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Beste
Bruggeling

Binnenkort wuiven we 2014 uit en
krijgen we carte blanche voor alweer een nieuw jaar. We zorgen in
Brugge traditioneel voor een gezellige kerst- en eindejaarssfeer,
maar we geven ook het goede
voorbeeld als het gaat om energie
besparen. Wij doven de kerstverlichting een uurtje vroeger dan anders. U leest meer over dit belangrijke thema in dit nummer. Bekijk
hoe u zelf kunt bijdragen en thuis
energie en kosten kunt besparen.

de knelpunten zijn. Kom naar een
van de vier inspraakvergaderingen,
want uw mening telt!

'We laten ons
graag door
u inspireren'

Een nieuw jaar gaat traditioneel gepaard met goede
voornemens, nieuwe plannen en ambities, maar 'De
Toekomst van Brugge' is al langer een item voor ons allemaal. Meer dan zeshonderd Bruggelingen, ondernemers en organisaties waren op maandag 15 september
2014 aanwezig in het Concertgebouw, goed voor driehonderd ideeën waar we in 2015 op verder werken.
We laten ons graag door u inspireren. We beloofden u
bij het begin van deze legislatuur meer inspraak en we
komen die na. Nog dit jaar komt er een inspraakronde
rond de vernieuwing van ons mobiliteitsplan. U beweegt
dag na dag op onze wegen: met de fiets, te voet, met
de bus of met de auto. U weet dus als geen ander wat

Inspiratie, dat moet ook het kernwoord zijn bij de heraanleg van
't Zand, een van onze centrale pleinen in de stad. 't Zand is met zijn
8.500 m² het grootste plein van de
stad. Maar liefst 218 dagen per
jaar vinden er evenementen en
activiteiten plaats. De bedoeling
is dat we komen tot een volledig
nieuw pleinconcept, waar jong en oud kunnen van genieten. We schrijven daarvoor in 2015 een internationale
ontwerpwedstrijd uit en blijven het project opvolgen in
uw stadsmagazine.
Dames en heren, ik hoop dat onze plannen ook u inspireren en dat uw voornemens voor 2015 minstens even
waardevol en bevlogen zijn. Kom op zondag 4 januari
2015 om 12.00 uur naar de Burg. Dan heffen we daar samen het glas, op Brugge en op haar boeiende toekomst!

Renaat Landuyt,
Burgemeester van Brugge
Jouw mening hierover:
www.facebook.com/destadbrugge
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Hier thuis
Een Bruggeling of een opmerkelijk Brugs initiatief in de kijker
BruggeINspraak Achter elke man staat een sterke vrouw. U hebt uw man altijd gesteund in zijn
levenswerk?
S. VANPARYS Natuurlijk. Ik deed het secretariaatswerk en heb dat altijd met plezier gedaan. Ik zorgde
voor de inschrijvingen, de boekhouding… Overdag
gaf mijn man les en 's avonds was hij veel de baan
op om ploegen te zoeken en contacten te leggen.
Het was gemakkelijk voor hem dat ik thuis was,
want we kregen veel volk over de vloer. Mensen
kwamen zich inschrijven, hun lidgeld betalen of gewoon wat info vragen. Ik was er nauw bij betrokken
en ik was de toeverlaat voor velen. Ik kende de namen van de spelers op den duur beter dan Etienne
ze kende!

Simonne Vanparys,
echtgenote van
Etienne Schotte,
organisator en
bedenker krachtbal

Bruggeling Etienne Schotte stond meer dan vijftig
jaar geleden aan de wieg van het krachtbal. Als eerbetoon dragen de krachtbalterreinen in Sint-Michiels
sinds 5 september 2014 zijn naam. Zijn weduwe, de
negentigjarige Simonne Vanparys, houdt de herinnering aan haar man levendig.
BruggeINspraak Uw man Etienne Schotte is de
uitvinder van de krachtbalsport.
SIMONNE VANPARYS Etienne was sportleerkracht
in drie scholen (Sint-Leocollege, VTI en SFX-instituut). Begin de jaren zestig bouwde het VTI een
nieuwe turnzaal, maar hij moest zijn leerlingen
wel bezighouden. Hij trok met hen naar de Groene Poorte, maar daar was niet veel infrastructuur
aanwezig. Op een dag zag hij medicineballen liggen, lederen ballen van ongeveer 3 kilogram. Die
gebruikte hij om samen met zijn leerlingen een
spel te ontwikkelen. In 1962 pakte hij uit met een
nieuwe sport, waarvan hij zelf de spelregels had
bedacht: het krachtbal. Twee jaar later werd de
Krachtbalfederatie opgericht en waren er in heel
het land wedstrijden en kampioenschappen.
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BruggeINspraak De erkenning voor de sport
kwam er ook vanuit het Koninklijk Paleis?
S. VANPARYS In 1983, dat was een mooi moment.
Koning Boudewijn en Koningin Fabiola hebben
mijn man toen ontvangen in het Koninklijk Paleis. Een mooie erkenning voor al die jaren werk.
In 1988 kreeg hij als organisator en bedenker van
het krachtbal ook de Trofee van Sportverdienste.
Etienne heeft ook enkele boeken geschreven over
krachtbal. Hij was een bezige bij.
BruggeINspraak Uw man is gestorven in 2005,
maar bijlange nog niet vergeten. De krachtbalterreinen aan de Xaverianenstraat (SintMichiels) heten sinds kort officieel de Etienne
Schotte Krachtbalvelden.
S. VANPARYS Mijn man is nooit ziek geweest. Op
een morgen werd hij wakker met een bloedneus.
We dachten eerst dat er niets ernstigs aan de hand
was, maar in het ziekenhuis hebben ze een hersentumor vastgesteld. Hij is gestorven op 3 februari 2005. Op 5 september 2014 heeft mijn man een
prachtig eerbetoon gekregen op de krachtbalterreinen in Sint-Michiels. Jammer dat Etienne er zelf
niet bij was, want het was een schat van een man.
BruggeINspraak Volgt u nog wat er allemaal gebeurt op het vlak van krachtbal?
S. VANPARYS Net zoals vroeger, knip ik nog altijd
alle krantenartikels over krachtbal uit. Ik heb over
de jaren heen een hele berg persknipsels verzameld. Alles staat mooi geklasseerd op de zolder
van mijn dochter Leen. Af en toe krijg ik nog bezoek
van mensen die de sport al van in het prille begin
een warm hart toedragen.

Grote inspraakronde
in kader van nieuw mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan in Brugge wordt binnenkort
volledig vernieuwd. In dat kader komt er eind dit
jaar een grote inspraakronde. Op donderdag 27
november, woensdag 3 december, donderdag
11 december en woensdag 17 december zijn inspraakvergaderingen gepland. Ook jij beweegt je
dag na dag op onze wegen: met de fiets, te voet,
met de bus of met de auto. Jij weet dus als geen
ander wat de knelpunten zijn. Kom naar een van
de vergaderingen, want ook jouw mening telt.
Het nieuwe mobiliteitsplan omvat onder meer de
verdere uitbouw van het parkeerbeleid, de aanpak
van sluipverkeer, de (eventuele) aanpassing van de
snelheidsregimes, de uitbouw van fietsroutes en
-netwerken, de aanpak van het vrachtvervoer…
Jouw inbreng is belangrijk, maar het mobiliteitsvraagstuk wordt uiteraard ook bekeken door specialisten. De Stad stelde het studiebureau Arcadis
aan om de knelpunten te benoemen en er passende oplossingen voor te vinden. Arcadis heeft de
opdracht om jouw opmerkingen mee te nemen in
het uiteindelijke plan.

Om iedereen de kans
te geven om langs
te komen, worden
vier vergaderingen
georganiseerd
Elke vergadering begint om 19.30 uur.
Donderdag 27 november 2014
Brugge West: Sint-Michiels en Sint-Andries
Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30,
8200 Sint-Andries

Woensdag 3 december 2014
Brugge Oost: Sint-Kruis en Assebroek
Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

De negentig ideeën die binnen het
project De Toekomst van Brugge onder de cluster 'duurzaam verplaatsen' werden ingedeeld, vormen ook
een waardevolle input voor het mobiliteitsplan. Wie een idee rond mobiliteit indiende, wordt persoonlijk
uitgenodigd voor de inspraakvergaderingen. De ideeën zullen worden
meegenomen in de opmaak van het
nieuwe mobiliteitsplan.

Donderdag 11 december 2014
Brugge binnenstad en Christus-Koning
Sint-Leocollege, Potterierei 11, 8000 Brugge
ingang via Elisabeth Zorghestraat

Woensdag 17 december 2014
Brugge Noord: Sint-Pieters, Sint-Jozef, Dudzele,
Koolkerke, Lissewege, Zwankendamme
en Zeebrugge
Gemeenschapshuis Zeebrugge, Marktplein 12,
8380 Zeebrugge
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Brugge krijgt
Triënnale voor
hedendaagse kunst
in 2015

Voor het eerst sinds 1974 wordt in Brugge opnieuw een
Triënnale voor hedendaagse kunst georganiseerd. Van 20
mei tot en met 18 oktober 2015 komen Bruggelingen en
bezoekers oog in oog te staan met poëtische of bevreemdende beeldende kunst in de binnenstad. Thema wordt de
wereldwijde, globale verstedelijking.
2007 is een kantelmoment in de geschiedenis van de
mens, want sindsdien woont meer dan zestig procent van
de wereldbevolking in ‘megasteden’ of steden met meer
dan tien miljoen inwoners. Brugge lijkt daartegenover
met haar 117.000 inwoners, waarvan 22.000 in de binnenstad, klein bier. Diezelfde binnenstad ontvangt jaarlijks
ook 5,3 miljoen toeristen. Het idee van Brugge als miljoenenstad ligt dus niet zo veraf. Wat zou er gebeuren mochten haar vijf miljoen bezoekers opeens beslissen om hier
te blijven wonen?
Een van de kunstenaars die rond dit thema gaat werken,
is de Japanner Yoshiharu Tsukamoto, een van ’s werelds
toparchitecten. Samen met zijn echtgenote Momoyo Kajima
richtte hij in 1992 het architectencollectief Atelier Bow-Wow
op. Bow-Wow ontwierp onder meer de pop-up ontmoetingsplek Guggenheim Lab in New York en kant- en klare woningen voor de slachtoffers van de kernramp in Fukushima.
Sociale bevlogenheid is Bow-Wow alvast niet vreemd.
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Yoshiharu Tsukamoto:
‘De droom om zwemmen
in de Reien toe te staan
voor alle Bruggelingen,
inspireerde mij ook. Toen
ik tijdens een van mijn
prospectiebezoeken
in
maart 2014 langs de Carmersbrug liep, kwam bij
mij het idee op van ‘de
‘Canal Swimmer’s Club’,
een soort lounge die op het water drijft. De naam moet de
verbeelding prikkelen, het gaat dus niet letterlijk om een
club, maar om een constructie die de Bruggelingen de mogelijkheid geeft om op bijzondere wijze te genieten van hun
eigen stad. Ik wil de Bruggelingen hun stad, hun openbare
ruimte laten gebruiken zoals ze dat nooit eerder deden. Ik
wil een rustplek creëren, een ontmoetingsplek waar mensen kunnen ontspannen, met respect voor de Brugse identiteit. Water is daarbij een zeer aantrekkelijk en ook heel
typisch Brugs gegeven.’
© peter de bruyne

‘Wat zou er gebeuren mochten de vijf miljoen bezoekers aan Brugge opeens beslissen om hier te
blijven wonen?’

