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Beste
Bruggeling

Nu bijna drie jaar terug startte de
nieuwe beleidsperiode 2013-2018.
We maakten toen een beleidsplan op en een van de punten op
de agenda was het voorzien van
nieuwe multifunctionele infrastructuur in Sint-Michiels. Onze
deelgemeentes zijn minstens
even belangrijk als onze binnenstad. Onze aanpak binnen het
mobiliteitsplan bewees dit al. In
onze deelgemeentes wonen heel
wat jonge gezinnen en die zijn van
levensbelang voor de verdere toekomst van onze stad. Onze Brugse gezinnen hebben
heel wat wensen en noden: ouders en kinderen moeten kunnen sporten of genieten van cultuur en Bruggelingen willen een plek waar ze kunnen samenkomen
en elkaar ontmoeten. Om aan die wensen te voldoen,
werd recent een heel belangrijke beslissing genomen.
Sint-Michiels krijgt binnenkort een gloednieuw multifunctioneel complex. De nood aan zalen voor sport- en
andere verenigingen is daar zeer groot.

'We blijven
investeren in
zalen voor onze
deelgemeentes'

Het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd in samenwerking met de hogeschool Vives en komt op een terrein
langs de Xaverianenstraat. Het nieuwe Xaverianencomplex krijgt een brede invulling met een sportzaal,
een gevechtssportzaal, een polyvalente cultuurzaal,
vergaderaccomodatie, repetitielokalen, een bibliotheek en een cafetaria. Naast Sint-Michiels investeren
we ook in Koolkerke, waar we het voormalige parochiaal centrum ‘Reigersnesten’ in erfpacht nemen.

We zullen er een paar dringende
werkzaamheden uitvoeren, zodat
de zaal verder kan worden gebruikt als gemeenschapszaal. In
de toekomst kijken we tenslotte
ook uit naar de verdere ontwikkelingen op de site Jan Breydel. Ook
daar zal heel wat mogelijk zijn op
dit vlak.

Dames en heren, dit is uw laatste BruggeINspraaknummer van
2015 en de eindejaarsdagen komen eraan. Een gezellige periode
die u doorbrengt met vrienden of familie, maar ook een
tijd waarin we denken aan wie het minder goed heeft
in onze maatschappij. Ik wil in het bijzonder de schrijnende vluchtelingenproblematiek vermelden. Laten
we, vooral in deze periode, begrip opbrengen voor wie
moet vluchten uit zijn of haar land van herkomst. De
oorlogssituaties zijn mensonterend. Laat 2016 daarom
een jaar zijn om te pleiten voor vrede en verdraagzaamheid, op internationaal vlak, maar uiteraard ook
in uw eigen omgeving. Ik wens u een mooi jaareinde en
bij deze bent u ook uitgenodigd op 3 januari 2016. Dan
heffen we het glas op een nieuw jaar, boordevol plannen voor onze stad, voor uw Brugge!
Renaat Landuyt,
burgemeester van Brugge

Uw mening hierover: www.facebook.com/destadbrugge
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Samen tegen stroomschaarste deze winter
Normaal gezien zou de elektriciteitsbehoefte en bevoorrading deze winter gedekt moeten zijn, maar voor het milieu
en voor je eigen elektriciteitsfactuur kan het geen kwaad om
zuinig met energie en elektriciteit om te springen.
Mocht er tegen alle verwachtingen in toch een stroomschaarste dreigen, treedt het afschakelplan in werking.

Het afschakelplan: wat, waar en de
gevolgen voor Brugge?
Afschakeling is de ultieme maatregel om een algemene
black-out of stroompanne te voorkomen. De Stad is klaar
om maatregelen te nemen, mocht het afschakelplan 20152016 in werking treden. Dit plan regelt de gecontroleerde
en korte afschakeling (maximum 3 uur) voor heel België.
Brugge wordt in het afschakelplan zo goed als volledig ontzien. Inwoners van Brugge die toch in het afschakelgebied
wonen, werden al persoonlijk op de hoogte gebracht.
De duur van een eventuele afschakeling is bovendien beperkt en te vergelijken met een normale stroompanne.

Info over het afschakelplan en tips voor zuinig
elektriciteitsverbruik: www.offon.be, www.economie.fgov.be,
www.eandis.be,crisiscentrum.be, www.elia.be,
www.synergrid.be
Specifieke vragen over stroomschaarste in Brugge:
dienst Communicatie & Citymarketing (t 050 44 80 00 of
info@brugge.be)

Bespaar op je energiefactuur en neem deel aan de
groepsaankoop Groene Stroom
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 goedkoopste energiebod deed tijdens de groepsveiling. Wie elk jaar van deze
besparing wil genieten, moet zich dus elk jaar opnieuw inschrijven. Vorig jaar stapten 16.790 West-Vlaamse gezinnen over naar een goedkopere leverancier.
Inschrijven kan vanaf 1 december via www.samengaanwegroener.be. Neem hiervoor je laatste jaarafrekening bij
de hand, zodat je alle gegevens kunt invullen. Deze inschrijving is gratis en volledig vrijblijvend. Na de veiling ontvangt
elke deelnemer een voorstel op maat met een duidelijk
zicht op zijn besparing. Pas dan beslis je of je al dan niet
ingaat op het aanbod. Eens je hebt beslist, wordt de administratieve afhandeling van de overstap voor jou geregeld en
hoef je zelf geen verdere stappen te ondernemen.

Beschik je niet over een internetaansluiting en wil je toch
inschrijven? Neem contact op met ‘De Schakelaar’ van het
Sociaal Huis, Hoogstraat 9, 8000 Brugge. Je kunt er elke
voormiddag terecht tussen 8.30 en 12.00 uur of in de namiddag op afspraak. Neem zeker je jaarafrekening mee.
Inschrijven voor de groepsaankoop kan tot 1 februari 2016,
op 2 februari zal de veiling plaatsvinden.

vzw De Schakelaar, t 050 32 64 38
dienst Leefmilieu, t 050 44 83 46
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Nieuw: brochure ‘Als kleine kinderen groot worden’
Hoe kun je als ouder ervoor zorgen dat je tiener
verstandig leert omgaan
met alcohol en hoe kun
je voorkomen dat hij of zij
tabak of drugs gaat gebruiken?
In het schooljaar 20132014 voerde vzw VAD
(Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen) een onderzoek
uit in de Vlaamse secundaire scholen. Daaruit
bleek dat de helft van de
min -16-jarigen al minstens een keer alcohol
heeft gedronken en dat bijna een op vijf van alle middelbare
scholieren ooit cannabis heeft gebruikt. De wetgeving alleen
zorgt er dus niet voor dat jongeren geen drugs nemen of pas
na hun 16de verjaardag met het gebruik van alcohol starten.
Gelukkig blijft dit bij de meeste jongeren beperkt en gaat
het niet verder dan een eenmalig experiment. Toch is ook
dit niet ongevaarlijk en wil geen enkele ouder dat zijn zoon
of dochter problemen krijgt door drugs.

Ouders hebben wel degelijk een invloed op hoe hun kinderen omgaan met tabak, alcohol en cannabis. Uit onderzoek
blijkt namelijk dat tieners het waarderen als hun ouders
grenzen stellen en deze kwesties met hen bespreken. Om
ouders daarbij te helpen, biedt de Stad ‘Als kleine kinderen
groot worden’ aan.
Deze brochure is een handige gids voor ouders van tieners
om alcohol, tabak en illegale drugs bespreekbaar te maken.
Je vindt er informatie over de wet en verschillende drugs,
tips om het gesprek aan te gaan en een aantal adviezen om
grenzen te stellen.
Alle ouders van de leerlingen uit het eerste middelbaar krijgen deze brochure na het medische schooltoezicht in het
CLB.
Zit je zoon of dochter niet in het eerste middelbaar,
maar wil je toch een brochure? Vraag er een aan via
preventiedienst@brugge.be of t 050 44 82 43.
Met vragen over de brochure of over alcohol en andere
drugs, kun je terecht bij niek.vanmaeckelberghe@brugge.be
of t 050 44 80 68.

Extra Movilo’s
Het stadsbestuur besliste onlangs om zeshonderd extra mobiele
fietsenstallingen, de Movilo’s, aan te kopen. Dit betekent dat Brugge binnenkort over 1.500 uitleenbare mobiele fietsenstallingen zal
beschikken. In april werden de voorwaarden voor het ontlenen van
deze fietsenstallingen aangepast en de vraag ernaar is gegroeid.
Intussen is de vraag zelfs groter dan het aanbod, waardoor een uitbreiding nodig is.
Als je een beroep wilt doen op de Movilo’s, moet je dat een maand op
voorhand aanvragen bij de dienst Vergunningen. De Movilo’s worden
vanaf zestig fietsstallingen gratis of aan een laag tarief uitgeleend
aan erkende verenigingen, zoals sportclubs en jeugdverenigingen,
en aan organisatoren van evenementen.

www.brugge.be/mobiele-fietsstallingen-huren
dienst.vergunningen@brugge.be, t 050 44 83 60
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Veilig fietsen… ’t licht aan jou!

Eerste honderd lezers krijgen
gratis verlichtingssetje
Elk jaar wordt een aantal voetgangers en fietsers aangereden doordat automobilisten hen in het donker niet tijdig
opmerkten.
De boodschap is duidelijk: val op in het verkeer! Zorg dat
je fietsverlichting goed werkt en vervang tijdig de batterijen. Neem ook steeds een reserveverlichtingssetje mee,
zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
Heb je geen verlichtingssetje? Je kunt er al eentje aanschaffen voor een paar euro, maar er zijn natuurlijk ook
duurzamere exemplaren in de handel. Draag als het kan
ook heldere of fluorescerende kledij en koop fluorescerende attributen voor je fiets bij de fietshandelaar.
Om het belang van degelijke fietsverlichting in de verf
te zetten, deelde het stadsbestuur in oktober meer dan
drieduizend fietsverlichtingssetjes uit langs de hoofdtoegangswegen.
In december organiseert de lokale politie regelmatig controles op fietsverlichting. Zeg dus niet dat je het niet wist
of je bent… gezien!

