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Jaargang 13 Juli 2013

Dossier:
Nieuwe website voor Stad Brugge

Zeebrugge verwent strandgangers
Tuin van het Engels Klooster open voor publiek
Tentoonstelling 'Was het nu '60 of '70?'
Dienst Vergunningen verhuist
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Beste Bruggeling
U houdt een legendarisch nummer van Bruggespraak in uw handen.
Het laatste in een reeks van vele jaargangen waarin uw blad wel eens
wat werd bijgestuurd, maar fundamenteel hetzelfde bleef.
Daar komt, met het voorlaatste nummer van jaargang 13, in september
dus, verandering in.
Wij grijpen het septembernummer immers aan om u, geïllustreerd en
in overzichtelijke vorm, een verkorte versie van de beleidsnota van het
stadsbestuur te bezorgen.
We koppelen die communicatie van de beleidsnota later aan één van de
meest opvallende beleidspunten en beleidsintenties: de lancering van
het Toekomstproject. Het project De Toekomst van Brugge wil op ruime
schaal participatiemogelijkheden bieden aan elke Bruggeling. Aan u dus.
U wordt ook nog uitgenodigd om uw mening te geven over de toekomst
van uw stad, om uw stadsbestuur te inspireren, om Brugge mee vorm
te geven. U kunt de verkorte beleidsnota in het infoblad van september
daarbij als handige leidraad gebruiken. Per sector vindt u er immers in
grote lijnen de beleidsambities in terug.
Wilt u nu al en in meer detail weten welke koers wij hebben uitgezet?
Raadpleeg dan de volledige beleidsnota op www.brugge.be of vraag
hem op bij de Communicatiedienst via 050 44 80 00 of info@brugge.be.
Vermeld uw naam en adres en u krijgt de integrale nota thuisbezorgd.
Mochten we kunnen, dan bezorgden we u in één pakket ook de
zomerzon. We kunnen alleen hopen dat die van de partij zal zijn opdat
u kunt genieten van een uitgebreid zomerprogramma met ruimte voor
spelen, voor muziek, voor tentoonstellingen en voor film, op straten,
pleinen en in parken verspreid over de stad, badgemeente Zeebrugge
met stip inbegrepen.
U vindt dit alles terug in deze editie van Bruggespraak, maar ook
op de nieuwe website www.brugge.be die wij u in dit nummer
voorstellen. Net zoals in onze beleidsintenties, staat ook op de website
interactiviteit voorop. Interactiviteit, inspraak en participatie: daar gaan
we voluit voor.
Het is nu dus in de eerste plaats uitkijken naar een deugddoende
zomer. En straks, als het nazomert en een nieuw seizoen uw stad
begint te kleuren, krijgt u een infoblad nieuwe stijl in de bus, mét
overzichtelijke beleidsnota en met een stand van zaken in verband met
het toekomstproject.

Tot dan
Renaat Landuyt
Burgemeester van Brugge
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Vakantiewerking Kwibus
Speel je eigen spel

Kom deze zomer meespelen op een van de zes
Kwibuspleinen!
Kwibus laat alle kinderen en tieners vanaf vier jaar (of het
jaar waarin ze vier jaar worden) tot en met vijftien jaar een
zomer lang zorgeloos spelen! Kwibus staat voor 100%
fun. Maak je eigen spel, onder begeleiding van ervaren
animatoren en pleinverantwoordelijken. Vooraf inschrijven is niet nodig; er is altijd plaats voor wie wil meespelen! Het is helemaal niet duur: 2 euro voor een halve dag of
4 euro voor een volledige dag.

Info
ontdek de zes locaties op
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus of
www.facebook.com/kwibusbrugge

Speel deze zomer op straat

De zomerse speelstraten zijn een begrip in Brugge. De
straat wordt verkeersvrij gemaakt en er is een ruim
aanbod aan speelgoed. Wil je zelf ontdekken hoe leuk
ouderwets spelen op straat is? Vraag dan je speelstraat
aan (tot vier weken vooraf).

Info
t 050 44 83 33,
jeugddienst.jeugdruimte@brugge.be,
www.jeugddienstbrugge.be en
www.facebook.com/jeugddienstbrugge

Jeugdpreventie ook deze zomer
actief

De zomer is de tijd van het jaar om te genieten van parken en pleinen. Om de sfeer te bewaken voor iedereen,
zijn er tijdens de zomer jeugdpreventiewerkers actief. Ze
zullen de jongeren aanspreken en activiteiten organiseren voor wie daar zin in heeft. Op 18 juli 2013 staan twee
voetbaltornooien op het programma: een voor acht- tot
veertienjarigen in de Gentele (Sint-Pieters) en een voor
plus-veertienjarigen in De Bilk (Sint-Jozef).

Best Of The West Summer Edition

Hoe beter de zomer afsluiten dan met een echte Best Of
The West Summer Edition?
Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september kun je
genieten van een weekend vol skate, sfeer en gekke prijzen. Afspraak vanaf 12.00 uur aan het Skatepark Entrepot.

Info
t 050 44 83 33, jeugdienst.jeugdruimte@brugge.be,
www.jeugddienstbrugge.be/jongeren of
www.facebook.com/jeugddienstbrugge

Ben jij de animator die wij zoeken?

Vakantiewerking Kwibus zoekt animatoren voor deze
zomervakantie.
Ken jij iemand die moni wil worden, 16+ is en de kids de
tijd van hun leven wil geven? Dan ben je bij Kwibus aan
het juiste adres voor een toffe vrijwilligersjob op een van
onze locaties in Brugge. De animatoren draaien mee in
een team van negen enthousiaste jongeren en krijgen
hiervoor een vrijwilligersvergoeding per dag (15 euro
zonder attest of 25 euro met attest).

Info
t 050 44 83 33, kwibus@brugge.be, www.jeugddienstbrugge.
be/kwibus/animator en www.facebook.com/kwibusbrugge

Tentation, taste the action!

Tentation laat je proeven van heel wat fun! We dagen jou en
je vrienden uit in een laserbattle, laten je van 4 meter hoogte in het diepe springen en laten je los op de cannonballs.
Daarnaast kun je je uitleven tijdens een workshop graffiti, alles geven tijdens de intensieve drumsessie of je
haar laten omtoveren tot een crazy kapsel!
Come taste it, feel it and shake it. Op Tentation!
Afspraak op donderdag 29 augustus doorlopend vanaf
14.00-18.00 uur @ het Entrepot!

Info

Info

voor andere activiteiten van het jeugdpreventiewerk
(en partners): www.facebook.com/jeugdpreventie.brugge

www.tentationfestival.be
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TUIN VAN HET ENGELS
KLOOSTER ENKELE ZONDAGEN
OPEN VOOR HET PUBLIEK
Deze zomer en in het najaar kun je de tuin van het Engels
klooster in de Speelmansstraat ontdekken. Deze groene
parel in de binnenstad is deze zomer enkele zondagen toegankelijk voor het publiek.
De tuin van het Engels Klooster behoort tot een goed
bewaard en volledig ommuurd kloostercomplex in de
Brugse binnenstad. Het domein werd sinds 1629 nagenoeg ononderbroken bewoond door Engelse katholieke
kloosterzusters. De oude 18de-eeuwse nutstuinen zijn
niet bewaard, maar er zijn wel grote delen bewaard van de
19de-eeuwse landschappelijke tuin.
De tuin bestaat uit twee afgescheiden gedeeltes. In
het deel langs de Speelmansstraat staan mooie hoogstambomen, zoals eiken en linden. De eerste tuin is
een opeenvolging van kleine ruimtes die een specifieke
functie hebben. Er is een droogweide, een loofhut en er
zijn verschillende loofgangen (leilinden).
Via een doorgang tussen twee gebouwen kom je terecht
in de tweede tuinruimte. Het is een aangelegde tuin met
een natuurlijk karakter en met een O.L.V.-kapel, enkele
beelden en merkwaardige bomen zoals een moerbei.
Langs de muren staan devotiebeelden en groeien klimplanten en leifruit.

Bruggespraak

Beleidsplan Open Ruimte
De openstelling van de tuin kadert binnen het beleidsplan
Open Ruimte van de Stad, dat eind maart vorig jaar werd
goedgekeurd. In 2008 werd een onderzoek gevoerd naar
de resterende open ruimtes in de binnenstad. Op basis
daarvan werd een plan opgemaakt dat een kader schetst
waarbinnen de ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad kan gebeuren.
Voor sommige open ruimtes is een actieve tussenkomst
nodig van het stadsbestuur. Voor andere ruimtes is er eerder behoefte aan de begeleiding van ontwikkelingsprocessen, voor nog andere ruimten staat vooral het behoud en het
kwalitatieve onderhoud voorop. Een belangrijk onderdeel
van dit beleidsplan is ook financiële steun bij het tuinonderhoud in ruil voor het regelmatig openstellen van de tuin.

Info
de toegang tot de tuin is gelegen in de speelmansstraat.
de gebouwen zijn niet toegankelijk voor het publiek.
de tuin zal opengesteld worden voor het publiek op
zondagen 14 juli, 11 augustus en 13 oktober, telkens
van 10.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur.

cultuur
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'Giovanni' - Johan Heldenbergh / Cie Cecilia

The Broken Circle
Bluegrass Band

'Raymond' - KVS

RESERVEER NU JE
TICKETS VOOR VOLGEND
CULTUURSEIZOEN
Sinds 20 juni 2013 kun je bij het Cultuurcentrum losse
tickets kopen voor het nieuwe seizoen 2013-2014.
Er is voor elk oor en oog wat.

Strafschopnemer Leo Van der Elst en sportjournalisten
Ruben Van Gucht en Michel Wuyts gunnen je een blik
voor en achter de sportschermen.

MUZIEK

THEATER EN DANS

Op het programma staan volgende toppers: Stijn Meuris,
Stef Bos, Jef Neve, Gabriel Rios, Johan Verminnen,
Herman van Veen...

