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Beste
Bruggeling

Op zaterdag 17 januari 2015 meerDe impact van de haven op onze
stad en regio is niet te onderde in Zeebrugge het grootste containerschip ter wereld aan. Het
schatten. Ook de problematiek van
vertrok vanuit Hamburg en bereikde Ringvaart is er onlosmakelijk
De impact van de
mee verbonden. Met het project
te in de namiddag vlot zijn bestemBrugse Stadsvaart willen we, in
ming. Dat dit soort schepen de
haven op onze stad
samenwerking met Waterwegen
weg vindt naar onze haven, bewijst
en regio is niet te
en Zeekanaal NV, de mobiliteit op
dat de Zeehaven van Brugge geen
het water en op de weg verbetekleine speler is op wereldvlak. De
onderschatten
Zeehaven van Brugge is, samen
ren. Onze eerste betrachting is om
met het toerisme, een van de begeen open bruggen meer te heblangrijkste economische motoren
ben tijdens de ochtend- en avondvan onze stad. De bereikbaarheid
spits. We opteren voor een nieuwe
van de haven is daarom van cruciDampoortsluis en een nieuwe brug
aal belang. In dit nummer leest u heel wat meer over de in Steenbrugge. Als het kan, willen we ook een nieuwe
aanleg van de A11, essentieel voor een goede ontslui- fietsersbrug integreren. Een vlottere Ringvaart met
ting en een van de meest ingrijpende infrastructuur- nieuwe bruggen betekent een vlotter verkeer en dat is
werkzaamheden in jaren voor onze stad. Met een totale uiteraard ons streven. In samenwerking met Waterwelengte van 12 km zal de A11 voor een vlotte verbinding gen en Zeekanaal zullen wij als Stad in een latere fase
zorgen tussen de Zeehaven van Brugge en het binnen- ook een communicatie- en participatietraject opstarten.
land. Wie nu via de N31 van Brugge naar Zeebrugge Wordt dus zeker vervolgd. Houd uw BruggeINspraak in
rijdt, ziet de werven dag na dag veranderen. We pro- de gaten.
beren de hinder en de impact ervan op de omliggende
woonzones tot een minimum te beperken. De leefbaarheid van onze noordelijk gelegen deelgemeentes ligt
ons na aan het hart. Klare en duidelijke informatie zijn
daarbij van essentieel belang. Vandaar ook het uitge- Renaat Landuyt,
burgemeester van Brugge
breide artikel rond de werkzaamheden.

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

Peter Clerckx
‘Supervrijwilliger’

Het woord 'vrijwillig' staat met stip genoteerd in het
woordenboek van Peter Clerckx. Deze vijftiger houdt
zich al jaren bezig met onder meer het Soepcafé, ECO
Living en LETS, een lokaal ruilhandelsysteem.
BruggeINspraak Je bent actief bij LETS. Wat houdt
dit project in?
PETER CLERCKX LETS Brugge bestaat al negentien
jaar en zelf ben ik een jaar lid. LETS is ruilen van diensten en goederen en tegelijk een vorm van sociaal contact, een vrienden- of burendienst, ondersteund door
een goed werkend systeem.

omdat Jan iets doet voor Bart dat Bart op zijn beurt iets
terug moet doen voor Jan.
BIS Ook het Soepcafé is een mooi initiatief.
P. CLERCKX Ann Vandenbossche, ook een LETS-lid,
nam het initiatief en deed een oproep naar mensen die
wilden meehelpen. Ik zat al met gelijkaardige ideeën
en ben gewoon mee op de kar gesprongen. Het Soepcafé vindt om de twee weken plaats op maandagavond
in parochiecentrum Sint-Kristoffel in de Bossuytlaan
24B in Assebroek.

BIS Dit systeem draait niet om geld?
P. CLERCKX Dat klopt. Je doet iets voor iemand uit de
LETS-groep en daar krijg je een waardering voor. Die
waardering krijg je in de vorm van zestig LETS-punten
per uur. Met die punten kun je op jouw beurt iets vragen aan een ander groepslid, of omgekeerd.

BIS Delen gaat nog verder via ECO Living. Welke acties zet jij hierbij op het getouw?
P. CLERCKX ECO Living gaat vooral over het doorgeven
van kennis en over het hergebruiken van nog bruikbare
producten. Oorspronkelijk waren er meer ontmoetingen
en workshops. Nu draait het vooral rond het inzamelen
van o.a. verf-, kaars-, en wolresten. Wie nog iets met
deze producten kan doen, kan ze gratis komen afhalen.

BIS Heeft LETS veel succes?
P. CLERCKX Het aantal deelnemers is in de laatste vijf
jaar gestegen van 50 naar 225. Voor de ene kan het een
manier zijn om de eindjes aan elkaar te knopen, voor
een ander is het gewoon een passie of een manier om
een hobby te delen. LETS is een groeiend succes en
dat is goed, want hoe meer leden, hoe meer mogelijkheden. LETS is een groep van mensen die doen wat
ze graag doen. Je moet nooit, je mag. Het is ook niet

BIS Hoe kun je mensen aansporen om 'vrijwillig' iets
te doen voor iemand anders?
P. CLERCKX Dat lijkt steeds meer vanzelf te gaan. Als je
veel contact hebt met mensen die 'houden van', ontdek
je hoeveel mensen willen doen wat ik nu doe. Ze sluiten
zich automatisch aan, in gedachten of met kleine bijdragen. Dat is enorm motiverend.
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Vrijwilligerscentrale
viert vijfde
verjaardag

Beurs 'Ik Vrijwillig
Deluxe': deel,
neem en neem deel
Vrijwilligerswerk wint aan belang in onze
samenleving. Vandaag de dag kun je je
bijna geen school, rusthuis, festival of
stoet meer voorstellen zonder de enthousiaste aanwezigheid van vrijwilligers.
Dit jaar bestaat de Brugse Vrijwilligerscentrale vijf jaar en om die reden wordt
uitgepakt met een ‘deluxe’ editie van de
Vrijwilligersbeurs, op een nieuwe locatie.
De beurs bestaat uit drie delen.
In eerste instantie krijgen verschillende
vrijwilligersorganisaties een plek op de
beurs.
Ten tweede kun je ook initiatieven leren
kennen die ‘delen’ en waar je aan kunt
‘deelnemen’: LETS, Little Free Library,
Soepcafé, Peerby, Weggeefwinkel, Repair Café…
Ten slotte is er ook aandacht voor be
scheiden engagementen in de buurten.
De beurs is gratis en vindt plaats op 30 mei
in de Magdalenazaal, Magdalenastraat 27,
8200 Brugge, van 10.00 tot 17.00 uur.

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

Deel- en geefeconomie:
Little Free Library
Een Little Free Library is een kleine
boekenkast op straat waar je zelf boeken kunt uitnemen en je eigen exemplaren kunt inplaatsen. In Hertstvelde-West in Sint-Andries is er zo’n
kleine bib sinds juni vorig jaar. Het was
de eerste van ons land die officieel geregistreerd stond bij het internationale
netwerk littlefreelibrary.org.
Manon Billiet is de drijvende kracht
achter het initiatief.
"Het basisidee is eigenlijk om alle
mensen aan te zetten om boeken te
lezen door ze op een zeer laagdrempelige manier aan te bieden: gratis en
dicht bij huis. Het is bovendien een leuk initiatief om boeken die je mooi
vond te delen met anderen. Het levert gespreksstof in de straat en het bevordert het gemeenschapsgevoel, want samen draag je zorg voor de bib."
BruggeINspraak Kan iedereen boeken nemen en geven?
M. BILLIET De Little Free Library richt zich voornamelijk tot de mensen
die in de buurt wonen of werken, maar in principe kan elke voorbijganger er boeken uithalen of doneren. Bij de opstart hebben we bij vierhonderd gezinnen uit de buurt een briefje in de bus gestopt om het concept
uit te leggen.
BIS Denk je dat er in de toekomst meer of minder zal gedeeld worden,
en op welke manieren?
M. BILLIET Ik denk dat er steeds meer gedeeld zal worden. Onze consumptiemaatschappij heeft haar hoogste peil bereikt en vele mensen beseffen dat meer materiële dingen in huis niet per definitie gelukkig maken.
Ook de crisis en de milieuproblematiek stimuleren ons om anders om te
gaan met spullen. Vandaar dat initiatieven zoals kringloopwinkels, weggeefwinkels, Facebookpagina’s als ‘ik geef weg - regio Brugge’ en kledingruilbeurzen steeds meer succes kennen.
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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?

Pleegzorg

Goed doen in je buurt
Pascal Velle is een bezige bij. Hij is ondervoorzitter van het
buurtwerk Stubbekwartier, voorzitter van de Stedelijke Raad
van Buurtwerken, straatverantwoordelijke in zijn eigen straat en
sinds vorig jaar ook coördinator van de straatverantwoordelijken.

Alleenstaande, buitenshuis werkende
moeder zoekt enkele keren per maand
dag- en nachtopvang voor haar twee
schoolgaande kinderen. Ook andere
gezinnen hebben baat bij jouw warme
aanwezigheid. Pleegzorg West-Vlaanderen voorziet in begeleiding en een
financiële vergoeding.
Pleegzorg West-Vlaanderen
Nelle Devisscher
t 051 20 02 22, info@pleegzorgwvl.be

BruggeINspraak In het Stubbekwartier werken jullie met
'straatverantwoordelijken'. Wat houdt dat precies in?
PASCAL VELLE Elke vierde donderdagavond van de maand komen de straatverantwoordelijken samen, afwisselend voor een
werkvergadering of een open vergadering. Op de open vergadering worden alle buurtbewoners uitgenodigd en krijgen ze via
de straatverantwoordelijken relevante informatie rond diverse
Brugse diensten. De straatverantwoordelijken houden ook het
buurtwerk op de hoogte van de noden van de buurtbewoners.

