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Beste
Bruggeling

Op 21 mei 2015 vond in het Concertgebouw het Havencongres
plaats. Een bijeenkomst van bedrijfsleiders, beleidsmakers en
geïnteresseerden rond de uitdagingen voor onze haven in de
toekomst. Een haven lijkt door de
locatie een verankerde plek, maar
dat is alleen maar schijn. De haven zelf en de omgeving er rond
zijn voortdurend in beweging.
Vandaar dat het als haven van essentieel belang is om te blijven
zoeken naar manieren om met die
vernieuwingen om te gaan. Een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst is dat stad en haven letterlijk en
figuurlijk dichter naar elkaar toe moeten groeien.

'Onze haven
is geen eiland'

Alle Bruggelingen mogen trots zijn op hun haven. De
zeehaven van Brugge blijft een wereldspeler als autohaven, staat in voor af-en aanvoer van fruit en papier,
de containermarkt is in grote evolutie.
Zowel het verkeer op de weg als het verkeer op het
water kan vlotter en veiliger. Het nieuwe project Stadsvaart biedt soelaas. Stadsvaart wil de mobiliteitspro-

blemen op het water en de weg
oplossen. Het project streeft naar
een oplossing voor de 'bruggenmiserie' op de Ring. De maquette
op de foto hierboven toont alvast
hoe de toekomstige brug van
Steenbrugge er kan uitzien.

Een belangrijk project voor onze
haven wordt alvast ook de bouw
van een ontvangstruimte voor
cruisepassagiers. Dit moet een
multifunctionele ruimte worden
waar ook ruimte is voor promotie van onze stad. Deze nieuwe infrastructuur kan ook
Zeebrugge als toeristische trekpleister een extra cachet geven.
Eén ding is duidelijk: onze wereldhaven is geen eiland,
maar zit verweven in ons hele Brugse economische leven. We moeten Zeebrugge koesteren!

Renaat Landuyt,
burgemeester van Brugge

Uw mening hierover:
www.facebook.com/destadbrugge
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Hier thuis
Een Bruggeling of een opmerkelijk Brugs initiatief in de kijker

Walter
Vanwalleghem,
vrijwilliger
nachtopvang

Walter Vanwalleghem kreeg de kans om in de zomer van 2014 als vrijwilliger in een nieuwe vorm van
nachtopvang aan de slag te gaan. Voordien bestond
er al een opvang van daklozen, maar zonder vrijwilligers. Dankzij de vrijwilligers is er nu het hele jaar door
nachtopvang, dus niet enkel meer in de winter.
BiS Waaruit bestaat jouw taak?
WALTER VANWALLEGHEM Jaar in, jaar uit zijn er
iedere avond twee vrijwilligers paraat in de nachtopvang. Onze taak is eenvoudig. We beginnen om
19.00 uur. We verzorgen de broodmaaltijd, we dekken
de tafel, doen de afwas, verdelen het beddengoed...
Daarbij steken de gasten ook een handje toe. Na de
maaltijd wordt er vaak gekaart en bieden we een luisterend oor. Om 23.00 uur begint de nachtrust.
De dag begint om 7.00 uur met het klaarzetten van
het ontbijt en als alles opgeruimd is, om 8.30 uur,
sluit de nachtopvang. Dan gaat de laatste gast de
deur uit.
BiS Welke mensen komen in de nachtopvang terecht?
W. VANWALLEGHEM Dakloos zijn, kan iedereen overkomen. Voor ik vrijwilliger was, wist
ik niet eens dat er in Brugge daklozen waren. Het zijn vaak mensen die door een opeenvolging van tegenslagen in de problemen
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zijn geraakt. Ze kampen met relatieproblemen of
een verslaving, of ze hebben schulden of psychische
moeilijkheden. Dakloos worden, heeft grote gevolgen. Je verliest je domicilie en je thuis, je krijgt problemen met de RVA en de mutualiteit... Van de ene
dag op de andere ben je afhankelijk van anderen en
verlies je je vrijheid en het respect van anderen.
BiS Hoe ga je met schrijnende situaties om?
W. VANWALLEGHEM Een vrijwilliger kan niet de last
van anderen overnemen. We kunnen wel respectvol
omgaan met de mensen en er voor hen zijn als ze
iets nodig hebben.
BiS Heb je nog contact met de mensen die je vroeger hebt geholpen?
W. VANWALLEGHEM Ik zoek de mensen die in de
nachtopvang komen niet op, maar als ik ze tegenkom, zal ik niet nalaten om een praatje te maken.
Een van hen werd zelfs een goede buur. Er is dus ook
regelmatig goed nieuws te melden.
BiS Hoe lang wil je dit vrijwilligerswerk nog doen?
W. VANWALLEGHEM Nu ben ik zestig en aan het
tempo van enkele nachten per maand zie ik het zeker zitten om nog een hele tijd door te gaan. Het is
een hele verrijking om een voor mij onbekende wereld te ontdekken.

Duik deze zomer de reien in
Een van de blikvangers van de Triënnale is The Canal Swimmer’s Club. Het is een ontwerp van het gerenommeerde
Japanse architectenbureau Bow-Wow en werd gerealiseerd
in samenwerking met het Brugse architectuuratelier Dertien12. BruggeINspraak sprak met Lennart Claeys, Peter
Bernaerts en Tom Gantois van Dertien12.
BiS Wat is het opzet van The Canal Swimmer’s Club?
TOM GANTOIS The Canal Swimmer’s Club is een drijvende
constructie op het water met een evenementenplatform en
een ponton van waarop iedereen de reitjes kan induiken.
Waar vorig jaar enkel leden van de Brugse zwemclubs in het
water werden toegelaten, kan iedereen deze zomer komen
zwemmen, op zaterdag- en zondagnamiddag.
LENNART CLAEYS Wie liever aan wal blijft, kan genieten
van de sfeer op het ponton. Je kunt er gezellig loungen aan
het water en genieten van de rust in dit authentieke Brugse
kwartier. The Canal Swimmer’s Club is vooral een ontmoetingsplek voor Bruggelingen en bezoekers. Er zullen tot eind
oktober ook regelmatig evenementen plaatsvinden die passen in de omgeving: intieme concertjes, lezingen…
BiS Bow-Wow is niet het eerste het beste bureau?
PETER BERNAERTS Het bureau groeide de afgelopen jaren
uit tot een van de meest innovatieve architectenbureaus ter
wereld. Bow-Wow kent de problematiek van grootsteden en
beperkte woonruimte maar al te goed. Ze ontwerpen gebouwen en structuren die het sociale leven in de stad versterken. We bewonderen heel erg hun oog voor detail.

BiS Hoe verliep de samenwerking?
T. GANTOIS In Japan wordt er anders gebouwd dan bij ons
en bouwen op het water doe je ook niet elke dag. De materialen die zij voorstelden, waren bij ons niet altijd op de
markt. Het was onze taak om lokale alternatieven te zoeken. Het geheel is in staal opgebouwd, de vloer is in hout.
De constructies werden in een atelier vervaardigd, waarna
ze vakkundig op de reien werden geplaatst.
L. CLAEYS Eigenlijk was er meteen een klik. We delen de
sociale bevlogenheid en de visie dat architectuur niet zomaar gaat om het plaatsen van gebouwen, maar dat die gebouwen zich ook nestelen in een stad, dat ze verschillende
groepen mensen samenbrengen. Dat sociale engagement
is even sterk bij hen als bij ons.
BiS Welke werken van de Triënnale willen jullie zelf niet
missen?
T. GANTOIS Voor mij is dat de brugwoning van het architectenbureau Studio Mumbai aan de Groenerei. De constructie
doet denken aan beroemde middeleeuwse bruggen, maar
brengt ook een aspect van de megastad naar Brugge. Ook
het werk van Kawamata met boomhutten in het Begijnhof
maakt ons zeer benieuwd. De constructies vormen een
heel bijzondere confrontatie tussen oud en nieuw.
L. CLAEYS We zijn uiteraard ook heel nieuwsgierig naar hoe
het grote publiek op het ponton reageert. Ik vind het alleszins heel tof dat we nu ‘legaal’ in de reitjes mogen zwemmen. Als kind was ik vaak in het water te vinden, maar toen
mocht het natuurlijk niet. Wees er maar zeker van dat we
deze zomer het water zullen induiken!
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Zwemmen
in de reien
The Canal Swimmer's Club (Langerei, ter hoogte van de Carmersbrug) is in juli en augustus
wekelijks open op zaterdag en
zondag, van 13.00 tot 18.00 uur.
Je kunt je omkleden in speciaal
voorziene kleedkamers en er zijn
redders om een oogje in het zeil
te houden. Dit alles onder voorbehoud van een goede watertemperatuur en -kwaliteit. Bij een te
grote toestroom wordt het aantal
zwemmers beperkt om veiligheidsredenen.

Project
Stadsvaart uit
de startblokken

‘Stadsvaart moet leiden tot een betere mobiliteit op
het water én op de weg’
Kan de scheepvaart rond Brugge samengaan met vlot wegverkeer, doordachte stadsontwikkeling en respect voor landschap en waardevol erfgoed?
Het project Stadsvaart wil bewijzen van wel.

Openwatertrainingen
Leden van zwemclubs die vooraf
bij de Stad zijn aangemeld, kunnen
tot 15 oktober zwemtrainingen afwerken in de Langerei op dinsdagen donderdagavond van 18.00 tot
21.00 uur (september en oktober
tot 20.00 uur) en op zaterdagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 uur. Deze
trainingen zijn strikt voorbehouden
voor de zwemclubs.
Op andere momenten blijft zwemmen in de reien en in andere Brugse waterlopen verboden.
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Enkele weken geleden werd het project Stadsvaart aan pers en publiek
voorgesteld. Dit project wil de mobiliteit op de weg en de scheepvaartroute van Zeebrugge naar het binnenland verbeteren op het gedeelte van
het kanaal Gent-Oostende tussen de Scheepsdalebrug en de Moerbruggebrug in Oostkamp.
Binnen het project Stadsvaart wordt de volledige mobiliteitsafwikkeling
via het water en de weg in Brugge onder de loep genomen: de beweegbare bruggen over het kanaal, de bevaarbaarheid voor binnenvaartschepen
de ontsluiting van de zeehaven voor grotere schepen… De vaarweg, de
sluis en de bruggen zijn te krap en erg verouderd en de Dampoortsluis en
de brug van Steenbrugge moeten worden aangepakt. Voor Steenbrugge
werd recent al een maquette van de geplande nieuwe brug voorgesteld.
Op de weg is er al gezorgd voor een aanpassing en verbetering van de
spertijden tijdens de ochtend- en avondspits, maar in de toekomst moet
de zogenaamde 'bruggenmiserie' verder afnemen. Het project Stadsvaart
moet ook op dat vlak een oplossing bieden.
Het project heeft ook veel aandacht voor de toekomst van de stadsdelen
langs de ringvaart. Het project Stadsvaart vormt een unieke kans om de
vaart in te passen in het landschap en om de stadsdelen aan beide kanten
van het water op een frisse, hedendaagse wijze met elkaar te verbinden.

