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Vandaag heeft u het eerste BruggeINspraaknummer van 2015 in
handen. De nieuwjaarswensen zijn
ondertussen uitgewisseld, wat betekent dat we nu een heel jaar hebben om onze goede voornemens
waar te maken.

pleinen van onze stad. We streven
naar een kwaliteitsvolle invulling,
een hedendaagse stad waardig. De
vijf ontwerpteams werden op basis
van twee juryrondes geselecteerd.
Ze beschikken over de nodige referenties en hebben voldoende ervaring in dit soort grootschalige stedelijke projecten. Ze zijn deskundig
en leverden, onder meer ook al
voor onze stad, resultaten van zeer
hoge kwaliteit. Inventiviteit en vernieuwing vormen daarbij cruciale
termen. We zijn ervan overtuigd dat
we dankzij deze keuze zullen uitkomen bij een plein dat
Brugge, Erfgoedstad, woon – en leefstad en toeristisch
centrum, waardig zal zijn. Nog dit jaar willen we het
beste voorstel kiezen en uiteraard zullen we u daar ten
gepaste tijde bij betrekken.

2015 wordt alvast
een belangrijk jaar
voor de mobiliteit
in onze stad.

2015 wordt alvast een belangrijk
jaar voor de mobiliteit in onze stad.
We beloofden u bij het begin van
deze legislatuur meer inspraak en
we komen die na. In november en
december 2014 stonden vier inspraakmomenten op het programma rond de vernieuwing van ons mobiliteitsplan. Een duizendtal Bruggelingen kwamen langs en gaven samen zowat drieduizend
ideeën rond mobiliteit in onze stad, ook voor de deelgemeentes. De zaal was telkens goed gevuld en de
vele opmerkingen blijken bijzonder constructief. De vele
suggesties worden gebundeld en meegenomen in de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan dit jaar. We hopen
u allen in september van dit jaar terug te zien voor de
voorstelling van de eerste plannen.

Plannen, die zijn er ook voor ’t Zand, dat kon u in het
vorige nummer al lezen. Ondertussen werden vijf ontwerpbureaus aangesteld om het plein te hertekenen. Op
maandag 5 januari 2015 koos een jury van deskundigen
samen met het stadsbestuur vijf ontwerpteams die verder mogen gaan in de wedstrijd. We gaan bij dit project
dus niet over één nacht ijs. ’t Zand is met 8.500 m² en
218 dagen met evenementen, één van de belangrijkste

2015 biedt dus alvast ambitieuze uitdagingen en mooie
vooruitzichten. Mag ik hopen dat voor u hetzelfde geldt!
Renaat Landuyt,
Burgemeester van Brugge

NB: op vraag vindt u achteraan dit nummer dit keer een
kleine affiche. Aarzel niet om ze een tijdje uit te hangen.

Jouw mening hierover:
www.facebook.com/destadbrugge
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Hier thuis
Een Bruggeling of een opmerkelijk Brugs initiatief in de kijker
rechtstreekse en respectvolle dialoog tot stand
brengen tussen mensen in armoede en het beleid.
Zo werden in 2010 dialoogtafels rond thema's zoals
inspraak, huisvesting, onderwijs... georganiseerd
in het Brugse stadhuis. Aan deze tafels kwamen
in de eerste plaats mensen in armoede aan het
woord met hun getuigenis, vraag of bekommernis.
Het beleid was op dat moment de luisterende partij
en nadien werd er in dialoog gezocht naar concrete
oplossingen. Nadien was er bij iedereen - en zeker
ook bij beleidsmensen - de vaststelling dat we elkaars wereld niet kennen en werd de wens uitgesproken om deze dialoog verder te zetten.

Jo Dhaenens,
Voorzitter
Brugge Dialoogstad

Brugge Dialoogstad is een breed samenwerkingsverband van alle verenigingen in Brugge die actief
zijn rond armoedebestrijding: Wieder, Ûze Plekke,
Oarm in oarme, Integraal vzw, 't Sas, Meersenhuis
onthaal en medestandersgroepen (ATD Vierde Wereld, Amnesty International, Samenlevingsopbouw,
Sint-Vincentiusvereniging, Nsanga, Kind en Gezin).
De Stad ondersteunt Brugge Dialoogstad heel actief
(dienst Welzijn, OCMW, Sociaal Huis Brugge, CAW).
Jo Dhaenens is voorzitter van deze vereniging.
BruggeINspraak Wat is uw rol als voorzitter?
JO DHAENENS Ik ben coördinator voor de activiteiten
van Brugge Dialoogstad en moet de dialoog tussen al
deze verenigingen stimuleren. Het is mooi dat door
Brugge Dialoogstad de mensen uit de verschillende
groepen elkaar beter leren kennen en samen dingen
ondernemen. Als voorzitter is het heel belangrijk om
erover te waken dat de mensen in armoede genoeg
aan het woord komen en dat er voldoende aandacht is
voor de concrete opvolging van de beloofde stappen.
BruggeINspraak Welke acties onderneemt de
werkgroep?
J. DHAENENS Brugge Dialoogstad is ontstaan in
2010 en heeft als voornaamste doelstelling een
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BruggeINspraak Zijn er al concrete realisaties?
J. DHAENENS De armoedetoets, die alle gemeentelijke beslissingen aftoetst op hun gevolgen voor
de mensen in armoede, de aanwezigheid van een
ervaringsdeskundige in het Sociaal Huis, het plannen van een laagdrempelig stadsgezondheidscentrum… zijn concrete gevolgen van de eerste dialoogtafels. In 2013 waren er opnieuw dialoogtafels
rond onderwijs en opvoeding, met verantwoordelijken uit het onderwijs. Hieruit ontstond zoals bij de
eerste dialoogtafels een praktische brochure, die
mensen in het onderwijs moet helpen om gezinnen in armoede beter te begrijpen en op een respectvolle manier om te gaan met diegenen die het
moeilijk hebben.
BruggeINspraak Is er veel armoede in Brugge?
J. DHAENENS Volgens de kansarmoede-atlas van de
Provincie West-Vlaanderen (editie 2013) leeft in Brugge ongeveer 11 procent van de bevolking in kansarmoede. Maar armoede is heel dikwijls een verdoken
probleem: niemand kiest ervoor om arm te zijn.
BruggeINspraak Hoe kun je mensen in armoede
helpen?
J. DHAENENS Als burger is onze eerste opdracht
om ons te informeren over de betekenis van armoede als een onrecht in onze maatschappij. In onze
directe omgeving kunnen we allemaal een beetje
medestander zijn van de mensen in armoede, door
niet mee te stappen in gemakkelijke vooroordelen
en beschuldigingen en samen in dialoog te ijveren
voor een menswaardiger samenleving. De recente
cijfers tonen immers pijnlijk aan dat het probleem
van de armoede toeneemt en dat zelfs mensen met
werk in armoede dreigen terecht te komen.

Meld- en
Informatiepunt
Armoede actief in
het Sociaal Huis
Brugge is een welvarende stad, maar niet iedereen kan hier
royaal leven. Brugge telt helaas ook nog te veel mensen in
armoede. Onze stad telt momenteel een 550-tal leefloners
en zo’n 3.000 mensen zitten in een collectieve schuldenregeling. 3.713 Bruggelingen hebben een achterstand bij het
afbetalen van hun lening. Deze cijfers zijn relatief, want vaak
is armoede niet zichtbaar.
Veel inwoners van onze stad vragen zich af hoe ze dit onrecht kunnen aanpakken of hoe ze mensen in armoede
kunnen ondersteunen. Wat kun jij als buurman, mantelzorger, postbode, leerkracht, CLB-medewerker… doen
om iemand te helpen die zich in een schrijnende situatie
bevindt? Wil deze persoon wel geholpen worden. Op welke
hulp of dienstverlening kan hij of zij een beroep doen?
Met dergelijke vragen en suggesties kun je voortaan
terecht bij het Meld- en Informatiepunt Armoede in het
Sociaal Huis. Deze dienst wil informatie bieden over
omgaan met armoede en een brug vormen naar andere
diensten en instanties. Het Meldpunt neemt de taken van
die diensten niet over, maar wil, aanvullend werken.

Nieuwe brochure voor
scholen rond kinderen en
gezinnen in armoede
(Kans)arme kinderen en jongeren en hun ouders worden
tijdens de schoolloopbaan met heel wat drempels geconfronteerd en stuiten vaak op onbegrip over hun situatie. Op
school weten de directeur of de leraren ook niet altijd wat
het betekent om in armoede te leven. Hoe bereik je (kans)
arme ouders? Wat met onbetaalde schoolrekeningen? Hoe
bied je elk kind gelijke kansen?
Om schoolpersoneel en ouders op weg te helpen, is er nu
de brochure 'Hoe Brugse scholen kansen geven aan kinderen en gezinnen in armoede'. Daarin zijn tips te vinden om
te werken rond inspraak en participatie, kosten, toegankelijkheid, communicatie… op school. De publicatie is er voor
iedereen die werk wil maken van gelijke onderwijskansen:
leerkrachten, directies of CLB’s. Ook ouders, ouderraden,
welzijnswerkers… kunnen dus deze brochure gebruiken om
samen met de school naar creatieve oplossingen te zoeken.

Meld- en Informatiepunt Armoede, Sociaal Huis,
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
armoede@sociaalhuis-brugge.be, t 050 32 77 70
Iedere dinsdag van 8.30 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 16.30 uur of na afspraak

Dienst Welzijn, t 050 32 67 71 of dienst.welzijn@brugge.be,
www.brugge.be > wonen en leven > welzijn > kansarmoede
bestrijden: Brugge Dialoogstad
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Nieuwe manier
om boeken online
te reserveren en
te verlengen
Boeken online reserveren en je uitleenperiode verlengen,
gebeurt voortaan op een nieuwe, vlottere manier.