Actieve vrijwilligers

BIS Hoe gaan de straatverantwoordelijken te werk?
P. VELLE De straatverantwoordelijken proberen zoveel mogelijk contact te houden met de bewoners in hun straat. Ze verwelkomen nieuwe buren, delen in de vreugde bij belangrijke
levensmomenten zoals een geboorte, een huwelijk of een jubileum en zorgen voor een gepaste attentie. Zij bezoeken ook de
zieken of delen in de rouw bij een sterfgeval. De bewoners kunnen steeds terecht bij de straatverantwoordelijken met vragen
en noden over de woonomgeving.

Woonzorgcentrum ‘Van Zuylen’
Jessica Warmoes
t 050 32 69 27,
Animatie.VanZuylen@ocmw-brugge.be

BIS Werkt het systeem goed?
P. VELLE Door de werking op te splitsen in open vergaderingen
en werkvergaderingen is het gemakkelijker om alles bij te houden. Tijdens de werkvergadering krijgt elke straatverantwoordelijke de kans om te vertellen wat er in hun stukje straat leeft.
Het is ook het ideaal moment om knelpunten, opmerkingen of
voorstellen te bespreken. Tijdens de open vergadering nodigen
we sprekers uit die informatie geven rond actuele thema’s.
BIS Zou dit kunnen worden uitgebreid naar het hele Brugse
grondgebied?
P. VELLE Het is een uniek project met veel voordelen, maar
het vergt natuurlijk veel energie om voldoende vrijwilligers te
vinden die de continuïteit verzekeren. Het zou alvast een grote
uitdaging zijn om dit uit te breiden.
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Vrijwilligers zijn onmisbaar in woonzorgcentrum Van Zuylen. Ga je de uitdaging aan? Je krijgt een volwaardige
begeleiding en oriëntatie door het coördinerende team. We zijn in eerste
instantie op zoek naar mensen die
onze tearoom willen openhouden of
willen fietsen met de rolstoelfiets.

Veggie vrijwilliger

EVA wil bijdragen tot een mens-, dieren milieuvriendelijke samenleving
door de productie en consumptie van
plantaardige voeding te stimuleren.
Wil je meehelpen met de organisatie
van een ‘potluck’, een infostand bemannen, foto's nemen tijdens activiteiten, affiches maken of mee ijveren
voor Donderdag Veggiedag? Alles kan!
EVA Lien Depoorter
t 0471 48 71 69, brugge@evavzw.be

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

Erfgoeddag
2015 focust
op ERF

Vrijwilligers
met een hart
voor religieus
erfgoed

In het novembernummer van dit stadsmagazine werd een oproep gelanceerd
om als vrijwilliger mee te werken aan de registratie van erfgoedcollecties in
Brugse kerken. Er volgden heel wat enthousiaste reacties en sinds januari zijn
23 vrijwilligers gestart met de inventarisatie van het erfgoed in de Sint-Gilliskerk en de Orthodoxe kerk. Emilie Arts en Daniël Vantorre helpen graag mee.
BruggeINspraak Wat is jullie taak als vrijwilligers?
EMILIE ARTS We zorgen ervoor dat elk object met erfgoedwaarde wordt geïnventariseerd. De eerste stap is het aanbrengen van een inventarisnummer,
gevolgd door het opmeten van het object en het onderzoeken op speciale opschriften, data, afbeeldingen… Daarna wordt het object volledig beschreven
in de provinciale databank Erfgoed-in-zicht. Ten slotte nemen we ook foto’s
van het object.
BIS Hoe zijn jullie gestart?
DANIËL VANTORRE Erfgoedcel Brugge gaf ons twee vormingsmomenten. Zij
zorgen ook voor het nodige materiaal, van handschoenen tot een laptop en
een uitgebreide fotoset. Benoit Kervyn, consulent religieus erfgoed van de
Stad, begeleidt ons bij de verschillende stappen.
BIS Hoe ver staan jullie vandaag al?
E. ARTS Na twee maanden hebben de twee vrijwilligersgroepen in de Orthodoxe kerk samen al ruim honderd objecten geïnventariseerd. Op Erfgoeddag
2015 op zaterdag 25 en zondag 26 april kan iedereen kennismaken met het
rijke erfgoed van de Orthodoxe kerk.

www.erfgoedcelbrugge.be

Tijdens het weekend van 25 en 26 april
leiden verschillende rondleidingen,
workshops, lezingen, wandelingen en
interactieve tentoonstellingen je langs
onbekend Brugs erfgoed. Het Rijksarchief in de Predikherenrei 4A wordt
dé startplek voor jouw Erfgoeddag in
Brugge. Maar liefst zeventig activiteiten laten je kennismaken met de vele
aspecten rond erven, erfenissen en
het doorgeven van tradities, kennis
en ambachten. Trommel je familie en
vrienden op en ga mee op zoek!
De extra editie van BruggeInspraak
met het volledige programma van Erfgoeddag Brugge valt vanaf 30 maart in
je brievenbus. Alle info ook op www.
erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2015
vanaf eind maart.
OPROEP! Erfgoeddag Brugge zoekt
enthousiaste vrijwilligers om het onthaal te helpen verzorgen bij enkele
activiteiten op zondagmiddag 26 april.
Interesse? Reageer voor
10 april op erfgoeddag@brugge.be
of t 050 44 50 48.
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Museumherberg
De Zwarte Kat
herleeft dankzij
vrijwilligers

Sinds november 2014 is herberg ‘De Zwarte Kat’ opnieuw
open in het Volkskundemuseum. Zowel Bruggelingen als
toeristen zijn er welkom om een fairetradekoffie of een
streekbier te drinken en dat is te danken aan een groep van
enthousiaste vrijwilligers, aangestuurd door Tom Allewaert.

aarde. Er waren onmiddellijk een tiental leden geïnteresseerd. Via Erfgoedcel Brugge en een oproep in de regionale pers zijn er nog enkele vrijwilligers bijgekomen.
Ik werkte zelf altijd in de horeca en nu ik gepensioneerd
ben, is dit een gedroomde bezigheid.

TOM ALLEWAERT Ik volg de opleiding voor stadsgids en
tijdens een gidsbeurt in het Volkskundemuseum, vorig
jaar, stelde ik vast dat de ‘Zwarte Kat’ gesloten was. Ik
stelde de kassier, Stefan Waes, voor om de museumherberg te heropenen met vrijwilligers. Stefan bracht
mij in contact met Geert Souvereyns - die de werking in
het Volkskundemuseum coördineert - en zo ging de bal
aan het rollen.

BIS Heb je nog meer plannen voor de Zwarte Kat?
T. ALLEWAERT De Zwarte Kat kan uitgroeien tot een
plek waar Bruggelingen en toeristen elkaar ontmoeten, waar ze kunnen genieten van een streekbiertje,
een kaartje leggen of oude caféspelen beoefenen in de
mooie binnentuin. Ik roep iedereen op die een geschikte
plek voor zijn kaart- of breiclub zoekt, een ambacht wil
demonstreren of een verhaal wil vertellen, om contact
op te nemen via bruggemuseum@brugge.be

BIS Wat vind je zo bijzonder aan deze plek?
T. ALLEWAERT Het museum ligt in de mooiste wijk van
Brugge, Sint-Anna. In het Volkskundemuseum kun je
wegdromen naar de periode vóór de Tweede Wereldoorlog. Het interieur van een negentiende-eeuws volkscafé
maakt van ‘Zwarte Kat’ de ideale halte voor een kopje koffie of een streekbier.
BIS Was het moeilijk om vrijwilligers voor het café te vinden?
T. ALLEWAERT Ik ben lid van de Brugse Autonome
Bierproevers en daar viel het initiatief meteen in goede
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De naam van de herberg is afgeleid van het
Brugse literaire en artistieke genootschap 'Chat
Noir'. Dit gezelschap kwam tussen 1894 en 1900
samen in een achterzaaltje van de 'Lion Belge' in
de Langestraat om er gedichten voor te dragen,
muziek te spelen, te kaarten en een pint te pakken.

www.museabrugge.be

Jeugd en
studenten

Nieuw:
Buitenspeeldag op vier locaties!
De Buitenspeeldag steekt in een nieuw kleedje, want
dit keer kun je op vier locaties terecht. Leef je op
woensdag 1 april vanaf 13.00 uur helemaal uit met
leuke spelletjes en gekke activiteiten:

Tempelhof (Sint-Pieters)

Wie houdt van balsporten moet hier zijn. De mensen van
buurtsport geven je voetbaltips en helpen je om in een
voetbal te kruipen. Spektakel verzekerd!

Gandhiplein (Sint-Jozef)

Spring op de trampoline, doe aan survival en bezoek de
vele workshops.

Grabbelpas
laat je een zomer lang spelen
Met Grabbelpas kun je deelnemen aan heel wat culturele
en creatieve workshops. Kom mee grabbelen in het aanbod
en ontdek hoe leuk de zomer wel kan zijn.
Sport, spel, avontuur, een pretpark bezoeken of een uitstap
naar zee, het staat allemaal op het programma!
Inschrijven kan vanaf dit jaar online. Meer informatie in de
brochure die binnenkort in je bus valt of via
www.jeugddienstbrugge.be/kids, jeugddienst@brugge.be,
www.facebook.com/jeugddienst.brugge, t 050 44 83 33

Sporthal de Landdijk (Zeebrugge)

De Zocjes zorgen voor een go-cartsparcours en een
klimtoren. Skaten is ook mogelijk.

Minnewaterpark
(Brugge Centrum)

In het Minnewaterpark wordt een groot survivalparcours
gebouwd. Je kunt er boogschieten en elkaar uitdagen in
een lasershoot. Voor de allerkleinsten is er een kleuterdorp en kindergrime.

www.jeugddienstbrugge.be/kids, t 050 44 83 33,
jeugddienst@brugge.be
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Roefelland jouw
SUPERdorp in de stad!
Droom jij ervan om je eigen suikerspin te maken? Wil je
eens een echte fotoshoot meemaken? Of bouw je liever
een raket? Dan is Roefelland echt iets voor jou. Op 18 april
wordt een SUPER Roefeldorp gebouwd op de Burg.
Doe mee met een groot kussengevecht of maak lekkere
smoothies.