© Tom D’Haenens – Grontmij
© Tom D’Haenens – Grontmij

Op die manier kan in de buurt van de Vesten een nieuwe dynamiek ontstaan, wat een meerwaarde zou betekenen voor
heel Brugge. Er zijn ook ideeën voor een nieuwe fietsersbrug en de aanpak van de Ring.

Participatie en inspraak

In juni vonden verschillende infosessies plaats en daar
werden de mogelijke alternatieven voorgesteld. De Bruggelingen konden meedenken aan de hand van workshops
en met puzzelmaquettes konden ze hun ideeën geven. Die
dienen als inspiratie voor de studie.
Tijdens de verschillende fases van het project zullen de
Stad en de projectpartners regelmatig informatiemomenten organiseren. Via stadsvaart.be kun je de evolutie van
het project volgen.

Timing

Volgens de voorlopige planning kunnen de effectieve werkzaamheden op het terrein starten in 2018. De uitvoeringstermijn hangt af van het gekozen scenario en wordt in een
latere fase vastgelegd.

Werkzaamheden A11
schieten goed op
De werkzaamheden aan de A11 verlopen vlot.
Tijdens Open Wervendag kon het grote publiek
de aanleg van nabij gaan bekijken.

www.stadsvaart.be
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Seminarie deeleconomie Howest
De afdeling Bedrijfsmanagement van Howest organiseerde op
12 mei een seminarie rond deeleconomie. Het thema was het
groeiende belang van alternatieve economie in de bedrijfswereld en het effect ervan op de regionale ontwikkeling.
Bruggelingen stuurden via De Toekomst van Brugge ideeën
over het delen van ruimte, fietsen, boeken, voeding... Het
werd een geanimeerd debat tussen initiatiefnemers van
deelplatformen Peerby.be en Seat2meet, onderzoekers,
studenten en bedrijven.

www.howest.be/deeleconomie

Havencongres
Op donderdag 21 mei vond in het Concertgebouw het congres 'Brugge, havenstad in Europa' plaats. Het ging om een
samenkomst van 240 bedrijfsleiders, beleidsmakers en
geïnteresseerden over de uitdagende toekomst van onze
haven. De resultaten van de strategische studie rond de
toekomstvisie voor de haven en de stad werden er bekend
gemaakt. Daarnaast gaven binnen- en buitenlandse experten hun visie op de toekomst voor de haven, de stad en de
hinterlandbedrijven.

www.bruggehavenstadineuropa.be

Toekomstatelier III op 15 juni in Howest

In het kader van het project De Toekomst
van Brugge vonden de afgelopen maanden
verschillende overlegmomenten plaats.

Gespreksavond BRIO
BRIO, de nieuwe diversiteitsraad, zet zich in voor diversiteit,
integratie, ontmoeting, welzijn en inspraak. BRIO wil inspelen op alles wat leeft in de Brugse samenleving en hield
daarom een gespreksavond op 5 mei. Het toekomstplatform stond centraal.
De avond was een voltreffer. Een divers publiek kwam
meepraten en meedenken over de projectgroepen 'brede
school', 'burenhulp' en 'buurten is een werkwoord'.

Wil je meewerken met BRIO?
Mail naar diversiteitsdienst@brugge.be
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De elf projectgroepen van De Toekomst van Brugge hebben
sinds het tweede toekomstatelier op 2 maart niet stilgezeten. Op 15 juni kwamen de verschillende groepen voor
het laatst samen. Ze konden apart vergaderen en op eigen
tempo verdere stappen zetten. Er werd ook heel wat nuttige
informatie uitgewisseld over (Europese) subsidiemogelijkheden, het opzetten van een vzw, het opstarten van een vrijwilligerswerking, het realiseren van een crowdfunding project... Een mobiel gebruikerspanel trok rond met informatie
en tips om de projecten nog sterker te maken.

Tweede toekomstcongres/
slotcongres Triënnale op
15 oktober 2015 in Concertgebouw
15 oktober staat volledig in het teken van De Toekomst van Brugge. Het tweede Toekomstcongres
is tegelijk ook het slotmoment van de Triënnale en
wil alles bundelen wat met plannen en ideeën voor
De toekomst van Brugge te maken heeft. Noteer
deze datum dus zeker in je agenda en volg verder
via www.detoekomstvanbrugge.be

Zomeren in
Zeebrugge en
Lissewege

Deze zomer staan de toeristische
troeven van Zeebrugge en Lissewege
weer in de kijker. Het concept van de
campagne 2015 is opgebouwd rond
twee streekkenners die mee Zeebrugge en Lissewege promoten: Lieven
Verstraete en Pieter Aspe. Zij figureren en geven tips in de nieuwe inspiratiegids en in de Vakantiekrant van
de Krant van West-Vlaanderen, in de
vorm van twee zoektochten. De hele
zomer lang, zes op zeven dagen, prijzen ze ook hun favoriete stek aan in
korte filmpjes op Focus-WTV.
Daarnaast krijg je ook tips en info op
Radio 2. Op 8, 9 en 10 juli zendt de familiezender tussen 9.00 en 13.00 uur
live uit vanop de Zeedijk aan het Badengebouw. Op 27 en 28 juli is Lissewege aan de beurt. Dan wordt er radio
gemaakt vanop ‘Onder de Toren’.

Elke dinsdag in juli en augustus kun je
de haven leren kennen in een combinatie van bus en boot, mét gids. Bezoek
ook het themapark Seafront en combineer dat met een begeleide zeemanswandeling rond de Oude Vismijnsite
en een bezoek aan het atelier van viswinkel Saskia of de Westhinder en een
drankje in een typisch visserscafeetje.
In Lissewege kun je leuke prijzen
winnen door deel te nemen aan een
zoektocht. Je kunt hiervoor terecht in
de infokantoren in Lissewege en Zeebrugge. Een meer gedetailleerd overzicht van alle activiteiten vind je in de
Zomeragenda Brugge die je half juni
in je bus kreeg.

toerisme@brugge.be,
www.brugge.be/zeebrugge,
t 050 44 46 46
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Zon, Zee... Zorgeloos
Een toegankelijk strand
voor iedereen
Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen strandgangers met
mobiliteitsproblemen van 10.30 tot 18.30 uur terecht in het
Badengebouw. Er is een aangepast toilet en een aangepaste
douche en je kunt er gratis strandrolstoelen en een tiralo (een
rolstoel om je tot aan of in de zee te begeven) lenen. Opgeleide
assistenten staan klaar om je te helpen. Mensen met een beperking die met de trein naar Zeebrugge komen, kunnen ook
een beroep doen op deze assistenten om hen van het station
naar het strand te begeleiden.
Als je als vereniging of met een grotere groep komt,
reserveer dan liefst op voorhand.
t 050 32 77 95 of 0472 90 05 45 (vanaf 1 juli) of
zonzeezorgeloos@brugge.be

Nieuwe zomerse brochure
strand Zeebrugge
Het strand van Zeebrugge is de ideale plek om te spelen en
te sporten. Het uitgebreide aanbod staat in de gloednieuwe brochure ‘Strand Zeebrugge zomer 2015.’ De brochure
bundelt alle sportevenementen: de Strandloop, de beachvolleytornooien, krachtbaltornooien en petanque-initiaties.
In de dagkalender vind je info over alle strandactiviteiten:
een recreatief voetbaltornooitje, initiatie kubb, fortenbouw
of seniorengym. Er staat ook wat uitleg in over de outdoor
fitnesstoestellen.
In het boekje komen ook andere initiatieven aan bod, zoals
de strandbibliotheek en het project Zon, Zee… Zorgeloos.
Je leest ook waar en wanneer de strandredders actief zijn,
waar je de anti-verdwaalarmbandjes vindt en je krijgt info
over veilig baden en zwemmen.

Zon, Zee...
Zorgeloos viert 10 jaar
Kom op zaterdag 4 juli om 11.00 uur naar het Badengebouw in Zeebrugge, vier mee en geniet van een hapje,
een drankje, muziek en randanimatie!

Honden op het strand:
wat kan en wat mag?
In bepaalde periodes en zones zijn honden niet toegelaten
op het Zeebrugse strand.
Van 15 maart tot 15 oktober mag je met je hond aan de leiband wandelen in de GROENE ZONE, tussen het einde van
de Zeedijk en de grens met Blankenberge.

Proper én leuk aan zee, daar doen we allemaal aan mee
De brochure bevat ook enkele tips om het strand netjes
te houden. Gooi je afval in de afvalmanden en laat geen
blikjes of flesjes achter op het strand. Zo houd je het voor
iedereen aangenaam.

De brochure is verkrijgbaar in de stedelijke sportcentra, gemeentehuizen, bibliotheken en in het infokantoor in Zeebrugge.
www.brugge.be/strandanimatie-zeebrugge
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Je mag met je hond niet in de RODE ZONE:
- tussen het einde van de Dijk/begin van de duinen
tot aan de strekdam
- vanaf de dijk tot aan de waterlijn
- in het water
Van 15 oktober tot 15 maart mag je met je hond aan de
leiband overal op het strand lopen. In de groene zone mag
hij ook loslopen.

