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Speelstraten krijgen nieuwe invulling
Week van de Amateurkunsten
Liefde en devotie in Brugge
Fietsenparking Centrum-Zand is open

Dossier: 100 jaar
Ronde van Vlaanderen

beste bruggeling <
Beste Bruggeling
Als wielerliefhebber en wielertoerist ben ik fan van de cover
van deze Bruggespraak. Helemaal blij word ik als ik denk aan
de manier waarop wij op 31 maart in startstad Brugge het
eeuwfeest van de Ronde gaan vieren. Want we doen dat met zijn
allen samen, op de Markt, in feeststemming. U leest er alles
over in het dossier.
Voorts in dit blad een spervuur van demarrages, want met
de stijging van de temperaturen nemen ook de activiteiten
in de stad toe: tentoonstellingen en digitale bibliotheek- en
archiefinitiatieven voor minder zonnige dagen, speelstraten,
straatvoetbaltornooien en omnisportkampen, initiatieven om
de stad net te houden, de Week van de Amateurkunsten, de
Meifoor, extra inschrijfkansen voor de triatlon…
Maak uw keuze en fiets op souplesse het nieuwe seizoen in.

Renaat LANDUYT,
Burgemeester van Brugge
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Brugs Stadsarchief pakt uit met virtuele archiefbank
Brugge is de eerste provinciehoofdstad die akten van de
burgerlijke stand online aanbiedt. Bezoekers en beoefenaars van familiekunde kunnen, naast de leeszaal in het
Brugse Stadsarchief op de Burg, vanaf nu ook terecht
op de virtuele archiefbank www.archiefbankbrugge.be
om akten van 1796 tot 1910 te raadplegen. Nu staan er
al 200.000 geboorte- en huwelijksakten online, straks
komen er nog eens 130.000 overlijdensakten bij.
De realisatie van de archiefbank is het gevolg van de
jarenlange inzet van het Stadsarchief op het vlak van
digitalisering en ontsluiting. Al sinds 2000 wordt jaarlijks 30.000 euro geïnvesteerd in het scannen van historische documenten, raadpleegbaar op beeldscherm in
de leeszaal.
Al jaren kan het Stadsarchief ook rekenen op een
enthousiaste ploeg vrijwilligers die instaat voor de ontsluiting van heel wat bronnen. Specifiek voor de akten
van de burgerlijke stand zijn dat de vrijwilligers van de
Werkgroep Enter, onderdeel van vzw Levend Archief, de
vriendenkring van het Brugse Stadsarchief en de vrijwilligers van het Brugse Rijksarchief.

Bruggespraak zocht twee vrijwilligers, Robert Mombaliu
en Ignace Deruwe, op in het Stadsarchief.
BRUGGESPRAAK Hoeveel tijd spenderen jullie aan het
invoeren van gegevens?
ROBERT MOMBALIU Sinds 2006 kom ik een halve dag per
week naar hier om te werken.
IGNACE DERUWE Tien jaar geleden ben ik in het
Stadsarchief gestart met dit werk. Ook ik spendeer hier
wekelijks een voormiddag.
BRUGGESPRAAK Wat is jullie taak?
R. MOMBALIU Ik bekijk de akten en voer de gegevens in de
computer in, zowel van geboorten als van sterfgevallen. Die
akten zijn allemaal handgeschreven, de ene al mooier dan
het andere. Namen worden op zoveel verschillende manieren geschreven. Het vergt dus concentratie om die namen
correct over te brengen.
I. DERUWE Als we twijfelen, dan overleggen we eens
of vragen we raad aan de archivaris. De akten zijn niet
alleen handgeschreven, ze zijn bovendien soms opgesteld
in het Frans.

BRUGGESPRAAK Hebben jullie al 'ontdekkingen' gedaan?
I. DERUWE Je stoot nu en dan wel eens op een oude bekende. Zelfs binnen mijn eigen familie heb ik bepaalde zaken
ontdekt. Zo kwam ik te weten hoe de grootmoeder van mijn
vrouw gestorven is. Niemand in de familie wist het. Ze is
gestorven in 1903 op de Markt in haar foorwagen. Vroeger
werd daar niet over gesproken. Dankzij dit vrijwilligerswerk
kunnen wij ook onze eigen stamboom samenstellen.
R. MOMBALIU Ik kom op papier veel ongetrouwde moeders
tegen of vondelingen. Dat heeft dan te maken met de slechte economische toestand op dat moment. Periodes van
grote armoede en hongersnood gaan bijvoorbeeld gepaard
met veel doodgeboren kinderen.
I. DERUWE Die akten weerspiegelen de geschiedenis.
Microgeschiedenis wordt op deze manier aan de macrogeschiedenis gekoppeld. Dat maakt ons werk ook interessant.
BRUGGESPRAAK Hoe lang zullen jullie dit werk nog doen?
I. DERUWE De kans is heel klein dat we al met 'pensioen'
gaan. Er ligt hier immers nog veel werk op de plank.
R. MOMBALIU Ik ga door tot het fysisch niet meer gaat.
We zijn met 35 vrijwilligers van wie ongeveer tien mensen akten van de burgerlijke stand invoeren. Ons werk
vraagt een beetje opoffering, maar het is ook een vorm
van sociaal contact.
I. DERUWE Ik zou dat werk thuis niet willen doen, want dan
ben je op jezelf aangewezen en kun je ook niemand raadplegen. Schrijf het maar op: we zijn graag in het Stadsarchief.

Info
www.archiefbankbrugge.be, stadsarchief brugge,
jan.dhondt@brugge.be, stadsarchief@brugge.be,
t 050 44 82 60

Hoe raadpleeg je archiefbankbrugge.be?

Eerst moet je je registreren. Dit duurt slechts enkele seconden door je e-mailadres en een wachtwoord
in te voeren. Het is bovendien kosteloos. Daarna kun
je op drie manieren de akten oproepen op je beeldscherm. Eerst is er de optie 'vrij zoeken' waardoor je
in het zoekveld in de linkerbovenhoek één of meerdere
zoektermen kunt opgeven. Een tweede manier is via
het 'uitgebreid zoeken' waardoor je meer gericht een
zoekterm in een specifiek veld kunt invoeren. Ten slotte is het ook mogelijk om via de boomstructuur (zoals
in de mappenstructuur van je Verkenner) door te klikken tot je bij een bepaalde akte terechtkomt.

jeugd en
<
studenten

speelstrAten krijgen nieuwe invulling
Al enkele jaren kun je als buurt jouw straat voor beperkte tijd laten afsluiten als speelstraat of als speelstraat
voor een dag. Kinderen kunnen er veilig en ongeremd
spelen, ouders kunnen een praatje maken met de
buren. Vanaf dit jaar zit het concept van de speelstraten
in een nieuw kleedje. Joeri Gevaert van de Jeugddienst
geeft een woordje uitleg bij de vernieuwing.
BRUGGESPRAAK Wat houdt het nieuwe concept in?
JOERI GEvAERT We maken niet langer het onderscheid
tussen een speelstraat en een speelstraat voor een dag.
We hebben het voortaan nog enkel over de speelstraten.
We maken wel het onderscheid tussen speelstraten die
minder dan vier keer per jaar plaatsvinden en speelstraten die vier of meer keer worden georganiseerd.
BRUGGESPRAAK Wat is het grootste voordeel?
J. GEvAERT De flexibiliteit. Je hoeft niet langer elke week
een speelstraat te houden. Je kunt bijvoorbeeld met je
aanvraag zowel in de paasvakantie als af en toe in de
grote vakantie een speelstraat organiseren. Vroeger
moest je de aanvraag voor 15 maart indienen, nu heb
je tijd tot vier of acht weken voor de start van je speelstraat. Dat is een belangrijke wijziging die de buurtbewoners heel wat voordelen biedt.
BRUGGESPRAAK Krijgen de bewoners nog ondersteuning?
J. GEvAERT We blijven de mensen informeren hoe ze zo’n
speelstraat het best aanpakken. De eerste keer zijn we
er ook bij om hen wegwijs te maken. Vroeger was voor
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de speelstraten 100 euro voorzien voor de aankoop van
speelgoed, maar dat systeem bleek te omslachtig. We
hebben daarom onze uitleendienst uitgebreid. Je kunt
het speelgoed dat je nodig hebt, gewoon bij ons ontlenen. Wie dat wil, kruist dit aan op de aanvraag die je bij
ons indient. Dankzij het nieuwe systeem kun je in principe ook elke week ander speelgoed huren, wat uiteraard
leuk is voor de kinderen. Als je meer dan vier keer per
jaar een speelstraat organiseert, krijg je nog steeds de
speelmobiel op bezoek. Dat is een wagen vol spelmateriaal waar de kinderen zich mee kunnen uitleven.
BRUGGESPRAAK Kan iedereen een speelstraat organiseren?
J. GEvAERT In principe wel. Er zijn wel enkele voorwaarden: een speelstraat kan niet in een straat waar sneller mag gereden worden dan 50 km/u, waar de bus of
belangrijk doorgaand verkeer rijdt, of waar belangrijke
winkels zijn. In die gevallen kun je polsen of een speelstraat lukt in een minder drukke zijstraat. De termijn
voor aanvragen is nu soepeler, maar wie voor de eerste
keer meer dan vier keer per jaar een speelstraat organiseert, moet alle inwoners uit de straat bevragen. Het
blijft belangrijk dat het idee van een speelstraat gedragen wordt door de hele straat.

info
jeugddienst brugge of op jeugddienstbrugge.be,
t 050 44 83 33
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kom buiten spelen
op 27 maart 2013(*)

WIJ GAAN BUITEN

SPELEN!

Vergeet de televisie en zet je
computer aan de kant, want de
Buitenspeeldag is in het land.
Beklim de vulkaan, versla je sportrivaal en leef je uit in de workshop
circus. Plaats van afspraak is het
Minnewaterpark vanaf 13.00 tot
17.00 uur.
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Voor de allerkleinsten is er dit jaar
ook een kinderdorp met heel wat
randanimatie. De ouders kunnen
vanuit de koffiebar een oogje in het
zeil houden.
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info
jeugddienstbrugge.be,
jeugddienst.animatie@brugge.be,
facebook.jeugddienstbrugge.be of
t 050 44 83 34
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(*) Bruggespraak wordt verdeeld op
maandag 25, dinsdag 26, woensdag 27
en donderdag 28 maart. Het kan dus
zijn dat dit bericht je pas op donderdag bereikt.

top dj’s op
studentennacht
Een vaste waarde op de Brugse studentenkalender is Studentennacht, dit jaar op 28 maart
2013. In samenwerking met Brugge studentenstad en de Brugse hogescholen KHBO
en Howest stelde vzw Sphere ook deze keer
een top line-up samen. Met Axxis, Robert
Abigail en niemand minder dan Shameboy
op het programma, is er reden genoeg voor
een feestje. Twee talentvolle starters hebben
de eer om het Brugse studentenpubliek op
te warmen. In het verleden waren Buscemi,
Dave Lambert, DiMaro en Regi al te gast.
Afspraak op donderdag 28 maart in de loungebar B-IN (site Oud Sint-Jan). Tickets kosten 8 euro (vvk) en 10 euro (add) en zijn te
verkrijgen in de hogescholen en in café Pick.

info
www.studentennacht.be

erFgoed

Altijd prijs, altijd gewonnen!
de meifoor door de lens van
nick Hannes

© Nick Hannes
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snApsHot 6

Op 20 april 2013 opent in het Volkskundemuseum de zesde expo van
Snapshot, een reeks fototentoonstellingen rond het immaterieel erfgoed
van Brugge. Dit keer staat de Meifoor
centraal. Op 21 april, tijdens de jaarlijkse Erfgoeddag, is er zelfs een kermis
uit de oude doos. Lieven De Visch van
Erfgoedcel Brugge vertelt er meer over.