Info en inschrijven www.jeugddienstbrugge.be/kids,
of t 050 44 83 33 | jeugddienst@brugge.be

Maak van
Brugge de beste
Recycleerstad
en win een ontbijt

Paasvakantiewerking Kwibus

in basisscholen De Tandem (Sint-Kruis), Sint-Michiels,
De Regenboog (Sint-Pieters), De Triangel (Sint-Andries) en
De Pannebeke (Sint-Jozef).
Speel ook in de paasvakantie mee met Kwibus! De animatoren zorgen van 7 tot en met 17 april voor leuke spelletjes
en activiteiten.
Kwibus is er voor alle kinderen en jongeren van 4 (of het
jaar waarin je 4 jaar wordt) tot 15 jaar. Vooraf inschrijven is
niet nodig.
Een dagje kwibussen kost 4 euro. Vertrek je voor de middag
of kom je pas na de middag, dan betaal je maar 2 euro.
Kom je een volle dag, breng dan een lunchpakket en een
drankje mee. Er is ’s morgens en ’s middags een tussendoortje en water voorzien.

www.jeugddienstbrugge.be/kwibus of t 050 44 83 33
kwibus@brugge.be
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Oude of niet-gebruikte elektroapparaten bevatten gevaarlijke afvalstoffen en waardevolle, te herwinnen basisgrondstoffen. Gooi ze dus zeker niet bij het restafval,
maar breng ze naar een van de drie Brugse containerparken, de Kringwinkel of de elektrowinkel.
In dit kader organiseert Recupel een recycleeractie.
Daarbij wordt de gemeente die tot 28 maart de meeste
kilo’s per inwoner ingezameld heeft, getrakteerd op een
gratis reuze-ontbijtpicknick.
Breng dus nog tot 28 maart zoveel mogelijk afgedankte
elektrische en elektronische apparaten (AEEA) naar een
Recupel-inzamelpunt en maak van Brugge de beste Recycleerstad van het land!

www.samenrecycleren.be

Repair Café op 9 mei
Gooi een gammele stoel, een haperende broodrooster of een trui met
mottengaatjes niet weg! Geef die
spullen een tweede kans en neem ze
mee naar het Repair Café op 9 mei in
het Vormingsplushuis, Sint Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge.
Van 14.00 tot 17.00 uur vind je er het
materiaal én de deskundige hulp om
kledij, meubels, (al dan niet elektrische) apparaten, computers, speelgoed, fietsen... te herstellen. Inschrijven is niet nodig.
Repair Café is gratis.

www.repaircafe.be

Earth Hour op 28 maart

Earth Hour, de internationale campagne van WWF, vindt dit jaar plaats
op zaterdag 28 maart. Tussen 20.30
en 21.30 uur zullen miljoenen mensen
over de hele wereld de lichten doven.
Via deze symbolische actie kan ieder
van ons zijn wens uiten om te strijden
tegen klimaatverandering.
Deze editie van Earth Hour is extra
belangrijk, want 2015 is een scharniermoment voor het klimaat. Op het
einde van dit jaar komen de staatsleiders opnieuw samen op de klimaattop
in Parijs om een wereldwijd bindend
klimaatakkoord te bereiken.
Stad Brugge doet alvast mee en dooft
de monumentenverlichting. Doe ook
mee aan Earth Hour en stuur daarmee een krachtig signaal voor concrete en ambitieuze maatregelen om
de klimaatverandering aan te pakken.

www.earthhour.be

De Digitale Week in Brugge
Van 21 tot 30 april vindt voor
de vijfde keer de Digitale Week
plaats. Tijdens deze week
kom je alles te weten over de
wereld van multimedia, internet, gsm’s…

onderwerpen ze je facturen
voor internet, digitale tv en
gsm aan een vergelijkende
test. Bovendien kun je er in
het Repair Café je computer
laten herstellen.

Nieuw is de Digitale Markt
op woensdagnamiddag 29
april in De Biekorf. Je maakt
er onder meer kennis met de
digitale dienstverlening via
www.brugge.be, met de online bibliotheekcatalogus, met
e-books, met diverse erfgoedwebsites of met de historische
stadsapp Explore Bruges.

Tijdens de Digitale Week kun
je op verschillende plaatsen
gratis proeflessen volgen en
presentaties of tentoonstellingen bezoeken.

Diverse scholen voor volwassenen stellen hun curssussen
over computergebruik voor en
bij vereniging De Schakelaar

www.digitaleweek.be
of de brochure in de
Communicatiedienst,
het Sociaal Huis,
de bibliotheek, de lokale
dienstencentra en de centra
voor volwassenonderwijs

Digisenior
De leerlingen van het zesde jaar informatica van het VHSI maken senioren in drie sessies wegwijs in de digitale wereld.
Elke sessie bestaat uit drie lesweken. Twee iPadlessen behandelen het gebruik van de iPad thuis en op reis en een les in De
Biekorf gaat over opzoeken via internet, over het zoeksysteem
van de bibliotheek en over Facebook. Wie dat wil, kan zijn eigen iPad meebrengen. Elke deelnemer krijgt individuele ondersteuning van de studenten en de nodige documentatie voor
thuis.

De lessen vinden plaats van 9.30 tot 11.30 uur op 22 en 29
april en op 6 mei in het VHSI, Spoorwegstraat 14, 8200 SintMichiels en kosten 5 euro per persoon. Onthaal vanaf 9.00 uur.
Inschrijven via t 050 40 68 68 of vhsi@vhsi.be
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99ste Ronde
van Vlaanderen
start in Brugge

Het internationale wielerpeloton blaast op zondag
5 april verzamelen op de Brugse Markt voor de start van
de 99ste Ronde van Vlaanderen. Tweehonderd van ’s werelds beste wielrenners komen aan de start op de Markt
voor een loodzware rit van 260 km. In de aanloop naar de
Ronde staat heel wat te gebeuren.

Intergalactic Lovers op de
Markt op 4 april

Post je Wielerteam Brugge-foto
en ga als VIP naar de Ronde
Op de Facebookpagina van de Stad, facebook.com/destadbrugge, loopt nu een fotowedstrijd met als thema
de Brugge-wieleroutfit.
Beschik je over een Brugge-wieleroutfit en weet je die
op een originele manier op foto vast te leggen? Heb je
een selfie boven op een overwonnen helling of col, op
een bekend Brugs plekje, met een bekend persoon of
gewoon een unieke foto van je Brugge-wieleroutfit?
Post dan snel je leukste foto's in Brugge-wieleroutfit op
www.facebook.com/destadbrugge of bekijk er de inzendingen.
De wedstrijd bestaat uit twee delen:
- Tot en met 31 maart worden de vijf leukste foto's beloond met een duo-VIP-ticket voor de Ronde.
- Foto's die tussen 1 en 10 april worden gepost- dus
ook foto's van tijdens de Ronde van 2015 - dingen
mee naar een Garmin Forerunner-horloge met gpsfunctie. Daarnaast bevat de prijzenpot boeken over
de geschiedenis van de Ronde van Vlaanderen, drinkbussen en Wielerteam Brugge-buffs (sjaaltjes).
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Net als de voorbije jaren wordt een stevige streep
muziek gekoppeld aan de Ronde. Op zaterdagavond 4 april om 20.30 uur zorgen Intergalactic
Lovers voor een uniek concert op de Markt.
Intergalactic Lovers ontstond in 2008 en heeft intussen al een mooie internationale weg afgelegd.
Na hun bejubelde debuut 'Greetings & Salutations'
(2011), bracht de band in 2014 het fel gesmaakte
'Little Heavy Burdens' uit. Singles als 'Delay' en
‘Islands’ werden ondertussen door heel wat radiostations gedraaid.
Het optreden start om 20.30 uur en is gratis.
www.bruggeplus.be

Fiets mee met het Wielerteam Brugge
Een week voor de Ronde, op zondagochtend 29 maart 2015,
maakt het officieuze Wielerteam Brugge een groepsrit, uitgepijld door WTC De Breydelzonen. Iedereen kan deelnemen.

Feest met
de buurtcheques

Afspraak om 9.30 uur aan het Sint-Andreasinstituut in de
Fortuinstraat in Sint-Kruis. De tocht is 40 km lang.
Info en inschrijven www.brugge.be/wielerteamBrugge.
Met een Brugge-wieleroutfit neem je gratis deel. Wie niet
over een Brugge-outfit beschikt, betaalt vier euro.

Ronde Cyclo vanuit Jan Breydelstadion
Op zaterdag 4 april werken duizenden wielertoeristen alvast het volledige parcours van de Ronde af. De officieuze
start van de Ronde Cyclo vindt plaats aan de oosttribune
van het Jan Breydelstadion tussen 7.00 en 8.00 uur.

Sinds vorig jaar kun je het hele jaar door activiteiten organiseren met de Brugse buurtcheques.
Die mogelijkheid viel in de smaak. In 2013 waren
er 155 aanvragen van buurtcomités, in 2014 liep
dat op tot 198.

