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Dossier: Brugge Unesco
Werelderfgoed

Hoeve Hangerijn is open
Gratis met de bus tijdens de kerstshoppingdagen
Brugge wordt hoofdstad van de klassieke muziek
Brugse Beertjes: koekjes vol geschiedenis
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beste bruggeling

Dames en heren
De temperatuur daalt gestaag en we trekken ons vaker binnen terug.
Dat kan gezellig zijn, maar jaagt de energiefactuur ook de hoogte in.
Initiatieven zoals de groepsaankoop Groene Stroom of de Energiejacht
bieden dan soelaas.
Zoekt u een ander soort warmte? Ook die vindt u in uw stad.
Hoeve Hangerijn bijvoorbeeld, nodigt u uit met de verwelkoming 'Kom
maar gewoon zoals je bent'. Deze gerenoveerde ontmoetings- en
belevingshoeve wil een fijne plek zijn voor mensen met en zonder
beperking. Het is één van de realisaties die ik als burgemeester absoluut
nog wou verwezenlijkt zien.
Warmte voor het hele gezin vindt u ook op het Midwinterfeest van het
Bruggemuseum. Of worden u en uw kinderen warme bakkers van een
bijzonder koekje dat verwijst naar de Brugse geschiedenis? Blader dan
eens naar het recept. Kerstprikkels is een hartverwarmend initiatief van
het Cultuurcentrum,gericht op kinderen vanaf zes jaar. Wie zich echt
letterlijk wil warmlopen voor het nieuwe jaar neemt deel aan de tweede
kerstloop, wie geniet van een dansvoorstelling zal warm worden van
December Dance. Maud Bekaert en Peter Verhelst werken samen met
andere kunstenaars rond emoties en ontroering. Radiozender Klara zet
Iedereen Klassiek op touw. Klassieke muziek in combinatie met fitnessen,
spinnen, schaatsen: een mix die even onverwacht als boeiend is.
Het dossier van deze laatste Bruggespraak van 2012 gaat nog eens in op
Brugge als levend Unesco werelderfgoed.
In dit nummer ook weer aandacht voor mobiliteit: voor veilig rijden
tijdens de eindejaarsfeesten, voor comfortabel en gratis openbaar
vervoer tijdens het winkelen en het feesten van oud naar nieuw, voor
het beschermen van uw fiets tegen fietsdiefstal. Wist u dat Brugge
ondertussen 3500 gemerkte fietsen telt? Een goed gesloten, gemarkeerde
fiets ontmoedigt fietsendieven.
Beste Bruggeling
Het is de laatste keer dat ik mij via Bruggespraak als burgemeester
tot u richt. Ik heb mijn ambt met hart en ziel vervuld, ik heb veel voor
Brugge gewerkt, maar er nog meer van genoten.
Ik wil u hartelijk bedanken voor het jarenlange vertrouwen.
Ik wens u een heel gezond, gelukkig en warm 2013.

Patrick MOENAERT,
Burgemeester van Brugge
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Mario, Saskia en Sofie

Hoeve Hangerijn is
open: ‘Kom maar
gewoon zoals je bent’
Eind augustus opende Hoeve Hangerijn in Assebroek
feestelijk de deuren. In de volledig gerenoveerde
hoeve kunnen mensen met en zonder beperking samen
(be)leven, werken en ontspannen. De hoeve ligt aan de
rand van het unieke stedelijk natuurgebied de Gemene
Weidebeek in Assebroek.
Sofie Verheye van de stedelijke Coördinatiedienst
leidde de opening van de hoeve in goede banen.
Coördinatrice Saskia Dobbelaere staat in voor de planning en de coördinatie van de activiteiten. Samen met
conciërge en hoevemedewerker Mario Nunes Dos
Santos zorgt ze ervoor dat alles optimaal verloopt.
De oude hoevegebouwen, het bakhuis en aardappelkelder werden gerestaureerd en de omgeving werd
opnieuw aangelegd. Het nieuwe polyvalente complex
‘De Doening’ kwam er nog bij.
BRUGGESPRAAK Wie kan gebruik maken van de hoeve?
MARIO NUNES DOS SANTOS Mensen uit de zorginstellingen kunnen in de ontmoetings- en belevingshoeve
Hangerijn en op het domein allerlei activiteiten organiseren, zoals koken, crea, sport, ontspanning… De
gebouwen zijn geschikt voor grote groepen. Er is een
sanitair complex, een verzorgingscomplex, een grootkeuken, een afzonderlijke bar en een vestiaire. Met
behulp van schuifbare panelen kun je de grote ruimte
van het nieuwbouwcomplex indelen in meerdere lokalen, naargelang de grootte van de groep.
SOFIE VERHEYE De ruimtes van het nieuwbouwcomplex
‘De Doening’ zijn ook te huur voor buurtcomités, vzw’s,
scholen… Beperkt privégebruik is ook mogelijk. Ook
de buurtvereniging vzw ’t Schuurke zal hier zijn maatschappelijke zetel vestigen.

BRUGGESPRAAK Hoe werd de hoeve aangepast aan de
noden van mensen met een beperking?
M. NUNES DOS SANTOS Overal is er kleuraanduiding,
die de verschillende compartimenten van het gebouw
aanwijst. Het sanitair blok en het verzorgingscomplex
zijn ook aangepast aan de noden van mensen met een
beperking. Voor de rolstoelgebruikers is er een pad
voorzien waardoor ze zich vlot van het ene gebouw naar
het andere kunnen verplaatsen.
S. VERHEYE Er zijn ook geen opstapjes en overal zijn er
mooie effen en verharde ondergronden.
BRUGGESPRAAK Waarom is dit initiatief zo waardevol?
SASKIA DOBBELAERE Hoeve Hangerijn stapt af van het
hokjesdenken over mensen met en zonder beperking en
wil een open, gezellige en familiale sfeer creëren voor
iedereen die hier komt. Net daarom is de slagzin van
Hoeve Hangerijn ‘Kom maar gewoon zoals je bent’.
BRUGGESPRAAK Hoe vorm je een compleet verwaarloosde
site om tot dit unieke project?
S. DOBBELAERE Ik ben vandaag coördinator, maar uiteraard werkten heel wat mensen –en heel wat stadsdiensten- mee aan de renovatie. Er waren ook verschillende
inspraakrondes en overlegmomenten met afgevaardigden van verschillende voorzieningen voor personen met
een beperking uit de regio, maar ook met de buurtvereniging ’t Schuurke en de plaatselijke scholen. Daarna
werden een aantal werkgroepen opgericht rond het activiteitenaanbod, de werking en de financiële structuur. In
de aanloop naar de opening van Hangerijn groeide een
enthousiast en gedreven team. De financiering van de
werkzaamheden gebeurde door de Stad Brugge, Europa,
Interreg en Provincie West-Vlaanderen.

Info
hoeve hangerijn, gemene weideweg zuid 113,
8310 assebroek, t 050 27 81 68
www.brugge.be/hoevehangerijnhoevehangerijn@brugge.be
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Praat voor het ploft!
Witte lintjescampagne
tegen huiselijk geweld
Slachtoffers van partnergeweld hebben het dikwijls moeilijk om over hun problemen te praten.
Schuldgevoel en schaamte spelen vaak een grote rol.
Praten is nochtans de eerste stap. Naar aanleiding van
de ‘witte lintjescampagne’ die loopt van 25 november
tot en met 6 december, sprak Bruggespraak met Els
Vande Casteele en Marc Delagrange. Els is medewerkster bij het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
(CAW). Marc werkt bij de lokale politie. Ze zetten zich
allebei dagelijks in voor de strijd tegen partnergeweld.
BRUGGESPRAAK Wat is partnergeweld?
MARC DELAGRANGE Partnergeweld is elke vorm van
geweld tussen echtgenoten of samenwonenden. Ook
geweld tussen twee personen die een duurzame relatie
hebben of hadden, is partnergeweld. Het kan gaan om
fysiek, seksueel, psychisch of economisch ‘geweld’.
ELS VANDE CASTEELE Het is meer dan ‘alleen maar’ die
onenigheid of ruzie. Het gaat om gedrag dat erop gericht
is de andere te kwetsen, te controleren of te domineren.
BRUGGESPRAAK Zijn de slachtoffers altijd vrouwen?
E. VANDE CASTEELE Dat beeld leeft, maar de realiteit is
veel complexer. We proberen zo weinig mogelijk over
pleger(s) en slachtoffer(s) te praten. Beide partners
kunnen een rol spelen in het tot stand komen van het
geweld. Ze kunnen ook vaak allebei iets doen om de
cyclus van geweld te stoppen.
BRUGGESPRAAK Hoe kun je geweld stoppen?
M. DELAGRANGE Daarvoor is een goede samenwerking tussen verschillende diensten als politie, parket
en hulpverlening noodzakelijk. Met het parket moeten
duidelijke afspraken worden gemaakt, zodat er een uniforme werking bestaat en dit over de verschillende politiezones heen.
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E. VANDE CASTEELE Geweld komt er niet zomaar. Het is
bijna altijd een manier om iets duidelijk te maken aan
de ander: kwaadheid, verdriet, ontgoocheling… Binnen
het CAW gaan we op zoek naar een andere manier om
met deze problemen en gevoelens om te gaan, zodat
niemand gekwetst wordt.
BRUGGESPRAAK Hoe reageer je als omgeving best op partnergeweld?
M. DELAGRANGE Moedig de betrokkenen aan om contact
op te nemen met de hulpverlening. Zij zorgen voor begeleiding en ondersteuning om in dialoog te gaan met de
agressor. In ernstige gevallen kan een klacht neerleggen
zinvol zijn.
E. VANDE CASTEELE Luister naar het verhaal van je
vriend(in), buur, broer of zus… Steun ze, stimuleer ze om
hulp te zoeken of ga samen op zoek naar gepaste hulp: in
het CAW, bij de huisarts, het CLB, de wijkagent…
BRUGGESPRAAK Hoe kunnen we het taboe rond partnergeweld doorbreken?
M. DELAGRANGE Door het thema onder de aandacht te
brengen via sensibiliseringscampagnes, affiches, brochures... Het is belangrijk dat ook de omgeving partnergeweld herkent.
E. VANDE CASTEELE Door erover te praten. Door hulp
te zoeken en niet alleen te blijven ‘overleven’. Op die
manier doorbreek je niet enkel het taboe, maar voorkom
je ook dat het geweld zich blijft herhalen.
BRUGGESPRAAK Kan het dragen van een wit lintje hierbij
helpen?
M. DELAGRANGE EN E. VANDE CASTEELE Zeker. Het taboe
moet worden doorbroken en via het witte lintje laat je
iedereen die met geweld geconfronteerd wordt, weten
dat hij of zij er niet alleen voor staat.
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‘Praat voor
het ploft!’
Van 25 november tot en
met 6 december vinden
acties plaats om het
taboe rond partnergeweld te doorbreken.
Dit gebeurt op verschillende openbare
plaatsen. Je herkent de
medewerkers aan de
oranje ballonnen ‘praat
voor het ploft’ en de
witte lintjes.