Antwoord op de vraag of je liever woont
in een megapolis of een kleine stad op
www.triënnalebrugge.be en win een exclusief
bezoek aan de Triënnale in het gezelschap van
een curator.

Stroomschaarste
in de winter

Het afschakelplan, wat, waar en de gevolgen
voor Brugge?

'Brugge wordt bijna volledig ontzien'
Je kon er al heel wat over vernemen in de pers. Ons land
krijgt deze winter mogelijk af te rekenen met een stroomschaarste. Het is moeilijk te voorspellen of er effectief
problemen zullen zijn, maar jij kunt alvast inspanningen
leveren om zuinig en verstandig met onze stroom om te
gaan. Hieronder enkele tips en wat toelichting bij het zogenaamde afschakelplan.
Een stroomtekort? Hoe kan dat?
Door een reeks onvoorziene omstandigheden in 2014, viel
een deel van het Belgische productiepark voor elektriciteit
weg. Dat verhoogt de kans op energieschaarste, die ook hoger is bij een strenge winter. De piekuren, tussen 17.00 en
20.00 uur, zijn daarbij extra gevoelig. Als eerste maatregel
kan het energieverbruik worden verminderd of worden verschoven naar de daluren. Als allerlaatste noodmiddel is er
het zogenaamde ‘afschakelplan’, om erger te voorkomen.
Hoe kun je zelf jouw energieverbruik verminderen?
De federale overheid neemt verschillende maatregelen om
het energieverbruik te verminderen en om een lokale afschakeling of algemene black-out (= onvoorziene en grootschalige stroompanne) te vermijden. Als deze acties niet
volstaan, zullen ook de Stad en andere overheden maatregelen moeten treffen:
• Tijdelijk ingrijpen op stroomverbruik van stads- en overheidsdiensten, infrastructuren of evenementen
• Uitschakelen van openbare verlichting van monumenten, (autosnel)wegen, decoratieve publieke, commerciële of privébuitenverlichting
• Mogelijke beperking van het openbaar vervoer
• …

Afschakeling is de ultieme maatregel om een algemene black-out te voorkomen.
Als we er met preventieve maatregelen niet in
slagen het algemene stroomverbruik voldoende
te verminderen, moet de elektriciteitsvoorziening in sommige regio’s worden afgesloten. Het
afschakelplan regelt deze gecontroleerde en
kortdurende afschakeling (maximum 3 uur) voor
het Belgisch grondgebied.
Brugge wordt in het afschakelplan quasi volledig
ontzien. Inwoners van Brugge die in het afschakelgebied wonen, werden al persoonlijk op de
hoogte gebracht. Geen reden tot ongerustheid,
dus. Bovendien is de duur van een afschakeling
beperkt en vergelijkbaar met normale stroompannes zoals die zich wel eens voordoen.

Stad geeft het goede voorbeeld:
kerstverlichting dooft een uurtje vroeger
In haar streven naar een energiezuinig beleid,
besliste het stadsbestuur om de kerstverlichting
tijdens weekdagen om 23.00 uur en in het weekend om middernacht te doven. Dat is een uurtje
vroeger dan vorige jaren. Eerder al schakelde de
Stad de kerstverlichting om naar het veel goedkopere led. De mogelijke energieschaarste van
deze winter speelde mee in deze beslissing.

www.economie.fgov.be, www.eandis.be,
www.crisiscentrum.be, www.elia.be, www.synergrid.be
Voor specifieke vragen over stroomschaarste deze
winter en de gevolgen voor Brugge, kun je terecht bij
de Communicatiedienst: t 050 44 80 00
of info@brugge.be
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Bespaar op je factuur
via gezamenlijke aankoop
Groene Stroom

Bespaar ook met
de Energiejacht

‘Gezinnen die vorig jaar deelnamen,
konden tot 150 euro besparen’

Ook dit jaar kun je weer inschrijven voor de groepsaankoop
gas en/of elektriciteit van de provincie West-Vlaanderen. Wie
deelneemt, krijgt een korting en een contract dat een jaar
geldig is bij de leverancier die het laagste energiebod deed
tijdens de groepsveiling. Wie elk jaar van deze besparing wil
genieten, moet zich dus elk jaar opnieuw inschrijven.
Deelnemen is eenvoudig
Inschrijven kan vanaf 1 december via
www.samengaanwegroener.be. Neem hiervoor je laatste
jaarafrekening bij de hand, zodat je alle gegevens kunt invullen. Inschrijven is gratis en vrijblijvend. Na de veiling ontvangt je een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je
besparing. Pas dan beslis je of je al dan niet ingaat op het
aanbod. Eens je hebt beslist, wordt de administratieve afhandeling voor jou geregeld.
Beschik je niet over een internetaansluiting en wil je toch
inschrijven? Neem dan contact op met 'De Schakelaar'.
Ook bedrijven kunnen deelnemen aan de groepsaankoop.
Bedrijven met laagspanning en een verbruik tot 50.000 kWh
elektriciteit en 100.000 kWh gas kunnen zich gratis registreren via de website. Bedrijven met een groter verbruik
nemen contact op met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, die gelijktijdig met de Provincie een groepsaankoop organiseert (dit is wel tegen betaling).

verjaag de energiemonsters
en bespaar tot 150 euro per jaar!

De Energiejacht, een campagne van de Bond Beter Leefmilieu,
maakt je bewust van je energieverbruik. Wie deelneemt, kan
Test je verbruik en ontvang tips op maat: surf naar energiejacht.be
zijn energiefactuur doen dalen. De campagne loopt het hele
jaar door en deelnemen is gratis.
Wie deelneemt, doet eerst een online energietest. Aan de
hand van de vragenlijst, krijg je zicht op hoe energiezuinig je
leeft en waar je nog kunt besparen. Je kunt achteraf ook persoonlijke energievragen stellen aan een panel van experts
of een Powershare energiesessie aanvragen of organiseren
voor vrienden, buren en familie. Tussen december en maart
krijg je wekelijks een nieuwe tip.
energiejacht_affiche_A3_DEF.indd 1

30/09/14 13:02

Via de site kun je jouw eigen energieverbruik bijhouden. Via
een handige online rekentool kun je je meterstanden van
gas, elektriciteit en water op de voet volgen. Je kunt je eigen verbruik vergelijken met dat van vorig jaar of met dat
van andere deelnemers. Zo zie je met je eigen ogen hoe jij
scoort, want meten is weten.
Als je een energiegroep vormt met vrienden, familie, buren
of mensen uit je vereniging, kun je ook begeleiding krijgen
van een energiemeester. Of waarom niet de stap zetten om
zelf energiemeester te worden?

vzw De Schakelaar, Sociaal Huis,
Hoogstraat 8, 8000 Brugge, t 050 32 64 38,
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, t 050 40 72 67
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Alle informatie en tips om energie te besparen, vind je op
www.energiejacht.be, of mail naar info@energiejacht.be

December Dance
focust op Azië
Onder de titel Connecting Asia staat de achtste editie
van December Dance in de steigers. Van donderdag 4 tot
en met zondag 14 december vinden dansvoorstellingen
plaats in het Concertgebouw. De focus ligt op Azië.
December Dance 14 zoekt de confrontatie op tussen oost
en west, hedendaags en traditioneel, traagheid en snelheid, muziek en stilte, spiritualiteit en uitbundigheid...
De dansers en drummers van het Taiwanese U-Theatre, de
Japanse Butoh-choreograaf Ushio Amagatsu en de Thaise
grootmeester in de Kohn-maskerdans Pichet Klunchun
verwerken hun eigen tradities op een verbluffende hedendaagse manier. Er zijn ook westerse makers en Aziatische
artiesten die de handen in elkaar slaan. Publiekslieveling
Sidi Larbi Cherkaoui creëerde samen met de Chinese Yabin
Wang een poëtische voorstelling. De Belgisch-Duitse Arco
Renz brengt zijn danstaal over op de senior dansers van
het Vietnam National Opera Ballet, terwijl het Nederlandse
choreografenkoppel Leine en Roebana de link legt tussen
hun vocabularium en traditioneel Indonesische dans en gamelanmuziek. De Koreaanse Hyoseung Ye en de Taiwanese
Shang-Chi Sun presenteren dan weer choreografieën die
als puur westerse hedendaagse dans zouden kunnen bestempeld worden.
Trouwe bezoeker
De 24-jarige Lore Missinne studeert theaterwetenschappen
en cultuurmanagement en genoot een professionele dansopleiding. Ze geeft ook dansles aan kinderen en probeert af
en toe een dansvoorstelling mee te pikken. Het festival December Dance draagt haar voorkeur weg. "Mijn speciale aandacht gaat uit naar hedendaagse dans. Dit dansfestival biedt
een unieke kans om gezelschappen aan het werk te zien die

je anders misschien nooit bezig ziet. De
top van de danswereld komt aan bod,
kwaliteit is dus altijd gegarandeerd. De
voorstellingen inspireren me, al kopieer
ik niet de bewegingen in mijn lessen",
lacht Lore.
Of ze zelf ook eens op dat grote podium
zou willen staan?
"Neen, dat is niet mijn droom, al koester
ik een grote passie voor dans. Ik zou wel
eens achter de schermen willen loeren."
"Dit jaar heb ik de openings- en slotvoorstelling al aangestipt in mijn agenda. Het thema van de twee uiteenlopende
culturen spreekt me geweldig aan. En wat meer is: in een
van de voorstellingen, speelt een klasgenote mee. Dat zorgt
voor een extra motivatie om te gaan kijken", besluit ze.

Info en tickets: www.ccbrugge.be, t 050 44 30 60
www.concertgebouw.be, t 070 22 33 02

Winnaars Fotonale
in de Hal Cultuur
De fotowedstrijd Fotonale Brugge had dit jaar als thema
‘Obscuur.’ Een professionele jury selecteerde uit de vele inzendingen 48 foto's die deze tentoonstelling opfleuren. Uit
die selectie werden drie winnaars bekroond met geldprijzen van 750, 500 en 250 euro. Dompel je onder in de verschillende creatieve interpretaties van het thema en geniet
van deze derde editie.

18 december 2014 t.e.m. 14 januari 2015,
dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur,
gesloten op 25 december 2014
en 1 januari 2015, Hal Cultuur, AC 't Brugse Vrije,
Burg 11, 8000 Brugge
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Winnaars
Fantasy
Strijd Brugge 2014
zijn bekend

Brugge is al vier edities lang de thuishaven voor Fantasy Strijd Brugge, een tweejaarlijkse schrijfwedstrijd voor Nederlandstalige fantasy-kortverhalen. Niet minder dan 259 inzendingen werden beoordeeld door een vijfkoppige jury: Thirza Meta, Mel Hartman, Marieke
Frankema, Yves Joris en Alex de Jong. Isolde Sanders uit Den Haag
(NL) ging met de eerste prijs lopen. Hieronder kun je een stukje uit
haar verhaal lezen. De tweede prijs was voor Anne-Claire Verham uit
de Meern (NL) met 'De weeffout'. Django Mathijsen uit Geleen (NL)
was derde met 'Moord via de kwantumserver'. De top twintig werd
gebundeld in 'Fantastisch Strijdtoneel IV'. De vijf persoonlijke favorieten van jurylid/uitgever Alex de Jong maken de bundel compleet.
'Fantastisch Strijdtoneel IV' is verkrijgbaar bij de Brugse Boekhandel.