De Ronde op 5 april: renners via
Steenstraat naar Markt
Op zondag 5 april komen de rennersbussen om 8.30
uur aan in het rennerspark op 't Zand. Van daaruit
fietsen de wielerprofs richting startpodium op de
Markt, waar ze vanaf 9.00 uur het startblad tekenen.
Omstreeks 10.00 uur weerklinkt het startschot.
De renners fietsen vanop ’t Zand de Zuidzandstraat in. Ze bereiken via de Steenstraat meteen
de oprijramp aan het startpodium.
Je kiest dus best voor een andere toegangsweg naar
de Markt. Wie toch via de Steenstraat richting Markt
stapt, geraakt er langs de Kleine Sint-Amandsstraat
en de Sint-Amandsstraat.
Met de fiets
De Stad voorziet extra mobiele fietsenstallingen
(Movilo's) op de Burg, in het Koning Albert I-park
en op de Vesten aan de Smedenpoort.
Bus en auto
De bussen van De Lijn blijven op zondag 5 april ook
de halte op 't Zand bedienen. Als je met de wagen
komt, laat je die best achter op de parkings onder
't Zand of aan het Station.

www.rondevanvlaanderen.be en www.bruggeplus.be
Mobiliteitsinfo: www.bruggebereikbaar.be
Ronde Cyclo: www.sport.be/rondevanvlaanderen

Het principe blijft: je kunt tot 200 euro krijgen per
activiteit, je bent via de Stad verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en voor lichamelijke
ongevallen en de Sabam-kosten zijn gedekt. Voor
een activiteit per jaar kun je ook nog steeds een
gratis culturele act naar keuze boeken, zoals een
muziekgroep of kinderanimatie. De buurtcheque
is dan nog 100 euro waard. Je kunt tot drie activiteiten organiseren: twee zijn ontspannend, een
moet een structurele bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de buurt.
Het aanbod aan activiteiten is opnieuw groot, van de
bebloemingsactie tot samen sporten of een speelstraat organiseren. Je kunt je buurtcheque, vergunning, materiaal, maar ook een speelstraat aanvragen met een eenvoudig formulier.
Nieuw dit jaar is een geleid bezoek aan de Triënnale, het grote Brugse cultuurevenement in 2015.
Daarnaast zijn er in de volgende winterperiode
(2016) ook twee open repetities voor buurten in het
Concertgebouw.
Let op: activiteiten voor de zomer vraag je aan
vóór 15 april.

www.brugge.be/brugsebuurtcheques,
dienst.stedenbeleid@brugge.be, t 050 44 86 02,
of in de brochure in de gemeenteafdeling van
de bibliotheek
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A11
Verbinding
in wording

Precies een jaar geleden, in maart 2014, startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de aanleg van de A11,
een van de missing links in het Vlaamse wegennet. De nieuwe autosnelweg vormt het ontbrekende puzzelstuk tussen
twee belangrijke verkeersaders: de N31 in Brugge en de
N49 in Westkapelle. Met een totale lengte van 12 km zal de
A11 voor een vlotte verbinding zorgen tussen de Zeehaven
van Brugge en het binnenland.
De werkzaamheden worden gespreid over verschillende
werfzones en nemen in totaal 42 maanden in beslag, tot
het najaar van 2017. Het gaat dus om een werk van lange
adem, maar in een jaar tijd is er al heel wat gebeurd op de
Brugse werven. Een korte terugblik.
De aanpassingswerkzaamheden aan het op- en afrittencomplex Blauwe Toren zijn volop aan de gang. De afstand
om in te voegen wordt er vergroot, zodat het verkeer vlot en
veilig richting het nieuwe aansluitingscomplex van de A11
met de Zeelaan (N31) kan rijden. De bouw van de nieuwe
brug van de Blankenbergse Steenweg (N371) over de Zeelaan is gestart. Die nieuwe brug wordt vlak naast de oude
brug gebouwd, zodat de oude in gebruik kan blijven tot de
nieuwe klaar is.
Aan de rotondes van het complex wordt eveneens hard gewerkt. De rotonde aan de Parkbegraafplaats telt nu zes
aantakkingen in plaats van vier, zodat er ruimte vrijkomt
voor de nieuwe oprit naar de Zeelaan en een nieuwe weg
richting Pathoekeweg. In januari zijn ook de werkzaamheden aan de rotonde ter hoogte van de Vagevuurwijk begonnen. Die rotonde zal in de loop van het voorjaar omgevormd
worden tot een lichtengeregeld kruispunt.

14

Een tweede belangrijke werfzone is het aansluitingscomplex van de A11 met de Zeelaan (N31), dat ervoor zal zorgen
dat de nieuwe A11 vlot aansluit met de Zeelaan. Die werkzaamheden zijn in september 2014 van start gegaan. Een
onderdeel van de werkzaamheden is de bouw van een nieuwe brug over de spoorlijn Brugge-Blankenberge, die ervoor
zorgt dat het verkeer van de Zeelaan vlot kan oversteken.
Een derde werfzone situeert zich aan de Stationsweg. Twee
korte tunnels onder de spoorwegen zullen de Stationsweg
doortrekken en de historische verbinding tussen de Blankenbergse Steenweg en Dudzele herstellen. Ook onder de
Zeelaan wordt een tunnel aangelegd. Deze derde tunnel zal
het huidige kruispunt van de Stationsweg met de Zeelaan
vervangen en is in opbouw sinds mei 2014.
Een van de meest opvallende werven op het Brugs grondgebied is die tussen de spoorlijn Brugge-Zeebrugge en het
Boudewijnkanaal. Daar wordt de A11 een viaduct om zowel
de sporen als het Boudewijnkanaal te overbruggen. Sinds
november zijn de werkzaamheden aan de bovenbouw van
het viaduct bezig en die krijgen heel wat bekijks. Die belangstelling zal alleen maar toenemen als later de beweegbare brug over het Boudewijnkanaal wordt toegevoegd.
Ook over het Leopold- en Schipdonkkanaal worden nieuwe
bruggen aangelegd, zowel voor de A11 als voor een nieuwe
lokale weg richting Heist. De twee bruggen zullen een verschillende ‘look’ hebben. De laatste brug is al in opbouw.
Het jaagpad langs de oostelijke kant van de kanalen zal
worden doorgetrokken onder de bruggen, zodat het ook
onder de nieuwe wegen aangenaam fietsen blijft.

Tot slot wordt ook een goede aansluiting voorzien met de
Zeehaven van Brugge. Aan het aansluitingscomplex van de
A11 met de Zeehaven zijn sinds augustus voorbereidende
grondwerkzaamheden aan de gang. Eens die zijn afgerond,
is de werf klaar voor de volgende stappen…

Leefbaarheid
polderdorpen
is prioritair
Er wordt ook geïnvesteerd in de leefbaarheid van
de polderdorpen, met Europese financiële steun
en middelen van de dienst Stedenbeleid. Een
aantal realisaties van de laatste jaren getuigen
daarvan: de aanleg van het fietspad tussen Zwankendamme en Lissewege, de renovatie van zaal
Centrum in Zwankendamme, de herinrichting van
het Sint-Donaaspark in Zeebrugge, de realisatie
van het uitkijkpunt op de Zweedse Kaai, de aanleg
van een buurtpark in Zwankendamme, de website
Zeebrugge Open, de infocontainer, de infomarkten… Ook in de nabije toekomst staan er nog projecten op stapel, zoals de realisatie van de groene
berm naast het nieuwe vormingsstation van Infrabel in Zwankendamme.
www.zeebruggeopen.be

Toekomstateliers
worden projectgroepen
‘Samen aan iets werken dat goed is voor de stad,
dat geeft energie’
De Toekomst van Brugge werkt ook in 2015 voort aan de
stad van morgen. Ondertussen vonden er al twee toekomstateliers plaats, dat zijn bijeenkomsten van Bruggelingen die
hun ideeën in concrete projecten en plannen zullen vertalen.
De twaalf projectgroepen zijn: fietsersbrug over de Ringvaart, autovrije binnenstad, kiss & meet (verbinden van
buurtinitiatieven), ecohuis (met een subgroep rond voeding en één rond moestuinieren), nieuwe woonvormen,
toekomst voor cinema Liberty, fab lab, 't Brugs ei, brede
school, creatief centrum en burenhulp.
Houd de agenda van de Toekomst van Brugge goed in de
gaten: er wordt gewerkt aan nog twee toekomstateliers,
een eerste Klimaatkaffee, de Brugse reflectie op enkele
lezingen van Vormingplus, het Havencongres, de vrijwilligersbeurs, een tweede Toekomstdag…
Daarenboven zet de Triënnale het gesprek over groei, vernieuwing en verandering in Brugge in gang. Houd je klaar
om tijdens de periode van mei tot oktober vanop de eerste
rij een aantal prikkelende initiatieven over het Brugge van
morgen mee te maken.
Wil jij je eigen idee voor de stad realiseren? Neem dan
contact op met toekomst@brugge.be
www.detoekomstvanbrugge.be
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Dossier

Fietsplan Brugge
Comfort en veiligheid staan
centraal in Fietsplan Brugge
'Het nieuwe fietsplan moet van Brugge
dé fietsstad bij uitstek maken'
In Brugge wordt veel gefietst. Uit cijfers van de stadsmonitor in 2011 blijkt dat 94% van de Bruggelingen een fiets
bezit. Zowel voor verplaatsingen naar school, woon-werkverkeer of tijdens de vrije tijd scoort Brugge het hoogst in
Vlaanderen. Om fietsen in Brugge veiliger en comfortabeler
te maken, is er nu een nieuw fietsplan. Het plan bevat een
ambitieuze langetermijnvisie op fietsen in Brugge.
Het fietsplan werd opgemaakt door specialisten, maar ook
jij had vorig jaar jouw inbreng. Een eerste stap in het verhaal was namelijk de grote Brugse fietsbevraging. Deze enquête polste naar jouw mening rond fietsgebruik en fietsen
in de stad. Zowat 1.200 mensen vulden de vragenlijst in.
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Acht doelstellingen
1. Fietsvriendelijke straten
en verbindingen
Het fietsroutenetwerk wordt verder
uitgebreid. Dit netwerk zorgt voor een
vlotte fietsverbinding van en naar de
binnenstad, vooral vanuit de deelgemeentes.
Er moeten meer fietspaden komen op
bedrijventerreinen, naar scholen en
speelruimtes, sportcentra en andere
ontmoetingsplaatsen.
De kruispunten en de oversteekplaatsen langs de Ringvaart en de Vesten
worden duidelijker ingericht. Er komt
ook een onderzoek naar de bouw van
een eerste fietsersbrug over de Ringvaart, tussen Kruispoort en Gentpoort.
In de binnenstad gaat de aandacht uit
naar een comfortabel wegdek.
De aanleg van fietspaden in straten
wordt getoetst aan de richtlijnen van de
Vlaamse overheid met gemengd verkeer in Zone 30 en zo veilig mogelijke
fietspaden in zones met een snelheidsregime van 50 of 70 km/u.

