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Beste Bruggeling
In dit nummer van uw stadsmagazine vindt u weerom heel wat inspiratie
voor het invullen van uw vrije tijd, maar in september hernemen we ook
massaal ons werkritme.
Ook uw stadsbestuur is volop in de weer.
Voor de zomer bundelden we negen grote besliste Brugse investeringsprojecten. De komende weken, maanden (of jaren, afhankelijk van het
project) maken we werk van de uitvoering ervan.
Ik som ze voor u op, maar wil u er meer over weten,
check dan www.brugge.be.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uw stadsbestuur
heeft alvast gezaaid,
opdat straks negen
investeringsprojecten
zouden kunnen kiemen.

het Project straten en pleinen binnenstad
het Project voetbalstadion
het Project Centrumparking
het Project Beurshal/evenementenhal/congreshal
het Project Cactuszaal
het Project Oesterpark
het Project Xaverianen/Multifunctionele zaal Sint-Michiels
het Project Weylerhof/sportzaal binnenstad
Project Oud politiegebouw Hauwerstraat/Studentenhuis/Vrijzinnig huis

September wordt in de volksmond de havermaand genoemd. In de middeleeuwen werd haver verbrand om een overvloedige oogst af te dwingen.
Uw stadsbestuur heeft alvast gezaaid opdat straks negen investeringsprojecten zouden kunnen kiemen. Uw woonplek blijvend de nodige dynamiek geven, gekoppeld aan leefkwaliteit, dat is de oogst die wij beogen.
Uw burgemeester
Renaat Landuyt

Jouw mening hierover:
www.facebook.com/destadbrugge
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Hier thuis
Een Bruggeling of een opmerkelijk Brugs initiatief in de kijker
20 darmkanker. Vroegtijdige opsporing blijft in de
oncologie uiterst belangrijk en kan de genezingskansen vergroten.

Luc De Laere,
expert
verpleegkundige
urologie

De meest voorkomende tumor bij mannen is prostaatkanker, gevolgd door longkanker en dikkedarmkanker. Bij vrouwen is borstkanker de meest voorkomende kanker, gevolgd door dikkedarmkanker
en longkanker. Correcte en professionele informatie
hierover is noodzakelijk. Op 2 oktober, 8 november
en 19 december brengen voordrachten de verschillende aandoeningen onder de aandacht.
LUC DE LAERE Vier artsen-specialisten zullen op
donderdag 2 oktober in de Magdalenazaal in SintAndries de unieke voordracht ‘De vier tenoren bij de
tumoren’ geven, over de opsporing en behandeling
van de vier meest voorkomende kankers. Ze doen
dat elk vanuit hun eigen specialisme.
BruggeINspraak Is er veel onwetendheid?
L. DE LAERE Ja, al is die niet meer zo groot als
vroeger. Bij preventief onderzoek draait de opkomst
slechts rond 35 %, terwijl het eigenlijk 100 % zou
moeten zijn. Vreemd, want die kankers zijn ernstig te nemen. De cijfers liegen er niet om: 1 op 8
krijgt borstkanker, 1 op 8 prostaatkanker en 1 op
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BruggeINspraak Hoe breng je die 'moeilijke'
boodschap tot bij het grote publiek?
L. DE LAERE Miserie uit de 'regio van de onderbroek' is altijd een moeilijk thema om bij de mensen te brengen als je het niet verpakt met humor.
Op zaterdag 8 november (Daverlo, Assebroek) en
vrijdag 19 december (De Dijk, Sint-Pieters), houdt
Tom Feryn, algemeen chirurg en voorzitter van de
vzw Blue Movement Vlaanderen, nog twee identieke voordrachten (campagne ‘Juktaminol’) over deze
aandoeningen. Deze korte voordrachten worden
aangevuld met verhelderende en humoristische
sketches. Al gaat het over taboerijke aandoeningen, we willen dat het luchtig blijft. Humor is belangrijk om het taboe te doorbreken.
BruggeINspraak Krijg je soms kritiek op die
humoristische aanpak?
L. DE LAERE Neen, tot op heden is dat nog niet
gebeurd. Wij werken al lang samen met acteurs
van het theatergezelschap Were Di en die mensen
brengen de sketches op een respectvolle manier.
Ze maken niemand belachelijk. De humor schuilt
vooral in de herkenbaarheid van de problemen die
op het toneel worden gebracht. Dat moet de mensen ertoe bewegen om hulp te zoeken voor hun eigen problemen. Zonder taboe.
BruggeINspraak Voor welke leeftijd zijn de toneelopvoeringen en de voordracht bestemd?
L. DE LAERE We mikken vooral op mensen van 50
tot 70 jaar. Al is iedereen welkom, natuurlijk.
BruggeINspraak Je helpt zo de volksgezondheid
een grote stap vooruit?
L. DE LAERE Dat is de bedoeling. We doen met
die drie activiteiten aan gratis voorlichting, om het
zo laagdrempelig mogelijk te houden. Mensen informeren blijf ik ter harte nemen, ondertussen al
meer dan tien jaar lang.
De activiteiten op 2 oktober, 8 november en
19 december zijn gratis, maar reserveren is vereist.
Dit kan via In&Uit ('t Zand, 8000 Brugge) of
via www.ticketsbrugge.be
Medische info op www.youtube.com/darmkanker en
www.youtube.com/proctologie

Brugse
horeca steunt
fairtradefilosofie

www.brugge.be/fairtrade

Heel wat Brugse horecazaken dragen hun steentje bij tot
een (h)eerlijke wereld. Nog tot 10 mei 2015 kun je in het kader van de Fair Trade Restaurantactie in een van de deelnemende restaurants terecht voor een gerecht bereid met
fairtradeproducten. Verzamel stempels op je spaarkaart en
misschien win je wel een minicruise voor twee personen met
P&O Ferries. Jürgen Aerts, chef-kok van Bistro Kok au Vin,
juicht eerlijke handel toe en neemt met zijn restaurant deel
aan de Fair Trade Restaurantactie.
BruggeINspraak Koken met fairtradeproducten, is dat
voor jou als kok een grote uitdaging?
JÜRGEN AERTS We zijn een restaurant met een creatieve
keuken die altijd werkt met seizoens- en kwaliteitsproducten uit de streek. Ook al zijn ze niet uit de eigen regio, de
fairtradeproducten zijn van hoge kwaliteit en als chef is dat
altijd een uitdaging om ermee te werken. We bieden onze
klanten twee gerechten aan. Op basis van handgerolde volkoren couscous hebben we een Marokkaans getinte salade
samengesteld en die afgewerkt met in huis gepekeld rund.
Daarnaast hebben we een dessert op basis van fairtrade
muesli, gebrande wijnperzik, ijs van dulce de leche en crémeux van witte chocolade.
BruggeINspraak Hoe zijn de reacties van de mensen die
een fairtradegerecht komen eten?
J. AERTS De gerechten slaan goed aan bij de klanten.
De reacties zijn positief, ook omdat mensen zien dat je
je engageert voor een goed doel. We zijn voortdurend op
zoek naar producten met een duidelijke herkomst, dat is
onze visie op koken. We maken het niet te moeilijk. Bij ons
draait alles om een lekkere smaak.
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Website
Zeebrugge Open is vernieuwd
Campagne 11.11.11
Tegen voedselverspilling
Debat op 14 oktober

Wereldwijd wordt een derde van het voedsel verspild,
terwijl een op de acht mensen honger lijdt. Omdat een
‘sorry’ niets oplost, pakt 11.11.11 het probleem aan bij
de bron. De organisatie voert actie om verspilling in
elke schakel van de voedselketen te beperken, vanop
het veld in het Zuiden tot bij de consument in het Noorden. Tegelijkertijd roept 11.11.11 in zijn campagne op
om zelf bewust om te gaan met voedsel.
Kom op dinsdag 14 oktober om 20.00 uur naar het
Stadhuis. Marc Maes (11.11.11), Rob Buurman (OIVO
verbruikersorganisatie) en François Huyghe (Boerenbond) gaan er dit broodnodige debat aan, onder leiding
van moderator Sabine Goethals. Het debat is gratis, inschrijven doe je via www.vormingplusbrugge.be

Voer mee actie

Tijdens de zaterdagmarkt van 25 oktober voert 11.11.11
Brugge ook campagne tegen voedselverspilling. Kom
met je school, vereniging of werkplek in actie. Alle info
vind je op www.nietgenoeg.be. Bij registratie van je actie ontvang je het campagnemateriaal.

Deur-aan-deuractie

Dankzij meer dan driehonderd Brugse vrijwilligers,
vindt in het weekend van 11 november ook de jaarlijkse
deur-aan-deuractie van 11.11.11 plaats. Zin om mee op
stap te gaan in jouw straat of wijk? Contacteer noordzuiddienst@brugge.be. Een gezellige bedankingsreceptie sluit de actie af.
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De website Zeebrugge Open, die je op de hoogte houdt van
de grote werkzaamheden in de zeehaven van Brugge, kreeg
recent een grondige opfrisbeurt. Je kunt de site voortaan ook
gemakkelijk raadplegen op tablet en smartphone. Niet alleen de technologie achter de website werd vernieuwd, maar
ook de website zelf kreeg een fris gezicht. De bekende Zeebrugge Open huisstijl bleef, maar de informatie wordt duidelijker en overzichtelijker weergegeven. De site bestaat uit
verschillende projectpagina's die elk een specifiek deel van
de havenontsluiting belichten. Je kunt ook nog steeds vragen
stellen over de diverse projecten. Vergeet je bovendien niet
in te schrijven op de Zeebrugge Open nieuwsbrief. Zo blijf je
steeds op de hoogte!

www.zeebruggeopen.be

Nieuw fietspad verbindt
Zwankendamme en Lissewege
Het nieuwe fietspad Zwankendamme – Lissewege werd begin juli officieel geopend. Het fietspad van ongeveer 2 kilometer zorgt voor een vlotte en veilige fietsverbinding tussen de
woonkernen Zwankendamme en Lissewege. Het fietspad is uitgevoerd in
grijs beton, is 3 meter breed en wordt
nog uitgerust met
slimme verlichting.
Sensoren detecteren
passerende fietsers,
zodat de openbare
verlichting op die
momenten op volle
kracht zal branden.

Archeologisch onderzoek
op het traject van de A11

Lisseweegse
jeugd- en
krachtballokalen
in het nieuw

Opgraving van een Romeinse zoutwinningssite langs
de Zonnebloemweg in Dudzele.