Theatermakers zoals Guy Cassiers, Tom Lanoye, Johan
Simons, Luc Perceval en Jan Decorte presenteren nieuw
werk, maar ook de jongere generatie komt aan bod, met
multidisciplinaire voorstellingen. Hedendaagse dans is er
met werk van onder meer Koen De Preter, Ugo Dehaes,
Sharon Fridman, Akaash Odedra en Dalisa Pigram. Ook
Akram Khan, Sidi Larbi Cherkaoui, Marie Chouinard en
Germaine Acogny werken nieuwe choreografieën uit. De
kers op de taart is het internationale December Dance
festival met Belgisch topchoreograaf Wim Vandekeybus
als gastheer.

En er is meer: van wereldmuziek tot het iFlamenco!
Festival of de zesde editie van Airbag, het Brugse accordeonfestival. Met zondagse Nostalgiaconcerten met o.a.
Pasadena Roof Orchestra en het fel gekoesterde bal in
de foyer nadien, voert het Cultuurcentrum je terug in de
tijd.
Ook het Franse liedjesrepertoire is aan een opmerkelijke comeback begonnen. Patrick Riguelle, Daan,
Isolde Lasoen en Bart Van Loo vinden het ‘bon ton’ om
hun passie voor het Franse chanson met jou te delen.
Muzikale en andere internationale legendes zoals Matt
Bianco, Percy Sledge, Giant Sand en de gerespecteerde
Britse actrice Patricia Routledge (Mrs Hyacinth Bucket)
brengen een portie onversneden jeugdsentiment. Ook
de muzikale grootmeester Michael Nyman zal voor een
onvergetelijke avond zorgen.
De revival van country vertaalt zich in optredens van
Gordie MacKeeman & The Rhythm Boys en The Broken
Circle Bluegrass Band. Onder de noemer 'Nothin’ but
the Blues' presenteert het Cultuurcentrum het kruim
van de Belgische en internationale blues scene met o.a.
de legendarische Mud Morganfield en Tail Dragger.

SPORT EN CULTUUR
In ‘Van Aftrap tot Meet‘ zetten het Cultuurcentrum en
de Sportdienst enkele bekende sporthelden in de kijker.
Jempi Monseré, Raymond Goethals en Odiel Defraye
zijn de inspiratiebronnen voor drie theaterstukken.

FAMILIEVOORSTELLINGEN
Voor de jongere kijkers en gezinnen zijn er opnieuw
fantasierijke voorstellingen met een mix van theater,
circus, acrobatie… Samen met figurentheater Ultima
Thule, Bruggemuseum en Erfgoedcel, blaast het
Cultuurcentrum het ooit beroemde ‘Brugsch Poppenspel
Den Uyl’ nieuw leven in.

BEELDENDE KUNST
Wat de beeldende kunsten betreft, vaart het
Cultuurcentrum een opmerkelijke koers met werk van
Danny Devos, Lieven Deboeck en Alicia Framis. Het project Asemisch onderzoekt de relatie tussen beeldende
kunsten en taal. Niet te missen is de terugblik op de
veertigjarige loopbaan van de bekende Brugse fotografe
Greta Buysse.

Info en tickets
www.ccbrugge.be, t 050 44 30 60, in&uit brugge,
aanvragen seizoensbrochure via cultuurcentrum@brugge.be
of t 050 44 30 40
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Vijfde editie Input/Output 2013
daagt jonge beeldende kunstenaars
uit
De wedstrijd Input/Output voor jonge beeldende kunstenaars (van 17 tot 34 jaar) is aan de vijfde editie toe en is
intussen een vaste waarde in Vlaanderen. De wedstrijd en
de hieraan gekoppelde tentoonstelling openen voor hen
nationale en internationale deuren. Nog tot 9 augustus zijn
inzendingen welkom. In een eerste fase worden die beoordeeld op basis van een papieren dossier. Werken die in aanmerking komen voor een prijs worden in een tweede fase
binnengebracht voor de eigenlijke jurering. De uiteindelijke
selectie van de werken wordt tentoongesteld van 9 tot 19
november 2013 in De Bond.

Info

‘Affichebeeld Input/Output 2013,
winnend werk vorige editie: Sarah Westphal’

alle details, de deelnemingsvoorwaarden en het
inschrijvingsformulier zijn te verkrijgen via een mailtje
naar inputoutput@brugge.be, dienst cultuur,
ac ’t brugse vrije, burg 11, 8000 brugge, t 050 44 82 70.

Fotonale Brugge 2013: Contrast
Na het succes van vorig jaar mocht een tweede editie van
Fotonale Brugge niet uitblijven. Waar vorig jaar het thema
‘verborgen’ was, draait het deze keer om contrast. Mis als
fotograaf deze fotowedstrijd niet en maak kans op een van
de drie prijzen.
Het thema ‘contrast’ mag je breed interpreteren: contrast
tussen kleuren, tussen personen… alles is mogelijk. De
dienst Cultuur selecteert opnieuw zestig werken die later
zullen te zien zijn in een tentoonstelling in de Hal Cultuur.
De expositie loopt twee weken langer dan vorig jaar, zodat
iedereen de kans krijgt om de werken te gaan bekijken. Vorig
jaar werden twee prijzen uitgereikt, dit jaar zijn dat er drie.
Naast de eerste en tweede prijs, 750 en 500 euro, is er dankzij sponsoring van de Brugse elektrozaak Tuyttens een derde
prijs, ter waarde van 250 euro.

De Fotonale 2012 in cijfers
De eerste fotonale was meteen een succes. Meer dan 350
deelnemers, uit binnen- en buitenland, zochten samen met
hun camera het thema ‘verborgen’ op en stuurden meer
dan 900 foto’s in. De kwaliteit van de foto’s was zeer hoog,
wat de selectie voor de tentoonstelling en de winnaars niet
eenvoudig maakte.
De deadline voor het insturen van de foto’s is 4 oktober 2013.
Het inschrijvingsformulier en meer informatie zijn beschikbaar bij de dienst Cultuur of via fotonale@brugge.be.

jurering fotonale 2012

Bruggespraak

Blijf op de hoogte van de activiteiten van de dienst
Cultuur en schrijf je via dienst.cultuur@brugge in op
onze nieuwsbrief! Je vindt ‘dienst Cultuur Brugge’
ook terug op Facebook.
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Klinkers zorgt
weer voor een
muzikale zomer
van 26.07 t.e.m. 10.08
Tussen 26 juli en 10 augustus vormt de Brugse binnenstad
opnieuw het decor voor veel muzikale vonken en ander
vuurwerk.
Op de Burg staan een aantal grote, gratis openluchtconcerten geprogrammeerd: Billy Bragg (26.07),
Wovenhand (03.08) en ’t Hof Van Commerce (27.07) laten
van zich horen. Tijdens de Ethias Sessions komt ook een
aantal verrassende nieuwkomers zich bewijzen: The
Brandt Brauer Frick Ensemble, Submotion Orchestra
(02.08), Douglas Firs (26.07)…
Het stemmige binnenplein van Gruuthuse vormt het
decor voor KLINKERS INTIEM. De concertreeks bestaat
dit jaar uit vijf atmosferische concerten voor een zittend
(en betalend publiek), met Tom McRae (01.08), Múm
(06.08), Cuca Roseta (31.07), Compania Flamenca Maria
Juncal (08.08) en Accademia Del Piacere (07.08).
Tijdens KLINKERS is er ook opnieuw plaats voor de
OPENLUCHTBIOSCOOP, op 29 juli (Van De Kat Geen
Kwaad) en 30 juli (Playtime). KLINKERS COMEDY presenteert Han solo en William Boeva (02.08) en Brugs
talent David Galle (03.08). Er is speels vermaak voor kinderen én ouders met ‘Ik en den Theo’, er zijn workshops
en er is circus tijdens KLINKERS FOR KIDS (04.08).

Klinkende kroegen
Live bands in of rond 21 stemmige cafélocaties, spelen gratis van 20.00 tot 24.00 uur (op
7, 8 en 9 augustus). Je vindt een handig overzicht van het programma op www.brugge.be en
www.klinkers-brugge.be.

Klinkers for kids op zondag 4 augustus
Muziek, theater, humor en een leuke sfeer staan garant
voor een gezellige gezinsuitstap met het concert ‘Ik en
den Theo’; muziek voor kinderen van 3 tot 93. Niet braaf,
maar zeker ook niet stout. Piet Maris en Theophane
Raballand (allebei van Jaune Toujours) dagen met hun
accordeon en drum het publiek uit om mee te zingen, te
dansen, te springen en te fantaseren. Klinkers for Kids
is gratis en vindt plaats in het Koningin Astridpark. De
start is om 13.00 uur.

zomerse <
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Benenwerk

BENENWERK – BALLROOM BRUGEOISE is de kers op
de taart van KLINKERS. Met elf binnen- en buitenpodia
met daarop evenveel soorten dansmuziek doen we op
zaterdag 10 augustus 2013 een gooi naar het record van
de grootste dansvloer van Vlaanderen.
In iedere ballroom kun je, opgezweept door live bands en
dj’s, de beste danser in jezelf naar boven halen. Salsa,
tango, quickstep, lindy hop, swing, bollywood… iedereen
maakt deze Ballroom Brugeoise naar believen tot de zijne!
Dit jaar mag je je ook verwachten aan roller- en stille disco
en live concerten van o.a. Septeto Nabori (cuba), Coely (b),
Mr. Scruff (uk), Antonio Sorgentone & His Night Clubbers
(it), Lefties Soul Connection (nl), Tango 02 (b), Ballroom
Orchestra (b)…

De hele zomer dansen
op de Vismarkt
In juli en augustus wordt er meer dan ooit gedanst op de
Vismarkt. Het weekend start op vrijdagavond met volksdans, op zaterdagavond kun je salsadansen en op zondag komen tangoliefhebbers aan hun trekken. Dansen
kan telkens van 18.00 tot 22.00 uur. Op vrijdag start de
volksdans om 19.00 uur. Deelnemen is gratis.

