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Jaargang 11 Januari 2011

Dossier: 2011 is jaar van de vrijwilliger

Fantasy strijd in Brugge
Nieuwe rubriek Wijken in de kijker
Hoofdbibliotheek Biekorf is groter, frisser en anders
Stationsomgeving kant Sint-Michiels wordt vernieuwd

<

beste bruggeling

Dames en heren,
Het nieuwe jaar is ondertussen één maand oud. Ik ben ervan overtuigd
dat ook u heel wat plannen en voornemens heeft voor het nieuwe
jaar en dat is niet anders voor het Stadsbestuur. De Stad zit boordevol
plannen, maar zoals in elk goed huisgezin, kost koken ook geld. Hoe
het budget dit jaar verdeeld wordt, leest u in deze Bruggespraak.
Een opvallende realisatie wordt alvast het nieuwe buurtcentrum
in Assebroek, een deelgemeente waar vanaf dit jaar ook extra
kinderopvang is voorzien.
Niettemin krijgt u in dit nummer niet enkel nieuws vanuit Assebroek.
Brugge telt veel meer deelgemeenten en één voor één zijn ze belangrijk
en krijgen ze de nodige aandacht. Nieuws uit uw gemeente wordt
voortaan op een nieuwe manier gebundeld. U krijgt in elk nummer
van Bruggespraak wijknieuws. Dat gebeurt onder de noemer ‘wijken
in de kijker’. U leest meer over de plannen van uw stadsbestuur in
Bruggespraak, maar hou zeker ook de website www.brugge.be in de
gaten. Onze site is up to date en houdt u perfect op de hoogte van het
reilen en zeilen in de stad. Het toonaangevende internetmagazine Clickx
riep www.brugge.be trouwens eind vorig jaar uit tot beste gemeentelijke
website. Iets om trots op te zijn!
Dames en heren, koken kost geld, maar af en toe moet je ook eens
iets ‘voor niets doen’. 2011 is dan ook niet zomaar het jaar van de
vrijwilliger. In Brugge zijn honderden vrijwilligers aan het werk. Zij
worden dit jaar uitgebreid gevierd. Wilt u zelf als vrijwilliger aan de
slag of bent u als organisatie op zoek naar vrijwillige medewerkers? De
Vrijwilligerscentrale staat open voor al uw vragen. Ga er eens langs of
neem contact op met de coördinator. Goed doen, doet immers goed!
Voor muziekliefhebbers is er dan weer goed nieuws vanuit het
Concertgebouw. De Bach Academie Brugge is terug. Samen met de
vermaarde Philippe Herreweghe geeft Concertgebouw Brugge in
januari 2011 het startschot van dit jaarlijks terugkerend feest voor
barokliefhebbers uit de vier windstreken. Het bekende festival krijgt
een nieuw kleedje én een thuis in het Concertgebouw.
Op die letterlijk positieve noot wil ik dit voorwoord eindigen en het
nieuwe jaar inluiden. Ik wens u een inspirerend 2011. Mag u ook dit jaar
genieten van al het moois dat onze stad te bieden heeft.

Patrick Moenaert, uw Burgemeester
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www.brugge.be is beste gemeentelijke
website van 2010
In de wedstrijd Site van het Jaar van
het internetmagazine Clickx werd de
website van de Stad uitgeroepen tot
beste gemeentelijke website. Deze
wedstrijd bestaat sinds 1997 en is
een barometer voor het webgebeuren
in Vlaanderen. Antwerpen eindigde
tweede, Gent derde, Leuven vierde en
Mechelen vijfde, Hasselt zesde. 30 %
van de stemmen kwam van een vakjury en 70 % van het surfende publiek

dat van 15 tot 29 november zijn stem
kon uitbrengen. De website van de
Stad onderging recent een stevige
facelift: de taalkeuzepagina werd
vernieuwd en de startpagina kreeg
een nieuwe lay-out en een meer
gebruiksvriendelijke indeling. Begin
vorig jaar pakte de stadswebsite al uit
met extra interactieve toepassingen
zoals RSS-feeds en mogelijkheid tot
koppeling van de pagina's aan de

sociale netwerksites. De internetters kozen Brugge op basis van het
gebruiksgemak, de look, het informatieaanbod en het up-to-date zijn van
de informatie.
De innovaties hebben nu dus hun
vruchten afgeworpen. Toch is dit
geen reden om op de lauweren te
rusten. Brugge blijft alle trends
verder opvolgen en zal de website
verder optimaliseren.

Enquêteurs komen bij je langs naar aanleiding van
de vervanging van loden aansluitingen
Vanaf eind 2013 mag 1 liter kraantjeswater niet meer dan 10 microgram (één miljoenste van een gram)
lood bevatten. Vandaag ligt de norm
op maximaal 25 microgram per
liter.
In het kader van deze nieuwe loodnorm zal TMVW de nog resterende
loden aansluitingen tussen haar
waterleidingnet en de private sanitaire installaties gratis vervangen
door andere materialen.
De eerste stap hierbij is het in kaart
brengen van het materiaal van
de aansluitingen (lood of andere).
Hiervoor wordt er een bezoek ter
plaatse voorzien. Je ontvangt hierover een folder met nuttige informatie.

Medewerkers van het bedrijf
Significant GfK zullen de plaatsbezoeken uitvoeren. Ze zullen
hiermee in principe starten eind
februari. Als alles volgens planning verloopt, zullen de laatste
enquêtes plaatsvinden in de loop
van de zomer 2011.
De medewerkers zullen zich identificeren aan de hand van een badge.
Zij zullen enerzijds de klantgegevens controleren en anderzijds de
installatie bekijken en even testen.
Dit bezoek kan overdag gebeuren of
’s avonds (tot 20.00 uur), op werkdagen of in het weekend.

Info
AquaFoon
t 078 35 35 99 - is elke werkdag
bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur en
elke zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.
je kunt ook mailen naar:
klantendiensten@tmvw.be.
voor praktische informatie
over de vervanging van loden
aansluitingen: surf naar
www.tmvw.be/lodenaansluiting.html

bibliotheek <

Hoofdbibliotheek Biekorf is groter, frisser en anders
Hoofdbibliotheek Biekorf is sinds kort opnieuw open en ze is groter, frisser en vooral anders.
Groter
360 m² extra bibliotheek door inname
van de vroegere 'passage'. Kranten
en tijdschriften lezen kan voortaan in
de lounge van de bibliotheek. Surfen
op internet kan van op meer pc’s en
van op meer plaatsen in de bib.

Frisser
Het interieur kreeg een grondige
opfrisbeurt.

Anders
In de collectie steken voortaan ook
fundels (digitale prentenboeken),
speelfilms op blu-ray en sprinterdvd’s. Je kunt bovendien zelf je
bibliotheekmaterialen registreren.
Infopunten vervangen de bemande

uitleenbalies. De bibliotheekmedewerkers helpen je er graag verder.
Sommige veranderingen beperken
zich niet tot de hoofdbibliotheek en
hebben ook hun invloed op de filialen. Een overzicht:

Gratis uitlenen
De bibliotheekgebruiker betaalt
lidgeld voor een jaar en ontleent
daarna alle materialen, ook cd’s
en dvd’s, volledig gratis. Voor wie
de (gewijzigde) uitleentermijn respecteert, blijft alles gratis. Wie de
uitleentermijn overschrijdt, betaalt
een verhoogde boete. Materialen
reserveren en laten overkomen uit
andere bibliotheken (ibl) kost
voortaan één euro.

e-ID als bibliotheekpas
De elektronische identiteitskaart
(e-ID) doet dienst als bibliotheekpas. Alle verrichtingen gebeuren via
deze pas: verlengen, reserveren,
kopiëren, printen, ibl-aanvragen,
surfen op internet … Het rijksregisternummer geldt als uniek nummer
bij reserveren of verlengen van de
uitleentermijn. De gegevens worden
enkel gebruikt voor de bibliotheek
en worden niet doorgegeven. Het
gaat om dezelfde gegevens die
vroeger ook opgevraagd werden.
Wie geen e-ID heeft, krijgt een
smartcard als bibliotheekpas.

Nieuwe openingstijden
Hoofdbibliotheek Biekorf	
Ma – vr: 9.30 – 19.00 uur
Za: 9.30 – 17.00 uur
Bibliotheek Sint-Michiels
Di, vr: 15.00 – 19.00 uur
Wo: 14.00 – 18.00 uur
Za: 9.30 – 12.30 uur

Bibliotheek J.F. Willems
(Zeebrugge)
Ma, wo: 14.00 - 18.00 uur
Za: 10.00 - 12.00 uur

Bibliotheek Lissewege
Wo: 14.00 - 18.00 uur
Za: 10.00 - 12.00 uur

Bibliotheek De Arend
(Koolkerke)
Wo: 14.00 - 18.00 uur
Za: 10.00 - 12.00 uur

Info
De collectie raadplegen, reserveren van materialen en verlengen van de uitleentermijn blijft, net als vroeger,
mogelijk van thuis uit, dankzij de online catalogus van de bibliotheek op www.brugge.be/cabrio.
Het volledige dienstreglement (met alle mogelijke tarieven) is te vinden op de website van de bibliotheek
(www.brugge.be/bibliotheek). Bezoekers kunnen ook steeds een exemplaar krijgen aan de balie in de bibliotheek.
Op de website staan ook de openingstijden van alle filialen.
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Maak kennis met de computer en internet
tijdens de digitale Week
Van 26 februari tot 4 maart 2011 vindt in Vlaanderen de Digitale Week plaats. Hét moment bij uitstek om je in de wereld van
multimedia, internet, fotoshop, e-loket, gsm's en andere knopjes te verdiepen. Verschillende organisaties in Brugge slaan
de handen in elkaar om cursussen te geven. Je kunt gratis proeflessen en initiatielessen volgen in de Brugse centra voor
volwassenenonderwijs, de dienstencentra, de openbare bibliotheek en de open-school. Het uitgebreide programma vind je
op de flyer en op www.digitaleweek.be.
Cecile en Bertrand zijn net met brugpensioen en volgden de opleiding ‘Computer voor beginners’ en ‘Internet voor beginners’ in open-school Brugge, Centrum voor Basiseducatie.
BRUGGESPRAAK Waarom wilde je computerles volgen?
BERTRAND Ik wilde echt ‘mee’ zijn op dat vlak. Heel wat
vrienden van ons vertelden over hoe ze bijvoorbeeld hun
vakantiebestemming leerden kennen via internet. Ik werkte
als slager, Cecile als naaister. Niets met knopjes dus, maar
nu we met pensioen zijn, kunnen we hier tijd voor maken.
BRUGGESPRAAK Hoe verliepen de lessen?
CECILE ‘In het begin wat stroef. Oefenen met de muis was
niet evident, we hadden geen computer thuis. Ondertussen
hebben we die wel en verloopt alles vlot, maar als we vastzitten, nemen we onze cursusmap er nog eens bij.