Wil je ook zo’n unieke Brugge fietsverlichtingsset,
ga dan vanaf maandag 23 november naar de infobalie van de dienst Communicatie en Citymarketing , AC ’t Brugse Vrije, Burg 11. De eerste honderd lezers die vanaf dan deze bon afgeven, krijgen
er eentje cadeau.

t

se

N tings
BOich

rl
ve
ts

e
Fi

www.brugge.be/preventiedienst, t 050 44 82 43,
preventie@brugge.be

“Gelukkig was mijn
fiets gemerkt!”
Chris woont in hartje Brugge en verplaatst zich meestal
met de fiets. “Op 26 februari 2015 werd mijn nieuwe elektrische fiets gestolen. Hij was nochtans dubbel gesloten
en stond op een standplaats. Ik deed aangifte bij de lokale politie, waar ik heel vriendelijk onthaald werd. Na een
maand was mijn fiets nog niet teruggevonden en ik ging
ervan uit dat ik hem nooit meer terug zou zien. Ik kocht
dan maar een nieuw exemplaar, ook elektrisch.”
Eind juni kreeg Chris een brief van de Stad waarin stond
dat haar fiets was teruggevonden. “Toen ik in de Fietsendienst aankwam, trof ik er mijn fiets ongeschonden aan.
Zelfs de sloten hingen er nog aan. De dief kon de fiets blijkbaar niet openen en heeft hem achtergelaten op een pleintje. Een gemeenschapswacht heeft hem daar gevonden.”
“Ik liet mijn fiets merken tijdens de opendeurdag van het
Politiehuis en zo heb ik hem teruggekregen. Ik raad iedereen dus aan om zijn fiets te merken. Mijn dochter heeft
meteen labels aangevraagd voor de hele familie. Dat gaat
nu nog gemakkelijker, want je kunt de markeerstickers nu
bestellen via de website van de Stad en ze zelf op je fiets
aanbrengen.”

Merk zelf je fiets of laat hem voorzien van een uniek
merkteken
1. Ga naar www.brugge.be/fietsmarkering en klik
op ‘online aanvragen’. Je ontvangt je label thuis
via de post. Je kunt hem eenvoudig zelf aanbrengen.
2. Laat je je liever helpen? In de Fietsendienst
(Lodewijk Coiseaukaai 2) en in het Fietspunt
(aan het Station) kun je je fiets laten merken.
Check de openingsuren op www.brugge.be/
fietsmarkering of bel 050 47 28 10 voor meer
info.
3. De gemeenschapswachten houden vaak een
pop-up markeeractie. Je ziet hen regelmatig
opduiken in het straatbeeld.

© Provinciebestuur West-Vlaanderen

Testkaravaan Provincie West-Vlaanderen
vaan
de testkara
n!
komt ejerfavoarieate vervoermiddel
Test gratis
ject uit.
oon-werktra
voor jouw w

Net zoals het Brugse fietsbeleid, willen de Provincie West-Vlaanderen en
de Brugse bedrijven ook het fietsgebruik aanmoedigen voor het woonwerkverkeer.
Uit de recent geüpdate stadsmonitor
Vlaanderen 2014 blijkt dat Brugge de
koploper is in België op het vlak van
woon-, werk- en schoolverplaatsingen
met de fiets. 45% van de werknemers
en scholieren gebruikt hier de fiets en
daarmee laat onze stad alle Belgische

steden ver achter zich. Dit verkeer is
bovendien met 11,8% gestegen tussen 2011 en 2014, een stijgende tendens die in elke Vlaamse centrumstad
voorkomt. Steeds meer mensen zien
dus de voordelen van een verplaatsing
met de fiets.
Dat er een positieve evolutie is in het
fietsgebruik naar het werk staat dus
vast, maar er moet blijvend ingezet
worden om de overige 55% van de
werknemers aan te sporen om de fiets

te gebruiken. Daarvoor zijn heel wat
inspanningen nodig, zowel door de
beleidsmakers als door de bedrijven.
De testkaravaan van de Provincie is
een project dat het woon-werkfietsen
wil stimuleren en het uitgebreide
aantal mogelijkheden om zich tussen woonst en werk te verplaatsen in
de kijker zet. De Stad en de Provincie
West-Vlaanderen stellen alles in het
werk om de boodschap en het potentieel aan te reiken aan de bedrijven.
Het Brugse fietsbeleid levert een extra inspanning door te werken aan
een betere en veiligere ontsluiting van
bedrijventerreinen. Op termijn worden
ook fietspompen langs woon-werktracés voorzien.

www.brugge.be/bruggefietsstad

Zone 30: doe mee!
Om de veiligheid van onze kinderen te verzekeren, zijn alle
schoolomgevingen vandaag zone 30 en dat kan niet genoeg in de verf gezet worden.
De opvallende octopuspalen in de schoolomgeving werden
recent voorzien van de affiche ‘Zone 30, doe mee!’. Deze
slogan roept de bestuurders van motorvoertuigen op om
hun maximumsnelheid te beperken tot 30 kilometer per
uur, maar het is ook een oproep aan alle leerlingen uit de
Brugse basisscholen.
Aan hen wordt gevraagd om een affiche te ontwerpen die
heel duidelijk zegt dat traag rijden in de schoolomgeving
een must is. Uit alle inzendingen worden de vier sterkste
ontwerpen geselecteerd en die zullen gebruikt worden als
basis voor nieuwe affiches in de octopuspalen. Alle basisscholen werden hierover aangeschreven.
Een veilige schoolomgeving is een verantwoordelijkheid
van iedereen!

Preventiedienst, t 050 44 82 43
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Het Entrepot krijgt beveiligde fietspaden
De fietspaden die in de omgeving van
Het Entrepot worden aangelegd, passen binnen meerdere doelen van het
Fietsplan Brugge. Ze zullen worden
aangelegd in drie fasen.

Doornstraat is
veiliger voor
fietsers
De heraanleg van de Doornstraat en
omgeving startte halverwege 2014 en
sindsdien werden de betonvakken en
de oprijelementen van basisschool De
Tandem vernieuwd en werden de voeten fietspaden, de rijweg en de rotonde
aangepakt.
De Doornstraat kreeg vier versmallingen en aan beide zijden werden
rode fietssuggestiestroken aangelegd.
Alle werkzaamheden zijn nu beëindigd
en het resultaat mag er zijn. Het fietscomfort is fel verbeterd en de veiligheid van de fietser wordt maximaal
gegarandeerd.

In een eerste fase verbeteren de
fietspaden de toegankelijkheid van
Het Entrepot via het centrum en de
Dudzeelse Steenweg met veilige
fietsoversteekplaatsen in de Havenstraat.
De fietspaden zullen ook de lokalen
van de verderop gelegen Zeescouts
Sint-Leo en de 11de en 22ste FOS veilig verbinden. Deze paden krijgen de
maximaal mogelijke breedte in rode
asfalt. Aan de kant van het Politiehuis
wordt ook een deel van de parking
aangepast.

Dudzeelse Steenweg van en naar
Koolkerke en Sint-Jozef wil fietsen.
Fietsers kunnen zo vlot en snel aansluiten op de nieuwe fietspaden.
In een derde fase worden er fietspaden aangelegd die het drukke functionele fietsverkeer tussen Sint-Pieters
en Sint-Jozef zullen ondersteunen.

In een tweede fase wordt een aparte
doorsteek gemaakt voor wie via de

Oversteek Concertgebouw als
fietstoegangspoort tot Brugge

Uit tellingen van het inkomende verkeer tijdens de
ochtendspits bleken ter hoogte van het Concertgebouw dubbel zoveel fietsers te passeren dan auto’s.
’t Zand geldt immers als toegangspoort voor de vele
fietsers die uit de richting van Sint-Michiels en SintAndries komen.
Omdat het huidige fietsbeleid de plaats van de fietser
in het verkeer wil versterken, genieten fietsers nu ook
voorrang aan de oversteek van het Concertgebouw.
Er werd een rode slemlaag aangebracht om dit te
accentueren.
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RUP
‘Vaartdijkstraat’:

openbaar onderzoek

De dienst Ruimtelijke Ordening van de Stad is momenteel
bezig met de opmaak van een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Vaartdijkstraat. Het plangebied van
dit RUP bevindt zich ten zuiden van de Brugse binnenstad, langsheen de sporenbundel en het kanaal van Gent
naar Oostende. Het wordt afgebakend door het kanaal van
Gent naar Oostende in het oosten, de sporenbundel van de
spoorlijn Gent - Oostende en Kortrijk - Brugge in het westen, de grens met Oostkamp in het zuiden en het bedrijventerrein Ten Briele in het noorden.

Wat is een RUP?

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarin
voor een bepaald gebied de bestemming (wonen, landbouw, bedrijven…) wordt vastgelegd. Een RUP vervangt voor
het betreffend gebied de bestemmingen en voorschriften
van vroegere plannen (gewestplan en bijzonder plan van
aanleg (BPA)). Het geeft aan waar er mag gebouwd worden,
hoe groot en hoe hoog de gebouwen mogen zijn, welke handelsactiviteiten er mogen uitgeoefend worden, of er groenzones mogen of moeten aangelegd worden...

Wat houdt RUP Vaartdijkstraat in?

- Langs de Vaartdijkstraat, ter hoogte van Steenbrugge,
liggen enkele bedrijven die niet onmiddellijk aansluiten
bij de bedrijvenzone Ten Briele. Hun toekomst kan niet
gegarandeerd worden en een herbestemming is dus gewenst.
- Het achterliggende gebied, momenteel nog in gebruik
door de NMBS, moet onderzocht te worden: welke nabestemming is mogelijk, rekening houdend met de ruime
omgeving? Het behoud en de versterking van de waardevolle groene structuren, waaronder het Lappersfortbos
en ook kleinere bosstructuren, staan daarbij voorop.
- Bij de opmaak wordt rekening gehouden met de naastliggende gebieden Baron Ruzettelaan, Lappersfortbos,
spoorweg, de vaart…

Openbaar onderzoek

Dit RUP-voorstel moet nog een weg afleggen voor het van
kracht wordt. Op 15 september 2015 keurde de gemeenteraad het voorontwerp voorlopig goed. Nu loopt nog een
openbaar onderzoek tot en met donderdag 10 december
2015. In die periode kan iedereen het RUP inzien en opmerkingen of suggesties doorgeven. Je kunt het bekijken in:
• de gemeenteafdeling Sint-Michiels, Rijselstraat 98,
8200 Brugge, open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot
12.30 uur, ook op dinsdag van 14.00 tot 18.00 uur, op
woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van
9.00 tot 11.45 uur
• de dienst Ruimtelijke Ordening, Afdeling Bouwvergunningen, Oostmeers 17, gelijkvloerse verdieping, 8000
Brugge, open van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00
uur en op dinsdag ook van 14.00 tot 18.00 uur
• de dienst Communicatie & Citymarketing, Administratief
Centrum ’t Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge, open van
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00
tot 18.00 uur, op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Het RUP-ontwerp Vaartdijkstraat staat ook op
www.brugge.be/wonen-en-leven. Ga naar (Ver)bouwen en
wonen > Plannen, beleid en reglementen > Ruimtelijke
uitvoeringsplannen en plannen van aanleg. Inlichtingen
kun je opvragen via tristan.gobyn@brugge.be
Bezwaren of opmerkingen kun je tijdens diezelfde periode
schriftelijk richten aan de Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening (GECORO-B) p/a dienst Ruimtelijke
Ordening, Directie en Algemene Zaken, Oostmeers 17,
8000 Brugge.
Dit moet gebeuren per aangetekende brief of door de brief af
te geven tegen ontvangstbewijs bij de afdeling Bouwvergunningen. Het afgeven kan niet in de gemeenteafdeling of in
de dienst Communicatie & Citymarketing. Na 10 december
worden alle bezwaren en opmerkingen onderzocht en wordt
het RUP eventueel aangepast. Zodra de gemeenteraad het
plan definitief aanvaardt, verhuist het naar de deputatie van
de Provincie West-Vlaanderen voor goedkeuring.
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Nieuwe studie moet zorgen voor een veilige ring
De herinrichting moet de ring veiliger maken voor alle
weggebruikers, moet voor een betere doorstroming van
het verkeer zorgen en het doorgaand verkeer vooral
noordwaarts naar de Bevrijdingslaan sturen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft een
studie uitgevoerd om een beeld te krijgen van het
functioneren van de ring tussen de Bevrijdingslaan
en de Gentpoort (R30). De studie moet nagaan wat
nodig en haalbaar is voor deze gewestweg. Binnen
die contouren kunnen later ook de stadsdiensten
verder werken aan mogelijke ontwikkelingen in de
ruime stationsomgeving. De toekomstvisie voor de
R30 is ook een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsplan van de Stad. Bovendien zal de visie nog vervolledigd worden aan de hand van de resultaten van
de lopende studie Stadsvaart, die ook andere delen
van de R30 onder de loep neemt.