© Nick Hannes

BRUGGESPRAAK Waarom kozen jullie de
Meifoor als thema voor Snapshot?
LIEvEN DE vIsCh Iedereen kent de Meifoor
als de jaarlijkse kermis die sfeer, kleur en
leven in de stad brengt, maar wist je dat
de Meifoor al meer dan 800 jaar oud is?
Voor Snapshot vroegen we fotograaf Nick
Hannes om de beleving van vandaag in
beeld te brengen. Zijn foto’s zijn te zien
in de tuin van het Volkskundemuseum. In
het museum zelf maak je kennis met de
geschiedenis van deze kermis via oude
foto's, affiches en andere voorwerpen.
BRUGGESPRAAK Wat staat er tijdens
Erfgoeddag precies op het programma?
L. DE vIsCh Het thema van Erfgoeddag is
‘Stop de Tijd’. Daarom kun je op 21 april
nog eens een nostalgische Meifoor beleven
in het Volkskundemuseum. Je kunt een
spelletje ‘bollo smitto’ spelen, je spierballen oefenen bij ‘kop-van-jut’ en eens gniffelen met de lachspiegels of de ‘vrouw met
baard’. Wil je je schutterskunsten bewijzen, dan win je misschien wel je portret bij
het fotoschietkraam. Ook de geschiedenis
van de Meifoor komt in een lezing aan bod.
Tot slot kun je je door het Fotohuis ook
laten fotograferen in een echt decor, net
zoals ze dit in het begin van de twintigste
eeuw op de kermis deden. Voor elk wat
wils dus, en zeker niet te missen!

© Nick Hannes

info
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altijd prijs, altijd gewonnen! de meifoor
door de lens van nick hannes,
snapshot 6, van 20 april tot 14 juli 2013
en erfgoeddag op 21 april 2013
volkskundemuseum, balstraat 43,
8000 brugge, di-zo van 9.30 tot 17.00 uur,
gesloten op maandag, bruggelingen
gratis, www.erfgoedcelbrugge.be
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de erFgoeddAgbroCHure vAlt in je bus
Met maar liefst 55 activiteiten zal
je in Brugge tijd te kort hebben op
Erfgoeddag. Thema dit jaar is 'Stop
de Tijd'. Alle activiteiten in Brugge
vinden plaats op 20 en 21 april 2013.
Het volledige programma en alle
praktische informatie vind je deze
week in je brievenbus als een extra
editie van Bruggespraak. Snuister
door de brochure en plan jouw
Erfgoeddag!

info
erfgoedcel brugge,
info@erfgoedcelbrugge.be,
t 050 44 50 48
www.erfgoedcelbrugge.be/
erfgoeddag2013

lokAle <
eConomie

© Stadsarchief Brugge verz. Brusselle-Traen,
www.beeldbankbrugge.be

Amusement op
de meiFoor!
De grootste Brugse kermis, de Meifoor, start dit jaar op
vrijdagavond 19 april en duurt tot en met zondagavond
12 mei 2013. Naast een reeks jaarlijks terugkerende
attracties heb je ook opnieuw een spectaculair zicht op
Brugge vanop het reuzenrad in het Koning Albertpark.
Op het Beursplein staat een gloednieuwe, verrassende
attractie.
Op vrijdag 19 april om 19.00 uur opent de Meifoor met
de verklede kinderstoet. Ben je tussen vier en tien
jaar? Stap dan verkleed mee.
Vooraf inschrijven voor de kinderstoet is verplicht en
kan vanaf maandag 18 maart tot en met vrijdag 12 april
via www.brugge.be. Je ontvangt een inschrijvingsbewijs
dat je op vrijdag 19 april moet meebrengen. Op vertoon
van dat inschrijvingsbewijs krijg je van de foorreizigers
een combikaart waarmee je gratis van enkele attracties
kunt genieten.

Tijdens de Meifoor worden de openbare zaterdagmarkten verplaatst naar de
Boeveriestraat (voeding), Hauwerstraat,
Vrijdagmarkt, Zwijnstraat, Sint-Maartensbilk
en het Koning Albertpark.

<
monumenten
Zorg

mAnAgementplAn unesCo:
Het verHAAl gAAt verder
In juli 2012 keurde de Stad het managementplan voor het Unesco
Werelderfgoed van de Brugse binnenstad goed. Afgelopen december
kon je daarover meer lezen in Bruggespraak. In het plan werden ook
enkele bijkomende studieopdrachten opgenomen. Die werden vorige
maand opgestart.
Om het behoud van het waardevol historisch stadslandschap te verzekeren, koos de Stad voor de opmaak van een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan. Een dergelijk plan biedt dezelfde beschermende mogelijkheden als een ‘stadsgezicht’, maar is minder dwingend en laat meer
dynamiek toe.
Daarnaast worden opnieuw deelplannen opgemaakt als stedenbouwkundige denkmodellen voor kleine (deel)gebieden van de binnenstad. De uitspraken over eventuele storende functies, nieuwe voorzieningen, mobiliteit… worden mee bepaald in de overkoepelende kwartierstudie, het
structuurplan en een intense, pandgebonden inventarisatie. De eerste
deelplannen worden opgemaakt voor het West-Brugge kwartier, waar
een aantal projecten op til zijn.
Belangrijk is ook de opmaak van herwaarderingsplannen voor de
bestaande officieel beschermde stadsgezichten: het Engels Klooster en
omgeving, de omgeving van het voormalig klooster Redemptoristinnen en
het Minnewater. Herwaarderingsplannen hebben als doel de beschermde historische karakteristieken te behouden en/of versterken en subsidiemogelijkheden te onderzoeken.
Tot slot ontbreekt het in Brugge ook aan een stedelijk beleids- en beoordelingskader voor hoogbouw. Een hoogbouwvisienota moet deze lacune
opvullen en eventuele nieuwe aanvragen voor toekomstige hoogbouwprojecten voor het grondgebied van Brugge onderzoeken en evalueren. Er werden vier verschillende studiebureaus aangeduid voor deze
opdrachten: SUM Research, architectenbureau Bart Dehaene met architectencollectief Urbain, Sint-Lucasarchief en 51N4E.
Alle opdrachten worden intensief begeleid door de Sector Unesco en de
Dienst voor Monumentenzorg en Erfgoedzaken.

geZoCHt: foto's van het Admiraal
keyesplein in Zeebrugge
In het kader van een historisch onderzoek is de dienst
Monumentenzorg op zoek naar origineel beeldmateriaal
van het Admiraal Keyesplein en omgeving. Beschik je over
oude foto's, prenten of filmpjes waarop de woningen of het
plein te zien zijn, dan kun je contact opnemen met de dienst
Monumentenzorg op t. 050 47 23 79 of via
monumentenzorg@brugge.be.
De afbeeldingen worden gekopieerd of ingescand en worden nadien uiteraard terugbezorgd. Duik dus even in je
film- en fotoarchief!
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week vAn de
AmAteurkunsten
Voor het zesde jaar op rij neemt Brugge onder leiding van de dienst Cultuur deel aan de Week van de
Amateurkunsten (WAK). Tussen 26 april en 5 mei 2013
kun je op verschillende locaties in Brugge kennismaken
met allerlei kunstvormen, van dans tot poëzie en alles
daartussenin. Bruggespraak sprak met Olivier Van
Acker, een van de organisatoren van de dienst Cultuur.
BRUGGESPRAAK Wat is WAK precies?
OLIvIER vAN ACkER De Week van de Amateurkunsten
is er voor iedereen die bezig is met kunst of ervan wil
genieten. WAK wordt ieder jaar georganiseerd in heel
Vlaanderen via het Forum van Amateurkunsten. In
Brugge is de dienst Cultuur verantwoordelijk. Het is de
bedoeling om zowel amateurverenigingen als individuele Brugse kunstenaars in de kijker te zetten en het grote
publiek te laten ontdekken waar ze mee bezig zijn. WAK
is verspreid over heel Brugge. Zowel in de binnenstad
als in de deelgemeenten zijn er activiteiten.
BRUGGESPRAAK Wat staat er op het programma?
O. vAN ACkER Er is een ruim aanbod. Ondertussen hebben we onze vaste waarden zoals het gratis stadsfestival
WAcKo, de horecakunstwandeling KunstTogen en onze
poëziebrunch. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk
kunstvormen aan bod te laten komen. Muziekliefhebbers
kunnen op de Burg genieten van gratis optredens van
talentvolle Brugse bands en poëziefanaten kunnen er
deelnemen aan de poëziebrunch.
BRUGGESPRAAK Wat is er nieuw dit jaar?
O. vAN ACkER Zoals altijd starten we WAK met iets speciaals. We trappen de week af met twee harmonieën die

door Brugge marcheren en samenkomen op de Burg.
Daar wacht een groot spektakel. Ook nieuw zijn twee
avonden onder de noemer ‘WAK-Intiem’. De ene avond
clashen lokale comedysterren Bart Vantieghem en De
Mugge van Brugge, de andere avond is er muziek. Op 5
mei 2013 is er een Amateurkunstenmarkt in Cultuurzaal
Daverlo. Daar kunnen Bruggelingen hun kunstwerken
of hun culturele vereniging voorstellen aan het publiek.
BRUGGESPRAAK Het thema dit jaar is ‘natuurtalent’ en
focust op ecologie. Hoe groen is WAK Brugge?
O. vAN ACkER Voor WAcKo zitten we samen met de
dienst Leefmilieu en de Preventiedienst, om alles zo
groen mogelijk te laten verlopen. We doen vrijwel alles
digitaal, ook de inschrijvingen verliepen via mail. Zo
besparen we papier en nodeloze kosten. De locaties van
WAK zijn ook allemaal gemakkelijk bereikbaar met het
openbaar vervoer en er zijn overal fietsenstallingen.
BRUGGESPRAAK Hoe is WAK geëvolueerd?
O. vAN ACkER De Brugse WAK is gegroeid van enkele
optredens en lezingen tot een goed gevulde week waar,
in de mate van het mogelijke, alle kunstdisciplines hun
plaats krijgen. De laatste vier jaar zijn er heel wat projecten bij gekomen: WAcKo, KunstTogen, de poëziebrunch, de dansdag … Er valt niet meer naast de Week
van de Amateurkunsten te kijken.