Nieuwe procedure

Cabrio, de catalogus van de Openbare Bibliotheek Brugge
op brugge.be/cabrio, is intussen vijf jaar oud en een vernieuwing drong zich op. Die kwam er eind januari 2015.
De startpagina ziet er nu anders uit en de zoekresultaten
worden anders weergegeven. Zo krijg je per boek, film of
cd meer informatie te zien. Online verlengen en reserveren
verloopt ook op een nieuwe manier, met ‘Mijn Bibliotheek’.
Dat brengt enkele voordelen met zich mee:
• Je hebt de mogelijkheid om jouw uitleenhistoriek te activeren. Zo houdt ‘Mijn Bibliotheek’ voortaan voor jou bij
welke materialen je al geleend hebt.
• Je krijgt toegang tot de digitale collecties van de bibliotheek: het krantenarchief van Gopress, fundels en eboeken.
• Je krijgt een overzicht van wat je nog moet betalen.
• Als je lid bent van verschillende bibliotheken, kun je die
allemaal beheren vanuit jouw ene ‘Mijn Bibliotheek’.
• Je kunt de bibliotheekkaarten van je gezinsleden vanuit
jouw ene ‘Mijn Bibliotheek’ beheren. Zo heb je een overzicht van alle uitleningen.
• Je kunt ‘Mijn Bibliotheek’ gebruiken op tablet en smartphone.
Hoe werkt het?
Om gebruik te kunnen maken van ‘Mijn Bibliotheek’ moet
je je eerst registreren. Dat doe je op brugge.be/bibliotheek
met de knop ‘Mijn Bibliotheek’. Als je daarop klikt, kom je
op de registratiepagina. Registreren bij ‘Mijn Bibliotheek’ is
eenmalig en bestaat uit drie stappen. Op brugge.be/mijnbibliotheek staat stap voor stap uitgelegd hoe je die registratie tot een goed einde brengt.
Ben je al geregistreerd, klik dan op ‘Meld aan’ in plaats van
op ‘Start registratie’.
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Boekenprogramma Lees Meer!
met Margot Vanderstraeten,
Kris Van Steenberge en Paul Mennes

VRT-journaliste Ann De Bie interviewt auteurs Margot Vanderstraeten, Kris Van Steenberge en Paul Mennes. Met die
laatste knoopt het boekenprogramma aan bij de herdenking van 100 jaar WO I. Van Steenberge debuteerde in 2014
met ‘Woesten’, een roman die zich afspeelt in het gelijknamige West-Vlaamse dorp tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Het is een combinatie van gezinsdrama en oorlogsperikelen, verteld vanuit verschillende perspectieven. De roman
leverde Van Steenberge een hoop prijzen op.
Journaliste, columniste en schrijfster Margot Vanderstraeten stelt met ‘Het vlindereffect’ al haar vierde roman voor.
Na tien jaar keert hoofdpersonage Angela Gutmann terug naar Mumbai, waar zij en haar zoon in het luxueuze
Taj Mahal Hotel verbleven toen dat door terroristen werd
bestormd en bezet. In het vliegtuig huiswaarts raakt ze in
gesprek met de bizarre, naar spiritualiteit hunkerende Jane
die haar enkele confronterende vragen stelt. Schrijfster
Margot Vanderstraeten was zelf in Mumbai toen de stad in
2008 aangevallen werd door terroristen.
Paul Mennes vervolledigt de affiche. Hij stelt zijn roman
'Niets bijzonders' voor.

Zondag 8 maart 2015, 11.00 uur, Concertgebouw Brugge
(Kamermuziekzaal) - www.ticketsbrugge.be

‘Overal Taal’
Tentoonstelling, voordracht,
praattafels en muzikaal theater
Nederlands leren
is niet altijd evident
Brugge is een stad met een grote diversiteit. De kans is
dus groot dat je iemand ontmoet van wie het Nederlands
niet de moedertaal is. Een praatje maken is dan soms
moeilijk of gebeurt met gebarentaal.
Taal is nochtans belangrijk, want het is hét middel om te
communiceren. Daarom is het aanleren van Nederlands
noodzakelijk. Waar kunnen anderstaligen Nederlands
leren en hoe kunnen ze dit oefenen? Is Nederlands een
moeilijke taal om onder de knie te krijgen?
Op deze vragen geeft ‘Overal taal’ een antwoord. In
Hoofdbibliotheek Biekorf vinden tussen half februari en
half maart een tentoonstelling, een voordracht en praattafels plaats. In de Stadsschouwburg staat een muzikaal
theater voor anderstaligen geprogrammeerd.
Diverse Brugse instellingen die met taal en onderwijs
bezig zijn, werkten aan dit project: Huis van het Nederlands West-Vlaanderen, deSOM vzw, Diversiteitsdienst,
CVO SNT, CVO IVO, Centrum voor Basiseducatie openschool, Vormingplus regio Brugge en Openbare Bibliotheek Brugge.

Tentoonstelling: Overal Taal
De interactieve tentoonstelling leidt je door de wereld van
de Nederlandse taal. Je komt er te weten waarom Nederlands leren belangrijk is en hoe je een taal leert. Je
verneemt meer over meertaligheid en ontwikkeling en er
zijn heel wat tips over hoe je anderstaligen kunt helpen
om hun Nederlands te oefenen. Tot slot kan iedereen er
zijn mooiste Nederlandstalige woord vormen.

Van woensdag 18 februari tot dinsdag 17 maart 2015 in
Hoofdbibliotheek Biekorf (Van Ackerzaal)
Gratis tijdens de openingstijden van de bibliotheek
(gesloten op zondag)
Groepen kunnen een begeleide rondleiding vragen
bij Siska Goubert (t 0474 62 59 72 of
projectmedewerker@hvn-wvl.be)
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Voordracht:
Wie is bang van meertaligheid?
Piet Van Avermaet (Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent)
omschrijft meertaligheid in het onderwijs niet als een probleem, maar als een gegeven. Het onderwijs moet de diversiteit van de leerlingen benutten: thuistalen of andere taalvariëteiten zijn een extra didactisch hulpmiddel. Je hoort er
meer over tijdens deze voordracht.

Dinsdag 24 februari 2015 om 20.00 uur in Hoofdbibliotheek
Biekorf (leeszaal) - gratis, inschrijven bij Siska Goubert
(t 0474 62 59 72 of projectmedewerker@hvn-wvl.be)

Praattafels

Schuif mee aan de praattafels en praat met anderstaligen
in de bib
Veel anderstaligen zijn dus vooral op zoek naar spreekkansen en dan graag in de standaardtaal. Contact met Nederlandstaligen blijkt daarbij de interessantste manier te
zijn. Anderstaligen vinden dialect wel mooi, maar vinden
het heel frustrerend om Nederlands te studeren en dan te
merken dat ze collega’s of familie niet kunnen begrijpen
omdat ze dialect praten. Blijvend in het Frans, Engels of
Spaans aangesproken worden is al even vervelend. In dat
kader zijn de praattafels van Overal Taal in het leven geroepen: mensen voor wie het Nederlands hun moedertaal is,
spreken er met anderstaligen. Wil jij daar als Bruggeling
graag aan meewerken, dan kun je je hiervoor inschrijven.
Tijdens die korte gesprekken leer je elkaar ondertussen
ook kennen.

Zaterdag 7 maart 2015 om 14.00 uur en 15.30 uur in
Hoofdbibliotheek Biekorf
Gratis, maar inschrijven via www.vormingplusbrugge.be/
praattafels, praattafels@vormingplusbrugge.be of
t 050 33 01 12

Muzikaal theater: Gelukkig zijn

Nederlands leren aan SNT
In het SNT, het stedelijk centrum voor volwassenenonderwijs, komen mensen uit alle hoeken van de wereld Nederlands leren en dit gedurende vier voormiddagen per week.
Cursisten die zeshonderd lesuren volgden en zo niveau zes
bereiken, kunnen al heel gemakkelijk een gesprek voeren.
Niet enkel in de lessen
Uit navraag leren we dat niet alleen de lessen het Nederlands aanscherpen. Zo kijken alle cursisten van niveau zes
televisie. Programma’s als Komen eten, Familie, Thuis,
Aspe en het nieuws zijn populair, net als jeugdprogramma’s. Engelstalige films met Nederlandse ondertitels blijken ook een uitstekende manier om Nederlands te leren.
Radio luisteren helpt ook, want naast de muziek is ook het
nieuws te horen.
Elke cursist leest tijdschriften en kranten. Stripverhalen
vinden sommigen ook leuk. Ze begrijpen niet alle woorden,
maar de tekeningen helpen om een situatie te begrijpen.
Ook hobby’s verrijken hun Nederlands.
De cursisten die werken, krijgen op de werkvloer heel vaak
de kans om hun Nederlands te oefenen, hoewel het dialect
de communicatie vaak moeilijk maakt.
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Tijdens deze voorstelling neemt een groep mensen van
verschillende leeftijden je mee op zoek naar het geluk, op
de tonen van bekende Nederlandstalige liedjes. De acteurs
hebben allemaal een andere moedertaal of culturele achtergrond. Het resultaat is een warme muzikale theatervoorstelling van Fast Forward, op maat van anderstaligen
die Nederlands leren. Ook alle Nederlandstaligen met interesse voor andere culturen en mensen zijn welkom.