De lokalen van jeugdvereniging KSJ
Lissewege en krachtbalclub Avanti
Lissewege steken in het nieuw. Na de
eerdere aanleg van nieuwe krachtbalterreinen en de modernisering van het
speelplein, werden de lokalen aangepakt. De jeugdlokalen werden voorzien
van een nieuwe dakbedekking en isolatie die voldoet aan de hedendaagse
energienormen. In de benedenruimte
is er een kookhoekje en via de buitentrap kunnen de leden voortaan ook
naar de zolderruimte. De oude krachtballokalen werden afgebroken en vervangen door een ruimere nieuwbouw.
De nieuwbouw telt twee verdiepingen
en voldoet aan de hedendaagse energienormen. Beneden zijn vier kleedkamers met douches en toiletten. De
gemeenschappelijke buitentrap leidt
naar een vergaderlokaal op de verdieping. Stad Brugge investeerde iets
meer dan 430.000 euro in het project.

Sinds 2010 voert Raakvlak, de intergemeentelijke dienst voor archeologie in
Brugge en ommeland, archeologisch
onderzoek uit op het toekomstige tracé
van de A11. De nieuwe snelweg verbindt
Brugge, de haven van Zeebrugge en
Knokke-Heist. Het Agentschap Wegen
en Verkeer ondersteunt het project.
De aanleg van de A11 grijpt ook in op
de bodem. Dat betekent dat sporen
van vroegere bewoning of bewerking
kunnen worden aangetast of zelfs
kunnen verdwijnen. Daarom kreeg het
archeologisch onderzoek een plaats in
het voorbereidende traject.
Aangezien het zo goed als onbekend
is waar zich binnen het afgebakende
tracé van de A11 archeologische sites
bevinden, werd ruim op voorhand een
archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bood enerzijds
inzicht in het door geulen doorsneden
en intensief uitgeveende landschap
van de kustvlakte en het bracht anderzijds ook vier archeologische vindplaatsen aan het licht.

In een tweede fase volgden opgravingen
op deze sites. Tussen juni en oktober
2013 onderzocht Raakvlak een eerste
site aan de Zonnebloemweg in Dudzele. Op een kleine zandrug vonden de
archeologen een inheems-Romeinse
nederzetting. De nederzetting, die bestaat uit een klein huis met waterput, is
volledig gericht op zoutwinning. Langs
de Fonteinestraat in Ramskapelle werd
de voormalige middeleeuwse hofstede
Het Fonteijnken opgegraven.
In april en mei 2014 vond langs de Stationsweg in Dudzele een kleine opgraving
plaats. Hier werden resten van een middeleeuws boerderijtje aangetroffen.
De laatste opgraving gebeurde aan de
Heistlaan in Ramskapelle. Tijdens de
maanden juli en augustus legde een
team van archeologen er een woonplatform uit de Romeinse tijd bloot. Deze
20 op 20 meter grote ophoging bestaat
uit kleiblokken, steekt een halve meter
boven het omliggende landschap uit en
zorgt voor een droge woonplaats.

www.raakvlak.be
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Steeds meer
eigenaars
verhuren sociaal

“Ik kende dit systeem eerlijk gezegd niet, maar nu we het
huis van onze ouders verhuren aan een sociaal verhuurkantoor hebben we zelf de voordelen van dat systeem in de
praktijk leren kennen.’’ Aan het woord: Marie-Jeanne Van
Lierde en haar man Jan Cornelis.
MARIE-JEANNE VAN LIERDE EN HAAR MAN JAN CORNELIS
wonen in de Viaductstraat in Sint-Pieters. De moeder van
Marie-Jeanne moest na een trombose een aantal jaren
geleden opgenomen worden in een rust- en verzorgingstehuis. Toen ook haar vader overleed, kwam de ouderlijke
woning in de Dorpsstraat in Sint-Michiels leeg te staan.
MARIE-JEANNE VAN LIERDE Om het verblijf van moeder in
het rusthuis mee te kunnen betalen, wilden we het ouderlijk huis verder verhuren, maar er waren toch wat kosten
aan: een nieuwe badkamer was nodig, er was geen centrale
verwarming, vensters in PVC en dubbel glas waren nodig …
De renovatie zou ons 40.000 euro kosten.
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om de haverklap zelf nieuwe huurders zoeken. Het sociaal
verhuurkantoor staat borg voor een stipte maandelijkse
betaling van het huurgeld. Je krijgt per maand misschien
iets minder rechtstreeks in je hand, maar als je alles optelt, doe je er uiteindelijk een goede zaak aan. Wij krijgen
439 euro huur per maand van het SVK, waar we voor het
huis in de Dorpsstraat op de privé-markt misschien wel 600
euro per maand zouden kunnen krijgen. Anderzijds: omdat
we aan een sociaal verhuurkantoor verhuren, kunnen we
dit jaar alleen al 1030 euro van onze belastingen aftrekken
en dat gedurende negen jaar. Ook nog belangrijk: omdat
onze moeder in een rust- en verzorgingstehuis moest opgenomen worden, kregen wij ook nog 250 tot 300 euro per
maand tegemoetkoming. Hadden we haar huis verkocht,
dan konden we daar geen aanspraak meer op maken.
Het SVK voert zelf regelmatig controles uit, heeft een eigen
onderhoudscontract met een firma en zorgt zo zelf voor het
klein jaarlijks onderhoud. Verder doen ze ook aan huurbegeleiding en zorgen ze voor een waarborg én voor een
plaatsbeschrijving.
Het sociaal verhuurkantoor verhuurt de woning van ons ma
– die ondertussen overleden is – nu verder aan een alleenstaande moeder met twee kinderen, en dat is toch ook een
sociale doelstelling die voor ons belangrijk is.
De huurder heeft in dat systeem ook heel wat voordelen:
hij of zij heeft woonzekerheid aan een betaalbare huurprijs,
afhankelijk van het inkomen. En ze wonen in een gewoon
huis-in-de-rij, niet ergens ver weg, in een ghetto. Kortom,
ik vind dat dit systeem alleen maar winnaars kent, ik zou
het aan elke eigenaar die zijn of haar huis niet zelf bewoont,
durven aanbevelen.

In het rusthuis wees een maatschappelijk werkster van het
OCMW ons op de mogelijkheid van verhuur aan een sociaal
verhuurkantoor. Uiteindelijk bleek dit een optimale oplossing. We sloten een overeenkomst af met een SVK in Brugge.
Zij hielpen ons bij de aanvragen voor premies voor de renovatiewerkzaamheden. Zo konden we een beroep doen
op de functionele verbeteringspremie van de Stad, de provinciale renovatiepremie en de Vlaamse renovatiepremie.
Daar bovenop konden we ook nog eens genieten van een
federale belastingvermindering. Wij kregen 90 % van onze
investering terugbetaald. In juni 2012 dienden we onze eerste offertes in. In december van datzelfde jaar konden de
werkzaamheden starten en op 1 april 2013 was het gerenoveerde huis weer verhuurd. Dat loont dus …
JAN CORNELIS Bij verhuur aan een sociaal verhuurkantoor
ben je als eigenaar ook absoluut zeker van je huurinkomsten. Er wordt een hoofdhuurcontract afgesloten voor negen jaar met het sociaal verhuurkantoor, dus je moet niet

In Brugge zijn er twee sociale verhuurkantoren, de vereniging SVK en Sovekans. De vereniging SVK opereert op Brugs grondgebied,
Sovekans ook in andere gemeenten van het
Brugs arrondissement.
Vereniging SVK, Ruddershove 4, 8000 Brugge,
info@svk-brugge.be, t 050 32 74 10
Sovekans, Krommestraat 12, 8000 Brugge,
info@sovekans.be, t 050 34 87 00
In het meerjarenplan Stedenbeleid (20142019) heeft het Brugse stadsbestuur de ondersteuning van de sociale verhuurkantoren
in Brugge fluks verhoogd. In de vorige periode kregen ze elk 125.000 euro per jaar, nu elk
200.000 euro per jaar, of in totaal meer dan 2
miljoen euro deze legislatuur: omdat wonen
een grondrecht is en ook zo moet blijven.
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Handelaars gaan
voor dementievriendelijke
straten

Op zaterdag 11 oktober maak je om en rond het Concertgebouw kennis met de vele hoogtepunten uit de klassieke
muziek. Radiozender Klara, vzw Brugge Plus en de dienst
Lokale Economie nodigen je graag uit voor een veelzijdig
programma, ook buiten de muren van het Concertgebouw.
Gym Toonic met Odysseia De dag start met een frisse, muzikale duik in het zwembad Jan Guilini. Stretch tijdens de
aquagymsessies, live begeleid door het sprankelende houtblazerskwintet Odysseia Ensemble. Aquagym-instructeur
Arjan De Neijs bespeelt dan weer de juiste spiergroepen.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk via info@bruggeplus.be of
t 050 44 20 02.
Pianobuffet en klassiek shoppen Tijdens Iedereen Klassiek staan verschillende (buffet)piano’s verspreid over de
stad, klaar om gestreeld te worden door elke toevallig passerende leek, beginner of virtuoos. Ook wie in de winkelstraten in de binnenstad gaat shoppen, kan genieten van de
vele muzikale interventies van de studenten van het Stedelijk Conservatorium Brugge.
Korenpromenade Zes koren presenteren zichzelf in korte
concerten van 15 minuten op drie locaties. Zij worden begeleid door organisten Ignace Michiels, Wim Berteloot en
Dirk Blockeel. Verschillende Brugse koren, waaronder het
Brugse Kathedraalkoor, het Collegium de Dunis en het
Bladelin-ensemble, nemen deel.
Orkest zoekt dirigent (m/v) Het Brugs symfonisch orkest
Artis Dulcedo heeft een vaste dirigent, maar die is even
spoorloos verdwenen. Aan jou om het stokje op te nemen en
zelf een compleet uitgedost symfonisch orkest te dirigeren!