info
programma op www.brugge.be. de brochure is vanaf
1 april 2013 te verkrijgen bij de dienst cultuur,
dienst.cultuur@brugge.be of t 050 44 82 72
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neem deel aan AmA,
de Amateurkunstenmarkt
In het kader van de Week van de Amateurkunsten
organiseert de dienst Cultuur ook AMA, de AmateurkunstenMarkt voor kunstenaars die met hun werk
naar buiten willen komen. AMA vindt plaats op zondag
5 mei 2013 in de Cultuurzaal van Daverlo. Wie een infostand wil kan zich nog steeds inschrijven. De beurs is
gratis, zowel voor deelnemers als bezoekers. Zowel
individuele Brugse amateurkunstenaars als Brugse verenigingen kunnen deelnemen.
Deadline inschrijven: 7 april 2013.

dansers gezocht
Voor de Week van de Amateurkunsten hebben we jouw
danstalent nodig voor twee projecten.
De Stad zoekt honderd dansers voor de grote opening
van de Week op vrijdag 26 april op de Burg. Tijdens
twee korte gratis workshops in de eerste week van de
Paasvakantie leer je een choreografie. Twee Brugse
muziekkorpsen staan in voor de livemuziek. Dansers
vanaf 10 jaar vanuit alle dansstijlen zijn welkom. Er zijn
ook aparte oefensessies voor volwassenen voorzien.
Op zaterdag 4 mei 2013 staat ook een Vrij Podium Dans
op de Burg op stapel. Vanaf 17.30 uur krijg je de kans
om je eigen choreografie te maken en op te voeren. Vier
dus je creativiteit bot en kom naar de Burg! Deadline
inschrijven: 1 april 2013.

info en inschrijven

info en inschrijven

dienst.cultuur@brugge.be of t 050 44 82 70

dienst.cultuur@brugge.be of t 050 44 82 70

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.

CONCERT
GEBOUW
SERVIES

ontvang een verrassing op vertoon
van je concertticket
Voor het tweede jaar op rij slaan Concertgebouw
Brugge, Interparking, enkele lokale horecazaken en de
Stad de handen in elkaar om van het culturele seizoen
2012-2013 ook een culinaire voltreffer te maken. Onder
de noemer ‘Concertgebouw Servies’ engageren zeventien horecazaken uit de onmiddellijke omgeving van het
Concertgebouw zich om de concertgangers extra in de
watten te leggen. Als bezoeker van het Concertgebouw
word je snel bediend, zodat je geen stukken van inleidingen of concerten hoeft te missen. Ook na het concert
kun je rustig van een maaltijd genieten. Bovendien bieden alle deelnemende horecazaken een culinair extratje aan op vertoon van je concertticket!

info
www.concertgebouw.be

Bruggespraak
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SERVIESSERVIES

Gezellig tafelen voor of
na een voorstelling
met een verrassing
op vertoon van het concertticket.
CONCERT
GEBOUW
SERVIES

MEER INFO?
zie flyer in het Concertgebouw
en de deelnemende horecazaken

v.u. j. coens, stadssecretaris, burg 12, b-8000 brugge

ConCert
gebouw
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gezellig tafelen voor of na
een voorstelling

LE BON VIVANT | BELLE EPOQUE | BISTRO
LA PORTA | BISTRO MARCO | CAFEDRAAL
BRUGGE | CAFÉ ‘T ZAND | DE FOYER | DE
ZANDLOPER | GRAAF VAN VLAANDEREN |
LA FONTANA | LA SOURCE | L-BRASSERIE
| NARAI THAI | RELIVA | TER BOEVERIE | T
PALLIETERKE | T PUTJE

scan deze QR-code
met uw smartphone
en bekijk online
alle info

CONCERT
GEBOUW
SERVIES

CONC
GEB
S
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stArt vAn de ronde vAn vlAAnderen
zondag 31 maart - startprogramma vanaf 8.30 uur

de ronde is 100 jAAr!
Een beetje geschiedenis
In 1913 sprak Karel Van Wijnendaele voor het eerst
de legendarische woorden: ‘Heeren, vertrekt!’. De
Ronde van Vlaanderen was geboren. Het was toen
nog vooral een Belgische wielerwedstrijd. In de periode 1915-1918 werd er door oorlogsomstandigheden
geen Ronde van Vlaanderen gefietst. De Ronde viert
dit jaar dus zijn eeuwfeest en in 2016 is het opnieuw
feest, want dan vieren we de 100ste Ronde.
Na de Tweede Wereldoorlog begon de Ronde aan
haar opmars als belangrijke internationale wedstrijd. Vandaag vormt De Ronde van Vlaanderen
samen met Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix, LuikBastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije de vijf
monumenten.

Brugge feest
Sinds 1998 is Brugge Die Scone de startplaats van
Vlaanderens Mooiste. Het eeuwfeest van De Ronde
wordt dan ook met gepaste luister gevierd in onze stad.
De Stad huldigt voor het feest het principe dat ook
voor het wielrennen geldt: je bereikt meer door
samen te werken. Verschillende partners vormen
een sterke ploeg, zodat elke Bruggeling en wielerfanaat kan genieten van een aangenaam feestprogramma.
Je bent dus van harte uitgenodigd om in de Brugse
straten te proeven van sfeer, te genieten van cultuur, je wielerhelden aan te moedigen en op allerhande manieren te delen in de feeststemming.

de proloog: muziek!

Aan de vooravond van De Ronde staat het podium op de
Markt er allesbehalve verlaten bij. Brugge Plus programmeert op 30 maart Tommy and the Wildflowers voor de
opwarming vanaf 20.15 uur. Deze Brugse groep brengt
eigen composities en bijzondere bewerkingen van bekende songs. Rond 21.00 uur zet Absynthe Minded het feest
voort. De Belgische band rond frontman Bert Ostyn scoort
terecht internationaal met een wervelende fusie van jazz,
funky soul en pop.

<
dossier

De kunst van
het wielrennen
Sinds begin maart staat op De Burg een peloton van
kleurrijke speelgoedrenners op ware grootte. Ze
kaderen in De Ontsnapping, een kunstproject dat
kunstenaar Erik Nagels verspreid over Vlaanderen
opstelt, langs het parcours van de voorjaarskoersen.
Bruggespraak vroeg hem wat het idee was achter zijn
levensgrote ‘coureurkes’ in polyester.
Erik Nagels: "In de zestiger en zeventiger jaren vond
je van die speelgoedrennertjes in de waspoedertonnen.
Die rode, groene, gele en blauwe figuurtjes werden gretig verzameld en zitten in het collectief geheugen van
een hele generatie. Ik had al een hele tijd zin om mijn
speelgoedrenners van vroeger in het groot te maken.
Enerzijds wou ik ze een plaats geven in het Vlaamse
landschap waar ze een vertrouwd beeld vormen en
anderzijds hoopte ik dat mensen zin zouden krijgen om
er iets mee te doen. Een wisselwerking dus tussen de
wielerhelden en de locatie en – als het kan – de wielerhelden en het publiek."
De opstelling van de renners in de startstad van De
Ronde is een mooie artistieke verwijzing naar de in
Vlaanderen heersende wielercultuur. Het kunstproject
heeft bovendien iets speels, met de bijhorende volgwagen, verzorgers en spandoeken.
Niet het hele peloton van 72 renners staat op De Burg –
enkele beelden zullen in de aanloop naar of tijdens De
Ronde hier en daar worden opgesteld als sympathieke
blikvangers.
Na 31 maart vertrekken de coureurs uit Brugge om hun
koers langs andere Vlaamse wegen verder te zetten.
Het project De Ontsnapping geniet de steun van Toerisme
Vlaanderen en van Flanders Classics. In Brugge staat
Brugge Plus in voor de coördinatie.

Bruggespraak
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verjAArdAg = tAArt
Geen verjaardagsfeest zonder taart. In Brugge, hoofdstad van de chocolade met Ter Groene Poorte en
Spermalie op het grondgebied, moet zo'n taart een echt
pronkstuk zijn.

Bruggespraak sprak met Marc Devriendt, het hoofd
van de Bakkerijschool Ter Groene Poorte. Het is onder
zijn hoede dat de leerlingen zich zullen wagen aan wellicht de grootste taart die ze ooit maakten.

De Stad Brugge, de Brugse Chocoladegilde, het chocolademuseum Choco-Story, hotel- en toerismeschool
Spermalie en de Hotel- & Bakkerijschool Ter Groene
Poorte slaan de handen in elkaar voor de creatie van een
unieke lekkernij waar iedereen van kan proeven.

BRUGGESPRAAK Laat ons beginnen met het begin. Toen u
hoorde van het idee van een verjaardagstaart voor De Ronde,
was u meteen enthousiast. Vanwaar de grote motivatie?
MARC DEvRIENDT We krijgen de kans om de stielkennis van onze leerlingen naar voren te brengen en mee te
werken aan een prestigieus project met zoveel internationale uitstraling. Dat is een unieke gelegenheid om met de
leerlingen een ploeg te vormen en samen naar een doel
toe te werken.

Op het startpodium op de Markt zal ze op paaszondag
31 maart opgesteld staan: de taart waarmee we samen
met het kruim van de wielerwereld, supporters en
Bruggelingen de 100ste verjaardag van de Ronde van
Vlaanderen vieren.
Op de taart zullen een aantal verwijzingen naar Brugge
niet ontbreken: zwanen in suikerwerk, het belfort en
natuurlijk chocolade. Want tal van rennersfiguurtjes uit
chocolade, vormgegeven zoals die uit het kunstproject
De Ontsnapping, zullen de taart 'beklimmen'.
Tijdens de live-uitzending van Sporza zullen wielercoryfeeën Tom Boonen, Philippe Gilbert, Fabian Cancellara
en Peter Sagan zo'n rennertje uit chocolade op de taart
plaatsen. Dat beeld zal internationaal opgepikt worden
bij de start van de Eurovisie-uitzending met wereldwijd
zowat dertig miljoen kijkers.

Kijken is fijn, proeven is beter. De Gilde van de
Brugse Chocolatiers, Belcolade en Choco-Story
maken en bieden 3500 rennertjes aan. De leerlingen
van hotel- en toerismeschool Spermalie zullen die
onder de toeschouwers verdelen. Wie op paaszondag op de Markt van Brugge is, kan dus een lekker
chocoladen rennertje van topkwaliteit verorberen.
Of, voor wie het karakter van een echte Flandrien
heeft, mee naar huis nemen.

BRUGGESPRAAK Hoeveel leerlingen zullen er aan de taart
werken?
M. DEvRIENDT De leerlingen van het zevende
Specialisatiejaar Patisserie & Chocolade zijn in de weer
met de verschillende aspecten van de creatie van de
taart. Het maken van de taart vraagt de verwerking van
verschillende grondstoffen, maar ook het uittekenen van
een plan van aanpak. Er komt heel wat deskundigheid
bij kijken: tempereren van chocolade, mouleren en het
suikertrekken zijn echte disciplines, maar een koers win
je ook niet op één been. De voldoening bij leerlingen en
coaches zal des te groter zijn als de reuzentaart op het
podium prijkt.