Donderdag 12 maart 2015 om 10.30 en 19.30 uur in de
Stadsschouwburg
Tickets zijn verkrijgbaar via Cultuurcentrum Brugge
(www.ccbrugge.be of t 050 44 30 60) voor 5,50 euro

Triënnale Brugge:
‘A place beyond belief’
is lichtinstallatie van
Schotse kunstenaar
Nathan Coley

Nathan Coley - A Place Beyond Belief, 2012
Installation, National Gallery of Kosovo, Pristina
Foto: © Mark Doradzillo

De hedendaagse kunst- en architectuurtriënnale is in volle voorbereiding. Intussen werden al een vijftiental bekende
kunstenaars geselecteerd. Een van hen
is de Schot Nathan Coley. Hij haalt zijn
inspiratie uit tekstfragmenten, gesprekken, liedjesteksten, literatuur... Ook voor
‘A place beyond belief’, de lichtinstallatie
die hij in Brugge zal opstellen, haalde hij
zijn inspiratie uit een ontroerend verhaal.
‘A place beyond belief’ was een uitdrukking die een inwoner van New York gebruikte tijdens een radio-interview waarin de aanslag van 9/11 werd herdacht. De
vrouw vertelde hoe zij enkele dagen na
de aanslag in de metro zat tegenover een
Sikh. Hij viel op door de kleurige oranje
tulband op zijn hoofd. De medepassagiers voelden zich ongemakkelijk en bedreigd en ze keken hem aan met ogen
vol haat. De Sikh durfde niet terug te
kijken en hield de blik strak op de tippen
van zijn schoenen gericht, terwijl hij stilletjes huilde. Aan zijn eindhalte stapt hij
naar de uitgang, waar een jonge zwarte
vrouw met een baby op de arm stond. De
Sikh haalde wat geld uit zijn portefeuille
en stopte voorzichtig enkele geldbiljetten
tussen de babykleertjes. Op dat moment

barstten de passagiers op het metrotoestel in tranen uit. De vrouw op de radio
vertelde dat zij toen begreep dat de New
Yorkers een bijzondere plek zouden moeten vinden om samen verder te kunnen
na de aanslag: ‘A place beyond belief’.
Nathan Coley goot deze krachtige en ontroerende woorden in mooie nostalgische
gloeilampen die werden gemonteerd op
een stelling, zoals oude reclamepanelen
uit de jaren ’50. Na Kosovo en Duitsland
is dit werk ook in ons land te zien. Dat het
werk relevant blijft, blijkt opnieuw na de
tragische gebeurtenissen rond Charlie
Hebdo in Frankrijk.
Eens te meer is het duidelijk dat we allemaal nood hebben aan 'a place beyond belief'.
Tijdens een werkbezoek raakte Coley
ook geboeid door de trotse geschiedenis van Brugge. De middeleeuwse
bloeiperiode, getekend door rijkdom en
vrijheid, werkt inspirerend op de Schot
en speciaal voor Brugge ontwerpt hij
een gloednieuwe lichtinstallatie.

www.triennalebrugge.be
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Café Vlissinghe
viert 500ste verjaardag

Café Vlissinghe in de Blekersstraat is een van de oudste herbergen van Brugge. Op deze locatie in het authentieke Sint-Annakwartier huist al sinds 1515 onafgebroken een kroeg. Door
zijn unieke sfeer en warme ambiance is Vlissinghe een absolute trekpleister, zowel voor toeristen als voor Bruggelingen.
Het café is dit jaar 500 jaar oud, dus 2015 wordt een onvergetelijk feestjaar. Er werd, samen met de Erfgoedcel en heel
wat vrijwilligers, een uniek programma opgemaakt waarbij
het erfgoed van Vlissinghe centraal staat. Dankzij een intense
samenwerking met Erfgoedcel Brugge staat hierbij vooral het
erfgoed van Vlissinghe centraal. BruggeINspraak sprak met
Bruno Chinitor, de uitbater.
BruggeINspraak Vanwaar kwam het idee om een feestjaar te organiseren?
BRUNO CHINITOR Het idee rond de 500ste verjaardag van
Café Vlissinghe leefde al langer. Samen met enkele stamgasten dachten we hierover na. Al vlug kwamen enkele ideeën uit de bus, maar we misten nog een link met het erfgoed
van Vlissinghe, want net dat maakt dit café zo bijzonder.
BruggeINspraak Waaruit bestaat het erfgoed van Café
Vlissinghe?
B. CHINITOR Als je het café binnenstapt, dan weet je dat
meteen. Het interieur is sinds de 19de eeuw zo goed als onveranderd gebleven. Heel wat voorwerpen en schilderijen
vertellen een stukje van het verhaal van Café Vlissinghe.
BruggeINspraak De Erfgoedcel is jullie partner binnen
500 jaar Vlissinghe?
B. CHINITOR Toen we de mensen van de Erfgoedcel contacteerden, waren ze meteen enthousiast. Ze hielpen ons
om een concreet programma uit te werken, met een belangrijke plek voor het erfgoed. Samen selecteerden we zes
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erfgoedobjecten die we doorheen het jaar in het café zullen
tentoonstellen. Elk object heeft een thema, waarrond we
dan weer verschillende activiteiten gaan organiseren.
BruggeINspraak Welke objecten hebben jullie geselecteerd?
B. CHINITOR We beginnen met de gastenboeken (bewaard
sinds 1906) van het café. Zij vormen het symbool van de
verscheidenheid van de bezoekers (van kunstenaars zoals
Permeke tot de internationale toerist). Vervolgens is er het
schilderij ‘Teunis en zijn wijf’, dat ons meeneemt naar het
ontstaan van de herberg. Een porseleinen tapkraan maakt
duidelijk hoe de herberg verbonden is aan de brouwerswereld en de krulbollen nodigen uit om oude volksspelen
opnieuw te beoefenen. De bekers van Kunstgenegen doen
stilstaan bij het belang van die Brugse kunstenaarsgroep
uit de jaren 1890 en de spaarkas, ten slotte, is een passend uithangbord om de sociale tradities van het caféleven
te belichten.
BruggeINspraak Welke extra activiteiten organiseren
jullie?
B. CHINITOR Per thema zal een videomontage met getuigenissen te zien zijn. We organiseren ook lezingen en
workshops, telkens gelinkt aan het object en het thema.
Je kunt ook lid worden van onze nieuwe ‘Orde van 500’.
Op 20 januari gaven wie hiervoor het officiële startschot en
lanceerden we het programma. Ook onze Facebookpagina
zetten we volop in om informatie en foto’s te delen. Daar
moet je dus zeker naartoe surfen of kom gewoon eens
langs in het café!

Café Vlissinghe, Blekersstraat 2, 8000 Brugge
www.cafévlissinghe.be/500
www.facebook.com/cafe.vlissinghe

Festival

Elk jaar in februari en maart neemt Cultuurcentrum je
mee naar het warme zuiden van Spanje. Tijdens het Flamencofestival kun je genieten van sfeermakers uit de
streek van Andalusië, de bakermat van de flamenco. Of
je nu zelf wilt koken, muziek maken en dansen of gewoon
het talent van professionals wilt aanschouwen, tijdens
dit festival is het allemaal mogelijk.
Workshops
Tijdens een korte lessenreeks 'Flamencodans voor beginners' (op vrijdagen 27 februari, 6, 13, 27 maart en
3 april 2015, van 20.00 tot 21.30 uur) leert een lesgeefster
van Danshuis De Ingang je de sierlijke handbewegingen,
het ritmische geklap en het voetenwerk van deze dans.
Vrouwen en mannen zijn welkom. Ervaring is niet nodig.
In de foyer van de Stadsschouwbrug geeft Ramón Leòn
Matías op 21 maart, van 14.00 tot 17.00 uur, je een introductie in het ritmische handgeklap Palmas & Compás, de primaire begeleiding van flamencomuziek.
Ook Spanje heeft topgastronomie. Benieuwd wat er op
tafel komt in de beste Spaanse restaurants? Schrijf je
dan zeker in voor de kookworkshop Spaanse topgastronomie op 13 maart 2015 van 19.00 tot 22.00 uur en
op 14 maart 2015 van 10.30 tot 13.30 uur

Chicas en chicos aan zet!
Tijdens de krokusvakantie neemt de jonge garde de
leiding. Tascha Peeters geeft vijf namiddagen lang een
flamenco atelier voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Dansen, knutselen, Spaanse woordjes leren… het hoort er
allemaal bij. Op vrijdag tonen de ‘chicas en chicos’ hun
danstalent aan familie en vrienden.
Op zondag 15 maart brengt het Duitse gitaarduo Duett
Complett in de Stadsschouwburg een 'best of' van al
hun vorige shows. Deze knotsgekke familieshow is er
voor alle kinderen vanaf 6 jaar.