Kortverhaal
Het dorp op de rand van de afgrond
Isolde Sanders

Mijn oma vertelde altijd: ‘Ons dorp lag ooit op een reusachtige gletsjerkiezel boven de fjord, tot 80 jaar geleden de kiezelrots in tweeën brak en de
helft met veel geraas de afgrond in stortte. Toen het stof was opgetrokken,
bleek de scheur in het rotsblok precies onder het midden van ons dorp te
hebben gelopen. Ons dorp zag er uit als een gebakje dat een balanceer-act
uitvoerde op de rand van een afgrond.‘
Ik had mij altijd veilig en geborgen in Wankel gevoeld. De windvlagen die
door de smalle zee-arm joegen, wiegden mij soms in mijn bedstede in slaap
en deden mij soms vol verwachting trillen. Ik nestelde mij dan in oma’s stevige
armen en vroeg om verhalen over plaatsen waar ik nooit was geweest. Mijn
oma was de enige bewoonster die ooit het dorp uit was geweest.
‘Stel je eens voor,’ vertelde ze dan, ’kustplaatsen waar de huizen als
kauwgom tegen kliffen plakken. Bergkloosters die als wenteltrappen uit
bergwanden gehakt zijn. Maar niemand woont zo bijzonder als wij; een
dorpje op het randje van de waanzin. Het enige, het énige, dat ons in
leven houdt is het besef dat we samen in balans moeten blijven…’ hier
pauzeerde ze dramatisch’… anders kiept de wereld ondersteboven en
vergaan we met man en muis.’
…

Win
Het vervolg kun je lezen in het boek 'Fantastisch Strijdtoneel
IV', waarvan BruggeINspraak dertig exemplaren weggeeft
(waarde 16 euro).
Stuur een bericht met je naam, adres, telefoonnummer en de vermelding 'Fantastisch Strijdtoneel IV' naar persdienst@brugge.be
of dienst Pers en Publicaties, Burg 12, 8000 Brugge.
dienst Cultuur, Burg 11, 8000 Brugge,
t 050 44 82 72, dienst.cultuur@brugge.be
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De dienst Pers en Publicaties verwittigt de winnaars.

Cie Cecilia speelt
Soldaat-Facteur en
Rachel in Zeebrugge
In het kader van de vele herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog, zet het Gentse theatergezelschap Cie Cecilia het
stuk Soldaat-Facteur en Rachel opnieuw op het repertoire.
Arne Sierens schreef het stuk in de jaren tachtig en ondertussen is het een klassieker binnen het Vlaamse theaterlandschap. Op de scène staan Mieke Dobbels, vaste waarde
bij Cie Cecilia, en Sebastien Dewaele, recent nog te zien in
de populaire tv-serie Eigen Kweek. Naast de acteurs zorgt
een koor van liefhebbers voor de muzikale ondersteuning.

kostuumontwerper langs, want voor ons is ook een uniform
voorzien. We zijn benieuwd naar het resultaat. In totaal
zijn we met zo'n 140 mensen. Tijdens de eerste vijf weken
van de tournee (ongeveer twintig voorstellingen) zullen er
telkens veertig koorleden meezingen in elke voorstelling.
Elk koorlid zingt in vier à zes voorstellingen mee. Omdat
er minder mannen zijn, zingen zij in meer voorstellingen
mee. In de 'kleine' versie die in februari en maart door heel
Vlaanderen trekt, zullen zes koorleden meezingen.

MARIANNE CLYNCKE In de tekst die Arne Sierens in 1986
schreef, getuigen een man en een vrouw om de beurt hoe
pijnlijk ze de oorlog zijn doorgekomen. De man heet Louis
en was facteur aan het front. De vrouw heet Rachel en was
‘femme de ménage’ bij een militair. Mieke Dobbels en Sebastien Dewaele willen het stuk vooral plaatsen in de wereld vandaag. In hun concept wordt de tekst gespeeld door
de twee amateurspelers Stijn en Lena, die naar aanleiding
van de opvoering heel hard nadenken over oorlog tout court.

BruggeINspraak Welk repertoire nemen jullie onder handen?
ANNEMIE WYSEURE Tijdens de repetities hebben we vijf
nummers gerepeteerd in heel verschillende stijlen en in
verschillende talen: van een Latijns kerklied tot een Russisch liefdesliedje. We repeteren samen, maar het is ook de
bedoeling dat we thuis oefenen met de geluidsbestanden
die we doorgestuurd kregen.

BruggeINspraak Jullie staan met 24 Bruggelingen op het
podium. Hoe werden jullie geselecteerd?
PATSY MAGERMAN Ongeveer een jaar geleden deed Cie
Cecilia een oproep. Ze organiseerden een 'ronselavond' in
de MaZ. Ze zochten geen professionele zangers, maar 'liefhebbers' die genoeg tijd en zin hadden om mee te stappen
in het project.
BruggeINspraak Wat is jullie rol?
SOFIE PYPE We hebben ondertussen drie repetities met
alle koorleden samen achter de rug. We zingen een aantal nummers en tijdens de laatste repetitie kwam de

BruggeINspraak Hebben jullie nauw contact met de acteurs?
SARA COLPAERT Ze komen ons altijd begroeten tijdens de
repetities en houden ons op de hoogte van hun 'evoluties' in
hun eigen repeteerproces. Ze staan klaar voor een gesprek
met wie dat wil.

Woensdag 26, donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag
29 november 2014 om 20.00 uur in de Sint-Donaaskerk
Zeebrugge, Sint-Donaaskerkstraat 1, 8380 Zeebrugge
Tickets kosten 15 euro (korting met een Com-Pas) bij
www.ccbrugge.be, cultuurcentrum@brugge.be, t 050 44 30 60
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Op 15 september werd in het Concertgebouw het
startschot gegeven voor het forum voor burgerinitiatief 'De Toekomst van Brugge'. Iets meer dan
zeshonderd Bruggelingen, ondernemers en organisaties schreven zich in om mee na te denken
over mogelijke toekomstplannen voor de stad. Dat
leverde driehonderd ideeën op, waarvan je een
overzicht vindt op www.detoekomstvanbrugge.be
Via deze website kun je reageren op ideeën, je hulp
aanbieden of het idee verder promoten via de sociale media.

Werk
mee aan
De Toekomst
van Brugge

De volgende stap?
De vele ideeën moeten zoveel mogelijk resulteren
in uitvoerbare projecten. Daarnaast wil ‘De Toekomst van Brugge’ ook mensen verbinden en op
langere termijn ideeën samenbrengen.
Werken met zeven clusters
De driehonderd ideeën werden per thema opgedeeld in zeven ‘clusters’.
1. Nieuwe bronnen
2. Historische stad in ontwikkeling
3. Treffen
4. Zorgen
5. Werken en creëren
6. Duurzaam verplaatsen
7. Nieuwe democratie
Elke cluster zal gedurende twee maanden centraal staan. Tijdens die periode zal iedereen die
een idee indiende binnen het thema van de cluster,
worden uitgenodigd om mee te denken en mee te
werken. De ideeën worden dan aan elkaar voorgesteld en voorbeelden uit andere steden worden
naar Brugge gehaald. Het stadsbestuur neemt
deel aan het debat over het thema en uiteindelijk
wordt een rapport opgemaakt met een samenvatting van die ideeën en een stappenplan voor de
verdere uitwerking.
Individuele projectbegeleiding
Ideeën hoeven niet altijd langs het stadsbestuur te
passeren om uitgevoerd te worden. Veel kan ook
veranderen door zelf de handen uit de mouwen
te steken en met de juiste partners aan de slag
te gaan. Projecten die steun en partners zoeken,
kunnen in het kader van 'De Toekomst van Brugge'
begeleid worden. Die begeleiding bestaat vooral
uit het samenbrengen van mensen en projecten,
uit verbinden en inspireren.

www.detoekomstvanbrugge.be
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Dossier

Brugge baadt in
kerst- en
eindejaarssfeer
Verschillende evenementen en activiteiten zorgen opnieuw voor een warme kerst– en eindejaarsfeer in de
stad. Naast de kerstmarkt, de ijspiste op de Markt en de
sneeuw- en ijssculpturen aan het Station, zijn er voor de
Bruggelingen nog andere aanraders.

13de Midwinterfeest
Op zondag 14 december kun je de authentieke kerstsfeer
opsnuiven tijdens het Midwinterfeest bij het Volkskundemuseum. De Balstraat is het decor voor een sfeervolle
kerstmarkt met originele en handgemaakte geschenkjes,
straatanimatie en lekkere hapjes en drankjes. In de binnentuin van het Volkskundemuseum brengt het gezelschap ‘Int
Wroede ende int Sotte’ het wagenspel ‘Den telegram’, over
WO I. Voor kinderen is er een knutselatelier. In het Kantcentrum kun je terecht voor heel wat demonstraties.
Omdat het de dertiende editie is, staat het Midwinterfeest in
het teken van het thema ‘onheil & geluk’. De zwarte kat, als
mascotte van het Volkskundemuseum, past perfect binnen
dit plaatje.

www.museabrugge.be

Nieuwe Kantcentrum
is open
Ga tijdens het Midwinterfeest ook even langs in het
compleet vernieuwde Kantcentrum in de Balstraat 16.
Onder de noemer ‘klein maar fijn’ geeft het museum,
dat zeven dagen op zeven open is, een interessant beeld
van de geschiedenis en het belang van kant voor Brugge. Bruggelingen kunnen het centrum gratis bezoeken.
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Heerlijk kerstshoppen
in Brugge

Geef een handgemaakt geschenkje
Ben je op zoek naar een origineel geschenk? Verras vrienden en familie met een handgemaakte, Brugse creatie.
Handmade in Brugge geeft je enkele goede redenen om te
kiezen voor handgemaakte producten: je koopt iets unieks
dat met liefde gemaakt is, je wint op prijs-kwaliteit, je koopt
een eerlijk en duurzaam product en je ondersteunt de lokale economie en de makers.
Het stadsplan van Handmade in Brugge loodst je langs alle
adresjes. Er is voor elk wat wils: een nieuwjaarsboodschap
op handgeschept papier van Piet Moerman of een inspirerende spreuk in steen gehouwen door een van Brugges vele
letterbeeldhouwers? Wat dacht je van originele fietsaccessoires bij Dancing on Pedals of een handgenaaide lederen
tas van Dominique Dufait?
Je vindt de gratis stadsplannen in de infokantoren van
Brugge, bij de verschillende makers, of je kunt er eentje
komen ophalen bij Handmade in Brugge (Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge).

www.handmadeinbrugge.be

Stem op je favoriete maker en win
een waardebon van 200 euro
Tot en met 31 december 2014 kun je stemmen
op een van de twintig makers met het label
Handmade in Brugge. De maker met de meeste
stemmen wint de publieksprijs én de titel ‘Maker van 2015’. Je kunt stemmen via
www.handmadeinbrugge.be of door een stemformulier in te vullen bij een van de twintig makers. Een onschuldige hand kiest begin januari
een winnaar die een waardebon van 200 euro
ontvangt. Je kunt de waardebon besteden bij
een van de twintig makers.
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Tijdens de kerst – en eindejaarsperiode wordt het terug heerlijk shoppen in Brugge. Om het drukke verkeer van en naar
de stad vlot te laten verlopen, worden opnieuw maatregelen
genomen. In het weekend van 6 en 7 december, 13 en 14
december, 20 en 21 december en vrijdag 26, zaterdag 27 en
zondag 28 december 2014 en op vrijdag 2 januari 2015 zijn
de Steenstraat, Zuidzandstraat, Geldmuntstraat, Noordzandstraat, Markt en doorsteek Eiermarkt opnieuw verkeersvrij.
Op die dagen is de bus richting Brugge ook opnieuw gratis.
Wie toch met de auto komt, parkeert die het best op een
van de randparkings. Tijdelijk wordt een nieuwe randparking ingericht op de terreinen van Vives in Sint-Michiels, Xaverianenstraat 10. Vanop de randparking vertrekken op de
shoppingdagen ook extra gratis bussen richting binnenstad.