Een knoop in je zakdoek leggen is een bekend middeltje om iets niet te vergeten.
Samen met mensen met dementie werd
dit symbool dan ook gekozen voor het project ‘Samen voor een dementievriendelijk Brugge.’ Hieraan
werken ook handelaars, handelsgebuurtekringen
en apothekers mee. Ze hangen de sticker met het
symbool in hun zaak als teken van solidariteit. De
handelaars geven zo mee dat ook mensen met dementie welkom zijn.
In de loop van september verspreidden de dienst
Welzijn en Foton een flyer met tips rond de actie
voor de Brugse handelaars. Daarnaast ontvangen de
deelnemers een vragenlijst om de initiatiefnemers
van dit project een beter zicht te geven op de ervaringen van de handelaars met mensen met dementie.
In november organiseren Foton en de dienst Lokale
Economie een algemeen vormingsmoment voor de
Brugse handelaars. Uit een eerdere bevraging in de
Smedenstraat bleek immers dat handelaars nood
hebben aan vorming over hoe ze het beste kunnen
omgaan met mensen die aan deze aandoening lijden.
'Samen voor een dementievriendelijk Brugge’ is een
project van het Expertisecentrum dementie Foton,
Stad Brugge, Overlegplatform dementie NoordWest-Vlaanderen en Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg Noord West-Vlaanderen.

Villa Bota’s jukebox orchestra De ondergrondse parking
‘t Zand, tien platendraaiers, evenveel muziekselecteurs en
bakken vol klassiek op vinyl. Je bepaalt zelf welke registers
op het mengpaneel worden opengetrokken, met als resultaat een indringende soundscape.

www.bruggeplus.be en www.concertgebouw.be
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Expertisecentrum dementie en thuisbegeleidingsdienst Foton, Biskajersplein 2, 8000 Brugge,
t 050 44 67 93, www.dementievriendelijkbrugge.be

Jeugd en
studenten

Brugge verwelkomt
nieuwe jeugdwerkinitiatieven
Sinds deze maand zijn in Brugge enkele nieuwe
jeugdwerkinitiatieven actief.

Kick Off
Op zaterdag 4 oktober organiseert de Jeugddienst Kick
Off, het startsignaal voor het nieuwe werkjaar van de jeugdverenigingen. Een hapje en een drankje, het indienen van de subsidiedocumenten en een unieke tobbedanswedstrijd, dat is waar het dit
jaar allemaal om draait.

Speel ook in de herfstvakantie
mee met Kwibus
Kom mee griezelen met Kwibus in de herfstvakantie, want van
27 t.e.m. 31 oktober ga je samen met onze ervaren animatoren
op spokenjacht.
Deze vakantie vind je ons op de volgende locaties: basisschool De
Triangel in Sint-Andries, basisschool De Pannebeke in Sint-Jozef,
basisschool De Tandem in Sint-Kruis, basisschool Sint-Michiels
en basisschool De Regenboog in Sint-Pieters. In Sint-Andries en
Sint-Jozef spelen kinderen met en zonder beperking samen onder begeleiding van Oranje.
Alle kinderen en jongeren tussen 4 (of het jaar dat ze 4 worden) en
15 jaar zijn meer dan welkom.
Kwibus is open van 7.30 tot 17.30 uur.

Stubru op de ‘Dag
van de Jeugdbeweging’
Dit jaar staat Siska Schoeters op in Brugge! De ochtendshow van
Studio Brussel zendt op 17 oktober tussen 6.00 en 9.00 uur immers live uit vanop ’t Zand. Naar jaarlijkse traditie is er gratis ontbijt voor alle leden van de Brugse jeugdverenigingen in uniform.

CoderDojo is een van oorsprong Ierse beweging
die kinderen tussen 7 en 17 jaar samenbrengt om
te leren programmeren. CoderDojo is gevestigd in
de gebouwen boven het station. De werking vindt
plaats op elke laatste zaterdag van de maand. Er is
plaats voor dertig kinderen.
Dries Langsweirdt, t 0497 72 99 82

Techniekacademie Brugge wil jongeren van 10 tot
12 jaar (5de-6de leerjaar) via hun eigen leefwereld
kennis over technologie bijbrengen. De sessies vinden plaats op verschillende woensdagnamiddagen
tussen 10 september en 7 december 2014 in Het
Entrepot, Binnenweg 4, 8000 Brugge. Er komen
zes thema’s aan bod: mechanica, elektriciteit, chemie, informatica, hout en elektronica. Er wordt ook
een bedrijfsbezoek georganiseerd en bij de laatste
workshop is er een diploma-uitreiking.
Rik Hostyn, rik.hostyn@vives.be, t 0496 54 86 34 of
www.techniekclub-brugge.be

AFS Brugge wil via interculturele vorming instaan
voor de organisatie van internationale jongerenreizen. Verder bouwen zij ook een jaarwerking uit met
tal van attractieve activiteiten.
www.afsvlaanderen.be

Tamboeri vzw biedt muzikale vakantiekampjes aan
voor kleuters en kinderen van 7 tot 12 jaar. Voor de
allerkleinsten (peuters vanaf 8 maanden) zijn er
‘op schoot sessies’. Tamboeri wil muziek in gezinsverband, in educatie en in onderwijs stimuleren en
ontwikkelen.
info@tamboeri.be, www.tamboeri.be,
t 0485 18 93 64
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Brugge heeft weer nieuwe
speelruimtes
In de zomereditie van BruggeINspraak kon je
al lezen dat Stad Brugge investeert in nieuwe
groene ruimtes en speelpleinen. Dit najaar
zullen weer twee pleintjes speelklaar zijn: Fort
Zevenbergen en in de Guido Gezellewarande.
Op zaterdag 20 september opende speelplein
Fort Zevenbergen zijn deuren. Kinderen kunnen zich uitleven op de trampoline of op de
schommels en elkaar boodschappen doorgeven via de fluisterheuvel. Er is ook een aparte
speelhoek voor peuters en kleuters.
Schrijf zeker vrijdag 24 oktober in je agenda
voor de opening van het speelplein in de Guido
Gezellewarande, waar het plein een volledige
facelift krijgt. Er komt een terras met picknicktafels en zitelementen, op de boordsteen
kun je een gedicht lezen van Guido Gezelle
en op het grasplein verschijnt er een nieuwe
(verticale) balkenconstructie met netten. Het
geheel wordt afgewerkt met nieuwe haagjes.
Woon je in de buurt? Kom gerust mee het glas
heffen op het nieuwe plein en geniet van de
kinderanimatie.

Brochure Brugge door
kinderogen is nu
te verkrijgen
De gratis brochure ‘Brugge door kinderogen’
is er voor ouders, maar ook voor grootouders,
voor klasgroepen, voor verjaardagsfeestjes ...
De brochure bevat vier wandelingen die je ook
apart kunt downloaden op www.brugge.be.

Af te halen bij:
In&Uit, Concertgebouw,
’t Zand 34 8000 Brugge
Communicatiedienst, Burg 11, 8000 Brugge
dienst Welzijn: Sociaal Huis,
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
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De nieuwe Brugge Leeft
jongerenpas is er voor jou
In september kregen alle Brugse jongeren van 16 tot 24 jaar de
nieuwe Brugge Leeft jongerenpas toegestuurd. Ook alle Brugse hogeschoolstudenten ontvangen de pas. In de pas voor de
eerstejaarsstudenten en de 16-jarigen zit er een handig gadget: een usb-stick van 2 GB.
De pas verwijst je door naar de website van Brugge Leeft waarop je alle info vindt over het aanbod aan activiteiten in Brugge:
van filmvoorstellingen tot concerten, van fuiven tot sportclubs
en van cafés tot de beste Brugse dj’s en bands. De pas biedt je
ook een hoop leuke kortingen. De handelszaken die deelnemen kun je herkennen aan de Brugge Leeft sticker of je vindt
ze terug op de website. Ondertussen kun je in meer dan vijftig
zaken van een voordeel genieten.
Spring met je pas zeker ook eens binnen bij In&Uit op ’t Zand
of registreer je online op www.ticketsbrugge.be. Daar kun je
de pas activeren en betaal je voortaan geen toeslag op tickets
voor culturele voorstellingen. Met je pas kun je alle reservaties
ook online doen.
Je kunt Brugge Leeft volgen via de nieuwsbrief of op Facebook
en Twitter. Download ook de gratis app voor iPhone en Android.
Ten slotte verschijnt er op meer dan 75 locaties in Brugge een
kalender met alle jongerenevenementen.

bruggeleeft@bruggeplus.be, www.bruggeleeft.be, facebook.
com/BruggeLeeft, twitter: @BruggeLeeft/#BruggeLeeft

Tweets

Een greep uit de tweets van de voorbije weken.

1
2
3
Preventiedienst biedt
scholen een educatief
aanbod rond drugs
Scholen spelen een aanzienlijke rol bij de aanpak van mogelijke drugsproblemen. Ze hebben een belangrijke opvoedende taak. Om directie en leerkrachten te ondersteunen, werden recent een reeks ‘leerlijnen’ opgemaakt rond thema’s
als alcohol, cannabis, illegale drugs en gamen. De leerlijnen
zijn er voor alle onderwijsgraden vanaf de derde graad basisonderwijs. Ze zijn een initiatief van de VAD (Vereniging voor
Alcohol- en andere Drugproblemen) en VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie).
Op basis van die leerlijnen heeft de Preventiedienst van de
Stad een ‘drugskoffer’ samengesteld voor het secundair onderwijs. Deze drugskoffer bouwt inhoudelijk voort op de koffer ‘Haai in de box’ die al het educatieve en preventieve materiaal bevatte rond sociale vaardigheden, alcohol en tabak
binnen de derde graad van het basisonderwijs.
Je kunt de koffer voor een afgesproken periode gratis lenen
via de Preventiedienst, niek.vanmaeckelberghe@brugge.be
of op t 050 44 80 68.
Naast de koffer heeft de Preventiedienst nog meer in petto
voor het onderwijs. Het komende schooljaar ondersteunt
de dienst de directie in de opmaak van hun drugbeleid, het
onderwijzend personeel bij vorming en infosessies en de
leerlingen bij een toneelstuk, film en vorming.