Draag een wit lintje!
Het is een mooi signaal. Het verbindt je om nooit zelf
geweld te gebruiken en om geweld binnen het gezin
af te keuren. Je kunt het lintje aanvragen bij
diversiteitsdienst@brugge.be of t 050 33 83 15.

Film ‘Te doy mis ojos’
De film ‘Te doy mis
ojos’ kaart de problematiek van partnergeweld aan.
Pilar en Antonio houden van elkaar. Toch
ontvlucht Pilar met
haar zoon het huis. Ze
heeft genoeg van het
gewelddadige regime
van haar man. De film
geeft een antwoord
op de vraag waarom
een vrouw bij een man
blijft die haar mishandelt. Tegelijk schenkt
de film ook aandacht
aan het lijden van de
man.

Woensdag 28 november, 20.30 uur, cinema
Lumière, Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge.
De filmvoorstelling is gratis, maar inschrijven is
noodzakelijk.
Dit kan bij diversiteitsdienst@brugge.be of via
t 050 33 83 15.

Brochure holebiboeken en
–films doorbreken taboes
Voor veel jongeren is het
aanvaarden van de eigen
seksualiteit nog steeds geen
vanzelfsprekendheid. In
Vlaanderen is 3 tot 8% van
de bevolking homo, lesbisch
of bi. Dat betekent ongeveer
een jongere in elke klas. De
brochure ‘holebiboeken en
-films’ is een leidraad om
het thema bespreekbaar te
maken in de klas.
In de brochure
zijn gegevens
van boeken en
films rond het
thema te vinden
per leeftijdscategorie. Er is een
aanbod voor kinderen die in hun leefwereld te maken krijgen met holebi’s en
transgenders, en voor tieners die op zoek zijn naar hun
eigen seksuele identiteit. De brochure is gratis te verkrijgen bij de Diversiteitsdienst.

Tweede druk
‘De hele wereld in je stad’ is klaar
Mensen met verschillende achtergronden kleuren ons straatbeeld. Ook binnen de Brugse verenigingen is diversiteit niet
meer weg te denken. In de brochure ‘de hele wereld in je stad’
worden de Brugse allochtone zelforganisaties voorgesteld.
Deze verenigingen zijn opgericht vanuit een groep allochtone
personen of vanuit een allochtone gemeenschap met als doel
de integratie te bevorderen. Ze bieden een gevarieerd aanbod
aan socio-culturele activiteiten. Zo kun je in Brugge deelnemen aan een Afrikaans feest, een moskee bezoeken of een
Nepalees Nieuwjaar vieren.
Wil je met je school of
vereniging samenwerken
met een allochtone vereniging? Wil je je grenzen verleggen en eens
een andere activiteit
organiseren? In de brochure kun je nalezen met
welke vereniging je kunt
samenwerken.
De tweede druk van de brochure ‘De hele wereld in je stad’ is
gratis verkrijgbaar bij de Diversiteitsdienst.

Info
diversiteitsdienst, oostmeers 105, 8000 brugge,
t 050 33 83 15, f 050 34 61 99,
diversiteitsdienst@brugge.be
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De Energiejacht kan tot
140 euro/jaar opleveren!
Via de Energiejacht kun je in vier maanden je energiekosten naar beneden halen. De Energiejacht is een
organisatie van de Bond Beter Leefmilieu en loopt van 1
december 2012 tot 31 maart 2013.
Deelnemen is gratis en kan via de website www.energiejacht.be. Je kunt er je meterstanden van gas, elektriciteit en water invoeren. Zo ontdek je wat je echt verbruikt
en hoeveel je bespaart. Vanaf december ontvang je
wekelijks verse energietips. Trouwe deelnemers worden
beloond met leuke prijzen en interessante kortingen.

HouD je stoep netjes,
ook in de winter!

Registreer je op www.energiejacht.be
EN BESPAAR € 140* (OF MEER) PER JAAR

Wedden dat ook jij een aardig centje kunt verdienen Registreer je gratis op www.energiejacht.be en
door je energieverbruik op de voet te volgen bespaar op je energiefactuur.
en de energievreters in huis uit te schakelen?
(*) Gemiddelde besparing van de deelnemers aan de campagne vorig jaar, gebaseerd
op een energieprijs van € 0,2/kWh voor elektriciteit en € 0,07/kWh voor aardgas.

Je kunt strooizout kopen t.e.m. 15 maart 2013.
Tip: Wacht niet tot de winter toeslaat om strooizout aan te kopen.

Info
www.brugge.be/leefmilieu

HELP:
ik kan mijn stoep niet zelf reinigen!
Ben je niet goed te been en kun je zelf geen
sneeuw ruimen? Vraag dan hulp aan buren, familie
of poetshulp. Wie ouder is dan 75 jaar, geen familie, buren of poetshulp heeft of zelf niet in staat is
om sneeuw te verwijderen, mag telefonisch contact opnemen met de Preventiedienst,
t 050 44 82 43.

Bruggespraak

zij doen al mee:

foto: W. Rawoens

ENERGIEJACHT

V.U. Danny Jacobs, Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel

Het strooizout kost 0.80 euro per 10 kg.
De zakken worden verkocht in:
dienst Leefmilieu/Stadsreiniging, Walweinstraat
20, 8000 Brugge, de Communicatiedienst (Burg
12), alle gemeenteafdelingen, de containerparken in Sint-Michiels, Sint-Pieters en Zeebrugge,
buurtcentrum De Dijk in Sint-Pieters, De Grendel
in Koolkerke, buurthuis Sint-Jozef, De Garve
(Sint-Jozef), buurtcentrum ‘d' Oude Stoasie' in
Zeebrugge

campaign by

De winter staat opnieuw voor de deur. Sneeuw en ijs
zorgen dan mogelijk voor gladde wegen en voetpaden.
De Stad doet er alles aan om problemen te voorkomen,
maar rekent ook op jouw inzet. Iedereen is verplicht om
de stoep en de greppel voor zijn pand of perceel netjes
te houden en schoon te maken. Dat geldt zeker ook bij
sneeuw of ijzel. Wie geen voetpad heeft, moet een strook
van 1 meter breed voor het gebouw vrijmaken. Kom je
deze verplichting niet na, dan riskeer je een gemeentelijke administratieve geldboete.

Met de steun van:

549_ENERGIEJACHT_2012_affiche2.indd 1
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De energiemeester maakt deel uit van de groep en bezorgt
je tips om energie te besparen. Hij/zij controleert ook je
meterstanden. De energiemeester krijgt
een gratis cursus energiebesparing.
Wil je zelf graag energie-expert
worden en de Energiejacht van
jouw groep mee in goede banen
leiden? Laat het vlug weten via
leefmilieu@brugge.be of
t 050 33 60 60.

LEEFMILIEU
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Samen op weg
naar goedkopere
groene energie

Doe mee aan de groepsaankoop Groene Stroom
De uitgave voor energie neemt een steeds grotere
hap uit ons budget. Zeker nu de aardgas- en elektriciteitsprijzen weer vrij zullen zijn en er opnieuw
een prijsstijging wordt verwacht. Daarom kun
je vanaf november opnieuw intekenen voor de
groepsaankoop Groene Stroom. Wie vorig jaar
intekende, kan tevreden terugblikken. De gezamenlijke aankoop van elektriciteit en gas leverde
een gemiddelde besparing op van 33,5 %. Voor
elektriciteit alleen was dat 15,18 %. Heel veel
West-Vlaamse gezinnen stapten daarom in het
voorjaar over naar een goedkopere energieleverancier.
Hoe meer mensen deelnemen, hoe groter de
korting op de energiefactuur. Je biedt je via de
groepsaankoop immers aan als één aantrekkelijke klant op de energiemarkt.

Hoe deelnemen?
Tot en met 5 februari 2013 kun je nog deelnemen
aan de groepsaankoop Groene Stroom. Laat je
registreren op de website www.samengaanwegroener.be . Neem je jaarafrekening bij de hand,
zodat je alle gegevens kunt invullen. Inschrijven is
gratis en volledig vrijblijvend.
Op 6 februari vindt de veiling plaats. Alle deelnemers ontvangen daarna via e-mail een voorstel op maat met een duidelijk zicht op mogelijke
besparingen. Daarna kun je beslissen 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. Let
wel, de groepsaankoop
omvat een jaarcontract. Na één jaar keer

je terug naar het standaardtarief van de nieuwe
energieleverancier.
Beschik je niet over een internetaansluiting en wil
je je toch inschrijven? Neem dan 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 via 050 32 64 38. Breng je jaarafrekening mee.
Ook bedrijven en KMO’s kunnen deelnemen aan
de groepsaankoop.
Bedrijven en KMO’s met laagspanning en met een
elektriciteitsverbruik van max. 50.000 kWh/jaar
en/of gasverbruik van max 100.000 kWh/jaar kunnen zich gratis inschrijven via www.samengaanwegroener.be onder het luik ‘professionelen’ en
dit tot en met 5 februari 2013. Voor meer info kun
je terecht op 050 32 64 38
Alle andere bedrijven met een groter verbruik kunnen zich inschrijven voor de groepsaankoop georganiseerd door de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) via de webtool
www.eco2profit.eu/groepsaankoop. Dat kan ook
tot en met 5 februari 2013. Deze inschrijving is
niet gratis. Er wordt een instapkost gevraagd op
basis van je verbruik. Meer info op 053 41 66 66.

Info
woensdag 19 december om 20.00 uur in het stadhuis,
burg 12 , 8000 brugge en donderdag 20 december om
14.00 uur in het wijkcentrum xaverianen,
xaverianenstraat 1, 8200 sint -michiels.
inschrijven is verplicht en kan via de milieufoon
t 050 33 60 60 of via leefmilieu@brugge.be
voor kmo’s en bedrijven
dinsdag 11 december om 19.00 uur in het stadhuis.
inschrijven is verplicht via www.pomwvl.be/groepsaankoop-brugge

Sinds kort kun je in bijna alle gemeenteafdelingen en de dienst Bevolking terecht voor de
aankoop van groene bedrijfsafvalzakken. Het
aantal verkooppunten is uitgebreid van twee
naar twaalf, omdat de Stad de verkoop van de
bedrijfsafvalzakken wil stimuleren en het restafvalcijfer wil doen dalen. Nog heel wat kleinere
bedrijven en eenmanszaken gebruiken de gewone bruine restafvalzak die alleen voor particulier
gebruik is bestemd.
Omdat de Vlaamse overheid bepaalt dat de verkoop van bedrijfsafvalzakken moet geregistreerd
worden per bedrijf, kunnen de zakken niet
gewoon in de handel verkocht worden zoals de
gewone restafvalzak.
Zwankendamme valt voorlopig uit de boot, maar
het is de bedoeling om de zakken binnenkort ook
online te verkopen, zodat ook de inwoners van
Zwankendamme vlot worden bediend.