BERTRAND We kunnen nu ook surfen op internet. Ons eerste
werk van de dag is de computer aanzetten. Het is een nieuwe
hobby geworden.
CECILE We lezen onze mailtjes, de krant en het weerbericht.
We bekijken foto’s, mailen naar vrienden, chatten … We hebben nu ook een printer. Ik print dan receptjes uit of een lijstje
met uitstapjes voor op reis. We doen ook onze bankzaken via
de computer. Werken op de computer is echt een aanrader!

Info
open-school brugge, centrum voor basiseducatie,
collaert mansionstraat 24, 8000 brugge, t 050 34 15 15,
www.open-school.be

Ook in 2011 start een nieuwe lessenreeks ‘Digisenior’
Het project Digisenior is een initiatief van de Stad en het VHSI (Vrij Handelsen Sportinstituut) dat zich richt tot 55-plussers, mannen en vrouwen, die niet
meer actief zijn in het beroepsleven en die al een computer bezitten of er binnenkort een willen aanschaffen. Digisenior is een interessante kennismaking
met informatica en nieuwe technologieën. De leerlingen van het 6de jaar
Informaticabeheer van het VHSI zullen in drie sessies senioren wegwijs maken
in de digitale wereld.

Info
de lessen vinden plaats op 27 april, 4 en 11 mei 2011, telkens van 9.30 tot 11.30 uur in een lokaal van het vhsi.
het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro. max. 20 senioren kunnen zich nog inschrijven. inschrijven kan via het vhsi,
spoorwegstraat 14, 8000 brugge op t 050 40 68 68 of vhsi@vhsi.be.

dienstjaar 213,81 miljoen euro bedragen.
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De 217,75 miljoen euro gewone ontvangsten haalt de Stad o.m. uit:

BUDGET 2011



Het Gemeentefonds (algemene Vlaamse toelage voor alle gemeenten) voor 61,42 mio euro.



Eigen gemeentebelastingen voor 11,63 miljoen euro.



Opcentiemen onroerende voorheffing (tarief: 1.600 opcentiemen bovenop de Vlaamse
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De 217,75 miljoen euro gewone ontnovember het stadsbudget 2011
belasting)
voor 31,15 voor
miljoen31,15
euro.
vangsten
haalt
de
Stad
o.m.
uit:
goed.
In
dit
artikel
bespreken
we
 Aanvullende personenbelasting (tarief: 6,9% bovenop de federale
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De gewone dienst of exploitatie
De belastingtarieven
worden
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gewijzigd.
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De gewone begroting
omvat dein 2011
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18,70
euro. − Opcentiemen onroerende voorbelangrijkste ontvangsten:
vangsten. De
gewonemiljoen
ontvangsten
heffing (tarief: 1.600 opcentiemen
eigen dienstjaar worden geraamd
bovenop
de Vlaamsevan
belasting)
op 217,75
miljoen
euro,
terwijl de
Hieronder
vindt
u een
percentagegewijze
verdeling
de belangrijkste ontvangsten:
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uitgaven eigen dienstjaar 213,81

Verdeling van de gewone ontvangsten volgens de aard in 2011

overige overdrachten
10,14%
personeelssubsidies onderwijs
8,15%

schuld
5,92%

eigen gemeentebelastingen
5,34%

prestaties
8,59%
aanvullende
personenbelasting
14,31%

gemeentefonds
28,20%

opcentiemen
onroerende
voorheffing
19,36%

Jan DhiedtVernieuwen
– Financieel
Adviseur
versiedatum:
10-12-2010
paviljoenen
parking ‘t Zand: 1.445.492 euro
Bouw Polyvalent Centrum Daverlo
Assebroek: 8.050.000
euro
050/44.80.22
afdrukdatum: 17/12/2010
c:\docume~1\emaselis\locals~1\temp\xpgrpwise\bruggespraak 2011.doc
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Robbrecht en Daem architecten

21 mei 2010

Toegangspaviljoenen parking ‘t Zand Brugge
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De 213,81 miljoen euro gewone uitgaven hebben hoofdzakelijk betrekking op:
− 98,54 miljoen euro personeelsuitgaven (46,09 % van de totale
uitgaven), inclusief onderwijzend
personeel. Door het toenemend
aantal pensioneringen stijgt de
pensioenbijdrage voor statutair
personeel met 2% tot 32%..

Sociale hulp en gezinsvoorzieningen
1,55%

− 37,43 miljoen euro werkingsuitgaven (17,51% van de totale uitgaven). De werkingskosten stijgen
vooral bij informatica en door
opfrissingswerkzaamheden aan
stadsgebouwen.
− 20,95 miljoen euro toelage aan de
politie (9,80 % van de totale uitgaven)
− 21,84 miljoen euro toelage aan
het OCMW (10,22 % van de totale
uitgaven)

Sociale zekerheid
en bijstand 10,27%

− 16,39 miljoen euro terugbetalingen van leningen en interesten
(7,67 % van de totale uitgaven).
Deze uitgaven kunnen ook onderverdeeld worden volgens de functie
of taken die de Stad voor jou doet:

Verkeer en waterstaat 4,03%

Secundair onderwijs 6,50%
Niet verdeelbare ontvangsten/uitgaven
0,19%

Landbouw,visserij,
voedselvoorziening 0,01%

OPENBARE SCHULD 7,69%

Privaat patrimonium 0,30%

Openbare bibliotheken 2,16%
Ontsmetting - Reiniging - Huisvuil
4,10%

Volkshuisvesting en
ruimtel.ordening 1,82%

Verzekeringen 0,77%
Volksgezondheid
en openbare
hygiëne 0,13%

Justitie en politie 10,76%
Overig 3,14%

Jeugd, volksontwikkeling, kunst
17,28%

Erediensten 0,55%
Afvalwater 0,00%
Belastingen 0,34%

Algemeen Bestuur 7,72%

Handel, nijverheid en middenstand
1,61%

Algemene diensten 11,73%
Basisonderwijs 2,22%

Brandweer 5,02%

Buitengewoon onderwijs 0,84%
Begraafplaatsen - Milieu 2,40%

De functie 'jeugd, volksontwikkeling en kunst' omvat: jeugd, sport, cultuur, musea, cultuurcentrum en groendienst.

Uitbouw Bloso Julien Saelens,
2de schijf: 1.576.700 euro

Fietspaden: 1.100.000 euro

Ontwerptekst voor Bruggespraak
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De buitengewone dienst of investeringen

De buitengewone dienst omvat alle ontvangsten en uitgaven die het stadspatrimonium op een
duurzame manier wijzigen.
De buitengewone uitgaven voor 2011 bedragen 45,075 miljoen euro. Na aftrek van toelagen en
stedenfondsmiddelen bedraagt het stadsaandeel 38,54 miljoen euro. Deze uitgaven worden als
volgt verdeeld:

De buitengewone dienst
of investeringen
De buitengewone dienst omvat alle
ontvangsten en uitgaven die het
stadspatrimonium op een duurzame manier wijzigen. De buitengewone uitgaven voor 2011 bedragen
45,075 miljoen euro. Na aftrek van
toelagen en stedenfondsmiddelen
bedraagt het stadsaandeel 38,54
miljoen euro. Deze uitgaven worden
als volgt verdeeld:

Buitengewone uitgaven 2011 volgens de functie

beschermde monumenten
4,63%
sport
3,71%

groendienst
10,99%

musea
3,60%

jeugd
0,28%

onderwijs
0,67%

wegen en waterlopen
18,10%

diverse
1,56%

huisvesting
3,14%
informatica
2,02%

gebouwendienst
36,76%

cultuur en cultuurcentrum
0,44%

Overig
5,91%

algemeen bestuur
0,23%

handel en nijverheid
0,22%
privaat patrimonium
11,15%

voertuigen
1,61%
brandweer
0,89%

OMSCHRIJVING

BEDRAG 2011

Wegen- en rioleringswerken o.m.
Voetpaden

1.700.000
Hieronder de belangrijkste
uitgaven:

Fietspaden

1.100.000
Omschrijving

Mobiliteit

700.000
Wegen- en rioleringswerken
o.m.

Onderhoud wegen
Heraanleg wegen
Rioleringen
Openbare verlichting

Voetpaden 1.000.000
Fietspaden
Mobiliteit
1.575.000
Onderhoud wegen
Heraanleg wegen
2.000.000
Rioleringen
Openbare verlichting
600.000

Bedrag 2011
10.630.495

1.700.000
1.100.000
700.000
1.000.000
1.575.000
2.000.000
600.000

Bouw Polyvalent Centrum Daverlo te Assebroek

8.050.000

Aankoop ex-kazerne in de Peterseliestraat voor
Aankoop ex-kazerne in de
Peterseliestraat
verdere
stadsontwikkeling

4.500.000

Bouw Polyvalent Centrum Daverlo Assebroek
voor verdere stadsontwikkeling

uitbouwen overdekte sportinfrastructuur in het
Bloso-centrum Julien
Uitbouwen overdekte sportinfrastructuur
in Saelens: investeringssubsidie
2e schijf

het Bloso-centrum Julien Saelens: investeringssubsidie 2e schijf

10.630.495

8.050.000
4.500.000

1.576.700

1.576.700

Jan Dhiedt‘t– Zand
Financieel Adviseur
Vernieuwen paviljoenen parking
050/44.80.22

Renovatiepremie voor oudere woningen

versiedatum: 10-12-2010
1.445.492
afdrukdatum: 17/12/2010
c:\docume~1\emaselis\locals~1\temp\xpgrpwise\bruggespraak 2011.doc

1.100.000

Musea en andere stadsgebouwen - uitvoeren van beveiligingswerken

910.475

Aankoop schilderijen Herbert 2e schijf

710.000

Info
een samenvatting (folder) en een uitgebreide toelichting bij het budget 2011 zijn te raadplegen op www.brugge.be,
rubriek bestuur en administratie – budget.
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8 maart is
Internationale
Vrouwendag
Een babbel met de nieuwe
vrouw
De nieuwe man is
ondertussen een feit, maar
hoe staat het met de ‘nieuwe
vrouw’? Lien Depoorter
inviteert naar aanleiding van
de internationale vrouwendag bekende en minder
bekende vrouwen voor een gemoedelijke babbel over de
vrouw anno 2011. Je herkent er vast je eigen dromen en
verzuchtingen in en je hoort er interessante stellingen.
Geen grote woorden, geen klaagzangen, maar wel een
leuke ontmoeting, een boeiend verhaal, een inspirerend
gesprek en een gezellig moment met vrouwen uit
je omgeving. Zij zijn alvast aanwezig: Tine Dewaele,
Marleen Titeca-Decraene, Monique Adyns, Anne-Mie
Drieskens, Gella Vandecaveye en Hilde Jonckheere.