Drugeducatief aanbod voor scholen 2014-2015 op
www.brugge.be/drugpreventie-aanbod-voor-scholen of
via niek.vanmaeckelberghe@brugge.be. Informatie over de
leerlijnen vind je op www.vad.be

4
5
6
7
8
9
10

@gebohardu
Venetië wil dagjestoeristen halt toeroepen. #detoekomstvanbrugge ? #toerisme #Brugge #openvraag
@Margot_VDS
De gerechtjes van #Kookeet in #Brugge doen mij nu
al watertanden. Ik kijk er al naar uit! :-)
@MichielVanroose
Sterke communicatie via Twitter van @PolitieBrugge
naar zowel supporters van @ClubBrugge toe als
naar die van @BrondbyIF #clubro #Brugge
@PetjeSarazijn
Gent promoot Brugge, met mijn tweet in beeld!
Schitterend ;) Leve Twitter! #Brugge #Gent
@MNMbe
In Brugge zorgen ze ervoor dat iedereen verstandig
drinkt http://www.berebrugge.be Welke type drinker ben jij? #dtv #ochtendshow
@Jozefiene
Benenwerk, we loved you! #brugge #dance #citybynight #benenwerk @ Burg Brugge
@gebohardu
Copenhagen’s New Bike Skyway. Ideaal om de groene cirkel aan de gistfabriek in #Brugge te sluiten.
http://www.wired.com/2014/08/copenhagens-newbike-skyway-makes-commuting-look-fun/#slideid-1379351 … #toekomstvanbrugge
@Dirk_Lauwers
@Dirk_Lauwers les voor #Antwerpen #Keyserlei uit
#Brugge: verzoen modern comfort met kwaliteit
straataanleg http://www.hln.be/regio/nieuws-uittielt/heraanleg-geldmuntstraat-start-in-september-a1908857/ …
@davidadriaen
Dading tussen @eliacorporate en @StadBrugge over
project Stevin. Alweer een hinderpaal minder voor
cruciaal energieproject.
@Visit_Bruges
"Voor mij is Brugge zelf het hoogtepunt. #Brugge
is genoeg zoals ze is." Dank je @WhataboutherNL
http://www.whatabouther.nl/travel-europa-bruggebrugge-anno-1468/ … #Bruges #LoveBruges

www.twitter.com/stadbrugge
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Meldpunt
Discriminatie
wordt 5 jaar

Op 17 november bestaat het meldpunt
discriminatie Brugge 5 jaar. BruggeINspraak sprak met Katia Hoorne,
medewerkster van het Meldpunt Discriminatie Brugge. Haar job is tweeledig: de behandeling van individuele
meldingen en de structurele aanpak
van discriminatie.
Mensen kunnen bij mij terecht wanneer
ze zich gediscrimineerd voelen of getuige zijn van discriminatie. Ik luister naar
hun verhaal en registreer hun melding.
Als de melder dat wil, zoek ik samen met
hem of haar naar de meest geschikte
oplossing. Elk gesprek is vertrouwelijk.
BruggeINspraak Wat is voor jou discriminatie?
KATIA HOORNE Er is sprake van discriminatie wanneer iemand op basis
van een bepaald kenmerk ongelijk
behandeld wordt, zonder dat daarvoor een rechtvaardiging kan gegeven worden. In de wetgeving staan
negentien gronden van discriminatie,
onder meer geslacht, leeftijd, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, handicap, geloof, gezondheidstoestand … Ook ‘vermogen’ kan tot
discriminatie leiden. Mensen met een
leefloon krijgen er vaak mee te maken
bij hun zoektocht naar een woning.’
BruggeINspraak De werking van het
Meldpunt is heel divers?
K. HOORNE Samen met de Diversiteitsdienst van de Stad Brugge werk
ik preventieve acties uit. Op 21 maart,

de internationale dag tegen discriminatie, is telkens een groot evenement
gepland. We geven ook vormingen over
het thema, zowel voor geïnteresseerden als voor professionelen. We werken samen met de Brugse hogescholen en begeleiden leraren in opleiding
bij het omgaan met diversiteit en discriminatie in de klas. We geven zelfs
een opleiding in de West-Vlaamse Politieschool. Daarnaast stelden we het
lespakket Van Diversiteit tot Identiteit
samen, rond de thema’s etnisch-culturele diversiteit en seksuele identiteit
voor het secundair onderwijs.
BruggeINspraak Hoe ziet de toekomst van het Meldpunt eruit?
K. HOORNE Onze werking gaat door,
maar we verhuizen daarvoor naar de
Diversiteitsdienst in de Oostmeers
105. Vanaf 1 oktober ben ik daar te vinden op woensdagmiddag, donderdag
en vrijdag. We willen de samenwerking met de hogescholen uitbreiden,
21 maart blijft een cruciale datum en
we blijven focussen op thema’s als
huisvesting. Enkele jaren terug richtten we hierrond een werkgroep op.
Zoals gezegd vormt discriminatie vaak
een probleem op de krappe huisvestingsmarkt. Ook ons vormingsaanbod
blijft groot. Wie interesse heeft, mag
altijd contact opnemen met mij. Dit
najaar gaan we ook samenwerken
met de vakbonden om discriminatie
op de werkvloer gerichter aan te pakken, want ook in die context vormt het
vaak een probleem.

Feestelijke activiteiten
7 november, 20.00 uur, theaterzaal Biekorf: comedyavond met
Hakims of Comedy. Drie standupcomedians confronteren het
publiek op ludieke wijze met het
thema diversiteit. De avond wordt
afgesloten met een receptie.
Prijs: 5 euro, inschrijvingen via
diversiteitsdienst@brugge.be

17 november, 9.00 tot 13.30 uur,
Conferentiezaal Stadhuis: colloquium met verschillende sprekers
rond diversiteit en discriminatie. De
nadruk ligt op manieren om diversiteit op te nemen binnen een beleid.
Deelnemen is gratis.

diversiteitsdienst@brugge.be,
t 050 33 83 15

14

Raadpleeg de mediatheek
van de Noord-Zuiddienst
Ben je als leerkracht of opvoeder op zoek naar interessante onderwerpen voor de les? Ben je student en
ben je op zoek naar informatie voor een spreekbeurt?
Zoek je Afrikaanse sprookjes voor kleutertjes of een
Marokkaanse koffer vol wonderlijke Arabische spulletjes van kleurrijke kledij tot een prachtige theepot? Of
wil je liever een goede film bekijken over een actueel
Noord-Zuidthema? In de mediatheek van de NoordZuiddienst vind je een uitgebreid aanbod aan lesmateriaal, van boek en lespakketten, dvd’s en cd-roms
tot koffers of spelletjes. Verschillende thema’s komen
aan bod: ontwikkelingssamenwerking, duurzame ontwikkeling, eerlijke handel, godsdiensten en religies,
kinderarbeid en straatkinderen, kinder- en mensenrechten … De informatie is geschikt voor kleuter-,
lager- en secundair onderwijs. In de mediatheek vind
je ook verschillende gezelschapsspellen, ideaal om
een regenmiddag in de jeugdbeweging in te vullen. De
dienst is elke werkdag open en alle items (behalve de
koffers) zijn gratis te ontlenen. Neem alvast een kijkje
in de catalogus: www.colibris.be/noordzuiddienst.

Noord-Zuiddienst, Oostmeers 105, 8000 Brugge,
t 050 44 82 44, noordzuiddienst@brugge.be,
elke werkdag open van 9.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur

The Art of Becoming
brengt migratie in
beeld
De documentaire The Art of Becoming van
de Brugse cineaste Hanne Phlypo maakt je
deelgenoot van het leven van drie niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Doorheen
hun verhalen wordt het hele migratieproces
in beeld gebracht, van de onrealistische projecties van Europa over het leven in een opvangcentrum, tot de verbeten strijd om niet
te worden gedeporteerd.
De vertoning vindt plaats op vrijdag 14 november naar aanleiding van de Dag van de
Tolerantie op 16 november. Elke filmvoorstelling wordt gevolgd door een nabespreking van 30 à 45 minuten met de regisseur
en/of een ex-niet-begeleide minderjarige.
Er werd ook een educatieve brochure opgemaakt voor leerkrachten om met dit filmmateriaal aan de slag te gaan tijdens de les.
De film leent zich ertoe om de perceptie rond
vluchtelingen en asielzoekers te nuanceren
en een gesprek hierover te voeren in de klas.

Vrijdag 14 november 2014, 10.00 uur
en 14.00 uur in Cinema Liberty Brugge.
Inschrijvingen verlopen via Lessen in het
donker (manon@lesseninhetdonker.be)
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• Herdenking WOI Ultima Thule & HETPALEIS - Loop

14

• Week van het Bos
• Start tentoonstelling:
14-18. Oorlog in Beeld/
Brugge in oorlog
• Lamenti voor de Oorlog
• 11.11.11-debat
• Start campagne 'Fietser
laat je zien!'

21

• Kookeet
• Start Sport Na School

13

• Week van het Bos

20

DINSDAG

MAANDAG

6

November

Oktober

24
• Cut The Crap: Out Loud

23

• Boekenverkoop Biekorf
• Week van het Bos
• Dag van de Jeugdbeweging

17

• Herdenking WOI Bruges' Burlesque &
Yjonis Lingerie - Tease and
Please and World War I
• Start Freespace 20

10

• Dichters over Van Maele
• Get Lost: A Tranquil Star

• 6 urenloop
• Week van het Bos

• Week van het Bos

22

16

15

• Student Welcome

9

• Vredesweek:
Stop haat. Praat!
• Jazz Brugge Festival 2014

• Vredesweek:
Stop haat. Praat!
• Jazz Brugge Festival 2014
• Sportieve avonden voor
studenten (minstens één
keer per maand, tot 16
december)
• Voordracht 'De vier tenoren bij tumoren'

8

3

2

VRIJDAG

• Vredesweek:
Stop haat. Praat!
• Herdenking WOI Papieren getuigen van 'de
Groote oorlog' in Brugge (tot
15 november)
• Tot 10 mei 2015: Fair Trade
Restaurantactie
• Tot 18 januari 2015:
Genummerd en gete
kend, Marcel van Maele in
Meervoud

DONDERDAG

1

WOENSDAG

December

r
Uitneembaa

Herfstagenda Brugge 2014

• 11.11.11-actie
• Koorfestival
• Jonge Snaken #Move

25

• Boekenverkoop Biekorf
• Week van het Bos
• Fingerspitzengefühl

18

• Unplugged
• Iedereen Klassiek
• Koorfestival
• Nothin' But The Blues
• Bibliotheekweek: verwendag

11

• Vredesweek:
Stop haat. Praat!
• Jazz Brugge Festival
2014
• Kookeet
• Deadline Fotonale
Brugge
• Kick Off
• Voorstelling Murga Bruga

4

ZATERDAG

• Jonge Snaken #Move

26

• Koorfestival
• Week van het Bos
• Brugge Urban Trail
• Lezing
Sophie De Schaepdrijver

19

• Koorfestival
• Week van het Bos

12

• Jazz Brugge Festival 2014
• Kookeet

5

ZONDAG

9

• December Dance
• Openstelling gratis
mobiel Verkeerspark

• December Dance
• Openstelling gratis
mobiel Verkeerspark

25

• Wisla Stories

24

8

• Brugse Zwembaddagen
• Week van de Smaak
• Filmvoorstelling The Art
of Becoming

• Brugse Zwembaddagen
• Week van de Smaak
• 5 jaar Meldpunt Discriminiatie: colloquium