Info
dienst leefmilieu, milieufoon t 050 33 60 60

Gezocht: enthousiaste
kandidaten voor de Milieuen Natuurraad te Brugge
(Minara-B)
Bij de nieuwe legislatuur wordt de Minara-B opnieuw
samengesteld. De Minara-B komt minstens vier keer
per jaar samen. De raad stippelt aanbevelingen uit
over het milieu- en natuurbeleid in Brugge, adviseert
het Gemeentebestuur, evalueert beleidsnota's over het
gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en werkt actief
mee aan activiteiten rond natuur en milieu.
De Minara-B is samengesteld uit vertegenwoordigers
van lokale milieu- en natuurverenigingen, van de drie
onderwijsnetten, van socio-culturele vormingsorganisaties, van landbouw, handel- en nijverheid, van de vakbonden en vertegenwoordigers van de administratieve
diensten.

Info en voorwaarden
dienst leefmilieu, milieufoon t 050 33 60 60
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9 december:
Midwinterfeest
(Bruggemuseum),
van 11.00 tot 18.00 uur,
Volkskundemuseum
Het jaarlijkse Midwinterfeest staat bekend om zijn gezellige familiale sfeer. Op de feestelijke kerstmarkt in de
Balstraat vind je artisanale en originele kerstgeschenken en proef je heel wat lekkers. Je kunt in het museum
ook deelnemen aan een creatieve gezinsworkshop, een
zoektocht of een demonstratie tegels maken. Een vleugje
kerstmuziek, de geur van versgebakken ‘nieuwjaarslukken’ en de Zwarte-Kat-Kerstboom binnen (de zwarte kat
is de museummascotte) brengen je in eindejaarsstemming. Het Kantcentrum en de Jeruzalemkapel zetten
hun deuren open. In het Kantcentrum zijn er demonstraties, in de Jeruzalemkapel geniet je van Kerstmuziek.

OPROEP
Schrijf jouw nieuwjaarsbrief aan de stad. Wat
wens je Brugge toe in 2013? De nieuwjaarsbrieven zullen in het museumklasje en de
herberg in het Volkskundemuseum gepresenteerd worden. De leukste exemplaren
worden voorgelezen op het Midwinterfeest.
Stuur je brief met je naam en adres vóór
3 december naar Bruggemuseum (nieuwjaarsbrief), Dijver 12, 8000 Brugge

Info
volkskundemuseum (balstraat 43), kantcentrum
(peperstraat 3a), jeruzalemkapel (peperstraat 3) en
verkeersvrije balstraat, gratis

Eindejaarstip: geef een
sportshopkaart cadeau
Op zoek naar een leuk geschenk voor eindejaar? Verras
een familielid, vriend of vriendin met een sportshopkaart. Een kaart kost twintig euro en geeft recht op tien
sportieve sessies naar keuze. In het weekaanbod zitten
onder meer salsa, BBB, badminton, conditiegym, spinning, zumba, aerobic, line dance... Zet die goede voornemens meteen om in de praktijk! Sportshopkaarten vind
je bij de Sportdienst.

Vierde nieuwjaarsreceptie
voor alle Bruggelingen
Op zondag 6 januari 2013 is de Burg weer de verzamelplaats voor de vierde editie van de nieuwjaarsreceptie
van de Stad.
Breng familie, vrienden of collega's mee en wens elkaar
het allerbeste voor het nieuwe jaar!
Het aanvangsuur wordt later bekendgemaakt via de
website, facebookpagina van de Stad en de pers.

kerst en <
nieuwjaar

Kerstshoppingactie:
gratis met de bus tijdens de
7 koopdagen van december
Ga je met kerst en eindejaar winkelen? Neem dan het
openbaar vervoer. Dit jaar zijn er 7 kerstshoppingdagen
waarop je gratis heen en terug kan van en naar Brugge:
15, 16, 22, 23, 27, 28, en 29 december 2012. Dat geldt
op bel-, stads-, streek- en voorstadslijnen. Bovendien
wordt het bussenaanbod op die dagen aanzienlijk opgedreven.
Om de 15 minuten een bus vanaf de P&R-terreinen
Ook de Park & Ride–terreinen worden ingeschakeld
voor wie met de wagen toch dichter bij het centrum van
Brugge of de deelgemeenten wil geraken. Op de parkings Boogschutterslaan, L. Coiseaukaai, Jan Breydel
en Steenbrugge kun je de auto gratis parkeren. Op alle
7 koopdagen heb je, van 12.30 tot 19.00 uur, minstens
om de 15 minuten een rechtstreekse bus naar het centrum door het grotere aantal bussen dat wordt ingezet.
Ook deze bussen zijn gratis!

Gratis busvervoer
op oudejaarsnacht

Ook meer bussen van buiten Brugge
Op de 7 koopdagen, tussen 12.30 en 19.00 uur, rijden de
bussen op alle voorstadslijnen uit Zedelgem/Loppem,
Oostkamp, Jabbeke, Beernem en Dudzele naar Brugge
en terug, met minstens een halfuurfrequentie. Twee
maal per uur brengen deze lijnen je dus tot in het winkelhart van de stad (haltes Station en ’t Zand). Bewoners
van Zeebrugge, Lissewege en Zwankendamme kunnen
ook gratis de belbus nemen.

De Stad en De Lijn brengen je dit jaar opnieuw veilig
thuis op oudejaarsnacht. In de binnenstad zelf en van en
naar de omliggende gemeenten zijn er gratis nachtritten tussen 21.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s morgens.
Er wordt extra bediening voorzien tijdens de oudejaarsnacht tot in Oedelem, Damme, Moerkerke, Lissewege
en Zeebrugge. Net als de voorziene bediening tot in
Jabbeke, Zedelgem en Oostkamp (1 uurfrequentie)
en in het stadscentrum tot de andere deelgemeenten.
Vanaf 06.00 uur is op 1 januari opnieuw de normale
dienstregeling (voor feestdagen) van toepassing.

Info

Info

in de kerstshoppingfolder die bij dit bruggespraak-nummer
zit of die je kunt verkrijgen op de bussen van de lijn, in de
mobiliteitswinkel of in de brugse lijnwinkels. je kunt ook
alles nalezen op http://www.brugge.be/mobiliteit.

meer details vind je in de speciale brochure van de lijn,
verkrijgbaar in de loop van de maand december in de
mobiliteitswinkel, de lijnwinkels en op de bussen. meer info
op t 070 220 200.

Bruggespraak
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Tweede Kerstloop met vernieuwd parcours en extra sfeer

Houd het nuchter achter het
stuur
Nog enkele weken en de eindejaarsfeesten komen er
weer aan. De stad hult zich in sfeervolle verlichting en
de gezellige kerstmarktjes lokken ons voor een hartverwarmend hapje of drankje. In deze gezellige tijd wordt
meer dan eens het glas geheven. Op zich geen probleem,
maar wie te veel alcohol drinkt, mag niet zelf rijden. Te
veel mensen begeven zich dronken in het verkeer, met
vaak fatale gevolgen.
De Preventiedienst en de Lokale Politie sensibiliseren
het publiek rond de gevaren van dronken sturen. Ze werken daarvoor samen met het Belgisch Instituut voor de
Verkeersveiligheid (BIVV), de organisatie achter ‘BOB’.
Op zaterdag 8 en 15 december 2012 zet een ploeg vrijwilligers van het BIVV een interactieve stand op bij de
kerstmarkt op de Markt. Wie de stand bezoekt kan een
ademtest afleggen en vernemen welke effecten alcoholgebruik heeft op het rijgedrag. Alle deelnemers ontvangen BOB-gadgets en informatieve kaartjes over de
invloed van alcohol op de rijvaardigheid. Een BOB fotograaf zorgt voor een ingelijst souvenir. Een mobiele ploeg
van BIVV gaat terzelfdertijd rond met ademtesters. Zij
bezoeken de omliggende cafés, waaronder uiteraard de
‘+ café’s’ die de aandacht voor nuchter sturen ten volle
ondersteunen.
Je kunt de stand bezoeken op 8 en 15 december, telkens
van 18.00 tot 23.00 uur op de Kerstmarkt.
Naast preventieve campagnes zijn ook controles gepland.
Rij dus alcoholvrij of maak gebruik van het ruime aanbod
aan openbaar vervoer. De bus is een prima alternatief
om te gaan shoppen, aperitieven of stappen.

Info
www.brugge.be/preventie

De Kerstloop in de Brugse binnenstad is op vrijdag
14 december aan de tweede editie toe. Start en aankomst bevinden zich op de Markt. Je kunt kiezen tussen
vijf of tien kilometer. Het parcours werd hertekend. In de
eerste ronde van vijf kilometer zit een nieuwe lus langs
de Sint-Jorisstraat en de Ezelstraat. Wie deelneemt aan
de tien kilometer neemt op de Markt de afslag naar de
tweede ronde. Die loopt langs het Astridpark tot aan
de Boninvest. Sfeer op de Burg is verzekerd dankzij de
Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid. Kleedkamers
en startmodaliteiten bevinden zich in Howest in de SintJorisstraat. De dienstregeling van De Lijn wordt aangepast. Tussen 19.30 en 22.00 uur rijden er geen bussen
van en naar de Markt.

Info
www.lopenvoorhetgoededoel.be

Cultuurcentrum zorgt voor
kerstsfeer voor jong en oud

Het Cultuurcentrum zet graag de deuren open voor kinderen en hun familie. Op zondag 23 december vindt de
eerste editie plaats van Kerstprikkels. ‘Kerstprikkels’
wordt een gezellige cultuur- en verwennamiddag voor
alle kinderen vanaf 6 jaar. Terwijl mama en papa de
laatste kerstinkopen doen, zijn de kinderen welkom in
de Stadsschouwburg. Vanaf 14.00 uur worden ze ondergedompeld in een mix van theater, knutselen, workshops en randanimatie. Om 17.00 uur zijn de (groot)
ouders welkom in de foyer, voor een gratis bal in ware
Nostalgia-stijl.