Lees voor meer informatie de folder die bij je
BruggeINspraak zit of surf naar www.brugge.be

Politie sluit straten af
bij te druk verkeer

Tas dicht voor zakkenrollers!
Opgepast! Zakkenrollers zijn tijdens de kerstshoppingdagen zeer actief. Sluit dus goed je tas, houd hem dicht bij je
en berg je portefeuille veilig op. Neem ook weinig cash mee
en gebruik bij voorkeur je betaalkaarten.
Wil je even uitrusten op een terrasje? Houd ook dan steeds je
tas in de gaten en laat je portefeuille of gsm niet op tafel liggen.

Tijdens de Shoppingdagen kan het zijn dat de lokale politie
bijkomende maatregelen neemt om het verkeer op de as
Buiten Begijnenvest – Bevrijdingslaan vlot te laten verlopen.
Is er te veel verkeer op de as, dan kunnen volgende verkeersbewegingen onmogelijk worden gemaakt:
• Op de rijrichting Buiten Begijnenvest – Bevrijdingslaan
de links afslaande bewegingen ter hoogte van de Chantrellstraat, de Kiss and Ride zone, het Stationsplein, de
Unescorotonde en de Bloedput.
• Op de rijrichting Bevrijdingslaan – Buiten Begijnenvest
de links afslaande bewegingen ter hoogte van de Oostmeers en de Ketsbruggestraat.
• Alle links afslaande bewegingen komende uit de Oostmeers, de Ketsbruggestraat, de Chantrellstraat, de Kiss
& Ride zone en het Stationsplein.

Wees ook voorzichtig en alert als je Brugge bezoekt met
het openbaar vervoer. Let vooral goed op bij het in- en uitstappen, want zakkenrollers maken graag gebruik van dit
drukke moment om toe te slaan.
Toch slachtoffer? Doe meteen aangifte bij de politie en bel
naar Card-stop (t 070 344 344) en Doc-stop (t 00800 2123
2123) om je betaal- en identiteitskaarten te blokkeren.

diefstalpreventie@brugge.be,
t 050 44 88 86

Bepaalde bewegingen zullen enkel toegelaten worden voor
De Lijn en taxi’s, namelijk:
• Op de rijrichting Buiten Begijnenvest – Bevrijdingslaan
de links afslaande beweging ter hoogte van het Stationsplein en de Unescorotonde.
• De links afslaande beweging komende van het Stationsplein en de Chantrellstraat.

Ga je richting Station? Vermijd dan best
de aanrijroute, komende vanuit de Buiten
Begijnenvest. Wil je op de as Buiten Begijnenvest
– Bevrijdingslaan een omkerende beweging
maken? Maak dan gebruik van de Bargeweg of
van het kruispunt Bevrijdingslaan –
Jan Breydellaan.

Sterrenstoet beeldt kerstverhaal uit
Op zaterdag 20 en zondag 21 december trekt de Sterrenstoet door de Brugse binnenstad. Meer dan honderd figuranten beelden het kerstverhaal uit in een volkse, stemmige optocht. De traditie is tachtig jaar oud. Uitvalsbasis is
het Oud Sint-Jan, waar de stoet om 14.30 uur start. Vergeet
vooral niet een centje te stoppen in de bussen die meegedragen worden. Je steunt er het goede doel mee!
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Zing mee op oudejaarsavond
op ’t Zand

Bob jij ook mee?
Heb je een glaasje te veel op in de feestperiode?
Laat je dan rijden. Alcohol in het verkeer kan tot
zware ongevallen leiden, soms zelfs met dodelijke
afloop. Daarom zetten de Stad, de lokale politie en
het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid
dit jaar zowel grote als kleinere controle-acties op,
verspreid over het hele Brugse grondgebied. De
BOB-campagne start op 28 november 2014.
Dit jaar wordt extra ingezet op het sensibiliseren van
jonge bestuurders. De Stad en de lokale politie hebben een aantal studenten van de opleiding sociaal
werk van de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest)
uitgedaagd om een campagne te ontwikkelen voor
hun medestudenten. Deze actie wil studenten wijzen
op de risico’s voor jonge chauffeurs en hen stimuleren om zelf nooit te rijden als ze gedronken hebben
of niet mee te rijden met een dronken chauffeur. Op
donderdag 27 november trekken ze ook naar de uitgaansbuurten om deze boodschap te verspreiden.
Op zaterdag 27 december trekt het BOB-team, ondersteund door lokale preventiewerkers, ook richting de kerstmarkten in de binnenstad. Met allerlei
gadgets, een wedstrijd én indicatieve, preventieve
ademtesten gaan ze op vlotte wijze een gesprek
aan over veilig verkeer in de feestperiode.

In weinig andere steden wordt de jaarwisseling zo massaal
en uitbundig gevierd als in Brugge. Plaats van afspraak
op 31 december is ’t Zand, waar de festiviteiten starten
om 22.45 uur met ‘Brugge zingt van oud naar nieuw’. Het
concept is ondertussen bekend, massaal meezingen is de
boodschap. De omliggende horecazaken zorgen voor de
nodige drankjes. Klokslag twaalf uur is het tijd voor vuurwerk, waarna het tweede deel van het zangfeest start. Het
feestje wordt afgesloten om 1.30 uur.
Tip: De Lijn brengt je die nacht veilig én gratis naar huis.

www.comitevoorinitiatief.be

Kerstloop mikt op
5.000 deelnemers
De Kerstloop Brugge is aan een sfeervolle vierde editie toe.
Deelnemers kiezen voor zes of tien kilometer. Start en aankomst bevinden zich op de Markt. Het loopevenement zag
zijn deelnemersaantal in nauwelijks drie jaar tijd uitgroeien
tot 4.300 deelnemers. Voor 2014 geldt dan ook een strikte
limiet van 5.000 deelnemers. Om de vele deelnemers comfortabel te ontvangen, verhuizen het wedstrijdsecretariaat
en de kleedkamers naar de Beurshal op het Beursplein.
De Kerstloop start om 20.00 uur.
Inschrijven doe je via www.lopenvoorhetgoededoel.be
LET OP Gemotoriseerd verkeer van en naar de Markt zal
die avond niet mogelijk zijn van 19.30 tot 22.00 uur. Ook de
straten op het parcours worden tijdelijk afgesloten voor het
verkeer. De bussen van De Lijn zullen van 19.00 tot 22.00 uur
bepaalde trajecten in de binnenstad niet afwerken.

www.bruggebereikbaar.be
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Zwerfvuil in de vuilnisbak
(en nergens anders)
Ook tijdens de winter- en kerstperiode moeten de winkelstraten, de Markt… er netjes bij liggen. Ga je naar de kersmarkt? Gooi dan je bekertje of ander afval in de vuilnisbak.
Haal de kerstaffiche op bij de Preventiedienst, Blinde Ezelstraat 1, 8000 Brugge en hang hem voor je raam. Toon zo
dat zwerfvuil in de vuilnisbak hoort en nergens anders.

Wintervonken

Op 6, 7 en 8 februari 2015
vanaf 19.00 uur op de Burg

Students On Ice
op 16 december
Op dinsdag 16 december palmen studenten de
schaatspiste op de Markt in. Alle hogeschoolstudenten van Howest, Katholieke Hogeschool Vives Noord,
het Vesaliusinsitituut, het Europacollege en HBOV
campus Sint-Jan/Sint-Jozef kunnen op vertoon van
hun studentenkaart gratis schaatsen. Voor een keer
weergalmen er die avond geen klassieke kerstliederen door de luidsprekers. Jongerenradiozender
Villa Bota zorgt voor dansbare deuntjes en voor een
feestje op de piste. Nadien krijgen alle studenten
nog een hartverwarmend drankje aangeboden. Students On Ice is de afsluiter van het eerste semester
alvorens de studenten in de boeken duiken voor de
eerste examenperiode.

Begin februari is de winter halfweg. Hoog tijd dan voor een
stevige warmte-injectie met een sfeervol winterfestival onder de titel Wintervonken. Verwacht je aan vuurinstallaties,
straattheater en sfeervolle concerten. De Vuurmeesters
staan in voor een vurig aangekleed Winterterras.
Het volledige programma vind je op
www.wintervonken.be
Naar aanleiding van Wintervonken brengt Uitwijken vanaf 31
januari t.e.m. 4 februari het winterfestival naar de Brugse
wijken. Houd de website www.uitwijken.be in de gaten voor
de juiste locaties.

Klink mee op het nieuwe jaar
tijdens de Nieuwjaarsborrel
Het stadsbestuur nodigt je ook dit jaar uit om samen vrienden, familie, collega’s… te komen klinken op het nieuwe
jaar. Afspraak op zondag 4 januari 2015 om 12.00 uur op de
Burg. Tot dan!
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Werkzaamheden
in Geldmuntstraat
en Noordzandstraat
verlopen vlot

'De handelszaken blijven bereikbaar. Vanaf half december
liggen de werkzaamheden zelfs stil om het winkelen aan
genaam te houden.'
De heraanleg van de Kuipersstraat, de Geldmuntstraat, de
Kopstraat en de Noordzandstraat startte op 1 september
2014 en schiet goed op.
De werkzaamheden zijn opgesplitst in zes fasen. Ondertussen werd eind oktober een eerste fase afgerond. Daarin
werden de nutsleidingen aangepakt in de Kuipersstraat, de
Geldmuntstraat en de Kopstraat.
Nu werken de nutsbedrijven in de zone tussen de Geerwijnstraat en de Kopstraat, met inbegrip van het kruispunt
Geldmuntstraat/Noordzandstraat/Sint-Amandsstraat.
Vanaf midden december is deze fase afgewerkt. Daarna worden alle werkzaamheden tijdelijk stilgelegd en gaat de rijweg weer open voor het verkeer. Tijdens de Shoppingdagen
(zie bijgevoegde folder en pagina's 14 en 15) worden deze
straten verkeersvrij gemaakt om het winkelen aangenamer
te maken.