2. Veilig fietsen

3. Comfortabel fietsen

Als je nieuwe fietsverbindingen creëert,
moeten ze ook veilig zijn. Daarom worden acties gelanceerd die inzetten op
veilige school-, bedrijfs- en woonomgevingen, jeugdcentra en speelruimtes.
Infrastructurele ingrepen en de uitbreiding van de Zone 30 zijn daarbij absoluut noodzakelijk.

Een gebrekkig wegdek, onnodige hinder bij openbare werken en evenementen zijn storend voor fietsers. Daar
wordt aan gewerkt. Bij de aanleg van
nieuwe fietspaden zullen bijvoorbeeld
geen nutsleidingen meer worden aangebracht onder het wegdek. Fietspaden worden dus niet meer opengebroken en meteen aangelegd in het best
mogelijke materiaal.

Nieuw fietspad in Ten Briele
De werkzaamheden voor de aanleg
van het nieuwe fietspad langs Ten
Briele starten dit voorjaar. Het nieuwe
pad wordt een belangrijke fietsverbinding tussen Assebroek en Sint-Michiels. Heel wat jongeren gebruiken
de route om van Sint-Michiels naar
het centrum, Assebroek, Sint-Kruis of
Oostkamp te fietsen.

Bij foren, markten en publieke evenementen wordt een vlotte doorgang
voor fietsers verzekerd.
De politie zal nog meer aandacht aan
de fietser besteden bij omleidingen
door openbare werkzaamheden.

Aan beide zijden van de straat wordt
een breed fietspad voorzien in rood
asfalt. Enkele parkeerplaatsen moeten sneuvelen voor deze fietspaden.
Die worden gecompenseerd door een
nieuwe parkeerstrook in de Vaartdijkstraat tussen Ten Briele en de
parking van Bombardier. Voetgangers
kunnen eveneens van het fietspad gebruik maken.
Fietspad in de Noorweegse Kaai
De verbinding Dampoort - Noorweegse
kaai - Damse Vaart - Damme is een van
de drukste functionele en recreatieve
fietsroutes van Brugge. Op dit ogenblik
ontbreekt een stuk veilig fietspad langs
de Noorweegse Kaai tussen de Dam
en de Ring, ter hoogte van de oude site
Structo. Daar komt nu een enkelrichtingsfietspad. In de Noorweegse Kaai,
langsheen de Damse Vaart, was er
heel wat sluipverkeer. Sinds 17 maart
is daar geen gemotoriseerd verkeer
meer mogelijk. Voor plaatselijk verkeer
geldt uiteraard een uitzondering.
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4. Fietsparkeren
Meer fietsers vraagt om meer fietsparkeerplaatsen. De plaatsing van
veilige en comfortabele fietsenstallingen staat hoog op de agenda.
Er moeten overal voldoende fietsparkeerplaatsen zijn: aan bushaltes, op
pleinen, bij handelszaken, maar ook
bij evenementen. Daarvoor dienen de
mobiele fietsenrekken, de 'movilo's'.
De mogelijkheid van een fietsparking
in de buurt van de Markt wordt intensief onderzocht. Deze parking moet ook
dienst doen als fietsattractiepunt waar
je buggy’s of bakfietsen kunt ontlenen
en waar lockers beschikbaar zijn.
De fietsparking aan het Station krijgt
een betere aanduiding en een grotere
capaciteit.
De fietsparking van 't Zand wordt tijdens de heraanleg van het plein verbeterd. Zo worden efficiënte parkeermogelijkheden voor bakfietsen en
elektrische fietsen voorzien.
In rijhuizen is vaak te weinig plaats
om de fiets binnen te zetten. Daarom
wordt geïnvesteerd in meer fietsentrommels en fietskluizen. Op 52 locaties in de deelgemeentes komen
nieuwe fietsentrommels, goed voor
182 fietsen.

5. Een groter draagvlak
creëren

6. Fietsvriendelijke
omgeving

De Stad wil alle Bruggelingen betrekken bij de uitvoering van het nieuwe
plan. Er worden bevragingen georganiseerd bij bedrijven en bewoners, er
worden sensibiliseringscampagnes
opgezet zoals de fietsverlichtingacties. Samen met de scholen onderzoekt de Stad hoe de weg naar school
veiliger kan. Met de bedrijven gaat de
Stad na hoe het woon-werkverkeer
beter en duurzamer kan.

De Stad blijft inzetten op de Bluebikes, ook aan de kant Sint-Michiels
van het station. De Stad onderzoekt
of een fietsdeelsysteem mogelijk is.
In een eerste fase zouden op de randparkings fietsen ter beschikking worden gesteld waarmee je de binnenstad
kunt verkennen.

Het pakket 'leren fietsen' wordt uitgebreid. Er worden nieuwe fietsparcoursen ontwikkeld om fietsvaardigheden
aan te leren bij jong en oud.

De Stad wil ook investeren in elektrische bakfietsen voor de eigen diensten, onder meer voor het verdelen
van de interne post.

Sinds 2007 is het aantal fietsendiefstal
len met 30% gedaald en dankzij de
inspanningen van de Preventiedienst
en de gemeenschapswachten zijn in
2014 meer dan 5.000 fietsen gemerkt.
Je kunt je fiets gratis laten merken in
de stedelijke graveerdienst in de Hooistraat of aan het Fietspunt aan het
Station. De Stad onderzoekt hoe elke
nieuwe fiets onmiddellijk kan worden
gemerkt bij aankoop. Er staan ook andere acties met handelaars en fiets
enverhuurders op stapel.

Er komen meer fietspompen langs
fietspaden en in de buurt van scholen
en bedrijven. Er komen ook verdeelautomaten met 'hulpfietslichtjes' in
het centrum, de deelgemeentes en
aan het Station.

De voorraad studentenfietsen en achtergelaten fietsen/weesfietsen wordt
verder opgevolgd.

Voor elektrische fietsen worden op
strategische plaatsen oplaadpunten
voorzien, onder meer ter hoogte van
horecazaken langs fietsroutes of ondergronds in het centrum.
Op een aantal kruispunten komen voetsteunen om de wachttijd bij rood licht te
vergemakkelijken. Het aantal verkeerslichten op ooghoogte van de fietsers
wordt uitgebreid.

Sinds drie jaar beschikken Liselotte Dupont en Thijs
Verhage uit Sint-Andries over een bakfiets. “Vroeger
hadden we twee auto’s en een daarvan stond meer voor
de deur dan dat we ermee reden”, zegt Liselotte. “We
hebben de auto verkocht en een bakfiets aangeschaft.
Dat is een ideaal vervoersmiddel om onze drie kinderen naar de school of de crèche te brengen. Wij wonen
aan de rand, maar we staan met onze fiets heel vlug in
de binnenstad. Ook voor mijn boodschappen gebruik ik
veel mijn bakfiets.”
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7. Evaluatie
Het effect van alle acties van het fietsplan zal de komende jaren worden
gemeten. Vaste en mobiele telpalen
zullen het aantal fietsers en hun bewegingen registreren. Om de twee jaar
verschijnt een tussentijds rapport.

8. Overkoepelende
samenwerking
De Stad gaat voortdurend op zoek naar
inspiratie en steunpunten in andere
Europese regio's. De Brugse poorten
staan ook wagenwijd open voor provinciale, Vlaamse en nationale initiatieven.
Tijdens fietscongressen in 2016 en
2018 zal elke actie besproken worden
met alle betrokkenen.
Het spreekt vanzelf dat het fietsplan
alleen kan slagen dankzij de medewerking van alle Bruggelingen. Als we
daarin slagen, staat niets nog in de
weg om de titel 'Fietsgemeente van
Vlaanderen' te veroveren in 2018!

Het Fietsplan Brugge is verkrijgbaar
in de mobiliteitswinkel - Burg 11. Je
kunt het ook online terugvinden op
www.brugge.be/fietsplan
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Nu ook fietsentrommels
in de deelgemeentes
De binnenstad telt al heel wat overdekte en beveiligde fietsenbergingen, maar ook in de deelgemeentes was de nood
aan dit soort bergingen hoog.
Waar fietskluizen één fiets kunnen opbergen, kunnen fietsentrommels collectief worden gebruikt. De meeste trommels zijn
voor vier fietsen, er zijn ook enkele trommels voor twee en vijf
fietsen. Per gezin kunnen twee fietsen worden ingeschreven. Zo
krijgen zoveel mogelijk mensen de kans om een fietsentrommel
te huren en is er een grotere sociale controle.
De locaties werden niet lukraak gekozen. Er werden nachtelijke
tellingen georganiseerd waarbij werd nagegaan hoeveel fietsen
er buiten aan de gevels stonden. Ook de bewoners zelf konden
suggesties doen.
Naar aanleiding van de nieuwe fietsentrommels werden ook
de gebruiksmodaliteiten aangepast. De huurtarieven gelden
voortaan per fietsparkeerplaats en zijn dus niet meer afhankelijk van het type berging dat gehuurd wordt. De huurprijs
bedraagt 4,84 euro (BTW incl.) per maand. Deze fietsentrommels kunnen enkel dienen voor het opbergen van fietsen en
niet als goedkope, bijkomende opslagruimte. Huurcontracten
zijn mogelijk vanaf 1 maart 2015.
Voor de huur van een fietsentrommel neem je contact op met
eigendommen@brugge.be of t 050 44 80 41.
Een lijst van de locaties staat op de website van Brugge onder
wonen werken > fietsen > fietsberging huren.