Info
www.kunstendagvoorkinderen.be

<
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DECEMBER DANCE 2012
Van 6 tot 16 december 2012
kunnen dansliefhebbers
weer hun hart ophalen tijdens het December Dance
Festival. Dit jaar focust
December Dance op het
Noord-Europese danslandschap: Finland, Zweden,
Noorwegen, IJsland en Denemarken. In deze landen
leeft een innovatieve en boeiende dansscene. Laat je
meevoeren door de muzikaliteit van onder meer Tero
Saarinen (FI), de eigenzinnigheid van Jyrki Karttunen
(FI), de esthetiek en humor van Kenneth Kvarnström
(SE/FI), de vernieuwingsdrang van het Cullberg Ballet
(SE) én de grandeur van het Göteborg Ballet (SE).
Traditiegetrouw biedt het festival ook kansen aan
jonge makers. Afsluiter van het festival is een feeërieke dansvoorstelling voor kinderen en families.
Bruggeling Frederik Provoost volgt het festival al vanaf
het begin.
BRUGGESPRAAK Je bent een trouwe fan van December
Dance?
Frederik PROVOOST Ik ga al sinds de eerste editie in 2007 naar driekwart van alle voorstellingen kijken en ik kon al heel wat indrukwekkende namen aan
het werk zien: Sidi Larbi Cherkaoui, Anne Teresa De
Keersmaeker, Akram Khan, Jérôme Bel, Trisha Brown,
Sasha Waltz, Jozef Nadj, Edouard Lock, José Navas,
Meg Stuart… Deze creaties worden ondersteund door
een sterke scenografie, een ingenieus lichtgebruik, interessante muziek, kostuums... Vaak gaat het om totaalspektakels. Soms wordt samengewerkt met een beeldend kunstenaar en de meeste grote producties in het
Concertgebouw worden ook live begeleid. Als melomaan
is dit mooi meegenomen.

Bruggespraak

BRUGGESPRAAK Hoe sta je tegenover meer experimenteel
werk?
F. PROVOOST Als dansliefhebber kunnen ook kleinere
producties mij bekoren, bijvoorbeeld die waar dansers
of choreografen als solist optreden. Ik denk daarbij aan
creaties van Louise Lecavalier, Charlotte Vanden Eynde,
Xavier Le Roy, Ivo Dimchev, Jérôme Bel met als uitvoerder Lutz Förster, Salva Sanchis... Het zoeken naar beweging en betekenis, het telkens opnieuw heruitvinden van
een danstaal, de eigen grenzen of de grenzen van het
genre verkennen en overschrijden, komen daar mooi
naar voren.
BRUGGESPRAAK Wat vind je van het programma van dit
jaar?
F. PROVOOST Het ene jaar kiezen Cultuurcentrum Brugge
en het Concertgebouw voor een choreograaf/curator,
het andere jaar leggen ze de focus op een bepaalde
regio. Dit jaar is dat Noord-Europa. Het programma ziet
er alvast veelbelovend uit. Ook nu is er weer veel aandacht voor livemuziek en is er een ‘December Dance
Platform’ voor aanstormend talent. Wie wil, kan voor de
voorstelling een gratis inleiding volgen.
BRUGGESPRAAK Mis je nog wat op dansvlak in Brugge?
F. PROVOOST Het aanbod is groot en gevarieerd.
De samenwerking tussen het Concertgebouw en
Cultuurcentrum Brugge is in die zin een pluspunt. Een
aantal choreografen keert regelmatig terug, maar er
bestaan nooit twee dezelfde voorstellingen. Hun constante zoektocht spreekt me enorm aan. Eén iets mis
ik wel: na de intense dagen van December Dance zou er
een soort ‘afkickperiode’ moeten zijn (lacht).

Tickets & info
december dance 12 - nordic waves, van 6 t.e.m. 16 december
2012, concertgebouw, stadsschouwburg, maz en belfort
december dance is een samenwerking van cultuurcentrum
brugge en concertgebouw, met de steun van norden - nordic
culture point en het fins cultureel instituut voor de benelux

Concert
gebouw
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Brugge hoofdstad van de klassieke muziek
Iedereen klassiek - 1 december 2012
Radiozender Klara roept heel Vlaanderen op om af te
zakken naar Brugge om er in het Concertgebouw kennis
te maken met de hoogtepunten uit de klassieke muziek.
Ook shoppen en schaatsen op klassiek kan die dag.

den Abeele en ook de Bolero en de Carmina Burana zullen niet ontbreken. Uitblazen kun je op het dakterras van
de Lantaarntoren in de Soundfactory waar je de muziek
in de hele stad kunt horen.

Programma

Interventies in de stad van 14.00 tot 18.00 uur
De hele namiddag zijn er van op ’t Zand tot op de
Burg frisse en spraakmakende muzikale interventies.
Tijdens het shoppen, duiken muzikanten her en der op.
Jachthoornblazers trekken door de winkelstraat. In de
Rodenbachzaal kun je fitnessen op symfonische muziek
van Artis Dulcedo o.l.v. Steve Boedt. Je kunt er ook spinnen op een mix van klassieke muziek. Kom schaatsen
op klassiek op de ijspiste op de Markt. Op onverwachte
straathoeken verrast Ensemble Leporello je met aria’s
uit bekende opera’s. Ook jonge dj’s en reporters gaan
aan de haal met klassieke muziek. Of bedien je liever
zelf de orgeljukebox in de Sint-Salvatorskathedraal?

Concertgebouw, van 11.00 tot 18.00 uur
• Zing mee met Bach o.l.v. dirigent Erik Van Nevel. Een
niet te missen kans voor alle koorleden uit de Brugse
regio.
• Recordpoging Cage 4’33”-: Word één van de musici op
het podium van het Concertgebouw met zoveel mogelijk verschillende instrumenten en doe mee aan de
uitvoering van dit weergaloze stilteritueel.
• Maak je eigen Klara! De hele dag zendt Klara live uit
vanuit het Concertgebouw. Kom met je favoriete klassieke cd naar het Concertgebouw en vertel de luisteraars waarom.
Oude muziek wordt nieuw leven ingeblazen door musici
als Amaryllis Dieltiens en Bart Naessens. Jos van
Immerseel brengt bekend werk van Camille Saint-Saens
en Claude Debussy. Er is Gregoriaans met Hendrik Van

CONCERT
GEBOUW
SERVIES

Concertgebouw
Servies
verwent
concertgangers

Info
alle activiteiten zijn gratis en onder voorbehoud van wijzigingen. volg alle nieuwtjes op www.concertgebouw.be en
www.bruggeplus.be!

Concertgebouw Servies staat voor gezellig tafelen voor of na een voorstelling. Op vertoon van je concertticket krijg je bovendien een culinaire verrassing. De deelnemende horecazaken leggen je extra in de watten met een
vlotte en snelle bediening voor het concert, zodat je ook rustig van je maaltijd
kan genieten. Voor het tweede jaar op rij bundelen Concertgebouw Brugge,
zeventien lokale horecazaken en de dienst Lokale Economie daarvoor de
krachten.
Er zijn verschillende formules. Voor het concert kun je kiezen uit één gang
(van 18.00-19.00 uur, voor concertbezoekers die de concertinleiding om
19.15 u willen bijwonen) of twee gangen (van 18.00 tot 19.45 uur).
Ook na het concert, vanaf 22.00 uur, bestaat de keuze uit één of twee gangen.
Het einduur vind je op www.concertgebouw.be.

Info
www.concertgebouw.be , waar je ook de folder van de actie kunt
downloaden om de deelnemende restaurants te ontdekken
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Cristina Iglesias “Pozo IV” - Courtesy of the artist
and Marian Goodman Gallery New York Paris.

QNX3:
Tegen Het Vergeten
‘Opdat we al die aanrakingen, al die
schoonheid, al die woorden en beelden
niet zouden vergeten.’
Na de druppelende stenen op de Burg
en het beeldend werk van Johan Tahon
in de Poertoren, is QNX3 te gast in het
Concertgebouw. Dit keer vormen emoties
en ontroering de rode draad. Maud Bekaert
en Peter Verhelst werken hiervoor samen
met enkele bijzondere kunstenaars. Dirk
Braeckman maakt emotionele ruimtes
met zijn foto's die verwant zijn aan schilderijen. Lili Dujourie, een van de belangrijkste kunstenaars van ons land, laat met
haar 'Memoires van de handen' zien wat er
met de klei is gebeurd toen die zich tussen
de handen bevond. Het kunstwerk 'Pozo IV'
(Spaans voor waterbron) van de Spaanse
kunstenares Cristina Iglesias is een landschapje waar water over stroomt. Het
gaat over tijd en over wat voorbij is. Maud
Bekaert toont enkele werken in leisteen:
een zwarte kubus en vingerafdrukken,
sporen van wie ons heeft aangeraakt. Van
Peter Verhelst zijn drie lamento's te horen.
Till-Holger Borchert selecteerde werk uit
de collectie van het Groeningemuseum:
"Noli me tangere" (Raak me niet aan).

Info
tot en met 30 december 2012 - concertgebouw
brugge (publieksfoyer niveau balkon2 ), 't zand
34, 8000 brugge, ingang via de lantaarntoren
het parcours is gratis te bekijken op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot
18.00 uur. gesloten op 11 november.
qnx3 is een project van brugge plus.
www.qnx.be
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Brugse kunstenaars, Kunstsalon
verenig jullie!
Sant 2012
Van 26 april tot en met 5 mei
2013 organiseert de dienst
Cultuur Brugge opnieuw de
Week van de Amateurkunsten
(WAK). Hiervoor zijn jullie nodig!

Stadshallen, Jan Garemijnzaal,
24 november tot en met 4
december, dagelijks open van
12.00 tot 17.00 uur, toegang
gratis

Ook dit jaar is de dienst Cultuur
op zoek naar verenigingen die
zich willen inzetten tijdens de
WAK. Wil je de Brugse Week van
de Amateurkunsten ondersteunen, het publiek uitnodigen, de
buitenwereld verrassen met je
talent of een interessante workshop organiseren? Alle voorstellen zijn welkom via dienst.
cultuur@brugge.be. De dienst
Cultuur publiceert de ingeschreven initiatieven in de Brugse
WAK-brochure die in april 2013
verschijnt. Naast verenigingen
zijn ook individuele kunstenaars
welkom. De dienst Cultuur organiseert opnieuw de kunstwandeling 'KunstTogen', de optredens
op de Burg 'WAcKo', het vrij podium 'Springplank', een poëziegebeuren en veel meer.

Brugge is aan de zevende editie toe van ‘Kunstsalon Sant’,
een tweejaarlijkse tentoonstelling voor beeldende kunstenaars. Door het grote succes
in 2010, moesten kunstenaars
zich dit jaar vooraf inschrijven met een of twee werken.
Dat kon vanaf 2 mei 2012. Op
2 augustus werd al de limiet
bereikt van vijfhonderd werken.
Van 24 november tot en met
4 december kun je een selectie
van de kunstwerken gaan bekijken in de Jan Garemijnzaal. De
geselecteerde werken maken
ook kans op een prijs van 1.500,
1.000 en 500 euro.

Info
voor alle vragen en inschrijvingsformulieren: dienst cultuur brugge,
ac 't brugse vrije, burg 11,
t 050 44 82 72,
dienst.cultuur@brugge.be

Info
dienst.cultuur@brugge.be,
t 050 44 82 84

Blijf op de hoogte van de
activiteiten van de dienst
Cultuur en schrijf je via
dienst.cultuur@brugge.
be in op onze nieuwsbrief! Je vindt ‘dienst
Cultuur Brugge’ ook
terug op Facebook.

