 4/05

Meitoer Uitwijken, Zeebrugge

p. 7

Zo 5/05

Meitoer Uitwijken, Zwankendamme

p. 7

Zo 5/05

Buurt aan de beurt, Basisschool Kantelberg, Sint-Kruis

p. 6

Di 7/05

Soep en Feiten, De Republiek

p. 34

Wo 8/05

Buurt aan de beurt, Buurtcentrum De Dijk, Sint-Pieters

p. 6

Do 9/05

Fairtrade@Work

p. 24

Do 9/05

Samen sterk staan, De Joert, Assebroek

p. 16

Vr 10/05 t.e.m. zo 2/06

Meifoor, ’t Zand

p. 13

Vr 10/05

Openingsavond Meifoor, Beursplein

p. 13

Za 11/05

World Fair Trade Day

p. 24

Za 11/05

Meitoer Uitwijken, Sint-Pieters

P. 7

Za 11/05

Buurt aan de beurt, Basisschool Sint-Michiels - afdeling B, Sint-Michiels

p. 6

Zo 12/05

Lezing Europese oude meestertekeningen uit Musea Brugge, Vriendenzaal Groeningemuseum

p. 31

Zo 12/05

Meitoer Uitwijken, Sint-Kruis

p. 7

Zo 12/05

Buurt aan de beurt, Sint-Lodewijkscollege, Sint-Andries

p. 6

Ma 13 t.e.m. zo 19/05

Belmundo Festival, verschillende locaties

p. 39

Ma 13/05 t.e.m. ma 14/10

Zwemmen in open water (ma, wo en do), Damse Vaart

p. 26

Wo 15/05

Debat Medieval Bruges, Hoofdbibliotheek Biekorf (Leeszaal)

p. 33

Wo 15/05

Buurt aan de beurt, Centrumzaal, Zwankendamme

p. 6

Do 16 t.e.m. za 18/05

Budapest Festival, Concertgebouw

p. 40

Do 16/05

Schemertijd/Culturen na de uren, Groeningemuseum

p. 31

Vr 17/05

Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie

p. 23

Vr 17/05

Infosessie trage wegen, Zaal De Polder, Dudzele

p. 17

Vr 17/05

Openluchtfuif Meifoor, Beursplein

p. 13
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Za 18/05

Meitoer Uitwijken, Assebroek

p. 7

Za 18/05

Buurt aan de beurt, OLVA, Assebroek

p. 6

Zo 19/05

Schoon Boeren, Hoeve Spizele

p. 25

Zo 19/05

Tutjesboomfeest, De Joert, Assebroek

p. 16

Zo 19/05

Meitoer Uitwijken, Sint-Michiels

p. 7

Zo 19/05

Buurt aan de beurt, Basisschool Ter Poorten, Lissewege

p. 6

Ma 20/05

Infosessie trage wegen, Kasteel Tillegem, Sint-Michiels

p. 17

Wo 22/05

Interactieve lezing Tips voor schrijvers, Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 33