Info
dinsdag 8 maart 2011, van 20.00 tot 22.00 uur,
stadhuis, burg 12, inschrijven bij
regio.brugge@vormingplus.be of t 050 33 01 12

Fietscursus voor volwassenen
De Diversiteitsdienst zet jaarlijks een fietscursus op voor
volwassenen. Brugge is een echte fietsstad en iedereen
moet de kans krijgen om te fietsen. In 8 lessen leer je de
vaardigheden van het fietsen en leer je ook fietsen in het
verkeer. De fietscursus vindt plaats op donderdagnamiddag
van 14.00 tot 16.00 uur of op zaterdagvoormiddag van 10.00
tot 12.00 uur. De fietscursus start op donderdag 28 april 2010
of op zaterdag 30 april 2010. Voor de volledige lessenreeks
betaal je 50 euro. Wie de cursus volledig beëindigt, krijgt een
tweedehandsfiets of een waardebon voor fietsmateriaal.
Vrijwilligers gezocht!
De Diversiteitsdienst zoekt voor de begeleiding van deze
cursisten nog enthousiaste vrijwilligers. Kun je je vrijmaken
op donderdagnamiddag en/of zaterdagvoormiddag, neem dan
vlug contact op met de Diversiteitsdienst.

Info
diversiteitsdienst@brugge.be of t 050 33 83 15

Brugge … Anders bekeken

Dansvoorstelling Ciao Bella
Aan de vooravond van de internationale vrouwendag
kun je genieten van de dansvoorstelling ‘Ciao Bella’.
Vijf danseressen gaan met de nodige humor op zoek
naar de stereotype representatie van de vrouw in de
loop van de kunstgeschiedenis.

Ook in Brugge werken en leven mensen van over de hele
wereld. Brugge was eeuwen geleden al een internationaal
handelscentrum en ook vandaag zijn hier verschillende
nationaliteiten thuis. Op 30 april 2011 kun je samen met een
gids op zoek naar andere culturen in onze stad. Je loopt even
langs in de Patio, het opvangcentrum voor asielzoekers, je
krijgt wat te horen over het allochtone verenigingsleven en je
verneemt hoe integratie in zijn werk gaat. We sluiten af met
een kopje Egyptische geluksthee.

Info

Info

zondag 2 maart 2011, 20.00 uur, magdalenazaal,
kaarten bij de diversiteitsdienst tegen 11,25 euro,
diversiteitsdienst@brugge.be of t 050 33 83 15

30 april 2011 om 14.00 uur, afspraak op de burg ter
hoogte van het brugse vrije, inschrijven bij
regio.brugge@vormingplus.be of t 050 33 01 12.

Infomoment Meldpunt Discriminatie
Op 24 februari 2011 worden in de Conferentiezaal van het Brugse stadhuis het jaarrapport
2010 en het jaarplan 2011 van het Meldpunt Discriminatie voorgesteld. De meldpuntmedewerkster geeft er meer toelichting bij de werking, de toekomstplannen … Alle netwerkpartners en betrokkenen bij het Meldpunt worden uitgenodigd, maar ook jij bent van harte welkom. Je krijgt de kans je ideeën te delen, vragen te stellen … Je kunt er alles over lezen op
www.brugge.be/meldpuntdiscriminatie.

Info
inschrijven via de diversiteitsdienst, myriam caes, oostmeers 105, 8000 brugge, diversiteitsdienst@brugge.be
of t 050 33 83 15.
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Nieuw werk in de mediatheek:
‘Ananas uit Honduras’

Toon je werk tijdens de Week van de
Amateurkunsten

Het aanbod van de mediatheek van de Noord-Zuiddienst
werd onlangs uitgebreid met een nieuwe themakoffer, de ‘ananas uit Honduras’. De koffer is het ideale
instrument om de lessen mondiale vorming in het lager
onderwijs op te fleuren. Deze koffer, in de vorm van
een reuze-ananas, bevat een 25-tal voorwerpen uit het
dagelijkse leven van de Hondurees. Daarnaast kun je
via een dvd kennismaken met het dagelijks leven van
kinderen in Honduras. Er is ook een cd met leuke kinderliedjes en een cd-rom met lespakketten voor de 3
graden van het basisonderwijs.

Dans, zing, schilder, acteer, musiceer, fotografeer je of ben
je op een andere manier creatief bezig in je vrije tijd en wil
je eens met je kunsten naar buiten treden? Dan is de Week
van de Amateurkunsten de uitgelezen kans. Tijdens deze
week biedt de dienst Cultuur je de mogelijkheid om je werk te
tonen aan het publiek. Dit jaar loopt de WAK van 22 april tot
en met 1 mei 2011 en er is opnieuw plaats voor fantastisch
podiumgeweld, voor schrijvers, kunstenaars, fotografen …
Wil je alleen of samen met je vrienden of vereniging het
publiek verwonderen met je creativiteit, contacteer dan de
dienst Cultuur.

Info

Info

ontleen de koffer tegen een kleine vergoeding in de noordzuiddienst, oostmeers 105, 8000 brugge, t 050 44 82 44,
noordzuiddienst@brugge.be. Je kunt de catalogus van de
mediatheek raadplegen via www.colibris.be/noordzuiddienst.

dienst cultuur brugge, t 050 44 82 72,
dienst.cultuur@brugge.be
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Iedereen creatief! met toonmoment op Erfgoeddag
Erfgoeddag 2011 (zondag 1 mei) werkt rond het centrale thema 'Armoe troef'. Diverse erfgoedorganisaties
bereiden momenteel heel wat leuke activiteiten voor rond dit zeer actuele thema. Erfgoedcel Brugge ging praten
met Curieus West-Vlaanderen, Wieder en het netwerk vrijetijdsparticipatie van het OCMW Brugge. Het resultaat
zijn drie workshops met een toonmoment op Erfgoeddag. Heb je altijd al willen leren zingen, filmen of rappen?
Dan is dit je kans!
Workshop rappen met de gedichten van Guido Gezelle als inspiratiebron. Data: woensdag 23 februari, 2 maart,
9 maart, 16 maart, 23 maart telkens van 14.00 tot 16.00 uur in Het Entrepot, Binnenweg 4, 8000 Brugge
Workshop filmen met als opdracht 'Het leven zoals het was/is' en het Bruggemuseum-Volkskunde als uitgangspunt. Data:
zaterdag 5 maart, 12 maart, 19 maart, 26 maart, 2 april telkens van 14.00 tot 16.00 uur in Villa Bota, Astridpark, 8000 Brugge
Workshop zingen van volksliedjes en toonmoment met begeleiding op de beiaard. Data: vrijdag 18 maart, 25 maart, 1 april,
8 april en 15 april telkens van 14.00 tot 16.00 uur in het buurtrestaurant van het Woon- en Zorgcentrum Minnewater, Pr. Dr. J.
Sebrechtsstraat 1, 8000 Brugge
Schrijf je nu in bij Bart Hollevoet, Bart.Hollevoet@ocmw-brugge.be, t 0496 90 50 145, t 050 32 74 96
( kostprijs: 5 euro per workshop van 5 sessies )

Bruggespraak
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Fantasy strijd
in Brugge
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Schrijf je eigen fantasy kortverhaal

Heb je inspiratie en schrijftalent? Neem dan deel aan de eerste kortverhalenwedstrijd "Fantasy Strijd Brugge." Alex de Jong is zelf één van de
grootste fantasyschrijvers van de Lage Landen en geeft je graag wat tips.
De Jong, alias Brad Winning, beheert naast zijn eigen fantasyboeken, het
verhalenmagazine Pure Fantasy en de uitgeverij Books of Fantasy.
BRUGGESPRAAK Waarom fantasy?
ALEX DE JONG Als zesjarige riep ik al dat ik schrijver wilde worden, maar
eigenlijk was het niet de bedoeling dat ik me met fantasy zou gaan bezighouden.
Als tiener schreef ik westerns, detectives, thrillers en science-fiction verhalen.
Na het lezen van ‘de Boeken van de Zieners‘ van Robin Hobb en ’Poortenreeks‘
van Weis & Hickman, besloot ik na een lange creatieve stilte om een fantasyverhaal te schrijven. Dat werd deel 1 van De Santoriaanse Kronieken meteen
bekroond als het beste fantasyboek van 2003. Een droomstart.
BRUGGESPRAAK In 2003 won je als eerste Nederlander de Elf Fantasy
Award met je debuutroman "De Raad van Zeven". In 2006 werd je fantasyverhaal Valstrik in Aikririane bekroond met de Unleash Award. Wat
betekenen deze prijzen voor jou?
A. DE JONG Erkenning is het mooiste wat je kan krijgen. Reacties van lezers
zijn erg belangrijk. Awards zijn als PR-middel naar lezers die je nog niet kennen, misschien nog belangrijker. Zo weten potentiële lezers dat je niet de eerste de beste bent, maar daadwerkelijk ook iets voorstelt als schrijver.
BRUGGESPRAAK Je treedt wel vaker op als jurylid bij schrijfwedstrijden.
Haal je daar zelf voldoening uit?
A. DE JONG Schrijven, uitgeven en jureren, ze onderstrepen mijn passie voor het
genre. Bovendien ben ik een talentenjager. Via het jureren zoek ik naar nieuwe
namen voor mijn uitgeverij Books of Fantasy. Jureren is op zich ook leuk. Ik zie
wat andere mensen schrijven en laat me meeslepen door hun vertellingen.
BRUGGESPRAAK Fantasy Strijd Brugge. Wat is jouw idee over
deze wedstrijd?
A. DE JONG Ik juich iedere schrijfwedstrijd toe. Hoe meer er voor schrijvers
in het fantasygenre gedaan wordt, hoe beter. Ik zie Fantasy Strijd Brugge als
een verrijking en niet als concurrent voor de wedstrijd die ik zelf organiseer.
BRUGGESPRAAK Heb je een raad voor alle schrijvers die aan Fantasy
Strijd Brugge willen deelnemen?
A. DE JONG Laat je ongebreidelde 'fantasy' stromen. Laat je inspireren door
kleine dingen en verras met een kortverhaal die een heerlijke ‘twist’ kent
aan het einde.