Op 19 januari 2015 starten de rioleringswerkzaamheden en
de heraanleg in de:
- Geldmuntstraat, tussen Eiermarkt en Sint-Amandsstraat
- Noordzandstraat, tussen Sint-Amandsstraat en Kopstraat
Eens dit achter de rug is, kun je voor het eerst proeven van
een gloednieuwe, comfortabele, aantrekkelijke en verkeersluwe winkelstraat. In dezelfde periode (19 januari – 30 april)
wordt ook nog de rijweg van de Kuipersstraat vernieuwd.
Begin juli 2016 zouden alle werkzaamheden beëindigd
moeten zijn.
Het verkeer volgt per fase een aangepaste omleiding.

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

www.bruggebereikbaar.be

18

Uitbreiding
cameranetwerk

in Brugge

Het stadsbestuur wil de problematiek
van overlast in uitgaansbuurten prioritair
aanpakken, zoals ook vermeld staat in
het Zonaal Veiligheidsplan 2014 - 2017.
Om een duidelijk beeld te krijgen van de
hele uitgaanszone en de verbindingsassen, is het nodig het hele bestaande cameranetwerk uit te breiden.
Bovendien is camerabewaking nuttig
om de verkeersstroom in de drukke
winkelstraten te observeren en zijn ze
een handig instrument in de strijd tegen gauwdiefstallen, winkeldiefstallen
en ladingdiefstallen.
Na onderzoek worden in verschillende
straten extra camera's geplaatst, onder
meer in de Steenstraat, de Noordzandstraat, de Leopold III-laan en aan het
Station, ook aan de kant Sint-Michiels.
Tenslotte zal de lokale politie een verkennende studie starten rond nummerplaatherkenning.

11 December 2014:
één dag niet !
De aanpak van inbraak in woningen
is een prioriteit. Op
11 december 2014
streeft Brugge met
alle andere Belgische steden naar
een dag zonder één
inbraak. De lokale
politie en Preventiedienst rekenen
ook op jouw medewerking. Volg ons op www.brugge.be/
preventie of www.1dagniet.be

Nieuwe
duostaanders
aan verschillende
bushaltes
Om het bus- en fietsgebruik te stimuleren, investeert de Stad in een reeks
nieuwe duostaanders aan verschillende bushaltes op Brugs grondgebied. Aan 32 bushaltes komen tachtig
nieuwe duostaanders, goed voor 160
fietsparkeerplaatsen. De bedoeling is
alle staanders te plaatsen vóór 2015.
- Sint-Andries: De Varens,
Doornstraat, Patrijzenweg,
De Prange, Gevangenis
- Sint-Michiels: Stokvelde,
Eglantier, Gilbertus, Nachtegaal,
Jagersstraat, Kloosterhof,
Driehoek, Groenhof en
Weinebrugge
- Sint-Pieters: Poelweg, Meulentje,
Blauwe Poort, De Kolve, en
Rondpunt
- Sint-Jozef: Gandhi en Cornelis
Everaertstraat
- Koolkerke: Leenweg, Fort van
Beieren en Zagersweg
- Sint-Kruis: Raadsheren en OLVcollege
- Dudzele: Wissel 7, Heihoek, en
Zonnebloem
- Zwankendamme: Kerk
- Zeebrugge: Appelzak,
Gemeenschapshuis en Albatros

Probeertickets
Heel januari bieden de
Stad en De Lijn de inwoners van Dudzele en
Kruisabele de mogelijkheid om de bussen van
De Lijn gratis uit te proberen. Met het
probeerticket dat zij in de brievenbus
krijgen, kunnen zij alleen of met twee
vanaf een halte van buslijn 41-42, een
gratis busreis heen en terug maken
naar de binnenstad.
In februari is het de beurt aan de bewoners van de wijken Sint-Anna en
‘t Bilkske. Zij kunnen van 1 februari
tot 28 februari 2015 gratis gebruik maken van een bus heen en terug naar
het Station en ze kunnen binnen het
uur gratis overstappen op een bus terug naar het centrum. Ook zij krijgen
een probeerticket in de brievenbus.

Autodelers krijgen ook
parkeerkaart
Om autodelen verder te
promoten, besliste het
stadsbestuur dat de autodeelorganisaties
in
Brugge een erkenning
kunnen aanvragen. Die
erkenning zorgt ervoor
dat een wagen van een
erkende autodeelorganisatie in aanmerking komt
voor ‘een parkeerkaart
voor autodelen’.
Houders van zo’n kaart kunnen in
Brugge vrijgesteld worden van betalend parkeren en/of het plaatsen van
de Europese blauwe parkeerschijf.
Het systeem van autodelen wordt op
die manier nog wat aantrekkelijker.
Zowel Cambio als Autopia – de twee
autodeelorganisaties die in Brugge
actief zijn - dienden al een aanvraag
tot erkenning in. Bij Autopia maken de
autodelers gebruik van eigen wagens,
bij Cambio worden wagens gedeeld
van de autodeelorganisatie zelf.

www.brugge.be/autodelen
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Vermijd
meeuwenoverlast

Leerlingen zesde
leerjaar kunnen
verkeerspark
bezoeken

Victor Veilig
gratis thuis
geleverd dankzij
Cargo Pedalo

Van 1 tot 5 december en van 8 tot 12
december 2014 is het mobiel Verkeerspark van de federale politie in de
Groenestraat 62 open voor het zesde
leerjaar van de Brugse scholen. Leerlingen die het Verkeerspark bezoeken, krijgen toelichting bij de soorten
verkeersborden en krijgen de nodige
uitleg over het parcours dat ze daarna
met go-carts en fietsen mogen afleggen. Deelnemen is gratis. Scholen
nemen best contact op met de Mobiliteitsdienst voor inschrijving.

Victor Veilig waakt in Brugge al bijna
een jaar over de veiligheid van de kinderen in het verkeer. Victor Veilig is 80
cm groot en fel reflecterend. Op zijn
buik staat de duidelijke boodschap
'langzaam'. Victor Veilig kan zowel
bij de schoolpoort, op het pleintje in
de buurt of aan de oprit van een huis
staan. De Stad kocht tien Victor Veilig
mannetjes aan.

mobi@brugge.be

Elke Bruggeling die verkeersveiligheid belangrijk vindt en in zijn straat
de bestuurders daarop wil wijzen, kan
Victor Veilig gratis lenen en hem twee
weken op een gevaarlijke verkeerssituatie plaatsen.
Wat meer is: vanaf nu levert Cargo
Pedalo het mannetje gratis thuis
bij jou af. Neem contact op met de
Mobiliteitscel via mobi@brugge of
t 050 44 86 66.

Meeuwen worden steeds meer in het
binnenland gesignaleerd. Daar vormen ze vaak een bron van ergernis:
opengereten vuilniszakken, gekrijs,
uitwerpselen op auto’s, terrassen...
Meeuwen zijn een beschermde vogelsoort en daarom is het niet evident om een manier te vinden om ze
te weren uit de stad. Hieronder vind je
alvast enkele tips:
- Strooi geen etensresten rond. Dat is
op het openbaar domein verboden.
- Zet je vuilniszakken zo kort mogelijk
voor de ophaling buiten (ten vroegste vanaf 5.00 uur) en sluit vuilniscontainers zo goed mogelijk af.
- Vermijd dat meeuwen op je dak
gaan broeden.
- Houd je dak proper en controleer
het regelmatig op meeuwennesten.
Als je regelmatig aanwezig bent,
zullen de meeuwen veel minder geneigd zijn om er een nest te maken.
- Verwijder nestmateriaal zoals takken, mos en bladeren.
- Verwijder of verstoor geen nesten
met eieren of (jonge) meeuwen,
maar neem contact op met de
brandweer. Meeuwen willen hun
jongen met alle middelen beschermen en dat kan gevaarlijk zijn.

www.meeuwenindestad.be
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Kom mee op
tegen geweld

Op 25 november wordt opnieuw campagne gevoerd tegen
geweld tegen vrouwen. Draag tussen 25 november en 6 december een wit lintje. De witte lintjes staan symbool voor de
strijd tegen huiselijk geweld. De campagne wil het probleem
uit de taboesfeer halen. Te weinig mensen durven zeggen
dat ze het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Het witte
lintje is een teken van je persoonlijk engagement om geen
geweld te plegen, om geweld niet toe te laten, geen excuses
te zoeken voor geweldplegers, geweld niet te verzwijgen…

KaartenHuisbrugge is jouw
venster op Brugge
Op donderdag 11 december om 20.00 uur kom je meer te
weten over de website KaartenHuis tijdens een voordracht
van Vorming Plus. De website werd recent vernieuwd en
blijft een handig instrument om digitaal rond te snuisteren
in oude Brugse kaarten en je te verdiepen in de geschiedenis van Brugse huizen.
Wil je weten of een gebouw of plek beschermd is, hoe oud
een huis is, welke verbouwingen gebeurd zijn, of wat de betekenis is van een standbeeld? Of ben je geïnteresseerd in
oude kaarten van Brugge? De vernieuwde website KaartenHuisbrugge.be geeft een antwoord op al deze vragen.

11.11.11 Feest op
29 november
Onder de slogan ‘Sorry is niet genoeg’ voerde 11.11.11 de
voorbije maanden actie tegen wereldwijde voedselverspilling. Vele honderden vrijwilligers en sympathisanten in
Brugge waren solidair. Op www.11.be/11 kun je het vervolg
en de resultaten van de campagne volgen.
Brugge sluit de campagne af met een knallend 11.11.11
Feest. Je wordt er verwend met een heerlijk werelds duurzaam buffet en een spetterende fuif. Het 11.11.11 Feest
vindt plaats op zaterdag 29 november om 19.00 uur in het
Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30 in Sint-Andries.
Kaarten kosten 14 euro (volwassenen) of 7 euro (- 12 jaar)
en wie alleen komt fuiven (vanaf 22.00 uur) betaalt 5 euro.
Inschrijven vóór 24 november via noordzuiddienst@brugge.
be. Het Feest wordt georganiseerd door 11.11.11, in samenwerking met Oxfam Wereldwinkels en Vredeseilanden.