Vicente Amigo en Luisa Palicio
sluiten het festival af
Het Flamencofestival eindigt ook dit jaar met een concert en een dansvoorstelling. Op vrijdag 20 maart 2015
komt de gitaarvirtuoos Vicente Amigo naar Brugge.
Toen hij op driejarige leeftijd de legendarische flamencogitarist Paco de Lucia op tv zag, was hij meteen verkocht. In 1991 brak bij door als soloartiest, toen hij met
zijn jeugdidool het podium mocht delen in Sevilla. Luisa
Palicio is nog jong, maar nu al een revelatie in de flamencowereld. In typisch Sevillaanse stijl brengt ze op
21 maart een vurige dansvoorstelling met livemuziek.

www.ccbrugge.be > festivals
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Mary Black &
Linda Gail Lewis
spelen in Brugge
Mary Black op 28 februari 2015
Na meer dan dertig jaar sluit Mary
Black haar carrière af. Ze doet dit in
stijl met een ‘Farewell Tour.’ Deze ‘godmother’ van de Ierse Folk bracht haar
eerste plaat uit in 1983 en ze haalde
sindsdien de hitlijsten met songs als
No Frontiers, Song for Ireland en One
and Only.
Rock-'n-roll met Linda Gail Lewis op
14 maart 2015
De zangeres en bevlogen pianiste
Linda Gail Lewis treedt sinds de jaren
zestig op met haar bekende broer Jerry
Lee Lewis. De rock-'n-roll zit hen in de
genen. In maart staat Linda Gail Lewis
garant voor een avond vol nostalgie in
de Stadsschouwburg met nummers
als Tutti Frutti en Sweet Little Sixteen.

www.ccbrugge.be
t 050 44 30 60 of bij In&Uit

Daverend/Unplugged 2015
Ook in 2015 staan Daverend/Unplugged-optredens op stapel in Daverlo in Assebroek. De
Unplugged sessies leggen de nadruk op singer-songwriters, op Daverend kunnen Brugse bands in volle actie uitpakken. Geniet van deze optredens op 13 februari, 7 maart,
3 april, 9 mei, 4 september, 10 oktober, 20 november en 12 december. The Ego en sTeF.
blikken terug op de reeks van vorig jaar.
sTeF. Ik zag 'Daverlo Unplugged' vooral als een kans om nog eens in eigen stad
op te treden. Het was al veertien jaar geleden dat ik nog eens met mijn eigen
(solo)muziek op een podium had gestaan. Als je dat kunt doen op een ideaal
podium, met optimaal geluid en licht, laat je die kans niet liggen! De zaal is
echt een pareltje. We speelden onze sessie in een echte ‘unplugged’ sfeer: het
podium was gezellig aangekleed, bijna als een huiskamer, en er was een fijn
publiek dat voor de beide acts kwam.
ALAIN HATSE (THE EGO) Voor Brugse, jonge en minder jonge groepen, is dit het
ideale concept. Dat de Stad zijn nek uitsteekt en groepen podiumkansen biedt,
kunnen we alleen maar toejuichen. We kregen ook door de affiche-, flyer- en
mediacampagne heel wat leuke reacties. Ook dat heeft zijn doel niet gemist.
STEF. VAN DAELE (THE EGO) De avond zelf verliep heel relaxed en het optreden
was behoorlijk intens. Het was anders dan een ‘neus-aan-neus’-optreden in kleine ruimtes, maar daarom zeker niet minder goed. Er daagde ook heel wat volk op,
maar er konden nog heel wat kijklustigen bij. Het Brugse publiek moet misschien
nog wat meer groeien en uit de cover-en bluescocon breken. In dat genre heeft
Brugge trouwens heel wat goede artiesten.
www.brugge.be/unplugged-/-daverend
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RUMOER!
in het Concertgebouw
30.04.15 - 3.05.15
Honderd jaar geleden werd tijdens de Eerste Wereldoorlog
bij de Tweede Slag om Ieper (april-mei 1915) voor het eerst
gifgas gebruikt. Soldaten in de loopgraven waarschuwden
elkaar hiervoor met handsirenes, met als gevolg een lawaai
dat insloeg als een bom.

Het festival RUMOER! schotelt een repertoire voor dat enerzijds verbonden is met de Groote Oorlog en anderzijds gelinkt
is aan futuristische composities. Traditionele concertvormen
wisselen af met klankinstallaties en theaterperformances.

Agenda
do 30 april 2015, 20.00 uur:
Brussels Philharmonic - De orkestmachine
vr 1 mei 2015 20.00 uur:
Salome Kammer & Daan Vandewalle Poems of 1917
za 2 mei 2015 20.00 uur:
Field Recordings - Installatie
performance over de pijn van het verlies
zo 3 mei 2015 om 10.30 uur:
RUMOER!-happening
Fascinatie en angst voor lawaai

© Ana García

Ongeveer op hetzelfde moment raakten kunstenaars gefascineerd door de nieuwe technologie van vlieg- en andere tuigen. Erik Satie bijvoorbeeld, die schetsen maakte
van vliegtuigen, en voor zijn ballet 'Parade' sirenes inzette.
De Italiaanse futuristen vonden een nieuwe kunstdiscipline
uit: de klankkunst, met lawaaimachines en het manifest
‘De kunst van het lawaai’.

Fotonale Brugge 2014
Op 18 december 2014 reikte de dienst Cultuur de prijzen van
de Fotonale Brugge 2014 'Obscuur' uit. Deze fotografen worden meteen opgenomen in de eregalerij van Fotonale Brugge:
1ste prijs:
Romy Flamand (Amersfoort, NL)
2de prijs:
Miranda Schmitz (Lier, BE)
3de prijs:
Luc Michiels (Kortrijk, BE)

www.concertgebouw.be of t 070 22 33 02
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Vacatures
voor vrijwilligers

© Andrew George

Zowat een op vijf Bruggelingen doet
vrijwilligerswerk. De vacatures in BruggeINspraak zijn de meest dringende.
Misschien zit er iets bij voor jou?

Expo:
Right, before I die
Andrew George
‘Right, before I die’ is een project van de Amerikaanse kunstenaar
Andrew George, in samenwerking met het Providence Holy Cross
Medical Center in California.
In 2012 contacteerde George het hoofd van de medische dienst van
dit ziekenhuis, dokter Marwa Kilani, met een ongewoon verzoek: hij
wou de kracht en moed van de zieken die op de afdeling palliatieve
zorg verbleven, vastleggen in beeld en woord. Kilani ging akkoord en
kreeg meer terug dan ze verwachtte: portretten die een blik gunnen
in de ziel, de wensen en vooral de levensreis van haar patiënten.
De meeste gezichten die je aankijken, zijn er niet meer, maar hun
openhartige getuigenissen moedigen de bezoeker aan om – voor
het te laat is – na te denken over hun eigen leven.
Nog tot 28 juni 2015, op de Diksmuidezolder van het
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Brugge
di-zo open van 9.30 tot 17.00 uur.
www.rightbeforeidie.com
Deel je indrukken over de tentoonstelling met Andrew George
op www.facebook.com/Rightbeforeidie

Expo’s verlengd
‘Marcel van Maele. Genummerd & Getekend’: tot 15 maart
‘Ellen Harvey: The Unloved/De Onbeminden’: tot 25 mei

www.museabrugge.be
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Logeergezin

Gezocht: een gezellig logeergezin dat
een vrouw van 22 jaar nu en dan een
fijn weekend kan bezorgen. De jongedame heeft medische problemen.
Pleegzorg voorziet hierbij in begeleiding en financiële vergoeding.
Pleegzorg West-Vlaanderen,
Nelle Devisscher
t 051 20 02 22, info@pleegzorgwvl.be

Oxfam

Vrijwilligen in Oxfam Shop: dat is twee
keer raak. Onze tweedehandswinkel
verkoopt kleding, brocante, boeken en
computers. De opbrengst van de winkel gaat naar wereldwijde projecten
van Oxfam-Solidariteit. Als vrijwilliger
kun je jezelf nuttig maken én ook nog
bijdragen aan het goede doel.
Oxfam Shop, Hugo Nijs
t 050 31 04 51, shop.brugge@oxfamsol.be

Magis

Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van middeleeuws en 16de-eeuws
Brugge? Dan is MAGIS misschien iets
voor jou. Contacteer ons en plaats
nieuwe data over de bloeiende handelsstad van weleer op de kaart van
Marcus Gheeraerts.
Magis, Elien Vernackt
t 050 44 87 96, elien.vernackt@brugge.be

Vrijwilligerscentrale,
Kraanplein 6, Brugge, t 050 44 86 49,
www.brugge.be/vrijwilligerscentrale,
lien.dereere@brugge.be

Museum van het OCMW Brussel
te gast in het Sint-Janshospitaal
De kunstcollecties van het OCMW zijn bij het grote publiek zo goed als
onbekend en worden vandaag soms in hun voortbestaan bedreigd. Het
Brugse Sint-Janshospitaal heeft met zes werken van Hans Memling
de belangrijkste van alle OCMW-collecties in Vlaanderen en wil andere
Vlaamse OCMW’s helpen om hun collecties bekender maken en te beschermen. Daarom stelt het museum sinds 2011 elk jaar een OCMWcollectie in de kijker aan de hand van een belangrijk kunstwerk.
Dit jaar is het museum van het OCMW-Brussel aan de beurt, met het
prachtige Retabel van de Geboorte (1470-1530).
Dit retabel bekoort door zijn eenvoud en naïviteit en versierde waarschijnlijk al in 1829 de kapel van het Sint-Janshospitaal in Brussel. Het is
in uitstekende staat en stelt taferelen voor uit het leven van Maria en de
kindertijd van Jezus. Met zijn originele luiken en gebeeldhouwde groepen
is het een mooi voorbeeld van liturgisch en tegelijk artistiek meubilair.

Nog tot 7 juni 2015 in het Sint-Janshospitaal,
Mariastraat 38, 8000 Brugge,
di-zo open van 9.30 tot 17.00 uur,
gratis voor inwoners van Brugge (inclusief permanente collectie)
www.museabrugge.be
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Dossier

Budget op basis van
zes uitgangspunten
Het budget 2015 bouwt verder op de zes uitgangspunten
die vorig jaar al werden toegelicht in je stadsmagazine.
1/ De personeelsuitgaven van de Stad mogen niet meer
stijgen. Gepensioneerde personeelsleden worden daarom niet extern vervangen.
2/ Er wordt niet bespaard op sociaal beleid en veiligheid: de
dotaties aan de politiezone Brugge en de gemeentelijke
bijdrage aan het OCMW Brugge blijven ongewijzigd over
de periode 2014-2019.
3/ De werkingskosten moeten onder controle blijven.
4/ De toelagen aan de verenigingen blijven behouden.
5/ Geen nieuwe belastingen of belastingverhogingen voor
de Bruggelingen.
6/ De geplande investeringen uit de beleidsnota 2012-2018
worden uitgevoerd. Voor de nog niet becijferde investeringen beschikt de Stad over een toekomstfonds.
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Budget 2015
bestaat uit twee delen
Het budget 2015 bestaat uit twee delen:
exploitatie en investeringen.