Info
dienst cultuur brugge, t 050 44 82 71,
fantasystrijd@brugge.be,
www.brugge.be > cultuur

wijken <
in de kijker
Extra plaatsen in
kinderopvang
‘t Ravotterke in Assebroek

Vanaf de krokusvakantie is er in ’t
Ravotterke in Assebroek plaats voor
35 extra kinderen. Lange tijd moest de
kinderopvang kinderen weigeren door
plaatstekort, terwijl de vraag tijdens de
vakantie en op woensdagnamiddag erg
groot was. Daar komt nu dus verandering in. De extra ruimte biedt ook de
kans om het activiteitenaanbod beter
aan de leeftijd aan te passen. De kinderen zullen voortaan gemakkelijker in
verschillende leeftijdsgroepen kunnen
spelen. Er wordt ook nieuw, kindvriendelijk meubilair voorzien. Het terrein
buiten wordt eveneens uitgebreid, zodat
daar niet aan speelruimte moet worden
ingeboet. Bovendien wordt het terrein
ook in een nieuw kleedje gestopt. Er
komt een fietsparcours, een nieuwe
zandbak … De uitbreiding betekent ook
extra personeel. Er komen vier extra
begeleidsters bij, waardoor het team
van 't Ravotterke nu uit 10 enthousiaste
begeleidsters bestaat.
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Naast ’t Ravotterke kun je ook nog
steeds terecht in De Paddestoel in SintMichiels waar ook 46 kinderen kunnen
worden opgevangen. In de zomer
opvang Hieperdepiep in Koolkerke
kunnen 28 kinderen terecht.
Info
Kinderopvang 't Ravotterke,
dries 2a, 8310 Assebroek,
t 050 37 58 72, bko@brugge.be
Kinderopvang De Paddestoel,
Sint-Arnolduslaan 26, 8200 Brugge,
t 050 39 03 05, bko@brugge.be
Zomeropvang Hieperdepiep,
Smallestraat 2, 8000 Brugge
Gratis probeertickets De Lijn
In februari bieden de Stad
en De Lijn de bewoners
van de wijk West-Brugge
in de binnenstad de
mogelijkheid om de bussen van De Lijn
gratis uit te proberen. Met het probeerticket dat zij in de brievenbus krijgen,
kunnen zij alleen of met 2 personen,
tussen 1 en 28 februari 2011, vanaf een
halte in de binnenstad een gratis busreis heen en terug maken.

Fietskluizen binnenstad in
gebruik genomen
Om veilige fietsstallingen te voorzien in
de binnenstad voor inwoners, worden
nu ook fietskluizen verhuurd. Er zijn
dubbele en enkele kluizen te huur. In
totaal zijn er 58, verdeeld over volgende
locaties:
- Baliestraat: kluizen voor
14 fietskluizen
- Boninvest: kluizen voor 22 fietsen
- Calvariebergstraat:
kluizen voor 6 fietsen
- Guido Gezellewarande:
kluizen voor 16 fietsen
De Stad bestelde 40 extra kluizen die,
afhankelijk van de vraag, zullen bijgeplaatst worden.
Info
dienst eigendommen, t 050 44 80 44,
eigendommen@brugge.be
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Ingrijpende verbouwingswerkzaamheden bij
KSA Ter Straeten

Energiejacht loopt volop
Sinds 1 december 2010 loopt in verschillende buurten de energiejacht. Negen
energiegroepen nemen deel. Het doel is
om zoveel mogelijk energie te besparen.
De energiejacht is een organisatie van
de Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met de Provincie, de netbeheerders
en Dialoog vzw.
De Stad geeft het goede voorbeeld
en neemt met 3 gebouwen deel aan
WerKlimaat, een energiejacht voor
stadsgebouwen. AC Walwein, SNT
(Nijverheidsschool) en de werkplaats in
St. Pieterskerklaan zullen vooral letten
op verlichting, verwarming, pc-gebruik.
De campagne loopt nog tot 31 maart
2011. Je kunt ook nog steeds terecht op
de energiejacht website om je energieverbruik individueel op te volgen of voor
info en tips rond energiebesparing.
Info
www.energiejacht.be

De jeugdlokalen van KSA Ter Straeten
in de Koude Keuken ondergingen
onlangs een grondige renovatie. De
lokalen die al dateren uit 1925, vormden oorspronkelijk een erf met boerderij, stalling en wagenschuur. Het
Brugse jeugdwerk vindt er al jaren
een onderkomen. Vandaag worden
alle gebouwen gebruikt door KSA Ter
Straeten.
Het dak van de boerderij werd vernieuwd en de muren werden behandeld
tegen opstijgend vocht. In 2011 wordt
de isolatie van de binnenkap afgewerkt.

De gelijkvloerse verdieping van de
wagenschuur werd volledig geïsoleerd. Er kwamen isolatiepanelen
voor de muren en binnen werd voor
de bestaande deuren en ramen nieuw
schrijnwerk met hoogrendementsglas
geplaatst.
De zolders van de wagenschuur en
de stalling kunnen nu dankzij nieuwe,
stevige plafonds als bergruimte dienen.
De nood aan bergruimte was immers
groot. De vernieuwde zolderruimtes
werden geïsoleerd, afgewerkt met
brandwerende bekleding en voorzien
van een valluik met mechanische takel.
De Stad betaalde ongeveer 153.000
euro voor alle werkzaamheden.

dossier <

2011 is jaar van
de vrijwilliger

Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011

Het weekblad Knack koos Eva Hambach van het Steunpunt Vrijwilligerswerk tot Mens van het Jaar 2010.
Een mooie bevestiging voor al wie zich ‘voor niets’ inzet. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor ons sociale leven.
Wat zou er gebeuren als alle vrijwilligers het werk neerleggen? Geen festivals meer, geen
jeugdbewegingen, onbemande Rode Kruis posten, extra activiteiten van scholen worden onmogelijk,
geen voetbaltraining en al zeker geen pintje in de kantine …
Vrijwilligers maken het verschil! Met deze slogan doopte de Europese Unie 2011 tot het Europees
jaar van het Vrijwilligerswerk. Een beetje extra aandacht en een mooie erkenning voor de 100
miljoen Europeanen die vrijwilligerswerk doen. Natuurlijk is ook Lien Dereere, coördinator van de
Brugse Vrijwilligerscentrale, daarover te spreken.

BRUGGESPRAAK Waarom is
zo’n Europees jaar van het
Vrijwilligerswerk belangrijk?
LIEN DEREERE Vrijwilligerswerk verdient de nodige aandacht en erkenning.
Die zal er dit jaar vanuit verschillende
media zeker zijn. Wellicht zullen heel
wat mensen zich aangesproken voelen
en zullen er dit jaar heel wat vrijwilligers bijkomen. Bovendien krijgt de
diversiteit van het vrijwilligerswerk zo
ook een gezicht. Er is echt voor elk wat
wils. Dat maakt het makkelijker om
mensen ervan te overtuigen dat er vast
voor hen ook een geknipte organisatie
te vinden is.
BRUGGESPRAAK Gaat het dan om een
symbolische erkenning?
L. DEREERE Zeker niet. Het gaat om
meer dan dat. Het is ook belangrijk
dat een aantal kwesties in verband
met vrijwilligers en vrijwilligerswerk
op de (politieke) agenda komen te
staan. Vrijwilligerswerk heeft nog een
groot onontgonnen potentieel voor de
sociale en economische ontwikkeling
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van Europese steden en dus ook van
Brugge. In ons land is het vrijwilligerswerk goed voor 3,5 % van het bruto
binnenlands product. Dat komt neer op
goed 10 miljard euro. Deze sector valt
dus niet te negeren.
BRUGGESPRAAK Wat kunnen we verwachten van het Europees jaar van
het Vrijwilligerswerk?
L. DEREERE De kick off van het
Europese luik van dit feestjaar vond
plaats in december 2010 in Brussel
met de European Year of Volunteering
“EYV2011” Roadshow. Deze show
trekt doorheen heel Europa met info,
vorming en debatten. Neem zeker een
kijkje op www.eyv2011.be.
Verder wordt er bij
Bpost een postzegel uitgebracht om
de vrijwilligers te
eren. Die is vanaf
14 februari 2011
te verkrijgen. Er is een actie ‘Creatief
Schrijven’, waarbij het woord ‘vrijwilligen’ op ludieke manier gepromoot

wordt. Gooi ook jouw creatieve verhaal,
anekdote, gedicht of essay over vrijwilligers en hun werk op papier. Je mag je
bijdrage indienen via eyv2011@vsvw.be.
Er komen ongetwijfeld nog heel wat
acties bij, dus hou zeker de website
www.eyv2011.be goed in het oog, net
als www.vrijwilligerswerk.be.
BRUGGESPRAAK Wat omvat het
Brugse luik?
L. DEREERE Op 5 maart is er het vrijwilligersfeest ‘Ik Vrijwillig’. Je leest er
hiernaast meer over. Naar het einde
van 2011 toe plannen we een groot
Brugs bedankingsmoment op de
Internationale dag van de Vrijwilliger
op 5 december 2011. Ik kijk ook erg uit
naar het moment waarop we de nieuwe
stek van de Vrijwilligerscentrale op het
Kraanplein in gebruik kunnen nemen.
We hopen vóór de zomer te verhuizen.
Alle vrijwilligers en organisaties kunnen
tot dan uiteraard nog bij mij terecht in de
Blinde Ezelstraat 1. Je kunt langskomen
voor ondersteuning, vorming, info, begeleiding bij ontwikkelen van een beleid …
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Vrijwilligers feesten in Brugge op 5 maart 2011
ook zij hun prangende vragen aan hen
kunnen stellen.
Tijdens de ‘wervende speeddate’ kunnen 7 geïnteresseerde vrijwilligers
praten met 7 organisaties gedurende
7 minuten. Zo kunnen vrijwilligers de
organisatie van hun dromen vinden
in minder dan één uur. Organisaties
kunnen zo ook de geknipte vrijwilliger
vinden.

Brugge viert haar vrijwilligers in
2011 met het feestelijke evenement
‘Ik Vrijwillig’ op 5 maart 2011. In de
namiddag zijn alle vrijwilligers en
hun organisaties uitgenodigd in de
Jan Garemijnzaal in de Stadshallen.

Programma
Vrijwilligersbeurs
Meer dan 50 organisaties stellen zich
voor tijdens de vrijwilligersbeurs. De
groep 'Rat Ka Bay Bal' zorgt voor feestelijke muziek.

Wil je ook jouw organisatie voorstellen? Dan kun je nog inschrijven tot
4 februari 2011. Mail jouw gegevens
naar ikvrijwillig@gmail.com.
Speeddates
Er is een ‘informatieve speeddate’
waarbij 7 organisaties 7 experten kunnen ontmoeten gedurende 7 minuten.
Dit is vooral voor beginnende organisaties een unieke kans om de nodige
informatie op te doen. De experten
blijven ook ter beschikking van alle
andere aanwezigen op de beurs, zodat

De Vrijwilligerscentrale
lanceert nieuwe slogan
'GOED DOEN DOET GOED!'
Twee keer per jaar komt een groep mensen samen
om de Vrijwilligerscentrale met raad en daad bij te
staan. Daar werd beslist dat de Vrijwilligerscentrale
nood had aan een treffende slogan. Die is geworden
‘GOED DOEN DOET GOED!’. Deze slogan zal voortaan
gebruikt worden op gadgets, de Muurkrant, affiches,
flyers… Je verliest de slogan niet meer uit het oog!

Voor beide speeddates kunnen organisaties én kandidaat vrijwilligers zich
inschrijven via de Vrijwilligerscentrale
tot 4 februari 2011.
Uitreiking ‘Ik Vrijwillig’ prijs
De beurs wordt afgesloten met een
gratis drankje en de uitreiking van
de ‘Ik Vrijwillig prijs’ voor de oudste
én de jongste vrijwilliger van de stad.
Vrijwilligers moeten hiervoor worden
voorgedragen door hun eigen vrijwilligersorganisatie. Wil je iemand
voordragen als kandidaat? Dat kan
nog! Stuur zijn of haar gegevens
door via mail of via de post naar de
Vrijwilligerscentrale. Deelnemen kan
enkel met kopie van de identiteitskaart.