• Openstelling gratis
mobiel Verkeerspark

18

17

2

• Razor Reel Flanders
Film Festival
• Deur-aan-deuractie
11 .11.11

• Deur-aan-deuractie
11 .11.11
• Razor Reel Flanders
Film Festival

• Openstelling gratis
mobiel Verkeerspark

• Herdenking WOI Compagnie Cecilia - De
soldaat-facteur en Rachel

11

10

1

26

4

3

• December Dance
• Openstelling gratis
mobiel Verkeerspark

10

• Openstelling gratis
mobiel Verkeerspark

3

• Brugse Zwembaddagen
• Week van de Smaak

19

• Razor Reel Flanders
Film Festival

12

5

• Herdenking WOI Herfstatelier voor kinderen
• Kwibus

• Herdenking WOI Herfstatelier voor kinderen
• Herdenking WOI Willem Vermandere &
groep & Het Talbot Strijkkwartet - Veertien achttien
en wat nu!
• Kwibus

• Kwibus

29

28

27

• December Dance
• KIPfestijn
• Openstelling gratis
mobiel Verkeerspark

11

• December Dance
• Openstelling gratis
mobiel Verkeerspark

4

• Herdenking WOI Compagnie Cecilia - De
soldaat-facteur en Rachel

27

• Brugse Zwembaddagen
• Week van de Smaak
• Herdenking WOI Skagen - De kleine oorlog

20

• Razor Reel Flanders
Film Festival
• A Dark Night
@ Cinema Lumière
• Week van de Smaak

• December Dance
• KIPfestijn
• Openstelling gratis
mobiel Verkeerspark

12

• December Dance
• Openstelling gratis
mobiel Verkeerspark

5

• Herdenking WOI Compagnie Cecilia - De
soldaat-facteur en Rachel

28

• Brugse Zwembaddagen
• Week van de Smaak

21

• Razor Reel Flanders
Film Festival
• Daverend
• Brugse Zwembaddagen
• Week van de Smaak

14

• Razor Reel Flanders
Film Festival
• 5 jaar Meldpunt Discriminatie: comedyavond

13

7

6

• Kwibus

31

• Razor Reel Flanders
Film Festival

• Herdenking WOI Herfstatelier voor kinderen
• Kwibus

30

2

14

13
• Unplugged
• December Dance

• December Dance

7

• Herdenking WOI Grupetto - In Flanders
Fields

30

• Week van de Smaak Proevereitjes
• Einde Freespace 20
• Einde Alicia Framis In
Progress

23

• Brugse Zwembaddagen
• Week van de Smaak
• Lezing Carl De Keyzer
• Dag van de Tolerantie

16

• Razor Reel Flanders
Film Festival
• SLOW (36h)
• Deur-aan-deuractie
11 .11.11

9

• Belgisch Kampioenschap judo

• December Dance

6

• Herdenking WOI Compagnie Cecilia - De
soldaat-facteur en Rachel

29

• Week van de Smaak Proevereitjes

22

• Razor Reel Flanders
Film Festival
• Brugse Zwembaddagen
• Week van de Smaak evenement bij Vormingplus
• Colloquium Marcel Van
Maele (Antwerpen)

15

• Razor Reel Flanders
Film Festival
• SLOW (36h)
• Juktaminol
• Deur-aan-deuractie
11 .11.11

8

1

Dossier

Verkeersveiligheid
in onze stad
Wie verkeersveiligheid zegt, denkt onmiddellijk
aan de jongste en meest kwetsbare deelnemers
aan het verkeer: schoolgaande kinderen en
jongeren. Het nieuwe schooljaar ging kortgeleden van start, vandaar dit keer een dossier rond
verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Het is
een thema dat iedereen na aan het hart ligt.
De Stad zet acties op om snelheid in de
schoolomgeving en woonkernen te beperken.
Ondanks de vele waarschuwingen, de vele repressieve acties van de politie en preventiecampagnes, wordt nog te vaak te snel gereden.
Overdreven snelheid is vaak de oorzaak van
zware ongevallen. Om automobilisten ertoe aan
te zetten de snelheidsbeperking te respecteren,
loopt een verkeersveiligheidscampagne die bestaat uit drie luiken. De campagnes zijn vooral
gericht op de Brugse schoolomgevingen.

18

Affichewedstrijd
Octopuspalen

Wedstrijd lagere scholen
Enkele maanden terug werd in alle Brugse lagere scholen
een oproep gelanceerd om een affiche te ontwerpen met
als thema 'bestuurders en snelheidsbeperkingen in de
schoolomgeving'. 113 affiches werden ingediend. Een jury
koos vier winnaars. Een van de geselecteerde tekeningen
is van een duo: Fleur Destecker en Maure Moerman uit de
Gemeentelijke Basisschool van Sint-Michiels. Hun affiche
hangt een heel seizoen in de Octopuspalen aan de Brugse
scholen. Later dit jaar worden de andere drie winnende affiches opgehangen. Die zijn het ontwerp van Tine Lescroart
en Zarah Vandenkerckhove uit Olva De Meersen en June De
Krujiter uit de Zonnetuin.

Maure Moerman:
De achtjarige Maure had dus een reden
meer om uit te kijken naar het nieuwe
schooljaar. Ze was erg benieuwd om haar
affiche in de Octopuspalen te zien prijken:
'Ik ben trots om in Brugge onze affiche te
zien. Zelf heb ik onze tekening al aan mijn
slaapkamerraam gehangen.'
De verkeersveiligheidscampagne kan op
het volle begrip rekenen van Jan Ghyoot,
de meester van Fleur en Maure: 'Met de
zone 30-campagne kaart de Stad een
thema aan dat ik erg belangrijk vind.
In de lessen hebben we het vaak over
verkeersveiligheid. Door de kinderen
hun eigen verkeerservaringen te laten
delen met de klas weet ik de kinderen te prikkelen om stil
te staan bij dit onderwerp. Er zijn ook leerlingen die een
kennis, een vriend of een familielid hebben verloren in het
verkeer. Je merkt dat die kinderen dikwijls zelf al nagedacht hebben over verkeersveiligheid.'

Wedstrijd voor middelbare scholen en hogescholen met
grafische studierichting
Ook alle Brugse middelbare scholen en hogescholen met
een grafische studierichting en het deeltijds kunstonderwijs kregen de vraag om een affiche te ontwerpen met hetzelfde onderwerp.
De jury koos voor het ontwerp van Asper Xhafer uit het vijfde
jaar Publiciteit in het Koninklijk Technisch Atheneum. Zijn
affiche vind je bij deze BruggeINspraak.
Je kunt de affiche ook gratis afhalen in de
Mobiliteitswinkel, AC ’t Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge.

Maure blijkt trouwens een verantwoordelijke weggebruiker:
'Op de fiets dragen mijn broer en ik altijd onze fietshelm
en fluohesje. Zelfs wanneer we de auto nemen, kijk ik of
iedereen zijn gordel draagt.'

Doe zelf mee
met de affichecampagne

Omdat de Octopuspalen enkel in de schoolomgevingen
buiten de stadskern staan, is de affiche ook te zien in de
scholen in de stadskern. Op die manier benadrukken ook
die scholen de zone 30 in de schoolomgeving.

Bij deze ook een warme oproep om de affiche bij jouw
BruggeINspraak uit te hangen. Hoe meer affiches worden verspreid, hoe meer aandacht voor een aangepaste snelheid in het verkeer.
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Zet Victor Veilig
in je straat

Zone 30
in verblijfsgebieden

Probeer ook de bus
met gratis tickets

Het derde luik van de campagne ging
over het mannetje ‘Victor Veilig’. Victor
Veilig waakt over de veiligheid van de
kinderen in het verkeer. Victor Veilig is
80cm 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. De vier winnende
scholen kregen er elk een. De overige
mannetjes kunnen ontleend worden
in de Mobiliteitswinkel. Elke Bruggeling die verkeersveiligheid belangrijk
vindt en in zijn straat de bestuurders
daarop wil wijzen, kan Victor Veilig lenen en op zijn oprit plaatsen. Neem
contact op met de Mobiliteitscel via
mobi@brugge of t 050 44 86 66.

Sinds enkele jaren zijn alle schoolomgevingen in Brugge zone 30. De Stad
streeft er bovendien naar om alle verblijfsgebieden in Brugge systematisch
om te vormen tot zone 30. In de volledige binnenstad en de meeste verblijfsgebieden geldt de zone 30 al en
momenteel wordt werk gemaakt van
de laatste verblijfsgebieden. Dit gebeurt niet louter door borden te zetten,
het wordt ook afgedwongen met infrastructurele maatregelen.

In oktober krijgen inwoners van de wijk
Blauwe Toren de mogelijkheid om gratis de buslijn 23 uit te proberen. Met
het probeerticket dat zij in de brievenbus krijgen, kunnen zij tot eind oktober
alleen of met twee een gratis busreis
heen en terug maken naar de binnenstad. In november is het de beurt
aan de bewoners van de wijk Ver-Assebroek die bediend wordt door bus 1.
Zij kunnen tussen 1 en 30 november
gratis gebruik maken van deze bus,
heen en terug naar het station. Binnen
het uur kunnen ze ook gratis overstappen op een bus naar het centrum. Ook
deze bewoners krijgen een probeerticket in de brievenbus.
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Acties richting scholen
Aanbod voor het zesde leerjaar: bezoek het
Verkeerspark van de politie
Van 1 tot 5 december en van 8 tot 12 december 2014 wordt
het gratis mobiel Verkeerspark van de Federale Politie
opengesteld voor het 6de 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.
De activiteiten in het Verkeerspark zijn gratis en vinden
plaats in de oude turnhal Rust Roest in de Groenestraat
62. Wil je met jouw klas deelnemen? Neem dan contact op
met de Mobiliteitscel (mobi@brugge of t 050 44 86 66). Alle
Brugse scholen krijgen hierover nog de nodige informatie.

Actieplan Veilige Schoolomgeving
Scholen die een Actieplan Veilige Schoolomgeving of een
schoolvervoerplan willen opmaken, worden daarbij gesteund door de Stad. Tot op vandaag stelden al 38 scholen
een schoolvervoerplan op. Een schoolvervoerplan biedt een
structurele en duurzame aanpak voor een veilige schoolomgeving. Op die manier wordt de ruime schoolomgeving aangepakt en niet enkel de straten waar de school een uitgang
heeft. Ook de leerlingen hebben hun inbreng in de opmaak
van zo’n plan. Op basis van hun opmerkingen kan de verkeersituatie rond de school worden bekeken en herwerkt.