De exploitatie-ontvangsten 2015 bedragen
240.644.169 euro, met volgende grote posten:

Exploitatie

Werkingssubsidies: 109.186.797 euro, waarvan
69.548.629 euro uit het Gemeentefonds en
19.190.808 euro van het Ministerie van Onderwijs voor
het personeel van de stadsscholen.

(jaarlijks terugkerende ontvangsten en uitgaven)
De exploitatie-uitgaven bedragen 228.865.133 euro in
2015, met als belangrijkste uitgaven:
Personeel: 81.216.557 euro - zonder daarbij het onderwijzend personeel dat vanuit subsidies wordt betaald (zie
verder)
Werkingskosten, bijvoorbeeld ophalen en verbranden
van huisvuil, kosten voor energie, telefonie, informatica…:
44.103.766 euro
Toelagen voor verschillende instanties: 81.609.794 euro
- OCMW-Brugge: 28.600.000 euro
- Politiezone Brugge: 25.250.000 euro
- Brandweer en dienst 100: 9.237.991 euro (deze diensten gaan vanaf 2015 over naar de nieuwe hulpverleningszone Noord-West-Vlaanderen, waarbij de Stad
Brugge een deel van de kosten van de brandweerzone
draagt via een toelage)
- Triënnale 2015 (tentoonstelling hedendaagse kunst):
2.000.000 euro

Fiscale opbrengsten: 97.628.909 euro, waarvan
• 50.134.887 euro uit opcentiemen onroerende
voorheffing (ongewijzigd tarief: 1.600 opcentiemen)
• 36.446.217 euro uit aanvullende personenbelasting
(ongewijzigd tarief: 6,9%)
• 2.604.500 euro uit de jaarlijkse milieubelasting
(ongewijzigd tarief)
Werkingsopbrengsten, bv. tickets musea, cultuurcentrum, zwembad, afleveren identiteitskaarten, parkeergelden… : 24.953.704 euro
Financiële opbrengsten, onder meer dividenden van beheerders gas- en elektriciteitsnetten: 8.874.759 euro

Interesten op leningen: 2.744.208 euro
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Investeringen

Meerjarenplan 2014-2019

De investeringsuitgaven 2015 worden geraamd op
40.215.525 euro. Enkele belangrijke investeringen zijn:

Samen met de goedkeuring van het budget 2015 werd het
meerjarenplan 14-19 herzien. Hieronder vind je de belangrijkste evoluties:

De fietstunnel aan de Boeveriepoort: 3.458.168 euro
Verschillende wegwerkzaamheden voor 6.358.791 euro,
met als belangrijkste:
Sint-Andries: volledige heraanleg Lange Vesting, SintJansdreef, Leemputten, Hans Memlinglaan, Jan Breydellaan, Legeweg, Witte-Beerstraat

De exploitatie-ontvangsten stijgen in 2015 met 0,35% t.o.v.
2014, met 1,79% in 2016 en tussen 3% en 3,6% in 2017-2019.
De exploitatie-uitgaven stijgen met 0,85% in 2016 t.o.v. 2015
en daarna met ca. 2% elk jaar.
Hieronder vind je de grafische evolutie van de personeelskosten en de dotaties aan OCMW, Politie en brandweer.

Zeebrugge: heraanleg Admiraal Keyesplein, Vindictivestraat, Blokschepenstraat, Wielingenstraat
Centrum: heraanleg Geldmuntstraat, Noordzandstraat,
Kopstraat, Kuipersstraat
Assebroek: heraanleg en rioleringswerkzaamheden Prinsen- en Prinsessenkwartier
Restauratie aan het Gruuthusemuseum: 1.350.121 euro
Jeugdwerkinfrastructuur: 1.722.500 euro, met o.a. renovatie
lokalen Gulden Kamer in Sint-Kruis (11de en 22ste FOS De
Boekaniers), Paul Gilsonstraat in St-Andries (KSA KriKo) en
een nieuw jeugdlokaal voor KSA Ten Briel in Sint-Michiels
Bouwwerkzaamheden Academie – verder zetten werkzaamheden Noordstraat en refter: 1.756.250 euro

opmerking: de daling personeelskost 2014 naar 2015 is te verklaren
doordat brandweerpersoneel naar de hulpverleningszone overgaat

Het totaal investeringsvolume bedraagt 215.834.582 euro
over de periode 2014-2019. Daarnaast beschikt Brugge
eind 2015 over een toekomstfonds van 51.975.182 euro, dat
bestemd is voor investeringen die nog verder uitgewerkt
moeten worden. Dit fonds zal onder meer aangesproken
worden voor de heraanleg van ’t Zand die in 2016 zal starten
en 8.000.000 euro zal kosten.
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Hieronder zie je een grafiek van het gemiddeld investeringsniveau 2014-2019 (met inbegrip van het toekomstfonds) vergeleken met de vorige legislatuur.

De schulden blijven op een beheersbaar niveau: de verhouding uitstaande schuld/exploitatie-ontvangsten schommelt
tussen 0,4 en 0,5. Dit betekent dat de Stad in theorie haar
schulden volledig kan terugbetalen met de helft van de
jaarontvangsten.
Hieronder vind je de evolutie van de uitstaande schuld,
exploitatie-ontvangsten schuldratio.

Wie meer wil weten over het meerjarenplan 2014-2019 en
het budget 2015, kan terecht op www.brugge.be/ jaarrekeningen-budget. De boeken zijn ook ter inzage en te koop
voor 5 euro in de Communicatiedienst.

Communicatiedienst, Burg 11, 8000 Brugge,
t 050 44 80 00, www.brugge.be
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Werken Geldmunt- en
Noordzandstraat zitten
in tweede fase

Sinds kort is de tweede fase van de werkzaamheden in de Geldmunt- en Noordzandstraat
gestart. In deze fase wordt gewerkt op de Eiermarkt, tussen de Niklaas Desparsstraat en de
Sint-Jakobsstraat om er de rijweg te vernieuwen. Aansluitend pakt de aannemer de Geldmuntstraat aan vanaf de Sint-Jakobsstraat tot
voor het kruispunt met de Sint-Amandsstraat
om er de riolering te vernieuwen en om de
straat zijn definitieve aanleg te geven.

In elke fase blijft de boodschap duidelijk: waar
gewerkt wordt, is er geen autoverkeer mogelijk,
maar de handelszaken blijven bereikbaar voor
voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand.

Het verkeer volgt per fase een aangepaste omleiding. Je vindt die op dit plan.

Campagne
'Tipsy is te veel'
Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid geeft aan dat
wie onder invloed van alcohol met de wagen rijdt, 200 keer
meer kans heeft op een ernstig ongeval. Maar liefst 38%
van de zwaargewonde autobestuurders die bij een ongeval
zijn betrokken, heeft te veel gedronken. Bij verkeersongevallen met gewonden in Brugge, is de grootste groep van
chauffeurs die positief blazen tussen 18 en 24 jaar. Dit percentage neemt sinds 2009 lichtjes toe, van 9 naar 13 procent. Daarom ontwikkelden de Stad en de lokale politie een
sensibiliseringsactie, speciaal gericht op jonge chauffeurs.
Zes studenten Sociaal Werk van HOWEST ontwikkelden
met de jonge Brugse filmmaker Willem Vleugels (double
infinity prod.co) het filmpje ‘Tipsy is teveel’. Het filmpje
brengt het verhaal van studenten tijdens een avondje uit.
Een van de BOB’s houdt zich niet aan de afspraak en drinkt
te veel. Waar eindigt hun feestje?
‘Tipsy is teveel’ moet jongeren aanzetten om niet te rijden
met de wagen als ze alcohol gedronken hebben of andere
drugs gebruikt hebben. Passagiers krijgen de boodschap
om kritisch te zijn en niet mee te rijden met een chauffeur
onder invloed van alcohol of andere drugs.
Leerkrachten en docenten kunnen dit filmpje, gevolgd
door een nabespreking, in hun lessen gebruiken. Beiden
kunnen opgevraagd worden bij de Preventiedienst (via
niek.vanmaeckelberghe@brugge.be).

www.bruggebereikbaar.be
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Het filmpje is te vinden op www.brugge.be

Driedaagse van
West-Vlaanderen:
koersgeweld op
’t Zand

De eerste rit-in-lijn van de Driedaagse van WestVlaanderen – Johan Museeuw Classics vertrekt
ook in 2015 vanuit Brugge. Op zaterdag 7 maart
2015 strijkt het profpeloton voor de vijfde keer neer
op 't Zand.
De Stad en organisatoren blijven vasthouden aan
een open rennersdorp. Zo is het mogelijk om als
toeschouwer de wielrenners van zeer nabij te bewonderen. Net voor de middag zullen de renners
worden voorgesteld op het podium, waarna ze om
12.15 uur de eerste rit-in-lijn aanvatten.
“Deze wielerwedstrijd is goed geplaatst op de wielerkalender en vormt het perfecte begin van het
Belgische wielerseizoen”, zegt ex-wereldkampioen
Johan Museeuw, alias De Leeuw van Vlaanderen.
“De grote toppers maken zich dan wel klaar voor
Tirreno-Adriatico en Paris-Nice, maar de deelnemerslijst van de Driedaagse oogt ook mooi. We
hebben al mooie winnaars gekregen. Soms krijgen

we namen van renners die later ongetwijfeld nog
tot grote winnaars zullen uitgroeien. Voor jonge
renners is deze koers een mooie kans om zich te
tonen aan de buitenwereld en aan de ploeg.
Johan Museeuw is peter van de Driedaagse van
West-Vlaanderen. “Het is wel leuk dat je na een
actieve carrière nog een wedstrijd hebt die je
naam draagt en dan nog in eigen streek. Zelf ben
ik nog actief: ik coach jonge renners en ik fiets
zelf nog veel.”
“In de huidige vorm heb ik deze koers nooit gereden, maar de voorloper ervan heb ik wel gewonnen.
Toen reden we veel meer dan nu. De koers was een
ideale voorbereiding op de rittenkoers Tirreno-Adriatico die enkele dagen later startte”, zegt Museeuw.
De etappe Brugge-Harelbeke werd in 2014 gewonnen door de Nederlander Danny Van Poppel.
Het eindklassement was voor de Est Gert Joeaar.
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Worstelaars
bekampen elkaar
in Tempelhof

Op 14 maart 2015 is er spektakel verzekerd in zaal Tempelhof in Sint-Pieters, met het Catch/Wrestling event
van het Frans-Zwitserse Eurostars.
Professionele worstelaars uit tien
verschillende landen bekampen er
elkaar om de Four Continents Cup,
een eliminatiewedstrijd met vier verschillende worstelaars. Twee ‘nieuwe’
Belgen stappen in de ring voor een
try-out met een proflicentie als inzet.
Als toetje staat een damesmatch op
het menu.