Het koppel Simon Taveirne en Lobke Teirlinck
uit Sint-Andries diende een aanvraag in voor
een fietsentrommel op de Canadasquare.
"Ik had een aanvraag ingediend om zelf een
fietsenberging in mijn voortuin te plaatsen,
maar daarvoor kreeg ik geen vergunning. In
de gang van ons huis kunnen we geen fietsen kwijt wegens te smal", zegt Simon. "Zo'n
fietsentrommel is de ideale oplossing: het ligt
op wandelafstand van onze deur en zo moeten onze fietsen ook niet constant in de nattigheid staan, wat dus minder kans geeft op
slijtage. We hebben twee kleine kinderen, dus
ook hun fietsen kunnen we in deze praktische
bergingsruimte stallen. En de kostprijs is ook
zeer democratisch."

Fietskoerier levert
Victor Veilig gratis aan huis
Victor Veilig waakt in Brugge al bijna een jaar over de veiligheid van de kinderen in het verkeer. Je kunt Victor nu
ook laten bezorgen door een fietskoerier. CargoPedalo is
de eerste fietskoerier in Brugge die met een cargofiets snel
en ecologisch pakketjes aflevert. Leveringen van Victor zijn
mogelijk van maandag tot vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.
Mobiliteitscel, mobi@brugge of t 050 44 86 66.
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Nieuw
wijkpaleis
'De Belgiek'
trekt naar
Brugse buurten

Na Uitwijken lanceert de vzw Brugge Plus een
nieuwe blikvanger voor de Brugse wijken. De
Belgiek werd op 11 maart 2015 al aan de Brugse
buurten voorgesteld en het enthousiasme was
meteen groot. De Belgiek is een oud lunapark dat
werd omgebouwd tot een nieuwe culturele ontmoetingsplek voor de Brugse buurten. In de Belgiek kunnen een honderdtal mensen zitten. Er is
een basis klank– en lichtinstallatie, een bar, een
podium en er zijn tafeltjes en stoelen.
Het jarenzestiginterieur zorgt voor een gezellige,
warme nostalgische sfeer. Hét pronkstuk is het
decor achter het podium, met een kunstig lijnenspel in onvervalste Bauhausstijl. De warme, opvallende kleuren aan de buitenkant refereren naar
Kandinsky. De naam is geïnspireerd door een wijk
in Deerlijk waar al jaren een authentieke volkskermis plaatsvindt.
In een eerste fase wordt het wijkpaleis uitgeleend
aan een groep van buurtcomités die willen samenwerken. Er zijn verschillende activiteiten mogelijk,
van een straat- of buurtfeest tot een tentoonstelling van een lokale kunstenaar of een kaart – of
naainamiddag. Op vrijdagavond wordt De Belgiek
een authentiek volkscafé waar iedereen welkom is.
De Belgiek wordt dus verwacht, ook in jouw buurt!

www.belgiek.be
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Week van de
Amateurkunsten
Brugse amateurkunstenaars kunnen zich elk jaar tijdens de Week van
de Amateurkunsten (WAK) uitleven.
Van 24 april tot en met 3 mei bezetten
kunstbeoefenaars uit diverse disciplines verschillende Brugse locaties.

Wedstrijd
Cartoonale Brugge:
‘Vrijheid’

Them Chemicals
gooien decibels op
Daverend in
Cultuurzaal Daverlo

DIRK VAN DEN BROECK werkt al jaren met amateurs en is ervan overtuigd dat er heel wat kwaliteit te vinden is in het amateurcircuit.
"Niet iedereen krijgt altijd voldoende de
kans om zijn/haar kunnen te laten zien.
Sommigen zetten de stap niet naar bestaande groepen, misschien omdat ze
er hun ideeën niet kwijt kunnen. Ook zij
krijgen dankzij WAK een forum. WAK is
in die zin echt verrijkend. Het biedt een
breed podium met ruime uitstraling.
Jong en oud komen aan bod en kunnen elkaar inspireren. De wat oudere
studenten heffen hun remmingen op
en jongeren worden gestimuleerd om
nog beter te worden. Zowel het creatieve proces als het toonmoment zijn
erg belangrijk. WAK is in die zin een erg
dankbaar podium. Ik coach een groep
mensen die op maandag 27 april 2015
een aantal stukken opvoeren in de foyer van de Stadsschouwburg. Ik nodig
iedereen uit om even mee 'out of the
box' te denken."
Voor het volledig programma van de
Week van de Amateurkunsten kun je
terecht op www.brugge.be/wak
Ontdek er het stadsfestival WAcKo,
het dansevenement Dansvloer, de
Comedy-avond...
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Dit jaar vindt voor de zevende keer
Cartoonale Brugge plaats, met als
thema ‘Vrijheid’. Ben je geïnspireerd
door vrijheidsstrijders, persvrijheid,
vrijheid van meningsuiting of vrijheid
tout court? Stuur dan je cartoons
(maximaal drie) naar Cartoonale
Brugge, Burg 12, 8000 Brugge of via
een downloadlink (bv. WeTransfer)
naar cartoonale@brugge.be, minimum 300 dpi-formaat. Er zijn geldprijzen van 1.500, 1.000 en 500 euro te
winnen en je cartoons kunnen geselecteerd worden voor de tentoonstelling in de Stadshallen op de Markt.
Inzenden kan tot 7 mei 2015. De tentoonstelling loopt van 27 september
tot en met 25 oktober 2015, dagelijks
van 10.00 tot 17.00 uur.

Reglement en inschrijfformulier:
www.brugge.be/cartoonale-bruggedeelnemen.
dienst.cultuur@brugge.be of
t 050 44 80 70

Ook in 2015 tonen Brugse bands hun
creativiteit in Cultuurzaal Daverlo.
Waar de Unplugged-sessies de nadruk
leggen op singer-songwriters, kunnen
groepen uitpakken op Daverend.
Dyno (zang, gitaar, sampling), Alex
(drums & sampling) en Guy (bas) van de
band them Chemicals zijn op vrijdag 3
april vanaf 20.00 uur van de partij, samen met een andere band, Giraffic.
ALEXANDRE LEFEBVRE Wij zijn drie
vreemde wezens die samen een ferme sound voortbrengen. We houden
het op crossover, een bouillabaisse
van alternatieve rock en dancebeats,
hier en daar op smaak gebracht met
een scheutje reggae. We spelen, zonder pretentieus te klinken, intelligente muziek. We spelen in Brugge, dus
we zorgen voor enkele verrassende
extra's!

www.brugge.be/unplugged-/daverend

Airbag
tussendoor
De volgende editie van het accordeonfestival Airbag loopt van vrijdag 6 tot en
met zondag 22 mei 2016. De accordeon
gaat dan in dialoog met andere artistieke disciplines en je zult kunnen kennismaken met enkele muzikale curiosa.
Om je ongeduld wat te temperen, staan
er nu al enkele Airbag-getinte concerten gepland.

Tiger Lillies

Martyn Jacques, zanger en accordeonist van de Tiger Lillies (18 april), typeert hun stijl als ‘Brechtiaans punkcabaret’. Tijdens dit concert vertellen
ze het verhaal van een zeeman die
gruwelijk gestraft wordt voor het afschieten van een albatros.
Het Canadese trio De Temps Antan
(19 april) grijpt graag terug naar een
traditioneel folkrepertoire en geeft de
melodieën eigen energieke twists.

De Temps Antan

Geeraard De Groote (22 april) en zijn
muzikale levenspartner Ann Vandaele
vertoeven liefst in intimistische kringen met een aangepast repertoire van
minder gekende covers tot liederen
gepolijst met een eigen touch. Gunter
Callewaert begeleidt het duo.
De twee zangeressen van Espelhos
(30 april) laten je proeven van Portugese poëzie, begeleid door Portugese
en Belgische muzikanten. Een van
hen is accordeonist Thibault Dille, die
al speelde tijdens Airbag.

Geeraard De Groote & Ann Vandaele

www.ccbrugge.be, t 050 44 30 60
In&Uit Brugge, ‘t Zand 34,
8000 Brugge
Tickets ook te koop bij Cultuurcentrum
Brugge (Sint-Jakobsstraat 20)
op woensdagnamiddag van
13.00 tot 17.00 uur

Espelhos
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Gratis Zumbaintroductieles
na dansvoorstelling
Jan Martens
Musea Brugge
breidt sociale media uit
Op woensdag 29 april organiseert Cultuurcentrum Brugge een korte gratis Zumba-initiatie in de MaZ voor iedereen die een ticket
koopt voor de dansvoorstelling 'The Dog Days
Are Over' van de Belgische choreograaf Jan
Martens. Ervaring is niet vereist, iedereen
welkom!
Dansen is wel degelijk topsport! In 'The Dog
Days Are Over' maken acht dansers zich klaar
voor een ware uitputtingsslag. De dansers
streven naar perfectie. Telkens als je als toeschouwer denkt: "nu hebben we alles gezien",
komt er weer een verrassende twist.

Na het succes van Facebook en Twitter is Musea
Brugge – net als visit Bruges – sinds kort ook
te volgen op Instagram: http://instagram.com/
musea_brugge/. Op dit moment telt Instagram
meer dan 300 miljoen gebruikers van over de
hele wereld. Gebruikersnaam is musea_brugge.