In het stuk tussen Bevrijdingslaan en Gentpoort zijn er
heel wat verkeerstechnische en ruimtelijke knelpunten. De
Hoefijzerlaan doorsnijdt letterlijk het stedelijke weefsel en
vormt een barrière voor voetgangers en fietsers. De vele
kruispunten belemmeren een vlotte doorstroming, waarbij vooral de voorkant van het station een knelpunt vormt.
Voetgangers en fietsers kruisen er dagelijks een belangrijke verkeersader voor het openbaar vervoer. De Unescorotonde ten slotte stuurt te veel verkeer richting de N397
Koning Albert I-laan in plaats van naar de N351 Bevrijdingslaan.

Stationsomgeving en Unesco-rotonde
Een van de voorstellen van de studie is om ter hoogte van
het grote verkeersknooppunt en –knelpunt aan het station
het doorgaand autoverkeer ondergronds te sturen via een
tunnel. Op die manier kan de weg bovengronds heringericht worden, waarbij het Stationsplein visueel doorgetrokken wordt naar de vesten. Door bovengronds het aantal
rijstroken te beperken en de voetgangerszone te vergroten,
krijg je een veel aangenamere toegangspoort vanuit het
station naar het centrum.
Het ontwerp voorziet een korte tunnel tussen het huidige
kruispunt Oostmeers en de bestaande brug over de vaart.
Er werden scenario’s onderzocht voor het verlengen van
deze tunnel, maar dat bleek technisch zeer moeilijk haalbaar. Een tunnel tot voorbij de vesten vergt complexe waterbouwkundige ingrepen om de vesten te kruisen. Een diepere tunnel is technisch mogelijk, maar is zo goed als niet
aan te sluiten op de N397 Koning Albert I-laan.
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Terwijl het doorgaande verkeer de stationsomgeving ondergronds kruist, wordt bovengronds de weg heringericht
voor lokaal verkeer met een aansluiting naar het busstation, de stationsparking, de Ketsbruggestraat en de Oostmeers. Om in alle richtingen te kunnen aansluiten, moet
het tracé van Oostmeers wel beperkt verlegd worden. Het
voordeel daarvan is dat het Koning Albert I-park kan vergroot worden en de historische vestenstructuur daar kan
worden hersteld.
De Unesco-rotonde is op veel momenten een problematische verkeersknoop. Om die op te vangen wordt de rotonde
vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. Door het
toepassen van een intelligente verkeerslichtenregeling kunnen de doorgaande verkeersstromen beter gestuurd worden
naar het nieuwe tunnelsysteem van de N351 Bevrijdingslaan.
Bijkomend wordt de R30 maximaal naar het westen verlegd
om het bestaande Koning Albert I-park zo groot mogelijk te
maken. De paden in het Koning Albert I-park worden geoptimaliseerd met een nieuwe bijkomende fiets- en voetgangerstunnel om de ring veilig te kruisen.

N351 Bevrijdingslaan-Hoefijzerlaan
De N351 Bevrijdingslaan moet in de toekomst de primaire
toegangsas worden voor het stedelijke gebied vanop de
E40, A11 en E403. In functie daarvan wordt een nieuwe
tunnel gebouwd voor doorgaand verkeer komende van de
Bevrijdingslaan. De nieuwe tunnel moet aansluiten op de
bestaande tunnel van ’t Zand. Op die manier kunnen de
kruispunten ter hoogte van de Buffelbrug en de Bloedput
worden omgevormd tot lokale kruispunten met veilige
voet- en fietspaden. Zo kan de Hoefijzerlaan een rustigere
straat worden voor lokaal verkeer.

Mortierstraat, Bollaardstraat,
Kleine Kuipersstraat en gedeelte
Schouwvegersstraat worden aangepakt

Katelijnepoort en Gentpoort
Ter hoogte van de Katelijnepoort wordt het kruispunt met
de N50 Baron Ruzettelaan geoptimaliseerd. Door de aanwezigheid van de bestaande brug over de ringvaart is het
niet mogelijk om het doorgaande verkeer te scheiden van
het lokale en fietsverkeer. De oversteek voor fietsers wordt
wel verbeterd. De huidige parkeerplaatsen langs de ring
zullen plaats ruimen voor betere fietspaden en wat groen.
Ter hoogte van de Gentpoort kan het doorgaande verkeer
het kruispunt met de N337 Generaal Lemanlaan ondergronds kruisen. Op die manier ontstaat bovengronds een
eenvoudig en verkeersveilig kruispunt voor lokaal verkeer.
De kleine Generaal Lemanlaan wordt niet meer ingeschakeld in dit systeem en wordt hersteld in haar woonfunctie.

Uitvoering
De studie bevat een gedragen visie op lange termijn. Die
visie moet nu vertaald worden in concrete uitvoeringsplannen, wat dus nog heel wat technisch studiewerk vergt. De
Vlaamse overheid zal nu in functie van de beschikbare budgetten, samen met de betrokken overheden, deze visie omzetten in concrete realisaties.

Omdat de riolering en de bestrating niet meer in
goede staat waren, worden de Mortierstraat, de
Bollaardstraat, de Kleine Kuipersstraat en een gedeelte van de Schouwvegersstraat vernieuwd. In het
voorjaar werden alle nutsleidingen vernieuwd en
aangepast waar nodig. Sinds midden augustus worden de riolen aangepakt, om daarna de heraanleg te
voltooien. Er wordt in verschillende fasen gewerkt.
Ondertussen zijn de Mortierstraat en de Schouwvegersstraat, tussen Hoefijzerlaan en Mortierstraat,
al afgewerkt. De aannemer hoopt klaar te zijn met
de Bollaardstraat tegen de kerstvakantie. De werkzaamheden in de Kleine Kuipersstraat starten na de
kerstvakantie.

Verjonging
bomenbestand
van de vesten: fase 2
De Brugse vesten vormen een 26 hectare groot groengebied met een grote diversiteit aan beplanting. Ze zijn
dan ook van grote biologische en ecologische waarde.
Ook historisch en recreatief is dit groene lint uiterst
belangrijk.
Om deze groene long voor de stad veilig te stellen, is
een verjonging of vernieuwing van het bomenbestand
nodig. Door deze geleidelijke en zorgvuldige revitalisatie kunnen de vesten aan de volgende generatie
worden overgedragen.
De revitalisatie zal dit jaar worden uitgevoerd aan
‘t Stil Ende, de Unesco-rotonde, de Komvest, de Ezelpoort en de Gentpoortvest. De plekken met uitval van
beplanting worden er weer aangeplant met kwalitatief
hoogstaand groen. De aanplanting zal gebeuren met
een selectie van inheems en uitheems plantmateriaal
dat het specifieke karakter en de biologische en ecologische waarde van de vesten behoudt en versterkt.

Groendienst, t 050 32 90 11, groendienst@brugge.be
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Dossier

Kerst en eindejaar in Brugge
Brugge staat in de eindejaarsperiode garant voor heel wat sfeer. Naast de kerstmarkt en de ijspiste op de Markt en het sneeuw- en ijssculpturenfestival aan
het Station zijn er nog heel wat andere activiteiten die je aandacht verdienen.

Midwinterfeest zorgt voor winterse gezelligheid
in de Balstraat
Het jaarlijkse Midwinterfeest staat bekend om zijn gezellige familiale ambiance
en is een echte aanrader om de eindejaarsperiode smaak- en sfeervol in te zetten. Op de feestelijke kerstmarkt in de Balstraat hoor je nog de traditionele kerstliederen, vind je artisanale en originele kerstgeschenken en heel wat lekkers. In
het Volkskundemuseum, het Kantcentrum en het Adornesdomein kun je kantwerksters en kruidenvrouwen aan het werk zien, genieten van een wagenspel en
een kerstvertelling of met het hele gezin aanschuiven aan de knutseltafel.

13 december 2015, Volkskundemuseum, 11.00 tot 18.00 uur
Gratis
Bruggemuseum i.s.m. Volkskunde West-Vlaanderen, Kantcentrum en
Adornesdomein.
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Students On Ice
Op dinsdag 15 december palmen studenten de
schaatspiste op de Markt in. Alle studenten van de
Brugse hogescholen kunnen op vertoon van hun
studentenkaart gratis schaatsen. Voor een keer
weergalmen geen klassieke kerstliederen door de
luidsprekers, maar dansbare deuntjes. Jongerenradiozender Villa Bota zorgt voor een feestje op de
piste. Nadien krijgen alle studenten een hartverwarmend drankje. Students On Ice is dé afsluiter
van het eerste semester. Daarna kruipen de studenten in de boeken voor de eerste examenperiode.

www.brugge.be/studentsonice
Students on Ice, dinsdag 15 december, 19.00 uur,
Markt

Wintervonken
Zinderend straattheater en prikkelende concerten op 5, 6
en 7 februari vanaf 18.00 uur op de Burg
Begin februari strijkt het winterfestival Wintervonken neer
op de Burg met vuurinstallaties, straattheater en sfeervolle concerten. De Vuurmeesters staan in voor een vurig
aangekleed winterterras.
Het volledige programma vind je vanaf eind dit jaar op
www.wintervonken.be
In het kader van Wintervonken brengt Uitwijken van
30 januari t.e.m. 3 februari de voorstelling ‘Aurora Tornalis’ van Cirque Masala naar de Brugse wijken. Kijk op
www.uitwijken.be voor de juiste locaties.