Toerisme

<
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‘Visit Bruges, Visit more’
Het beeld van de bevallige dame die elke winter warmte blies over het
Brugse werelderfgoed is niet meer. Na vijf edities van de campagne ‘Brugge
Hartje Winter’ die elk jaar meer en meer winterse verblijfstoeristen naar de
stad lokte, is het tijd voor een andere insteek.
De komende winter wordt Brugge gepromoot als ideale bestemming voor
een korte stedentrip. Dat onder de slogan ‘Visit Bruges, Visit more’. Een
eigentijdse, frisse, grafische vormgeving op basis van de typische Brugse
skyline ondersteunt de campagne.
'Meer' is er deze winter ook op het vlak van evenementen en activiteiten, ook
voor Bruggelingen. Naast de eindejaarsklassiekers zoals de kerstmarkt, de
ijspiste en de ijssculpturen werd, in samenwerking met de Erfgoedcel, een
gloednieuwe digitale erfgoedwandeling gemaakt. Die biedt een nieuwe kijk
op het beleven van onze Werelderfgoedstad. Nieuw en niet te missen is de
lunch-actie die is uitgewerkt met toprestaurants. Zo doet Brugge haar naam
als mekka van de gastronomie opnieuw alle eer aan.

Info
www.visitbruges.be

Nieuwe openingsuren In&Uit Brugge
Op zondag 25 november opent het Historium de deuren
op de Markt. In het Historium komt er ook een nieuw
infopunt van Toerisme Brugge. Bezoekers kunnen er
terecht voor allerhande toeristische informatie.
De openingsuren van de twee bestaande infokantoren,
namelijk In&Uit op 't Zand en het infopunt in het station
worden afgestemd op die van het nieuwe infopunt op
de Markt.
De dienstverlening van In&Uit verandert niet. Bij In&Uit
kun je nog steeds terecht voor onder meer tickets voor
voorstellingen in de Brugse cultuurhuizen en voor toeristische en culturele informatie.

Vanaf 25 november kunnen bezoekers op volgende
uren terecht in de 3 infokantoren:
In&Uit Concertgebouw (toeristische en culturele info
& ticketing)
maandag tot zaterdag: 10.00 tot 17.00 uur
zon- en feestdagen: 10.00 tot 14.00 uur
Infokantoor Markt (toeristische info)
maandag tot zondag: 10.00 tot 17.00 uur
Infokantoor Station (toeristische info)
maandag tot vrijdag: 10.00 tot 17.00 uur
zaterdag, zon- en feestdagen: 10.00 tot 14.00 uur
www.inenuitbrugge.be, www.brugge.be/toerisme
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Bruggemuseum stelt
nieuwe Brugse
RECEPT
lekkernij voor
Brugse Beertjes: koekjes
In het kader van de Week van de
Smaak, gaf het Bruggemuseum
opdracht aan 'De Lange Bakker' Luk
Nonneman uit Brugge om een koekje te maken dat qua vorm en smaak
verwijst naar de Brugse geschiedenis. De ingrediënten zijn geïnspireerd
op producten die in de middeleeuwen
in Brugge verhandeld werden. De
berenvorm verwijst naar de legende
over onze eerste graaf Boudewijn met
de IJzeren arm. Hij doorboorde met
zijn lans de beer die de bossen rond
Brugge onveilig maakte
Het koekje werd voor de eerste keer
gebakken in het WZC Hallenhuis in
Sint-Andries door de bewoners en
hun familie onder de deskundige
begeleiding van bakker Luk. Wie zelf
Brugse beertjes wil bakken, vindt
hieronder het recept. Kleef het figuurtje hiernaast op karton, knip het uit en
gebruik het als mal. Met een mesje
kan je fijnere details op het koekje
tekenen. Niets houdt je nog tegen om
bij het volgende familiebezoek echte
Brugse beertjes op tafel te zetten! Wie
weet, wordt het wel een nieuw streekproduct.
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vol geschiedenis

Ingrediënten
250 gr. boter					
250 gr. bruine cassonad
e
135 gr. bloemsuiker
2 eieren
20 gr. sinaasappelconcent
raat (extract)
500 gr. bloem
8 gr. bakpoeder.
20gr. gemalen koriander
djes of korianderpoeder
5 gr. vanille extract (gezaa
en essence)
Gebruik als je kunt fair
trade producten
Hoe ga je te werk?
- Maak de boter mals.
- Voeg de cassonade
en de bloemsuiket toe
kneed goed.
en
- Meng de eieren onder
de
massa en kneed door.
- Doe het sinaasappele
- Doe het vanille extracxtract erbij en meng weer goed.
t erbij en meng opnieuw
- Zeef de bloem met het
goed.
bakpoeder en de koriander
boven het deeg.
- Kneed alles goed doo
r tot je een homogeen
krijgt.
deeg
- Rol het deeg op tot een
bal
en pak het in
met plasticfolie.
- Laat het deeg een nac
htje rusten in de koelka
st.
- Verwarm de oven op 180
°C
- Rol het deeg uit op 4
met een vormpje uit ofmm dikte en steek de koekjes
gebruik de afbeelding van
beer hiernaast.
de
- Leg ze op een met bak
pap
ier
beklede plaat en
bak ongeveer 16 minuten.
De baktijd hangt af van
de dikte van de koek.
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Oproep! Wie heeft nog herinneringen
aan het Brugsch Poppenspel Den Uyl?
Twee jaar geleden klopte de Heemkundige Kring Arsbroek aan bij de
Erfgoedcel Brugge en het Bruggemuseum met een projectidee rond het
‘Brugsch Poppenspel Den Uyl’. Den Uyl, ontstaan in Assebroek in 1942, reisde rond in heel West-Vlaanderen en bouwde een reputatie op van een van de
meest vooruitstrevende en best uitgeruste poppentheaters van Vlaanderen.
De laatste voorstelling van Den Uyl zou hebben plaatsgevonden in 1980. Acht
jaar later werd de verzameling poppen, decors, speelteksten en rekwisieten
geschonken aan het Volkskundemuseum. De Heemkundige Kring Arsbroek
kwam bovendien iemand op het spoor die nog een grote verzameling documentatie over Den Uyl bezit: foto's, brochures, posters, speelteksten, statuten, krantenknipsels,…
Dit materiaal zal goed van pas komen voor de tentoonstelling en de publicatie die het Bruggemuseum samen met Arsbroek wil realiseren in het najaar
van 2013. Daarnaast is het Bruggemuseum ook plannen aan het smeden om
het erfgoed van Den Uyl nieuw leven in te blazen met een theatervoorstelling
door Ultima Thule, vandaag een toonaangevend gezelschap op het vlak van
poppentheater.

Oproep! Het Bruggemuseum is op zoek naar getuigenissen over poppentheater Den Uyl. Speelde je zelf nog mee in dit gezelschap of was je
er op een of andere manier bij betrokken? Heb je ooit een voorstelling
van Den Uyl gezien? Neem dan contact op met het Bruggemuseum:
info@bruggemuseum.be. Elke waardevolle tip geeft recht op een gratis
exemplaar van de publicatie over Den Uyl, die in het najaar van 2013
verschijnt.

Tot 27 januari 2013 ‘Janet Cardiff –
Thomas Tallis: The Forty Part Motet’
De Canadese hedendaagse kunstenares Janet Cardiff exposeert haar installatie 'The Forty Part Motet' op de Memlingzolder. Veertig afzonderlijk opgenomen stemmen weerklinken door evenveel luidsprekers die in een ovalen
vorm de ruimte strategisch vullen. Samen weerklinkt een motet van de 16de
-eeuwse componist Thomas Tallis: 'Spem in alium', gecomponeerd voor
acht koren van vijf stemmen. Zo staan ook de luidsprekers opgesteld: in acht
groepjes van vijf.

Bruggemuseum:
Laatste kans om
stempels te
verzamelen!

Naast de permanente collecties van
Musea Brugge kunnen inwoners van
Brugge ook de tijdelijke exposities
gratis bezoeken. Het volledige tentoonstellingsprogramma vindt u op
www.museabrugge.be.

Info
sint-janshospitaal, mariastraat 38
dagelijks open van 9.30 tot 17.00 uur,
maandag gesloten

Nog tot eind 2012 kun je stempels verzamelen op jouw
Bruggemuseumpaspoort.
Kom op één van de 12 plekken
de geschiedenis van Brugge
ontdekken en ontvang alvast
de unieke Bruggemuseumverjaardagskalender.

<
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Sire, schakel en schutters
Sint-Sebastiaan in het vizier
van Jimmy Kets
Op 20 oktober 2012 opende in het Volkskundemuseum
de vierde expo van Snapshot, een reeks fototentoonstellingen rond het immaterieel erfgoed van Brugge.
Fotograaf Jimmy Kets neemt je mee achter de schermen
van de schuttersgilde Sint-Sebastiaan van Sint-Kruis.
BRUGGESPRAAK Wat was jouw opdracht?
JIMMY KETS ‘Erfgoedcel Brugge en het Bruggemuseum
vroegen me om de ‘sireschakel’ van de schuttersgilde in
beeld te brengen. Dat is een ketting die de schutters een
keer per jaar tijdens de sireschieting kunnen winnen.
Wie erin slaagt op de staande wip de hoofdvogel af te
schieten, is voor één jaar sire. Hij mag dan ook even de
sireschakel dragen.’
BRUGGESPRAAK Wat is er zo speciaal aan die sireschakel?
J. KETS Het is eigenlijk een collectiestuk van het
Bruggemuseum. De Sint-Sebastiaansgilde kreeg ze vermoedelijk rond 1560 cadeau. In de loop der jaren werden
er een aantal stukken aan toegevoegd en hersteld. In
tegenstelling tot de meeste museumstukken, gebruikt
de gilde de sireschakel nog één keer per jaar, namelijk
tijdens de feestweek die volgt op de sireschieting. Op dat
moment heb ik dan ook de sire, de schakel en de schutters in beeld gebracht.
BRUGGESPRAAK Hoe werd je er ontvangen?
J. KETS Heel gastvrij. Het was een feestweek in de meest
letterlijke zin. De schuttersclub is een sportieve groep
vrienden. Ik ben zelf geen Bruggeling, maar die afstand
was net inspirerend. Een Brugse fotograaf had wellicht
heel andere beelden gemaakt en net die subjectiviteit
maakt ons werk zo boeiend.