Tickets kosten 12 euro,
te koop in zaal Tempelhof

Daverlo is
nieuwe locatie
voor sport 50+

De stedelijke seniorensportacademie,
het vaste sportaanbod voor 50+’ers,
breidt uit met een lessenreeks in
sporthal Daverlo in Assebroek. Je
kunt er tot en met 4 mei wekelijks een
uurtje fitheidsgym volgen. De les start
om 15.00 uur. De eerste les is gratis.
Vanaf de tweede les koop je een tienbeurtenkaart.
Zeebrugge, Gemeenschapshuis: op
maandagnamiddag seniorenaerobic
van 13.30 tot 14.30 uur
Sint-Pieters, Sporthal Tempelhof: op
dinsdag is er een uur sport van 15.00
tot 16.00 uur
Sint-Andries, Sporthal Jan Breydelstadion (oosttribune) (en niet in de
Koude Keuken) op donderdag vindt
een uur sport plaats van 15.00 tot
16.00 uur.

www.brugge.be/
seniorensportacademie
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Sport-AXI-bonnen
nu ook in Zeebrugge
verkrijgbaar

De Sport-AXI-bonnen, een betaalmiddel voor sport in Brugge, zijn nu ook
in Zeebrugge verkrijgbaar. Sport-AXIbonnen zijn er voor mensen die recht
hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of die in
het bezit zijn van een participatiekaart
van het OCMW. Je vond de bonnen tot
een tijdje geleden enkel bij de Sportdienst en, bij de Jeugddienst en in het
Sociaal Huis maar je kunt ze nu ook
aanvragen bij Buurtsport Brugge in
het Gemeenschapshuis. Om SportAXI-bonnen aan te vragen breng je een
kleefbriefje van het ziekenfonds of je
participatiekaart van het OCMW mee.

www.brugge.be/sport-axi-bonnen

Probeertickets
Tot eind februari kunnen de inwoners
van de wijk Sint-Anna en Bilkske gratis gebruik maken van de bus met het
probeerticket dat zij in de brievenbus
krijgen. Daarmee kunnen ze alleen of
met twee vanaf een halte in de binnenstad een busreis heen en terug maken.
In maart krijgen de bewoners van de
wijken Christus-Koning en Gevangenis een probeerticket toegestuurd. Zij
kunnen gratis heen en terug vanaf een
halte op buslijn 9 naar het Station en
binnen het uur gratis overstappen op
een bus naar het centrum.

Jeugd en
studenten

Soccer On Ice zet
sportieve avonden
voor hogeschoolstudenten in
26 februari 2015, 19.00 uur, Boudewijnpark, Alfons de Baeckestraat 12,
8200 Brugge
Op donderdag 26 februari start een
nieuwe reeks sportieve avonden. Studenten kunnen doorheen het semester gratis een initiatiesport ontdekken.
De reeks start ludiek met 'Soccer On
Ice'. Studenten trekken een Bumperball over hun hoofd, passen een paar
schaatsen en begeven zich op de ijspiste. Twee ploegen nemen het tijdens
een partijtje voetbal tegen elkaar op.
Botsend tegen elkaar probeert elke
ploeg zich een weg te banen naar
het doel van de tegenstander. Fun en
spektakel gegarandeerd! Naast Soccer On Ice staan in het tweede semester Lindy Hop, minivoetbal, boksen,
hockey, waterpolo, BMX en roeien op
het programma.

Inschrijvingen
stedelijke sportkampen
gaan van start

Voor meer actuele info over de
stedelijke sportkampen, surf naar
www.brugge.be/sportkampen

Spring Break
Donderdag 2 april 2015, 17.30 uur, Beurshal
Net voor de paasvakantie kunnen studenten
volledig uit hun dak gaan tijdens de tweede editie van Spring Break. Het evenement
lokte vorig jaar meer dan 1.300 bezoekers.
Het eerste deel van de avond omvat een originele, studentikoze quiz. Studenten maken
kans op een prijzenpot van meer dan 1.000
euro. Inschrijven kan tot en met zondag 22
maart via bruggestudentenstad@brugge.
be. Om 21.30 uur start de party van Suburb
Soundz met artiesten uit binnen- en buitenland. Toppers zijn Get Ready en Dirk Stoops.
De toegang voor de fuif is gratis voor studenten uit een Brugse hogeschool. Andere
bezoekers betalen 2 euro.

© Lorin Renodeyn

De inschrijvingen voor de stedelijke
sportkampen gaan van start op 14 februari om 9.00 uur. De Stad organiseert
sportkampen in de paas-, zomer- en
herfstvakantie. Er zijn kampen voor
kleuters, lagere schoolkinderen en voor
jongeren uit de eerste graad secundair.
Verdeeld over verschillende locaties
worden meer dan vijfhonderd kampplaatsen aangeboden. Ieder kamp staat
onder leiding van gediplomeerde lesgevers. De prijs bedraagt vijftig euro per
kamp en per kind (25 euro voor kampen
+12 jaar). Inschrijven gebeurt online.

23

Vier carnaval met Kwibus!
Deze krokusvakantie staat Kwibus in het teken van carnaval. Verkleed je samen met de animatoren of houd een confettigevecht met de andere kinderen.
Kwibus is open van 16 tot en met 20 februari van 7.30 tot
17.30 uur en is er voor alle kinderen en jongeren van 4 (of
het jaar waarin ze 4 jaar worden) tot 15 jaar. Vooraf inschrijven is niet nodig, iedereen kan altijd met ons meespelen.
Kwibus is er in Basisschool De Tandem (Sint-Kruis), Basisschool Sint-Michiels en Basisschool De Regenboog
(Sint-Pieters).

www.jeugddienstbrugge.be/kwibus,
t 050 44 83 33, kwibus@brugge.be

Fotowedstrijd
Brugge Studentenstad
van 24 februari tot en met 17 maart 2015
Brugge Studentenstad organiseert voor de vierde keer een
fotowedstrijd voor hogeschoolstudenten. Studenten worden uitgedaagd om een beeld te maken van hoe het is om
jong te zijn in Brugge. Alle foto's worden verzameld op de
facebookpagina van Brugge Leeft, waar je zelf je stem kunt
uitbrengen. Elke hogeschool kiest er op het einde van de
wedstrijd de beste plaatjes uit. Het laatste woord is uiteindelijk voor juryvoorzitter Marec die de definitieve eindstand
vastlegt. Vorig jaar waren er meer dan 120 inzendingen.
Het winnende beeld wordt gedrukt en verspreid op affiches
en bierkaartjes ter promotie van Brugge Studentenstad. De
drie beste fotografen krijgen elk een Fnac-bon ter waarde
van 150 euro. De maker van de foto met de meeste ‘likes’
gaat naar huis met een verrassingspakket van Guido NV.

www.bruggeleeft.be,
www.facebook.com/BruggeLeeft,
www.brugge.be/fotowedstrijd

Op woensdagmiddag 1 april 2015 kunnen kinderen en
jongeren zich opnieuw uitleven op de Buitenspeeldag.
Dit jaar kun je spelen op vier locaties! Laat je computer, tv en gameconsoles aan de kant en kom naar
een van de nieuwe locaties: Minnewaterpark (Bruggecentrum), Tempelhof (Sint-Pieters), Ghandiplein (SintJozef) en De Zocjes (Zeebrugge).

www.brugge.be/buitenspeeldag
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© Maxime Byttebier

Nieuw! Buitenspeeldag op vier locaties

© Jonas Leupe

Blijf na je studies nog drie jaar op kot
Villa Bota op Kot

Brugge groeit als studentenstad. Onlangs besliste het
stadsbestuur dat afgestudeerde studenten nog drie jaar op
hun studentenkamer kunnen blijven wonen. Zo probeert de
Stad jong talent hier te houden en de ontgroening tegen te
gaan. In het tweede semester wordt voor studenten voor de
vierde keer op rij ‘Villa Bota Op Kot’ georganiseerd. Het concept staat garant voor een onvergetelijke kotavond.
Jonge afgestudeerden wijken dikwijls uit naar een andere
stad, waar ze een woning kopen of huren om er een gezin
uit te bouwen. Om jongeren na het einde van hun studies
maximaal aan Brugge te binden, kunnen studenten voortaan nog drie jaar in hun kot blijven wonen. Door deze beslissing worden jongeren gestimuleerd om in deze streek
op zoek te gaan naar werk, terwijl ze nog op hun betaalbaar
kot verblijven.
Brugge wil een gezinsvriendelijke, maar ook een bruisende
stad zijn, met jonge mensen en een fijn kotleven. Daarom
wordt voor de vierde keer op rij ‘Villa Bota Op Kot’ georganiseerd. Hoe werkt het? Je registreert je kot op voorhand als
‘Villa Bota Op Kot’. Daarmee engageer je je om met heel het
kot naar Villa Bota te luisteren, dat die avond een speciale
radio-uitzending voor Brugse kotstudenten maakt. In ruil
ontvangt je kot een 'pretpakket' met daarin frisdrank, bier
en snacks. Tijdens de uitzending passeren de Villa Botareporters langs de deelnemende koten voor interviews en
sfeerreportages. Het buurvriendelijkste kot wint een gratis
fuif in Factor Club.