Info
www.tangobrugge.be,
www.danskedoen.be,
www.salsa-de-brujas.be

Je voelt een danskriebel, maar weet niet goed hoe
ermee om te gaan? Kom dan naar een van de vele gratis
dansinitiaties die vanaf 18.15 uur georganiseerd worden
in de verschillende ballrooms.
De mooiste avond van Brugge wordt om 19.30 uur op
gang getrokken met een breakdance battle op de Burg!

Info
klinkers is een realisatie van cactus muziekcentrum
in opdracht van de stad brugge. benenwerk is een
organisatie van stricto tempo vzw voor de stad brugge.
alle info op www.klinkers-brugge.be
en www.benenwerk.be

VAMA VECHE in het Astridpark

Van maandag 29 juli tot en met zaterdag 3 augustus 2013
vindt in het Astridpark de zesde editie van VamaVeche
plaats, het gratis zomerfestival van Het Entrepot in het
kader van Klinkers. Ingrediënten voor dit zomerse menu:
live muziek- met dit jaar klinkende namen als Ian Clement,
Dans Dans, Soldier's Heart, Soviet Grass, The Jacquelines
en Protection Patrol Pinkerton-, pop-up bar, platendraaiers, performance, film, expo… Bovendien krijgt het gezellige festivaldorp dit jaar een volledig nieuwe look. Vama
Veche zorgt voor bakken zomerse sfeer, cosy caravans en
een dito zomerterras, zuiderse spijzen, warme tunes, een
gevarieerd programma en een gezonde portie waanzin.
Kortom, opnieuw de perfecte cocktail voor een geslaagde
zomerweek, telkens van 14.00 tot 1.00 uur.

Info
www.vamaveche.be, www.facebook.com/vamavechefestival

Bruggespraak

September Jazz op
21 september 2013
Brugges muzikale zomer eindigt niet op 31 augustus
2013. Ook in september kun je genieten van muziek. Op
21 september belooft het festival September Jazz in de
basisschool De Ganzeveer in het Bilkske een programma met hoogstaande jazzvirtuozen.
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uitwijken cultuur in de wijken
Cirque Plus op tournee in de
Brugse wijken
Tijdens de derde week van juli trekt het Spaanse gezelschap PakiPaya door de Brugse wijken. Vier avonden na
elkaar brengen ze de voorstelling ‘Shake Shake Shake’,
die ook te zien zal zijn tijdens het gratis Circusfestival
Cirque Plus in het Grootseminarie. PakiPaya brengt een
adembenemend maar ook een beetje van lotje getikt circus op aanstekelijke disco beats.
Waar en wanneer:
- ma 15 juli om 19.00 uur in
Hoeve de Grendel in Koolkerke
- di 16 juli om 19.00 uur in
het Rustenburgpark in Sint-Pieters
- wo 17 juli om 19.00 uur in het
Frederick Sanderpark in Sint-Andries
- do 18 juli in om 19.00 uur op het plein Patria
in de J. Roelofstraat in Ver-Assebroek.
De voorstelling is gratis, duurt 50 minuten en start
telkens om 19.00 uur. De bar gaat open om 18.30 uur.

Info
www.uitwijken.be

nieuwe locatie!
Na zes edities is het circusfestival Cirque Plus uitgegroeid tot een vaste waarde
in het zomeraanbod van
Brugge. Humor, acrobatie, jongleren, workshops...
Cirque Plus biedt een niet te
versmaden programma met
de beste acts uit binnen- en
buitenland. De voorstellingen
zijn geschikt voor alle leeftijden.
Cirque Plus verhuist van het
Entrepot naar een nieuwe
en groene stek in hartje
Brugge: de tuinen van het
Grootseminarie (toegang via
Peterseliestraat)!

Info
zaterdag 20, zondag 21 en
maandag 22 juli telkens
van 13.30 tot 20.30 uur, toegang
gratis, tuinen grootseminarie –
ingang via peterseliestraat
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BRUGSE ZOMEREVENEMENTEN:
EEN OVERZICHT

Deze zomermaanden is Brugge
traditiegetrouw een bruisende
en levendige stad, met een aantal grote evenementen ergens
bij jou in de buurt. Om onze stad
tijdens deze zomerse hoogdagen
ook leefbaar te houden,brengen
we je tijdig op de hoogte van wat
er op stapel staat. Zo kunnen we
in de allerbeste verstandhouding
samen genieten.

Strandloop

loopwedstrijd

5/07/2013

Zeedijk+strand+
evenementenplateau

Vlaamse Feestdag

concerten

9, 10 en 11/07/2013

Burg

Brugge loopt Midzomerrun

loopwedstrijd

10/07/2013

Binnenstad-Jan Breydelstadion

Cactusfestival

concerten

12, 13 en 14/07/ 2013

Minnewaterpark + Bargeplein

Tripeldagen

concerten

19, 20 en 21/07/2013

Markt

Klinkers

concerten

26 en 27/07, 2 en
3/08/2013

Burg

Vanthilt on tour

concerten+animatie + tv

28, 29, 30 en 31/07 en
1/08/2013

Evenementenplateau Zeebrugge

Vama Veche

concerten

29, 30 en 31/07 en 1, 2 en
Koningin Astridpark
3/08/2013

Klinkers Intiem

concerten

31/07, 1/08, 6, 7 en
8/08/2013

Gruuthuuse

Klinkers for Kids

concerten

4/08/2013

Koningin Astridpark

Klinkende Kroegen

concerten

7 t.e.m. 9/08/2013

Diverse locaties

WeCanDance

concerten

10 en 11/08/2013

Evenementenplateau Zeebrugge

Benenwerk

concerten

10/08/2013

Markt, Burg, Kraanplein,
K. Astridpark, Vismarkt…

Kantdagen+
Katelijnestraatfeesten

braderie + animatie

17 en 18/08/2013

Walplein-WijngaardstraatNoordstraat-WalstraatKatelijnestraat

Reiefeest Brugge

openluchttheater

17 t.e.m. 24/08/2013

Burg-Dijver-GroenereiRozenhoedkaaiHuidenvettersplein

Kaasmarkt

kaasmarkt

1/09/2013

't Zand

Dag van de Brugse
sportclub

sportieve happening: info,
8/09/2013
initiatie en demonstratie

't Zand

Kroenkelen door
Autoloze Zondag

Optredens, allerlei activiteiten, fiets- en wandel- 15/09/2013
tocht en animatie

Markt -Burg-'t ZandKon Astridpark - MinnewaterGraaf Visartpark e.a.
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ZEEBRUGGE VERWENT
STRANDGANGERS

WeCanDance: een
nieuw festival voor
Zeebrugge

Op zaterdag 10 en zondag 11 augustus dans je de ziel uit je lijf tijdens het
gloednieuwe festival WeCanDance
op het Zeebrugse strand.

WeCanDance verwent je met vier
podia elektronische dansmuziek,
een decor om u tegen te zeggen en
een zomerse sfeer. De organisatoren tekenden eerder al voor succesvolle events als Culture Club On The
Beach, Kitsch On The Beach, Radio
Soulwax en Eskimonde.
Het festival wordt gesteund door Northwind. Dit bedrijf
ontwikkelt een windmolenpark in de Noordzee en zal deze
zomer 230.000 gezinnen van alternatieve energie voorzien.
Daarnaast maken ze ook de uitbreiding van het sportstrand,
de visserijfeesten en de lokale kermis mee mogelijk.

Radio 2 in Zeebrugge
Van 15 tot 19 juli gaan de programma’s
Plage Préférée en Middagpost live
vanuit de Icarus Surfclub, van 9.00 tot
13.00 uur.

Info
t 050 44 46 46, toerisme@brugge.be,
www.brugge.be/zeebrugge

Strandredders zijn op post
De strandreddingsdienst staat
paraat op het Zeebrugse strand.
Binnen de voorziene badzone kun
je elke dag van 10.30 tot 18.30 uur
zwemmen in de zee. Zwemmen of
baden buiten deze zone of buiten
de voorziene uren is verboden.
Drie vaste redders en zeventien
opgeleide jobstudenten zorgen
voor toezicht.

Sporten in Zeebrugge

Info
www.wecandance.be

Vanthilt on tour

Als een ware rockheld strijkt
Marcel Vanthilt van 28 juli tot 1
augustus met zijn karavaan neer
in Zeebrugge voor een spetterende live talkshow. Meer dan ooit
kan iedereen –mits reservatieerbij zijn! De uitzendingen vinden
plaats op zondag vanaf 21.00 uur
en op weekdagen vanaf 22.00 uur
vanop het evenementenplatform
in Zeebrugge.

Info
www.een.be

Het strand wordt deze zomer opnieuw de plek bij uitstek
om je sportief uit te leven. Er is een aanbod voor jong en
oud. Elke dag, tussen 10.00 en 18.00 uur, worden aan het
Badengebouw recreatieve tornooitjes georganiseerd, met
onder meer beachvolley, beachtennis, beachvoetbal en
kubb. Voor de kleintjes voorzien de strandmonitoren leuke
spelletjes. Senioren kunnen op donderdagmiddag, van
15.00 tot 16.00 uur, aansluiten op een uurtje fitheidsgym. Je
kunt ook sportmateriaal ontlenen op het strand om alleen,
met je ploeg, vereniging of vrienden te sporten. Een sportterreintje op het strand reserveren kan ook.
De Strandloop is voor alle leeftijden en vindt plaats op 5 juli.
Het parcours leidt de deelnemers langs het strand en de St
George’s day-wandeling.

Info
www.brugge.be/sport, sportdienst@brugge.be,
t 050 72 70 00

© Jan D'Hondt.
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Filmophetstrand

De strandbibliotheek

Het strand van Zeebrugge blijft elke donderdag in juli het
decor voor een gratis openluchtbioscoop. ‘s Namiddags
worden er twee jeugdfilms vertoond, waarvan de tweede
telkens geselecteerd werd door het Jeugdfilmfestival.
Om 20.00 uur staat de hoofdfilm op het programma.
Filmophetstrand speelt zich af op het evenementenplatform naast de St George's day-wandeling.

Van 1 juli tot en met 31 augustus 2013 staat op het strand
van Zeebrugge (nabij het Badengebouw) een strandcabine gevuld met strips, jeugdboeken, tijdschriften, thrillers en romans: de strandbibliotheek.