Gloednieuwe editie van de Cafégids Brugge
De handige Cafégids Brugge vat het Brugse uitgaansleven digitaal samen op www.cafégidsbrugge.be. Deze gids
werd onlangs helemaal vernieuwd en in een papieren versie uitgebracht.
De Cafégids verzamelt informatie over een negentigtal Brugse cafés: van bruine kroegen over eetcafés, tot
jeugdcafés, studentenkroegen, volkscafés en verfijnde
cocktailbars.

Elk café wordt kort beschreven, met vermelding van de
specialiteiten, de muziekstijl en eventuele sluitingsdagen.
De gids gebruikt duidelijk herkenbare symbooltjes, zodat
ook anderstaligen hem kunnen gebruiken. De locaties van
de cafés worden met een nummertje getoond op een gedetailleerd stadsplan.
Niet enkel cafés komen aan bod. Je krijgt ook tips over
het ondergronds parkeren aan gunsttarief in het weekend,
de fietsenstallingen en de ‘partybus’ (de Avondlijn) van De
Lijn. Om de uitgaansbuurt proper te houden, staan de urinoirs en de afvalmanden aangeduid.
Brugge Studentenstad, het samenwerkingsverband tussen
de Stad en de Brugse hogescholen, werkt ook mee aan deze
Cafégids, met informatie over alle studentikoze activiteiten
en een overzichtje van waar je kunt studeren in onze stad.
Brugge Leeft, het platform met een Brugs evenementenaanbod voor jongeren en studenten, komt eveneens aan
bod, net als de Brugge Leeft pas. Met die pas krijgen jongeren mooie kortingen, onder meer in een aantal opgenomen cafés.
Je vindt de Cafégids Brugge bij In&Uit, aan het onthaal
van de dienst Communicatie & Citymarketing (Burg 11,
8000 Brugge) en in de opgenomen cafés.
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Brugge, sfeervolle
shoppingstad

Tijdens de eindejaarsperiode is het weer shoppen troef
in onze stad. Dat kan in een van de 350 winkels tussen ’t
Zand en de Markt, maar ook in de nabijgelegen straten. In
je zoektocht naar een uniek, handgemaakt eindejaarsgeschenk is een bezoek aan de ateliers en shops met het label ‘Handmade in Brugge’ een stevige aanrader. Een gratis
overzicht van de deelnemers vind je in het In & Uit-kantoor
in het Concertgebouw. De deelgemeenten zijn natuurlijk
ook van de partij, met een divers aanbod aan kwaliteitsvolle
winkels en speciaalzaken.

Download de shopping Brugge app

De shopping Brugge app biedt een overzicht van het ruime
aanbod aan winkels in de binnenstad en in de deelgemeenten. Over elke zaak vind je nuttige informatie, zodat je weet
waar en wanneer je voor welke inkopen in Brugge terecht
kunt. De app is beschikbaar voor iOS en Android.

Winkelen op zondag

Als je geen tijd hebt om tijdens de week of op zaterdag
je eindejaarsinkopen te doen, kun je sinds mei 2015 op
zondag winkelen in Brugge. Elke eerste zondag van de
maand, behalve op feestdagen, zijn meerdere winkels open.
De deelnemende handelszaken vind je op www.brugge.be/
shoppen-in-brugge
In november en december vinden de 10 eindejaarsshoppingdagen plaats. Daar hoort ook een eindejaarsmobiliteit
bij. Meer info vind je in de folder bij dit nummer.

Gastronomisch genieten

Zin om even te verpozen tussen het shoppen door? Stap dan
zeker binnen in een van de vele koffiebars, bruine kroegen,
verfijnde bistro’s en gastronomische restaurants. Brugge
is dé plek om culinair te genieten van Belgisch toptalent.
Een overzicht van alle te bezoeken culi-adresjes en extra
informatie vind je op www.visitbruges.be

Ontspanning

Een bezoekje aan de traditionele kerstmarkt, een van de
mooiste van het land, is een absolute must. Op het Stationsplein vindt van 20 november 2015 tot en met 3 januari
2016 weer het Internationaal Sneeuw- en Ijssculpturenfestival plaats.

Pas op voor zakkenrollers
Zakkenrollers zijn tijdens deze periode
van het jaar zeer actief. Sluit dus goed
je tas, houd hem dicht bij je en berg
je geldbeugel veilig op. Neem weinig
cash mee en gebruik bij voorkeur je
betaalkaarten.
Als je even uitrust op een terrasje,
houd dan steeds je tas in de gaten en
laat geen voorwerpen zoals je portemonnee of je gsm op tafel liggen.
Wees ook voorzichtig en alert op het
openbaar vervoer en let goed op bij het
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in- en uitstappen. Zakkenrollers maken maar al te graag gebruik van dit
drukke moment om toe te slaan.
Mocht je toch het slachtoffer worden
van een diefstal, doe dan meteen aangifte bij de politie en bel naar Cardstop (070 344 344) en Doc-stop (00800
2123) om je betaal- en identiteitskaarten te blokkeren.

diefstalpreventie@brugge.be,
t 050 44 88 86

Gratis glühwein op de
zaterdagmarkt van
12 december
Wie op 12 december naar de openbare zaterdagmarkt komt,
wordt door de marktkramers getrakteerd. Op het Beursplein en op ’t Zand voorzien het marktcomité en de Stad een
stand waar je vanaf 9.00 uur terecht kunt voor een deugddoende glühwein, zolang de voorraad strekt.

Rij alcoholvrij
Wie onder invloed van alcohol rijdt, heeft tweehonderd keer meer kans op een ernstig ongeval. In 85%
van de ongevallen met alcoholgebruik is de bestuurder een gelegenheidsdrinker. Gemiddeld heeft de
chauffeur 1,6 promille alcohol in het bloed. Dit staat
gelijk met zes tot acht glazen in twee uren, en dat
terwijl je strafbaar bent zodra je met meer dan 0,5
promille alcohol in je bloed achter het stuur kruipt.

Nieuwjaarsborrel op
3 januari 2016
Op de eerste zondag van het jaar is het om 12.00 uur
weer verzamelen geblazen op de Burg, want dan geeft
de Stad voor alle Bruggelingen een rondje op het nieuwe jaar. Breng familie en vrienden mee!

Als bestuurder geen alcohol drinken is dus de enige verstandige keuze. Wil je toch alcohol drinken,
denk dan op voorhand na over hoe je zult thuiskomen en laat de wagen staan. Kies voor een taxi of
voor het openbaar vervoer, zoek een BOB die je met
plezier naar huis wil brengen of blijf een nachtje
slapen en neem ’s morgens nuchter de wagen.

Unplugged XXL: the Christmas Edition
Voor de tweede keer staat in december de kersteditie van
de Unplugged-sessies op het programma. Onder de noemer Unplugged XXL, staat niet alleen een extra band op
het podium, ook Brugse amateurkunstenaars staan in de
spotlights. Deze editie is het moment om alle vrijwilligers
en medewerkers te bedanken voor de goede samenwerking tijdens het voorbije jaar. Unplugged XXL fungeert zo
als een blij weerzien, de start van mogelijke nieuwe samenwerkingen, een denktank voor toekomstige projecten,
maar bovenal een avond waarop lokale artiesten de nodige
podiumkansen krijgen.

12 december, 18.30 uur, Cultuurzaal Daverlo,
Dries 2, 8310 Assebroek, gratis,
www.brugge.be/unplugged-/-daverend
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Bruggelingen stomen
zich klaar voor vijfde
Kerstloop
Op vrijdagavond 11 december vindt de vijfde editie van de Kerstloop Brugge plaats. De ingredienten van dit gesmaakte loopevenement blijven
dezelfde. Inschrijven in de Beurshal, start en
aankomst op de Markt. Het parcours van 6 of
10 kilometer leidt lopers door een sfeervol verlichte binnenstad. Meer info en inschrijven via
www.lopenvoorhetgoededoel.be
Voor deze vijfde editie begeleidt Buurtsport Brugge
tien weken lang twee groepjes lopers. Met Start to
Kerstloop stoomt zich zowel in Zeebrugge als SintPieters een groepje enthousiaste Bruggelingen klaar
voor de zes kilometer. Onder hen Manu Devoogdt
(foto) en Marnix Rykeul.
“Het is mijn eerste deelname”, zegt Manu. “Ik kijk
ernaar uit om door de straten van Brugge te lopen
tijdens de kerstperiode.”
Manu zegt dat zijn grootste motivatie het sociale aspect is, zowel van de training als van de wedstrijd
zelf. “Het feit dat we lopen voor enkele goede doelen,
is mooi meegenomen. Ik liep sowieso al vaak op mijn
eentje. Toen ik hoorde dat je via Buurtsport in groep
kon trainen, trok dat me meteen aan. Je leert nieuwe
mensen met dezelfde interesse kennen.”
Ook voor Marnix is het de eerste keer. “De gezellige wintersfeer in Brugge geeft een extra toets aan
de loopwedstrijd. Toen onze dochter een folder van
Buurtsport meekreeg op school, waren wij onmiddellijk verkocht. Onze hele familie doet mee met de
Kerstloop. We trainen allemaal samen. Wanneer
je samen traint, kun je elkaar motiveren. Dat extra
duwtje heb je niet wanneer je alleen gaat lopen.”
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Propere stoep:

ook in de winter
Elke Bruggeling riskeert een gemeentelijke administratieve
geldboete als hij of zij de stoep en de greppel voor zijn of
haar woning of perceel niet netjes houdt, ook bij sneeuwval
en ijzelvorming. Wie geen trottoir heeft, moet een strook van
1 meter breed voor het gebouw vrijmaken.
Van 1 oktober t.e.m. 15 maart 2016 kun je zakken strooizout (0,70 EUR per 10 kg) kopen in de diensten Leefmilieu/
Stadsreiniging (Walweinstraat 20) en Communicatie & Citymarketing (Burg 11), alle gemeenteafdelingen, de containerparken in Sint-Michiels, Sint-Pieters en Zeebrugge,
buurtcentrum De Dijk Sint-Pieters, buurthuis Sint-Jozef en
buurtcentrum d' Oude Stoasie Zeebrugge.
Koop het zout tijdig aan.

www.brugge.be

HELP: ik kan mijn stoep niet zelf
reinigen!

Als je zelf niet in staat bent om sneeuw te ruimen,
vraag dan hulp aan je buren, familie of poetshulp.
Als je daar geen beroep op kunt doen en je bent ouder dan 75 jaar, kun je hulp vragen bij de Preventiedienst, t 050 44 80 66.

De mediatheek van de Diversiteits- en Noord-Zuiddienst
sluit de deuren
De mediatheek van de Diversiteitsen Noord-Zuiddienst werd tientallen
jaren geleden opgericht in het toenmalige ‘Wereldcentrum’ en bood een
brede waaier aan informatie over allerhande Noord-Zuidthema’s.
De laatste jaren ging het aantal ontleningen achteruit. De belangrijkste reden is de ontwikkeling van het internet
als bron van informatie. Lespakketten
worden gedownload en films zijn online te bekijken, waardoor de media-

theek stilletjesaan overbodig werd. Na
grondig overleg worden de deuren definitief gesloten.

deurdagen’ voor geïnteresseerden.
Het resterende materiaal kan dan
voor een prikje worden gekocht.