INFO
VRIJWILLIGERSCENTRALE
Lien Dereere
coördinator vrijwilligerscentrale
blinde ezelstraat 1, 8000 brugge,
t 050 44 86 49 of lien.dereere@brugge.be
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Marc Engelbeen is actief bij
Centrum voor Algemeen
Welzijnswerk Regio Brugge
Marc Engelbeen is als vrijwillig verhuizer actief bij CAW
Regio Brugge (vroeger CAW De Viersprong). Daarnaast verzorgt en begeleidt hij mensen met een zorgbehoefte, onder
meer bij vzw Oppas (thuiszorg), CM Ziekenzorg (zorgvakanties), en vzw Intro, die evenementen ook voor andersvaliden
wil toegankelijk maken.
BRUGGESPRAAK Nam je zelf het initiatief om aan vrijwilligerswerk te doen?
MARC ENGELBEEN Zeker. Ik wilde mij altijd al inzetten voor
mensen die het minder goed hebben. Ik ben 30 jaar geleden
begonnen bij CAW De Viersprong. Ondertussen ben ik 65 en ben
ik vastberaden om dit te blijven doen tot ik het niet meer kan.
BRUGGESPRAAK Geniet je van je werk?
M. ENGELBEEN Mensen kunnen helpen, geeft een goed
gevoel. Ik heb mijn hele leven met mijn hoofd gewerkt, vandaar dat ik nu liever letterlijk de handen uit de mouwen steek.
Heel regelmatig help ik mensen in een rolstoel, zodat ze kunnen genieten van een concert. Ondertussen kan ik ook het
concert meepikken, dus dat is meegenomen.
BRUGGESPRAAK Je leert zo ook heel wat mensen kennen?
M. ENGELBEEN Zeker. Al valt het wel op dat je vaak dezelfde
mensen ontmoet bij verschillende organisaties of projecten.
Als je aan de praat raakt, ontstaan er vaak vriendschappen.
BRUGGESPRAAK Blijft er nog genoeg tijd over voor het
gezinsleven?
M. ENGELBEEN Mijn vrouw is ook actief binnen het vrijwilligerswerk, dus we begrijpen elkaar goed daarin. Zo zijn we
samen kookouders bij de sneeuwklassen van vzw Jeka, die
sociale jeugdvakanties organiseert.
Ik zorg in de eerste plaats dat ik altijd genoeg ruimte vrijmaak
voor mijn gezin, kinderen en kleinkinderen. Wat dan nog
overblijft aan vrije tijd gaat naar mijn hobby, beeldhouwen.

Bruggespraak

Katrien Cocquyt zet zich in
voor de vzw Bouworde.
Katrien Cocquyt zet zich in voor Bouworde, een vzw die
bouwkampen organiseert voor jonge mensen van 15 tot
30 jaar. Sinds haar eerste bouwkamp in Italië in 2008 is ze
gebeten door de vrijwilligersmicrobe.
BRUGGESPRAAK Hoe is het begonnen voor jou?
KATRIEN COCQUYT Na mijn studies farmaceutische wetenschappen zocht ik een leuke manier om mijn allerlaatste
'grote vakantie' door te brengen. Zo heb ik de vzw Bouworde
ontdekt. Mijn eerste bouwkamp was een ecologisch project
in Italië. Daarna koos ik voor een technisch kamp in Marokko.
Daar bouwden we een schooltje voor vrouwen en meisjes. In
2010 trok ik richting Fillipijnen.
BRUGGESPRAAK In welke periode ben je actief?
K. COCQUYT De bouwkampen zelf zijn in de zomer, maar ook
tijdens het jaar ben ik volop bezig met fondsenwerving en volg
ik verschillende voorbereidende vormingen bij Bouworde.
BRUGGESPRAAK Wat trekt jou aan in dit vrijwilligerswerk?
K. COCQUYT De combinatie van vrijwilligerswerk en reizen, interesseert mij. Een luie strandvakantie is niet aan mij
besteed. Ook tijdens mijn vrije tijd ben ik graag nuttig bezig.
Tijdens een bouwkamp kun je letterlijk en figuurlijk je steentje
bijdragen aan een betere wereld. Je wordt je bewust van de
kansarmoedeproblematiek en doet er ook werkelijk iets aan.
BRUGGESPRAAK Wat is jouw motivatie?
K. COCQUYT Ik kom steeds 'rijker' terug van een bouwkamp.
De gastvrijheid van de plaatselijke bevolking en hun dankbaarheid, zijn voor mij het grootste cadeau! Ook met je kampgenoten ontwikkel je vaak hechte vriendschapsbanden.

Info
www.bouworde.be
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Vrijwilligers gezocht!
Luisterhelden gezocht
Heb jij een luisterend oor? Kun je je goed inleven in anderen? Dan is Tele-Onthaal, de telefonische hulplijn 106,
misschien iets voor jou! Je krijgt een degelijke opleiding
en individuele begeleiding. Een nieuwe opleiding start op
12 februari. Je maakt deel uit van een onmisbare dienst!
Tele-Onthaal, Christine Vandamme, t 050 37 37 26,
west-vlaanderen@tele-onthaal.be

Bedank je eigen
vrijwilligers in 2011!
Vrijwilligers zijn kosteloos, maar onbetaalbaar.
Vergeet tijdens 2011 niet jouw eigen vrijwilligers te
bedanken. Enkele tips!
Leg een verjaardagskalender aan en zorg voor een
kleine attentie.
Maak gebruik van de gloednieuwe postkaartjes, die
gratis te verkrijgen zijn bij de Vrijwilligerscentrale, met
de boodschap ‘Proficiat’ of ‘Dankuwel’.
Organiseer een gezellige receptie, trakteer je
vrijwilligers op een hapje, drankje of uitstap, of kom
met je mensen naar het feest Ik Vrijwillig en geniet er
van een gratis drankje.
28 februari 2011 tot en met 6 maart 2011 is de Week van
de Vrijwilliger. Laat deze week niet onopgemerkt voorbij
gaan.
Zorg voor een officiële inlijving bij de organisatie:
geef vrijwilligers een lidkaart, badge, button, T-shirt,
uniform …
Investeer in talent: bied je vrijwilligers vorming, training
en opleiding aan.
Neem vrijwilligerswerk en cijfers daarmee in verband
op in het jaarverslag of op de website.
Breng de vrijwilligers op de hoogte van evoluties en
beslissingen binnen de organisatie, voor die algemeen
bekend worden gemaakt. Zo neem je hun betrokkenheid
serieus.

School In & Na Ziekenhuis
SINZwest is een organisatie voor studiebegeleiding tijdens en na ziekte, ze wil tegemoet komen aan de nood
van ouders en schooldirecties door kinderen en jongeren
bij te staan. De vrijwilliger die we zoeken is leerkracht (in
opleiding) of een pedagogisch en didactisch bekwame
persoon.
SINZwest, Marleen Willaert, t 0487 28 02 12,
sinzwest@gmail.com
Het Huis
Wil jij ook meewerken met Het Huis Brugge, neutrale
ontmoetingsruimte voor ouders en kinderen na vechtscheiding? We krijgen opdrachten van de rechtbank. De
ontmoetingen vinden plaats tijdens het eerste en derde
weekend van de maand.
Het Huis Brugge, Moniek Boydens, t 050 38 24 70,
moniek.boydens@telenet.be
Reddie Teddy? Actie!
Het consultatiebureau van Reddie Teddy, erkend door
Kind en Gezin, zoekt vrijwillige onthaalmedewerkers. Ga
je graag om met baby’s, peuters en hun ouders? En heb
je een paar uurtjes per maand vrij? Stap dan mee in ons
team!
Reddie Teddy, Soetkin Gryson, t 050 44 79 44,
soetkin.gryson@socmut.be
Tuinier: plezier!
Wij zoeken een tuinier die graag een steentje wil bijdragen aan het huiselijk karakter van het Supportief
Dagcentrum Het Heidehuis. Je zult deel uitmaken van
een groep vrijwilligers die een warm huis bieden aan
mensen die ongeneeslijk ziek zijn.
Netwerk Palliatieve Zorg, Isabelle Schotte, t 050 40 61 54,
ischotte@pznwvl.be
Help: handige Harry?
Als sociaal verhuurkantoor verhuren wij 150 woningen
aan kansarmen. Wij zoeken handige Harry’s voor klusjes
of hulp bij het huishouden.
SVK Sovekans vzw, Tim Gijselinck, t 050 34 87 00,
info@sovekans.be

muziek <
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Nieuw dansfestival
richt spots op jong
danstalent
Op 25, 26 en 27 februari 2011 verleidt het nieuwe festival
D-spot je tot een avontuurlijke date met jong en prikkelend
danstalent.
De voorbije maanden spotten Het Entrepot en
Cultuurcentrum Brugge het Vlaamse danslandschap op zoek
naar veelbelovende dansers en performers. Het resultaat van
die zoektocht ontdek je tijdens de eerste editie van D-spot.
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 februari start de eerste afspraak
om 20.00 uur in de Biekorf. Op vrijdag gaan Arend Pinoy,
Jung-Ae Kim en het hondje Poefie bij elkaar op zoek naar
verschillen en gelijkenissen in de kwetsbare en grappige
voorstelling ‘Toi/Poefie/Moi’. Op zaterdag danst Fabián Barba
zijn meesterlijke eerbetoon aan de Duitse choreografe Mary
Wigman. Voor het vervolg van de avond brengt een gratis bus
je nadien naar Het Entrepot. Om 22.00 uur ontmoet je er op
vrijdag Caroline D’Haese en Leena Keizer met de voorstelling
‘Magdala’ en op zaterdag wacht Michiel Vandevelde je op met
zijn ‘Creatie 2010 (musicpiece)’.

COME ON! BEAT IT!
Slagwerkfestival
Slagwerkers aller landen, verenigt u!
Eind februari vormt het Concertgebouw
het kloppende hart voor percussie en
beats. Tijdens het COME ON! BEAT IT!festival is slagwerk de link tussen oude
en nieuwe muziek, tussen westerse
en buiten-Europese muziek, dans- en
muziektheater. Eindeloos herhaalde
ritmes leiden zowel in Ravels Bolero
als in Afrikaanse of Oosterse percussiemuziek tot extase. Slagwerk kan ook
in westerse kunstmuziek een primitieve
energie en pure kracht opwekken, zoals
in Xenakis’ Oresteia of bij de componist
Bartók. Het kan ook broos en poëtisch
zijn, zoals bij Cage.
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Het festival opent op 10 februari 2011
met de welbekende Bolero, gebracht
door Brussels Philharmonic. Wie
houdt van een boeiende dialoog tussen
muzikale culturen, kan op zaterdag 12
februari terecht in het Concertgebouw
voor 11 Songs. In dit werk verbinden
o.a. Luc Mishallen en Trevor Watts
West-Afrikaanse percussiemuziek
met Marokaanse soefie-muziek.
Dansliefhebbers mogen op 16 februari
2011 de performance DRUM & DANCE
niet missen. De Belgisch-Zwitserse
danser-choreograaf Thomas Hauert en
de Belgische drummer Michel Debrulle
brengen een fysieke voorstelling waarin
twee bezeten lichamen elkaar opzoeken.