Student Ward Mastyn studeert Sport
en Bewegen aan Howest en zit op kot
in de Oude Burg. Hij was vorig semester
aanwezig op het Spaans Kwartier, het kot dat de wedstrijd
gewonnen heeft. Zelf kan hij niet deelnemen, omdat zijn
kot niet groot en geschikt genoeg is.
"Ik raad wel iedereen aan om deel te nemen aan de wedstrijd", zegt hij. "Ik zou het wel weten als ik zou winnen:
ik zou zorgen voor minstens drie soorten bier, waaronder
uiteraard Brugse Zot, snacks à volonté en een goede muziekinstallatie. Een feest in Brugge zou geen feest zijn zonder de harde kern van Sport en Bewegen natuurlijk, dus
die horen ook thuis op mijn ideale party." Wat Ward zelf zo
leuk vindt om op kot te zitten? "Er zijn de clichés zoals het
gebrek aan ouderlijk geza(a)g, maar het gaat natuurlijk een
stuk verder dan dat. Op schoolvlak is het zoveel gemakkelijker om niet dagelijks afhankelijk te zijn van openbaar vervoer of om lange afstanden te moeten rijden met de auto.
Als je op kot zit, vertrek je een kwartier voor de les begint
en kun je een beetje langer slapen. Je leert natuurlijk ook
wat over de verantwoordelijkheden van het dagelijkse leven. Op sociaal vlak zijn de voordelen eveneens eindeloos.
Denk maar aan uitgaan zonder je druk te moeten maken
over BOB zijn, of over hoe je thuis zult geraken."

www.villabota.be
www.bruggeleeft.be
www.brugge.be/villa-bota-op-je-kot
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Studie ‘Doortocht
Brugge’ zoekt
naar oplossingen
voor waterwegen wegverkeer

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV is van
start gegaan met de studie over het project ‘Doortocht Brugge’. Deze uitgebreide studie onderzoekt de vernieuwing van
de Dampoortsluis en de Steenbruggebrug. Daarnaast wordt
ook de volledige mobiliteitsafwikkeling via het water en de
weg in Brugge onder de loep genomen. De resultaten van
deze studie moeten op korte termijn leiden tot een verbetering voor zowel het waterweg- als het wegverkeer.
In Brugge liggen tien beweegbare bruggen over het kanaal Gent-Oostende op korte afstand van elkaar. Om het
scheepvaartverkeer van en naar de zeehavens van Brugge
en Oostende door te laten, moeten deze bruggen regelmatig
geopend worden. De binnenvaartinfrastructuur is evenwel
verouderd en niet meer aangepast aan de huidige en toekomstige behoeftes. Dit zorgt ervoor dat zowel het binnenvaart- als het wegverkeer grote moeilijkheden ondervindt.
Het project ‘Doortocht Brugge’ wil op korte termijn (tegen
2020) een verbeterde binnenvaartontsluiting realiseren voor
de zeehavens van Oostende en Brugge. Daarbij worden in
eerste instantie de grootste knelpunten op het kanaal GentOostende in Brugge aangepakt, zodat dit kanaal op korte
termijn vlotter bevaarbaar wordt voor binnenvaartschepen.
Verder onderzoekt de studie ook een betere ontsluiting van
de zeehaven van Brugge voor grotere schepen. Het project
gaat uit van een geïntegreerde benadering van de mobiliteitsaspecten, zowel van het waterweg- als het wegverkeer.

Knelpunten aanpakken

Zowel de Dampoortsluis als de ophaalbrug Steenbruggebrug vormen voor het waterweg- en wegverkeer een belangrijk knelpunt. De Vlaamse Regering besliste eind 2013
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om de realisatie van zes grote infrastructuurwerken voor te
bereiden. De Dampoortsluis en de Steenbruggebrug staan
op deze lijst. De studie van Waterwegen en Zeekanaal NV
onderzoekt de vernieuwing van beiden. Daarbij wordt gestreefd naar een aanzienlijke verbetering voor het verkeer
op het water en de weg.
Daarnaast brengt de studie ook de verhouding tussen het
waterweg- en wegverkeer in Brugge in kaart en wordt er
gezocht naar een betere afstemming. Deze resultaten kunnen op korte termijn leiden tot verbeteringen (zoals het
aanpassen van de digitale verkeersinformatieborden).

Samen aan de slag

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV is zich
zeer bewust van het feit dat de doortocht van Brugge gelegen is in een stedelijk weefsel met bijzondere kwaliteiten die veel Bruggelingen na aan het hart liggen. De studie
heeft dan ook veel aandacht voor de ruimtelijke en landschappelijke inpassing van het project.
De vele doelgroepen worden de komende maanden verder in kaart gebracht en geconsulteerd. Waterwegen en
Zeekanaal NV zet daarnaast, in samenwerking met Stad
Brugge, een communicatie- en participatietraject op zodat alle betrokkenen op de hoogte worden gehouden over
de vorderingen van de studie en kunnen meedenken over
mogelijke verbeteringen.

Claudia Van Vooren, communicatieverantwoordelijke
afdeling Bovenschelde, Waterwegen en Zeekanaal NV,
t 0499 94 99 17, claudia.vanvooren@wenz.be

Vernieuwen
groene bewonersvignetten
zone 5 – rand west
De geldigheidsperiode van heel wat bewonersvignetten
voor ‘zone 5 – rand west' vervalt op 14 februari 2015.
Een bewonersvignet is slechts een jaar geldig. De vervaldatum ervan staat op de voorzijde. Je kunt het vignet
vanaf een maand voor vervaldatum verlengen.
Er zijn twee mogelijkheden om je vignet te vernieuwen: elektronisch via het e-loket (ook voor betalende
vignetten) of aan de balie van de Mobiliteitswinkel op
de Burg. Alle informatie over het e-loket vind je op
www.brugge.be
Om wachtrijen aan het loket te vermijden en ervoor
te zorgen dat de vernieuwing zo vlot mogelijk verloopt, raadt de Stad iedereen aan om de vignetten
elektronisch te vernieuwen.
Als het de eerste keer is dat je een bewonersvignet
aanvraagt, of als je verhuisd bent of een nieuwe
nummerplaat hebt, moet je naar de Mobiliteitswinkel op de Burg komen. Neem je identiteits- of
SIS-kaart en het inschrijvingsformulier mee.
Staat de wagen niet op je eigen naam? Ga dan
naar www.brugge.be (Wonen en Leven<Mobiliteit
<Parkeren<Bewonersvignetten<Vaak gestelde
vragen over bewonersvignetten) en zoek op welk
bijkomend attest je moet meebrengen.

www.brugge.be <Wonen en Leven<Mobiliteit
<Parkeren<Bewonersvignetten of t 050 33 53 00.

Blue-bike voortaan
1 euro per ontlening
Sinds 1 januari 2014 zijn de blauwe fietsen een vertrouwd
beeld in Brugge. Blue-bike is het fietsdeelsysteem van de
NMBS waarvan iedereen op Brugs grondgebied gebruik
kan maken. Blue-bike is momenteel beschikbaar in 44
Belgische stations en met de ontlening van honderd fietsen per dag heeft Brugge het hoogst aantal ontleningen
van alle Blue-bike steden. Blue-bike is ideaal voor woonwerkverkeer, voor verplaatsingen tijdens de werkuren, voor
een avondvoorstelling…
Wat moet je concreet doen?
Je koopt een lidmaatschapskaart van 10 euro via
www.blue-bike.be De kaart die je krijgt, gebruik je dan om
in het uitleenpunt een blauwe ‘Blue-bike’ fiets te ontkoppelen van zijn standplaats. De sleutel van de fiets kun je
bij Fietspunt of aan de Sleutelautomaat afhalen. Dankzij
de Sleutelautomaat kun je 24 uur op 24 van de Blue-bikes
gebruik maken. In 2014 was het gebruik van Blue-bike in
Brugge gratis. Vanaf januari kost je dit 1 euro per ontlening. De Stad en de Vlaamse Overheid komen nog steeds
financieel tussen met elk 1 euro per ontlening van 24 uur.

De Mobiliteitswinkel is elke weekdag open van 8.30
tot 12.30 uur. Op dinsdag ook van 14.00 tot 18.00 uur.
Wie zijn vignet moet vernieuwen, krijgt daarover ook
een brief in de bus.
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21 maart is
Dag tegen
discriminatie
Zaterdag 21 maart 2015, de start van
de lente, is ook weer de Internationale
Dag tegen Racisme en Discriminatie.
Vanaf dan loopt affichecampagne ’t
Maakt Niet Uit’, die laat zien dat discriminatie niet kan in Brugge. Woon je
hier al je hele leven of nog maar even,
ben je rijk, arm, homo, lesbisch of hetero… ‘t Maakt niet uit!
Zeg je mee nee? Hang dan de affiche
uit bij je thuis, op je werk of bij jouw
vereniging. Je vindt de affiche bij de
Diversiteitsdienst.
Op 21 maart staat er ook een actie in
de binnenstad gepland. Hou dus je
ogen open!
Ben je slachtoffer of getuige van discriminatie? Meld het bij het Meldpunt
Discriminatie via t 050 44 82 54 of
meldpuntdiscriminatie@brugge.be.
Een medewerker zoekt met jou naar
een oplossing.
Heb je al een oplossing gevonden of
wil je er niet verder op ingaan, meld
het ook. Zo krijgt het Meldpunt een
beter zicht op discriminatie in onze
stad en kan ze die beter en gerichter
aanpakken.