Wat moet je doen bij een hittegolf
of ozonpiek?
Tijdens zomerse weersvoorspellingen wordt soms
gewaarschuwd voor een hittegolf of een ozonpiek.
Neem dan zeker de volgende tips in acht:
-

Wacht niet met drinken tot je dorst krijgt
Drink veel water
Vermijd alcohol, koffie en suikerhoudende dranken
Blijf tijdens de warmste periode van de dag zoveel
mogelijk binnen, beperk fysieke inspanningen en
rust voldoende
- Gebruik een beschermende zonnecrème met hoge
beschermingsfactor
Ga ook langs bij buren, kennissen of familie (zeker bij
bejaarden zijn of zieken) om bovenstaande maatregelen toe te passen.
Een volledige lijst met tips en informatie vind je op de
onderstaande websites.

www.gezondheid.belgie.be/eportal/Myhealth/
OtherTopics/Ozoneandheatwaves/index.htm
www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm
www.irceline.be
www.meteo.be

Het infokantoor Toerisme in het Badengebouw is in het
zomerseizoen elke dag open van 10.00 tot 18.00 uur.
Je vindt er toeristische informatie, algemene preventieve informatie via de gemeenschapswachten, de
EHBO- en de reddingspost, douches en toiletten en
Zon, Zee… Zorgeloos.
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Centraal
infopunt In&Uit
bestaat tien jaar

Op dinsdag 21 april ontving In&Uit, tien jaar na de
opening, de 6,6 miljoenste bezoeker. In&Uit is het
infopunt van Brugge waar
bezoekers en toeristen
terecht kunnen voor informatie, tickets en toeristische dienstverlening.
In 2003 ontstond het idee voor een eenloketfunctie met aandacht voor informatie én reservatie voor de verschillende sectoren uit de vrijetijdssector:
cultuur, toerisme, maar ook jeugd en
sport. Dit zowel voor bezoekers als
voor inwoners. In januari 2005 werd het
pilootproject herleid tot drie steden:
Brugge, Mechelen en Leuven. In&Uit
Brugge werd op 21 april 2005 geopend
op een centrale locatie: het gelijkvloers
van het Concertgebouw op 't Zand.
1 "Voor ons is In&Uit al van in het begin zeer belangrijk," zegt Bert Vanlaere, coördinator communicatie van
het Concertgebouw, "het is laagdrempelig, zodat iedereen er over de vloer

Cijfers en weetjes
- In 2014 kreeg In&Uit Brugge
384.656 bezoekers over de vloer.
Van het totale aantal bezoekers is
58 % toerist. 42 % van de bezoekers kocht tickets. Engelse toeristen hebben het grootste aandeel. Dan volgen de Nederlandse,
Spaanse en Duitse bezoekers.
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komt. In&Uit staat garant voor uitgebreide culturele dienstverlening en infoverstrekking. De baliebedienden zijn
meertalig en scholen zich constant bij
in het culturele aanbod om zo de bezoekers optimaal te adviseren."

1

"Ook voor de ticketverkoop is dit infopunt interessant," vertelt Evelyne Uleyn
verantwoordelijke klantendesk Concertgebouw", op jaarbasis spreken we over
een verkoop van ongeveer 13.000 tickets
voor het Concertgebouw alleen."
2 Bruggeling en kunstenaar Guido
Dobbelaere tref je meestal achter een
schildersezel aan, maar zijn vrouw
overtuigt hem om een toneelstuk of
een klassiek concert bij te wonen. 'Als
het op mijn computer thuis niet lukt om
tickets te bestellen, dan kom ik graag
langs bij In&Uit. Ik vind dit een fantastisch kantoor, op een centraal gelegen
plaats. Je wordt hier altijd op een zeer
vriendelijke manier behandeld. De medewerkers spreken met kennis van zaken. Ze weten de soms moeilijke voorstellingen op een menselijke manier te
vertalen voor hun klanten", zegt Guido.
3 Het koppel Svetlana en Alexis uit
Moskou waren van plan om enkel door
Frankrijk en Duitsland te reizen, maar
kozen er op het laatste nippertje voor
om ook ons land en Brugge te bezoeken in het bijzonder. De stad beviel
hen en in In&Uit kwamen ze extra
info sprokkelen. "Een stad zoals je in
een droom tegenkomt", zegt Svetlana.
"We hebben van de gratis wifi gebruik
gemaakt om een hotel te boeken. De
baliemedewerkers hebben ons goed
geholpen. We denken eraan om volgend jaar terug te keren".

- In&Uit Brugge verkocht in totaal
81.215 tickets, waarvan 49.572
via de balie en 31.643 online. In
april werden de meeste tickets
verkocht: 12.416. De voorverkoop
van het nieuwe cultuurseizoen
speelt daarin een belangrijke rol.
- In&Uit verkoopt naast de concerten van de Brugse cultuurhuizen
ook tickets voor de grote evene-
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menten zoals MAfestival, HeiligBloedprocessie, MOODS!, Cactusfestival, IJssculpturenfestival,
Theater aan Zee…
- Je kunt er ook terecht voor Kinepolis tickets, Lijntickets, postzegels, fiets- en wandelkaarten.
- Om klanten beter te bedienen,
wordt sinds september 2013 kosteloos wifi aangeboden.

Cultuurcentrum
viert twintigste
verjaardag
Het Cultuurcentrum is twintig jaar jong en dat wordt in
de verf gezet met een jubileumbrochure. Aan de hand van
twintig thema’s wordt teruggeblikt en vooruitgekeken.
Het feestseizoen 2015-2016 belooft een programma voor de
hele familie met dans, performance, theater, muziek, circus, humor, literatuur en beeldende kunst. Choreografen
als Alain Platel, Sidi Larbi Cherkaoui, Wim Vandekeybus,
Akram Khan, Anne Teresa De Keersmaeker en Emio Greco
komen meevieren en Jan Fabre mag aan de slag als curator van December Dance.
Op theatervlak staan Othello, De Kersentuin en Macbeth
opnieuw op het podium en de muziek wordt verzorgd door
Arno, Joost Zweegers, Stef Bos, Jan Dewilde en Guido Belcanto. Kamagurka en Saint-Amour mogen tijdens dit feestjaar uiteraard niet ontbreken, net als vertrouwde reeksen
als Nostalgia en Radio Columbus of festivals als Nothin’
but the blues en Airbag.
Nieuw is Belmundo, een festival met pittige parels uit de
mediterrane cultuur en zoals gewoonlijk zijn er Freespacetentoonstellingen, foyerconcerten of weerbarstig werk
van jonge choreografen als Jan Martens en Margrét Sara
Guðjónsdóttir. Zij gunnen je een blik op de kunst van morgen.
Het familiepubliek wordt ook getrakteerd op wonderlijke
voorstellingen, verrassende rondleidingen en ‘Krikrak’, een
nagelnieuw festival. Pubers noemt het Cultuurcentrum eerbiedig ‘verse maatjes’ en zij krijgen een aanbod op maat van
hun leefwereld. Jongvolwassenen zijn groot genoeg om zelf te
bepalen wat ze willen en dat kan binnen het aMAZe-project.

Cafégids Brugge
is online
Wil je dansen op hippe beats of meezingen met
ambiancenummers? Zit je liever rustig aan de toog
van een bruine kroeg? Ben je te vinden voor een
stomend kroegconcertje? In onze stad vind je het
allemaal, op wandelafstand van elkaar, want Brugge heeft een divers en bruisend uitgaansleven.
Om je nog beter op weg te helpen werd
www.cafegidsbrugge.be ontwikkeld. Deze website
biedt een overzicht van meer dan tachtig uitgaansgelegenheden in de binnenstad. Via een uitgekiende zoekmachine kies je op genre cafe, muziekstijl
en andere specifieke kenmerken. De site is vlot te
raadplegen op smartphone en tablet en kan dus
heel handig zijn tijdens een avondje uit. De ingebouwde gps-modus loodst je vlot naar je favoriete
stek. Je vindt ook nuttige info over faciliteiten in de
uitgaansbuurt zoals openbaar sanitair, fietsstallingen, openbaar vervoer…
De digitale gids werd opgemaakt in samenwerking
met het jongerenplatform Brugge Leeft. Zo worden ook tal van evenementen, optredens, comedyavonden… gekoppeld aan het café in kwestie.
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Winkelen
op zondag
in Brugge

In een toeristische stad als Brugge
zijn sowieso heel wat winkels open op
zondag, maar sinds kort is elke eerste
zondag van de maand ook winkelzondag. Dan zijn er van 13.00 tot 18.00
uur nog meer winkels open, behalve
op feestdagen. Geniet dus ook tijdens
de winkelzondag van de typische, gezellige Brugse zondagsfeer.

Bekijk alle winkels die deelnemen
aan de winkelzondagen op
www.brugge.be/shoppen-in-brugge

Minder
Mobielen
Centrale
bolt goed

's Zomers wordt veel tijd buiten doorgebracht. Toch is dat niet altijd zo vanzelfsprekend. Niet iedereen kan zomaar op de fiets of in de auto springen
om een terrasje mee te pikken of om
het openbaar vervoer te nemen naar
zee. Om die reden werd recent de Minder Mobielen Centrale (MMC) in Brugge in het leven geroepen.
De Minder Mobielen Centrale biedt
onder bepaalde voorwaarden vervoersmogelijkheden aan personen
met mobiliteitsproblemen, waaronder ook rolstoelgebruikers. De MMC
is ingebed in het dienstencentrum De
Balsemboom en werkt met vrijwillige
chauffeurs.

Dienstencentrum De Balsemboom,
t 050 32 68 88,
mindermobielencentrale@
dienstencentra-brugge.be
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Ook verenigingen kunnen
voortaan de
movilo's huren

Het stadsbestuur wil meer mensen
aanzetten om de fiets te gebruiken als
ze evenementen bijwonen. Daarom
kunnen erkende verenigingen en organisatoren van evenementen de mobiele fietsenrekken of 'movilo's' vanaf
nu gratis of tegen een laag tarief lenen of huren.
Het aanbod is groot, met drie modules
van driehonderd fietsen. Die zijn goed
voor negenhonderd fietsparkeerplaatsen. Geen enkele stad doet Brugge
dat na.
Bij evenementen moeten de movilo's
zich dicht bij de ingang bevinden en
goed zichtbaar zijn. De Stad ontwikkelde hiervoor nieuwe aanwijsborden.