<
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Fototentoonstelling

‘brugse wielerclubs in beeld’
Brugge telt meer dan twintig erkende wieler(toeristen)clubs en een hele
reeks officieuze wielerclubjes. Ze vormen vriendengroepen die de liefde
voor de fiets delen en onderscheiden zich van elkaar door hun kleurrijke
outfits, hun omvang, hun mate van fanatisme, hun leeftijd…
Het gevarieerd gezelschap sporters (en supporters) is een ideaal
onderwerp voor een kleurrijke fototentoonstelling, op maat van het
brede publiek. Bovendien sprak kunstenaar Erik Nagels de wens uit dat
er interactie zou zijn tussen zijn wielerhelden van De Ontsnapping en
het publiek.
Daarom nodigde de Sportdienst de Brugse wielerclubs uit om foto’s te
maken van zichzelf, in groep en in wieleroutfit, bij de speelgoedrenners. De
club met de mooiste, boeiendste, meest intrigerende foto, wint 300 euro.
Sinds woensdag 20 maart en nog tot zaterdag 6 april kun je het resultaat
van de fotowedstrijd onder de noemer ‘Brugse wielerclubs in beeld’ gratis bekijken in de Communicatiedienst.
Na de tentoonstelling zullen de foto's worden toegevoegd aan de
Beeldbank Brugge. Zo vormen ze een mooie aanvulling op het sporterfgoedtraject dat de Sportdienst en Erfgoedcel in 2012 hebben opgestart
met 'Sportverhalen'. De reeks schetst voor toekomstige generaties een
prachtig beeld van de Brugse wielerclubs anno 2013.

info
de tentoonstelling loopt in de communicatiedienst, brugse vrije, burg 11,
8000 brugge, ma tot vrij: 8.30 tot 12.30 uur en 14.00 tot 18.00 uur,
zaterdag: 09.00 tot 12.00 uur. gratis toegang

Bruggespraak

dossier

<

14
15

Fotowedstrijd:
(inter)ACtie!
Johan Museeuw, drievoudig winnaar van De Ronde van
Vlaanderen, voert de jury aan. Hij overhandigt op 31 maart
- op het startpodium van de Ronde - ook de prijs aan de
winnende club. Een gesprek met deze Vlaamse wielerheld.
BRUGGESPRAAK De Ronde van Vlaanderen speelt een
belangrijke rol in je loopbaan?
JOhAN MUsEEUW Ik heb daar naam gemaakt. Mijn bijnaam ‘De Leeuw van Vlaanderen’ heb ik ook aan deze
klassieker te danken. Toen ik De Ronde in 1993 voor de
eerste keer won, bedacht tv-commentator Michel Wuyts
die naam voor me. De Ronde bezorgt me ‘kriebels’ voor
altijd. Ik heb driemaal gewonnen en heb ook een mooie
erelijst: drie keer tweede en twee keer derde, ik ben
daar dik tevreden mee.
BRUGGESPRAAK Je laatste Ronde-overwinning dateert van
1998 en in dat jaar startte De Ronde ook voor de eerste maal
in Brugge.
J. MUsEEUW Ik heb de startplaatsen in Sint-Niklaas en
in Brugge meegemaakt, dus ik kan het verschil goed
inschatten. Als je in Brugge kunt starten, heeft dat toch
wel een andere dimensie, ook voor het publiek. Brugge
heeft immers een unieke locatie: als renner toekomen op
’t Zand en dan door de Steenstraat naar de Markt fietsen
waar een mensenzee je staat op te wachten en toe te juichen. Het uitzicht vanop dat startpodium is fenomenaal.
BRUGGESPRAAK Hoe heb je De Ronde zien evolueren?
J. MUsEEUW Ik zie niet zozeer een toename van het volk,
want tientallen jaren geleden was het publiek al zo talrijk. Zelfs in de tijd dat Rik Van Steenbergen of Briek
Schotte fietsten, stond er al een massa mensen aan de
kant te kijken en te supporteren. De hype is wel toegenomen. Alle media springen erop. Ook de bakker en de
slager doen eraan mee. De Ronde heeft zichzelf uniek
gemaakt, vooral door het parcours, de hellingen, de toeschouwers langs de kant van de weg. Ook de start- en de
aankomstplaats dragen bij tot het unieke aspect van De
Ronde. Vlaanderen ademt gewoon wielersport.
BRUGGESPRAAK De Ronde spreekt bij iedereen tot de verbeelding. Als het slecht weer is, wordt elke inspanning nog
heroïscher.
J. MUsEEUW Daarom is de plaats op de kalender, eind
maart of begin april, zo goed voor deze wedstrijd. De
Ronde biedt altijd spektakel: het begint in Brugge en
eindigt in Oudenaarde. Er schuilt gevaar in elke straat,
elke hoek, elke kasseistrook. Dat maakt De Ronde ook zo
moeilijk om te winnen, want het verloop is onvoorspelbaar.

BRUGGESPRAAK Voor wielerliefhebbers is een steeds
belangrijkere rol weggelegd voor en tijdens De Ronde?
J. MUsEEUW Wielerliefhebbers konden zich dit jaar zelfs
laten fotograferen met de renners van het kunstwerk
De Ontsnapping op de Burg en hiermee een mooie prijs
winnen. Elke wielerclub in ons land leeft mee met De
Ronde en koestert de ambitie om ook wel eens op dat
prachtig parcours te fietsen. Het maakt niet uit of dat nu
30 km, 100 km of het volledige traject is. Als ze maar op
de fiets zitten en zich kunnen spiegelen aan de kampioenen van nu zoals Tom Boonen. Als je eenmaal De Ronde
hebt gereden, dan kun je wel iets beter begrijpen hoe
zwaar de wielersport is.
BRUGGESPRAAK Wat vond u zelf uw mooiste ontsnapping?
J. MUsEEUW Mijn verschroeiende demarrage op
Tenbosse zal me altijd bijblijven. Ik had perfect geschakeld en zat ideaal om die versnelling te plaatsen. Je
neemt een beslissing, een inschatting van het moment,
maar het resultaat zie je pas later. Als ik terugblik op
mijn carrière, heb ik meestal de juiste beslissingen
genomen in mijn klassiekers.

<

Naar goede gewoonte wordt het parcours van de Ronde
van Vlaanderen daags ervoor opgewarmd met de Ronde
voor Wielertoeristen. Die start op zaterdag 30 maart
voor de tweede keer vanuit het Jan Breydelstadion.
In tegenstelling tot vorig jaar fietsen de deelnemers
niet meteen het parcours van de profwielrenners op.
Via een ommetje langs Sint-Michiels rijden ze eerst
de binnenstad in voor een officieel startmoment. Aan
het startpodium op de Markt wacht hen tussen 6.30 en
8.00 uur een muziekbandje op. Na een kort feestelijk
moment vatten de wielertoeristen hun tocht van zowat
250 kilometer richting Oudenaarde aan.
Hoe begin je als wielertoerist aan deze uitdaging?
Bruggespraak vroeg het aan Bruggeling Bart Penez die
zelf al negen keer deelnam.
BRUGGESPRAAK Hoe bereid je je het best voor op de Ronde?
BART PENEZ Fietsen, fietsen, fietsen. Ik bereid me voor
door op stage te gaan in Mallorca en een trainingsschema op te stellen, zodat ik fit aan de start verschijn. In
groep fietsen is ook nuttig.
BRUGGESPRAAK Rijdt u de ronde ook elke keer uit?
B. PENEZ Van alle deelnames heb ik 8 keer de finish
bereikt. Eén keer moest ik stoppen met onderkoelingsverschijnselen. Zelfs als je goed voorbereid bent, kan
het nog misgaan. De Ronde is zowel voor profs als voor
amateurs een echte uitdaging.
BRUGGESPRAAK Heeft deze honderdste verjaardag een
speciale betekenis?
B. PENEZ Ik kan dit jaar spijtig genoeg zelf niet meerijden door een kwetsuur, maar iedere Ronde is speciaal.
Een eeuw Ronde is evenwel uniek.

Bruggespraak

de troFee vAn
de ronde
Tom Boonen noemde het kunstwerk de mooiste trofee
die hij ooit in ontvangst mocht nemen. Elk jaar ontwerpt
Fernand Vanderplancke, geboren Bruggeling die nu in
Oostduinkerke leeft en werkt, een nieuwe trofee; telkens
in dezelfde stijl, telkens een beetje anders. "Zoals De
Ronde zelf", zegt Fernand daarover. De kunstenaar zette
zijn eerste stappen naar het kunstenaarschap aan de
Brugse kunstacademie. Voorts leerde hij veel over het
werken met staal en ijzer van zijn vader, die kunstsmid
was. Hij vervolmaakte zich in het buitenland: Polen,
Italië, Portugal, Israël en Tsjechië. Op de foto poseert hij
met de Trofee van De Ronde 2012.

info
www.rondevanvlaanderen.be
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sportrAAd HeeFt nieuwe voorZitter
Hans Martens is de nieuwe voorzitter van de stedelijke sportraad. Deze telg van de Koninklijke
Roeivereniging Brugge volgt Herman Vermeulen
(Brugse Ijsberenkring), die twaalf jaar aan het roer van
de sportraad stond, op. Bruggespraak maakte kennis
met de nieuwe voorzitter en polste naar zijn plannen.
BRUGGESPRAAK Je was de voorbije zes jaar ondervoorzitter van de sportraad. Was het voorzitterschap een logische stap?
hANs MARTENs Ik ben eind vorig jaar naar een infoavond
geweest over de wijzigingen in het sportlandschap en
de toekomst van de sportraden. Met mijn ervaring in de
sportraad vond ik het wel een uitdaging om als voorzitter de nieuwe sportraad mee te laten evolueren met die
omstandigheden en heb ik mijn kandidatuur ingediend.
BRUGGESPRAAK Wanneer zette je je eerste stappen in
de sport?
h. MARTENs Ik ben als vijftienjarige gestart met een roeiinitiatie in de Koninklijke Roeivereniging Brugge, toen
bekend als de 'Sport Nautique'. Daarna startte ik met
competitieroeien. Nu, 37 jaar later, doe ik nog steeds
mee aan roeiwedstrijden.
BRUGGESPRAAK Daarnaast zat je ook niet stil?
h. MARTENs Ik was onder meer actief als trainer, secretaris, bestuurslid van de Vlaamse Roeiliga, organisator
van allerlei roeiwedstrijden en stichter-organisator van
de loopwedstrijd 10-miles Oostende-Brugge. Ik train
nog altijd in functie van deelname aan roeiwedstrijden
maar combineer dat met fietsen en zwemmen. Ik doe
dan ook heel wat loopwedstrijden. Vorig jaar nam ik
deel aan de zwemwedstrijd Damme-Brugge en aan de
kwarttriatlon in Brugge.