Diversiteitsdienst, t 050 44 82 52,
diversiteitsdienst@brugge.be
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Hoeve Hangerijn
Stap in de wereld van de zintuigen langs
het prikkelpad van Hoeve Hangerijn.
Begin september werd een gloednieuw belevings- en ontmoetingspad
geopend op Hoeve Hangerijn. Het pad
is 2,5 kilometer lang en loopt door het
Paalbos en het natuurdomein van de
Gemene Weidebeek in Assebroek. Je
kunt ook een korte tocht van 1 kilometer maken.
Vanaf het startbord op Hoeve Hangerijn toont de ‘prikkelpad egel’ je de
weg. Laat je via wegwijzers langs een
tiental prikkelende opdrachten leiden.
Op elke post, te herkennen aan een
bord met een tekening en tekst, kun
je de natuur met al je zintuigen beleven: van kijkmuur tot knuffelboom,
van woelbak tot waterbeestjes. De tekeningen zijn van kunstenares Geertje
Van Genechten.
Het prikkelpad is gratis. Het parcours
is niet verhard en daardoor moeilijk
toegankelijk voor rolwagens.

Hoeve Hangerijn,
Gemeneweideweg-Zuid 113,
8310 Brugge
www.brugge.be/hoevehangerijn
www.facebook.com/prikkelpadhangerijn
www.facebook.com/hoevehangerijn

Internationale
Vrouwendag
op 8 maart
Vrouwen aan de macht op zondag
8 maart 2015 tijdens Internationale
Vrouwendag. Deze dag staat in het teken van strijdbaarheid en solidariteit
van en met vrouwen overal ter wereld.
Thema’s als ‘empowerment’, economische zelfstandigheid, zorg en arbeid,
geweld tegen vrouwen, armoede en
discriminatie zijn actueel en relevant.
Een affichecampagne maakt duidelijk
dat emancipatie belangrijk blijft. In de
aanloop naar 8 maart en op Internationale Vrouwendag zelf, worden in
de binnenstad ook kleurrijke post-it
blokjes uitgedeeld met de boodschap
‘vergeet haar niet’.

brugge.be

MOBILITEIT

VOETGANGERS

KINDERENn
v.u. J. Coens, Stadssecretaris, Burg 12, B-8000 Brugge

BROMFIETSERS

FIETSERS

PAS OP

JE SNELHEID

TOERISTEN

Asper Xhafer, KTA Brugge, 5de middelbaar

Evenementen kalender

Hieronder vind je een korte samenvatting van de activiteiten en evenementen
die in deze editie van BruggeINspraak staan. Zo ben je alvast tijdig op de hoogte van wat er zoal gebeurt
en kan iedereen in de beste verstandhouding genieten.
tot 15 maart 2015

Expo Marcel van Maele. Genummerd & Getekend

Gezellemuseum

p. 14

tot 25 mei 2015

Expo Ellen Harvey: The Unloved/De Onbeminden

Groeningemuseum

p. 14

tot 7 juni 2015

OCMW te gast: Geboorteretabel,
Brusselse School

Sint-Janshospitaal

p. 15

tot 28 juni 2015

Expo Right, before I die

Diksmuidezolder, Sint-Janshospitaal

p. 14

13 februari 2015

Saint Amour

Stadsschouwburg

p. 32

13 februari 2015

Daverend: The Scumbags – Dollarqueen

Cultuurzaal Daverlo

p. 12

14 februari 2015

Valentijnsactie op de zaterdagmarkt

't Zand, Beursplein,
Vrijdagmarkt, Hauwerstraat

p. 32

16 – 20 februari 2015

Kwibus

Diverse locaties

p. 24

18 februari - 17 maart 2015

Tentoonstelling: Overal Taal

Hoofdbibliotheek Biekorf (Van Ackerzaal) p. 7

24 februari 2015

Voordracht Wie is bang van meertaligheid?

Hoofdbibliotheek Biekorf (Leeszaal)

24 februari – 17 maart 2015

Fotowedstrijd Brugge Studentenstad

26 februari 2015

Soccer on Ice

Boudewijnpark

p. 23

28 februari 2015

Concert Mary Black

Stadsschouwburg

p. 12

7 maart 2015

Driedaagse van West-Vlaanderen:
Brugge-Harelbeke

’t Zand

p. 21

7 maart 2015

Praattafels

Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 8

8 maart 2015

Unplugged

Cultuurzaal Daverlo

p. 12

8 maart 2015

Lees Meer!

Concertgebouw

p. 6

8 maart 2015

Internationale Vrouwendag

12 maart 2015

Muzikaal theater Gelukkig zijn

Stadsschouwburg

p. 8

13 – 21 maart 2015

¡FLAMENCO!-festival

Diverse locaties

p. 11

14 maart 2015

Eurostars Wrestling

Tempelhof

p. 22

14 maart 2015

Concert Linda Gail Lewis

Stadsschouwburg

p. 12

21 maart 2015

Internationale Dag tegen Racisme en
Discriminatie

1 april 2015

Buitenspeeldag

Diverse locaties

p. 24

2 april 2015

Spring Break

Beurshal

p. 23

3 april 2015

Daverend: Giraffic - Them Chemicals

Cultuurzaal Daverlo

p. 12

30 april – 3 mei 2015

RUMOER!

Concertgebouw

p. 13

9 mei 2015

Unplugged

Cultuurzaal Daverlo

p. 12

20 mei – 18 oktober 2015

Triënnale Brugge

Diverse locaties

p. 9

4 september 2015

Daverend: Beg your son for a cigarette –
Transcoder

Cultuurzaal Daverlo

p. 12

10 oktober 2015

Unplugged

Cultuurzaal Daverlo

p. 12

20 november 2015

Daverend: Rumours - Soviet Grass

Cultuurzaal Daverlo

p. 12

12 december 2015

Unplugged

Cultuurzaal Daverlo

p. 12

30

p. 8
p. 24

p. 28

p. 28

De Brugse uitvinder van de krachtbalsport is Etienne Schotte.
Vijf winnaars ontvingen intussen hun wieleroutfit.

Nieuwe vraag:

Hoeveel jaar bestaat Café Vlissinghe?

Deze keer zijn er zes duotickets te winnen voor het ¡FLAMENCO!-festival: drie voor het concert van Vincente Amigo op 20 maart en drie voor
de dansvoorstelling met livemuziek van Luisa Palicio op 21 maart.

wedstrijdvraag

Stuur je antwoord voor 3 maart 2015 naar persdienst@brugge.be of
dienst Pers en Publicaties, Burg 12, 8000 Brugge.
Vermeld er ook bij welk concert je voorkeur wegdraagt.

Naam en voornaam:

Geboortejaar:
Adres:

E-mail + tel.:

Antwoord wedstrijdvraag:

 concert van Vincente Amigo op 20 maart 2015
 dansvoorstelling met livemuziek van Luisa Palicio op 21 maart 2015

meldingskaart

Ik wens het volgende te signaleren (probleem met juiste plaats en omschrijving):

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding
Te bezorgen aan het Meldpunt, Communicatiedienst,
Burg 11, 8000 Brugge. Naamloze kaarten worden
niet behandeld.

Meldingen van klachten
Er zijn ook andere mogelijkheden
om de Stad iets te melden, zoals:
• Via de website www.brugge.be
met de drukknop ‘Meldpunt’
• Met de telefoon:
Wegenfoon t 050 44 85 85
(verzakking, losliggende
tegels …)
Milieufoon t 050 33 60 60
(lawaai, stank, sluikstorten …)
Meldpunt t 050 44 80 00
Voor klachten over onbehoorlijk
optreden van stadsdiensten is er
de dienst Ombudsman:
Braambergstraat 15, 8000 Brugge
t 050 44 80 90,
ombudsman@brugge.be

Voor suggesties i.v.m. dit infoblad kun je de dienst Pers en Publicaties contacteren op
t 050 44 81 00, f 050 44 82 98, persdienst@brugge.be, Burg 12, 8000 Brugge.
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Valentijnsactie
op de zaterdagmarkt
Op zaterdag 14 februari zal de zaterdagmarkt ondergedompeld worden in
de Valentijnssfeer. Een marktbezoek
zorgt altijd voor dat tikkeltje meer,
maar op Valentijnsdag word je extra
verwend.
De zaterdagmarkt zal in 2015 overigens verhuizen naar de Boeveriestraat,
Hauwerstraat en Vrijdagmarkt op:
• 7 maart n.a.v. de Driedaagse
van West-Vlaanderen.
• 25 april, 2, 9 en 16 mei n.a.v.
de Meifoor.

www.twitter.com/stadbrugge
www.facebook.com/destadbrugge
LET OP: aangezien de bedeling van
BruggeINspraak verspreid wordt
over meerdere dagen, is het mogelijk
dat sommige activiteiten voorbij zijn
op het moment dat het magazine in
je brievenbus valt.

Saint Amour zorgt
voor romantiek in de
Stadsschouwburg
Als Valentijn nadert, is het ook elke
keer uitkijken naar de nieuwe editie
van Saint Amour. Op 13 februari 2015
is onder meer Stefan Hertmans, op de
afspraak. Hij won de AKO Literatuurprijs voor zijn boek Oorlog en Terpentijn. Ellen Deckwitz en Ingmar Heytze
zijn Nederlandse schrijver-dichters.
Deckwitz’ poëzie kenmerkt zich door
de helderheid en haar ironische blik
op de wereld. Ingmar Heytze was drie
jaar stadsdichter van Utrecht. Bert
Dockx, frontman van Flying Horseman
en Dans Dans, zorgt voor de muzikale
invulling. Ook Les Ballets C de la B is
te gast bij Saint Amour.