Aanvragen via
dienst.vergunningen@brugge.be,
t 050 44 83 60

Verhuur
studentenfietsen in de lift

Nieuwe fietsroute
Groene Gordel
Brugge ingehuldigd
Onlangs werd in Brugge voor de vijfhonderdste keer dit schooljaar een studentenfiets verhuurd en dat is een nieuw
record. Het cijfer toont aan dat de gele
fietsen populair blijven onder studenten.
Binnen het Fietsplan Brugge is jaarlijks
22.000 euro voorzien, goed voor 450
fietsen. Het overige budget wordt voorzien door de scholen Howest en Vives.
Het bedrag gaat naar het onderhoud
en – indien nodig – naar het vervangen
van de fietsen. Het Fietspunt staat daar
voor in. De 450 studentenfietsen worden verhuurd aan studenten van Vives
en Howest. Uit de cijfers van het huidig schooljaar blijkt dat tot dusver 281
Vives-studenten en 219 Howest-studenten een fiets huurden. 34 % van hen
doet dit voor een gemiddelde periode
van een volledig studiejaar. Studenten
kunnen de fiets ook voor een kortere
periode gebruiken, met een minimumperiode van drie maanden. De huurprijs bedraagt 6 euro per maand.

Fietspunt Brugge of
www.brugge.be/studentenfietshuren

Sinds kort is het traject van de de Groene Fietsgordel Brugge volledig bewegwijzerd. De route loopt langs verrassende, aantrekkelijke groengebieden
vlakbij de stadsrand. De nieuwe fietsroute is de eerste in een nieuwe reeks
West-Vlaamse themaroutes. Je kunt
nu vlotjes in twee richtingen langs de
Groene Fietsgordel Brugge fietsen. De
routebordjes hebben hetzelfde formaat
als de bordjes van het fietsnetwerk en
dragen het Groene Gordellogo.
De fietsroute is 53,2 kilometer lang. Het
traject loopt langs 9 kilometer nieuw
ingerichte fietspaden en drie nieuwe
rustplaatsen: langs het kanaal BruggeOostende, bij het AZ Sint-Lucas en op
parking Oost in Damme. De route sluit
ook perfect aan op het fietspad op de
Brugse vesten. Langs de route werd en
wordt ook geïnvesteerd in kwaliteitsvolle, goed bereikbare groendomeinen
en veilige fietsoversteken.
Er werden werkzaamheden uitgevoerd in Tudor, aan het Fort van Beieren, het Verbrand Fort, de Pierlaponthoek, de Blankenbergse Dijk, in
het bos Foreest en in Ryckevelde, in

samenwerking met de buurgemeentes Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke,
Zuienkerke, Beernem en Damme.
De volgende jaren worden nog een
aantal nieuwe en veilige fietstrajecten
aangelegd. Speciale aandacht gaat
naar de aanlooproutes naar de Groene Fietsgordel, zodat je Brugge vanuit
de omringende gemeenten Damme,
Beernem, Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke en Zuienkerke veilig en vlot met
de fiets kunt bereiken.

De kaart van de nieuwe fietsroute is
beschikbaar bij Westtoer en wordt
verkocht in alle toeristische diensten
van de regio Brugs Ommeland.
De Groene Fietsgordel is een initiatief
van de Vlaamse Landmaatschappij, in
samenwerking met de Stad Brugge,
de Provincie West-Vlaanderen, het
Agentschap voor Natuur en Bos, het
Agentschap Wegen en Verkeer, Waterwegen en Zeekanaal NV en het
Regionaal Landschap Houtland.
www.groenegordelbrugge.be
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Jeugd en
studenten

Damse Vaart:
veiliger fietsen langs de
Noorweegse Kaai
De route langs de Damse Vaart is een absolute fietstopper, zowel voor de recreatieve fietser als voor het woonwerkverkeer richting Sint-Jozef, Koolkerke, Sint-Kruis en
buurgemeente Damme. Omdat veiligheid een van de topprioriteiten van het Fietsplan Brugge is, werden langs de
Noorweegse Kaai volgende maatregelen genomen.
Het kruispunt Gemeneweidestraat/Noorweegse Kaai werd
definitief afgesloten voor alle voertuigen, behalve voor
fietsers en bromfietsen klasse A. Ter hoogte van Gemeneweidestraat 107 werd een 'mensluis' geplaatst. Dit is een
sluis die enkel toegankelijk is voor voetgangers, fietsers en
paarden. Onlangs werd hier trouwens de provinciale ruitersroute geopend.
Het kruispunt Fortbekeweg - Noordreiestraat werd ook definitief afgesloten voor alle voertuigen, op fietsers en bromfietsen klasse A na. Op het einde van de Noordreiestraat staan
nu ook paaltjes. De bereikbaarheid van de landbouwvelden
en het domein Fort van Beieren blijft gegarandeerd.

Ontdek de stad op kindermaat
De brochure ‘Brugge door kinderogen’ werd ontworpen op
maat van families die de stad anders of beter willen leren
kennen. In de brochure vind je vier wandelingen, gekoppeld
aan leuke opdrachten en activiteiten. De brochure is er voor
kinderen van 4 tot 12 jaar. Je kunt ze gratis afhalen in de
volgende punten.
In & Uit, Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge
ma-zat: 10.00-17.00 uur, zondag en feestdagen:
10.00-14.00 uur
Communicatie & Citymarketing:
Burg 11, 8000 Brugge
ma-vrij: 8.30-12.30 uur en
14.00-18.00 uur,
zaterdag 9.00-12.00 uur
Voor meerdere exemplaren kun je terecht bij de dienst
Welzijn: Sociaal Huis, Hoogstraat 9, 8000 Brugge, ma-vrij:
8.30-12.00 uur en 13.30-16.00 uur
Downloaden kan via www.brugge.be

Voor de bewoners van de Fortbekeweg geldt de Noorweegse Kaai dus nu als enige ontsluiting tussen Brugge en
Damme. Aan de bewoners van de Noorweegse Kaai en de
bezoekende fietsers en voetgangers wordt gevraagd om in
dit gedeelte verdraagzaam met elkaar om te gaan. Voor de
bewoners van Koolkerke is de Brugse Steenweg voortaan
de enige ontsluitingsroute tussen Brugge en Damme.
Om de fietsveiligheid richting deze voortaan autoluwe fietsdijk te garanderen, werd in de Noorweegse Kaai, tussen
Christine D’haenstraat en de dam (kant bebouwing) het oude
fietspad opgebroken en vernieuwd. Op korte termijn wordt
ook een ontbrekend stuk fietspad gerealiseerd tussen de
ring en de Christine D’haenstraat, aan de kant van het water.
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In mei en juni zijn in Brugge weer vier speelpleinen geopend: Sikkelstraat/dreef Kruisabele, Park Ten Poele (Sint-Pieters), Patria (Assebroek)
en Jan Breydel (Sint-Andries).

Kwibus, een hele zomer
zorgeloos spelen!
Kwibus is de vakantiewerking van de Stad
voor kinderen vanaf het jaar dat ze 4 worden tot en met 15 jaar. Kom naar een van
de zeven locaties en speel er leuke spelletjes. Daag de animatoren uit voor een
watergevecht, bouw je eigen tentenkamp
of bedenk je eigen avontuur. Alles kan!

Ontdek meer over de natuur tijdens het Kidslab in Beisbroek
Elke woensdagnamiddag van de grote vakantie kun je in
het Kidslab in Natuurcentrum Beisbroek heel wat bijleren over de natuur. Een educatief medewerker van het
Natuurcentrum neemt je van 13.30 tot 15.00 uur mee
voor een wandeling op het domein. Daarna is er een uurtje tijd om de vondsten te bestuderen en om te knutselen.
Het Kidslab is er voor kinderen van 7 tot 12 jaar.
Afspraak aan het Natuurcentrum Beisbroek,
Zeeweg 96, 8200 Brugge.
Als je wilt deelnemen, moet je je inschrijven via
t 050 39 09 75 (tussen 14.00 en 17.00 uur) of
natuur@brugge.be. De prijs is 2 euro.
Je kunt aan maximum twee activiteiten per maand deelnemen.
1 en 8 juli: vlinders
15 en 22 juli: waterbeestjes
29 juli en 5 augustus: bijen, wespen,
hommels, zweefvliegen
12 en 19 augustus: libellen en waterjuffers
26 augustus: heide, planten en dieren

SWAP, jouw zotte zomer!
Ben je tussen 13 en 16 jaar en wil je een zotte zomer
beleven? Kom dan deze zomer naar SWAP!
Bezoek een pretpark, ga mee naar Kneistival of leef je uit
tijdens een van de avontuurlijke activiteiten zoals klimmen, survival of stand-up paddelen. Alleen of samen
met je vrienden, het wordt gewoon de max!
Bekijk het volledige aanbod op jeugddienstbrugge.be/
swap en reserveer tijdig jouw plaats!

Deelnemen kost 2 euro voor een halve dag
en 4 euro voor een volledige dag:
Van 1 juli tot en met 21 augustus in Basisschool De Regenboog, Karel Ledeganckstraat 3, 8000 Brugge
Van 1 juli tot en met 27 augustus in
- Basisschool De Bijenkorf,
Damsesteenweg 30, 8380 Brugge
- Basisschool De Triangel,
Diksmuidse Heerweg 159, 8200 Brugge
(ook voor kinderen met een beperking)
- Basisschool De Pannebeke,
Pannebekestraat 34, 8000 Brugge
(ook voor kinderen met een beperking)
- Basisschool De Tandem,
Leopold Debruynestraat 56,
8310 Brugge
- Basisschool Sint-Michiels,
Sint-Michielslaan 33, 8200 Brugge
Van 1 juli tot en met 28 augustus kun je
terecht in De Zandberg, Zandberg 8, 8310
Brugge, 1 juli - 28 augustus

Schrijf je nu nog in
voor Grabbelpas
Grabbel ook deze zomer mee in het uitgebreide activiteitenaanbod van Grabbelpas. Neem deel aan Body(p)art, maak je
eigen verf, schrijf een tekstjuweel of ga
op uitstap naar Boudewijn Seapark. Het
aanbod is bestemd voor kinderen vanaf
het jaar dat ze 4 worden tot en met 12 jaar.

jeugddienstbrugge.be/grabbelpas,
www.facebook.com/jeugddienstbrugge,
jeugddienst@brugge.be, t 050 44 83 33
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Dossier