SOUVENIRS,
Foto’s, filmpjes en Elixir voor
een namiddag vertelplezier
Naar aanleiding van de Seniorenweek (nog tot en met
25 november 2012), presenteert Erfgoedcel Brugge het
project Souvenirs.
Wat? Vijf koffers, elk rond een specifiek thema, vormen de basis om ouderen herinneringen te laten ophalen over vroeger. Aan de hand van oude filmpjes, foto’s
of voorwerpen uit het verleden prikkelt de Erfgoedcel
mensen om hun verhaal te vertellen.
Voor wie? De koffers zijn een inspiratiebron voor al wie
met ouderen in gesprek gaat: medewerkers in rusthuizen, woon- en zorgcentra, ziekenhuizen of dienstencentra. Ook binnen seniorenverenigingen kunnen de koffers
een aanleiding zijn voor een namiddag vertelplezier.
Waarom? Erfgoedcel Brugge ontwikkelde deze koffers in eerste instantie om met ouderen rond erfgoed te
werken. Op die manier willen ze hen stimuleren om te
praten over hun leven, vroeger en nu. De oude filmpjes,
foto’s en voorwerpen zijn daarvoor uitermate geschikt
en roepen bij heel wat ouderen herinneringen op. De
verhalen die naar boven komen, helpen de Erfgoedcel
om het verleden beter te documenteren.
Hoe werkt het? Er zijn vijf koffers die elk een thema
behandelen: school, zorg, religie, werk en vrije tijd. De
namiddag start met een inleidend filmpje, waarna de
deelnemers kunnen reageren. De voorwerpen en fotobladen worden getoond, de begeleider stelt er vragen
over. Ter afwisseling worden ook enkele doe-opdrachten
uitgevoerd.

Info

Info en reserveren

nog tot 13 januari 2013, volkskundemuseum, balstraat 43,
8000 brugge, di-zo van 9.30 tot 17.00, gesloten op maandag,
25 december en 1 januari, bruggelingen gratis,
www.erfgoedcelbrugge.be/snapshot

www.erfgoedcelbrugge.be/souvenirs vanaf 22 november,
erfgoedcel brugge, t 050 44 50 48 of
info@erfgoedcelbrugge.be

Bruggespraak
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Brugge Unesco
Werelderfgoed
Na het Begijnhof in 1998 en het Belfort in 1999, voegde het
Werelderfgoedcomité op 30 november 2000 het historische stadscentrum van Brugge aan de Werelderfgoedlijst
toe. Brugge is uitzonderlijk gaaf bewaard binnen de 13deeeuwse omwalling. Het stadsweefsel en het patroon van
de oorspronkelijke bebouwing bleven grotendeels intact en
duidelijk herkenbaar. Heel kenmerkend voor Brugge zijn
de gotische baksteenarchitectuur en de neogotische architectuur die de eeuwenoude bouwtraditie in de negentiende
eeuw voorzette. Het Belfort met de hallen, het Begijnhof,
de middeleeuwse hospitalen, de kerken en kloosters… zijn
ook elementen die tot de erkenning hebben geleid. Deze
erkenning is daarenboven onlosmakelijk verbonden met
Brugge als bakermat van de Vlaamse Primitieven, met Jan
van Eyck en Hans Memling als centrale figuren.

Brugge levende stad
versus behoud en beheer van
de UNESCO-werelderfgoedsite
Brugge is een levende stad waar mensen wonen, studeren en werken. In de werelderfgoedzone wonen
ca. 20.000 Bruggelingen op 370 hectare. Volgens het
Kunststedenonderzoek dat in 2011 werd uitgevoerd kreeg
Brugge in 2011 955.000 verblijfstoeristen over de vloer
(goed voor 1,7 miljoen overnachtingen) en 2,9 miljoen dagtoeristen. We spreken dus van bijna 4 miljoen bezoekers op
jaarbasis, waarvan bijna 1 miljoen verblijfstoeristen.
Brugge kent een jarenlange traditie op het vlak van behoud,
restauratie en herwaardering, maar hier wordt ook vandaag gebouwd, met heel wat discussies als gevolg. In dat
kader stuurden Brugse erfgoedverenigingen alarmerende
brieven naar het Unesco-hoofdkwartier in Parijs waarin ze
hun bezorgdheid neerschreven over het gevoerde beleid in
Brugge.
In maart 2010 kwam een delegatie van Unesco/Icomos naar
Brugge om de ware toedracht na te gaan en te bekijken hoe
de Stad omgaat met het bouwkundige erfgoed.
In juni 2010 volgden de aanbevelingen en suggesties van
de delegatie om het Werelderfgoed optimaal te beheren
voor Vlaanderen en de Stad Brugge. Het World Heritage
Committee (WHC) bekrachtigde de aanbevelingen voor
Brugge op 28 juli 2010. Dit betekende dat de stad én de
Vlaamse overheid actie moesten ondernemen om een passend antwoord te bieden aan Unesco.

<
dossier

		
		 Enkele Unesco-aanbevelingen:
-		 De historische binnenstad moet een nog grotere,
wettelijke bescherming krijgen en beschermd
worden als stadslandschap.
-		 Een strengere en meer behoudsgezinde houding
ten opzichte van gebouwen die architectuurhistorisch als minder belangrijk worden beschouwd.
-		 Veranderingen van de stedelijke typologie worden
afgeraden en er wordt gewezen op de impact van
de ruimtelijke en economische ontwikkelingen in
de onmiddellijke omgeving van het Werelderfgoed.
-		 Visuele impactstudies bij alle belangrijke projecten, zoals industriële installaties, in het omgevende landschap zijn aangewezen.
-		 Het aanstellen van een Expertencommissie kan
een voordeel zijn.

Het actieplan van de Stad Brugge
Het Brugse stadsbestuur reageerde snel. Al op 26
juni 2010, één maand voor de 34ste sessie van het
Werelderfgoedcomité, werd een actieplan opgemaakt die
de aanbevelingen ter harte nam. Dit plan is ondertussen
een leidraad voor de stedelijke diensten. Er gelden strenge
voorwaarden voor slopen en visualisatiestudies zijn verplicht bij grootschalige projecten in de binnenstad of in de
onmiddellijke omgeving ervan.
Van een integrale bescherming van de werelderfgoedsite als
stadslandschap werd afgestapt omdat dit voor onoverkomelijke juridische en administratieve problemen zou zorgen.
De Vlaamse overheid is wel van plan een selectief beschermingstraject voor stadslandschappen te ontwikkelen.
Het behoud en beheer van het UNESCO-werelderfgoed
Brugge, naast de bescherming van een aantal stadsgezichten, moet gepaard gaan met het ontwikkelen van een globale beheersvisie voor de hele binnenstad.
Op 21 januari 2011 besliste het College om een opdracht
uit te schrijven en de nodige kredieten vast te leggen voor de opmaak van een ‘State of Conservation’
en ‘Managementplan’ voor het Brugse UNESCOwerelderfgoed. Deze opdracht werd op 8 juli 2011 gegund
aan studiebureau SumResearch in samenwerking met het
Raymond Lemaire International Centre for Conservation
van de KULeuven.

Wat zijn het ‘Statement of Universal
Value’, de ‘State of Conservation’ en
het ‘Managementplan’
De Werelderfgoedconventie verplicht het opstellen van een
aantal noodzakelijke beleidsdocumenten voor het behoud
en beheer van Werelderfgoedsites.

Bruggespraak
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Het eerste zeer belangrijke document is het ‘Statement of
Outstanding Universal Value’ (SOUV). Daarin staan de kenmerken en criteria die de Uitzonderlijke Universele Waarde
uitmaken van een goed beleid en de opname ervan op de
werelderfgoedlijst motiveren.
Het tweede document is het ‘Managementplan’, een plan
van aanpak van alle verantwoordelijke partijen samen.
Daarin staat hoe de werelderfgoedsite, in ons geval de
historische binnenstad én haar bufferzone, behouden
en beheerd moet worden, ook volgens de internationale
Unesco- en Icomos-verdragen.
Het derde noodzakelijke element is de opmaak van een
‘State of Conservation’ (SOC), een jaarlijks terugkerend verslag aan Unesco waarin alle beheersdaden en ingrepen van
het Stadsbestuur in en om het werelderfgoed beschreven
worden. Het Werelderfgoedcomité kan hiermee nagaan of
voldoende inspanningen geleverd worden voor het behoud
en goed beheer.

Brugges ‘State of Conservation’ en
‘Managementplan’
Brugge ging verder dan wat Unesco vroeg. De Stad wou namelijk ook
onderzoeken wat sinds de opmaak van het Structuurplan voor de historische binnenstad in 1972 veranderd is: hoe is de stad geëvolueerd,
welke waren de doelstellingen van toen en hoe moeten zij vandaag
geïnterpreteerd worden?
Daarom werd een driedelige opdracht uitgeschreven:
• Het eerste deel is de actualisatie van het Structuurplan 1972, met
bijzondere aandacht voor de analyse van de functies in de Brugse
binnenstad tussen 1972 en 2012.
• Het tweede deel is een evaluatie van de huidige toestand van de
stad.
• In deel drie wordt een strategie voor het werelderfgoedmanagement voorgesteld. Deze strategie moet toelaten een aantal specifieke doelstellingen te realiseren.
Het Managementplan onderstreept de wens van de stad Brugge om
de historische binnenstad en haar omgeving te beschermen als een
bron van unieke cultuurhistorische informatie.

Tot slot
Precies één jaar na aanvang is de studie afgerond. Op 6 juli 2012 werden de belangrijkste bevindingen en de krachtlijnen voor het verder
beleid voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Het College stemde hiermee in en koppelt daar een aantal bijkomende
studieopdrachten en planningsinstrumenten aan (zoals ‘thematische
RUP’s stadslandschap Brugge’ en een ‘Hoogbouwvisie’) die moeten
leiden tot een heel consequent en eenduidig beheer van de stad.

Het vernieuwde skatepark aan Het Entrepot werd op 13
oktober 2012 feestelijk geopend. De Stad heeft 100.000
euro geïnvesteerd in de verdere uitbouw van het skatepark. De firma Concrete Dreams, een team van skaters,
vervaardigde de betonnen kunstwerken ter plaatse. De
constructies lopen naadloos in elkaar over en werden
in samenspraak met de plaatselijke skaters ontworpen.
Naast een aantal banks, een wallride en een quarterpipe
van meer dan 20 meter lang werden er een aantal nieuwe losstaande toestellen geplaatst. Ook het skate-parcours werd verbeterd. Het nieuwe skatepark voldoet aan
de steeds nieuwe wensen van skaters. Skaters, bladers
of andere wieltjes zijn welkom! Graffiti-kunstenaars
kunnen het park opnieuw een kleurtje geven.
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Nieuw skatepark aan Het Entrepot
loopt op wieltjes

Zwembaddagen in teken van
onthaasting en gezonde voeding
In en rond het Jan Guilinizwembad vinden nog tot 24
november 2012 verschillende activiteiten plaats in het
kader van de Zwembaddagen. Ontspanning, gezonde
voeding, onthaasten en relaxen zijn dit jaar de centrale
thema’s.

Info

Jeugddienst lanceert
‘mo gow… e vulle frigow’!
‘Mo gow… e vulle frigow’ is de eerste jaaractie waarmee
de Jeugddienst op zoek gaat naar de meest energiezuinige vereniging. Alle Brugse jeugdverenigingen kunnen
deelnemen aan deze jaaractie om uiteindelijk kans te
maken op een volledig gevulde energiezuinige koelkast
met A++label, ter waarde van 599 euro. Via deze actie
wil de Stad jeugdverenigingen bewust laten omgaan met
hun energieverbruik.