Acties rond
fietsverlichting
Zorg dat je gezien wordt in het verkeer!
De donkere maanden komen er weer aan. Om het belang van
degelijke fietsverlichting in de kijker te zetten, is er ook dit jaar
weer de campagne ‘Fietser, laat je zien!’. Op dinsdag 14 oktober, tussen 7.30 en 8.30 uur worden langs de hoofdtoegangswegen fietslichtjes uitgedeeld. Je krijgt een fietslichtje aan de
Katelijnepoort, de Gentpoort, de Smedenpoort, de Kruispoort,
de Dampoort, de Ezelpoort en de Pater Damiaanstraat. Er zijn
ook acties gepland in verschillende scholen en vanaf 15 oktober
start de politie met controles.
Jongeren tussen 12 en 16 jaar die zonder fietsverlichting rondrijden, lopen de kans om verkeersklas te moeten volgen (twee
uur op woensdagmiddag of zaterdagvoormiddag). Wie ouder
is dan zestien maakt een overtreding van de 1e graad en moet
55 euro betalen.
Zorg dus dat je goed zichtbaar bent, of je bent … gezien!

Sinds het schooljaar 2012-2013 wordt voor het opstellen
van die plannen samengewerkt met de Voetgangersbeweging vzw. De nieuwe aanpak is een stuk interactiever en
biedt de mogelijkheid om jaarlijks de gegevens aan te passen. Op die manier kunnen zowel de school als de Stad de
situatie gemakkelijker opvolgen.
Per jaar kunnen maximaal vijf scholen een aanvraag indienen.

Schoolprojecten Verkeersveiligheid
Jaarlijks voorziet het stadsbestuur 50.000 euro voor scholen die zich inschrijven voor projecten over verkeersveiligheid. Een school kan 2.500 euro ontvangen voor projecten die
duurzame verplaatsingsmiddelen promoten. Het bedrag kan
gebruikt worden voor de aankoop van werkboekjes, de aankoop van fluohesjes, een workshop rond verkeersveiligheid
(bijvoorbeeld met de Responsable Young Drivers die langskomen met de crashtest), een toneel over verkeersveiligheid …
Een dertigtal scholen per jaar werkt op die manier rond
verkeersveiligheid.

Enkele nuttige tips:
- Zorg dat je reflectoren hebt in je pedalen en in je wielen
- Zorg voor een reflector vooraan en achteraan
- Je fietslichten, vooraan wit of geel en achteraan rood,
moeten goed zichtbaar zijn op je fiets of op je lichaam.
Deze lichten mogen knipperen. Zo word je nog beter gezien als je stilstaat.
- Steek je fietsverlichting aan zodra je niet verder kunt kijken dan 200 meter door de duisternis, mist, felle regen
en sneeuwval.
- Trek heldere kledij aan, zodat je goed opvalt, en draag
een fluojas of zorg voor reflecterende gadgets.

Enkele fietsoversteekplaatsen heringericht
De Stad wil op termijn verschillende fietsoversteekplaatsen
en kruispunten veiliger maken. Nog voor het einde van dit jaar
worden de fietsoversteekplaatsen van het Kerkebeekpad en de
oude spoorwegbedding heringericht en voorzien van blokmarkeringen. De herinrichting moet ervoor zorgen dat overstekende fietsers beter zichtbaar zijn voor het kruisend (auto)verkeer.
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Te veel jongeren
worden
slachtoffer van
dodehoekongevallen
Jaarlijks sterven in ons land vijftien tot twintig fietsers als
gevolg van een dodehoekongeval met een vrachtwagen. De
meeste slachtoffers vallen in de leeftijdscategorie tussen
10 en 14 jaar. Daarom is het tijdens de eerste weken van het
nieuwe schooljaar belangrijk om nog eens de aandacht te
vestigen op dit grote gevaar.
Bij alle wagens, vrachtwagens, autobussen en andere grote
gemotoriseerde vierwielers zijn er vijf dode gebieden waar
de bestuurder geen zicht op geeft. Het zijn de dode hoek
vooraan, de dode hoek aan de zijkanten, de dode hoek
schuin rechtsachter en de dode hoek achteraan. De ‘dode
hoek door koetswerk’ ook wel de vijfde dode hoek genoemd,
wordt veroorzaakt door de stijl tussen voor- en zijruiten.
Ten slotte zijn er ook uitzonderlijke voertuigen, zoals aanhangers, caravans en vrachtauto’s die bijzondere aandacht
vragen. Als een auto met aanhanger of caravan de bocht
indraait, heeft de chauffeur via een van de buitenspiegels
geen direct zicht op de zijkant van de aanhanger. Hij kan
dan ook niet zien of de achterkant veilig kan uitzwenken.
Bij vrachtwagens is de dode hoek dan weer groter, wat het
gevolg is van de hooggelegen positie van de cabine en de
grootte van het voertuig.

Doe je gordel om en
kies aangepaste
kinderzitjes
De gordel is het eenvoudigste en goedkoopste middel om het aantal auto-ongevallen met doden en zwaargewonden
te doen dalen. Sinds 1975 is het dragen
van de veiligheidsgordel verplicht. In 1991
volgde de verplichting voor passagiers
achterin. Meer dan twintig jaar na het
invoeren van de gordelplicht, zijn er nog
steeds heel wat chauffeurs en passagiers
die de gordel niet dragen.
Ze vinden de gordel hinderlijk, ze vinden het de moeite niet om de gordel om
te doen voor een korte rit, ze vergeten
hem gewoon of ze staan er onverschillig
tegenover. Bij verkeersongevallen is het
nochtans duidelijk dat de gordel heel wat
levens redt. Het risico op een overlijden of
verwondingen daalt zelfs met 50 %. Geef
het goede voorbeeld aan je kinderen!
Kinderen onder de 1m35 moeten bovendien in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem, zoals een kinderzitje of
een verhogingskussen.

www. politiebrugge.be
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Werkzaamheden
in Geldmuntstraat en
Noordzandstraat zijn gestart
"Handelszaken blijven bereikbaar"
Op 1 september ging de heraanleg van
de Geldmuntstraat en de Noordzandstraat van start. We houden je via het
stadsmagazine op de hoogte van de
vordering van de werkzaamheden.
In het belang van de handelaars worden de werkzaamheden opgesplitst
in zes fasen. Ze worden opgesplitst in
zes fasen. Begin juli 2016 zou alles beëindigd moeten zijn.

verkeer. Voetgangers, ook met de fiets
aan de hand, kunnen de straat wel
verder gebruiken. Alle handelszaken
blijven op die manier dus altijd bereikbaar. Tijdens de jaarlijkse braderie tijdens het tweede weekend in oktober
en tijdens de shoppingdagen in de
kerstperiode, worden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd en wordt de
rijweg weer even opengesteld.

Door de nieuwe fasering, worden minder grote straatdelen onderbroken
met een betere bereikbaarheid van de
andere straatdelen als positief gevolg.
In elke fase worden in een deel van
de straat telkens eerst de nutswerkzaamheden uitgevoerd, waarna telkens de riolering en de wegenis volgt.

Gedurende de werkzaamheden zal de
Stad alle belanghebbenden (handelaars, bewoners en winkelend publiek)
informeren via verschillende kanalen:
bewonersbrieven, de facebookpagina
en website van de Stad. Je kunt de heraanleg ook volgen via www.bruggebereikbaar.be. In de inkomhal van het
Brugse Vrije staat ook een stand met
simulatiebeelden van hoe de straten
er uiteindelijk uit zullen zien.

Tijdens de werkzaamheden is de werfzone volledig onderbroken voor het

www.bruggebereikbaar.be
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Tentoonstelling
Genummerd & getekend:
Marcel van Maele
in Meervoud
In 2014 is het vijf jaar geleden dat Marcel van Maele overleed. Deze dichter, roman- en toneelschrijver, performer
en beeldend kunstenaar werd in 1931 in Brugge geboren
en woonde als kind enkele straten van het Gezellemuseum.
Marcel van Maele was van vele markten thuis en bewoog zich
tussen woord en beeld en in het gebied daartussen. Een tentoonstelling vanaf 13 september, twee publicaties, een literaire avond en een studiedag belichten zijn veelzijdige werk.
In het Gezellemuseum loopt een tentoonstelling die focust
op Van Maeles werk. Marcel van Maele publiceerde bijna
dertig poëziebundels. Naast de ‘reguliere’ bundels verschenen ook bibliofiele uitgaven, vaak in samenwerking
met beeldende kunstenaars. Vooral met Fred Bervoets
werkte hij samen. Onder de vleugels van de Antwerpse galerie De Zwarte Panter zagen verschillende grafiekmappen
het daglicht, waarbij Bervoets de etsen, litho’s of zeefdrukken creëerde en Van Maele de teksten schreef.
Niet alleen papier was drager van Van Maeles poëzie. Hij
vertolkte zijn gedichten graag op literaire podia. Daarvan
zijn er opnames op lp. Toen zijn gezichtsvermogen in de
jaren tachtig achteruit ging, bleef hij, met behulp van cassetterecorders, schrijven en optreden.
Marcel van Maele was ook beeldend kunstenaar. In 1972 begon hij multipels te creëren, objecten waarin de taal en het
woord vaak een rol spelen. Dikwijls roepen de objecten verwarring op of, om van Maele te citeren, ‘doen ze de hersenen tintelen’. Zijn ‘Gebottelde gedichten’, waarvan meerdere
‘drukken’ verschenen zijn, zijn waarschijnlijk zijn bekendste
plastische werken. Zij waren meteen ook de eerste multipel
die Van Maele creëerde. Aansluitend bij de tentoonstelling
in het Gezellemuseum heeft het Groeningemuseum in zijn
Broodthaerskabinet aandacht voor de vriendschap tussen
Marcel Broodthaers en Marcel van Maele.