Klimaatplan Brugge
‘Het klimaatverhaal is het verhaal van alle
Bruggelingen’
De huidige klimaatverandering die de mens mee veroorzaakt,
heeft wereldwijd grote gevolgen voor mens en milieu.
Door het auto- of vliegverkeer, werking van fabrieken… stijgt de
uitstoot van CO2 en wordt het natuurlijke evenwicht verstoord. Zo
ontstaat een versterkt broeikaseffect, verhoogt de gemiddelde
temperatuur en ontstaat een globale klimaatverandering.
Afhankelijk van de plaats waar je woont, kunnen de gevolgen meer
of minder doorwegen. Zo kunnen zware stormen, droogte of overvloedige regenval steeds vaker voorkomen. De seizoenen zijn erg
onstabiel geworden en dat heeft ook gevolgen voor de landbouw,
de fauna en flora. Het zeepeil stijgt, gletsjers smelten en de waterbevoorrading van heel wat mensen komt in gevaar.
Bijna 80% van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt veroorzaakt in
een stedelijke omgeving.
Steden zijn 'vervuilers', maar ze kunnen ook oplossingen aanreiken en werken rond volgende thema’s: duurzaam bouwen
en wonen, duurzame mobiliteit, hernieuwbare energie, meer
groen in en om de stad, lokaal voedsel produceren…
Steden staan wereldwijd klaar om deze uitdagingen aan te
gaan, dus ook Brugge doet mee.
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Brugge maakt Klimaatplan op
Met het Klimaatplan wil Brugge vanuit de lokale context de
strijd aangaan tegen de klimaatverandering. De Stad geeft
zelf het goede voorbeeld en wil ‘klimaatneutraal’ worden
tegen 2050. Het stadsbestuur zal alles in het werk stellen
om de CO2-uitstoot te reduceren tot een minimum en werkt
daarvoor samen met verschillende partners, zoals lokale
experten, burgers en bedrijven. Er wordt op zoek gegaan
naar lokale mogelijkheden en win-winsituaties in de lokale
economie, wonen in de stad...
Het plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad in het
voorjaar van 2014 en bevat het engagement om minstens
20% CO2 reductie te realiseren in Brugge tegen 2020. Op
die manier moet Brugge een klimaatneutrale stad worden tegen 2050.
Enkele aandachtspunten binnen het Klimaatplan zijn:
- Minder energie verbruiken en meer hernieuwbare energiebronnen aansnijden
- Een duurzaam mobiliteits– en fietsplan opmaken
- Klimaatbewust gedrag stimuleren bij de inwoners via
initiatieven als Green Track, een samenwerking tussen
Brugse culturele partners
- Sensibilisatie rond gezonde en duurzame voeding via acties zoals Let’s Go Veggie, volkstuintjes… Je leest hierover meer in het luik ‘Food Smart City’
- Meer groen in de stad, zowel in de binnenstad als in de
deelgemeentes.

Brugge wil voorloper zijn in Vlaanderen,
België en Europa
Om de inspanningen te bekrachtigen, tekende de Stad op
1 december 2014 ook het Burgemeestersconvenant. Dit
convenant is een initiatief van de Europese Commissie en
vraagt de medewerking van lokale besturen bij het halen
van de Europese klimaatdoelstellingen.
Via de ondertekening van het Burgemeestersconvenant
profileert Brugge zich als een toekomstgerichte voorloper
in Vlaanderen, België én Europa. Met deze verbintenis wil
Brugge de 20% CO2 reductiedoelstelling van de Europese
Unie tegen 2020 behalen en zelfs overtreffen.

Samenwerken = samen werken
De weg naar een CO2-neutrale stad is niet eenvoudig, maar
zeker mogelijk als de Stad ook op andere partners kan rekenen om haar doel te realiseren. Samenwerking met de
Bruggelingen, met bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties… is erg belangrijk. Kennis en
ideeën uitwisselen, is van essentieel belang om te komen
tot nieuwe inzichten en betere resultaten. Via samenwerking kunnen mooie projecten ontstaan. Het klimaatverhaal
is dus het verhaal van alle Bruggelingen.
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Green Track:
cultuurhuizen gaan
de ecologische toer op
De Brugse kunst- en cultuursector is alvast enthousiast om mee te
werken aan het Klimaatplan. In het voorjaar startten zij het samenwerkingsverband Green Track op, in navolging van Gent, Antwerpen, Leuven en Kortrijk. De Brugse cultuurhuizen willen hiermee
de sector duurzamer en meer ecologisch maken. De verschillende
organisaties ondertekenden een Green Track charter om op ecologisch gebied samen te werken en kennis met elkaar uit te wisselen.
De Werf nam het initiatief tot de opstart van Green Track Brugge.
Ook de stedelijke diensten zoals Musea, Erfgoedcel, Cultuur, Cultuurcentrum en Bibliotheek stappen hierin mee.
VEERLE MANS (DE WERF) Hanne Ghekiere, productiemedewerker van De Werf, trekt het netwerk samen met Rien Vandermeersch van Brugge Plus. Hij is projectmedewerker bij Kringloop Expo, wat ook al een mooi voorbeeld is van hoe men in de
museale sector ecologisch kan werken.
BiS Waaruit bestaat jullie engagement?
V. MANS Elke organisatie heeft een charter ondertekend waarmee ze de belofte doet om elk jaar een actieplan op te maken
met een aantal duurzame en ecologische doelstellingen. Het is
ook de bedoeling dat de organisaties regelmatig samenkomen
om hun ervaringen te delen en eventueel gezamenlijk acties op
te zetten. Elke organisatie verbindt er zich ook toe een interne
'eco-coach' aan te duiden. Die medewerker krijgt een driedaagse opleiding, zodat hij of zij als trekker voldoende de collega's op
sleeptouw kan nemen, achtergrondinformatie kan verzamelen
en voorstellen voor het actieplan kan doen. De dienst Leefmilieu
geeft ons raad en heeft ook een budget vrijgemaakt om ons een
paar keer per jaar te injecteren met externe expertise.
BiS Met welke concrete maatregelen wil De Werf de ecologische impact verkleinen?
V. MANS We zijn gestart met enkele kleine acties. We schenken
op kantoor kraantjeswater in plaats van water uit petflessen
en we vervangen de verlichting in de kantoren door LEDverlichting. Op langere termijn willen we ook de spots in de zaal
vervangen door LED. Sinds twee jaar versturen we geen papieren uitnodigingen meer voor evenementen en premières. Dit
gaat steeds meer digitaal. We hebben nog veel meer op ons
verlanglijstje staan en hopen daar in onze volgende beleidsperiode (2017-2021) stevig werk van te maken.
BiS Vragen jullie een inspanning van het publiek om mee te
werken?
V. MANS We willen ons publiek aansporen om met de fiets of
met het openbaar vervoer naar De Werf te komen. We merken
dat een groot deel van ons publiek al met de fiets komt en zijn
daarom momenteel met de Stad volop aan het onderzoeken of
we in de buurt een fietsenstalling kunnen plaatsen. Verder willen
we op termijn transparant communiceren over de acties die we
vervullen in het kader van Green Track. Op die manier willen we
ook ons publiek stimuleren steeds meer eco-bewust te worden!

20

Stad roept Klimaatforum in
het leven
Het lokale Klimaatforum is een overlegplatform waarin de Stad een open dialoog
wil aangaan met kennisinstellingen als
VIVES, HOWEST en het Europacollege, de
haven van Zeebrugge, werkgevers, werknemers en middenveldorganisaties. De
Stad wil samen met die partners streven
naar een gezonde, duurzame samenleving. Het Klimaatforum wil samen met
hen op zoek gaan naar concrete en (financieel) haalbare initiatieven op het vlak van
ecologie en economie.

Debatteer mee tijdens het
Klimaatkaffee
Het Klimaatkaffee wil Bruggelingen samenbrengen om te brainstormen over
acties die mogelijk zijn om het klimaat in
de stad te verbeteren. Een eerste bijeenkomst vond plaats eind maart. Tijdens
die samenkomst werden kennis en ideeën uitgewisseld, werd gediscussieerd en
gedebatteerd. Het Klimaatkaffee heeft
dus toekomstpotentieel. Wees er de volgende keer dus bij om ook jouw ideeën te
delen met andere Bruggelingen die zich
inzetten om in een gezonde, groene stad
te wonen en te leven.

Ook ‘De Toekomst
van Brugge’ gaat
klimaatneutraal
De Stad heeft bij de lancering van het platform 'De Toekomst van Brugge' heel wat
creatieve voorstellen gekregen met betrekking tot ecologie, duurzaamheid, energie... Ze gingen van 'Brugge als bijenstad'
tot energiecoöperaties en een eetbaar
park. Deze ideeën en de mensen erachter
geven de stad de nodige zuurstof.
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Bernard Mazijn,
moderator Klimaatforum
Brugge wil tegen 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Op 1 december 2014 ondertekende de Stad Brugge het Burgemeestersconvenant en werd het Klimaatforum opgestart. Het lokaal
Klimaatforum wil een open dialoog creëren tussen de Stad, de
kennisinstellingen (VIVES, HOWEST, Europacollege, instituut
voor duurzame ontwikkeling vzw), de ondernemerswereld
(vakbonden, werkgevers, MBZ) en het middenveld (ngo's en
consumentenvertegenwoordigers). De belangrijke uitdaging
is om te komen tot een concreet en haalbaar engagement voor
de uitbouw van een gezonde duurzame samenleving.
BERNARD MAZIJN We staan voor een reusachtige uitdaging. Tegen 2050 moeten we in Europa 80 tot 95 % broeikasgassen minder uitstoten om klimaatverandering tegen
te gaan. Dit heet mitigatie. Net zoals vele andere steden
heeft het Brugse stadsbestuur beslist om tegen dan klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat de broeikasgassen
die nog worden uitgestoten ook meteen weer worden gecompenseerd, door het aanplanten van bossen, bijvoorbeeld. Dit zal grote veranderingen met zich meebrengen
in de manier waarop we produceren en consumeren. Het
Klimaatforum moet mee helpen onderzoeken hoe dit kan
én het draagvlak hiervoor te vergroten.
BiS Wie neemt hieraan deel?
B. MAZIJN Het is steeds de bedoeling geweest om de sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbonden) ook
rond de tafel te hebben. Zij hebben de helft van het aantal
zitjes. De andere helft wordt ingenomen door vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties, Vormingsplus én - belangrijk - MBZ. Ook de Brugse instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek doen mee. De
vergaderingen zijn trouwens niet gesloten. Iedereen kan de
bijeenkomsten bijwonen.
BiS Waaruit bestaat het engagement van het Klimaatforum?
B. MAZIJN Op korte termijn doen we - in overleg - hetzelfde
als de Stad Brugge: het terugdringen van de uitstoot met 20
% tegen 2020. Het verschil is dat wij grote stappen voorbereiden om minder broeikasgassen uit te stoten (80 tot 95%
minder tegen 2050).