BRUGGESPRAAK Welke veranderingen mogen we de
komende jaren verwachten binnen de sportraad?
h. MARTENs De sportraad moet zijn plaats veroveren als
sportadviesraad en inzetten op zijn signaalfunctie. De
leden moeten fungeren als voelsprieten, niet alleen bij
de aangesloten verenigingen maar bij alle sportactoren
in Brugge. De sportraad bestaat uit vrijwilligers, maar
ik verwacht een groot engagement van het dagelijks
bestuur én de andere leden van de raad van bestuur.
BRUGGESPRAAK Waar moet de komende jaren de klemtoon
gelegd worden in het Brugs sportbeleid?
h. MARTENs Het stadsbestuur moet alle mogelijke
initiatieven nemen om, al dan niet in samenwerking
met de Brugse sportverenigingen, zoveel mogelijk
Bruggelingen aan te zetten tot bewegen en sporten.
De Sportdienst lanceerde in dat kader al start to sport,
sportshoppen, Kroenkelen… en is met nieuwe initiatieven bezig. Er kunnen echter nog heel wat andere voorstellen worden gerealiseerd. Een persoonlijke droom
blijft het aanbrengen van een smalle strook Finse piste
naast de wandel- en fietspaden langs de Brugse vesten,
met duidelijke kilometeraanduiding.
De bestaande sportinfrastructuur moet daarenboven
goed onderhouden blijven en aangepast worden waar
nodig. Naast het vernieuwde Bloso-centrum en Daverlo
is er nog steeds nood aan bijkomende infrastructuur,
zoals in Sint-Michiels. Het stadiondossier blijven we met
veel aandacht volgen. We zullen er blijven op hameren
dat er volwaardige alternatieven moeten komen als er
op de Olympiasite sportinfrastructuur zou verdwijnen.

<
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Zomerprogramma seniorensport bekend
Twee uitstapjes naar de Stadsschouwburg, vier sportlessen op pleintjes en vier sportnamiddagen met koffie
en gebak, dat is kort samengevat het zomerprogramma
van de Sportdienst voor vijftigplussers.

Elke eerste maandagmiddag van de maanden mei, juni,
juli en augustus is er opnieuw een uurtje seniorensport
(met tai-chi, golf en dans) gepland op verschillende
pleintjes.

De aftrap wordt gegeven in de Stadsschouwburg op zondag 7 april. Samen met Cultuurcentrum Brugge biedt
de Sportdienst aan senioren de kans om via een voordeelformule het Nostalgiaconcert van de Dutch Swing
College Band bij te wonen. Daarna volgt een bal in de
foyer. Ook in het najaar kunnen vijftigplussers dansen in
de Stadsschouwburg. Op maandagmiddag 23 september
is er een rondleiding in het gebouw, gevolgd door een
dansinitiatie op het podium.

In april, mei, september en oktober vinden ook nog
steeds de seniorensportnamiddagen plaats. Op het programma staan onder meer zumba, fitness, tennis, matcurling en wandelen. Afsluiten gebeurt telkens met koffie en gebak.

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

200 extra bruggelingen in tiende triatlon brugge
De Triatlon Brugge is op zaterdag 22 juni aan de tiende
editie toe. Na negen succesvolle jaren breiden de organisatoren het concept uit. Voor het eerst staat er naast een
kwarttriatlon ook een halve triatlon op het programma.
Start- en aankomstplaats van beide wedstrijden blijven
het Sasplein en de Markt. De halve triatlon wordt voorafgaand aan de kwarttriatlon betwist.
Ondanks de extra wedstrijd en de daarbij behorende
extra deelnametickets waren ook in 2013 de inschrijvingen in geen tijd volzet. Samen met de Stad wil de Triatlon
Brugge 200 extra Bruggelingen de kans geven om in te
schrijven. Het gaat om 100 individuele deelnemers aan
de kwarttriatlon, 25 trio's in de kwarttriatlon en 25 individuelen in de halve triatlon.
Er zijn twee voorwaarden: je bent in Brugge gedomicilieerd en je bent geregistreerd op www.triatlonbrugge.be .
Voldoe je daaraan? Surf dan voor 1 april naar www.brugge.be/sport. Vul het inschrijvingsformulier volledig in en
klik op versturen. Via lottrekking bepaalt de Sportdienst
wie alsnog kans maakt om zich in te schrijven. Begin
april worden de namen bekendgemaakt.
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QnX4 - die ene seconde die
eeuwig leek
straatvoetbaltornooi in
de brugse wijken
Voor het tweede jaar op rij vinden de voorrondes plaats
van het pannavoetbaltornooi Electrabel Street Heroes.
Pannavoetbal is een populaire vorm van straatvoetbal
die een tegen een wordt gespeeld.
De aftrap wordt gegeven op het Werfplein op zaterdag 27
april. Tussen 14.00 en 17.00 uur wordt een tornooi betwist
in drie leeftijdscategorieën (U12, 12- 15 jaar en 16+).
Ook op 11 mei (parking Koude Keuken, Sint-Andries) en
18 mei (sportterreinen Gemeneweidestraat, Koolkerke)
staan voorrondes gepland, telkens van 14.00 tot 17.00 uur.
De beste spelers van iedere voorronde ontvangen, bovenop een leuke prijs, een uitnodiging voor de grote finale
op zondag 26 mei 2013 op 't Zand. Wie ook daar schittert,
heeft een ticket voor de nationale finale in Brussel op zak.

info
www.streetheroes.be

schrijf je nog in voor de
sportkampen
Tijdens de paas-, zomer- en herfstvakantie organiseert
de Sportdienst sportkampen op verschillende locaties. In
totaal kunnen ruim 500 jongeren een week sporten onder
deskundige begeleiding tijdens achttien sportkampen.
De inschrijvingen startten in februari, maar er zijn nog
plaatsen vrij. Een overzicht en het online inschrijvingsformulier vind je op www.brugge.be/sport/sportkampen.

Letterbeeldhouwster Maud Bekaert en schrijver en
regisseur Peter Verhelst werken drie jaar lang in Brugge
samen met kunstenaars om telkens op een andere
locatie in de stad een QNX-plek open te stellen. In 2015
komen al die plekken samen in een grote tentoonstelling.
Hoe kunnen we in deze luidruchtige, drukke tijden plekken maken waar plaats is voor stilte? Een plek om goed te
kijken, om na te denken? In QNX1 werden beelden ingesmeerd met de as van wensbriefjes, vermengd met de tranen van druppelende stenen. In QNX2 weende een beeld
van Johan Tahon een meer vol. In QNX3 vormden werken
van Cristina Iglesias, Lili Dujourie, Dirk Braeckman en
Maud Bekaert een kijkroute in het Concertgebouw.
Op 20 maart opende QNX4 op de eerste verdieping boven
het postkantoor op de Markt. Maud Bekaert en Peter
Verhelst werken weer samen met enkele kunstenaars.
Helmut Stallaerts is een van onze belangrijkste jonge kunstenaars. In elk werk voel je een nauwelijks onder woorden te brengen ‘kracht’ opzetten die je tegelijk met een
gevoel van ‘Unheimlichkeit’ en met een op hol slaande verbeelding opzadelt. De werken van Mitja Tušek zijn tegelijk
abstract en figuratief en laten ons kijken naar de materie
waarmee het werd geschilderd: is het een beeld dat vervaagt of is het zich aan het ontwikkelen? Een selectie werken van het Groeningemuseum wordt tussen de werken
van Stallaerts en Tušek verweven. Geert Praet (Antiek &
Interieur) ontwerpt een kamer voor een denkritueel.

info
qnx4 – die ene seconde die eeuwig leek, nog tot en
met 19 mei 2013, open op donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag van 15.00 tot 19.00 uur, eerste
verdieping postkantoor, ingang via breidelstraat 3,
toegang gratis, www.qnx.be
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lieFde en
devotie in brugge
Nog tot en met zondag 23 juni vindt in het
Gruuthusemuseum (Dijver 17) de tentoonstelling
'Liefde & Devotie. Het Gruuthusehandschrift' plaats.
De expo neemt de bezoeker mee naar het Brugge en
de Nederlanden van omstreeks 1400.
250 kunstvoorwerpen in acht zalen brengen de thema's uit het handschrift tot leven: muziek, liefde,
'const' (kunst en kunde), gezelschap en devotie.
Bruggespraak sprak met extern curator Prof. Dr.
Jos Koldeweij, hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de
Radboud Universiteit Nijmegen.
BRUGGESPRAAK Het Gruuthusehandschrift, dat destijds
tot de bibliofiele collectie van Lodewijk van Gruuthuse (ca.
1427-1492) behoorde, staat centraal in deze expo?
JOs kOLDEWEIJ Het Gruuthusehandschrift is een van de
belangrijkste getuigenissen van de Middelnederlandse
letterkunde. Het is in het bezit geweest van Lodewijk van
Gruuthuse en was sinds 1734 in handen van de Brugse
adellijke familie van Caloen, die het een zevental jaar
geleden te koop aanbood. Het bod van de Koninklijke
Bibliotheek in Brussel bleef te laag, wat ophefmakend
nieuws was en heel wat discussies opleverde. Vlaanderen
werd een topstuk armer, maar het bleef behouden voor het
Nederlandse taalgebied. In 2007 kocht de Nederlandse
Koninklijke Bibliotheek (Den Haag) het handschrift voor
een bedrag tussen naar schatting 2,5 en 5 miljoen euro.
De Koninklijke Bibliotheek heeft toen meteen toegezegd
om het topstuk aan de Musea Brugge ter beschikking te
stellen en de volle medewerking te verlenen aan deze
expositie. Het is mooi dat het handschrift nu tijdelijk naar
zijn oorspronkelijke plaats terugkeert.
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BRUGGESPRAAK Waarom is dit Gruuthusehandschrift zo
belangrijk?
J. kOLDEWEIJ Dit handschrift is een rijke informatiebron over de laatmiddeleeuwse stedelijke cultuur in
de Nederlanden. Het biedt als cultuurhistorische bron
een schat aan informatie op het vlak van liefde, devotie, kunst... Deze bundeling bevat 170 literaire teksten
in het Middelnederlands. Slechts voor een heel klein
deel zijn die teksten uit andere bronnen bekend. Als het
Gruuthusehandschrift er niet was geweest, dan hadden we die liederen, gedichten en gebeden dus helemaal niet gekend. Er zijn nog heel veel raadsels over
dat handschrift. We weten wel dat figuren als Jan Van
Hulst en Jan Moritoen als auteurs aan de teksten hebben gewerkt. Uit het stadsarchief konden we een aantal documenten lenen waardoor die namen ook mensen
worden. Bovendien laat het Gruuthusehandschrift zien
hoe vaardig in die laatmiddeleeuwse periode met de
Nederlandse taal werd omgesprongen, hoe verfijnd en
hoe expressief, maar ook hoe esthetisch men zich wist
uit te drukken.
BRUGGESPRAAK Hoe maak je een tentoonstelling rond een
handschrift boeiend?
J. kOLDEWEIJ Inhoudelijk is dit handschrift bijzonder
interessant: het gaat om een bundeling vroegnederlandse gedichten, gebeden, liederen en muzieknotaties.
Behalve voor specialisten, is het geheel wel moeilijk
toegankelijk en erg abstract. Onder leiding van Manfred
Sellink hebben we een internationaal en multidisciplinair wetenschappelijk comité opgericht om ons te buigen over dat probleem. Het Gruuthusemuseum is een