Nog even alle media op een rijtje:
www.museabrugge.be
about.me/MuseaBrugge
www.facebook.com/MuseaBrugge
www.youtube.com/MuseaBrugge
twitter.com/museabrugge

www.ccbrugge.be, t 050 44 30 60, In&Uit
Brugge, 't Zand 34, 8000 Brugge

www.flickr.com/museabrugge
instagram.com/musea_brugge/

Je kunt vanaf nu ook tickets kopen in de
kantoren van Cultuurcentrum Brugge (SintJakobsstraat 20) op woensdagnamiddag van
13.00 tot 17.00 uur
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© Raeda Saadeh & Rose Issa Projects

Vanaf zondag 19 april loopt in de Belforthallen de tentoonstelling 'De Geschreven Stad'. 'De Geschreven Stad' is een tentoonstelling over de invloed van politiek op een land en zijn inwoners.
Tijdens de opening op 19 april om 11.00 uur is er een performance van Rana Hamadeh uit Libanon. Deze expo geldt
als aanloop naar de Triënnale Brugge 2015. Er is werk
te zien van meer dan twintig hoofdzakelijk internationale
kunstenaars. Een van hen is de Duitser Lutz Becker, die
tegelijk co-curator van de tentoonstelling is: “Het meest
fascinerende aan de tentoonstelling,” vertelt Lutz Becker,
“is het feit dat alles inspeelt op elkaar, er is een soort interactie tussen de werken.”
'De Geschreven Stad' is opgedeeld in drie luiken. In het
eerste deel staat de politieke redevoering centraal. In dat
kader is werk te zien van de Nederlander Loek Grootjans
en van Wim Delvoye.
Een tweede insteek is de uitvoering van politieke standpunten
en de gevolgen daarvan voor de ruimtelijke indeling van een
stad of een land. De muren die in landen zijn gebouwd, komen
in beeld. Zo is er het werk van de Palestijnse Raeda Saadeh,
(zie foto) waarin ze een muur in Gaza letterlijk ‘wegtrekt’. Van

Tentoonstelling
De Geschreven
Stad in de
Belforthallen

Lutz Becker is er het geluidskunstwerk ‘Le Mur’ over de val
van de Berlijnse muur in 1989. Lutz Becker: “De beelden van
de val van de muur zijn wereldbekend, maar persoonlijk was
ik vooral gefascineerd door het geluid van mensen die met
een hamer op de muur klopten om hem te verwoesten."
De derde invalshoek is de reactie van de burger en van de
kunstenaar op bepaalde politieke beslissingen. Lutz Becker
is een groot bewonderaar van de Russische kunstenaar Vladimir Tatlin. Een van de werken in de expo is de ‘Tatlin-toren’,
waarin Tatlin zijn versie van een utopische wereld of samenleving weergeeft.
Een ander belangrijk element in de tentoonstelling is de
tegenstelling tussen natuur en vooruitgang. In zijn werk
‘The Scream’ gaat Lutz Becker dieper in op de angst voor
het onbekende.

19 april – 22 juni 2015
open van 10.00 tot 18.00 uur
dinsdag gesloten, gratis
Uitzonderlijk gesloten op donderdag 14 mei

25

Aanloop
Triënnale
Brugge 2015
in het Arentshuis

Nog voor de officiële Triënnale Brugge 2015 van start gaat, openen in het Arentshuis al twee tentoonstellingen die aandacht
besteden aan verschillende aspecten van stedelijkheid.

Stanza
The Intelligent City
De Britse kunstenaar Stanza toont twee installaties en een
reeks schilderijen. In zijn werk roept hij de stedelijke omgeving van South London op.
‘Body 01000010011011110110010001111001’ is gebaseerd
op een 3D-scan van de kunstenaar en is gemaakt van ledlichten, motoren, kabels en speciaal ontworpen elektronica. De ‘Body’ reageert op verschillen in temperatuur, licht,
luchtdruk, geluid, zoals ze zich in Zuid-Londen voordoen.
‘The Nemesis Machine’ is een stad in het klein. De installatie visualiseert het leven in de grootstad op basis van data
en videobeelden, doorgestuurd vanuit Londen. De in Brugge
met elektronische componenten opgebouwde stad weerspiegelt dus wat zich afspeelt in realtime aan de overkant van
het Kanaal. Aan de wanden hangen ook schilderijen die de
complexiteit van de stad laten zien. De rasters en patronen
maken elke stad tot een universeel iets. Steden lijken op elkaar, steden groeien naar elkaar toe, steden worden een: de
metropolis wordt megalopolis en oecumenopolis.
Het werk ‘Body 01000010011011110110010001111001’ is te
zien tot het einde van de Triënnale (18 oktober). De rest van
deze opstelling tot en met 10 mei van dinsdag tot zondag
van 9.30 tot 17.00 uur.
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Ungers & Hoste
De Visionaire Stad
Oswald Mathias Ungers (1926-2007) publiceerde in 1977
samen met Rem Koolhaas (1944) en collega's van de Cornell University het manifesto 'The City in the City – Berlin: A
Green Archipelago'. Het boek beschrijft concepten en intellectuele modellen voor de nieuwe stad, toegepast op het
toenmalig West Berlin. In tegenstelling tot het maken van
een historische reconstructie, zocht Ungers naar een nieuwe invulling van het stedelijke landschap. Hij hertekende
en vervolledigde zijn plannen na de val van de muur. Deze
expo met plannen en maquettes werd in samenwerking
met het Ungers Archiv Köln uitgebouwd.
Het tweede luik van 'De Visionaire Stad' is uitgewerkt rond
architect Huib Hoste (1881-1957). Die tekende in 19371938, samen met Paul Amaury Michel (1912-1988), een
vooruitstrevend urbanisatieplan om het nieuwe station met
't Zand en de stadsrand te verbinden. Het project voorzag
in een brede laan met nieuwbouw van vier verdiepingen op
palen op de terreinen van de voormalige spoorweg. Het
plan werd echter nooit uitgevoerd. De tentoonstelling toont
plannen, publicaties en documenten van Hoste en Michel.

Van 20 mei tot en met 18 oktober 2015,
van dinsdag tot zondag van 9.30 tot 17.00 uur.
www.museabrugge.be, Arentshuis, Dijver 16, 8000 Brugge,
gesloten op maandag.

Napoleon
in de kijker

Dit jaar is het precies 200 jaar geleden dat Napoleon Bonaparte definitief verslagen werd bij de slag van
Waterloo en van het Europese toneel
verdween. De Openbare Bibliotheek
Brugge laat deze verjaardag niet onopgemerkt voorbijgaan.

Napoleon in Brugge

Met de slag van Waterloo kwam een
einde aan de Franse Tijd in onze gewesten. Van 1795 tot 1814 maakte ook
Brugge deel uit van Frankrijk. Het was
een periode van grondige maatschappelijke veranderingen, die de grondvesten van onze moderne samenleving zouden worden.
Napoleon was ook zelf te gast in Brugge, in 1803 en in 1810. Stadsgids Bert
Gevaert vertelt erover.

Napoleon in Egypte

Napoleons veroveringstochten brachten hem ook in Egypte (1798-1801).
Deze tochten werden beschreven in
een even schitterende als monumentale wetenschappelijke publicatie:
“Description de l’Egypte ou recueil des
observations et des recherches qui
ont été faites en Egypte” (1821-1830).
Het werk is met zijn elf delen illustraties een van de topwerken van de 19de
eeuw. De toenmalige bibliothecaris
van Brugge kocht het bij de Brugse
boekhandelaar Daniël Bogaert-Du-

mortier. Vandaag is het nog steeds een
pronkstuk van de erfgoedcollecties
van de Openbare Bibliotheek. Conservator Ludo Vandamme en restaurator
Ann Peckstadt lichten het belang van
het werk en de restauratie ervan toe.

Vrijdag 27 maart, 20.00 uur,
Hoofdbibliotheek Biekorf (leeszaal),
Kuipersstraat 3, 8000 Brugge. 5 euro
(Vrienden Biekorf en leden Gidsenbond
gratis). Inschrijven:
johan.van.eenoo@brugge.be of
t 050 44 66 72.

De slag bij Waterloo met miniaturen
De Brugse spellenclub The
Green Knights demonstreert
een beslissend moment in de
slag van Waterloo. Niet in levenden lijve, maar wel met
miniaturen op een reuzentafel.

Zaterdag 28 maart, van
9.30 uur tot 17.00 uur,
Hoofdbibliotheek Biekorf
(Van Ackerzaal), gratis.

Fototentoonstelling
Verborgen
Onderwaterwereld

Natuurcentrum Beisbroek opent na
een winterstop opnieuw de deuren
en pakt tot 25 mei 2015 uit met de
unieke fototentoonstelling ‘Verborgen Onderwaterwereld’ van Rudy
Van Geldere. Deze fotograaf is een
gevestigde waarde in de wereld van
de onderwaterfotografie en heeft
verschillende nationale en internationale prijzen gewonnen. Rudy heeft
meer dan 5.000 duiken op zijn palmares. Zijn prachtige foto’s over het
onderwaterleven in de Noordzee en
de oceanen kun je bewonderen in het
Natuurcentrum.

Natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96,
8200 Sint-Andries, gratis, maandag tot
donderdag 14.00 tot 17.00 uur, zondag
14.00 tot 18.00 uur, gesloten vrijdag
en zaterdag, t 050 32 90 11,
natuur@brugge.be
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Vijf jaar
Buurtsport
Brugge

Buurtsport Brugge bestaat vijf jaar. Het initiatief ontstond onder de vleugels van het OCMW om sport in
aandachtswijken te stimuleren. Vijf jaar later is Buurtsport een vaste speler geworden, die ook ondersteuning geniet van de Stad. Sven Casteleyn is coördinator.

partners. Zo laten we mensen toe tot het Homeless
Team en organiseren we mee het pannavoetbaltornooi
Electrabel Street Heroes. In de vakantieperiodes breiden we ons aanbod nog uit. Ondertussen werken we
met drie animatoren en binnenkort komt er nog een bij.

BruggeINspraak Hoe is Buurtsport ontstaan?
SVEN CASTELEYN We begonnen low profile in 2009,
met een sportnamiddag in Sint-Jozef. De pannavoetbalarena van de Sportdienst lokte meteen dertig
deelnemers, wat aangaf dat er wel degelijk nood was
aan een sportaanbod op buurtniveau.