22

We voorzien drie fasen. Tot na deze zomer zijn we bezig
met kennis op te doen, onder andere door te onderzoeken
hoe andere steden tewerk gaan. Daarna maken we een
plan voor klimaatneutraliteit en vanaf eind 2016/begin 2017
moet de uitvoering van de maatregelen beginnen.
Alles zal natuurlijk afhangen van het concrete engagement van de Stad Brugge én van de stakeholders. Daarmee bedoel ik dat bedrijven, werknemers, ngo's, kennisinstellingen… orde op zaken moeten stellen bij zichzelf.
Het havenbestuur van Zeebrugge is daarin een heel belangrijke speler.
BiS Welke concrete acties zijn al uit het Klimaatforum
voortgevloeid?
B. MAZIJN In het kader van de kennisopbouw hebben we
samen met de Provincie West-Vlaanderen en WVI een studienamiddag georganiseerd. We werken ook mee aan het
Energie Actie Plan (SEAP) dat de Stad Brugge moet opstellen. Verder bekijken we ook wat mogelijk is rond de ideeën
die de burgers tijdens de Klimaatcafés naar voor brachten.
Daarnaast starten we binnenkort een werkgroep die zal onderzoeken wat kan gebeuren in de tertiaire sector (rusthuizen, scholen, kantoorgebouwen…).
Na de zomer gaan we ons verdiepen in de gevolgen van klimaatverandering. We kunnen inderdaad alles op alles zetten om minder broeikasgassen uit te stoten, maar in feite
zijn we (wereldwijd) nog al laat met onze acties. Klimaatverandering doet zich al in zekere mate voor en dat betekent dat we ons zullen moeten wapenen. Dit heet adaptatie.
BiS Hoe probeert u de bevolking te overtuigen van de
noodzaak van een gezonde duurzame samenleving?
B. MAZIJN Het gaat erom welke wereld we willen nalaten
voor onze kinderen en kleinkinderen? Aan de vooravond van
een wereldtop over deze problematiek, exact drie jaar geleden, schreef de hoofdredacteur van het bekende tijdschrift
Nature dat “de opeenvolging van bewijzen het uitschreeuwt
dat de gevolgen van niet-handelen verschrikkelijk zouden
kunnen zijn." Als lesgever en onderzoeker in die materie
kan ik dit alleen maar bevestigen. Mijn bureau ligt vol (internationale) wetenschappelijke rapporten die dit onderbouwen. Het is dus de plicht van elk van ons om hieraan
mee te werken.

Brugge moet ook
Food Smart City worden
De wereld kan er over een halve eeuw helemaal anders
uitzien. De VN voorspelt dat er tegen 2050 ongeveer 9 miljard mensen zullen rondlopen. De verwachtingen zijn dat
tegen 2025 ongeveer 64 % van de mensheid met watertekort zal leven. Als de vele voorspellingen over de klimaatverandering uitkomen, zoals grote droogte of overstromingen, kan een groot voedseltekort ontstaan.
(Bron: Voedselverspilling: literatuurstudie, OVAM, 2011)
Daarom bevat het Klimaatplan verschillende acties rond
duurzame voeding, met thema's als koken met lokale ingrediënten, zelf je groenten telen, minder vlees eten, beter
bewaren, minder verspillen, kiezen voor fairtrade en biologische producten…
Via het netwerk ‘Food Smart Cities for Development’ werkt de
Stad ook samen met negen andere Europese steden, waaronder Milaan (leadpartner), Turijn, Marseille, Barcelona…
De bedoeling is om via uitwisselingen en vormingen een
duurzaam voedselbeleid te ontwikkelen en samen met verschillende partners nieuwe initiatieven op te zetten. Consumenten moeten bijvoorbeeld gestimuleerd worden om
producten te kopen bij lokale boeren of hoevewinkels. Ook
het gegeven stadslandbouw is nieuw en kan verder worden
uitgewerkt. Het kan gaan om stadstuinen en pluktuinen tot
sla in vensterbakken. Duurzame voeding is ook het principe
achter fairtradeproducten.
Brugse verenigingen die rond deze thema’s werken, verenigen zich in het Food Lab, om daarrond acties uit te
werken en een strategie uit te stippelen. Wil jouw organisatie meewerken in het Food Lab, neem dan contact op
met de dienst Leefmilieu:
leefmilieu@brugge.be, t 050 44 83 44

Hoe kun je thuis meehelpen?
In Vlaanderen verspillen alle gezinnen per jaar ongeveer
120.000 ton bruikbaar voedsel. Dat zijn 5.000 gevulde vuilniswagens in een file van 35 km.
De voedselverspilling kost per persoon gemiddeld 76 euro.
Voor een gemiddeld huishouden van 2,4 personen kost
voedselverspilling 182 euro. Gezamenlijk gooien alle consumenten jaarlijks gemiddeld 475 miljoen euro in de vuilbak.
Om te voorkomen dat je etenswaren moet weggooien, kun
je de volgende vuistregels hanteren:
- Als je je eigen groenten teelt: plan goed en teel alleen
wat je gezin lust
- Maak een boodschappenlijstje, dan koop je niet teveel
- Bewaar en hergebruik restjes
- Bewaar je voedsel op de juiste plaats in de koelkast
- Kijk naar de houdbaarheidsdatum:
THT of ‘Ten minste houdbaar tot’ - Meestal is er na de
aangegeven datum wel een daling in kwaliteit en wordt
er verondersteld dat de consument toch even checkt
(aan de hand van geur, uitzicht, aanvoelen…) of het product nog geschikt is voor consumptie. Er is geen sprake
van gevaar voor de gezondheid. Sommige producten
zijn na het verstrijken van de THT-datum zelfs nog jaren
houdbaar.
TGT of ‘Te gebruiken tot’ - Hierbij gaat het om producten
die op korte tijd kunnen bederven en waarbij opeten na
bederf een risico voor de gezondheid kan inhouden.
Heb je toch over, verwerk restjes dan op een andere
manier. Rijst, sla, brood of tomaat kun je bijvoorbeeld
nog gebruiken als voedsel voor de kippen. Als je geen
huisdieren hebt, kun je de overschotten composteren.
De kringloopkrachten van dienst Leefmilieu helpen je
daarbij graag op weg.

www.vlaco.be

23

Kringlooptuinieren
voor een beter milieu
Ecologisch tuinieren zit in de lift en de Brugse volkstuintjes
kennen een groot succes. Marleen Legon en Benny Vilters
zijn de kringloopkrachten van de volkstuintjes op site Gentele en Duivekeet in Sint-Pieters. Zij vertellen over het hoe
en wat van kringlooptuinieren.
BiS Wat is kringlooptuinieren precies?
BENNY VILTERS Kringlooptuinieren is een ecologische
manier van tuinieren waarbij we zo weinig mogelijk afval
willen produceren. Daar bij is de bedoeling dat je opeet wat
je plant en de resten gebruikt voor de composthoop. We
werken ook seizoensgebonden en wisselen groenten uit
met elkaar. Iedereen plant wat hij of zij lust. Je kunt niet
alles opeten wat je plant, dus het overschot verdelen we
onder elkaar.
MARLEEN LEGON Het gaat ook verder dan louter tuinieren. We leggen de mensen uit wat ze met restjes voedsel
kunnen doen. Overschot van gekookte aardappelen kun je
bijvoorbeeld perfect de volgende dag als dikmaker in de
soep gebruiken. Kringlooptuinieren houdt in dat er zo weinig mogelijk in de vuilnisbak belandt.
BiS Wat is jullie functie als kringloopkrachten op de site
Gentele en Duivekeet?
B. VILTERS Als tuinverantwoordelijke sta ik op vrijwillige
basis in voor het onderhoud van de tuin. Bovendien ben ik
compostmeester/kringloopkracht. Daarvoor volgde ik met
Marleen een erkende opleiding bij IVBO. Nu gebruiken we
onze kennis om mensen de juiste technieken van het composteren aan te leren.
M. LEGON Educatie is een groot onderdeel van onze functie. We zijn druk bezig met het verbeteren en vergroten van
onze educatieve hoek. Zo hebben we vierkantemetertuintjes die we zullen gebruiken om klassen te onderwijzen
over tuinieren. Er komen ook een bessenhaag en fruitbomen om later cursussen over snoeien en over het maken
van confituur in te richten.
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BiS Waarom is kringlooptuinieren volgens jou belangrijk?
M. LEGON Ten eerste is het goed voor het milieu, want we
tuinieren op een ecologische manier en hergebruiken alles
wat we oogsten. Ook onze infrastructuur en ons materiaal
zijn vaak gerecycleerd. De banken in de tuin maakte mijn
man uit oude paletten en onze kruidenspiraal bestaat uit
oude bouwstenen.
B. VILTERS Even belangrijk is de positieve sociale impact.
Mensen van verschillende leeftijden komen samen om in
de tuin te werken en maken al snel een praatje met elkaar.
Het is hier een heel gezellige boel!
M. LEGON Het is ook fijn om te zien dat kinderen met een
afkeer voor bepaalde groenten, deze plots wel lusten. Wanneer ze het volledige proces van zaadje tot groente meemaken, zijn ze meer geneigd om de groente te proeven.
BiS Heb je tips voor mensen die zelf een tuintje willen
starten?
B. VILTERS Probeer om zo weinig mogelijk afval te produceren en zo veel mogelijk te recycleren. Gemaaid gras kan
je bijvoorbeeld perfect als meststof gebruiken als je het uitgespreid laat drogen op de grond.
M. LEGON Iedereen kan kringlooptuinieren, zelfs mensen
die op een appartement wonen of een klein tuintje hebben.
Op slechts een vierkante meter kun je immers meer kweken dan je denkt. Wie meer informatie wil over ecologisch
tuinieren, is steeds welkom bij ons. Infosessies rond dit
thema kun je aanvragen bij dienst Leefmilieu.