Wo 22/05

Zoektocht voor gezinnen - Meifoor, Beursplein

p. 13

Vr 24/05

Infosessie trage wegen, Hoeve Hangerijn, Assebroek

p. 17

Za 25 en zo 26/05

Feestweekend opening Gruuthusemuseum, Dijver 17

p. 28

Vr 25/05

Voorstelling nieuw programma Cultuurcentrum, Stadsschouwburg

p. 40

Za 25/05

Meitoer Uitwijken, Sint-Andries

p. 7

Za 25/05

Buurt aan de beurt, Grootseminarie, binnenstad

p. 6

Zo 26/05

Verkiezingen federaal, Vlaams en Europees parlement

p. 42

Zo 26/05

(H)eerlijk Brugge, Koningin Astridpark

p. 19

Zo 26/05

Meitoer Uitwijken, Christus-Koning

p. 7

Do 30/05 t.e.m. zo 2/06

Uitzwaai duikboot, Zeebrugge

p. 8

Do 30/05

Heilig Bloedprocessie, binnenstad

p. 36

Zo 2/06

Alpro Urban Walk, binnenstad

p. 26

Zo 2/06

Lees Meer!, Concertgebouw

p. 33

Di 4/06

Soep en Feiten, De Republiek

p. 34

Wo 5/06

Buurt aan de beurt, Lokaal dienstencentrum De Garve, Sint-Jozef

p. 6

Do 6/06

Samen sterk staan, De Joert, Assebroek

p. 16

Za 8/06

Quiz Me Bib, Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 35

Wo 12/06

Buurt aan de beurt, PC De Koepel, Christus-Koning

p. 6

Za 15/06

Haventriatlon, Zeebrugge

p. 26

Za 15/06

Buurt aan de beurt, Gemeenschapshuis, Zeebrugge

p. 6

Za 15/06

Start ticketverkoop cultureel seizoen 2019-2020

p. 40

Di 18/06

Infosessie trage wegen, Vrijwilligerscentrale, binnenstad

p. 17

Do 20/06

Schemertijd/Culturen na de uren, Gruuthusemuseum

p. 31

Za 22 en zo 23/06

Elfstedenrondeweekend

p. 26

Zo 23/06

Buurt aan de beurt, Freinetschool De Boomhut, Sint-Andries

p. 6
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Wo 26/06

Buurt aan de beurt, Freinetschool De Tandem, Sint-Kruis

p. 6

Za 29/06

Triatlon Brugge, start aan Sasplein

p. 27

Za 29/06

Feest in ’t Park, Minnewaterpark

p. 22

Za 29/06

Buurt aan de beurt, Sporthal Koude Keuken, Sint-Andries

p.6

Ma 1/07 t.e.m. vr 30/08

Kwibus, verschillende locaties

p. 12

Ma 1/07 t.e.m. vr 30/08

KWIX, Paalbos 39, Sint-Kruis

p. 12

Do 4/07

Samen sterk staan, De Joert, Assebroek

p. 16

Za 6/07

Buurt aan de beurt, Sint-Godelieveabdij, binnenstad

p. 6

Zo 7/07

Buurt aan de beurt, Het Entrepot, Sint-Pieters

p. 6

Za 17/08

Schoon Boeren, Gera-Fleur, Sint-Andries

p. 25

Zo 15/09

Autoloze Zondag, binnenstad

p. 8

GRATIS
CENTRUMSHUTTLE
RIJDT 7/7

Coiseaukaai

Calvarie

Sinds 1 april is het aanbod van de shuttledienst
gewijzigd. De shoppingshuttle verdween, maar de
centrumshuttle rijdt nu elke dag tussen 7.20 en
19.00 uur. Deze bus legt een vast traject af tussen
de randparking Lodewijk Coiseaukaai en het Station
(Kiss & Ride). Hij volgt een route langs de Langerei,
’t Zand, de Katelijnestraat en de Markt.

Langerei

Het uurschema kreeg een lichte aanpassing en de
halte Zilverpand wordt in het weekend niet bediend
(voetgangerszone).
Wie aan de rand woont en in de binnenstad werkt
of er een cursus volgt, kan dus heel eenvoudig
deze shuttlebus nemen. Ook shoppers kunnen heel
gemakkelijk opstappen aan het station en afstappen
aan de vaste haltes Katelijne, Hof van Watervliet
(Oude Burg) of de Markt.

Jan van Eyck

Biekorf
Markt

De centrumshuttle rijdt elke 20 minuten, volgens een
vaste dienstregeling. Een ritje is altijd gratis.
www.brugge.be/shuttlebus

COISEAUKAAI

Zilverpand
Hof van Watervliet

Concertgebouw

Katelijne

BIEKORF
MARKT

K&R Station
Barge
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WEDSTRIJD
Op welk datum vindt dit jaar
World Fair Trade Day plaats?

brugge.be

ANTWOORD VORIGE VRAAG:
’Hoe maakt u het?’ was het thema van Erfgoeddag dit jaar. De twee
winnaars mochten elk iemand meenemen om de Erfgoeddagnocturne
gratis bij te wonen.

Tien deelnemers winnen elk een reep Sjokla, de officiële artisanale
stadschocolade die gemaakt wordt van fairtradecacao.
Duid je keuze aan: MELK of FONDANT.
Stuur je antwoord voor maandag 10 juni 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 dit blad in je brievenbus valt.