Leerling-percussionisten krijgen
de kans om bij te scholen tijdens de
educatieve dag KOMAAN! SLAAN! op
zaterdag 19 februari. Gerenommeerde
binnen- en buitenlandse percussionisten brengen de deelnemers nieuwe
technieken bij. De dag na de workshop
krijgen de deelnemers de kans om
zelf op te treden tijdens de BEAT! IT!
Happening. De hele dag zijn er ook
concerten van de internationaal gerenommeerde percussionisten Theodor
Milkov, Miquel Bernat en Anthony
Pateras. De performance van Terry
Bozzio, ooit drummer bij Frank Zappa,
vormt de apotheose voor dit festival.
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BRUGGE, 25-26-27 FEB 2011

D-SPOT DANSFESTIVAL
WWW.CCBRUGGE.BE

WWW.HETENTREPOT.BE

D-spot sluit af op zondagavond om 20.00 uur in de Biekorf
met ‘A Toast to Maybe’, het ontwapenend gedanste portret
van vier jonge vrouwelijke theatermakers.
Op vrijdag en zaterdag zorgen de Meisjes van Plezier op de
bus van de Biekorf naar Het Entrepot voor het frivole vertier.
Ze nodigen je ook uit voor een afsluitend verjaardagsfeestje
in Het Entrepot, met slingers, taart en alles wat erbij hoort.
Ben je jarig op 25, 26 of 27 februari? Dan maak je kans op een
onvergetelijk, plezierig en vooral gratis verjaardagsfeest. Voor
meer informatie, mail naar dave@hetentrepot.be.
De Meisjes van Plezier zijn ook nog op zoek naar een gezellige opa/oma die pannenkoeken wil komen bakken op de
verjaardagsfeestjes. Naast plezier wordt er ook een onkostenvergoeding voorzien.

Info
dave@hetentrepot.be - t 050 47 07 82
programma, foto’s en fragmenten van d-spot vind je op
www.ccbrugge.be en www.hetentrepot.be. de festivalfolder kun
je aanvragen via 050 44 30 40 of cultuurcentrum@brugge.be.

The Havana Lounge
Live from Buena Vista

De band ‘Live from Buena Vista’ laat je de kou in eigen land vergeten op 4 februari
in het Concertgebouw. The Havana Lounge is een gezelschap van topsterren met
Julio Alberto Fernandez en Yanko Pisaco Guillermo, bekend van de film 'Buena
Vista Social Club'.
De wijk Buena Vista in de Cubaanse hoofdstad Havana staat al sinds de jaren ‘30
van de vorige eeuw bekend als het centrum van de Cubaanse muziektraditie.
The Havana Lounge geeft een impressie van de veelzijdigheid van de traditionele
muziekstijlen van de Son zoals die in en rond Buena Vista in een smeltkroes samen
komen. De Son combineert de Spaanse canción en gitaar met Afrikaanse ritmes en
percussie en is een van de belangrijkste elementen van de Salsa muziek.

Info
vrijdag 4 februari 2011, concertgebouw, tickets 40 euro / 30 euro
via www.ticketsbrugge.be of in&uit brugge of t 050 44 30 60
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Skatewedstrijd
‘Best Of The west ’11’
aan vijfde editie toe

ddienst.jeugdruimte@brugge.be,
Info jeugddienst, t 050 44 83 26, jeug
www.jeugddienstbrugge.be
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t je klas
Win een namiddag kermisplezier me
op de Meifoor
of schilderwerk dat
de Stad op zoek naar een mooi kleurVoor de affiche van de Meifoor 2011 is
in Brugge of ga
r. Ga je naar de lagere school? Woon je
in verband staat met de kermis/meifoo
rg jouw werkje ten
de teken – en schilderwedstrijd. Bezo
je er naar school? Neem dan deel aan
g van je naam,
bij de Communicatiedienst met vermeldin
laatste op maandag 28 februari 2011
ht. Scholen kunnen
datum, school, studiejaar en leerkrac
voornaam, adres, woonplaats, geboorte
zier met de klas op
en zijn een namiddag gratis kermisple
ook per klas deelnemen. De hoofprijz
.
de Meifoor. Dit op woensdag 18 mei 2011
van de
X 30 cm meten. Geef het af aan de balie
Je kleur- of schilderwerk moet 42 cm
Brugge.
Communicatiedienst, Burg 11, 8000

Info

86 25,
omie, Burg 11, 8000 Brugge, t 050 44
Wim Delperdange, dienst Lokale Econ
wim.delperdange@brugge.be
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Opvoedingswinkel
organiseert twee
informatieve momenten
22 februari 2011: De computer als
medestander in de strijd tegen leerproblemen
Onderwijspsycholoog Lieven Coppens
gaat op verkenning in de wereld van de
computer en geeft praktische tips rond
het inzetten van (gratis) software in de
strijd tegen leerproblemen.
Locatie: St-Franciscus
Xaveriusinstituuut,
Mariastraat 7, 8000 Brugge (parking
speelplaats, ingang Nieuwstr. 2),
www.sprankel.be
1 maart 2011: Cyberpesten ... Pesten
in een modern jasje
Ouders maken zich vaak zorgen over
cyberpesten. Komt het vaak voor?
Welke vorm kan het aannemen? Hoe
gaan cyberpestkoppen te werk, maar
vooral: hoe kunnen we onze kinderen
helpen om cyberpesten te voorkomen
of te verhelpen? Gastspreker is Johan
Vandamme.
Locatie: Dienstencentrum Van Volden,
J.Dumeryplein 1, 8000 Brugge
(Bouveriestraat),
www.opvoedingswinkelbrugge.be
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Neem deel
aan de beurs
ECO Today
De milieuvriendelijke publieksbeurs ECO Today op 22 en 23 oktober 2011 in de Beurshal is een gloednieuw initiatief
van de Stad. ECO Today wil een zo ruim mogelijk publiek laten kennismaken met nieuwe ecologische technieken en
met zaken die bijdragen tot een beter en duurzaam gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen en die leiden tot een
gezondere levensstijl. De thematiek is bijzonder ruim: van biovoeding en duurzame woning- en kantoorinrichting tot
duurzame energieproductie en een beter beheer van onze natuurlijke hulpmiddelen ...
Om dit waardevolle initiatief een solide basis te verzekeren, wil ECO Today samenwerken met enkele gemotiveerde
partners, die duurzaamheid en ecologische waarden hoog in het vaandel dragen.
De praktische uitvoering gebeurt i.s.m. Gil Claes, organisator van verschillende grootschalige publieksevenementen
over heel Vlaanderen (o.m. Tuin Expo, Dierenhappening en de Ecobeurs Hasselt).
wil je als standhouder deelnemen of wil je info over samenwerking, neem dan contact op met de dienst leefmilieu,
walweinstraat 20, 8000 brugge, t 050 33 60 60

Maart is
maand van de
netheid
In maart 2011 vindt
de negende editie
plaats van de maand
van de netheid.
Help mee Brugge zwerfvuilvrij
te houden. De dienst Leefmilieu
stelt hiervoor het nodige materiaal
ter beschikking (handschoenen,
vuilniszakken, vuiltangen,
rolcontainers … ). Het ingezamelde
zwerfvuil wordt daarna opgehaald.
Het inschrijvingsformulier vind
je terug op www.brugge.be,
doorklikken naar leefmilieu.
Het ‘Mister Jekkes’ afvalspel wordt in
maart GRATIS gereserveerd voor de
Brugse basisscholen (8 tot 12 jaar).
Op een reuzengroot spelbord en aan
de hand van afvalgerelateerde vragen,
nemen 4 teams het tegen elkaar op.
Voor meer informatie of reservatie:
communicatie@ivbo.be
of t 050 45 63 74 of
www.west-vlaanderen.be/misterjekkes

Ander educatief materiaal rond
afvalpreventie (video’s, cd’s,
boeken), kun je uitlenen bij de dienst
Leefmilieu, Walweinstraat 20, 8000
Brugge (na afspraak, t 050 44 83 01).

Laat je huiskat
steriliseren
Katten zijn gezellige huisdieren, maar ze
kunnen ook voor overlast zorgen. Twee
à drie keer per jaar krijgt een vruchtbare
kattin een nest van gemiddeld zes
kittens. Het is voor de eigenaars bijna
onmogelijk om die allemaal te houden.
Kleintjes worden dan naar het Blauwe
Kruis gebracht, maar heel wat katten
worden op een wrede manier gedood.
Het Blauwe Kruis krijgt jaarlijks zowat
1500 katten binnen. De dienst Leefmilieu
krijgt ook elk jaar 30 à 40 meldingen van
zwerfkatten.
Laat je kat onvruchtbaar maken
om dit dierenleed te voorkomen.
De beste manier daarvoor is
sterilisatie.
Een gesteriliseerde kattin wordt niet
meer krols en heeft minder kans op

kwaadaardige melkkliertumoren en
etterige baarmoederontstekingen. Een
gecastreerde kater vertoont minder
zwerfgedrag, vecht minder en heeft
niet meer de behoefte zijn territorium
te markeren door overal te sproeien.
Hij zal dus geen geur- en lawaaihinder
meer veroorzaken in de buurt.
Onvruchtbaar gemaakte katten
worden bovendien huiselijker en zijn
socialer. Zo heb je meer genot van
je huisdieren en lopen ze minder
kans op ongevallen en op het
opdoen van besmettelijke ziektes
zoals kattenaids en leucose.
Voor meer info omtrent sterilisatie
kun je terecht bij de dierenarts.
Stad steriliseert zwerfkatten
Na buurtonderzoek worden
zwerfkatten op kosten van de
Stad gesteriliseerd en door het
Blauwe Kruis teruggeplaatst in hun
oorspronkelijke omgeving. U kunt
zwerfkatten in uw buurt signaleren
op 050 44 83 06 of via meldpunt@
brugge.be. Ook via www.brugge.be
kunt u uw melding registreren. Klik
op 'meldpunt' op de homepagina.
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INFOVERGADERING
OP 3 MAART 2011