musea

<

20
21

fantastisch paleis, maar tegelijk ook een erg 'dwingende' plaats om er een tentoonstelling te organiseren. Je
beschikt feitelijk maar over één looproute en daarmee
een volgorde van zalen die gerespecteerd moet worden. Die zalen hebben ook elk hun eigen afmetingen
waaraan je je inhoudelijk moet aanpassen. Dat hebben
we keurig kunnen oplossen. In de eerste twee zalen
bieden we een introductie aan en in een volgende zaal
kunnen de bezoekers dan het handschrift zelf bekijken,
in isolement: dat is de schat, de kern waar de gehele expositie om draait. Na die zaal stappen we als het
ware in het handschrift.
BRUGGESPRAAK Je laat het handschrift in zekere zin tot
leven komen?
J. KOLDEWEIJ We willen een beeld schetsen van hoe het
leven was in het laatmiddeleeuwse Brugge. We kozen
verschillende thema's uit het handschrift: muziek, liefde,
'const', gezelschap en devotie. Aan de hand van zo’n 250
objecten uit de periode rond 1400 brengen we de teksten
weer tot leven. Het gaat om ongelooflijke bruiklenen, ons
toevertrouwd uit musea en bibliotheken van New York
tot Londen, Lübeck en Berlijn. Niet alleen handschriften, sier- en gebruiksvoorwerpen, juwelen en sculpturen
komen aan bod, ook een aantal muziekinstrumenten is te
zien. De Vlaamse componist Jeroen D’hoe en de Brugse
kalligraaf Brody Neuenschwander voegen bovendien een
eigentijdse noot toe aan het verhaal.
BRUGGESPRAAK Op de tentoonstelling komen we ook te
weten waar Egidius gebleven is?
J. KOLDEWEIJ Stadsarchivaris Noël Geirnaert heeft
Egidius, de zo betreurde man uit het gelijknamige lied,
geïdentificeerd aan de hand van archiefstukken die te
zien zullen zijn. We kaderen dit in met muziek, en de
manier waarop muziek werd opgeschreven en afgebeeld. Een topstuk is bijvoorbeeld een groot, monu-

mentaal gebrandschilderd raam met een luitspelende
engel van rond 1400, een bruikleen uit de kathedraal
van Straatsburg. Hoe dan ook, Egidius, de Bruggeling
Gillis Honin, overleed plots in 1385 en was in feite failliet als nog beginnend zakenman met grote openstaande leningen. Toch was hij geliefd en werd er diep om
hem gerouwd, zo blijkt uit het aangrijpende en beroemd
geworden lied. Dat tonen we samen met Brugse handschriften waarin miniaturen van dodenmissen staan.
BRUGGESPRAAK We kennen de tekst van het lied, maar
kunnen we er ook de klank bij horen?
J. KOLDEWEIJ Bijna bij alle liederen staan notenbalken.
Probleem: bij de muzieknotatie gaat het om een soort
geheimschrift, de zogenaamde ‘streepjesnotatie’. Die
streepjes duiden een verloop van de melodie aan, maar
geven niet weer hoe lang een noot duurt of bij welk woord
of welke lettergreep hij hoort. In de moderne notatie ligt
de lengte van de noten, de verhouding onderling en de
koppeling van de noten bij de woorden vast. De liederen
in het Gruuthusehandschrift werden toen opgeschreven
voor iemand die wist hoe ze klonken en die had genoeg
aan de streepjes. Er zijn heel verschillende reconstructies gemaakt om die tekst en die muziek bij elkaar te
brengen. De hele zoektocht naar die interpretatie speelt
in de expo ook een belangrijke rol.
Er werd ook een uitgebreid randprogramma uitgewerkt, met tentoonstellingszondagen, lezingen, een
songwriterwedstrijd 'hitspot' een wetenschappelijk
congres, een muzikaal-literaire kroegentocht, alsook
concerten in Concertgebouw Brugge

Info
www.liefdeendevotie.be
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oproep Hitspot: sCHrijF
Het beste AFsCHeidslied
win een professionele productie onder
begeleiding van piet goddaer (ozak Hennry)
inzendingen tot 19 mei 2013
Naast de tentoonstelling in het Gruuthusemuseum
schrijft het Bruggemuseum ook diverse artistieke
opdrachten uit. Een daarvan is een songwriterwedstrijd onder de naam Hitspot, in samenwerking met
muziekschool Metronoom, vi.be, Sabam en Knack
Focus.
Songwriters/componisten worden opgeroepen
om een nummer te schrijven over 'Afscheid'. In
de veertiende eeuw inspireerde dit thema al de
auteur van het Egidiuslied, want deze parel uit de
Middelnederlandse literatuur is het bekendste lied uit
het Gruuthusehandschrift.
"Het initiatief van Hitspot komt van het Bruggemuseum,
maar we zijn enthousiast op de kar gesprongen", zegt
steven van havere van muziekschool Metronoom in SintAndries.
"Zo'n songwriterwedstrijd heeft alle bestaansrecht,
want het is zeer belangrijk om als artiest opgemerkt te
worden. Als je als artiest bij Idool, The Voice of Humo's
Rock Rally uit de boot valt, kun je bijna nergens nog aankloppen. Bij Hitspot krijg je een uitgelezen kans om je in
de kijker te spelen. De wedstrijd is geen regionaal gegeven, want ook mensen van buiten Brugge kunnen deelnemen. Op die manier krijgen we een toffe vijver om in
te vissen. De inschrijvingsperiode loopt nog tot 19 mei."
Wie een lied wil inzenden, moet met bepaalde voorwaarden rekening houden. "Het thema moet 'afscheid' zijn.
Het nummer moet uitgevoerd worden met een minima-
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ww w.hitspot.be

listische begeleiding van stem, gitaar of piano. Een deskundige jury zal de ingezonden nummers beoordelen.
Er gebeurt eerst een preselectie van tien finalisten. De
makers van de geselecteerde nummers zullen bekendgemaakt worden op 3 juni, waarna de jury een van hen
zal aanduiden als winnaar. De publieke bekendmaking
van de winnaar van de Juryprijs gebeurt op 19 juni.
Het publiek zal de finalisten online kunnen beluisteren en zijn stem kunnen uitbrengen op een favoriet. De
artiest met de meeste stemmen wint de Knack Focus
Publieksprijs en een cursus songwriting bij Metronoom",
zegt Ilse van Damme van Musea Brugge. Wie wint, krijgt
geen geldprijs, maar een professionele productie (preproductie, opname, mix en mastering) en dit onder
begeleiding van Piet Goddaer die bekend is als Ozark
Henry.
steven: "Piet laat zich hiervoor bijstaan door topsessiemuzikanten en -technici. Zo zal het winnende nummer afgemixt worden door Tim Bran, een Brits muzikaal genie die eerder al mixte voor La Roux, London
Grammar, Kylie Minogue, The Verve en vele anderen. Tot
slot wordt het nummer naar radio gebracht op (promotionele) single. De auteur/componist van het nummer
behoudt alle rechten van zijn creatie."
Redenen genoeg dus om deel te nemen!

info
www.hitspot.be
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Schrijf je in voor één van de vakantieactiviteiten
van Musea Brugge
Museumhotel

Zomerateliers

Paasvakantie

Klepperdeklep
31/07 - 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?

Telkens van dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot 16.00 uur,
(opvang van 8.30 tot 17.00 uur).
De prijs bedraagt 65 euro per kind.
Inschrijven doe je via bruggemuseum@brugge.be

9-12 april - 4de t.e.m. 6de leerjaar
Veel noten op je zang?
Duik samen met ons in het Gruuthusehandschrift. Dit
uitzonderlijk boekje met meer dan honderd liederen
is bewaard gebleven uit de middeleeuwen. Ontdek hoe
men toen in Brugge zong over de liefde, verdriet en
blijdschap, en dit alles met veel humor!

Zomervakantie

27-30 augustus - 1ste - 3de leerjaar
Met een andere blik
Als we naar het museum gaan, kijken we naar de schilderijen. Soms verzinnen we verhaaltjes bij wat we zien
of proberen we te bedenken wie die mensen zijn die we
geschilderd zien. Wat als het nu eens omgekeerd was?
De mensen in de schilderijen kijken naar ons. Welke
verhalen zouden zij over ons verzinnen? Wat zouden ze
denken als ze ons zien? In deze workshops gaat het over
kijken en bekeken worden. Je leeft je in de personages
op de schilderijen in en probeert je voor te stellen hoe zij
naar de wereld kijken.

Telkens op woensdag van 9.30 tot 16.00 uur (opvang
van 8.30 tot 17.00 uur)
De prijs bedraagt 16 euro per kind
Inschrijven doe je via musea.reservatie@brugge.be

EHBO-koffer vol kruiden
7/08 - 6 - 8 jaar
We zetten al onze zintuigen op scherp! Samen verkennen we een 17de-eeuwse apotheek, dwalen door de
ziekenzalen, plukken kruiden en brouwen een geneeskrachtig drankje en een zalfje. Voor alle dokters en verpleegsters in spe.
Ieder diertje zijn pleziertje!
14/08 - 6 - 8 jaar
We gaan 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. Dikwijls staan
die dieren niet zomaar op een schilderij. Ze hebben vaak
een diepere betekenis of ze bevinden zich in het gezelschap van een heilige. Het is aan jou om ze allemaal te
komen ontdekken.
bim bam bom!
21/08 - 9 - 12 jaar
In Brugge zijn er veel torens te zien en evenveel klokken te horen. Kom meespeuren naar die klokken. We
beklimmen het Belfort en de Lantaarntoren en beieren
er op los. Misschien valt er nog een paasei uit?