Donderdag 11 juli 2013
14.30 uur: De Piraten! Alle buitenbeentjes aan dek (6+)
16.30 uur: Stip en Vlek (3+)
20.00 uur: Moonrise Kingdom

Donderdag 18 juli 2013
14.30 uur: Nieuwsgierig aapje (3+)
16.30 uur: Brammetje Baas (6+)
20.00 uur: Bienvenue chez les Ch’tis

Donderdag 25 juli 2013
14.30 uur: Madagascar 3 (6+)
16.30 uur: Ice Dragon (8+)
20.00 uur: Skyfall (James Bond)

Bruggespraak

Je hoeft geen lid te zijn van de bib om er gratis materialen te ontlenen. Naam en thuisadres opgeven volstaat.
Je mag drie materialen tegelijk meenemen. Wie de
materialen langer dan een dag (maximaal twee weken)
wil houden, kan dit gewoon melden aan de strandbibliothecaris. De strandbib is zeven dagen op zeven open, van
11.00 tot 18.00 uur.
De strandbibliothecarissen van dienst zijn jobstudenten die ook worden ingeschakeld in het Zon, Zee...
Zorgeloosproject dat door de Stad ondersteund wordt.
De Strandbib ontstond in 2003 in het kader van het literaire festival Literaal, en is dit jaar aan haar elfde editie toe. De voorbije jaren kreeg het project navolging in
Nederland en aan verschillende strandmeren in België.
De collectie telt ongeveer 1500 stuks en wordt elk jaar
aangevuld.
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ZEEBRUGGE EN LISSEWEGE in de kijker
Deze zomer zet Toerisme Brugge opnieuw de troeven van
Zeebrugge en Lissewege in de kijker. Het concept van
de campagne 2013 is opgebouwd rond twee streekkenners die mee Zeebrugge en Lissewege promoten: dit jaar
zijn dat Kurt Van Eeghem (Zeebrugge) en Kurt Defrancq
(Lissewege). Zij figureren en geven tips in de nieuwe brochure en in diverse media. In juli en augustus prijzen ze
hun favoriete stek aan op Focus-WTV. Wie weet duiken ze
ook op in de zomertalkshow van Marcel Vanthilt?
Mogelijk inspireren Kurt en Kurt ook jou om een van de vele
evenementen mee te pikken die met financiële steun van
Toerisme Brugge deze zomer worden opgezet. Zo organiseert BruggePlus opnieuw het Lichtfeest in Lissewege (op
16 en 17 augustus) en Filmophetstrand in Zeebrugge.

Het MaFestival (op 4 augustus), de Beeldenroute en
de tentoonstelling ‘Een Gotisch Visioen in de Polders’ in
Lissewege zijn zeker ook de moeite waard. Bovendien kun
je er, tussen 15 juli tot 15 september, de toren beklimmen
en genieten van het weidse uitzicht.
Tenslotte zijn er nog de klassiekers, zoals de natuurwandelingen ‘Ter Doest' (op verschillende zaterdagen in de
zomer) of ‘De Fonteintjes’ (op verschillende dinsdagen).
Een geleid bezoek in het havengebied met bus en boot op
elke dinsdag in juli en augustus blijft ook een aanrader.
Wie de haven nog op een andere manier wil leren kennen, kan ook de Havenfeesten (15 augustus) bezoeken.

musea

<
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Zon, Zee… Zorgeloos,
een toegankelijk strand
voor iedereen
Tot en met 2 september kunnen strandgangers
met allerhande mobiliteitsproblemen van 10.30 tot
18.30 uur terecht in het nieuwe Badengebouw. Een
strandrolstoel en tiralo (aangepaste rolstoel om in
het water te gaan) zijn er gratis ter beschikking. Er
is ook een toegankelijk toilet en douche. Opgeleide
assistenten begeleiden iedereen die dat wil tot op
het strand.

Info

Zomerateliers:
inschrijven kan nog!
31/07: Klepperdeklep (4-6 jaar)
Houten klompen aan je voeten, daar kun je toch niet snel
mee rennen? Samen met de kleuters gaan we in het
Volkskundemuseum op zoek naar de geheimen van de klomp.
Hoe worden ze gemaakt, hoe kun je ermee rennen en kun je er
nog iets anders mee doen?

7/08: Ehbo koffer vol kruiden (6-8 jaar)
We zetten al onze zintuigen op scherp! We verkennen een 17deeeuwse apotheek, dwalen door de ziekenzalen, plukken samen
kruiden en brouwen een geneeskrachtig drankje en een zalfje.

14/08: Ieder diertje zijn pleziertje! (6-8 jaar)

dienst welzijn
t 050 32 77 96

Proper én leuk aan zee,
daar doen we allemaal
aan mee!
Houd het strand netjes, dat was in de vorige
Bruggespraak al de
boodschap, maar nu
de zomervakantie is
gestart, herhalen we ze
graag even. Zwerfvuil
op het strand bederft
de pret (verloedering,
geurhinder, verwondingen…). De ‘strandetiquette’ staat afgebeeld
op verschillende affiches en borden.

Info
www.brugge.be/
leefmilieu/projecten

We gaan samen op zoek naar beestjes in de collectie van het
Groeningemuseum: veel paarden en honden, maar ook andere,
meer exotische dieren, zoals op de kunstwerken van Frank
Brangwyn in het Arentshuis. Vaak staan dieren niet zomaar op
een schilderij maar hebben ze een diepere betekenis of vertoeven ze in het gezelschap van een heilige. Het is aan jou om ze
allemaal te komen ontdekken.

21/08: bim bam bom! (9-12 jaar)
In Brugge zijn er veel torens te zien en evenveel klokken te
horen. Vandaag gaan we speuren naar die klokken. We beklimmen het Belfort en de Lantaarntoren en beieren er op los.
Misschien valt er nog een paasei uit?

Info
op woensdag van 9.30 tot 16.00 uur (opvang vanaf 8.30 uur
en tot 17.00 uur mogelijk). je brengt zelf je picknick en
vieruurtje mee. kostprijs: 16 euro per kind
inschrijven via musea.reservatie@brugge.be

Uit met vlieg
Van 26 juni t.e.m. 1 september kunnen alle kinderen weer op
jacht naar de schatten die Vlieg overal in het land heeft verstopt.
Ook in het Sint-Janshospitaal kunnen kinderen met hun ouders
op zoek. Loop dus zeker eens binnen en vraag de zoektocht aan
een baliemedewerker. Als je het goede antwoord vindt ontvang
je een uniek aandenken en maak je ook kans op leuke prijzen.

Info
www.museabrugge.be en www.uitmetvlieg.be
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Tentoonstelling
'Was het nu ‘60 of ‘70?'
Popartkunstwerken uit de jaren
‘60 en ’70

Het Groeningemuseum heeft een mooie verzameling werken uit de jaren 1960 en ‘70 die al lang niet
meer te zien waren. In een zomerse tentoonstelling in
het Arentshuis wordt een selectie uit de eigen collectie getoond, aangevuld met een aantal weloverwogen
bruiklenen. Het zijn kunstwerken die je mits enige veralgemening kan omschrijven als 'popart', een stroming
die dezer dagen overal in de wereld in de belangstelling
staat. De werken stralen de sfeer en het maatschappijbeeld van die turbulente tijd uit. Er is de vrijheid van
lichaam en geest en er komt oppositie tegen macht en
politiek. Maar je merkt ook beginnende aandacht voor
milieu en stadsvernieuwing. Ook de troeven van het dorp
worden herontdekt. In de kunst is er aandacht voor de
dagdagelijkse omgeving, er wordt geschilderd in helle,
vrolijke kleuren.
Brugge plaatste zich met de Triënnales van 1968, 1971
en 1974 naast Antwerpen en Gent op de kaart van de
hedendaagse kunst. In 1972 vond de derde Actuele
Kunstmarkt, de voorloper van Art Brussels, plaats in
de Hallen. De kunstenaars uit de Groeningecollectie
vond je op die tentoonstellingen terug: Raoul De Keyser,
Paul De Vree, Etienne Elias, Marcel Maeyer, Pol Mara,
Michel Martens (die met spiegels een vorm van 'op art'
realiseerde), Roger Raveel (die levende dieren introduceerde), Jacques Verduyn en Joseph Willaert. Hun kunst
wordt vergezeld door werk van Evelyne Axell, Pieter
Celie en Antoon De Clerck, afkomstig uit privéverzamelingen. De tentoonstelling wordt aangevuld met een
kleine selectie documentair materiaal.

Info
nog tot 15 september 2013 in het arentshuis, dijver 16, 8000
brugge, dagelijks van 9.30 tot 17.00 uur - gesloten op maandag

<
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NIEUWE WEBSITE VOOR STAD BRUGGE
GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID STAAT CENTRAAL
Brugge heeft een nagelnieuwe stedelijke website waarbij
gebruiksgemak en interactiviteit voorop staan. De nieuwe
www.brugge.be biedt extra mogelijkheden op het vlak van
digitale dienstverlening en omarmt de sociale media. De
site is ook perfect te bekijken op smartphone en tablet.
Voor bezoekers is er een luik in vijf talen en voor stadsmedewerkers is een nieuw intranet voorzien. Alles draait
op één performant, databasegestuurd systeem en de site
werd opgemaakt in de typische huisstijl van de Stad.

DE SITE IS OPGEBOUWD ROND
VIJF THEMA’S
Ruben De Ville werkt bij de
Communicatiedienst en is webmaster van de bewonerswebsite. Bram Devreese werkt bij de
Informaticadienst van de Stad en
is projectleider/databeheerder.