Nog tot 18 januari 2015 in het Gezellemuseum
4 euro / 3 euro (reductie)
Inwoners van Brugge gratis
www.museabrugge.be
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In de rand van de expo
Dichters over Van Maele
De stem van Van Maele weerklonk vaak op literaire podia in Vlaanderen en daarbuiten. Zijn vroege
werk was experimenteel, rebels en vol zwarte humor. Later evolueerde hij naar een mildere toon
en liet hij de gewone zinsbouw weer toe, maar het
streven naar vrijheid bleef altijd. Dichters Roel Richelieu van Londersele, Peter Holvoet-Hanssen,
Frederik Lucien De Laere en Inge Braeckman vertellen over hun band met Van Maele en lezen voor
uit eigen werk en dat van hem.
23 oktober om 20.00 uur in Boekhandel De Reyghere, Brugge
Gratis, enkel via reservatie: klantendienst@dereyghere.be of t 050 33 34 03

Colloquium
Onderzoekers, kunstenaars en dichters nemen de
vele facetten van Marcel van Maele onder de loep:
zijn dicht- en theaterwerk, zijn performances en
zijn beeldend werk. Andy Fierens, Johan Pas, Yves
T’Sjoen, Thomas Crombez, Kila van der Starre,
Lucienne Stassaert, Adriaan Raemdonck en Fred
Bervoets nemen alvast het woord.
15 november van 10.00 tot 17.00 uur in
Letterenhuis Antwerpen
Gratis, enkel via reservatie:
letterenhuis@stad.antwerpen.be, t 03 222 93 20
Info & volledig programma: www.letterenhuis.be

Brugse kunstenaar
Ignace Bernolet
is curator van
Freespace 20

Wisla Stories Marc Peirs en
Peter De Bruyne over Polen
Op 1 mei 2014 was het precies tien jaar geleden dat
Polen (met negen andere Centraal-Europese landen)
lid werd van de Europese Unie. Honderdduizenden
Polen hadden echter niet gewacht op het lidmaatschap en waren eerder al naar het Westen getrokken, ook naar België.
Die twee fenomenen, de uitwijking en het EU-lidmaatschap, brachten Polen letterlijk tot aan onze voordeur.
Polen is geografisch het grootste, demografisch het
belangrijkste, politiek het sterkste en economisch het
belangrijkste land van de Centraal-Europese lidstaten
van de EU. Polen speelt dezer dagen ook een hoofdrol
in de machtsstrijd in buurland Oekraïne, waarmee Polen nauwe historische en demografische banden heeft.
Wat weten we, wat kennen we en vooral wat begrijpen
we van dat grote land Polen? Voor vele Belgen staat
Polen synoniem voor Lech Walesa, paus Johannes
Paulus II, concentratiekampen zoals Auschwitz en een
vermoeden van communistische saaiheid.
Brugs fotograaf Peter De Bruyne en VRT-journalist
Marc Peirs wilden voorbij die clichés kijken. Samen
reisden ze langs de rivier Wisla, die Polen doorkruist van het Tatragebergte in het zuiden tot de
Baltische Zee in het noorden. Die tocht bracht hen
langs de drie belangrijkste Poolse steden - Krakow,
Warschau en Gdansk- maar ook langs de godverlaten dorpen van het Poolse platteland. Op dinsdag
25 november vanaf 20.00 uur delen ze hun bevindingen met foto’s en verhalen in de leeszaal van
Hoofdbibliotheek Biekorf. De moderator is Koen
Vidal (chef buitenland bij De Morgen).

25 november om 20.00 uur
in de leeszaal van Hoofdbibliotheek Biekorf
Inkom: 5 euro, Vrienden Biekorf gratis
Zonder inschrijven

Vanaf 10 oktober kun je in de Bogardenkapel de tentoonstelling Freespace 20: ‘Hide & Seek’ bezoeken. De Brugse curator
Ignace Bernolet selecteerde twee jonge kunstenaars die hun
werk in de kijker zetten.
‘Tijdens Freespace krijgen jonge kunstenaars een platform. Het
ene jaar kiest Cultuurcentrum Brugge iemand uit om te exposeren en het volgende jaar nodigt de stedelijke Academie voor
Schone Kunsten twee ex-leerlingen uit. Dit jaar palmen Elke Desutter en Arjan Vanmeenen de Bogardenkapel in.’
BruggeINspraak Waarom koos je voor deze twee kunstenaars?
IGNACE BERNOLET Aangezien ik zelf les geef aan de academie is het een plezier om te zien dat ex-leerlingen zich wagen
aan een carrière in de kunstwereld. Elke en Arjan studeerden in 2005 af in de richting Artistieke Opleiding. Ze hebben
sindsdien al heel wat werken gemaakt. Het zijn heel gepassioneerde kunstenaars. Ze ontwikkelden elk hun individuele en
eigenwijze stijl, maar legden een gelijkaardig parcours af en
hun werken vinden aansluiting bij elkaar. Ik koos ook met opzet
twee mensen die bezig zijn met minder traditionele kunst, in dit
geval is dat videoprojectie en audio-installaties.
BruggeINspraak Wat is er concreet te zien?
I. BERNOLET Elke Desutter zorgt in haar werk voor kleurrijke
en levendige beelden, terwijl Arjan Vanmeenen zijn werken
verpakt in minimale zwarte kisten, het lijken wel Pandora’s dozen. Van beide kunstenaars zie je verschillende realisaties. De
installatie in het midden van de ruimte is een nieuw, gezamenlijk werk, speciaal gemaakt voor Freespace 20. Hun kunst bevat
verschillende lagen en je zult als bezoeker geprikkeld worden
om op ontdekking te gaan.

Freespace 20: ‘Hide & Seek’, van 10 oktober tot 23 november in
de Bogardenkapel, gratis toegang, open van 13.00 tot 18.00 uur,
dinsdag gesloten
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Alicia Framis In Progress
Spaanse kunstenares zet interactieve tentoonstelling op in
De Bond
In veel tentoonstellingen zie je het bordje ‘niet aanraken
a.u.b.’, maar niet in die van Alicia Framis. Daar geldt: dichtbij
komen, aanraken en proberen! Framis wil de afstand tussen
kunstenaar en publiek overbruggen en daarom is interactie
een van de belangrijkste elementen in haar werk. Zo bood
ze zich aan als ‘dreamkeeper’ en hield slapende mensen
gezelschap die zich eenzaam voelden. Voor het project ‘Station2Station’ van Cultuurcentrum Brugge bouwde ze een tijdelijke houten woning langs de E17 voor lifters en reizigers.
De installaties in De Bond omvatten twintig jaar werk en
hebben raakvlakken met mode, architectuur en design. In
het eerste deel kun je verschillende kledingstukken passen
die Alicia Framis ontworpen heeft. Videoprojecties tonen de
context waarin ze gedragen werden. Framis maakte voor
het project ‘Anti Dog’ kledij die bestand is tegen hondenbeten. Ze kwam op het idee tijdens een bezoek aan Berlijn,
waar ze werd afgeraden een wijk te bezoeken, omdat gekleurde vrouwen er vaak door rechtsradicalen met honden
werden aangevallen.
Er is ook een ruimte met een grote tafel met tekeningen
van ‘sociale sculpturen’ die de kunstenares sinds 1995 ontworpen heeft. Die kun je gratis kopiëren en meenemen.
Het laatste onderdeel van de tentoonstelling is gericht op
dromen, wensen en verlangens. Op de enorme ‘wensmuur’
kun je met onzichtbare inkt je wens opschrijven.

Nog open tot 23 november 2014, van 13.00 tot 18.00 uur,
gratis toegang, gesloten op dinsdag
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Verleg je grenzen
met Get Lost
Voor het project Get Lost werkt het Cultuurcentrum
samen met enkele Nederlandse theaterhuizen voor
een reeks internationale dans- en theaterproducties.
Frie Leysen, prijzenkaper en de grande dame van het
internationale theater koos drie producties, geworteld
in hun land van herkomst en tegelijk zeer herkenbaar.
In de dansvoorstelling A Tranquil Star op 23 oktober
2014 onderzoekt de Indonesische choreografe Fitri
Setyaningsih de relatie tussen het menselijk lichaam
en de objecten die het omringen, van alledaagse elementen tot de sterren en de hemel. De dansers bewegen traag over de scène en maken strakke figuren.
Alles is geregisseerd, zelfs het knipperen van de ogen.
Op 12 maart 2015 volgt Duramadre van het Argentijnse dansgezelschap KM29. De naam verwijst naar
een sloppenbuurt in Buenos Aires waar prostitutie,
geweld en drugs welig tieren. De dansers komen uit
die buurt en in hun energieke dansvoorstelling komt
het straatleven naar boven.
Het Get Lost-project sluit af met het theaterstuk El
Otro van Teatro Niño Proletario op 5 mei 2015. Regisseur Luis Guenel Soto wordt beschouwd als een van
de grootste talenten uit de Chileense theaterwereld.
Hij baseerde zijn stuk op het boek The Infarct of Soul
over het ellendige bestaan van mensen in een Chileens ‘gekkenhuis’.

t 050 44 30 60, www.ccbrugge.be
of in de seizoenbrochure

© Silvie Bonne

Glitter en glamour
met Tease and
Please in de
Stadsschouwburg

Lien Dereere is de ‘leading lady’ van Bruges’ Burlesque. Samen met haar collega-showgirls (en boys) brengt ze op vrijdag 10 oktober een show in de cabareteske sfeer van weleer.
BruggeINspraak Hoe ben je bij burlesque terecht gekomen?
LIEN DEREERE Na theater, cabaret, een klein beetje dans
en een heel klein beetje buikdans ontdekte ik het burlesque
genre. Die podiumkunst vat alles samen wat ik leuk vind:
een rolletje spelen, mooie kostuums, humor, ondeugend en
sensueel bewegen, show en glamour. Na enkele burlesque
opleidingen in Amsterdam en Rijsel vond ik het tijd om het
genre ook in Brugge te introduceren. Ik organiseer cursussen voor beginnende en gevorderde showgirls, vrijgezellenavondjes en evenementen. Samen met Joni Vandenbroucke
van Yjonis Customized Lingerie zet ik de Tease and Please
shows op poten, voor mij een jaarlijks hoogtepunt.
BruggeINspraak Van waar komt de inspiratie aangewaaid?
L. DEREERE Inspiratie kan van overal komen: een lied dat
je mooi vindt, een prachtig kleed, een beeld, een bijzonder
rekwisiet of een personage dat je aanspreekt. Vervolgens
ga je alle ontbrekende puzzelstukjes zoeken en samenleggen tot je uitkomt bij een act die af is en waarbij het lied, het
karakter en het kostuum perfect samenkomen.