Een deel van het materiaal werd
overgenomen door de Brugse Openbare Bibliotheek, een ander deel door
Kleur Bekennen in Roeselare. Momenteel blijft nog een klein aanbod
aan boeken, lespakketten, films en
spelen over. Om voor deze zaken ook
een goede bestemming te vinden, organiseert de Noord-Zuiddienst ‘open-

Wil je ook uitgenodigd worden
voor de verkoopdagen? Bel of
mail je contactgegevens door
naar de Noord-Zuiddienst,
Oostmeers 105, 8000 Brugge
- t 050 44 82 44 - noordzuiddienst@brugge.be, met vermelding ‘verkoop mediatheek’.

25 jaar opvang asielzoekers, 10 jaar voogdij
Al 25 jaar vangt Rode Kruis-Vlaanderen asielzoekers op
en sinds 2004 hebben ze een eigen voogdijdienst voor
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Van 18 december tot 9 januari kun je in Hoofdbibliotheek Biekorf
een tentoonstelling bezoeken over de opvang van de voorbije 25 jaar.
BruggeINspraak ging op bezoek bij Patrick Ghillebert, centrummanager van het Rode Kruisopvangcentrum in de Vlamingstraat.
BiS De meesten onder ons associëren het Rode Kruis
niet meteen met asielzoekers. Vanwaar de link?
PATRICK GHILLEBERT Na de val van de Berlijnse Muur in
1989 werd België geconfronteerd met een grote instroom
van asielzoekers uit ex-Oostbloklanden. Op vraag van de
overheid startte het Rode Kruis eind 1989 met de opvang
van een vijfhonderdtal asielzoekers, vooral uit Roemenië en
Bulgarije. Al vrij snel werd duidelijk dat dit tijdelijke fenomeen een blijvende opvangstructuur zal worden. Daarom
werd in 2004 de voogdijdienst opgericht.
BiS Hoe kun je die georganiseerde opvang best omschrijven ?
P. GHILLEBERT We vullen in de eerste plaats de basisnoden in: bed, bad en brood. De afgelopen jaren is niettemin
een stevig fundament ontstaan waarbij aandacht gaat naar
ondersteuning op verschillende vlakken: administratief,
medisch en psychosociaal, vormend…

BiS Wat is de grootste troef van het opvangcentrum?
P. GHILLEBERT De ligging van het opvangcentrum, midden
in een bruisende stad, is uniek. Op die manier vinden bewoners, diensten en organisaties snel de weg naar elkaar.
Dat is een rijkdom voor de asielzoeker, maar ook voor de
Bruggeling.

Tentoonstelling Rode Kruis – Vlaanderen, 25 jaar opvang
asielzoekers, 10 jaar voogdij, 18 december tot 9 januari
2016. Hoofdbibliotheek Biekorf (Van Ackerzaal), gratis
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Maak huiselijk geweld bespreekbaar
Op geweld binnen het gezin
rust nog steeds een groot
taboe, want door schuldgevoelens of schaamte hebben
slachtoffers het moeilijk om
over hun ervaringen te praten. Het probleem bespreekbaar maken helpt nochtans en kan een eerste stap zijn om het geweld te stoppen.
Huiselijk geweld komt voor in alle lagen van de bevolking en iedereen kan er
slachtoffer van worden. Het thema verdient vandaag nog steeds de nodige aandacht.
Daarom nodigt de Stad je uit op de voorstelling ‘Powerwijven’, een toneelstuk
over de impact van seksueel misbruik en de kracht van de slachtoffers. De voorstelling vindt plaats op 25 november om 20.00 uur in Theaterzaal Biekorf, SintJakobsstraat 8, 8000 Brugge. De deuren gaan open om 19.45 uur. Tickets kosten
5 euro. Ze zijn te verkrijgen via t 050 44 30 60, info@ticketsbrugge.be of aan de
balie in Sint-Jakobsstraat 20 (elke woensdag van 13.00 tot 17.00 uur).
De fototentoonstelling ‘BANG’ van de vzw ZIJN gaat ook over intrafamiliaal geweld. De expo is te bezichtigen in het Vormingplushuis (Sint-Pieterskerklaan 5,
8000 Brugge) van 26 november tot 6 december.

www.ticketsbrugge.be/nl/powerwijven-4

Wereldtoiletdag op 19 november
Wereldtoiletdag werd in 2001 in het leven geroepen door de World Toilet Organisation om jaarlijks het belang voor de volksgezondheid, de persoonlijke waardigheid en de ecologische duurzaamheid van toiletten en sanitaire voorzieningen te
onderstrepen. Het doel is dat overheden, instellingen en individuen een prioriteit
maken van het investeren in sanitaire voorzieningen. De dood van jaarlijks 2,2
miljoen kinderen is te voorkomen als het gebruik van onveilig water, vuile toiletten en onhygiënisch gedrag gebannen wordt.
Vandaag beschikken nog 2,5 miljard mensen niet over een degelijk toilet of latrine. Dat is zwaar onvoldoende om Millenniumdoelstelling 7, streefdoel 10 te
behalen: tegen 2015 het percentage van de bevolking halveren dat geen duurzame toegang heeft tot sanitaire basisvoorzieningen (ten opzichte van het referentiejaar 1990).
Nu al staat vast dat het streefdoel voor sanitaire voorzieningen wereldwijd niet
gehaald kan worden in 2015. Vooral sub-Sahara Afrika en Azië kennen een grote
achterstand op het gebied van sanitaire voorzieningen.
Deze achterstand belemmert ook iedere vooruitgang die geboekt is in andere
sectoren van de Millenniumdoelstellingen rond kindersterfte, gezondheid van
moeders, universeel basisonderwijs en bestrijding van hiv/aids en malaria.
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Een avond met
Stijn…
Stijn Meuris is niet alleen zanger, tvmaker en amateur-astronoom, hij is
ook een betrokken én bezorgde burger. Net als vele andere Vlamingen is
Stijn begaan met onze toekomst en
met ons klimaat.
In tegenstelling tot wat je misschien
zou denken, is een avond met Stijn
Meuris geen opsomming van hoe erg
het gesteld is met ons milieu. Tijdens
deze door Bruggelingen georganiseerde avond brengt hij een positieve
boodschap. Hij reikt oplossingen aan,
toont wat Bruggelingen nu al doen,
vertelt wat er nog gepland staat en
kaart aan wat je zelf kunt doen om
de strijd tegen de klimaatverandering
aan te gaan. Stijn zal ook heel wat
Brugse initiatieven en projecten voorstellen die echt een verschil kunnen
maken.
Wil jij ook een avond met Stijn doorbrengen en de verschillende projecten
leren kennen? Wil je je engageren voor
een project of wil je je eigen project
voorstellen? Burgers, ondernemers,
politici, verenigingen… iedereen is
welkom op deze klimaatavond in CC
Daverlo, Dries 2 in Assebroek op vrijdag 4 december om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Brugge kandidaat voor
Europese Hoofdstad
Vrijwilligerswerk

Digisenior: jongeren gidsen
senioren door de digitale wereld
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 die bestaan uit
twee iPad-lessen over het gebruik van de iPad thuis en op
reis en een speciale les in de Brugse Openbare Bibliotheek
De Biekorf. Daar komen onder meer het opzoeken via internet, Facebook en het gebruik van Cabrio (het softwareprogramma en zoeksysteem van de bibliotheek) aan bod.
Er wordt enkel gewerkt met de iPad. Andere tablets (Android, Windows) kunnen niet gebruikt worden. De cursist
mag gerust zijn eigen iPad meebrengen.
De deelnemende senioren krijgen ook een syllabus en een
USB-stick met de gebruikte PowerPointpresentaties en
freeware softwarepakketten.
Tijdens de lessen worden de senioren individueel ondersteund door een student, maar ze kunnen ook een beroep
doen op de mobiele digi-brigade: studenten die aan huis
(technische) computerproblemen komen oplossen.
De lessen vinden plaats op 20 en 27 januari en 3 februari 2016 in het VHSI, Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge, van
9.30 tot 11.30 uur. Onthaal vanaf 9.00 uur. Deelnemen kost
5 euro per persoon en inschrijven gebeurt via t 050 40 68
68 of vhsi@vhsi.be. Het maximum aantal inschrijvingen
bedraagt veertien cursisten (tenzij de eigen iPad meegebracht kan worden).

De Brugse Vrijwilligerscentrale bestaat vijf jaar
en stelt zich tijdens dit jubileumjaar kandidaat
voor de titel van Europese Hoofdstad Vrijwilligerswerk. Met deze titel wil Europa steden die
de materie vrijwilligerswerk ter harte nemen
erkenning en aandacht geven. De titel geeft steden bovendien de kans om naar buiten te treden
met alles wat ze doen voor vrijwilligers en om
hun netwerk te versterken. Naast Brugge zijn er
nog tien andere steden kandidaat voor de titel in
2016. Voor de titel in 2017 zijn er zeven andere
kandidaat-steden. Op 5 december wordt in Lissabon, de huidige Europese Hoofdstad Vrijwilligerswerk, bekendgemaakt welke twee steden de
titel winnen voor de komende twee jaar. Duimen
voor Brugge, dus!

www.facebook.com/vrijwilligerscentrale,
www.cev.be

Studiedag Vrijwilligerswerk
op 4 december
Na vijf jaar staat de Vrijwilligerscentrale even stil bij wat
ze kan betekenen voor Brugge. Meer zelfs, de centrale
reflecteert met een aantal interessante sprekers over actuele thema’s, zoals het effect van vrijwilligerswerk op de
gezondheid en de vraag of vrijwilligerswerk door de regering
al te gemakkelijk wordt ingezet als ‘meid van alle werk’.
Sprekers zijn onder andere:
Eva Hambach (Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk), Piet
Bracke (Universiteit Gent) en
Guy Redig (Vrije Universiteit
Brussel).

vrijwilligerscentrale@brugge.be
of t 050 82 22
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Doe Goed Pas
Daar is hij dan, de Doe Goed Pas, een kortingskaart voor
vrijwilligers en mantelzorgers. Vrijwilligers die al een jaar
actief zijn binnen een Brugse vrijwilligersorganisatie en
mantelzorgers die recht hebben op een mantelzorgpremie
krijgen deze pas. Ook de Brugse handelaars zijn positief
en bieden als blijk van waardering kortingen aan (lijst op
www.brugge.be/doegoedpas). Nog tot 31 december 2015
kun je de Doe Goed Pas aanvragen. De kortingen bij de
Brugse handelaars zijn dan geldig in 2016. Aanvragen kun
je doen via het formulier op www.brugge.be/doegoedpas.
Met steun van de Provincie West-Vlaanderen, Stad Brugge,
OCMW Brugge, Kennispunt Mantelzorg en Trefpunt Zorg.