Kaart van Marcus
Gheeraerts gaat digitaal
De nieuwe blikvanger op de site is de bekende kaart van
Brugge van Marcus Gheeraerts uit 1562. Die is nu volledig digitaal en met extra uitleg te raadplegen op de pagina
'magis'.
Aan de kaart is ook heel wat historische informatie gekoppeld. Waar overnachtten de buitenlandse handelaars?
Waar verkochten ze hun producten? Welke pleinen waren
marktplaatsen? Zoek een straat, producten of beroepen uit
de middeleeuwen, of laat met een simpele muisklik waterputten, molens, bruggen of boten verschijnen. In de toekomst zullen ook andere thema’s aan bod komen. Wil je
zelf meewerken aan het vervolledigen van de informatie?
Geef je op als vrijwilliger via bruggemuseum@brugge.be!

donderdag 11 december 2014, 20.00 uur,
www.vormingplus-brugge.be, www.kaartenhuisbrugge.be
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Liever Actiever
NV Gezond award 2014
Onder de noemer ‘Gezonde Gemeente Brugge’ werken
de Stad, OCMW Brugge en LOGO Brugge – Oostende
samen aan de gezondheid van alle Bruggelingen. ‘Gezonde Gemeente Brugge’ nam deel aan de projectoproep ‘Liever Actiever’. Deze oproep werd gelanceerd
door het Vlaams Instituut voor Gezondheidsbevordering
en Ziektepreventie (ViGEZ) en heeft als doel projecten te
realiseren waardoor mensen meer gaan bewegen.
Twee projecten werden geselecteerd door de jury: ‘Goedgevoelstappers’ en het project ‘Recht-OP’. Deze worden
nu verder uitgewerkt.
‘Goedgevoelstappers’ zal het wandelprogramma ‘Elke
stap telt’ van OKRA Sport inzetten om beweging te stimuleren bij mensen die geconfronteerd worden met psychische kwetsbaarheid en/of (kans)armoede. Hiervoor
zal samengewerkt worden met Brugse partners uit de
sectoren Welzijn en Geestelijke Gezondheid.
Het project ‘Recht-OP’ zal investeren in het ontwikkelen van strategieën en methodieken om het zittend
gedrag te verminderen. Het project wordt uitgevoerd in
een samenwerking tussen de Stad en OCMW Brugge,
en zal zich zowel richten op klanten als personeel van
het Sociaal Huis.
Op 1 oktober 2014 werd ‘Gezonde Gemeente Brugge’
erkend als finalist voor de ‘NV Gezond Award 2014’.
Deze prijsuitreiking is eveneens een organisatie van ViGEZ en richt zich tot KMO’s en lokale besturen die aandacht hebben voor de gezondheid van hun werknemers.

Geluk op
grootmoeders wijze
Op vrijdag 19 december organiseert 'Gezonde Gemeente Brugge' een gratis voorstelling van het toneelstuk ‘Geluk op grootmoeders wijze’ van het gezelschap
'De Zingende Sterren'. Op ludieke wijze komt aan bod
hoe je als actieve senior ook ‘fit in je hoofd’ kunt blijven.
Na de voorstelling staat een korte nabespreking op het
programma. In de foyer is er een bescheiden infobeurs.

Vrijdag 19 december, 14.30 uur (deuren open vanaf
14.00 uur), Stadsschouwburg Brugge, Vlamingstraat 29,
8000 Brugge, gratis (met uitzondering van eventuele
verzendkosten (2 euro), t 050 44 30 60 – bespreekbureau
Cultuurcentrum
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Illustraties
van Brugse
Esther Platteeuw
tentoongesteld
Van 11 december 2014 tot 3 januari 2015 kun je in de vertelruimte
van Hoofdbibliotheek Biekorf gratis de tentoonstelling 'Loebas,
een beer van een hond' meepikken. De titel verwijst naar het
gelijknamige boek van jeugdauteur Frank Geleyn, waarvoor de
Brugse illustrator Esther Platteeuw de illustraties leverde. Het
is het illustratiewerk van Platteeuw dat tentoongesteld wordt.
Esther Platteeuw werd op 30 januari 1987 in Brugge geboren,
ging naar de tekenacademie en studeerde daarna illustratie
aan de KASK in Gent. Ze kreeg er onder meer les van illustrator Carll Cneut. Als afstudeerproject illustreerde ze '20.000
mijlen onder zee', de klassieker van Jules Verne. In 2011 werd
ze laureaat van Goed voor Druk, de jaarlijkse wedstrijd voor
jonge illustratoren die georganiseerd wordt door De Leeswelp
en de Vlaamse Illustratoren Club (VIC).
Daarna ging het snel. In 2011 illustreerde ze haar eerste boek
'Groeten uit het ondergrondse: hedendaagse kunst verkennen
met kinderen', met tekst van Tine Mortier. In 2013 verscheen
'Dante danst oma blij', een boek van Twiggy Bossuyt met illustraties van Platteeuw. 'Loebas, een beer van een hond' maakt
het oeuvrelijstje voorlopig af.
Het atelier van Esther Platteeuw is gehuisvest in de oude militaire kazerne in de Peterseliestraat in het centrum van Brugge,
maar je vindt haar even goed terug in woordenwinkel/inspiratieplek Symposion.

Bibliotheek Biekorf, Kuiperstraat 3, 8000 Brugge

Is jouw
huisnummer
correct
aangebracht?
Wettelijk gezien ben je verplicht om
een goed leesbaar huisnummer aan
te brengen en dat is niet zonder reden.
Zo geraken hulpdiensten of taxi's immers veel sneller ter plaatse en wordt
de post correct bezorgd.
Een huisnummer moet goed zichtbaar
zijn vanaf de openbare weg en wordt
best rechts naast de toegangsdeur van
het hoofdgebouw aangebracht, op minstens 1 m en maximum 2 m hoogte.

Straffe
madammen in de
Stadsschouwburg
Voorlezen en
knutselen tijdens
‘Tussen d’oortjes’
Nieuw bij de Bibliotheek zijn de voorleessessies en workshops voor kinderen onder de noemer Tussen d’oortjes.
De Tussen d’oortjes vervangen de vroegere wekelijkse of maandelijkse voorleesuurtjes. Tussen d’oortjes vertrekt
steeds van een boek of een verhaal dat
tussen de oortjes blijft hangen, maar
daarna – en dat is nieuw - wordt het
verhaal ook creatief uitgewerkt.
Op de website
www.brugge.be/tussen-d-oortjes vind
je alle data en uren. In enkele bibliotheken komt in december ook de Sint
langs, samen met Matthias De Leeuw,
auteur van het boek Sint op komst.

In de jaren tachtig was Anne Clark hét
icoon van de new wavebeweging. Ze
scoorde massaal met hits als ‘Sleeper
in Metropolis’ en ‘Our Darkness’. Als
spoken word-artieste steekt ze haar literaire en geëngageerde teksten in een
elektrojasje. Op 22 november staat ze
met een vijfkoppige band in de Stadsschouwburg. Naast de klassiekers
brengt ze er ook recenter werk uit haar
album ‘The Smallest Acts of Kindness’.
Het voorprogramma wordt verzorgd
door Simi Nah.
Stacey Kent belooft op 3 december
een onvergetelijk jazzconcert in zuiderse sfeer. De unieke stem van Kent
maakt haar tot een van de beste artiestes binnen de vocale jazz. Ze groeide op met de muziek van Frank Sinatra en Nat King Cole. Met haar nieuwe
album ‘The Changing Lights’, bewijst
Kent dat ze moeiteloos de genregrenzen overstijgt. Het album werd een
ode aan de Braziliaanse muziek.

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

De cijfers en eventuele letterindexen
moeten minimum 5 cm hoog zijn en
contrasteren met de achtergrond
waarop zij worden aangebracht.
Geschilderde nummers moeten zwart
zijn op een witte achtergrond waar een
zwart kader rond is.
In gebouwen met meerdere woongelegenheden worden de nummers
en letterindexen op de deuren van de
woongelegenheden en op de brievenbussen aangebracht.
Als het hoofdgebouw zich op minimum
5 m achter de rooilijn bevindt, wordt
het nummer rechts naast de inrit vanaf
de openbare weg (liefst op of naast de
brievenbus) aangebracht, zonder belemmering van de zichtbaarheid.
Eenmaal toegekend, moet het huisnummer binnen dertig dagen worden
aangebracht. Het moet steeds goed
leesbaar blijven. Bij nalatigheid kan het
stadsbestuur een nieuw nummer laten
aanbrengen op kosten van de eigenaar,
syndicus, huurder of gebruiker.
Binnenkort komt er een grote controle
van alle huisnummers. Als iets niet
correct is, word je op de hoogte gebracht. Indien nodig, kun je altijd hulp
vragen aan een medewerker.

dienst Bevolking, t 050 44 82 30,
bevolking@brugge.be
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Jeugd en
studenten

Speel in de
kerstvakantie mee
met Kwibus!

Betaal het
jeugdwerk met de jeugd-AXI-bon
De jeugd-AXI-bonnen zijn er om gezinnen te ondersteunen bij het betalen
van het lidgeld voor de jeugdverenigingen. Gebruik de bon als korting bij
onder andere de KSA, KSJ en VKSJ
en jeugd(muziek)ateliers. Ieder Brugs
kind tussen 3 en 18 jaar heeft recht op
10 euro gratis jeugd-AXI-bonnen.
Gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming of een OCMW-participatiekaart hebben recht op 50 euro
jeugd-AXI-bonnen. Vanaf het tweede
rechthebbende kind ontvang je 75 euro.

Open op 22, 23, 29 en 30 december
van 7.30 tot 17.30 uur. Op 24 december
en 31 december kun je meespelen tot
13.00 uur. Op 25 en 26 december en op
1 en 2 januari is Kwibus gesloten.

www.jeugddienstbrugge.be/kwibus,
kwibus@brugge.be of
t 050 44 83 33
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Ouders die de bonnen willen ontvangen, komen met hun OCMW-kaart of
een klevertje van het ziekenfonds op
naam van de kinderen naar een van de
drie afhaalpunten.
www.jeugddienstbrugge.be/axi,
jeugddienst@brugge.be of
t 050 44 83 33

Vakantiewerking Kwibus gaat al
spelend het nieuwe jaar in. Kom
tijdens de kerstvakantie meespelen
op vijf locaties.
- Basisschool De Triangel, Diksmuidse Heerweg 159, 8200 SintAndries (voor kinderen met en zonder beperking)
- Basisschool De Pannebeke, Pannebekestraat 34, 8000 Sint-Jozef
(voor kinderen met en zonder beperking)
- Basisschool De Tandem, Leopold
Debruynestraat 56, 8310 Sint-Kruis
- Basisschool Sint-Michiels, Rijselstraat 71, 8200 Sint-Michiels
- Basisschool De Regenboog, Karel
Ledeganckstraat 3, 8000 Sint-Pieters

De jeugd-AXI-bon is op drie locaties
af te halen:
• Het Sociaal Huis
(Hoogstraat 9, 8000 Brugge)
nieuw sinds oktober 2014
• Sportdienst (Koning Leopold IIIlaan 50, 8200 Brugge)
• Jeugddienst
(Binnenweg 2, 8000 Brugge)

Hij komt … Hij komt …
Brugge krijgt ook dit jaar hoog bezoek van de Sint. Stip zondag 23 november
zeker aan in je agenda, want dan kun je hem en zijn pietenbende verwelkomen
om 13.45 uur aan het seminarie aan de Potterierei. Daarna volg je samen met
de pieten het bootje met de Sint langs de kade richting Burg. Niemand minder
dan Joyce Beullens wacht er samen met jullie op de Sint en heet hem welkom
in onze mooie stad. Om 14.30 uur trekt de stoet van de Burg
naar het Concertgebouw, waar een spetterende
Sinterklaasshow op het programma staat.

Info en tickets voor de show:
Regine Wyseure,
Karel de Stoutelaan 84,
8000 Brugge of via
www.gezinsbondgewestbrugge.be/sint,
leden Gezinsbond betalen
6 euro, niet-leden 9 euro.