BruggeINspraak Er is een internationale cast.
L. DEREERE De cast bestaat dit jaar uit performers uit België, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië. De cast wordt per
show samengesteld, afhankelijk van het thema. Dat is altijd
een gok, maar tot hiertoe heeft dat wonderwel goed gewerkt. Ik ga natuurlijk naar veel shows kijken in het buitenland en daar pik ik wel wat mensen uit. Performers bieden
hun acts intussen ook spontaan aan ons aan. Een aantal
artiesten komt graag nog eens terug, omdat het een superfijne samenwerking was en omdat ze Brugge in hun hart
dragen. Zo waren Dave the Bear en Elsie Diamond dol op
het Brugse publiek en dat was ook wederzijds.
BruggeINspraak Tease and Please staat nu in het kader
van WO I. Hoe heb je de show aangepast?
L. DEREERE We hebben de acts gekozen, omdat ze iets
met dat thema te maken hebben of omdat ze zich in die
tijdsgeest afspelen. Ook in oorlogstijd was er nood aan ontspanning. De ondeugende showgirls of de glamour in de
kostuums zal de gedachten van menig man wel verzet hebben. Het is niet de bedoeling om met deze show historisch
accuraat te zijn. We zoeken vooral de sfeer van die tijd op of
de personages die iets met WO I te maken hebben. Tease
en Please is een show waar ontspanning en kijkplezier centraal staan.

www.brugesburlesque.be
www.facebook.com/teasepleasebruges
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Sporten na de lesuren
met SNS-pas
Scholieren die in Brugge wonen of
in Brugge naar school gaan, kunnen vanaf 6 oktober volop sporten
na de lesuren. Het aanbod Sport Na
School 2014- 2015 bestaat uit veertig
verschillende sporten. Nieuw zijn onder meer boksen, kajak, golf, mountainbike, paardrijden, schaatsen en
pistewielrennen. Er zijn ook lessen in
Zedelgem, Damme en Beernem. Een
SNS-pas geldt voor het volledige aanbod en kost 30 euro per semester of
45 euro voor een volledig schooljaar.

De gemeenschapswachten zijn er
voor jou

www.sportnaschool.be

Pre-ski, bootcamp en
aquagym nieuw in
Sportshoppen
Wie in conditie op wintersport wil, kan
vanaf 20 november intekenen op lessen pre-ski in de sporthal KTA in SintMichiels. De lessen zijn een onderdeel
van het nieuwe seizoen Sportshoppen
dat onlangs startte. Sportshoppen biedt
je een uitgebreid en voordelig aanbod
aan sportlessen in groepsverband en
op verschillende locaties. Nieuw dit
seizoen zijn bootcamp (conditioneel en
spierversterkende oefeningen) in het
KTA en aquagym in het Olympiabad.
Vaste waarden zoals squash, bbb, fitness, step en bokwa blijven behouden.
Bokwa wordt voor het eerst ook in Zeebrugge aangeboden. Bij Bokwa doe je
aan fitness door met de voeten letters
& cijfers te vormen op populaire hedendaagse muziek.
Je kunt nog sportshoppen tot 26 juni
2015. Een tienbeurtenkaart kost 20
euro en is verkrijgbaar bij In&Uit en in
de stedelijke sportinfrastructuur.

Een overzicht van alle 26 sporten vind
je op www.brugge.be/sportshoppen
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Sport AXI-bonnen
verkrijgbaar vanaf
15 oktober
Voor wie recht heeft op een verhoogde
tegemoetkoming van het ziekenfonds
of in het bezit is van een participatiekaart van het OCMW, zijn binnenkort
weer de Sport AXI-bonnen beschikbaar. Deze bonnen doen dienst als een
betaalmiddel voor verschillende sportieve activiteiten op Brugs grondgebied. Je kunt er lidgeld, sportkampen,
initiatielessen … mee betalen.

www.brugge.be/sport-axi-bonnen

Bloso-centrum ontvangt
BK judo
Het kruim van de Belgische judowereld meet zich op 2 november 2014 in
het Bloso-centrum van Brugge. Na de
jeugd in februari strijden ook de volwassenen in verschillende gewichtsklassen om de nationale titel. Ook in
2015 vindt het BK in Brugge plaats.

www.bkjudo.be

De gemeenschapswachten zijn niet
nieuw in het straatbeeld, maar hun
werking werd onlangs geoptimaliseerd. Brugge werd opgesplitst in vier
regio’s: centrum, noord, west en oost.
Binnen die regio’s zijn de gemeenschapswachten verantwoordelijk voor
een aantal wijken. Op die manier kunnen ze die wijken en hun bewoners
beter leren kennen. Samen met de
wijkinspecteurs en andere diensten
binnen de wijk willen ze jou van dienst
zijn en een aanspreekpunt zijn voor
jouw buurt. Ze houden een oogje in het
zeil, melden onveilige situaties, waarschuwen tegen fiets- of gauwdiefstal …
Meer hierover kun je lezen in de nieuwe flyer die je kunt vinden bij elke
gemeenschapswacht, bij de Communicatiedienst, bij de deelgemeentehuizen, bij de districtshuizen van de lokale
politie en via www.brugge.be.

Vacatures voor vrijwilligers
Straatfanfare Murga
Bruga stelt zich voor
op 4 oktober 2014
14.00 tot 17.00 uur,
Buurtcentrum De Dijk

Deze vacatures zijn de meest dringende. Misschien zit er iets bij voor jou?

Nachtopvang

Heb je een hart voor de meest
kwetsbaren? Heb je een flinke
dosis gezond verstand en assertiviteit? Dan zijn we op zoek naar
jou voor de nachtopvang voor
dak- en thuislozen in Brugge. Zeker in de koudere maanden kunnen we extra mensen gebruiken.

Nachtopvang – ’t SAS,
Fanny Vanmarcke, t 050 32 76 76,
nachtopvang@sasbrugge.be

Vlaamse Kruis

Zin om te dansen? Wil je een instrument bespelen? De straatfanfare Murga Bruga biedt jou die kans!
Maak op zaterdag 4 oktober kennis met
Murga Bruga. Deze straatfanfare werd
drie jaar geleden door het buurtwerk
Sint-Pieters opgericht om iedereen
ertoe aan te zetten om zijn/haar danstalent en muzikale gave (verder) te ontwikkelen. De fanfare duikt regelmatig
op tijdens een braderie of kermis. Kom
op 4 oktober kennismaken met Murga
Bruga. Iedereen tussen 8 en 88 jaar is
welkom om danspassen aan te leren,
een instrument te bespelen … Breng
gerust ook je eigen instrument mee. Er
is de hele dag animatie voorzien: warm
je op met Kinderdisco Loewie, laat je
schminken, neem deel aan een dansen muziekworkshop of geniet van een
kort optreden van Murga Bruga. Misschien raak je wel geprikkeld om mee
te doen met de straatfanfare.

patrick.anthone@brugge.be,
t 050 31 03 27, www.murgabruga.be,
www.facebook.com/MurgaBruga

Wil je leren helpen? Het Vlaamse
Kruis in Brugge is op zoek naar
gemotiveerde vrijwilligers die
een cursus EHBO willen volgen
en willen instaan voor EHBO bij
allerlei evenementen.

Het Vlaamse Kruis,
johan.grypdonck@hvk.be,
t 050 50 02 16,

Pand 66

Misschien ben jij wel diegene die
ons winkel- of sorteerteam
een nieuwe boost kan geven.
Loop gerust eens binnen in onze
tweedehandswinkel Pand 66 in
de Langestraat, alle verkoop is
ten voordele van Oekraïne.

Oekraïne Werkgroep,
lucsneppe@hotmail.com,
t 0495 68 84 60

LEIF
West –Vlaanderen

LEIF (LevensEinde InformatieForum) West-Vlaanderen biedt
ondersteuning bij het uitklaren
van vragen rond het levenseinde.
Mensen die een beroep doen
op LEIF, zoeken vooral begeleiding bij het invullen van documenten en formulieren rond
levenseindebeslissingen, zoals
de negatieve wilsverklaring, de
wilsverklaring euthanasie en de
verklaring voor orgaandonatie.
LEIF zoekt vrijwilligers die mensen een warm onthaal kunnen
bieden, de nodige basisinformatie
geven en indien nodig doorverwijzen naar professionele hulp.

www.levenshuis.be

Kindertelefoon Awel, ik wil …
‘Awel’ beantwoordt jaarlijks
meer dan 25.000 oproepen van
kinderen en jongeren via telefoon, e-mail, chat of forum. Als
vrijwilliger luister jij naar die vele
vragen en verhalen. Je denkt en
voelt mee met je oproepers en
maakt zo het verschil voor die
ene jongen of dat kleine meisje.
Je krijgt alvast een basisopleiding met tips bij het beantwoorden van de vele vragen.
www.awel.be/word-vrijwilliger,
info@awel.be of t 02 534 37 43.

Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge,
t 050 44 86 49, www.brugge.be/vrijwilligerscentrale,
lien.dereere@brugge.be
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Tag je foto's met #igbrugge
Instagram is hét sociale medium om foto's mee te delen. BruggeINspraak publiceert in elke editie enkele sfeervolle
instagramfoto’s van plaatsen of activiteiten in de stad. Wil je je foto’s graag op deze pagina zien verschijnen?
Tag ze met #igbrugge op Facebook en Twitter. De leukste snapshots krijgen een plaatsje in BruggeINspraak.
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De debuutroman van Lara Taveirne heeft als titel ‘De kinderen van
Calais.’ Drie winnaars kregen jetons voor Kookeet.

Nieuwe vraag:

Wat is het symbool voor het project
‘Samen voor een dementievriendelijk Brugge?’

wedstrijdvraag

Vijf winnaars krijgen een bon van 30 euro, te besteden bij Oxfam
Wereldwinkel, Geldmuntstraat 8, 8000 Brugge
Stuur je antwoord voor 25 oktober 2014 naar
persdienst@brugge.be of dienst Pers en Publicaties, Burg 12,
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, 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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Zaterdagmarkt
ruimt even plaats
voor Kookeet

Op 4, 5 en 6 oktober 2014 zet Kookeet op ’t Zand de
Brugse gastronomie voor de vierde keer in de kijker.
Op 4 oktober maakt de wekelijkse openbare zaterdagmarkt plaats voor dit culinair festival. Textiel en nonfood vind je dan in de Hauwerstraat, de Boeveriestraat
en op de Vrijdagmarkt. Voeding, met onder meer kip
aan ’t spit, staat in de Boeveriestraat opgesteld.
Groenten en fruit, bloemen en planten behouden
hun vertrouwde stek op het Beursplein.

www.kookeet.be

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