Wil je deelnemen aan het klimaatverhaal?
Je initiatieven, ideeën en tips zijn welkom!
Dienst Leefmilieu, Walweinstraat 20,
8000 Brugge, leefmilieu@brugge.be, t 050 44 83 44
Blijf op de hoogte via onze Facebook pagina:
Brugge klimaatneutraal

Vrouwenwandeling
ZIJ-Straten II
Maak kennis met het leven van enkele vrouwen na de
Franse Revolutie

Nieuwe Cambio
autostandplaats
Er is steeds meer vraag naar Cambio deelauto’s.
Daarom werd een extra standplaats ingericht
aan het Station, met name in de parking van de
NMBS, kant Sint-Michiels. Brugge telt nu al zeven Cambio uitleenpunten voor acht deelvoertuigen, waaronder ook een kleine bestelwagen. Zowat driehonderd Bruggelingen maken al gebruik
van dit systeem.
In de vorige editie verscheen ook een oproep om
te laten weten waar jij graag een nieuw ophaalpunt voor Cambio ingericht zag. De bevraging
kende een mooie respons en zowel inwoners uit
het centrum als uit de rand brachten hun stem
uit. Cambio heeft intussen de resultaten verwerkt en bekijkt samen met de Stad hoe nieuwe
standplaatsen kunnen worden gecreëerd en het
systeem kan worden uitgebreid.

www.cambio.be

Probeer gratis de bus
in jouw buurt
Tot eind juli mogen de inwoners van de Baron Ruzettelaan en het Sint-Lucaskwartier de lijnen 2,
20 en 21 gratis uitproberen. Met het probeerticket
dat ze krijgen toegestuurd, kunnen ze alleen of
met twee een gratis busreis van en naar de binnenstad maken.
In augustus is het de
beurt aan de inwoners
van de wijk Sint-Willibrordus in Sint-Andries,
bediend door bus 25, en
in september is het aan
de inwoners van het Begijnhof en het Meersenkwartier.

‘Zij-straten II’ neemt je mee op een tocht doorheen de geschiedenis van de vrouw in het Brugge van na de Franse
Revolutie. Deze periode luidde het begin in van een tijd vol
verwezenlijkingen en veranderingen voor vrouwen. De wandeling troont je mee naar de onbekendere stukjes van Brugge. Een ervaren gids geeft je meer uitleg over de verschillende rollen die vrouwen speelden in de kunst, de politiek,
de gezondheidszorg, het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Diversiteitsdienst@brugge.be,t 050 44 82 44,
zaterdag 19 september, 10.00 tot 12.00 uur,
start aan ingang Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge,
eindpunt op de Markt, kostprijs 5 euro
Vooraf inschrijven is nodig en kan bij Vormingplus:
regio.brugge@vormingplus.be,
www.vormingplus.be/brugge, t 050 33 01 12

Prinsen- en prinsessenkwartier binnenkort in ’t nieuw
Het prinsen- en prinsessenkwartier in Assebroek,
tussen de Astridlaan, de
Olmendreef, de Koning
Boudewijnlaan en de Daverlostraat, wordt grondig
aangepakt. Er komt nieuwe riolering, de nutsleidingen worden aangepast
en vernieuwd en het openbaar verlichtingsnet wordt
energiezuinig
gemaakt.
Voorts worden de voetpaden en parkeerstroken
vernieuwd en waar nodig
wordt ook de rijweg aangepakt. De oude bomen
maken plaats voor nieuwe exemplaren in plantvakken in
de parkeerstroken.
De wijk heeft ook het zone 30 statuut. Een aantal maatregelen zorgt ervoor dat deze snelheidsbeperking beter zal
worden nageleefd: plateaus op de kruispunten, een smallere rijweg… De uitvoering gebeurt in drie fasen en zal tegen eind 2016 afgerond zijn.
Je kunt de plannen inkijken op www.brugge.be/plannen
> prinsen- en prinsessenkwartier.
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Vacatures
voor vrijwilligers
Zowat een op vijf Bruggelingen doet vrijwilligerswerk. De vacatures in BruggeInspraak zijn
de meest dringende. Misschien zit er iets bij
voor jou?

Kantoor Vrijwilliger

Kazou Brugge gaat op zoek naar een vrijwilliger die het administratief team wil ondersteunen: helpen met het nemen van kopieën, verzendingen doen... Wil je enkele dagen per week
komen helpen? Maak dan vlug een afspraak
met de vakantiedienst.
Kazou Brugge
Joannes Logghe
t 050 44 03 62
kazou.brugge@cm.be

Hulp in eetzaal

De basisschool Sint-Jozef in de binnenstad is
op zoek naar vrijwilligers die ‘s middags een
uurtje (of twee) willen helpen in de eetzaal en
bij het toezicht op de speelplaats. Dit vanaf
september, minimaal van 12.00 tot 13.00 uur.
Je hoeft niet elke dag beschikbaar te zijn, alle
hulp welkom!
Sint-Jozefsinstituut
Inge Dupont
t 0483 29 29 77
info@basisschoolsintjozef.be

Regio 8380

Toffe, creatieve en/of sportieve krachten gezocht om het team van ZOC te versterken. Je
bent vlot en sociaal? Kom dan bij ons aankloppen voor het begeleiden van sport- en creacursussen als vrijwilliger in Zeebrugge.
ZOC
Bart Lambrecht
t 050 55 01 31
Bart.Lambrecht@ocmw-brugge.be

Vrijwilligerscentrale,
Kraanplein 6, 8000 Brugge, t 050 44 86 49,
www.brugge.be/vrijwilligerscentrale,
lien.dereere@brugge.be
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Gezocht:
Brugse handelaars
met een hart voor
vrijwilligerswerk!
De Vrijwilligerscentrale bestaat vijf jaar en dat wordt gevierd.
Om Brugse vrijwilligers en mantelzorgers extra te bedanken
wil het stadsbestuur hen een ‘Doe Goed Pas’ aanbieden.
Deze unieke kortingskaart wordt eind dit jaar verspreid en
zal vanaf 1 januari 2016 geldig zijn voor de periode van een
jaar. Maar liefst 10.000 vrijwilligers en mantelzorgers, verspreid over meer dan tweehonderd Brugse organisaties,
zullen recht hebben op de ‘Doe Goed Pas’.
De Vrijwilligerscentrale is op zoek naar enthousiaste lokale handelaars die willen meewerken aan dit unieke project
en een korting of een ander leuk voordeel willen aanbieden. Zo bereik je niet alleen een nieuw cliënteel, je toont
ook je goed hart voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. Bovendien wordt het geven van je bijdrage passend in de verf
gezet en verspreid.
Wil je mee deel uitmaken van de 'Doe Goed Pas sponsors' neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale op
t 050 44 86 48 of via lies.tamsin@brugge.be

Zamel
taxussnoeisel
in en strijd mee
tegen kanker
Brugge
gaststad
voor eerste
Vlaamse
sportinnovatiecongres op
15 oktober

Brugge is op donderdag 15 oktober
gaststad voor het allereerste sportinnovatiecongres in Vlaanderen.
Professionals uit de sportsector en
studenten worden in het Bloso-centrum Brugge verwacht. Verschillende
sprekers lichten er hun vooruitstrevende kijk op sport toe. Het sportinnovatiecongres is een initiatief van
het Kennis- en Informatiecentrum
(KICS) van Bloso, met de steun van
de Stad.

www.bloso.be/sportpromotie/
sportinnovatiecongresVlaanderen

Het is ondertussen een traditie. Wie
tussen 15 juni en 31 augustus 2015
zijn taxushaag snoeit, kan dat snoeisel bij de Brugse containerparken
doneren aan 'Vergroot de Hoop'. Deze
actie is cruciaal voor duizenden kankerpatiënten. Uit het taxussnoeisel
wordt baccatine gewonnen, de grondstof voor het kankerremmende middel
Taxol. Bovendien ontvangen de containerparken in ruil een geldbedrag dat
ze doorstorten aan lokale organisaties
die werken rond kankerpreventie.
Wat ooit begon als een lokaal initiatief
is uitgegroeid tot een landelijke actie.
Bovendien heeft de wetenschappelijke vooruitgang ervoor gezorgd dat
steeds meer kankers gebaat zijn bij
een behandeling met Taxol. Zo geeft
ons taxussnoeisel meer kankerpatiënten dan ooit hoop op een nieuwe
toekomst.
Aangeboden snoeisel moet zuiver zijn
mag enkel de nieuwe, lichtgroene
taxusaangroei bevatten. Vergroot de
Hoop plaatste op Youtube een instructiefilmpje dat toont hoe het snoeisel best opgevangen en aangeboden
wordt: https://youtube/ AZp8DvouNtc

Brugse
Cultuurmarkt
tijdens Autoloze
Zondag op
20 september

Na het succes van vorig jaar, organiseert de dienst Cultuur opnieuw de
Brugse Cultuurmarkt in het kader
van Autoloze Zondag. Verschillende
Brugse cultuurhuizen zetten hun
beste beentje voor om iedereen warm
te maken voor het komende culturele
seizoen. Ongestoord door verkeer,
kunnen geïnteresseerden langs de
verschillende standjes op de Markt
kuieren, want Brugge leeft en dat zul
je merken! Onze stad bruist van jong
en oud talent dat staat te popelen om
zichzelf te bewijzen. Zowel leken als
ervaren cultuurfanaten zijn welkom
om te proeven van het culturele aanbod in 2015-2016. Op het grote podium
worden live teasers gepresenteerd en
er is randanimatie.
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Tentoonstelling
Passé Composé
belicht het
ontstaan van de
Gruuthusecollectie
In 1865 kwamen ‘te Brugge eenige kunstminnaren bijeen
met het doel eene maatschappij te stichten tot het opzamelen en bewaren der voorwerpen die Brugge’s en Vlaanderen’s vroegeren kunstroem konden verheerlijken.’ (uit de
verslagboeken van de Société Archéologique)
In 2015 is het 150 jaar geleden dat in Brugge de Société Archéologique de Bruges of het Oudheidkundig Genootschap
van Brugge in het leven werd geroepen. De vereniging bracht
in zijn honderdjarig bestaan een rijke verzameling beelden,
meubelen, textiel en keramiek van Brugse, Vlaamse en Europese oorsprong bij elkaar. De collectie van het Gruuthusemuseum bouwt daar vandaag nog steeds op verder.