Stationsomgeving,
kant Sint-Michiels,
wordt vernieuwd
De Stationsomgeving, kant centrum, heeft ondertussen een heuse
metamorfose ondergaan. Het
project Groen Brugge is zo goed
als voltooid met overdekte fietsstallingen voor meer dan 3000
fietsen, winkels en woningen. Ook
het Fietspunt kreeg er een plek.
De parking voor 1.500 wagens, met
gratis bus richting centrum, blijft de
ideale plaats om je wagen te parkeren. Voor maar 2,50 euro kun je er
24 uur parkeren en mensen die in
de binnenstad werken kunnen een
werknemersabonnement aanvragen voor maar 20 euro per maand
(inclusief gratis busvervoer).
Ook aan de kant Sint-Michiels
van het station, is intussen heel
wat veranderd door de bouw van
het Jacob van Maerlantgebouw
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(‘Kamgebouw’). Ook daar is een
grote fietsenstalling voor ruim 1.000
fietsen voorzien. Aan de kant SintMichiels verandert in de toekomst
ook de verkeerssituatie. Die wordt
veiliger en vlotter voor alle weggebruikers.
Voor de nieuwe stationsgebouwen
wordt een groot stationsplein aangelegd waar enkel voetgangers en
fietsers zullen worden toegelaten.
De verkeerscirculatie wordt volledig
heringericht en er wordt een Kiss &
Ride-zone aangelegd.
Binnen de plannen krijgt veilig en
comfortabel fiets – en voetgangersverkeer prioriteit. De fiets- en
voetgangersverbindingen worden
van het gemotoriseerde verkeer
afgescheiden.
Tussen de Stationslaan en de
Spoorwegstraat wordt een fiets- en
voetgangerstunnel aangelegd onder
de Koning Albert I-laan, ter hoogte
van de Boeveriepoort. Er komt ook
een koker door de spoorwegberm
in de Stationslaan met een aansluitende brugverbinding over de
vestingsgracht tot aan de Hendrik
Consciencelaan. Van daaruit kan

Naar aanleiding van de wijzigingen in de stationsomgeving
wordt op 3 maart 2011 om 20.00
uur voor de omwonenden een
bewonersvergadering georganiseerd in de Magdalenazaal.
Zij worden hiervoor via een
bewonersbrief uitgenodigd.
de fietser dan de keuze maken.
Ofwel zal je van hieruit stadinwaarts
fietsen via de Boeveriestraat, ofwel
richting station, kant centrum en
Sint-Kruis en Assebroek, via de
bestaande fiets- en voetgangerstunnel ter hoogte van het VTI.
Onder de rotonde die verhoogd
aangelegd wordt ter hoogte van
het kruispunt van de Koning Albert
I-laan met de Barrièrestraat, komen
er voetpaden en dubbelrichtingsfietspaden die volledig afgescheiden zijn van het ander verkeer. Die
vertakken richting Barrièrestraat,
Koning Albert I-laan, Rijselstraat,
het station en Spoorwegstraat. Er
wordt vandaaruit ook een nieuwe
voetgangersaansluiting voorzien
naar de psychiatrische kliniek.
In afwachting van de realisatie
van een nieuwe Beurshalle zal de
bestaande Oesterparking verder als
gratis parking blijven functioneren.
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De Lijn laat je ook ’s avonds
rijden
Ook in 2011 brengt De Lijn je ’s avonds veilig thuis met
de ‘Avondlijnen’. Vanaf 20.33 tot 23.10 uur in de week en
tot 2.10 uur in het weekend kun je van volgende lijnen
gebruik maken:
Er zijn 4 avondlijnen die Brugge bedienen:
• De Avondlijn Centrum die de haltes Station, Markt,
Biekorf en ‘t Zand in een lus aandoet.
• Avondlijn Noord brengt je van het station en het centrum
(Markt) naar Sint-Pieters, Sint-Jozef of Koolkerke.
• Avondlijn Oost rijdt van het station en centrum
(Wollestraat) naar Sint-Kruis, Dampoortkwartier,
Assebroek of Ver-Assebroek.
• Avondlijn Zuid verbindt het station en het centrum
(Wollestraat) met Sint-Michiels, A.Z. Sint -Lucas of
Steenbrugge.
• Avondlijn West rijdt van het station en het centrum
(Markt en Biekorf) naar Christus-Koning,
Sint-Andries of Olympia
Daarnaast zijn er 6 streekavondlijnen, namelijk:
• Avondlijn Dudzele - Lissewege, Avondlijn Oostkamp,
Avondlijn Jabbeke, Avondlijn Beernem, Avondlijn
Damme en Avondlijn Zedelgem. Die bedienen telkens
de haltes ’t Zand en Station
Voor de uurregeling van deze lijnen kun je terecht
op www.delijn.be of kun je bellen naar t 070 220 200
(0,30euro per minuut). Of raadpleeg de stedelijke lijn
folder 2011 met de volledige uurregeling.

Tijdelijke verhuizing
Mobiliteitswinkel
Naar aanleiding van renovatiewerken in AC ’t Brugse Vrije
verhuist de Mobiliteitswinkel enkele maanden naar het
nieuwe gebouw van de Stad in de Hoogstraat 37. De openingsuren blijven dezelfde. Voor de exacte timing van de
verhuizing kun je www.brugge.be/mobiliteit raadplegen.
Let op: tijdens de verhuis zal de Mobiliteitswinkel
één of twee dagen gesloten zijn. Hou bovenvermelde website in de gaten voor de precieze timing. Een
bewonersvignet verlengen kan wel steeds via het
e-loket op www.brugge.be

Info
Mobiliteitswinkel, t 050 33 53 00, f 050 44 86 77,
mobi@brugge.be

INFORMATIEAVOND Groene
Fietsgordel Brugge
Het project ‘Groene Fietsgordel’ omvat de realisatie van
een fietslus van 37 km rond Brugge. De lus zal landbouw–
en natuurgebieden met bossen verbinden en voert langs
de Assebroekse Meersen, de trambedding van Oedelem
naar Assebroek, het domein Ryckevelde en de forten tussen Brugge en Damme. Er worden ook nieuwe natuurelementen, beplantingen en picknickruimtes op het traject
voorzien. Vorig jaar werkte de Vlaamse Landmaatschappij
samen met de Groendienst en enkele andere partners het
plan voor de fietslus verder uit.
In 2011 worden de eerste realisaties voorzien: een nieuw
fietspad langs de Zeeweg, de aanleg van een aantal
picknickplaatsen, de aanleg van het fietspad door de
Wulgebroeken en het herstel van de Blankenbergse dijk.
De Vlaamse Landmaatschappij licht de plannen toe op
een informatieavond op 8 februari 2011 om 20.00 uur in
het café van het parochiecentrum Patria in Assebroek in
de Kerklaan 37.

Info
VLM, Liesbeth Gellinck, t 050 45 81 00, Velodroomstraat 28,
8200 Brugge

monumenten- <
zorg
Kasteel De Groene Poorte

Hogeweg 6

Winnaars Monumentenprijs Brugge bekend
Dit jaar reikte de Stad voor het eerst de
‘Monumentenprijs Brugge’ uit. Een blijk van waardering voor de bijdrage van particulieren bij het in stand
houden van ons bouwkundig erfgoed. Het publiek en de
jury kozen een winnaar uit 25 kandidaten. Meer dan 800
mensen brachten hun stem uit voor de publieksprijs.

Publieksprijs
Winnaar van de Monumentenprijs Brugge 2010 van het
publiek met meer dan 25% van de stemmen werd de
Hogeweg 6 van de familie De Laere-De Wulf. Zij bewonen 'Villa Puerto Belgrano', gebouwd in 1913 in een
eclectische stijl en restaureerden het zorgvuldig met
behulp van stadssubsidie en op basis van de oorspronkelijke bouwaanvraag en oud fotomateriaal. De winnaar
krijgt een cheque van 2.500 euro.
De tweede plaats, met 15% van de stemmen, is voor het
“huyzeken van plaisance” in de Annuntiatenstraat 101
van de familie Hardy-Janssens de Bishoven. Dit unieke
tuinhuis is beschermd als monument en heeft haar oorsprong in de 17de eeuw. Het pand omgevormd tot een
uitzonderlijk gastenverblijf.
Op de derde plaats, met méér dan 13% van de stemmen
eindigde Sint-Walburgastraat 6 (familie Gilté-Denolf).
De voormalige pastorie van Sint-Walburga werd smaakvol heringericht als eengezinswoning. De buitengevels
en de interieurs werden maximaal behouden en met
een stadssubsidie gerestaureerd.

Prijs vakjury
De jury selecteerde vijf laureaten voor een eervolle
vermelding. Ze was ook van mening dat restauraties
van beschermde monumenten niet konden vergeleken
worden met die van niet-beschermd erfgoed. Daarom
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werden twee winnaars aangeduid: één beschermd
monument en één niet-beschermd pand. Zij delen de
prijs en de eigenaars kregen elk een cheque ter waarde
van 1.250 euro.
Als winnaar in de categorie niet-beschermde panden
koos de jury voor het project Lauwerstraat 21. De jury
apprecieert hoe hier de twee facetten ‘monumentenzorg en nieuwe architectuur’ verzoend worden tot een
perfect harmonisch project.
Onder de niet-beschermde panden werd het pand
Hogeweg 6 als laureaat uitgeroepen (tweede plaats).
De jury looft de manier waarop de eigenaars dit eerder
bescheiden pand bijzonder respectvol restaureerden.
De jury vond het belangrijk dat ook panden buiten het
stadscentrum met evenveel zorg gerestaureerd worden.
Binnen de categorie beschermde monumenten won
het Kasteel De Groene Poorte (Dudzeelse Steenweg
460) de prijs van de vakjury. De jury was onder de
indruk van de risicovolle onderneming van de eigenaars. De herbestemming gebeurde zonder kwaliteitsverlies en maakt het gebouw toegankelijk voor het
publiek. Voor praktische noden zoals toegankelijkheid
en buitenruimte werden telkens goed doordachte en
discrete oplossingen uitgewerkt.
Binnen de categorie beschermde monumenten koos de
jury ook twee laureaten. Bij het pand Genthof 33 prijst
de jury de moed van de eigenaars om zich aan een pand
in een dergelijke dramatische toestand te wagen. De
tweede laureaat is het monument Annuntiatenstraat
101. Dit onderging een geslaagde, conserverende restauratie op basis van een grondig interieuronderzoek.
De herbestemming tot gastenkamer is niet belastend
voor het monument.
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Sport Na School gaat
verder
Op 7 februari start de tweede reeks
‘Sport Na School’. Dit sportaanbod richt
zich tot jongeren van het secundair
onderwijs die wonen in, of naar school
gaan in Brugge. Leerlingen die nog
geen SNS-pasje hebben, kunnen dit via
hun LO-leerkracht of via de Sportdienst
aanschaffen. Tegen 25 euro kun je nog
tot en met 20 mei 2011 deelnemen aan
tal van sportactiviteiten. Het aangepaste sportaanbod vind je op
www.sportnaschool.be of in de nieuwe
folders die her en der verspreid worden.