BRUGGESPRAAK Wat is nieuw?
RUBEN DE VILLE Gebruiksvriendelijkheid was bij het herdenken van de site het centrale woord. We willen onze
inwoners zo helder mogelijk informeren over de vele
diensten die de Stad aanbiedt. De site werd daarom niet
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opgebouwd vanuit de logica van de stadsadministratie,
maar vanuit de logica van de inwoner.
Er zijn vijf grote thema’s: wonen en leven, vrije tijd, werken en ondernemen, leren en bestuur en beleid.
BRUGGESPRAAK Hoe gingen jullie te werk?
R. DE VILLE We vroegen de stadsdiensten om al hun producten op te lijsten, van aanplakzuil tot zwembad. Via
testpanels en enquêtes kwamen we tot een gebruiksvriendelijke structuur. De informatie over het product
herleidden we tot de essentie. Wat is het? Wat moet je
doen om het te krijgen? Hoeveel kost het? Elke pagina is
op een uniforme manier opgebouwd, zodat je snel weet
welk stukje informatie je waar kunt vinden. Onderaan
elke pagina staat ook een handige contactfiche.

BRUGGESPRAAK Hoe kan
iemand zich aanmelden op
de site en wat is het voordeel
ervan?
BRAM DE VREESE De nieuwe
site moet, waar mogelijk,
een alternatief bieden voor
de bestaande fysieke loketten van de Stad Brugge.

Dossier
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Je kunt je aanmelden met je e-mail adres en een paswoord en daarna kun je je persoonlijk profiel aanvullen. Aan de hand van deze gegevens kun je gepersonaliseerde documenten raadplegen en onlineformulieren
gebruiken. Wanneer je de elektronische identiteitskaart
(e-id) koppelt aan je account kun je ook een aantal formulieren invullen waarvoor een elektronische handtekening vereist is. De digitale dienstverlening zal via de
site gestaag uitgebreid worden.

BRUGGESPRAAK Jullie hebben een hele pak geografische
informatie ingeladen in de site.
B. DE VREESE Op het algemeen stadsplan staan meer
dan duizend items: musea, jeugdinfrastructuur, administratieve locaties, sporthallen, straten, pleinen…
De locaties koppelen we ook aan producten, dienstfiches
of nieuwsitems. Bij het product ‘containerparken’ zul je
bijvoorbeeld, naast de tekstuele uitleg, de verschillende
containerparken op kaart aangeduid zien staan.

BRUGGESPRAAK De site beschikt ook over een slimme
zoekmachine?
B. DE VREESE Aan de inhoud van de website worden zo
veel mogelijk trefwoorden toegevoegd. Zo kan de zoekmachine optimaal de website afspeuren. Ook de spreektaal
zit erin vervat. Zo zal het product 'huisvuilzak' ook gevonden worden als de surfer 'vuilzak' of 'bruine zak' in het
zoekveld invult. Het zoekveld werkt ook met autosuggestie. Wanneer je de eerste letters van een woord invult, bijvoorbeeld ‘sport’, zal het systeem alle pagina’s tonen waar
het woord ‘sport’ in voorkomt. De website kan ook doorzocht worden met zoekmachines zoals Google en Yahoo.

BRUGGESPRAAK Evenementen spelen een belangrijke rol
in de nieuwe website.
R. DE VILLE Dat klopt. We werken hiervoor met de
Uitdatabank. De recentste evenementen komen automatisch op onze homepagina en we zetten ook steeds
een aantal evenementen in de kijker.

DEELGEMEENTES IN DE KIJKER
Op de homepagina staat de kaart van Brugge met alle
deelgemeenten. Klik je op een daarvan, dan kom je op
een minisite met allerlei gegevens: wegwerkzaamheden, nieuwsberichten, evenementen… Je vindt er ook
een link naar afdelingen van het deelgemeentehuis, de
sporthallen, het bibliotheekfiliaal en de speelpleinen.

BRUGGESPRAAK Ook alle erkende Brugse verenigingen en
bedrijven krijgen een plaats op de site.
B. DE VREESE De site bevat een databank met bedrijven,
verenigingen en rechtspersonen uit de Brugse regio
en staat in verbinding met de kruispuntdatabank voor
ondernemingen, zodat bedrijven hun inhoud zelf up-todate kunnen houden. Op die manier kunnen we op de
website actuele lijsten van verenigingen, organisaties en
bedrijven aanbieden en die voor de surfer gemakkelijk
doorzoekbaar maken.

<
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BEZOEKERSWEBSITE
Francis Gevaert van Toerisme Brugge is webmaster
van de vernieuwde bezoekerswebsite.
BRUGGESPRAAK Jullie spreken
niet langer over een toeristische website, maar over een
bezoekerswebsite. Waarom?
FRANCIS GEVAERT We willen toerisme en cultuur meer
combineren en de website
aantrekkelijk maken voor
bezoekers. De website plaatst
naast het toeristische aanbod
ook het culturele aanbod nog meer in de kijker, met een
uitgebreide evenementenkalender en themapagina’s rond
culturele initiatieven. Hiervoor werken we nauw samen
met alle culturele partners in de stad.
BRUGGESPRAAK Waarom een aparte bezoekerswebsite?
F. GEVAERT We willen informatie brengen, volledig op
maat van de bezoeker, en dit in zes talen. Kwalitatief
beeldmateriaal en een duidelijke navigatiestructuur
moeten bezoekers warm maken voor een bezoek aan
Brugge en hen in staat stellen snel de correcte informatie te vinden.

BRUGGESPRAAK Waarin onderscheidt deze website zich van
andere bestemmingswebsites?
F. GEVAERT Brugge is internationaal een sterk merk met
heel wat unieke troeven. Die brengen we in deze website
sterk naar voren en we koppelen daar onze toeristische en
culturele producten aan. De site is in de eerste plaats zeer
uitgebreid en informatief voor alle bezoekers maar we kunnen hem ook inzetten voor gerichte bestemmingscampagnes.

NIEUW INTRANET VOOR STADSMEDEWERKERS
KOMT DIENSTVERLENING TEN GOEDE
Aan de nieuwe website is ook een nieuw intranet
gekoppeld. Een intranet is een website binnen de
grenzen van een organisatie. Voor stadsmedewerkers is dit een handig platform om informatie en
kennis uit te wisselen. Ze vinden er hun telefoongidsen, handleidingen, procedurescenario’s, belangrijke nieuwsberichten, interne formulieren…
Een degelijk intranet is vandaag een niet te missen
werkinstrument en communicatiekanaal. De site
is een mooi voorbeeld van administratieve vereenvoudiging, wat de medewerkers meer tijd geeft voor
andere taken. Indirect komt dit nieuwe werkinstrument de dienstverlening dus ten goede.

Deze stadsmedewerkers
zetten hun schouders
onder het project van de
nieuwe website.
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Snapshot 7
Clubzotten & Cercletrutten. Het Fotohuis in de
ban van de Brugse derby.
De zevende editie van Snapshot, een reeks fototentoonstellingen rond het immaterieel erfgoed
van Brugge, focust ditmaal op de lange traditie
van de Brugse voetbalderby. Bruggespraak had
een gesprek met Femke den Hollander, een van
de studenten van het Fotohuis die tijdens matchdagen de beleving van de derby in beeld bracht.
BRUGGESPRAAK Hoe heb je deze opdracht
aangepakt?
FEMKE DEN HOLLANDER De grote uitdaging was
de derbysfeer op de gevoelige plaat vastleggen,
het liefst met blauw, zwart én groen op een en
dezelfde foto. Geen gemakkelijk klus, want hoe
vaak staan supporters van beide ploegen elkaar
te knuffelen?
BRUGGESPRAAK Hoe heb je die derbysfeer dan
kunnen vangen in je foto’s?
F. DEN HOLLANDER Simpel, door mezelf uit te
nodigen tussen de supporters. Ik voel graag
de koorts, de verhalen, de hartklop. Zo werd ik
gecharmeerd door de passie die sommigen hebben voor hun voetbalclub. Ze dragen hun ploeg
in, en vaak ook op hun hart, in tattoos met eeuwige inkt. Mooi om te zien hoe mensen vol zijn
van vreugde en verdriet voor hun ploeg.
BRUGGESPRAAK Wat is er je het meest bijgebleven?
F. DEN HOLLANDER Café De Muppets! Ik kwam
daar met mijn valiesje, camera en materiaal binnen. De stamgasten bekeken me eerst wat argwanend, maar na vijf minuten was het ijs gebroken en heb ik aan een aantal stamgasten moeten
zeggen dat ze niet àl hun kleren moesten uitdoen
om hun Club Brugge-tatoeages te tonen.
BRUGGESPRAAK Heb je een favoriete foto?
F. DEN HOLLANDER Misschien de dame met haar
koffie aan een tafeltje. Zij was mee met haar man,
een Clubsupporter. De rust die uit haar houding
sprak, raakte me. Een belangrijke match die over
een paar minuten begint en zij maakt rustig haar
koffietje klaar om het op haar gemak uit te drinken. Ik weet het niet. Misschien had ze wel andere
katjes te geselen…

© Fotohuis - Femke den Hollander
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Info
snapshot 7: clubzotten & cercletrutten. het fotohuis
in de ban van de brugse derby. van 19 juli tot
17 november 2013, volkskundemuseum, balstraat 43,
8000 brugge, di-zo van 9.30 tot 17.00 uur, gesloten op
maandag, bruggelingen gratis,
www.erfgoedcelbrugge.be/snapshot

<
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nieuw:
Kroenkel door
Autoloze Zondag
Je hoeft niet meer te kiezen tussen Kroenkelen en
Autoloze Zondag. Vanaf dit jaar kun je van beide evenementen tegelijk genieten!

Nieuw campagnebeeld

Bij deze samenwerking hoort een fris, herkenbaar,
luchtig en sober campagnebeeld, ontworpen door een
grafische werkgroep van de Stad. Het evenement heet
’Kroenkel door Autoloze Zondag’ en vindt dit jaar plaats
op 15 september 2013.

Eén grote samenwerking

Ook deze keer reageerden verschillende bewoners, verenigingen, stadsdiensten… enthousiast op de oproep om
mee te werken. De samenwerking resulteerde in een
programma boordevol animatie voor jong en oud.
Deze editie focust op de fiets en de wandelaar. Wandelen
en fietsen door het groen, Kroenkelen dus, past perfect
binnen dit thema.
Het programmaboekje belandt begin september, samen
met Bruggespraak, in de bus van alle Bruggelingen.