<
leeFmilieu

stad verwijdert gemakkelijker
peuken
Om sigarettenpeuken tussen de straatstenen gemakkelijker
te verwijderen, kocht de dienst Leefmilieu twee straatzuigmachines aan. Binnenkort zie je deze machines in de toeristische
zones, winkelstraten en invalswegen van de binnenstad. Ze
worden elektrisch aangedreven en werken dus milieuvriendelijk en geluidsarm. Door hun beperkte afmeting kunnen ze ook
worden gebruikt in smallere doorgangen.

info
volg al deze acties op de facebookpagina
‘dienst leefmilieu brugge’
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nieuwe
ZwerFvuilCAmpAgne
‘let’s do it in je buurt’
Iedereen heeft een hekel aan zwerfvuil. Daarom lanceren de
West-Vlaamse Afvalintercommunales en de provincie WestVlaanderen de nieuwe zwerfvuilcampagne ‘Let’s do it in je
buurt’. De Stad, die in maart al voor de elfde keer de maand
van de netheid organiseert, doet mee en rekent daarvoor op
jouw medewerking.
Nog tot in april kun je op de campagnewebsite www.letsdoitindevuilbak.be een stuk grond, dat je in je buurt proper
wil houden, 'opeisen'. Je kunt ook andere mensen uitnodigen
om dat te doen of je kunt hen oproepen om lid te worden van
jouw team. Op de website vind je ook een kalender met alle
geplande opruimacties. Op het prikbord kun je als deelnemer
al je ervaringen, tips en weetjes kwijt. Zo help je mee om
Brugge zwerfvuilvrij te maken. Je krijgt gratis materiaal (affiche, handschoenen, vuilniszakken …).

info
dienst leefmilieu, t 050 33 60 60 of
leefmilieu@brugge.be, www.letsdoitindevuilbak.be
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vel tegen vel
organiseert ecodesign project

ga je eten in het park? gooi dan je
vuilnis in de vuilnisbak

Binnen het onderwijsproject Vel tegen Vel van de vzw
Brugge Plus zette de dienst Leefmilieu een ecodesign
project op. In een eerste workshop kregen de leerlingen
de nodige informatie over milieuzorg en interviewden ze
inspirerende personen, zoals actievoerders van milieuorganisaties of eigenaars van een ecologische winkel.
Tijdens de workshops die daarop volgden, creëerden
ze juwelen, modeaccessoires of een interieur- of lichtobject. Ze deden dit met afvalmateriaal en met milieuvriendelijke producten en methodes, begeleid door verschillende ontwerpers en kunstenaars.

De jeugdpreventiewerkers gaan het komende voorjaar
jongeren in de buurt van scholen, parken en pleinen sensibiliseren rond zwerfvuil. De ‘preventiecamionette’ met
bijhorende tent wordt opvallend in de buurt geparkeerd.
In en rond de tent kunnen jongeren chillen en hun boterhammen opeten. De boodschap is dat boterhammetjes
opeten in een nette omgeving eens zo aangenaam is. In
Brugge staan voldoende vuilnisbakken, dus is het maar
een kleine moeite om er ook je vuilnis in te deponeren.
Deze boodschap geldt natuurlijk niet alleen voor jongeren, samenleven doe je met iedereen!

digisenior

welZijn
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De leerlingen van het zesde
jaar informaticabeheer van
het VHSI maken senioren
in drie sessies wegwijs in
de digitale wereld. Deze
sessies bestaan uit:
1. Basisbegrippen van informatica en van algemeen
computergebruik, internet en e-mail
2. Ipad-les: gebruik van de Ipad thuis en op reis
3. Speciale les in de bibliotheek De Biekorf: recente ontwikkelingen zoals facebook, skype, Wifi, gebruik van
Cabrio, het softwareprogramma en zoeksysteem van
de bibliotheek.
Alle senioren krijgen van de leerlingen een syllabus.
Ze ontvangen ook een USB-stick met de gebruikte
PowerPointpresentaties en freeware softwarepakketten
om thuis te gebruiken. Elke senior krijgt van de mobiele
'digi-brigade' individuele ondersteuning tot zelfs hulp
aan huis bij computerproblemen.

ontwerp de
aankleding van de
opvoedingsbus
en win 150 euro
De Opvoedingswinkel geeft ouders van kinderen gratis, vrijblijvend en anoniem advies over opvoeding. Om deze dienstverlening bekend te maken, komt de 'Opvoedingsbus' naar je
toe gereden. De bus is een promotie- en informatiemiddel dat
je vindt op lokale festivals, braderieën, rommelmarkten, in
de openbare bibliotheek, het sportcentrum, grote winkels … .
Om de bus aantrekkelijk te maken, organiseert de
Opvoedingswinkel een ontwerpwedstrijd. Heb je een leuk
idee om de belettering van de bus te maken? Stuur ons dan
je ontwerp. Je kunt 150 euro winnen! Er is een budget van
2.000 euro voorzien. Houd daar rekening mee. Stuur je ontwerp voor zondag 28 april om middernacht door.
Het ontwerp moet genoeg informatie over de
Opvoedingswinkel bevatten en mag interactief vormgegeven
zijn (bv. een zoekplaat op de achterkant).

info

info

de lessen vinden plaats op 17 en 24 april en op 8 mei 2013
in het vhsi, spoorwegstraat 14, 8200 brugge
(sint-michiels), van 9.30 tot 11.30 uur (onthaal vanaf 9.00
uur) inschrijven via t 050 40 68 68 of vhsi@vhsi.be, kostprijs
5 euro, maximum aantal inschrijvingen:20 senioren

opvoedingswinkel regio brugge, hoogstraat 9,
8000 brugge - t 050 32 77 68
info@opvoedingswinkelbrugge.be, www.opvoedingswinkelbrugge.be, open elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur
en na afspraak in damme, zedelgem en oostkamp.

<
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de digitAle week,

van 20 tot en met vrijdag 26 april
Ook dit jaar biedt de bibliotheek weer enkele activiteiten aan tijdens de
digitale week.

de open bib-id:
lees thuis gratis digitaal de krant!

Leden van de bibliotheek kunnen vanaf mei van thuis uit alle Belgische
kranten gratis online raadplegen. Voorwaarde is dat je geregistreerd bent.
In Hoofdbibliotheek Biekorf krijg je van 22 tot 26 april tussen 14.00 en
15.30 uur uitleg over hoe je je hiervoor kunt registreren.

kennismaking met het e-boek
© brianjmatis

Het e-boek is aan een sterke opmars bezig. Hoe kun je ze lezen, waar
kun je ze kopen? Een e-reader en/of tablet? Tijdens deze kennismaking
op donderdag 25 april tussen 17.30 en 19.00 uur in de striphoek van
Hoofdbibliotheek Biekorf hoor je er meer over.

doorblader vlaamse
handschriften via Flandrica

De website Flandrica.be bevat een 800-tal topstukken uit zes Vlaamse
Erfgoedbibliotheken. Ook handschriften en oude drukken uit de Openbare
Bibliotheek Brugge kun je nu online doorbladeren. Dankzij deze demonstratie, op woensdag 24 april (tussen 11.00 en 12.00 uur) in de striphoek
van Hoofdbibliotheek Biekorf, ontdek je deze online schatkamer.

bibliotheekcatalogus Cabrio: initiatieles

Met Cabrio kun je thuis de collectie van de Brugse Openbare Bibliotheek
raadplegen, zien of iets uitgeleend is, de uitleentermijn verlengen... Over
de vele mogelijkheden van Cabrio verneem je meer tijdens deze initiatieles. Oefenen kan onmiddellijk op een laptop.
De lessen vinden plaats in bibliotheek De Dijk (Sint-Pieters) op maandag
22 april tussen 14.00 en 15.30 uur of in bibliotheek De Schorre (Dudzele)
op donderdag 25 april tussen 14.00 en 15.30 uur.
Inschrijven is nodig!

kennismaking en demonstratie met tablets

Wie nog geen tablet(ervaring) heeft, kan terecht bij Johan Desender
(Open-School). Hij geeft uitleg over de mogelijkheden van een tablet, op
woensdag 24 april om 19.30 uur in bibliotheek De Garve (Sint-Jozef).

brugs erfgoed online

Op de Erfgoeddagen, op zaterdag 20 en zondag 21 april, kun je om 15.00
uur in Hoofdbibliotheek Biekorf kennismaken met online Brugs erfgoed
(foto's, kaarten, verhalen en bronnen). Vier websites van de Brugse
Erfgoedcel maken dit mogelijk. Door het digitaliseren en online plaatsen
zijn deze collecties nu voor iedereen toegankelijk. Het originele materiaal blijft intussen veilig opgeborgen, zodat het de tand des tijds langer
kan doorstaan.
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Fietsenparking
Centrum-Zand is open
Brugge zet heel wat in op veilige fietsstallingen. Bij de bouw van
de nieuwe toegangspaviljoenen voor de P Centrum-Zand, is er
op niveau -1 ook een beveiligde fietsstalplaats ingericht voor
164 fietsen (toegang paviljoen kant Geldmuntstraat). De nieuwe
fietsenparking is 24/24u en 7/7 dagen open.
De volledig afgesloten fietsstalling op verdieping -1 kun je bereiken met een fietsenlift. Alle plaatsen zijn uitgerust met een elektronisch slot waar je fiets in vastgezet wordt. Ook elektrische
fietsen en bakfietsen kunnen er veilig en vast worden gestald.
Iedereen kan de fietsenstalling gratis gebruiken. Je hebt wel
een individuele toegangskaart nodig. Voor de kaart betaal je
enkel 5 euro waarborg. Hij is verkrijgbaar bij Interparking NV,
de uitbater van de fietsenstalling.
Deze 'Mobibkaart' is een contactloze elektronische kaart waarop verschillende soorten vervoerbewijzen kunnen worden opgeladen. In Brussel gebruikt de MIVB deze kaart al. Ook de NMBS
en De Lijn zullen in de nabije toekomst hun abonnementen op
deze kaart aanbieden.

2

3

Hoe de fietsenparking gebruiken?
Stap 1: vraag je kaart aan bij uitbater Interparking. Het aanvraagformulier vind je in de folder die in alle parkings, gemeenteafdelingen en de mobiliteitswinkel ligt. Vul het in en bezorg het aan
Interparking aan de onthaalbalie van het hoofdpaviljoen van de
Parking Zand. Je vindt de folder ook op www.brugge.be/mobiliteit .
Stap 2: gebruik je kaart om met de fietsenlift naar beneden te
gaan.
Stap 3: scan je kaart om toegang te krijgen tot de fietsenparking.
Stap 4: gebruik je kaart om je fiets te vergrendelen in de voorziene klem.
Stap 5: om naar buiten te gaan, druk je op de knop voor de poort.
Daarna kun je met de lift of met de trap te voet naar boven.
Om je fiets terug te nemen voer je dezelfde handelingen uit.

4

Op www.brugge.be/mobiliteit kun je een filmpje bekijken waarin alle handelingen stap voor stap getoond worden.

Enkele tips om fietsdiefstallen te voorkomen:
- Sluit je fiets steeds af, ook al ben je maar even weg
- Maak je fiets vast aan het fietskader én aan een vast
voorwerp, gebruik desnoods 2 fietssloten
- Maak gebruik van degelijke fietssloten
- Laat je fiets gratis voorzien van een uniek merkteken.

5

Meer tips in de folder 'Uw fiets, uw vriend, laat hem nooit
LOS', te verkrijgen aan de balie van de Mobiliteitswinkel
op de Burg.

<
mobiliteit

voetgAngersZone
In de lente wordt de fiets vaker van stal gehaald, het
ideale moment om enkele regels uit de wegcode rond
het fietsen op te frissen. In bepaalde straten in Brugge
is een voetgangerszone van kracht. Dit is onder meer
zo in de Sint-Amandsstraat, de Blinde Ezelstraat en de
Breydelstraat. Deze zones zijn er gekomen omdat dit
drukke wandelstraten zijn. Het zijn echter ook drukke
fietsverbindingen en daardoor ontstaan er soms conflicten tussen beide zachte weggebruikers.
In de wegcode staat zeer duidelijk dat fietsers een
gast zijn in deze zones en dat voetgangers voorrang hebben. Zelfs als ze de volledige breedte van
deze zones innemen: 'In die zones mogen de voetgangers de volledige breedte van de openbare weg volgen.