Info
www.jeugddienstbrugge.be/jeugdwerk/mogowevullefrigow

KSA Ter Straeten en KSA De
Blauwvoet krijgen nieuwe lokalen
De Stad werkt volop aan de bouw van jeugdlokalen bij
zowel KSA Ter Straeten in Sint-Michiels als bij KSA De
Blauwvoet in Koolkerke. KSA Ter Straeten krijgt er een
nieuw en ruim werkingslokaal bij. KSA De Blauwvoet
kan zich verheugen op 2 nieuwe werkingslokalen en een
splinternieuw leiderslokaal.
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meer info over de activiteiten vind je bij de sportdienst,
t 050 72 70 00, sportdienst@brugge.be of
www.brugge.be/sport

Brugge is Sportelgemeente

De Stad Brugge mag zich sinds kort Sportelgemeente
noemen. Steden en gemeenten krijgen de erkenning
van Bloso voor de inspanningen die ze leveren om vijftigplussers aan het sporten en bewegen te zetten. Het
aanbod van de Sportdienst bestaat onder meer uit een
seniorensportacademie op dinsdag en donderdag, seniorensport op pleintjes, seniorensportnamiddagen, gezamenlijke deelname aan de provinciale seniorensportdag
en aan de Senior Games. Jaarlijks organiseert de dienst
Welzijn lente- en herfstwandelingen voor senioren. Ook
Buurtsport OCMW beschikt over een attractief weekaanbod voor vijftigplussers.
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Rode Duivels spelen in
Jan Breydel

Extra mogelijkheden voor voetballers op nieuw kunstgrasveld
Koude Keuken

De Rode Duivels komen naar Brugge. Ons nationale
voetbalelftal speelt op woensdag 6 februari 2013 tegen
Slowakije in het Jan Breydelstadion. Gastheren voor
deze vriendschappelijke voetbalinterland zijn de Stad
Brugge, Club en Cercle Brugge.

Nieuwe Sport-AXI-bonnen
beschikbaar
Bruggelingen met een OMNIOstatuut of participatiekaart
van het OCMW kunnen sinds
16 oktober 2012 opnieuw
sport-AXI-bonnen krijgen bij
de Sportdienst. Eén persoon
heeft recht op 50 euro. Is er een
tweede gezinslid, dan is dat 75
euro. Met de bonnen kun je volgende zaken betalen: lidgeld (of
een deel ervan) bij een Brugse
sportvereniging, sportkampen
op Brugse bodem, sportshopkaarten of initiatielessen van
de Sportdienst, andere erkende
sportieve initiatieven op Brugse
bodem. Sport-Axi-bonnen kunnen niet gebruikt worden voor
jeugdwerk, kinderopvang of
schoolactiviteiten.

Het sportpark de Koude Keuken in Sint-Andries beschikt
sinds kort over een voetbalterrein in kunstgras. Zowel
voetbalploegen, scholen als individuele gebruikers kunnen het terrein reserveren voor trainingen of wedstrijden.
Een veld in kunstgras biedt heel wat extra trainings- en
wedstrijdcapaciteiten. Op het terrein is ook veldverlichting voorzien, waardoor je kunt voetballen tot 21.00 uur
op winterse avonden. Je kunt het terrein en de bijhorende
kleedkamers dagelijks reserveren. Tijdens weekdagen is
dit van 8.00 tot 21.00 uur. Op vrijdag kan dat tot 22.00 uur,
op zondag tot 13.00 uur. De tarieven zijn dezelfde als die
van de andere stedelijke sportterreinen.

Info
reserveren via de sportdienst brugge, t 050 72 70 10 of
sportdienst@brugge.be.
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Brugge studentenstad
zit in de lift
Brugge zit in de lift als studentenstad. Dat blijkt uit de
cijfers van het aantal ingeschreven studenten. Zowel
Howest en KHBO tellen in Brugge samen zo'n 6300 studenten, met dit jaar 5 tot 10 procent meer eerstejaars.
Beide hogescholen kennen een sterke stijging op het
vlak van gezondheidszorg.
Bij KHBO is de opleiding Verpleegkunde, één van de
knelpuntberoepen, een sterke stijger met ruim 40 procent meer eerstejaars. Naast het studiegebied gezondheidszorg biedt de KHBO in Brugge ook opleidingen
aan in de Handelswetenschappen & Bedrijfskunde en
Lerarenopleiding. KHBO bouwt op termijn nog een nieuwe campus aan het station van Brugge, op de plaats waar
vroeger de KHBO Campus Sint-Michiels gevestigd was.
Ook bij Howest stijgt het studentenaantal in de Brugse
campussen opvallend. Daar zijn het vooral de opleidingen en trajecten in de gezondheidszorgsector die
er 15 tot 35 procent op vooruit gaan: Sociaal werk,
Verpleegkunde, Toegepaste psychologie, Sport en bewegen, Biomedische laboratoriumtechnologie en Bioinformatica. Howest zal dan ook starten met een nieuwe
bachelor in de Gezondheidszorg en de hogeschool wil
eveneens een centrum voor Gezondheidszorg oprichten in Brugge en/of Oostende. Howest maakt deel uit
van de Associatie UGent en de professionele bachelor
Verpleegkunde werkt nauw samen met de UGent.
Rest dan nog het Europacollege dat vandaag 325 studenten van 54 verschillende nationaliteiten telt.

Students on Ice
Op 18 december 2012, tussen 19.00 en 21.00 uur,
kunnen alle Brugse studenten opnieuw gratis
schaatsen op de Markt. Terwijl ze zich goed uitleven
en van een gratis drankje genieten, zorgt een live
DJ van Villa Bota voor extra sfeer. Allen daarheen!
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Lees Meer!
Op zondag 9 december vindt de tweede aflevering van Lees Meer!, het boekenprogramma van de
Openbare Bibliotheek Brugge, plaats in het Brugse
Concertgebouw. Vaste presentator Freek Braeckman
interviewt drie auteurs, van wie er op dit moment één
bekend is: Tommy Wieringa. Wieringa stelt zijn nieuwe
roman ‘Dit zijn de namen’ voor, maar is toch vooral
bekend van het succesvolle ‘Joe Speedboot’. De affiche
wordt nog aangevuld met twee klinkende namen. Volg
www.brugge.be/cabrio voor een update. Van elk besproken boek verloot boekhandel De Reyghere een exemplaar onder de aanwezigen.
Lees Meer! is een organisatie van de Openbare
Bibliotheek Brugge i.s.m. Passa Porta, Concertgebouw
Brugge en Boekhandel De Reyghere

Info
zondag 9 december 2012, 11.00 uur, concertgebouw
brugge (kamermuziekzaal), 7 euro (vrienden biekorf 5 euro /
discoverypas 3,50 euro), reserveren op www.ticketsbrugge.be

Kennismaken met het
e-boek
Je ziet ze steeds vaker opduiken in het straatbeeld: de
e-boeken. Hip in Amerika, maar wat zijn ze precies en
vooral: waar vind je ze en hoe kan je ze lezen? Een bibliotheekmedewerker geeft een theoretische omkadering
en demonstreert daarna met verschillende e-readers en
een tablet. Achteraf is er tijd voor vragen.

Info
praktisch: zaterdag 24 november om 10.30 uur, hoofdbibliotheek biekorf (striphoek), kuipersstraat 3, 8000 brugge,
gratis, openbare bibliotheek brugge

Mobiliteit
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Project dooRlopende straten Digitale reisinformatie De
Lijn gebundeld
Aan het begin van veel straten op het Brugse grondgebied staat het bekende F45-bord, dat duidelijk maakt
dat het om een doodlopende straat gaat. Veel van deze
straten lopen effectief dood voor bestuurders van auto's
en vrachtwagens. Voetgangers en fietsers die tot het
einde van de straat gaan, merken dat in vele gevallen die
situatie voor hen niet geldt en dat zij wel door kunnen.
Omdat mensen die niet in de buurt wonen de situatie
niet of nauwelijks kennen, stapt Brugge mee in het project ‘dooRlopende Straten’.
Concreet komt het er op neer dat op de F45-borden een
sticker wordt aangebracht waardoor duidelijk wordt dat
voetgangers en fietsers wel door kunnen. De aanpak
moet het aanbod aan voet- en buurtwegen beter bekend
maken. De eerste sticker werd geplakt in de August
Vermeylenstraat in Sint-Jozef tijdens de ‘Week van de
Mobiliteit’ (16-22 september).
Het is de bedoeling dat dit initiatief navolging krijgt in de
binnenstad en de andere deelgemeenten.
Intussen bereidt de Kamercommissie Infrastructuur,
Verkeer en Overheidsbedrijven een wetsvoorstel voor
om de doorlopende straat een juridisch statuut te geven
en in de wegcode te verankeren. In afwachting van dit
juridisch sluitend bord, brengt de Stad de stickers aan.
Dit project wordt in samenwerking met “Steunpunt
Straten vzw” en de “International Federation of
Pedestrians” (IFP) georganiseerd.

De digitale toepassingen van De Lijn waren tot voor kort
enkel consulteerbaar op de homepagina van De Lijn.
Sinds kort wordt alle digitale informatie gebundeld op
de website www.mijnlijn.be. Op deze website vind je alle
applicaties die De Lijn ontwikkelde voor smartphone,
web of mail. Met de routeplanner bereken je de beste
reisweg van deur tot deur op basis van een adres, het
NMBS-station of een herkenningspunt. Je vindt er ook
informatie over omleidingen. De bezoeker krijgt via
icoontjes een overzicht van alle mogelijke toepassingen. Een korte omschrijving van de applicatie krijg je na
één keer doorklikken. Wie dat wil, kan ook een selectie
maken via welk kanaal hij persoonlijke informatie wil
ontvangen: via web, mail of smartphone.

Gratis probeertickets De Lijn
In november bieden de Stad
en De Lijn de bewoners van
de wijk rond het Penitentiair
Complex de mogelijkheid
om lijn 9 gratis uit te proberen. Met het probeerticket dat zij in de brievenbus
krijgen, kunnen zij alleen
of met 2 personen samen,
tussen 1 en 30 november,
vanaf een halte op deze lijn een gratis busreis heen en
terug maken naar het centrum.

kort geknipt <

Project Stevin ter inzage tot
begin december 2012
Met het project Stevin wil Elia, de beheerder van
het Belgische transmissienet voor elektriciteit,
zijn 380kVolt-net uitbreiden tussen Zomergem en
Zeebrugge. Dit net maakt deel uit van de ruggengraat van het Europese elektriciteitstransmissienet. De netversterking is noodzakelijk voor de
aansluiting van de offshore windmolenparken in
de Noordzee, de toekomstige onderzeese verbinding met Engeland en de aansluiting van decentrale productie in West-Vlaanderen. Het project
moet bijdragen tot een duurzame elektriciteitsvoorziening in Vlaanderen, in België en in Europa.