Verhaal van het ontstaan
Op 1 maart 1865 bogen zeven mannen zich een eerste keer
over een voorstel van reglement voor een nieuw op te richten vereniging. Het werd opgesteld door rijksarchivaris Felix
Hendrik D’Hoop, de oudheidkundige James Weale en priester-dichter Guido Gezelle. Na nog enkele vergadering volgde
op 23 maart 1865 de goedkeuring van de statuten. Twaalf
stichtende leden zetten hun handtekening eronder. Naast de
al vernoemde drie tekenden ook Felix de Bethune, Louis Gilliodts Van Severen, Charles (Karel) Verschelde, Henri Dobbelaere, Charles De Poorter, William Brangwyn, Hugo Verriest,
baron ’t Serclaes de Moerkerke en E. vanden Bussche. De
Société Archéologique de Bruges was geboren. Hun streven:
‘oudheidkundige en kunstvoorwerpen opsporen en verzamelen en deze bewaren in een openbaar museum’.
Het is de start van een heel uiteenlopende collectie. Het
Genootschap huldigde het gedachtengoed van de neogotiek. Veel van de eerste collectiestukken sluiten hier
naadloos bij aan. De collectie groeide aan met middeleeuwse heiligenbeelden, ivoren gotische paxtafels,
maar ook met archeologische vondsten. Ook steenfragmenten van afbraken in de binnenstad werden vanaf het
prille begin gretig verzameld. De collectie diende niet
alleen als documentatie van een vervlogen tijd, maar ook
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als model voor kunstenaars. Glazeniers zoals Samuel
Coucke of Henri Dobbelaere gebruikten de gotische modellen om hun eigen neogotische ontwerpen te verfijnen.
Regelmatig werden ook middeleeuwse beelden en steenfragmenten afgegoten in gips, om de objecten beter te
kunnen bestuderen. Een andere kopieertechniek was die
van de wrijfprent. Stichter James Weale maakte zelf dat
soort prenten van verschillende grafmonumenten in WestVlaanderen. Hij verkocht ze later aan het Genootschap. Het
zijn belangrijke stukken omdat de grafmonumenten vaak
verdwenen zijn en de wrijfprenten het enige overblijfsel zijn.

Collectie verhuisde van het Belfort naar
Gruuthuse
Een jaar na de oprichting opende het Genootschap een
museum in de Hallen van het Belfort. In de jaren daarop
groeide de collectie sterk aan. Het Genootschap liet zijn oog
vallen op het wat vervallen Gruuthusepaleis. De leden overtuigden het stadsbestuur om het paleis aan te kopen om er
hun museum in onder te brengen. Aan de vooravond van de
Eerste Wereldoorlog was de verhuis afgerond.
Een halve eeuw later, in 1954, vroeg het Oudheidkundig
Genootschap aan de Stad om het museum over te nemen.
Sinds 1 januari 1955 is het Gruuthusemuseum een stedelijk museum. De Gruuthusecollectie is sindsdien blijven
groeien en wordt nog steeds aangevuld. De verzameling
telt nu een kleine 20.000 individuele objecten waarvan de
oudste 12de-eeuws en de jongste begin 20ste-eeuws zijn.
Op dit ogenblik is het Gruuthusepaleis gesloten voor restauratie en herinrichting. In het Gezellemuseum kun je nu
de vroegst verzamelde stukken gaan bekijken en je komt er
meer te weten over het ontstaan van de collectie.
Gezellemuseum, Rolweg 64, 8000 Brugge,
Nog tot 3 januari 2016, open van dinsdag tot zondag van
9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Gratis voor Bruggelingen
www.museabrugge.be

Volksspelen
troef in Café
Vlissinghe deze
zomer!

Groeningemuseum
presenteert
bruiklenen uit het
Broelmuseum
Het Groeningemuseum focust deze zomer
op de eigen 18de- en 19de-eeuwse collectie en presenteert enkele interessante
bruiklenen uit het Kortrijkse Broelmuseum. Deze werken zullen ongeveer twee
jaar in Brugge te zien zijn. Zowel rococo,
neoclassicistische als romantische werken van M. De Visch, J. Garemijn, J. Suvée,
P. De Cock, F. Wynckelman, J. Odevaere, F.
Kinsoen en E. Wallays worden er in de kabinetten tentoongesteld. Ook de grote aanpalende zaal kreeg een nieuwe invulling
met aandacht voor de Brugse kunstenaars
E. De Jans en E. Van Hove, de symbolistische en naturalistische stijlstromingen en
enkele kunstwerken van J. Ensor.
Uit het Kortrijkse Broelmuseum is onder
meer een interessant 16de-eeuws portret
van de Antwerpse schilder Adriaan Key te
zien. Dit haarfijn geschilderd en uiterst gedetailleerd portret vormt een prachtige aanvulling op de eigen renaissancecollectie.

Groeningemuseum,
Dijver 12, 8000 Brugge
Nog tot 18 oktober, open van dinsdag tot
zondag van 9.30 tot 17.00 uur.
Gratis voor Bruggelingen
www.museabrugge.be

Sinds jaar en dag kun je je in de tuin van Café Vlissinghe aan een spelletje petanque wagen. Weinigen weten echter nog dat vroeger het bolspel
en de wilde pasbaan heel populair waren. Naar aanleiding van de viering
500 jaar Café Vlissinghe wordt de bolbaan opnieuw aangelegd. Samen
met Erfgoedcel Brugge worden ook workshops en initiaties in dit vergeten spel voorzien. Zin om deze oude volkssport opnieuw te proberen? Of
ben je al gebeten door het bollen? Neem deel aan het tornooi! Alleen,
of misschien wel met een nieuwe Brugse bolvereniging? Stel je ploeg
samen en strijd mee om de allereerste Vlissinghe-cup!
In samenwerking met het Comité voor Initiatief en het Volkskundemuseum wordt ook een parcours met oude volksspelen opgezet. Geef een
krachtige ruk aan het touwtje van de toptafel, focus je blik bij het sjoelbakken en omzeil de ‘zot’ bij het pierbollen. Deze en andere volksspelen
kun je ontdekken tijdens de zomer in Café Vlissinghe.

Café Vlissinghe, Blekersstraat 2 en
Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Bollen in de tuin: vanaf 1 juli tijdens openingsuren
Vlissinghe-cup bollen: finale weekend 1 en 2 augustus,
Volksspelenparcours: zaterdag 29 en zondag 30 augustus,
van 13.00 tot 17.00 uur
Workshops bollen: zondag 19 juli en vrijdag 21 augustus
info@cafévlissinghe.be en www.cafevlissinghe.be/500
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Fotonale Brugge 2015: ‘Mens’
De fotowedstrijd Fotonale Brugge is met zijn derde editie een
vaste waarde. Deze keer is het thema ‘Mens.’ Deelnemers
kunnen dit opnieuw vrij en ruim interpreteren.
Elke fotograaf mag maximaal drie foto’s inzenden voor de
deadline van 4 oktober 2015. Een jury van deskundigen selecteert drie winnaars.
Voor het winnende werk is een geldprijs van 750 euro voorzien, de tweede prijs bedraagt 500 euro, de derde 250 euro.
Aan de fotowedstrijd is een tentoonstelling gekoppeld die
loopt van 17 december 2015 tot 14 januari 2016 in de Hal Cultuur in ’t Brugse Vrije.
Het wedstrijdreglement en het inschrijvingsformulier vind je
op www.brugge.be. Je kunt ze ook afhalen in de dienst Cultuur of opvragen via fotonale@brugge.be

Dienst Cultuur, AC 't Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge,
t 050 44 82 72, fotonale@brugge.be

App Xplore Bruges
bevat drie nieuwe routes
Xplore Bruges, het nieuwe mediaplatform van de Stad
Brugge voor IOS en Android, werd verrijkt met een wandelparcours rond de Triënnale Brugge en twee fietsroutes.
De fietsroutes ‘Binnen en Buiten’ nemen je mee naar de winter- en zomerverblijven van de Brugse elite van de late middeleeuwen tot in de 20ste eeuw. De route Noord gaat op verkenning in Brugge, Damme en Oostkerke. De route Brugge
Zuid brengt je van Brugge naar Oostkamp, Zedelgem en Loppem terug naar Brugge. Je leert meer over de kastelen en
de bijhorende winterhuizen en het leven van enkele Brugse
adellijke families.
Via de 'Triënnale app' maak je kennis met het kunstparcours
van de Triënnale in de binnenstad. Laat je verrassen door de
verbeelding van internationaal gerenommeerde kunstenaars
en architecten die aan de slag gingen met het thema van globale verstedelijking.

www.xplorebruges.be
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Het gratis festival Vama Veche opent de zomervakantie.
De vrijkaarten voor MOODS! zijn uitgedeeld.

Nieuwe vraag:

Hoe heet het samenwerkingsverband dat de cultuurhuizen
duurzamer en ecologischer moet maken?
Ook deze keer zijn er vijf loopoutfits van Stad Brugge, ter waarde van
50 euro, te winnen

wedstrijdvraag

Stuur je antwoord vóór 17 juli 2015 naar persdienst@brugge.be of
Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge.

Naam en voornaam:

Geboortejaar:
Adres:

E-mail + tel.:

Antwoord wedstrijdvraag:

Maat (S/M/L/XL/XXL):

meldingskaart

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

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding
Te bezorgen aan het Meldpunt, Communicatie & Citymarketing,
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 Communicatie & Citymarketing contacteren op
t 050 44 81 00, f 050 44 82 98, persdienst@brugge.be, Burg 11, 8000 Brugge.
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Foodcourt op de Vismarkt
Op de Vismarkt vindt elke vrijdagavond in juli en augustus een foodcourt plaats. Vanaf 16.00 uur zetten de lokale horeca en handelaars
er kraampjes op met verschillende hapjes. Gezellig samenzijn, iets
eten en drinken: een perfecte activiteit om het weekend in te zetten.
Vanaf 3 juli op de Vismarkt!

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.