Twee evenementen worden één

Waar de evenementen de voorbije jaren apart werden
georganiseerd, vloeien ze nu in elkaar over. De meest
opvallende wijziging is de startplaats van Kroenkelen. Die
is niet langer het KTA maar ’t Zand, met inschrijvingen in
de Beurshal. De wandelroutes zijn ook anders uitgetekend,
zodat wandelaars eerst door het stadscentrum stappen
en er de gratis animatie van Autoloze Zondag meepikken,
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alvorens de groene Brugse rand op te zoeken. De fietsroutes leiden tot buiten het stadscentrum.
Volledig nieuw in het aanbod zijn de kinderfietstocht, de
wandelfotozoektocht en de ‘Stille Plekjes’-route, langs
Brugse amateurkunstenaars.
De aankomstlijn van alle wandel- en fietstochten ligt op
’t Zand, waar op het podium een volledig middagprogramma wordt voorzien. Ook de slotact van Kroenkel
door Autoloze Zondag, Gers Pardoel, vindt plaats op
’t Zand. "Spring maar achterop zijn fiets", iets na vijven.

Bereikbaarheid

Wie wil deelnemen komt het best te voet, met de fiets of
met het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer is die
dag gratis. De stadsbussen rijden vanaf 10.00 tot 18.00
uur via speciale lussen, zodat iedereen die zijn wagen
op een van de randparkings van de stad parkeert, gratis
en vlot heen en terug kan rijden tot in het stadscentrum.
Daarnaast is er zoals elk jaar in het kader van de
Europese Mobiliteitsweek een voordelig treinticket dat
al op 15 september bruikbaar is, dankzij de NMBS, die
deze actie met een dag wil uitbreiden. Het biljet (forfaitaire prijs van 9,90 euro voor een heen- en terugreis
op dezelfde dag van en naar elk Belgisch station) zal dit
jaar dus beschikbaar zijn vanaf zondag 15 september
t.e.m. zondag 22 september 2013. Op die manier wil het
Stadsbestuur de derde zondag van september als traditionele Brugse feestdag in vette letters op de kalender
van elke Bruggeling laten noteren.
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Hernieuwen
bewonersvignetten
De meeste bewonersvignetten voor de binnenstad
(zones 1, 2 en 3) worden uitgereikt in de periode september-oktober. De vignetten een jaar geldig en zijn dus
voor veel bewoners aan vervanging toe vóór 15 oktober
2013. Daarom maakt de Mobiliteitswinkel zich stilaan op
voor de hernieuwing ervan. Net als het voorbije jaar zal
iedere bewoner van de binnenstad opnieuw per zone uitgenodigd worden om vanaf 1 september zijn/haar nieuw
bewonersvignet te komen afhalen in de Mobiliteitswinkel
of via het e-loket van de Stad Brugge.

OPROEP:
Amateurkunstenaars
gezocht!
De dienst Cultuur stippelt op ‘Kroenkel door
Autoloze Zondag’ op 15 september 2013 de
alternatieve route ‘Stille Plekjes’ uit. Een wandeling brengt je langs minder bekende plekjes
van Brugge zoals het Prof. Dr. J. Sebrechtspark,
het Pastoor Vanhaeckeplantsoen en het SintGilliskwartier.
De dienst Cultuur wil langs deze route Brugse
amateurkunstenaars in de kijker plaatsen met
intieme acts zoals akoestische of a capella
muziek, straattheater, letterkunstenaars,
poëzie, werk van beeldende kunstenaars… Heb
je zin om mee te werken? Doe een voorstel!
Kroenkel door Autoloze Zondag vindt dit jaar
plaats op zondag 15 september 2013.

Info
inschrijven kan tot 15 juli op t 050 44 82 70
of via dienst.cultuur@brugge.be

In september en tot en met 15 oktober hanteert de
Mobiliteitswinkel ruimere openingsuren om de vele
mensen die hun nieuw vignet komen halen op een
kwaliteitsvolle manier te helpen. In deze periode is de
Mobiliteitswinkel iedere weekdag (behalve de maandag)
in de namiddag open van 14.00 uur tot 18.00 uur, alsook
de zaterdagvoormiddag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Alle uitreikingsmodaliteiten, ook over het e-loket, zullen
vermeld worden op de bewonersbrief die eind augustus
zal verdeeld worden.

Info
voor meer informatie kun je bellen naar het nummer
050 33 53 00 of mailen naar mobi@brugge.be.
openingsuren: maandag tot en met
vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur, dinsdag ook in de
namiddag van 14.00 tot 18.00 uur.

<
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Betekenis van enkele
verkeersborden

Parkeer je fiets
in een fietskluis

Er zijn in de wegcode verschillende verkeersborden voor
het fiets- en voetgangersverkeer die er min of meer hetzelfde uitzien, maar toch een andere betekenis hebben.
In het Bruggespraaknummer van februari kreeg je al
een overzichtje van een aantal van die borden. Hier komt
het vervolg.

Voor werknemers in de binnenstad is het moeilijk om
met de wagen tot bij hun werk te komen of een parkeerplaats te vinden in de onmiddelijke omgeving. Bovendien
gelden er in de binnenstad parkeerbeperkingen en betalend parkeren, waardoor het dagelijks parkeren in de
binnenstad een dure aangelegenheid kan worden. Een
betere optie is parkeren op een van de park and rideterreinen of randparkings om daarna met de fiets het
laatste deel van het woon-werkverkeer af te leggen.
Hiermee zorg je niet alleen voor je eigen gezondheid,
maar ben je ook veel vlugger in de historische binnenstad dan met de wagen. Bovendien heb je ook geen problemen om je wagen kwijt te raken.

Bord F99a duidt een weg
aan die voorbehouden is voor
voetgangers, fietsers en ruiters. Dit bord wordt gebruikt
als er geen mogelijkheid is
om een scheiding tussen de
verschillende categorieën te
voorzien. Alle bromfietsverkeer is verboden.

Om de fiets veilig en droog te kunnen stallen (ook 's nachts,
in het weekend of tijdens het verlof), staan er op vijf van
de zes randparkings (Bevrijdingslaan, Magdalenastraat,
Lodewijk Coiseaukaai, Boogschutterslaan en
Steenbrugge) fietskluizen.

Bord F101a duidt het einde
aan van een weg die voorbehouden is voor voetgangers,
fietsers en ruiters.

Bord F99b wijst op een weg
die voorbehouden is voor
fietsers en voetgangers. Er
is een scheiding voorzien
tussen de fietsers en de
voetgangers. Het is afhankelijk van de situatie op het
terrein waar welke categorie moet rijden/wandelen.
In dit geval moeten de fietsers links rijden en de voetgangers rechts blijven. Alle
bromfietsverkeer is ook hier
verboden.

Bord F101B geeft het einde
aan van een weg die voorbehouden is voor fietsers en
voetgangers.

Bruggespraak

De fietskluizen zijn te huur voor werknemers in de binnenstad die buiten de binnenstad wonen. Het is noodzakelijk dat je, vooraleer je een aanvraag doet, een attest
laat invullen door je werkgever waarin deze bevestigt dat
je tewerkgesteld bent in de binnenstad. Dit attest kun je
opvragen bij de Mobiliteitsdienst en is ook terug te vinden op www.brugge.be/mobiliteit.

Tarieven
Voor een fietskluis betaal je 10 euro per drie maanden of
30 euro per jaar. Daar komt 30 euro waarborg bij, die je
terugkrijgt als het contract afgelopen is, op voorwaarde
dat er geen schade is aan de kluis. Kies je ervoor om
ook een stadsfiets te huren, dan betaal je nog eens 10
euro per drie maanden of 30 euro per jaar. De waarborg
bedraagt 75 euro. Als je er dus voor kiest om een contract af te sluiten voor een volledig jaar, dan doe je 25%
of een trimester voordeel.

mobiliteit
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Kiss & Ride-zone
kant Sint-Michiels

Probeertickets
Tot eind juli bieden de Stad
en De Lijn de gebruikers van
lijn 37 en 47 uit Zeebrugge de
mogelijkheid om de bussen van
De Lijn gratis uit te proberen.
Met het probeerticket dat zij in de brievenbus krijgen,
kunnen zij alleen of met twee tot eind juli vanaf een halte
in Zeebrugge een gratis busreis heen en terug maken
naar de binnenstad.
In augustus is het de beurt aan de bewoners van
Lissewege en Zwankendamme die langs de haltes
wonen die bediend worden door de bussen 37 en 47.
Zij kunnen tussen 1 en 31 augustus 2013 gratis gebruik
maken van deze bus heen en terug naar het centrum.
Ook zij krijgen een probeerticket in de bus.
In september zijn de inwoners van Sint-Jozef en
Koolkerke aan de beurt voor probeertickets.

Word autodeelheld in Brugge

Sinds 10 juni is de nieuwe Kiss & Ride-zone aan de kant
Sint-Michiels van het station in gebruik. Deze nieuwe
zone vervangt de vroegere zone aan de Rijselstraat. Dit
naar aanleiding van de ingrijpende werkzaamheden
aan de stationsomgeving. De nieuwe K&R-zone bevindt
zich naast Oesterparking A, in de driehoek tegenaan de
Boeveriepoort. In- en uitrijden gebeurt via de in- en uitrit
langs de Spoorwegstraat, kant stationsgebouw.
In deze zone geldt, net zoals in de Kiss & Ride-zone aan het
station kant centrum, dagelijks betalend kortparkeren voor
maximaal 15 minuten. Het tarief bedraagt 10 eurocent, te
betalen met gepaste munt aan de parkeerautomaat. Blijf je
in of bij je wagen, dan is het parkeren gratis. Wie de voorwaarden niet respecteert, riskeert een retributie van 30
euro.
Er zijn geen voorbehouden plaatsen voorzien voor houders
van een kaart voor personen met een handicap. Voor hen is er
een specifieke gratis kortparkeerzone voorzien in de Hendrik
Brugmanstraat, kant centrum, vlak tegenaan de in- en uitgang van het station.
Deze K&R-zone is niet te verwarren met de Oesterparking A
die bestemd is voor pendelaars en andere treinreizigers. Voor
die parking geldt een dagtarief van 2 euro en een maandabonnement tegen 20 euro. De Oesterparking A is te bereiken via
de Koning Albert I-laan en je verlaat die ook via die kant.