Vacatures

Wil je zelf aan de slag als vrijwilliger?
Bekijk snel volgende vacatures.

Jongerenwerking

’t Salon, laagdrempelige vrijetijdsbesteding
voor jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties, zoekt vrijwilligers voor
logistieke ondersteuning: helpen aan de bar,
klusjes doen, activiteiten begeleiden…

CAW – ‘t Salon, Marijke Vercruysse,
t 0484 96 19 32,
Marijke.vercruysse@cawnoordwestvlaanderen.be

Zeebrugge zoekt ‘greeters’
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Greeters zijn vrijwilligers die op een gastvrije
en enthousiaste manier hun liefde en trots voor
hun stad delen met bezoekers. Een greeter
wordt gekoppeld aan een groepje van zes personen op basis van taal, datum en interessevelden. Je wandelt samen en bezoekt originele
locaties in Zeebrugge.

Toerisme Brugge – Greeters,
Ans Vanhoute, t 050 44 46 37,
ans.vanhoute@brugge.be

Brugse
vrijwilligers
worden
bedankt op
16 december
Alle Brugse vrijwilligers krijgen op 16 december een blijk
van waardering. In het kader van de vijfde verjaardag staat
een concertavond met Raymond Van Het Groenewoud gepland in de Stadsschouwburg. Die avond worden ook de
passen uitgedeeld. Inschrijven kan via op
www.brugge.be/doegoedpas

Vrijwilligerscentrale, t 050 44 86 48 of
lies.tamsin@brugge.be
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Goedgevoelstappers

Goedgevoelstappers is een wandelgroep voor
mensen die geconfronteerd worden met een
maatschappelijke of psychische kwetsbaarheid. Wekelijks is er een gezellige wandelbijeenkomst. Vrijwilligers die graag bewegen en
houden van de buitenlucht en een hart hebben
voor kwetsbare mensen zijn zeer welkom!

OCMW – Goedgevoelstappers,
Jonathan Jetten, t 0499 99 32 56
jonathan.jetten@ocmw-brugge.be

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

App Xplore
Bruges uitgebreid
met twee nieuwe
thema’s

'500 jaar Café Vlissinghe' zet

slotakkoord in

In januari startten de uitbaters, de stamgasten en Erfgoedcel Brugge het jubileumjaar van Café Vlissinghe met een waaier aan activiteiten in het kader van 500
jaar Vlissinghe. In december sluit uitbater Bruno Chinitor deze samenwerking in
stijl af met de oprichting van een nieuwe orde en een slotfeest met een culinaire
creatie van sterrenchef Geert Van Hecke, die er nu en dan over de vloer komt.
BiS Wat kunnen bezoekers proeven?
BRUNO CHINITOR Vroeger serveerden de uitbaters hier tijdens oudejaar
altijd ‘kazakken’, dat zijn aardappelen
in de schil, met haring. Die traditie is
geleidelijk aan verloren gegaan, maar
wordt nu in een hedendaags jasje gestopt door topchef Geert Van Hecke.
BiS Wat na dit feestjaar?
B. CHINITOR De bedoeling van '500
jaar Café Vlissinghe' was niet enkel
om terug te blikken op onze rijke geschiedenis, maar ook om nieuwe of
vergeten tradities in de komende jaren
te laten voortleven. Daarom willen we
ook graag een nieuwe orde oprichten
van mensen die het hele jaar door
naar onze activiteiten zijn gekomen.
BiS Hoe gaat dat in zijn werk?
B. CHINITOR Begin dit jaar kon iedereen lid worden van Café Vlissinghe
en stempels verzamelen door deelname aan een activiteit. Mensen met
een volle kaart worden uitgenodigd

voor het slotfeest en mogen zich lid
noemen van de 'Orde van 500'. Het
bestuur van de Orde zal zorgen dat
ook volgend jaar de tradities en het
erfgoed van Café Vlissinghe in ere gehouden worden.
BiS Kunnen mensen nog lid worden?
B. CHINITOR Jazeker! Ze zijn van harte welkom in het café voor een bezoek
aan onze laatste mini-expo of aan de
tentoonstelling in het Volkskundemuseum of om onze voordracht bij te
wonen. Vanaf november kun je zelfs in
het café een app over de geschiedenis
van Vlissinghe downloaden. Momenten genoeg dus om nog stempels te
verzamelen.

De app Xplore Bruges werd uitgebreid
met twee nieuwe thema’s. Brugge
anno 1562 is in vijf talen beschikbaar
en omvat een route die je meeneemt
naar de late middeleeuwen, de periode waarin Marcus Gerards zijn
legendarische kaart van Brugge graveerde. Je wandelt langs dertien plekken die een belangrijke rol speelden
in de middeleeuwse handel. Er zijn
ook zeven optionele haltes. Bij elke
stopplaats krijg je te zien hoe deze
er uitzag in 1562, wat toen de functie
was en welke evolutie ze heeft doorgemaakt. Bij een aantal haltes krijg je
ook een 3D-reconstructie van de stad!
Raadpleeg ook
www.kaartenhuisbrugge.be/magis
Voor wie meer wil weten over het oudste
café van Brugge is er de Vlissinghe app.
Download deze tour in Xplore Bruges
en ontdek onder meer waar de naam
Vlissinghe echt vandaan komt. Heeft
dat iets te maken met het schilderij
van ‘Teunis en zijn Wijf’ dat al sinds
jaar en dag naast de schouw hangt?
Je ontdekt dat het café al meer dan
150 jaar gastenboeken bijhoudt met
daarin heel wat bekende namen.
Xplore Bruges is beschikbaar in Google Play en de Apple store.
www.xplorebruges.be

500 jaar Café Vlissinghe,
nog tot 2 januari in Café Vlissinghe,
Blekersstraat 2, 8000 Brugge,
www.cafevlissinghe.be/500 en
www.facebook.com/cafe.vlissinghe
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OPROEP: Welke rituelen

zijn typisch voor Brugge?
Op zaterdag 23 en zondag 24 april 2016 wordt in Brugge
opnieuw Erfgoeddag gevierd. Deze keer is het jaarthema
‘Rituelen’ en in dat kader kun jij ook inspirerende suggesties doen. Een ritueel is vaak een onderdeel van een groter
geheel of van een traditie. Zo is de Heilig Bloedprocessie
een traditie. Het meedragen van de relikwie van het Heilig
Bloed tijdens de processie is het ritueel. Welke rituelen ken
jij nog en zijn typisch voor Brugge? Niet zeker of het een ritueel of een traditie is? Check dan even onderstaande lijst,
dan wordt het snel duidelijk!
Een ritueel …
- wordt regelmatig herhaald
- bestaat uit een opeenvolging van handelingen
- deze handelingen worden telkens in een bepaalde volgorde uitgevoerd
- de handelingen hebben een symbolische betekenis
- wordt door een gemeenschap gedragen
- heeft een erfgoedwaarde

Geef jouw Brugs ritueel voor 15 december door via erfgoeddag@brugge.be of stuur een briefje naar
Rituelen / Erfgoeddag Brugge, Komvest 45, 8000 Brugge.

OCMW te gast: Vondeling Eulalia Ligas
Sinds enkele jaren worden de indrukwekkende erfgoedverzamelingen van verschillende OCMW-instellingen in
Vlaanderen tentoongesteld. Ook het Sint-Janshospitaal
heeft heel wat kunst-, gebruiksvoorwerpen en archiefstukken in bezit. In Brugge wordt al voor de vijfde keer een tentoonstelling opgezet. In deze vijfde editie komen volgende
thema’s aan bod: vondelingen, wezen, moederschap, dood
en leven, verlies en rouw, van vroeger tot nu.
Eulalia Ligas vormt het uitgangspunt voor deze tentoonstelling. Deze jongen werd gevonden in Gent op 6 april 1858
en ingeschreven in de registers van de vondelingen onder
het nummer 6573. Enkele herkenningstekens zijn bewaard,
waaronder een briefje van de moeder en staaltjes van de
kledij van de baby. Herkenningstekens werden bij het kind
gelegd door de persoon die het kind ten vondeling legde.
Als de moeder het kind later terug wou, was het herkenningsteken een middel om te bewijzen dat het kind van
haar was.
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www.museabrugge.be, 24 november 2015 -29 februari 2016,
Sint-Janshospitaal. Gratis voor Bruggelingen.

Brugse Boekbaby’s
zetten jonge
gezinnen aan tot lezen

De Openbare Bibliotheek Brugge besliste
om vanaf januari van
dit jaar voluit te gaan
voor het project Boekbaby’s, een initiatief
van Stichting Lezen dat
jonge gezinnen wil laten kennismaken met boeken. Onderzoek wees uit
dat kinderen die al vroeg boeken leren kennen, taalvaardiger zijn, eerder
kunnen lezen én zich beter kunnen
concentreren. Sinds januari krijgen
ouders die met hun baby van 6 maanden oud op consultatie gaan bij Kind
& Gezin een babypakket. Sinds 1 oktober wordt er op het consult van 15
maanden een uitnodiging meegegeven waarmee ze in een van de dertien
Brugse bibliotheken een peuterpakket
kunnen ophalen. Lid zijn van de bib
hoeft niet. Beide pakketten bevatten
twee boekjes en wat informatie over
voorlezen. Ook enkele diensten die
instaan voor kinderopvang en opvoedingsondersteuning helpen om het
project zo ruim mogelijk bekend te
maken.

www.brugge.be/boekbabys
Met financiële steun van de
Stad Brugge en de Provincie
West-Vlaanderen

De jongen, de neushoornvogel,
de olifant, de tijger en het meisje
Boekvoorstelling op 10 december
Illustrator Carll Cneut en Brugs dichter/schrijver Peter Verhelst zetten hun
samenwerking voort na het succes
van het boek ‘Het geheim van de keel
van de nachtegaal’. Ze komen in de
Brugse bib hun nieuwste jeugdverhaal
met prachtige prenten voorstellen. Dit
meeslepende verhaal over familie en
opgroeien roept de kleuren, geuren en
geluiden van Afrika op.

Donderdag 10 december om 19.30 uur,
Hoofdbibliotheek Biekorf (Leeszaal)
– gratis, maar inschrijven voor 7
december bij info@raaklijn.be
I.s.m. Boekhandel Raaklijn

Dans en identiteit
in Brugge
In Snapshot 12 focussen studenten van het Fotohuis op de relatie
tussen dans en (culturele) identiteit. Ze leggen het dynamische van
dansbewegingen en het ontastbare van de onderliggende sociaalculturele patronen vast in een stilstaand beeld.
Bij dansen hoort een bepaalde (sub)cultuur, leeftijdsgroep, etnische
afkomst of sociale klasse. Bij etnische danstradities en voor gepassioneerde beoefenaars van tango, volksdans of street dance is dans
meer dan louter vermaak. Het maakt deel uit van hun levensstijl en
identiteit. Ontdek de diversiteit van het Brugse danserfgoed!