BIS Ook het werkterrein werd deels verlegd.
S. CASTELEYN We zien bepaalde Brugse buurten
positief evolueren. Op andere plaatsen gaat het dan
soms wat minder. De kansarmoedeatlas staaft deze
evolutie. Een van onze doelstellingen is trouwens om
in de toekomst nog flexibeler te werk te gaan. Als er
ergens brandjes te blussen zijn, dan willen we daar
vanuit Buurtsport meteen kunnen op springen.
Hoeveel jongeren we bereiken, is voor ons niet het
belangrijkste, wel de relatie die we met hen kunnen
opbouwen. Op die manier willen we ze, met behulp
van sport, wat sterker in het leven laten staan.

BIS Het duurde even voordat Buurtsport een vaste
stek vond?
S. CASTELEYN We zijn inderdaad regelmatig verhuisd.
In 2014 konden we onze intrek nemen in het jongerenpaviljoen in de Weidestraat in Assebroek. We beschikken nu over modern uitgeruste infrastructuur en
bergruimte voor ons sportmateriaal. Het ziet ernaar
uit dat dit onze vaste uitvalsbasis zal blijven.
BIS Het aanbod van Buurtsport is fors gegroeid.
S. CASTELEYN We zijn begonnen met vijf activiteiten per week. Nu zijn dat er vijftien. Daar zitten eigen
activiteiten tussen, maar ook samenwerkingen met
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Voor haar vijfde verjaardag trekt Buurtsport Brugge
van 20 tot 24 april naar verschillende Brugse wijken
met een kleine tentoonstelling en een sportaanbod.
Meer info op www.buurtsportbrugge.be

Electrabel Street Heroes
In de maand mei vinden er vier voorrondes plaats van Electrabel Street
Heroes, een nationale pannavoetbalcompetitie. Pannavoetbal wordt
gespeeld met twee personen in een
kleine ronde ‘kooi’. Iedereen tussen 8
en 25 jaar kan deelnemen, er zijn vier
categorieën (8-12 jaar, 13-16 jaar, 16+
en meisjes).
Sacha Vanrafelghem is een jonge Assebroekenaar die zich onder andere in
2014 via het Brugs voorrondetornooi
wist te kwalificeren voor de nationale
finale in Antwerpen. Daar kwam hij uit
tegen de beteren van de andere negen
Belgische steden. Naast pannavoetballer is hij ook een prima balkunstenaar. Tijdens de voorrondes zal hij als
scheidsrechter optreden.

tonen. Door veel te trainen, kun je in
een wedstrijd je tegenstander vaak
in de wind zetten. Dat geeft een zalig
gevoel. De laatste jaren is pannavoetbal enorm geëvolueerd en blinken
creatieve spelers uit. Ons land is een
grootmacht in deze sport en het zal alleen nog maar beter worden.
Hard werken is de sleutel tot succes.
Wie dagelijks traint, wordt een topper.
Natuurlijk is enige technische aanleg
voor voetbal een groot pluspunt, maar
ik ken jongens die vroeger amper
konden voetballen en nu bij de top van
België horen, puur door hard te trainen. De passie en de wil om de beste
te zijn is een absolute must om het tot
een goed einde te brengen.

SACHA VANRAFELGHEM Voor mij is
pannavoetbal een sport waarin ik me
kan uitleven en mijn techniek kan

Het programma vind je op
www.brugge.be/electrabel-streetheroes en www.streetheroes.be

Gele doeltjes op
sportvelden zijn gratis

Tennis en beachvolley in
Koude Keuken vanaf april

In verschillende Brugse sportparken
zijn voetbaldoeltjes geel geschilderd.
De gele kleur wijst er op dat de doeltjes en het bijhorend terreintje gratis
en zonder reservatie kunnen gebruikt
worden. Voor het gebruik van andere
sportinfrastructuur, waaronder de
voetbalterreinen met witte doelen,
moet je reserveren bij de Sportdienst
(sportdienst@brugge.be of
050 72 70 00).

De tennisterreinen en het beachvolleyterrein Koude Keuken in Sint-Andries
zijn open vanaf april. De drie tennisterreinen zijn elke dag bespeelbaar. Occasionele tennissers kunnen reserveren
via de sporthal Koude Keuken op
050 31 91 02 of via
sportcentrumkoudekeuken@brugge.be.
Wie regelmatig wil tennissen, neemt
contact op met de Sportdienst op
050 72 70 10 of via brigitte.traen@brugge.be. Het gebruik van het beachvolleyterrein is gratis.

Drie nieuwe
kunstgrasvelden
voor voetbalverenigingen
Altijd voetballen
op kunstgras
Op Daverlo, in de Gulden Kamer en
in Dudzele komen drie nieuwe kunstgrasvelden. Voor de voetbalvereniging
in Dudzele is het kunstgrasveld een
zeer waardevolle investering. VK Dudzele beschikt namelijk over slechts
een enkel terrein voor haar trainingen en matchen (A-kern en jeugd).
Daardoor ligt het terrein er bijna altijd
slecht en vaak onbespeelbaar bij. Na
de aanleg van kunstgras zal het veld
altijd bespeelbaar en in goede staat
zijn. Voorzitter Guido Devos is alvast
tevreden: “Dit kunstgrasveld geeft
onze club een professionele uitstraling. We willen volop de kaart van de
jeugd trekken, wat betekent dat ons
terrein quasi constant gebruikt wordt.
Ook andere ploegen uit de regio kunnen hier wel bij varen. Ik denk bijvoorbeeld aan veteranen-, arbeiders- of
bedrijfsvoetbal.”
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Neem deel aan de
12de Triatlon Brugge
op 20 juni

Oud
Olympiabad
definitief dicht
op 29 maart
Het Olympiabad in Sint-Andries sluit
op zondag 29 maart definitief de deuren. Het bad werd geopend in 1978 en
kent een rijke geschiedenis. Duizenden kinderen leerden er zwemmen
en tal van topzwemmers waren er
kind aan huis.
Op zondagochtend 29 maart worden
de laatste baantjes gezwommen in
het provinciaal zwembad Olympia. Om
12.00 uur stipt gaan de deuren onherroepelijk dicht. Het Olympiabad in de
Doornstraat was jarenlang trendsetter.
Zes jaar na de opening, in 1984, werd
het bad verrijkt met de eerste glijbaan
in Vlaanderen. Door de enorme volkstoeloop was de investering in nauwelijks enkele maanden terugverdiend.
Naast individuele zwemmers zakten
tientallen scholen uit Brugge en omgeving af naar het Olympiabad. Ook ver-
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Bruggelingen die er bij de reguliere
inschrijvingen niet in slaagden een
deelnameticket voor de Triatlon Brugge te bemachtigen, krijgen een herkansing. De Stad en Triatlon Brugge
organiseren een extra wave voor 75 individuelen en 25 trio's. Zo krijgen 150
extra Bruggelingen de kans om aan de
start te staan op zaterdag 20 juni.

schillende zwemclubs hadden er hun
uitvalsbasis en toppers als Luc Van
Lierde, Brigitte Becue en Brian Ryckeman werkten er hun trainingen af.
In het Olympiabad werden veel wedstrijden betwist. In de aanloop naar
de Olympische Spelen in Londen 2012
werd het Olympiabad officieel aangeduid als thuisbasis voor topsporters.
Na meer dan dertig jaar voldeed het
Olympiabad echter niet meer aan de
hedendaagse normen.

Naast de site van het bestaande, oude bad is een
nieuw Olympisch zwembad,
S&R Olympia, in aanbouw.
De opening is voorzien voor
eind mei 2015.

Registreer je via www.triatlonbrugge.be
en kies voor individuele deelname of
neem deel als trio. (Wie al geregistreerd is, heeft al een registratie-ID.)
Stuur een mail naar sportdienst@
brugge.be met een kopie (cc) naar
actiebrugge@triatlonbrugge.be en zet
in de titel: Triatlon door Brugge actie Bruggelingen, gevolgd door je
registratie-ID. In de mail vermeld je
je naam, voornaam en volledig adres,
alsook je rijksregisternummer en – ter
controle - nogmaals je registratie-ID.
Als antwoord op deze mail krijg je een
betalingsmail van de organisatie. De
volgorde van betaling bepaalt de volgorde van inschrijving. Het aanbod is
beperkt tot de hogervermelde aantallen: wie uit de boot valt, krijgt onmiddellijk zijn geld terug.

Café Vlissinghe bestaat 500 jaar.
De duotickets voor het ¡FLAMENCO!-festival werden uitgedeeld.

Nieuwe vraag:

Hoeveel doelstellingen bevat het Fietsplan Brugge?
Drie winnaars winnen een aankoopbon van 50 euro bij een
Brugse fietsenhandelaar.

wedstrijdvraag

Stuur je antwoord vóór 20 april 2015 naar persdienst@brugge.be of
Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge.

Naam en voornaam:

Geboortejaar:
Adres:

E-mail + tel.:

Antwoord wedstrijdvraag:

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 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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Geef je mening
over de stedelijke
sportinfrastructuur

Ga je frequent sporten in Brugge en
heb je suggesties over in welke sportinfrastructuur er moet worden geïnvesteerd? Deel dan je ervaringen via
de grootschalige enquête over sportinfrastructuur in Brugge, die het WES
en de Stad momenteel uitvoeren.

Alle erkende Brugse sportclubs werden al aangeschreven en konden via
een eigen login de grieven van hun
club of vereniging kenbaar maken.
Via onderstaande link kun jij, als individuele sporter, je vragen en suggesties formuleren.

De enquête is een eerste stap in de
opmaak van een toekomstplan voor
sportinfrastructuur in Brugge. Door
de behoeften van zowel de sportclubs
als de individuele sporters in kaart te
brengen, krijgt de Stad een beter zicht
op huidige tekortkomingen en behoeften voor de toekomst. Neem dus zeker de tijd om de enquête in te vullen.

Wie aan de enquête deelneemt,
maakt kans op een Garmin Vivofit;
een polsbandje met hartslagmeter
en stappenteller.

www.twitter.com/stadbrugge
www.facebook.com/destadbrugge

Surf snel naar www.brugge.be/
enquetesportinfrastructuur en geef
je mening

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.