Stel je een stad of buurt voor
met minder parkeerdruk, meer
groen en meer open ruimte. Een
stad met minder auto’s en waar
kinderen meer plaats hebben
om te spelen. Het kan, door een
auto te delen!

Een auto delen?
Door met andere mensen uit jouw
buurt een of meerdere auto’s te
delen, deel je niet alleen de kosten (verzekering, taksen, onderhoud, verbruik…) maar zorg je er
ook voor dat er in de buurt meer
ruimte vrijkomt voor het aanleggen van parkjes, speeltuinen… Bovendien deel je ook je krachten en dat levert supervoordelen op. Het is bovendien economisch, want door een
auto te delen kun je jaarlijks tot 3.000 euro besparen. Het
is ook gezond. Door minder met de auto te rijden beweeg je
meer en word je fitter. Tenslotte is het ook sociaal: je hebt
meer contact met mensen in je buurt.

Meer weten?
In samenwerking met het Brugse stadsbestuur organiseert
Autopia vzw een infosessie op dinsdag 9 juli, om 19.30 uur,
in zaal De Dijk in Sint-Pieters. Er wordt ingegaan op de
mogelijkheden en praktische voordelen van autodelen, de
financiën, het reservatiesysteem... Wie wil, kan op het einde
van de infosessie al afspraken maken rond de opstart van
een nieuwe autodeelgroep. Om je in te schrijven voor deze
gratis infosessie stuur je een mail naar mobi@brugge.be of
een brief naar de Mobiliteitsdienst, Burg 12, 8000 Brugge
met vermelding ‘Infosessie autodelen’.

<
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Nu toch geen fietspad vlak rond de bouwput balkonrotonde
In de vorige editie van Bruggespraak zat een dossier over de heraanleg van de stationsomgeving kant
Sint-Michiels. Daarin gaven we mee dat er tussen de
Rijselstraat en de Spoorwegstraat een tijdelijk (voor
ongeveer 1 jaar) voetgangers- en fietserspad zou worden
aangelegd dat vlak naast de bouwput voor de balkonrotonde zou lopen.

Om dit te realiseren zouden privégronden moeten worden ingenomen, waarvoor uiteindelijk helaas geen
overeenkomst mogelijk was. Dit betekent dat fietsers
en voetgangers die van in de Spoorwegstraat naar de
Rijselstraat of omgekeerd willen, een langere omleiding
zullen moeten volgen die loopt langs het Kerkebeekpad
(zie gele lijn op plan).

Achtergelaten/teruggevonden
fietsen worden voortaan
nog drie maanden bewaard
In de Fietsendienst worden achtergelaten en teruggevonden fietsen momenteel nog zes maanden bewaard.
Hierin komt verandering door de wetswijziging van 8 mei
2013 (zie Belgisch Staatsblad nummer 2013009226) die
de wettelijke bewaartermijn verkort naar drie maanden.
Behalve de kortere bewaartermijn blijft de lokale procedure rond achtergelaten of teruggevonden fietsen
onveranderd. De rechtmatige eigenaar van een gemerkte fiets wordt verwittigd als zijn fiets werd teruggevonden. Bij niet-gemerkte fietsen rekenen we op het slachtoffer zelf. Die moet aangifte doen bij de lokale politie of
bij de spoorwegpolitie. Via www.police-on-web.be kan

Bruggespraak

ook. Niet gemerkte fietsen die nog in een degelijke staat
zijn, komen met foto terecht op de website www.gevondenfietsen.be. De fietsen kunnen ook bekeken worden
tijdens de openingsuren van de Fietsendienst (dinsdag
van 14.00 tot 18.00 uur, woensdag van 14.00 tot 17.00 uur
en eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur).

Info
fietsendienst, sint-pieterskaai 37,
8000 brugge,
t 050 47 28 10
ariane.duthoo@brugge.be

preventie <
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BRUGGE BESTRIJDT
ZWERFAFVAL
Het stadsbestuur levert heel wat inspanningen om
Brugge leefbaar en netjes te houden. Naast de algemene zwerfvuilcampagne, wordt deze zomer extra aandacht besteed aan het bestrijden van zwerfvuil. Goed om
te weten dus, want voor achterlaten van afval en zwerfvuil zijn GAS-boetes tot maximum 250 euro mogelijk.

Ik houd niet van afval!
Actie voor nette uitgaansbuurten
Met de slogan 'Ik houd niet van afval' focust de Stad op
nette straten in de drukke uitgaansbuurten. In de uitgaansbuurten en omgeving worden affiches aangebracht die het uitgaanspubliek erop wijzen de buurt proper te houden.
Daarnaast wordt ook een beroep gedaan op de uitbaters van cafés, snackbars, frituren en nachtwinkels.
Aan hen wordt gevraagd om hun terrastafeltjes tijdig
op te ruimen en ze worden gestimuleerd om peukenpalen en/of permanente (wand)asbakken aan te brengen.
Verder staan de uitbaters in voor een nette omgeving
van hun zaak en helpen zij bij de verdeling van peukenzakjes. Bovendien stelde de Stad aan een tiental nachtwinkels, snackbars en frituren in de uitgaansbuurten
(Kuipersstraat-Eiermarkt en 't Zand) stevige, uniforme
afvalmanden ter beschikking, voorzien van de campagneslogan. Deze extra afvalmanden kunnen 's avonds en
's nachts bij de zaak worden gezet.

Info
preventiedienst, piet.de.ville@brugge.be

Wist-je-datjes
Wist je dat er deze zomer een sociaal economieproject
loopt i.s.m. de Groendienst, de dienst Leefmilieu en de
Preventiedienst? Een budget van 50.000 euro schakelt
extra mankracht in voor de opkuis van winkelstraten,
strandwijken en parken. Ook een aantal jobstudenten
staat mee in voor het opruimen van parken en pleinen.
Wist je dat als afval op straat of in de natuur terechtkomt
en niet wordt opgeruimd, het dagen tot jaren duurt voor
het is vergaan?
De vergankelijkheidstijd of afbraaktijd is voor elk mate
riaal verschillend. Zo is de afbraaktijd voor een bana
nen- of sinaasappelschil een tot drie jaar, bij sigaretten
peuken is dit twee à drie jaar, voor kauwgom zelfs twintig tot vijfentwintig jaar!
Zoveel redenen dus om je afval in de vuilbak te doen!

Info
wil je mee opruimen, schrijf je dan in via
www.letsdoitindevuilbak.be

preventie <
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Wees waakzaam
voor gauwdieven!

Vergroot de hoop
met taxussnoeisel

Deze dagen kun je ook in Brugge koopjes jagen.
Dat doe je echter niet alleen en helaas zijn niet alle
bezoekers van even goede wil. Daarom deze tips
tegen gauwdiefstal.

Nog tot 31 augustus 2013 kun je taxussnoeisel naar het
containerpark brengen. Het ingezamelde snoeisel komt
rechtstreeks ten goede aan de kankerbestrijding. Taxus
bevat baccatine, de grondstof voor de productie van chemotherapie.

• Sluit je handtas en draag ze vooraan. Stop je portefeuille in je binnenzak of buideltasje (die met
een rits of knoop wordt afgesloten).
• Stop je portefeuille niet in een rugzak of in de
achterzak van je broek.
• Gauwdieven zijn over het algemeen uit op contant
geld. Betaal zoveel mogelijk met je bankkaart.
• Let op je portefeuille tijdens het shoppen. Zet je
handtas nooit gewoon naast je op de bank en laat
bij het passen je handtas niet achter in het kleedhokje.
Ben je toch het slachtoffer geworden van gauwdiefstal? Contacteer dan meteen Card-STOP (t 070 344
344) en doe aangifte bij de politie. Dit laatste heeft
zeker zin omdat gauwdieven zo snel mogelijk portefeuilles dumpen om bewijsmateriaal te vermijden.
Je portefeuille wordt dan ook vaak snel terug gevonden, wat je heel wat administratieve rompslomp kan
besparen.

Info
www.gauwdieven.be of
www.langevingers.nl
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Vorig jaar haalde Vergroot de Hoop de recordhoeveelheid van 6.400 m3 taxussnoeisel op, goed voor 6.400
chemotherapieën. Elke stad of gemeente kreeg van de
verwerker 50 euro per ingezamelde m³. De Stad Brugge
koos ervoor om het ingezamelde bedrag van 3.788 euro
integraal over te maken aan de Vlaamse Kankerliga.

Let wel: het taxussnoeisel moet jong en zuiver zijn,
zoniet is het onbruikbaar voor verwerking. Enkel het
eenjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook
belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is
van hagen die jaarlijks gesnoeid worden.
Gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander
groen, is waardeloos.
Je kunt het snoeisel los of in eigen zakken naar het containerpark brengen.
Taxus-Ambassadeurs
Vergroot de Hoop krijgt dit jaar ook de steun van tien TaxusAmbassadeurs. Dat zijn bekende Vlamingen die zich achter de actie scharen. Hun namen: Kurt Defrancq, Marijn
Devalck, Pol Goossen, Sam Gooris, Ivo Mechels, Sergio, Luc
Caals, Sven De Ridder, Greet Rouffaer en Lynn Wesenbeek.

Info
www.vergrootdehoop.be

Leefmilieu
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Insulinespuiten, pennaalden
en bloedlancetten zijn KGA
(Klein Gevaarlijk Afval)
Als een thuisverpleger of arts bij je thuis een inspuiting geeft,
moet hij of zij de gebruikte injectienaald weer meenemen en zelf
zorgen voor de verwerking ervan.
Als je jezelf een inspuiting geeft, moet je wel zelf zorgen voor de
inzameling en verwerking van de injectienaald. Je kunt hiervoor
gratis terecht bij de drie containerparken of bij de chemocar (zie
afvalkalender kga-ophaling), op voorwaarde dat je de injectienaalden aanbiedt in een wettelijk toegelaten naaldencontainer.
In het containerpark of via de chemocar kunnen de naaldencontainers veilig worden opgeslagen, totdat ze door een gespecialiseerde firma worden opgehaald voor vernietiging in een daarvoor
vergunde verbrandingsinstallatie.
Je kunt de naaldencontainers verkrijgen bij de apotheker, bij
de medishops of, als je diabetespatiënt bent, bij de Vlaamse
Diabetesvereniging (www.diabetes-vdv.be) of via het gratis nummer 0800 96 333.