Info
sportdienst of françois deley,
t 0494 64 97 72 of
swadel2003@hotmail.com

Brugge, toch geen
WK-speelstad
Brugge voetbalstad zag het al
helemaal zitten: de organisatie
van enkele mooie wedstrijden
in het kader van het WK voetbal
2018 of 2022. Helaas heeft de
Fifa op 2 december 2010 anders
beslist. Niet België en Nederland
(HollandBelgium Bid ), maar
Rusland (2018) en Quatar (2022)
worden de organiserende landen.
Het WK dus niet in België ..., maar
hopelijk België wel op het WK, en
dan het liefst met enkele Brugse
spelers op de grasmat.

senioren van het leven en van sport
genieten. ‘Sportelen’ is sporten
op eigen tempo en op eigen maat.
Ontspanning is daarbij minstens
even belangrijk als inspanning.
Programma:
- Vrijdag 11 februari 2011: dans in
dansschool Ramon (Assebroek)
- Maandag 7 maart 2011: aquagym
+ zwemmen in het Provinciaal
Olympiabad (Sint-Andries)
- Donderdag 5 mei 2011: zumba,
kinbal en tai chi in de sportzalen
Jan Breydel (Sint-Andries)
- Vrijdag 10 juni 2011: fietstocht +
volkssporten (start aan sporthal
Tempelhof, Sint-Pieters)
Van 14.00 tot 16.00 uur wordt er
gesport, daarna is er praatcafé met
koffie en gebak. Deelnemen kost 1
euro per namiddag. Inschrijven op
voorhand kan via de Sportdienst,
betaling gebeurt ter plaatse.

Sportkampen in 2011
Tijdens de paas-, zomer- en herfstvakantie organiseert de Sportdienst
opnieuw de succesvolle sportkampen. Nieuw dit jaar is het omnisportkamp in Zeebrugge in de namiddag,
voor 13- tot 16-jarigen. Daarnaast
zijn er ook 2 extra kleuterkampen en
1 extra omnisportkamp in de sporthal KTA in Sint-Michiels.
Deelnemen kost je 50 euro (40 euro
tijdens de herfstvakantie, want er
is geen sportkamp op 1 november 2011). Het omnisportkamp in
Zeebrugge kost 25 euro.
De brochures zijn vanaf nu te vinden
in de stedelijke sporthallen, zwembaden, bibliotheken en bij de lokale
middenstand. Inschrijven kan nu
al via www.brugge.be/sport ofwel
tijdens de kantooruren rechtstreeks
bij de Sportdienst (enkel cash betaling mogelijk).

Brugge sportelt mee!
In het vorige nummer werd al
het nieuwe aanbod seniorensport
2011 aangekondigd. In dit nummer
krijg je het concrete programma
van de seniorensportnamiddagen die voortaan onder de noemer ‘Sportelen’ plaatsvinden.
‘Sportelen’ is samen met andere

INFO
SPORTDIENST
kon. leopold III-laan 50, 8200 sint-andries, t 050 72 70 12, f 050 30 03 44
sportdienst@brugge.be

bestuur <

Nieuw schepencollege voorgesteld
Sinds 1 januari 2011 is zijn drie nieuwe
(*) schepenen actief. Voor alle duidelijkheid vind je hieronder nog even de
bevoegdheden van alle schepenen met
een foto van het volledige schepencollege.
Burgemeester Patrick Moenaert
Bevoegdheden: algemeen beleid, coördinatie, informatie, administratieve
vereenvoudiging, politie, verkeer en
mobiliteit, vergunningen, stedenbeleid,
veiligheidscontract, Europese aangelegenheden, haven
Yves Roose eerste schepen - schepen
voor cultuur en onderwijs
Bevoegdheden: cultuur, cultuurcentrum,
protocol, musea, bibliotheken, archief,
straatnamen, onderwijs
Mercedes Van Volcem schepen voor
ruimtelijke ordening en huisvesting
Bevoegdheden: stadsvernieuwing en
monumentenzorg, urbanisatie, huisvesting

Bruggespraak

Boudewijn Laloo schepen voor financiën
en patrimonium
Bevoegdheden: financiën, erediensten,
geschillen, eigendommen
Jean-Marie Bogaert schepen
voor toerisme
Bevoegdheden: toerisme en Zeebrugge
bad
Annick Lambrecht schepen voor personeel en sport
Bevoegdheden: personeel, werkgelegenheid en sport
Hilde Decleer
schepen voor leefmilieu, brandweer, logistiek en lokale economie
Bevoegdheden: leefmilieu, gezondheid,
hinderlijke inrichtingen en stadsreiniging, brandweer, onderhoud gebouwen,
elektromechanica, schoonmaak, wagenpark, informatica, economaat, drukkerij,
lokale economie, industrie, landbouw
& visserij, markten, kermissen, taxi's,
bootjes en koetsen

*Martine Matthys (vervangt Lieve Mus)
schepen voor jeugd en welzijn
Bevoegdheden: jeugd, gezinsvoorzieningen, senioren, personen met een handicap, diversiteit, noord-zuidbeleid
*Jos Demarest (vervangt Jean-Pierre
Vanden Berghe) schepen voor openbare
werken
Bevoegdheden: openbare werken
(wegen)
*Franky Demon (vervangt Bernard De
Cuyper) schepen voor bevolking, burgerlijke stand en groen
Bevoegdheden: bevolking, burgerlijke
stand en groen
Frank Vandevoorde ocmw-voorzitter schepen
Bevoegdheden: ocmw-materies, relatie
stad-ocmw en sociale economie

kort geknipt <
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Dienst Maatschappelijke Begeleiding wordt dienst Welzijn
De dienst Maatschappelijke Begeleiding gaat voortaan
door het leven als dienst Welzijn. Een frisse, hedendaagse naam die de werking goed omschrijft. De dienst
blijft het aanspreekpunt voor senioren en personen met
een handicap, maar houdt zich ook bezig met kinderopvang, buurtwerk en gezondheidscampagnes. Voor een
aantal zaken met sociale inslag, zoals de huisvestingsproblematiek (= dienst Huisvesting) of aanvragen van
pensioenen en tegemoetkomingen (= dienst Bevolking)
kun je er niet terecht.

Info
de dienst is dagelijks bereikbaar in het sociaal huis,
kartuizerinnenstraat 6, 8000 brugge op het algemene
nummer t 050 32 77 90.

Let op! Het mailadres
is wel gewijzigd.
Dit wordt: dienst.welzijn@brugge.be.
Wie op het vertrouwde
maatschappelijke.begeleiding@brugge.be
alsnog een mailbericht verstuurde, hoeft
zich geen zorgen te maken. Ook die berichten komen tot 31 maart 2011 terecht in de
mailbox van de dienst Welzijn.

Antwoord vorige wedstrijdvraag: de nieuwjaarsreceptie van de Stad Brugge vond plaats op zondag 2 januari 2011.
De dienst Pers en Publicaties bracht de winnaars persoonlijk op de hoogte.
Nieuwe vraag: Wanneer vindt de feestdag 'Ik Vrijwillig' plaats?
Te winnen: vijf pakketjes met Fantasyboeken
Mail vóór 15 maart 2011 het juiste antwoord naar persdienst@brugge.be of stuur je antwoord naar de dienst Pers en Publicaties,
Burg 12, 8000 Brugge. Vermeld 'Wedstrijd Bruggespraak februari 2011', naam, adres en telefoonnummer.

ANTWOORD _________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres _ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

meldingskaart

Telefoon_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Meldingen van klachten

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Naam ________________________________________________________________________________________
Adres _ _______________________________________________________________________________________
Telefoon _____________________________________________________________________________________
Datum melding ____________________________________________________________________________
Te bezorgen aan het Meldpunt, Communicatiedienst,
Burg 11, 8000 Brugge. Naamloze kaarten worden
niet behandeld.

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, adres Burg 12, 8000 Brugge.
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www.brugge.be is beste gemeentelijke website van 2010
enquêteurs komen bij je langs naar aanleiding van de vervanging van loden aansluitingen

4 bibliotheek

hoofdbibliotheek biekorf is groter, frisser en anders

5 digitaal

maak kennis met de computer en internet tijdens de digitale week
ook in 2011 start een nieuwe lessenreeks 'digisenior'

6 budget

de gewone dienst of exploitatie

7 de buitengewone dienst of investeringen
9 diversiteit
8 maart is internationale vrouwendag
fietscursus voor volwassenen
brugge anders bekeken
infomoment meldpunt discriminatie

10 noord-zuid

nieuw werk in de mediatheek: 'ananas uit honduras'

erfgoed

iedereen creatief! met toonmoment op erfgoeddag

cultuur

toon je werk tijdens de week van de amateurskunsten

11 fantasy strijd in brugge
12 wijken in de kijker
13

extra plaatsen in kinderopvang 't ravotterke in assebroek
gratis probeertickets de lijn
fietskluizen binnenstad in gebruik genomen
energiejacht loopt volop
ingrijpende verbouwingswerkzaamheden bij ksa ter straeten

14 dossier
15
16
17

2011 is jaar van de vrijwilliger
vrijwilligers feesten in brugge op 5 maart 2011
de vrijwilligerscentrale lanceert nieuwe slogan 'goed doen doet goed!'
marc engelbeen is actief bij centrum voor algemeen welzijnswerk brugge
katrien cocquyt zet zich in voor de vzw bouworde
bedank je eigen vrijwilligers in 2011!
vrijwilligers gezocht!

18 muziek en dans
19

nieuw dansfestival richt spots op jong danstalent
com on! beat it! slagwerkfestival
d-spot dansfestival
the havana lounge

20 jeugd

skatewedstrijd 'bst of the west '11' aan vijde editie toe
een dagje volwassenen: roefelland 2011
win een namiddag kermisplezier met je klas op de meifoor

20 sociaal

opvoedingswinkel organiseert twee informatieve momenten

21 leefmilieu

neem deel aan de beurs eco today
maart is maand van de netheid
laat je huiskat steriliseren

22 mobiliteit
23

stationsomgeving, kant sint-michiels, wordt verneiuwd
de lijn laat je ook 's avond rijden
tijdelijke verhuizing mobiliteitswinkel
informatieavond groene fietsgordel brugge

24 monumentenzorg

winnaars monumentenprijs brugge bekend

25 sport

sport na school gaat verder
brugge, toch geen wk-speelstad
brugge sportelt mee!
sportkampen in 2011

26 bestuur

nieuw schepencollege voorgesteld

27 kort geknipt

dienst maatschappelijke begeleiding wordt dienst welzijn
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Op woensdag 9 en 23 februari 2011 is er op Focus/WTV weer een
Trefpuntuitzending over Brugge.
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Veel kijkplezier op de regionale zender of via www.brugge.be
(klikken op de banner Trefpuntuitzendingen)
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meldingskaart
wedstrijd

UITGAVE Johan Coens, stadssecretaris
FOTOGRAFIE Matthias Desmet, Jan Termont, Bart Grietens, Dirk Kome
Patrick Tourneboeuf, Sabien Clement, Virginie Schreyen
VORMGEVING Graphic Design die Keure
DRUK die Keure
REDACTIE Redactieraad Bruggespraak
HOOFDREDACTIE Dienst Pers en Publicaties

Je infoblad staat ook op www.brugge.be
Wil je ook graag aan de Stad werken?
Raadpleeg de vacatures op www.brugge.be.

Deze brochure werd gedrukt op gestreken, 100% gerecycleerd milieuvriendelijk papier.