© Zuzanna Dyrda, Weirdo

Tentoonstelling

Ellen Harvey: The Unloved /
De Onbeminden
Tentoonstelling
14de Europese
Grafiekbiënnale
Rotary Club Brugge ’t Vrije en Musea
Brugge nodigen ook dit jaar grafici uit
om deel te nemen aan de Europese
biënnale voor grafische kunst: GraphicArtes. Alle inzendingen met reproduceerbare grafiek in de ruimste zin
van het woord - dus alle aspecten van
grafiek met uitzondering van zuivere
fotografie en schilderkunst - komen
hiervoor in aanmerking. Een professionele jury selecteert een reeks werken die worden tentoongesteld in het
Arentshuis. Nadien worden die geveild
ten voordele van sociale doelen, gesponsord door de Rotaryvereniging.

Arentshuis, nog tot 1 maart 2015,
di-vr 9.30 - 17.00 uur.
www.museabrugge.be

"Er zijn verhalen waar we van houden
en verhalen waar we niet van houden.
De niet-geliefde verhalen zijn de interessantste."
Ellen Harvey (1967) woont en werkt
in Brooklyn, New York. Haar oeuvre
bestaat voor een groot deel uit installaties waarbij ze gebruik maakt van
mixed media, schilder- en tekenkunst.
Voor het Groeningemuseum creëerde
Ellen Harvey een installatie met als
thema de verbinding van Brugge met
de zee, gekoppeld aan een alternatieve
visie op de collectie van het museum.
De installatie van Harvey overspant vijf
opeenvolgende kabinetten, waarin zij
de tijdelijke wanden die gewoonlijk het
kunstdepot verbergen, vervangt door
2,7 m hoge en 5,2 m lange spiegels.
Daarin zijn openingen, als in een salon, waardoor de kijker de in het depot
opgeslagen schilderijen kan zien. De
schilderijen, die normaal niet worden
tentoongesteld, werden door de kunstenares thematisch opgesteld, te beginnen bij stadszichten van Brugge in
de eerste ruimte, zichten van de kana-

len die Brugge verbinden met de zee
in de volgende twee ruimtes en zichten van de oude haven van Brugge in
de vierde ruimte, tot zeegezichten in
de laatste ruimte. De installatie omvat
ook vier grote nieuwe schilderijen van
Harvey, gebaseerd op hedendaagse
satellietbeelden van Brugge. Alleen
de laatste ruimte met de installatie
van de zeegezichten is helemaal leeg.
De schilderijen vormen een scherp
contrast met de pittoreske afbeeldingen van Brugge uit de collectie. Ze
geven een beeld van Brugge dat veraf
staat van de middeleeuwse charme
waarvoor de stad bekend is. Harvey
bekrachtigt met haar werk de status
van Brugge als kunstwerk, maar stelt
die tegelijk in vraag.

Groeningemuseum,
nog tot 1 februari 2015,
di-vr 9.30 tot 17.00 uur.
www.museabrugge.be

25

Tentoonstelling
Snapshot 10:
de Hallebardiers

Tot 19 april 2015 loopt in het Volkskundemuseum de tentoonstelling Snapshot 10: de Hallebardiers. Naast het moderne schermen beoefenen de Hallebardiers ook de oude
krijgskunst van het zwaardvechten. Zij beschouwen zichzelf
als de erfgenamen van de oudste schermvereniging van de
Lage Landen, de Brugse Sint-Michielsgilde.
BruggeINspraak sprak met Aster Soetaert, die zich sinds
13 september ‘Koning’ van de Hallebardiers mag noemen.

BruggeINspraak Vanwaar komt jouw interesse in het
historisch zwaardvechten?
ASTER SOETAERT Mijn broer is smid en hij begon zes jaar
geleden met zwaardvechten bij de Hallebardiers. Ik deel
met hem een passie voor de middeleeuwse kunsten en
ambachten. Anderhalf jaar geleden heb ik dan zelf de stap
naar het zwaardvechten gezet.
BruggeINspraak Je kunt het dus snel leren?
A. SOETAERT Ik ben iemand die snel praktische vaardigheden leert en heb van bij het begin heel intensief getraind,
twee keer per week. Het hangt ook veel af welke ambitie
je voor jezelf stelt. Bij de Hallebardiers zijn momenteel een
vijftigtal zwaardvechters actief, maar de meesten beoefenen deze vechtkunst als hobby. Ze komen soms maar een
keer in de maand trainen. Mijn ambitie is om aan internationale tornooien deel te nemen.
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BruggeINspraak Veel mensen denken bij zwaardvechters aan would be ridders, die zich in historische kledij
hijsen om het publiek te vermaken. Geldt dat ook voor de
Hallebardiers?
A. SOETAERT Helemaal niet. De Hallebardiers beoefenen
het zwaardvechten als een verfijnde vechtsport. Wij hakken
helemaal niet op elkaar in, zoals in de ridderfilms. Behendigheid, techniek, snelheid en inzicht zijn veel belangrijker
dan kracht. Het kom erop aan de tegenstander te treffen en
tegelijk een tegenstoot te ontwijken.
Onze inspiratiebronnen zijn nog steeds de oude ‘vechtboeken’, die vanaf de middeleeuwen de kennis over deze
krijgskunst hebben overgeleverd. De ‘Historical European
Martial Arts’ of historische Europese krijgskunsten zitten
trouwens wereldwijd in de lift.
BruggeINspraak Ben je ooit gewond geraakt?
A. SOETAERT Bij alle vechtsporten zijn er risico’s op verwondingen en kwetsuren. Zo heb ik bij het trainen eens een
pink gebroken, maar het is niet de bedoeling om elkaar pijn
te doen. Na de training of het tornooi blijf je vrienden. De
zwaarden zijn trouwens niet scherp en we dragen beschermende kledij, maar geen harnassen…
BruggeINspraak Is het een fysiek zware sport?
A. SOETAERT Een langzwaard weegt ongeveer 1,6 kg, maximum 2 kg. Dat valt dus wel mee. Je hanteert het bovendien
met twee handen. Als wij ‘sparren’ of duelleren, houden wij
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Bezoek de tentoonstelling 14-18
Oorlog in Beeld | Brugge in Oorlog
In een van je vorige BruggeINspraaknummers werd de
prestigieuze tentoonstelling Oorlog in Beeld | Brugge in
Oorlog aangekondigd. Je kunt ze nog bezoeken tot en met
22 februari 2014. Bruggelingen doen dat tegen een voordeeltarief. In samenwerking met de Brugse gidsenverenigingen, ontwikkelden Musea Brugge een app die je terugvoert naar de periode van de oorlog.

het zwaard vooral boven het hoofd en dat is zwaar voor de
schouders. In de opleiding is er meer en meer aandacht
voor een juiste houding, om de rug niet teveel te belasten.
BruggeINspraak Op 13 september won je het Koningstornooi van de Hallebardiers? Hoe verloopt zo’n tornooi?
A. SOETAERT Op het Koningstornooi zijn er andere regels
dan bij de meeste tornooien. Alleen slagen op het bovenlijf,
de bovenarmen en het hoofd leveren punten op. Eerst vecht
de Koning van het voorgaande jaar tegen alle andere deelnemers. Als hij iedereen verslaat, blijft hij Koning. Maar als
iemand de koning kan onttronen, gaat de wedstrijd verder.
Loting bepaalt wie tegen wie vecht. Elke deelnemer heeft
drie ‘levens’, wat wil zeggen dat je verloren bent als je driemaal bent getroffen.
BruggeINspraak Wat betekent dit eigenlijk: Koning zijn?
A. SOETAERT Het is vooral een eretitel. De enige verplichting
is dat ik meeloop in de Heilig-Bloedprocessie met het koningszwaard en de sireschakel. Dat is een oude gildetraditie.

Snapshot 10: de Hallebardiers, tot 19 april 2015,
Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
www.museabrugge.be

Op het gelijkvloers van de Stadshallen brengt Sophie De
Schaepdrijver in een historische tentoonstelling het minder
bekende verhaal van Brugge tijdens de oorlogsjaren. Op de
eerste verdieping vinden twee fotografietentoonstellingen
plaats: MAGNUMfotograaf Carl De Keyzer biedt een hedendaagse blik op historische foto’s over de Eerste Wereldoorlog en bracht in een tweede expo eigen werk samen met
dat van negen MAGNUM collega’s. Schrijver David Van Reybrouck staat stil bij de jonge doden van toen en nu.
Stadshallen, tot en met 22 februari 2015, di-zo 9.30 tot 17.00
uur, tickets: 12 euro (26-64 j.), 10 euro (red.), 4 euro voor
inwoners van Brugge. Ticket geldig voor de drie onderdelen
van de expo
GROEPEN / Rondleidingen
Groepen kunnen vooraf tickets reserveren. Rondleidingen
moet je reserveren via toerisme.reserveringen@brugge.be,
t 050 44 46 46
SCHOLEN / Inspiratiebundel & Museummenu’s
Leerkrachten kunnen gratis de inspiratiebundel
downloaden. Scholen kunnen een museummenu
reserveren: een ervaren begeleider neemt de klas mee
doorheen het historische en fotografische verhaal.
DE EERSTE WO IN DE STAD / APP
Een app leidt je naar plekken in Brugge waar spionnen
en verzetsstrijders werden geëxecuteerd, waar bommen
vielen, langs monumenten voor gesneuvelden, maar ook
langs cafés waar soldaten vertier zochten...
www.brugge1418.be
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Lezingen musea
In de Vriendenzaal van de Musea zijn
dit najaar enkele lezingen gepland,
gekoppeld aan de vele tentoonstellingen op het programma.
Paragone. Relaties tussen beeldhouwkunst en schilderkunst in de
Zuidelijke Nederlanden
Donderdag 20 november om 15.00 uur
Dr Léon Lock (KULeuven/Musée François Duesberg, Mons) licht de ‘paragone’ toe: dit is de vergelijking in het
Italiaans of een concept dat geïntroduceerd werd om de relatieve kwaliteiten
van schilderkunst en beeldhouwkunst
met elkaar te toetsen, toen schilders en
beeldhouwers ten tijde van Leonardo en
Michelangelo met elkaar wedijverden.
Alabaster sculpture in the Burgundian and Habsburg Netherlands
c. 1400 – 1530
Donderdag 4 december om 15.00 uur
In deze Engelstalige lezing bespreekt
Dr. Kim Woods (The Open University,
UK) welke plaats albast innam in de
traditie van beeldhouwers in de Lage
Landen, zowel in hun werk thuis als
in het buitenland, bijvoorbeeld in het
verre Spaanse Castilië.

10 jaar Raakvlak:
archeologie in Brugge en ommeland
Zondag 7 december om 10.30 uur
5 euro
In 2014 bestaat de intergemeentelijke
dienst voor archeologie Raakvlak 10
jaar. Om deze verjaardag te vieren,
staan verschillende activiteiten op
stapel, onder meer deze lezing door
archeologe Bieke Hillewaert.
Moving Sulptures: Southern Netherlandish alabasters from the 16th to
the 17th centuries in Central and Northern Europe.
Donderdag 11 december om 15.00 uur
Prof. Dr. Aleksandra Lipinska (Technische Universität Berlin) stelt een
weinig bekend hoofdstuk in de geschiedenis van de beeldhouwkunst in
de Zuidelijke Nederlanden voor: de
serieproductie van kleine albasten reliëfs, altaarstukken en beeldjes in de
ateliers van Mechelen en Antwerpen
tussen ca. 1525 en 1650.