De bestuurders die er mogen in rijden, moeten stapvoets
rijden; ze moeten de doorgang vrij laten voor de voetgangers en zo nodig stoppen. Ze mogen de voetgangers niet in
gevaar brengen en niet hinderen. In die zones moeten de
fietsers van hun fiets afstappen wanneer de dichtheid van
het voetgangersverkeer hun doorgang bemoeilijkt. Je mag
ook niet parkeren in deze zones.'
Deze voetgangerszones worden aan het begin aangekondigd met de wettelijke verkeersborden en worden
aangevuld met speciaal voor deze situatie gemaakte
sensibiliseringsborden. Fietsers die gehaast zijn, doen
er dus best aan om een andere route te nemen.

probeertickets
Tot eind maart geven de Stad en De Lijn de gebruikers
van lijn 16 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 maart, vanaf een halte in het Dampoortkwartier
een gratis busreis heen en terug maken naar de binnenstad.
In april is het de beurt aan de bewoners van Assebroek
en de Baron Ruzettelaan die langs de haltes wonen die
bediend worden door bus 2, 20 en 21. Zij kunnen tussen
1 en 30 april gratis met deze bus heen en terug naar
het centrum. Ook deze bewoners kunnen gebruik maken
van het probeerticket dat ze in de brievenbus krijgen.
In mei zijn de bewoners van de Sint-Willibrordus aan de
beurt met een probeerticket voor lijn 25.

Bruggespraak

mobiliteit
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bespaar honderden euro's
door autodelen

doe mee aan Autoloze

Zondag op 15 september 2013

In Brugge zijn er zes cambio deelauto's. Dat is minstens
even gemakkelijk als je eigen wagen en stukken goedkoper. Met de cambiokaart kun je de auto's reserveren
en gebruiken. Zo beschik je over een wagen wanneer je
dat wilt. Vooral voor wie minder dan 10.000 km per jaar
aflegt is dit financieel zeer interessant. Hoe minder kilometers op de teller, hoe groter de winst. Zo bespaar je al
snel meerdere honderden euro's per jaar.
In 2004 werd het project van cambio autodelen opgestart in Brugge. Vandaag zijn er al vijf standplaatsen
(P Centrum Station (twee wagens), Vlamingstraat,
Canadaplein, Gentpoortstraat en het Bapaumeplein) en
zes wagens. En het aantal gebruikers blijft stijgen. In
2012 waren er 167 gebruikers, een stijging van 24 % ten
opzichte van 2011.

info

vrijwilligers <
CentrAle

www.cambio.be, vlaanderen@cambio.be of
t 070 22 22 92 of kom eens langs op een volgende
infosessie in brugge

Wie de oproep in de vorige Bruggespraak miste of nog
geen tijd had om zijn voorstel voor Autoloze Zondag in
te dienen, kan dat nog doen. Als je idee ons bereikt voor
maandag 15 april 2013, dan kan je initiatief na evaluatie
nog meegenomen worden. Als je vragen hebt over wat
al of niet mag en kan georganiseerd worden, neem dan
gerust contact op via autolozezondag@brugge.be.

vACAtures voor vrijwilligers
opvang vrijdagmarkt

vrije tijd

muziekmicrobe

info

info

info

BSGO Brugge Centrum,
Annouk Coppens,
Annouk.Coppens@g-o.be,
t 050 34 32 07

Blindenzorg Licht en Liefde,
Evelien Tanghe,
Tanghe.Evelien@lichtenliefde.be,
t 050 34 30 69

Cactus Muziekcentrum,
Lieselot Mattheüs,
vrijwilliger@cactusmusic.be,
t 050 33 20 14

Vind je het een uitdaging om met kinderen om te gaan? Ben je op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
beschikbaar om mee te helpen in de
opvang? Als vrijwilliger binnen de
opvang krijg je een vergoeding. Het
werk is afwisselend en je werkt in
een aangename omgeving. Je bent
alle schoolvakanties vrij.

Een slechtziende dame, 57 jaar,
uit Sint-Kruis zoekt een vrijwilliger
tussen 45 en 65 jaar om op vrijdagnamiddag samen een activiteit te
ondernemen, zoals wandelen, winkelen of fietsen met de tandem.

Heb je een paar handen, een hoofd
of een flink stel benen te leen? Word
lid van de Cactus Crew! Cactus
zoekt enthousiaste vrijwilligers voor
haar concerten in de MaZ. Je helpt
met de verkoop van bonnen, bij de
ticketcontrole of je steekt een handje toe aan de vestiaire.

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

<
DIVERSITEIT

Stap mee met de
Rainbow Pride
In nog te veel landen worden holebi’s gediscrimineerd
of vervolgd omwille van hun ‘anders zijn’. Ook in eigen
land zijn holebi’s nog te vaak het mikpunt van pesterijen
of geweld. Brugge gaat voluit voor een holebivriendelijk
beleid en gelijke kansen en rechten voor homo’s, lesbiennes en bi’s.
Voor de vijfde keer al staan Brugse holebi – en transgenderverenigingen centraal in de Rainbow Pride.
De kleurrijke parade trekt op 11 mei 2013 door de
Brugse straten. Op de Markt worden de vlaggen tijdelijk
vervangen door de regenboogvlag, het symbool voor de
holebi- en transgenderbeweging. De Diversiteitsdienst
wil met de Rainbow Pride erkenning geven aan de
Brugse holebi- en transgenderverenigingen en hen een
hart onder de riem steken. Iedereen is dus welkom op
zaterdag 11 mei 2013.

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

Wil je leren fietsen?
Dan kunnen de Diversiteitsdienst en Vormingplus je
helpen. Al enkele jaren organiseren zij samen fietslessen voor volwassenen. Onder begeleiding van vrijwilligers leer je in acht lessen fietsen. Fietsen is gezond,
goedkoop en goed voor het milieu.
Heb je geen fiets? Geen probleem, de Diversiteitsdienst
stelt er een ter beschikking tijdens de cursus.
Deelnemen kan op donderdagnamiddag van 14.00 tot
16.00 uur of op zaterdagvoormiddag van 10.00 tot 12.00
uur. De fietscursus start op donderdag 18 april 2013 of
op zaterdag 20 april 2013. De lessen vinden plaats in het
Graaf Visartpark, Karel de Stoutelaan, 8000 Brugge.
Je betaalt bij de start van de cursus 50 euro. Als je alle
lessen gevolgd hebt, krijg je op het einde van de cursus 25 euro terug. Deelnemers van het Brugs Netwerk
Vrijetijdsparticipatie betalen 25 euro (waarvan ze ook de
helft kunnen terugkrijgen).
Schrijf tijdig in via Vormingplus Regio Brugge (Karl Duc),
Sint-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge, t 050 33 01 12 of
karl.duc@vormingplus.be. Betalen doe je via het rekeningnummer BE69 0014 0463 5778 van Vormingplus
Brugge met de mededeling ‘fietscursus’.

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

EVENEMENTEN <

30
31

Traditionele
evenementen
doen de stad bruisen

Tijdens de volgende maanden
bruist Brugge nog meer dan
anders. Omdat we Brugge dan
leefbaar willen houden voor
iedereen, vind je hier al de eerste
data waarop onze stad aan het
feesten gaat.

Datum

Locatie

Evenement

30/03/2013

Markt

vooravond Ronde van Vlaanderen concert

31/03/2013

't Zand - Markt

Ronde van Vlaanderen

start wielerwedstrijd

26, 27, 30/04/2013 Op verschillende locaties, Week van de Amateurkunsten
2/05 en 3/05/2013 vooral op de Burg

muziek, poëzie, toneel, openingsfeest,
wak-intiem comedy, rockconcerten

1/05/2013

Koningin Astridpark

Red Rock Rally

rockconcerten

5/05/2013

Burg-Markt

Dwars door Brugge

loopwedstrijd

WEDSTRIJDVRAAG: Op welk Brugs plein bevindt zich de nieuwe
ondergrondse fietsenparking?
Wie het juiste antwoord weet, maakt kans op een waardebon van 25 euro, te besteden op de Brugse Meifoor.
Stuur je antwoord voor 10 april 2013 naar persdienst@brugge.be of dienst Pers en Publicaties, Burg 12, 8000 Brugge

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

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

meldingskaart

Wat?

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

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

Meldingen van klachten
Er zijn ook andere mogelijkheden
om de Stad iets te melden, zoals:
• Via de website www.brugge.be
met de drukknop ‘Meldpunt’
• Met de telefoon:
Wegenfoon 050 44 85 85
(verzakking, losliggende
tegels…)
Milieufoon 050 33 60 60
(lawaai, stank, sluikstorten…)
Meldpunt 050 44 80 00
Voor klachten over onbehoorlijk optreden
van stadsdiensten is er de dienst
Ombudsman:
Braambergstraat 15, 8000 Brugge
t 050 44 80 90, ombudsman@brugge.be

Voor suggesties i.v.m. dit infoblad kun je de dienst Pers en Publicaties contacteren op t 050 44 81 00, f 050 44 82 98, persdienst@brugge.be, Burg 12, 8000 Brugge.
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DE RONDE IS 100 JAAR!
DE KUNST VAN HET WIELRENNEN
VERJAARDAG = TAART
FOTOTENTOONSTELLING ‘BRUGSE WIELERCLUBS IN BEELD’
FOTOWEDSTRIJD: (INTER)ACTIE!
RONDE VOOR WIELERTOERISTEN RIJDT OPNIEUW LANGS DE MARKT
DE TROFEE VAN DE RONDE

17 SPORT

29 BESPAAR HONDERDEN EURO'S DOOR AUTODELEN
DOE MEE AAN AUTOLOZE ZONDAG OP 15 SEPTEMBER 2013

VRIJWILLIGERSCENTRALE
30 DIVERSITEIT
STAP MEE MET DE RAINBOW PRIDE
WIL JE LEREN FIETSEN?

30 EVENEMENTEN
TRADITIONELE EVENEMENTEN DOEN DE STAD BRUISEN

SPORTRAAD HEEFT NIEUWE VOORZITTER
18 ZOMERPROGRAMMA SENIORENSPORT BEKEND
200 EXTRA BRUGGELINGEN IN TIENDE TRIATLON BRUGGE
19 STRAATVOETBALTORNOOI IN DE BRUGSE WIJKEN
SCHRIJF JE NOG IN VOOR DE SPORTKAMPEN

WEDSTRIJDVRAAG
MELDINGSKAART

Op dinsdag 16 april 2013 verhuist de politie
vanuit de Hauwerstraat naar het Politiehuis
aan de Coiseaukaai 3, vanaf 19.00 uur daar
bereikbaar voor het publiek.
Op 16 april overdag kun je terecht in het centrumdistrict in de Kartuizerinnenstraat 4,
8000 Brugge.

Er zijn Trefpuntuitzendingen op Focus/WTV
op 3 april, 17 april en 1 mei.

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

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