Bedrijven moeten PMD
voortaan apart inzamelen
Bedrijven moeten PMD voortaan apart inzamelen. Ze kunnen
het dus niet meer via de restafvalzak aanbieden. Fost Plus wil
bedrijven helpen bij het correct sorteren van PMD en biedt info
op de website www.sorterenophetwerk.be. Je vindt er kant en
klare sorteerregels en tips over hoe je die kunt communiceren
naar je personeel. Je kunt er ook gratis communicatiemateriaal
(affiches en stickers) aanvragen.

Waarheen met
afgedankte zonnepanelen?
Sinds 1 januari 2013 is de aanvaardingsplicht voor afgedankte
fotovoltaïsche zonnepanelen van kracht. Fotovoltaïsche zonnepanelen moeten worden geïnstalleerd en ontmanteld door
professionals. Er is specifieke kennis nodig om ze te installeren
en te verbinden met het elektriciteitsnet, maar ook bij het ontmantelen en verwijderen is deskundigheid vereist.
Als je zonnepaneel stuk is, neem je best contact op met een
installateur of een van de negentien Vlaamse inzamelpunten
van PV Cycle. Je kunt hiermee niet terecht op de containerparken. Voor grote hoeveelheden (meer dan veertig stuks) biedt PV
Cycle een ophaaldienst op maat aan.
De installateur is verplicht om de afgedankte zonnepanelen terug
te nemen, ook wanneer de consument geen nieuwe aanschaft.

Info
www. pvcycle.org
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Dienst vergunningen
is verhuisd
De dienst Vergunningen huist voortaan in de Hoogstraat
37, 8000 Brugge. Deze dienst behandelt alle aanvragen voor het tijdelijke gebruik van het Brugse openbaar
domein en was tot voor kort gevestigd in het administratief centrum Walwein, Walweinstraat 20.
Bij de dienst Vergunningen kunnen zowel inwoners, particulieren als stadsdiensten terecht. Onder evenementen
of activiteiten op het openbaar domein vallen festivals,
optredens, terrassen, rommelmarkten, straatfeesten,
loop- of wielerwedstrijden, braderieën, kerstmarkten,
filmopnames, wandeltochten, folderuitdeling, circussen… De aanvragen zijn heel divers. De dienst is een aanspreekpunt, geeft tips, verwijst je naar externe organisaties zoals SABAM, NMBS, andere overheden en andere
Stadsdiensten .
De nieuwe locatie, met een bezoekersparking aan de
Verversdijk, is eenvoudig te vinden, vlot bereikbaar voor
minder mobiele personen en dicht bij de Burg, de Markt,
de Vismarkt en het Koningin Astridpark; de locaties waar
het vaakst activiteiten plaatsvinden. Dikwijls wordt de
locatie bezocht om te zien of wat aangevraagd ook realiseerbaar is. Ook voor muzikanten, mimespelers, jongleurs en acrobaten die een vergunning willen aanvragen
voor straatanimatie, is deze locatie veel beter geschikt.
De medewerkers van de dienst Vergunningen verwelkomen je aan de balie in de inkomhal.
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Naar aanleiding van deze verhuizing verscheen ook een
nieuwe brochure. De brochure is een handige leidraad
met informatie over de voorwaarden voor het houden van
een barbecue, het schenken van drank, het houden van
een rommelmarkt, het plaatsen van tenten of het afsluiten van verzekeringen. Ze maakt wetten, reglementen en
politieverordeningen duidelijk en vermeldt waar je aanvraagformulieren kunt afhalen. De brochure bevat ook
verwijzingen naar andere overheidsdiensten die gecontacteerd moeten worden.

Voor de duidelijkheid: het gaat hier om de
dienst Vergunningen en niet om de dienst
Bouwvergunningen. De dienst Bouwvergunningen
bevindt zich nog steeds in de Oostmeers 17,
8000 Brugge.

Info
dienst vergunningen, hoogstraat 37, 8000 brugge,
t 050 44 83 70, f 050 44 83 69 of
dienst.vergunningen@brugge.be
dagelijks open tussen 8.30 en 12.30 uur, op dinsdag ook
tussen 14.00 en 16.00 uur en op afspraak.

DIVERSITEITS
dienst
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Wandeling:
Brugge met een kleurtje
Ook in Brugge wonen mensen uit alle windstreken. Vandaag gaat het bijvoorbeeld om studenten, vluchtelingen of mensen die met een Belg
zijn getrouwd. Ga op zaterdag 31 augustus 2013
samen met Karl Duc van Vormingplus op zoek
naar andere culturen in Brugge. 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. Een kopje Egyptische
geluksthee sluit deze exotische verkenning af.
Afspraak om 14.00 uur op de Burg aan de poort
van het Brugse Vrije. Deelnemen kost 5 euro.

Info
diversiteitsdienst@brugge.be,
t 050 33 83 15
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Vijfde verjaardag voor
Dag van de Brugse
sportclub
De Dag van de Brugse Sportclub viert op zondag 8 september zijn vijfde verjaardag. Tijdens
een sporthappening op ‘t Zand stellen tientallen Brugse sportclubs zich voor aan het grote
publiek. Je krijgt er informatie, maar er zijn ook
initiatielessen en demonstraties.
Nieuw dit jaar is de centrale arena waar grotere
groepen hun sport kunnen demonstreren. De
Dag van de Sportclub loopt van 13.30 tot 17.00
uur. De toegang is gratis. Bezoekers die aan vier
initiatielessen deelnemen, dingen mee naar een
mooie prijs.

lokale <
economie

Digitaal infopunt voor het
ondernemen in regio Brugge
De website www.ondernemenderegiobrugge.be werd
ontwikkeld voor kandidaat-investeerders (nationaal en
internationaal) in Brugge of regio Brugge, voor bedrijven, handelaars en geïnteresseerde particulieren…. Alle
bestaande economische informatie staat op deze overzichtelijke, meertalige webstek.
Het 'digitaal infopunt' biedt zicht op het economisch landschap in de Brugse stadsregio (Brugge, Blankenberge,
Zuienkerke, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem, Torhout,
Beernem, Damme en Knokke-Heist).
Elke gemeente van het Brugse RESOC-gebied heeft op
de site een eigen fiche met vermelding van alle lokaal
economische informatie eigen aan de gemeente.
Troeven zoals logistiek, spoor- en wegeninfrastructuur,
bereikbaarheid, ruimte om te ondernemen, bedrijfs-,
woon- en werkklimaat komen ruimschoots aan bod.
De site omvat nieuwsberichten, een activiteitenkalender
en geeft ook een overzicht van de economische spelers
in de regio (wvi, MBZ, Voka, UNIZO, AO…) met uitleg over
hun functie en vermelding van contactgegevens.

Info

VRIJWILLIGERS <
CENTRALE

dienst lokale economie,
nele.bruynooghe@brugge.be,
t 050 44 46 73

Vacatures voor vrijwilligers
A Ma Zon

Zomerschool

Musica Antiqua

Info

Info

Info

a ma zon, saskia dobbelaere,
t 0486 24 85 40,
saskiad.amazon@skynet.be

welzijnsschakel integraal,
noëlla lapon, t 050 67 55 80,
integraal@pandora.be

mafestival brugge,
jelle de ketelbutter, t 050 33 22 83,
jelle@musica-antiqua.be

A Ma Zon werkt samen met mensen
aan verbondenheid met de natuur en
paarden in het bijzonder. A Ma Zon
zoekt een handige vrijwilliger die
een keer per week buitenwerk bij de
paarden kan doen: stallen schoonmaken, omheining herstellen, terrein in orde maken.

Heb je nog wat vrije tijd tussen 29 juli
en 9 augustus? Kom dan gedurende
een of twee weken Nederlands leren
aan anderstalige kinderen of jongeren. De zomerschool is een leerrijke
en leuke ervaring voor vrijwilligers
en deelnemers.

Tijdens het MAfestival (her)leeft
Oude Muziek in Brugge. Het festival
zoekt vrijwilligers die in de eerste
twee weken van augustus een handje kunnen helpen bij gevarieerde
taken: onthaal, opbouw, artiestenontvangst. MAfestival zorgt voor een
zalige zomerervaring.

Info
vrijwilligerscentrale, kraanplein 6, 8000 brugge, t 050 44 86 49, lien.dereere@brugge.be

Bruggespraak

wedstrijdvraag

30
31

Wedstrijdvraag:
in welke maand verschijnt de Bruggespraak nieuwe stijl?
Voor het spektakel 'Spirit of India' van Bollywood Masala Orchestra (exclusief voor België!) kreeg Bruggespraak van het
Cultuurcentrum vijf duotickets om te verloten onder de winnaars.
Bollywood Masala Orchestra brengt het beste van de Indiase cultuur samen in een unieke show. Een waanzinnige brassband en
akoestische muzikanten, zangers, danseressen, een fakir en acrobaten uit Jaipur, Jodhpur, Sikar en Khandela nemen je mee
op een muzikale reis van Rajasthan tot Mumbai.
De voorstelling vindt plaats op vrijdag 20 september 2013 om 20.00 uur in de Stadsschouwburg.

Stuur je antwoord vóór 26 juli 2013 naar persdienst@brugge.be of dienst Pers en Publicaties, Burg 12, 8000 Brugge

Naam en voornaam:
Adres:
E-mail + tel:
Antwoord wedstrijdvraag:

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.

i n ho u d
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Tijdens de zomermaanden zijn er geen Trefpuntuitzendingen.
Je kunt de vorige afleveringen herbekijken via
www.focus-wtv.be of www.brugge.be (multimedia, Trefpunt).
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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