Van 5 december 2015 tot 6 maart 2016 in Volkskundemuseum
Gratis voor Bruggelingen
www.museabrugge.be
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Den Uyl keert
terug naar zijn
roots in Assebroek

Fotonale Brugge 2015: ‘Mens’
Voor de vierde editie van de Fotonale
Brugge werkten de deelnemers rond
het thema 'Mens'. Een professionele
jury selecteerde uit de vele inzendingen vijftig foto’s die deel uitmaken
van de tentoonstelling. 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 vierde editie.

Theater Ultima Thule maakte
enkele jaren geleden een voorstelling over het ‘Brugsch poppenspel Den Uyl’ uit Assebroek
dat in de jaren vijftig erg bekend
was in West-Vlaanderen. Toen
Erfgoedcel Brugge kisten vol
materiaal van Den Uyl terugvond, moest er wel een nieuwe
voorstelling van komen. Op 15
en 16 december wordt dit stuk
hernomen in Daverlo. Den Uyl
is bovendien genomineerd voor
de West-Vlaamse Erfgoedprijs.
Ultima Thule concentreert zich
op de beginjaren van het Brugse
gezelschap met de Tweede Wereldoorlog als achtergrond. Het
resultaat is een Vlaams verhaal
over collaboratie, verzet en de
strijd voor algemeen Nederlands. De voorstelling wordt gespeeld met replica’s. De oude
poppen, decorstukken en rekwisieten kregen een vaste stek in
het Volkskundemuseum.

Ultima Thule, Den Uyl,
15 en 16 december, 20.00 uur,
Daverlo,t 050 44 30 60 of
www.ccbrugge.be
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Hal Cultuur, AC’t Brugse Vrije, Burg
11, 8000 Brugge
15 december 2015 – 14 januari 2016,
dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur
(uitzonderlijk gesloten op 25
december 2015 en 1 januari)
Gratis toegang

Stad Brugge, dienst Cultuur, Burg 11,
8000 Brugge, t 050 44 82 72
fotonale@brugge.be, www.brugge.be/
fotonale-brugge-tentoonstelling

Mythische primitieven: gotisch reveil
in de 19de eeuw
In de negentiende eeuw leefde binnen de kunst een fascinatie voor de
Vlaamse primitieven. Met een vijftiental kunstwerken uit de eigen collectie
en een aantal bruiklenen uit binnenen buitenland zet het Groeningemuseum dit fenomeen in de kijker. In onze
regio ging de belangstelling van schilders als Edmond Van Hove en Eugène
Legendre vooral uit naar het leven en
werk van Jan van Eyck en Hans Memling. Kunstenaars als Joseph Ducq,
Jean-Baptiste Madou, Edouard Wallays en Henri Dobbelaere lieten zich
dan weer inspireren door romantische
legendes rond het leven van de bekendste Vlaamse primitieven.

www.museabrugge.be,
21 november 2015 - 6 maart 2016,
Groeningemuseum
Gratis voor Bruggelingen

Interactieve schilderijen van Robert Devriendt
in het Groeningemuseum
Nog tot 21 februari 2016 vindt in het Groeningemuseum de
eerste grote tentoonstelling van kunstenaar Robert Devriendt plaats op Brugs grondgebied. In ‘Making Connections’ zijn kleine schilderijen te zien die werken als teasers
voor de verbeelding. Close-ups in een douche-scène, een
explosie, een koppel in het geelgroene neonlicht van een
parking, een dolende wilde hond... De kunstenaar speculeert op de associaties die de werken oproepen en op de
connecties die de toeschouwer tussen de verschillende
schilderijen maakt.
ROBERT DEVRIENDT Ik werk samen met befaamde galeries als Marlborough Fine Art in Londen, Galerie Loevenbruck in Parijs en Galerie Albert Baronian in Brussel, maar
in Brugge toon ik zelden werk. In Brugge is er jammer genoeg geen galerie van die omvang. Na mijn tentoonstelling
vorig jaar in Londen vond ik het jammer dat de meeste van
mijn werken naar de verzamelaars gingen en dat het ruime
publiek die niet meer konden zien. We hebben die collectioneurs aangeschreven met de vraag of ze werken willen ontlenen voor de tentoonstelling in Brugge. Ik heb ook nieuwe
werken gemaakt voor de expositie.
BiS Kenmerkend zijn de kleine schilderijen?
R. DEVRIENDT Dat is langzaam zo gegroeid. Vroeger
maakte ik grote schilderijen van 3 op 4 meter, dat was in
de periode van het ‘wild schilderen’ waar de emotie heel
belangrijk was. Stilaan ben ik gegroeid naar een kleiner
formaat en heb ik voor mezelf de schilderkunst opnieuw
moeten uitvinden. Het is belangrijk dat je als kunstenaar
iets vindt dat heel dicht bij jou aanleunt, maar het moet ook
waarde en inhoud hebben. Voor mij is dat klein formaat een
manier om heel intensief en op een eigenzinnige manier
naar de dingen te kijken. Ik wil niet over de dingen heen
glijden, maar heel gefocust de zaken aanschouwen. Ik beschouw het als een soort van meditatie: je focust op iets en
je verdwijnt helemaal in het onderwerp.
BiS Zit er een thema in uw werk? Ik zie stills uit een film
in uw schilderkunst.
R. DEVRIENDT De laatste jaren beschouw ik mijn werk als
deeltjes van een groter geheel. Je zou inderdaad kunnen
zeggen dat mijn schilderijen stills zijn van een film die eindeloos is. Het is alsof ik de werkelijkheid stop en daar een
beeld uit puur.
BiS Hoe wordt de tentoonstelling opgevat?
R. DEVRIENDT Vooreerst ben ik vereerd dat ik in het Groeningemuseum mijn werk mag tonen. Het is het eerste museum dat ik in mijn leven zag. Ik zat op internaat in Brugge
en op negenjarige leeftijd heb ik het museum bezocht.
In een museum situeer ik mezelf tussen andere kunste-

naars; dat is een stuk geschiedenis waarvan ik deel mag
uit maken. De tentoonstelling is opgesteld in het hart van
Groeninge. Ik zie het museum als een soort van bos waar
veel bruin wordt gebruikt. In dat woud heb ik een open plek
gecreëerd: witte muren waaraan mijn schilderijen op een
grote afstand van elkaar hangen.
BiS De tentoonstelling draagt de naam ‘Making Connections’. Het contact met het publiek is voor u zeer
belangrijk?
R. DEVRIENDT Ik wil bewust contact met het publiek. Ik
denk ook na over wat de toeschouwer kan zien. Dat is niet
slecht. Als je iemand vraagt om te komen eten bij je thuis,
dan vraag je ook wat hij lust. Ik geloof niet dat kunstenaars
alleen zichzelf kunnen zijn. Ik zie kunst als een gesprek,
als een connectie met een toeschouwer. Mensen kunnen
reageren op mijn werk via mijn Facebookpagina en de reactie die me het meest treft, beloon ik met een tekening. Het
bezorgt me een eerlijk gevoel dat ik gewoon iets kan geven
aan iemand. Facebook wordt hier eigenlijk vervangen door
het vroegere gastenboek. Een groot deel van die reacties
zullen we wellicht tonen op de dag van de finissage op 21
februari 2016 om 11.00 uur.

www.museabrugge.be
www.facebook.com/Makingconnections.robertdevriendt
17 oktober 2015 - 21 februari 2016, Groeningemuseum,
Dijver 12, Brugge.
Gratis voor Bruggelingen
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InDRUKwekkend: nieuwe topstukken uit
het Brugse prentenkabinet
Na een uitzonderlijke aankoop is het
Groeningemuseum 1.700 prenten rijker. In de veelzijdige verzameling is
de internationale top van de grafiek
vertegenwoordigd met prenten uit de
vroege 16de tot en met de 21ste eeuw.
De verzameling bevat topstukken van
zowel oude, Europese meesters als
Lucas van Leyden, Pieter Bruegel de
Oude en Giovanni Battista Piranesi,
als van moderne en hedendaagse
kunstenaars onder wie Félicien Rops,
James Ensor en Pierre Alechinsky.
Bruggeling Guy Van Hoorebeke, die jarenlang als prenthandelaar in Brugge
actief was, bood de collectie aan het
Groeningemuseum aan. Eerder verkocht hij ook al grafiek aan andere
gerenommeerde musea in Londen,
Boston en Rotterdam. Van Hoorebeke
staat bekend als gepassioneerd grafiekliefhebber en –kenner die veel belang hecht aan de hoogstaande kwaliteit van zijn prenten.
Van 31 oktober 2015 tot en met 19 juni
2016 tonen het Groeningemuseum
en het Arentshuis de hoogtepunten
uit deze indrukwekkende collectie.
De tentoonstelling reflecteert kunststijlen en grafische technieken door
de eeuwen heen. De bezoeker maakt
niet alleen kennis met hoogstaande
grafiek van beroemde meesters als
Bruegel, Ensor en Alechinsky, maar
wordt ook verrast door intrigerende
prenten van meesters van bescheidener faam. De oude meesters zijn
in het Arentshuis te bewonderen. De
moderne en hedendaagse prenten zijn
te bezoeken in de kabinetten van het
Groeningemuseum.
Halverwege worden de werken op beide locaties gewisseld voor een tweede
selectie topstukken uit de recent verworven collectie. Deze nieuwe presentatie is te bezichtigen van 5 maart tot
19 juni 2016.
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www.museabrugge.be, 31 oktober 2015 – 14 februari 2016 (deel I) en 5 maart 19 juni 2016 (deel II), Groeningemuseum & Arentshuis
Gratis voor Bruggelingen

West- en Oost-Europese muziek verenigd in een
Triple Concerto met Brugse muzikanten