Brugse kunstenaars
gezocht!
Ook in 2015 organiseert de dienst Cultuur de Week van de Amateurkunsten
(WAK) in Brugge, van vrijdag 24 april
tot en met zondag 3 mei 2015. Ben je
schilder of muzikant, dichter of beeldhouwer, acteur of zanger en wil je
jouw talent laten zien? Maak dan van
de Week van de Amateurkunsten een
groot feest. WAK speelt op twee fronten. Het eerste luik draait om beeldende kunsten, poëzie en toneel. Het
tweede omvat zowel muziek als dans.
Inschrijven kan tot 1 januari 2015.

Alle informatie vind je terug op:
www.brugge.be/wak

www.museabrugge.be

Punkrockers ‘Wasted 24/7’
Unplugged
Neem deel aan de
algemene vergadering
Brugse sportraad

Als je graag van anders houdt, dan
is Unplugged jouw ding. Bekende en
minder bekende lokale bands zetten hun beste songs op het podium in
een bezetting die voor hen ongewoon
is. De Brugse punkrockers Wasted
24/7 ruilen op zaterdag 13 december
2014 hun muur van lawaai in voor een
akoestische setting waarin ze voor
een keer hun tedere ziel bloot leggen.
Dat wil uiteraard niet zeggen dat ze
niet van zich afbijten. Integendeel, de
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gebruikelijke maatschappijkritiek, de
onvrede met de wereld, maar ook het
grote genoegen dat samenhangt met
jong zijn, komt alleen nog maar beter
tot uiting. Op zaterdag 13 december in
zaal Daverlo, met in het voorprogramma The Free Thinkers Clan.

www.brugge.be/unplugged-/daverend, t 050 44 82 70,
dienst.cultuur@brugge.be

De Brugse sportraad blaast op woensdag 10 december verzamelen in wijkcentrum Daverlo voor haar jaarlijkse
algemene vergadering. De sportraad
is het stedelijk adviesorgaan voor de
sport, waarin vertegenwoordigers van
verschillende Brugse sportclubs zetelen. De algemene vergadering staat
open voor alle geïnteresseerden. Aanvang om 19.30 uur in wijkcentrum Daverlo, Dries 2 in Assebroek.

Vrijwilligers uitgenodigd voor
film op 4 december
Voor de derde keer al nodigt de Vrijwilligerscentrale
vrijwilligers en hun organisaties uit voor een avondje
film. Een blijk van waardering voor de vele geëngageerde burgers die zich inzetten voor een warmer
Brugge. Dit jaar kunnen negenhonderd vrijwilligers
op 4 december 2014 gaan kijken naar Bon Dieu in Cinema Lumière. Bon Dieu is de nieuwe sensatie onder
de Franse komedies. De prent neemt op een heerlijk
lichtvoetige manier de vooroordelen en spanningen
binnen de multiculturele samenleving op de korrel.
Organisatieverantwoordelijken kunnen hun vrijwilligers inschrijven bij de Vrijwilligerscentrale en betalen
2 euro per cinematicket, zolang de voorraad strekt.

Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge,
t 050 44 86 49, lien.dereere@brugge.be,
www.brugge.be/vrijwilligerscentrale

Oproep
Extra vrijwilligers gezocht voor
museumherberg ‘In de Zwarte Kat’
Sinds 6 november houdt een twintigtal vrijwilligers de
museumherberg ‘In de Zwarte Kat’ weer open. Zo kan
de herberg uitgroeien tot een trefpunt voor buurtbewoners, Bruggelingen en internationale bezoekers.
De herberg zal open zijn van donderdag tot en met
zondag, tijdens de openingsuren van het museum
(9.30 tot 17.00 uur).
Het Bruggemuseum is nog op zoek naar extra vrijwilligers om de herberg meer dagen open
te kunnen houden. Wie interesse heeft, kan terecht bij projectcoördinator Bruggemuseum
Geert Souvereyns (geert.souvereyns@brugge.be of
t 050 44 87 17) of vrijwilligerscoördinator herberg ‘In
de Zwarte Kat’ Tom Allewaert (tom@allewaert.be of
t 0498 92 72 25).

Vacatures
voor vrijwilligers
Zowat een op vijf Bruggelingen doet vrijwilligerswerk.
De vacatures in BruggeINspraak zijn het meest dringend. Misschien zit er iets bij voor jou?

Handige harry gezocht

Klus je graag in huis of in de tuin? Dan zoekt Sovekans jou. Zijn klusjes minder je ding, dan kun je als
vrijwilliger nog altijd bij ons terecht voor onthaal of
administratie.

Sovekans, Kristof Spruyt, t 050 34 87 00,
info@sovekans.be, Consultatiebureau

Kind en Preventie
zoekt vrijwilligers

Kind en Preventie zoekt vrijwilligers voor het consultatiebureau voor het jonge kind in Sint Kruis. Als
vrijwilliger zorg je voor het onthaal van de ouders. Je
staat ook in voor het meten en wegen van de baby’s.
Consultaties zijn maandelijks op woensdag van 16.15
tot 20.00 uur.

Kind en Preventie, Lieve Dezutter, t 0478 91 88 04,
lieve.dezutter@kindenpreventie.be

Vrijwilligers voor
Kerstfeest bij Wieder

De vzw Wieder organiseert jaarlijks een kerstfeest
voor mensen in armoede of eenzaamheid. Dit feest
wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Wieder
zoekt nog chauffeurs of mensen om het eten op te
dienen. Ben je thuis op kerstavond en heb je zin om
het verschil te maken?

Wieder, Pascale Cockhuyt, t 050 33 54 84,
vzwwieder@hotmail.com

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

Onze kerken herbergen heel wat waardevolle erfgoedvoorwerpen. Om die te inventariseren, zoeken de Stad en de Provincie West-Vlaanderen vrijwilligers. Alle objecten moeten
worden opgemeten, beschreven, gefotografeerd… Een huzarenwerk. Het project staat of valt ook met de medewerking van
de kerkfabrieken die instaan voor het beheer van de 28 Brugse
parochiekerken. De kerkfabriek van de Sint-Gilliskerk bood
zich als eerste aan om mee te stappen in dit traject. Voorzitter
Piet Viérin en secretaris Luc Bernolet lichten toe waarom.

BruggeINspraak Uw kerkfabriek heeft als eerste ingetekend op dit inventarisatietraject. Waarom?
P. VIÉRIN EN L. BERNOLET Onze kerk herbergt vele voorwerpen met een rijke geschiedenis. Dit traject is een kans
om onze collecties nog beter te leren kennen en bekend te
maken. We hebben als kerkbestuur al veel kunnen doen.
Een degelijke en duurzame kerkinventaris is een belangrijk
instrument voor de toekomst. Zo kunnen we de kennis over
al die objecten ook delen met de vele bezoekers die onze
kerk jaarlijks mag verwelkomen.

BruggeINspraak Als kerkfabriek staat u in voor de zorg
voor het gebouw en zijn collecties. Hoe pakt u dit aan?
PIET VIÉRIN EN LUC BERNOLET: We vertrekken vanuit de
liefde voor onze kerk. We hebben er al heel wat voor gedaan: de daken en goten zijn hersteld, het houten gebinte
is behandeld tegen ongedierte, de muren zijn geïnjecteerd
tegen opstijgend vocht… Bij de voorbereiding en opvolging
van al die werkzaamheden groeide uiteraard onze kennis
én interesse, maar er is nog werk aan de winkel. Over het
kerkinterieur werd een uitgebreid rapport geschreven door
Monumentenwacht West-Vlaanderen. Dit is een belangrijke
leidraad voor de verdere zorg voor onze collecties. Verschillende schilderijen zijn ondertussen gerestaureerd, onze
neogotische kruisweg is prachtig gereinigd en ons hoofdaltaar straalt.

BruggeINspraak Vrijwilligers zijn onontbeerlijk om dit
project te doen slagen. Hoe wilt u hen overtuigen om in
uw Sint-Gilliskerk mee te werken?
P. VIÉRIN EN L. BERNOLET We zullen de vrijwilligers met
open armen ontvangen. We staan klaar om hen inlichtingen
te geven, op weg te helpen. We zullen onze vernieuwde vergaderruimte met plezier enkele maanden ter beschikking
stellen. Het wordt vast en zeker een boeiende periode.
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Oproep

Zin om zelf deel uit te maken van het team collectieregistratoren in de Brugse kerken? Neem
contact op met Erfgoedcel Brugge via info@erfgoedcelbrugge.be of neem de vrijwilligersvacature door op www.erfgoedcelbrugge.be

Het symbool voor het project 'Samen voor een dementievriendelijk Brugge' is een geknoopte zakdoek. Vijf winnaars kunnen elk voor 30 euro gaan
shoppen in de Oxfam Wereldwinkel.

Nieuwe vraag:

Hoe heet de Brugse uitvinder van de krachtbalsport?
Uit de juiste inzendingen worden vijf winnaars geloot die
een winteroutfit van Wielerteam Brugge krijgen.

wedstrijdvraag

Stuur je antwoord voor 5 december 2014 naar persdienst@brugge.be
of dienst Pers en Publicaties, Burg 12, 8000 Brugge.
Vermeld zeker je telefoonnummer, want de winnaars worden opgebeld.

Naam en voornaam:

Geboortejaar:
Adres:

E-mail + tel.:

Antwoord wedstrijdvraag:

Maat:  Small/  Medium/  Large/  Extra Large

meldingskaart

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

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

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

Voor suggesties i.v.m. dit infoblad kun je de dienst Pers en Publicaties contacteren op
t 050 44 81 00, f 050 44 82 98, persdienst@brugge.be, Burg 12, 8000 Brugge.
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Propere stoep:
ook in de winter!
De winter kan ook dit jaar voor gladde wegen en voetpaden zorgen.
De Stad zet zich in om problemen te voorkomen, maar rekent ook op
jou. Elke Bruggeling is verplicht om de stoep en greppel voor zijn huis
netjes te houden, ook bij sneeuwval en ijzelvorming. Wie geen trottoir
heeft, moet een strook van 1 meter breed voor het gebouw vrijmaken.
Bij het niet nakomen van deze verplichting, riskeer je een gemeentelijke administratieve geldboete.

Particulieren kunnen opnieuw strooizout kopen: 0,70 euro
per 10 kg
De zakken zout worden verkocht in:
- Dienst Leefmilieu/Stadsreiniging, Walweinstraat 20,
8000 Brugge
- Communicatiedienst, Burg 12, 8000 Brugge
- Alle gemeenteafdelingen, de containerparken in SintMichiels, Sint-Pieters en Zeebrugge, buurtcentrum
De Dijk Sint-Pieters, buurthuis Sint-Jozef en
buurtcentrum D’oude Stoasie Zeebrugge
Je kunt nog strooizout kopen tot 15 maart 2015. Zorg voor
wat voorraad, zodat je tijdig je stoep ijsvrij kunt maken.

HELP: ik kan mijn stoep niet zelf reinigen !
Ben je niet goed te been en kun je zelf geen sneeuw
ruimen? Vraag dan hulp aan buren, familie of poetshulp.
Wie ouder is dan 75 jaar en niemand heeft om te helpen,
kan contact opnemen met de Preventiedienst, t 050 44 80 66.

www.brugge.be

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.