Federale
Overheid
organiseert infocampagne
rond Seveso-bedrijven
In november organiseert de FOD Binnenlandse Zaken
een informatiecampagne over de Seveso-risico’s en de
beschermingsmaatregelen. Een Seveso-bedrijf is een
bedrijf waar een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig is. Vanaf 8 november zal via verschillende
kanalen informatie over het Seveso-riscio beschikbaar
zijn (tv-spot, brochure,…). In Brugge zijn er drie hoge
drempel Seveso-bedrijven: Pemco, Umicore en Fluxys.

Brandhoutdag op 25 november

Stappen in de procedure
Met de definitieve vaststelling van het Gewestelijk
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) door de
Vlaamse regering in juli 2012 is het eerste deel
van de vergunningsprocedure afgerond. Het tracé
is nu planologisch vastgelegd en het GRUP vormt
de basis om een stedenbouwkundige vergunning
aan te kunnen vragen.
Voor de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning moet Elia een milieueffectrapport
(MER) over het project te laten opmaken. Het
goedgekeurde MER zal de Vlaamse overheid helpen te beslissen over de vergunningsaanvraag en
over welke milieumaatregelen genomen moeten
worden.

Inspraak in het MER-onderzoek
In Brugge vond op 15 november jl. een infosessie plaats. Elia wilde de betrokkenen bewoners
de mogelijkheid wou bieden om individueel toelichting te krijgen en het milieuonderzoek mee
inhoud te geven. Omwonenden, terreineigenaars en pachters werden door Elia op de hoogte
gebracht.
Tot 5 december a.s. kunnen de bewoners het dossier bij de betrokken gemeente- en stadsbesturen, namelijk Blankenberge, Zuienkerke, Brugge,
Damme, en Maldegem, Sint-Laureins, Eeklo en
Zomergem, inkijken. Ze kunnen dan ook hun
opmerkingen op het voorgestelde onderzoek geven.

Info
www.elia.be/nl/projecten/netprojecten/stevin
over de inspraakmogelijkheid tijdens het mer kun je
terecht bij jouw stad/gemeente of op de website van
de dienst mer: www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/inspraak/hoe-inspreken

Bruggespraak

Op de Brandhoutdag, op 25 november 2012 in het
Tillegembos, kunnen particulieren terecht met al hun
vragen over het gebruik van hun zaag- en snoeiwerk. De
brandhoutbeurs loopt van 11.00 tot 16.00 uur. Om 14.00
uur is er een openbare brandhoutverkoop voor particulieren

Info
www.bosgroephoutland.be (doorklikken naar activiteiten)

Bellen naar 112: enkel in nood
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wijst
erop dat te veel mensen het Europees noodnummer 112
bellen zonder dat ze dringend de brandweer, een ziekenwagen of de politie nodig hebben. Zo kan kostbare
tijd verloren gaan wanneer andere bellers dringend hulp
nodig hebben.
Bel geen noodnummers bij wijze van grap of om een taxi
te bellen en zie er op toe dat het toetsenbord van je GSM
geblokkeerd is, zodat je niet per vergissing een noodnummer belt.

Werken bij de Stad?
Brugge is een stad in volle ontwikkeling, een
stad met ambitie die nieuwe uitdagingen niet uit
de weg gaat. Ook jij kunt je steentje bijdragen.
Voor een overzicht van onze vacatures, ga naar
www.brugge.be/vacatures.
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Muurkrant
Boekhouden

Is werken met tabellen jouw talent?
Ben je administratief vaardig en heb
je kennis van boekhouden? Dan ben
jij onze redder in nood. Bij Wieder
vzw, de vereniging waar armen het
woord nemen, staan we te springen
om jou te verwelkomen!

Info
wieder vzw, pascale cockhuyt, t 050 33
54 84, vzwwieder@hotmail.com

Luisterhelden

Kun jij je inleven in moeilijkheden
die anderen doormaken? Wil je
minimum 4 uren per week vrijmaken? Word dan vrijwilliger bij TeleOnthaal! Tele-Onthaal (106) stelt
haar telefoonlijnen 24u op 24u open
voor iedereen die in alle anonimiteit
wil praten.

Info

Win een slotenbon ter waarde van 10 euro
Een goed gesloten, gemarkeerde fiets ontmoedigt
fietsendieven. Bovendien maakt het unieke markeernummer het mogelijk om je fiets op te sporen en terug te bezorgen bij diefstal.
Je kunt je fiets gratis laten markeren bij de
Fietsmarkeerdienst, Hooistraat 17, 8000 Brugge,
t 050 34 69 33 en dat telkens op woensdag van
14.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 16.00 tot 18.00
uur en elke eerste en derde zaterdag van de maand
van 9.00 tot 12.00 uur. Aan het station staat het Fietspunt in voor het
markeren.
Ook een goed slot beperkt de kans dat je fiets gestolen wordt. Daarom
verspreiden we onder de lezers van Bruggespraak 20 kortingsbonnen
voor een goed, degelijk slot.
Wil je kans maken op een van deze kortingsbonnen, beantwoord dan
onderstaande wedstrijdvraag:
Hoeveel fietsen werden sinds 1 januari 2012 al gemarkeerd
(= gelabeld of gegraveerd)?

tele-onthaal, christine van damme, t
050 37 37 26, secretariaat@teleonthaalwestvlaanderen.be

Je kunt de kortingsbon inruilen bij een van de 16 deelnemende fietshandelaars. Voor meer info over de deelnemende fietshandelaars en
fietsdiefstal in het algemeen, surf naar www.brugge.be/preventie

Awel

Antwoordkaart:

Luister jij graag naar kinderen en
jongeren met een verhaal, een vraag
of een probleem? Ben je betrouwbaar en meevoelend? Je bent welkom op onze infoavond in Brugge.

Info
awel, sofie devarwaere, t 02 534 37 43,
info@awel.be

Sinds 1 januari 2012 werden _____ fietsen gemarkeerd
Naam:
Voornaam:
Adres:
Telefoon:
Stuur je ingevulde antwoordkaart vóór 15 december 2012 naar de Preventiedienst,
Blinde Ezelstraat 1, 8000 Brugge of kom even langs op dit adres.

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

meldingskaart

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

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 050 44 85 85
(verzakking, losliggende
tegels…)
Milieufoon 050 33 60 60
(lawaai, stank, sluikstorten…)
Meldpunt 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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HOEVE HANGERIJN

4

DIVERSITEIT EN PREVENTIE

Hoeve Hangerijn is open: ‘Kom maar gewoon zoals je bent’

Praat voor het ploft! Witte lintjescampagne tegen huiselijk
geweld
5 ‘Praat voor het ploft!’
	Draag een wit lintje!
	Film ‘Te doy mis ojos’
	Brochure holebiboeken en –films doorbreken taboes
	Tweede druk ‘De hele wereld in je stad’ is klaar

6

PREVENTIE en leefmilieu

7

leefmilieu

HouD je stoep netjes, ook in de winter!
	De Energiejacht kan tot 140 euro/jaar opleveren!

SNAPSHOT 4 Sire, schakel en schutters Sint-Sebastiaan in het
vizier van Jimmy Kets
	SOUVENIRS, Foto’s, filmpjes en Elixir voor een namiddag vertelplezier

19 DOSSIER

	Brugge Unesco - Werelderfgoed
	Brugge levende stad versus behoud en beheer van de UNESCOwerelderfgoedsite
20 Het actieplan
	Wat zijn het ‘Statement of Universal Value’, de ‘State of
Conservation’ en het ‘Managementplan’
21 Brugge maakt een ‘State of Conservation’ en ‘Managementplan’
	TOT SLOT

22 JEUGD

	Samen op weg naar goedkopere groene energie
8 Uitbreiding verkooppunten bedrijfsafvalzakken
	Gezocht: enthousiaste kandidaten voor de Milieu- en
Natuurraad te Brugge (Minara-B)

9

18 ERFGOED

	Nieuw skatepark aan Het Entrepot loopt op wieltjes
	Jeugddienst lanceert ‘mo gow… e vulle frigow’!
KSA Ter Straeten en KSA De Blauwvoet krijgen nieuwe lokalen.

Kerst en nieuwjaar

9 december: Midwinterfeest (Bruggemuseum), van 11.00 tot
18.00 uur, Volkskundemuseum
	Eindejaarstip: geef een sportshopkaart cadeau
	Nieuwjaarsreceptie voor alle Bruggelingen
10 Kerstshoppingactie: gratis met de bus tijdens de 7 koopdagen
van december
	Gratis busvervoer op oudejaarsnacht
11 Houd het nuchter achter het stuur
	Tweede Kerstloop met vernieuwd parcours en extra sfeer
	Cultuurcentrum zorgt voor kerstsfeer voor jong en oud

12 DECEMBER DANcE
	DECEMBER DANCE

22 SPORT

	Zwembaddagen in teken van onthaasting en gezonde voeding
	Brugge is Sportelgemeente
23 Rode Duivels spelen in Jan Breydel
	Extra mogelijkheden voor voetballers op nieuw kunstgrasveld Koude Keuken
	Nieuwe Sport-AXI-bonnen beschikbaar

24 ONDERWIJS

	Brugge studentenstad zit in de lift
	Students on Ice

24 BIBLIOTHEEK

Lees Meer!
Kennismaken met het e-boek

13 CONCERTGEBOUW

25 MOBILITEIT

14 CULTUUR

26 Kort geknipt

	Brugge hoofdstad van de klassieke muziek
	Iedereen klassiek - 1 december 2012

	Project dooRlopende straten
	Digitale reisinformatie De Lijn gebundeld

QNX3: Tegen Het Vergeten
	Brugse kunstenaars, verenig jullie!
Kunstsalon Sant 2012

	Project Stevin ter inzage tot begin december 2012
	Federale Overheid organiseert infocampagne rond
	Seveso-bedrijven
	Brandhoutdag op 25 november
	Bellen naar 112: enkel in nood
	Werken bij de Stad?

15 TOERISME

‘Visit Bruges, Visit more’
	Nieuwe openingsuren In&Uit Brugge

16 MUSEA

	Bruggemuseum stelt nieuwe Brugse lekkernij voor
17 Oproep! Wie heeft nog herinneringen aan het Brugsch
Poppenspel Den Uyl?
	Tot 27 januari 2013 ‘Janet Cardiff – Thomas Tallis: The Forty
Part Motet’
	Bruggemuseum: Laatste kans om stempels te verzamelen!
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	Boekhouden
	Luisterhelden
	Awel
	Win een slotenbon ter waarde van 10 euro

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

Op 28 november is er een Trefpuntuitzending op Focus/WTV
over toerisme en cultuur.
Je infoblad staat ook op www.brugge.be
Wil je ook graag aan de Stad werken?
Raadpleeg de vacatures op www.brugge.be.
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