Bruggeling Steven Decraene is dirigent en artistiek leider bij het Brugs
symfonisch orkest Artis Dulcedo. Op
19 december brengt hij samen met
het Tcha Limberger Trio een Triple
Concerto in de Stadsschouwburg.
Samen met de Franse componist
Simon Thierrée kwam Steven Decraene op het idee om een Triple
Concerto te schrijven in dezelfde bezetting als die van Beethoven. Dat is
een compositie voor drie solisten en
een orkest.
BiS Julie moesten wel op zoek naar
solisten?
STEVEN DECRAENE Na een brainstormsessie bleek dat Simon en ik een
gemeenschappelijke vriend hebben,
namelijk Tcha Limberger. Hij is een
Bruggeling met een zigeunerachtergrond en een fantastische muzikant.
Vroeger zat ik regelmatig muziek te
spelen met hem in de Blinde-Ezelstraat. Zo leerden we elkaar kennen.
BiS Hoe zijn jullie te werk gegaan?
S. DECRAENE Tcha had een grote
inbreng in het creatieproces. Simon
Thierrée, zelf ook violist, speelde alles

voor en zo heeft Tcha, die blind is, de
muziek ingestudeerd. Naast Tcha zelf
tekenen ook de twee kompanen van
het Tcha Limberger Trio present. Gitarist Benjamin Clément en contrabassist Vilmos Csikos zijn gespecialiseerd
in Balkanmuziek. Het Brugs symfonisch orkest Artis Dulcedo vervolledigt
het plaatje.
BiS Het wordt een kleurrijk concert?
S. DECRAENE Het wordt een pittige
ontmoeting tussen West-Europese
kunstmuziek en opzwepende volksmuziek uit de Balkan of cultureel
Oost-Europa. Er zijn sessies geweest
waarin Tcha het orkest uitlegde hoe de
‘czardas’ (een Hongaarse volksdans)
wordt gespeeld en hoe de ‘versieringen’ moeten klinken. De muzikanten
van het orkest hebben heel wat nieuwe technieken geleerd. Voor de solisten was het dan weer een uitdaging
om met een orkest samen te werken.

voorouders schreef in de jaren 40. Vermoedelijk gaat het over de deportatie
van de zigeuners naar de concentratiekampen. Tcha zingt het lied op een
zeer beklijvende manier. Het orkest
gebruikt ook nieuwe technieken om
de bevreemdende sfeer van die gebeurtenissen weer te geven.
BiS Het publiek kan de voorstelling
alvast smaken?
S. DECRAENE De première was in
Hongarije en daar zijn we positief verrast door het succes. Iedereen was
laaiend enthousiast en het applaus
bleef maar duren.

Brugs symfonisch orkest Artis
Dulcedo & Tcha Limberger Trio
19 december 2015 om 20.00 uur
Stadsschouwburg, t 050 44 30 60 of
www.ccbrugge.be

BiS Tcha Limberger is persoonlijk
ook heel erg betrokken bij de compositie?
S. DECRAENE Het tweede deel is gebaseerd op een lied dat een van zijn
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December Dance
focust op Jan Fabre
van 2 tot 13 december

De negende editie van December Dance is de keuze van niemand minder dan
Jan Fabre. Al bijna 35 jaar creëert hij theater-, dans- en operaproducties. Dit
jaar staan uitsluitend artiesten op het podium die ooit met Fabre hebben samengewerkt of dat nog steeds doen. Wim Vandekeybus brengt zijn nieuwste
voorstelling ‘Speak low if you speak love’, Lisbeth Gruwez danst op de muziek
van Bob Dylan en de Belgische première van het bejubelde ‘Mount Olympus’ op
zaterdag 5 december moet je gezien hebben.

De Brugse Els De Ceuckelier werkt al sinds de jaren 80 samen met Jan Fabre en maakt ook deel uit van de crew van
‘Mount Olympus’.
ELS DE CEUCKELIER Ik ben begonnen op mijn achttiende
bij Jan. Er was onmiddellijk een gevoel van samenhorigheid, we waren Bonnie & Clyde die de wereld gingen veroveren zonder de moorden erbij, enkel op scène. Het was
moeilijk in het begin, omdat het publiek er in het begin van
de jaren 80 nog niet klaar voor was.
BiS Voel je je meer actrice of danseres?
E. DE CEUCKELIER Ik voel me meer een levensvertolkster.
Ik hou niet van het woord ‘acteren’. Daar zit het woord ‘acting’ in en dan speel je iemand buiten jezelf. Ik gebruik input van mijn eigen leven, mijn eigen bagage neem ik mee
op het podium. Het publiek kan kijken naar mij als de spiegel van mijn eigen ziel.
BiS Mount Olympus is uniek belevingstheater, een stuk
van maar liefst 24 uur lang! Dit is een ware uitputtingsslag voor zowel spelers als publiek?
E. DE CEUCKELIER Ja, de voorstelling in Berlijn was een
uitputtingsslag omdat we net een jaar repetitie achter de
rug hadden. We hadden bijna een jaar geen licht gezien,
haast letterlijk als vampieren onder de grond geleefd. Een
jaar afgesloten van de buitenwereld en ons ondergedompeld in de wereld van de Grieken. Ik heb gemerkt dat we
in Amsterdam zoveel energie en respons kregen van het
publiek dat we de vermoeidheid niet voelden, tot en met het
applaus. Als het doek valt, dan pas volgt de ontlading.

28

BiS Sta je effectief 24 uur op het podium?
E. DE CEUCKELIER Neen, er wordt ook op het podium geslapen in slaapzakken. Dat lukt wonderwel. Er zijn zelfs
acteurs die liggen te snurken. Er zijn mensen in het publiek die 24 uur lang blijven zitten om de schoonheid en
de kwetsbaarheid van het slapen te willen zien. Een mens
wordt kwetsbaar als hij slaapt. Er zijn blokken waar we wat
rust krijgen. Je dwingt het publiek om in ons lichaam te treden en de tijd te doen vergeten. Tijd heb je enkel nodig om
op je afspraken te zijn, het is de bedoeling om daarvan los
te komen en mee te gaan in ons avontuur. Wij dwingen ons
publiek tot niets, maar je moet je overgeven, anders moet je
naar buiten gaan. Er worden veel grenzen verlegd. Het gaat
over leven, over dood, over de schoonheid en de hilariteit
ervan. Love it or hate it. Het wordt alvast zeer intiem tussen
ons en het publiek.
BiS Spelen bij Jan Fabre: dat is totale overgave?
E. DE CEUCKELIER Ja, minder gaat niet. Je geeft alles of
niets. Ik heb geleerd om te doseren, maar dat wil niet zeggen dat je minder geeft. Als je ouder wordt, moet je je energie kanaliseren. De voorstelling in Brugge betekent voor
mij echt thuiskomen. Het zorgt voor een ander gevoel. De
spanning is groter en ik voel me wat zenuwachtiger, vooral
omdat er veel vrienden in de zaal zullen zitten.

December Dance 15 – Curated by Jan Fabre
2 tot 13 december
Tickets en info via www.decemberdance.be
December Dance is een samenwerking tussen
Concertgebouw en Cultuurcentrum Brugge

Festival van de
toekomst: een avond
vol dynamiek
Op donderdagavond 15 oktober vond het
‘Festival van de toekomst’ plaats in het
Concertgebouw.
Je kon er bijdragen aan het Brugge van de
toekomst, waar anders wonen, anders ondernemen en je anders verplaatsen steeds
meer realiteit worden. Heel wat Bruggelingen namen deel aan tafelsessies over
slim ruimtegebruik of stadslandbouw. Zo
inspireerden deelnemers, sprekers en ervaringsdeskundigen elkaar én de Stad.
Er was ook ruimte voor het slot van Triennale en je kon door het nieuwe mobiliteitsplan lopen. Een interactieve en inspirerende toekomstshow en een sfeervolle
receptie sloten de avond af.

Wil je de toekomst van Brugge volgen of
heb je een idee? Bezorg het via
www.detoekomstvanbrugge.be
Volgen kan via
www.facebook.com/detoekomstvanbrugge
en @toekomstbrugge
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Monumentenprijs Stad Brugge 2015
Naast 3.000 euro van de vakjury, wordt ook een publieksprijs van 2.000 euro uitgereikt. De geldprijzen zijn voor de
eigenaars. Als erkenning voor hun vakkennis en vakmanschap, worden ook de architecten en aannemers van de
winnende projecten in de bloemetjes gezet.
De kandidaten worden voorgesteld tijdens een tentoonstelling in de balieruimte van de dienst Communicatie & Citymarketing in ‘t Brugse Vrije, Burg 11. De tentoonstelling is
gratis en vindt de hele maand december plaats. De deelnemende projecten zijn vanaf 1 december ook op de website
van de Stad Brugge te bekijken.
Begin 2016 worden de laureaten bekendgemaakt en de
prijzen uitgereikt.
Voor de derde keer op rij organiseert de Stad de Monumentenprijs. Met deze prijs wil de Stad haar waardering tonen
voor de onmisbare bijdrage en de inzet van privé-eigenaars
voor de instandhouding en de restauratie van het bouwkundig erfgoed in Brugge. Geen enkele andere stad in Vlaanderen kan bogen op zo’n rijk en goed bewaard patrimonium
als Brugge.
Alle eigenaars die de afgelopen vijf jaar een waardevol
pand, grafteken of architecturaal kleinood restaureerden,
konden zich kandidaat stellen. Een twintigtal mensen diende een wedstrijddossier in. De projecten variëren van groot
naar klein, maar ze zijn elk op zich even belangrijk voor het
stadsbeeld.
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Breng jouw stem uit voor de publieksprijs met
het stemformulier hieronder of via
www.brugge.be/monumentenprijs2015

Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken, Oostmeers 17,
8000 Brugge, t 050 47 23 79, monumentenzorg@brugge.be
‘t Brugse Vrije, open ma. tot vr. 8.30 -12.30 uur en 14.00 –
18.00 uur; za. 9.00 – 12.00 uur

Het Festival van de toekomst vond op donderdag 15 oktober plaats.
De zeven duotickets werden uitgedeeld.

Nieuwe vraag:

Over hoeveel mobiele fietsenstallingen zal de Stad beschikken
na de aankoop van zeshonderd extra Movilo's?

wedstrijdvraag

Vijf winnaars krijgen elk een exemplaar van het boek 'De jongen, de
neushoornvogel, de olifant, de tijger en het meisje'.
Stuur je antwoord vóór 18 december 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 de dienst Communicatie & Citymarketing contacteren op
t 050 44 81 00, f 050 44 82 98, persdienst@brugge.be, Burg 11, 8000 Brugge.
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Tropical Night Swim
Brugge Studentenstad wil dit jaar nog meer studenten laten proeven
van het sportaanbod. Op woensdag 2 december wordt er voor het eerst
een Tropical Night Swim georganiseerd. Maar liefst tweehonderd
studenten kunnen zich die avond uitleven in het zwemparadijs
S&R Olympia. Brugge Studentenstad zorgt voor een dj en
aangepaste verlichting. Op deze winteravond is
S&R Olympia the place to be voor alle
hogeschoolstudenten.

Tropical Night Swim, woensdag 2 december,
22.00 uur, S&R Olympia

Algemene vergadering Brugse Sportraad
De Brugse Sportraad komt op maandag 14 december samen in de Magdalenazaal in Sint-Andries voor haar jaarlijkse algemene vergadering. De sportraad
is het stedelijk adviesorgaan voor de sport, waarin vertegenwoordigers van
verschillende sportclubs zetelen. Iedereen met een interesse voor sport kan de
algemene vergadering bijwonen. Start om 19.30 uur.

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.

