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Jaargang 12 Mei 2012

Dossier: 100 jaar groendienst

Feest in 't Park op 30 juni 2012
Station heeft twee kiss and ride zones
Fiets mee met de actie 'Met Belgerinkel naar de winkel'
Airbag Festival presenteert veelzijdig feestprogramma

<

beste bruggeling

Dames en heren,
Voor heel wat mensen is de meimaand de mooiste maand van het jaar.
Bloemen groeien uit hun knop, bomen worden groener, … De groene
stad die Brugge is, schittert meer dan ooit. Dat niet in het minst dankzij
de inspanningen van onze stedelijke Groendienst. Brugge heeft een – ik
mag het zeggen – eeuwenoude traditie op dit vlak. Brugge viert immers
dit jaar honderd jaar Groendienst. Een dossier over de werking van
deze dienst in Bruggespraak, was dan ook een evidente keuze.
Deze bijzondere honderdste verjaardag wordt in stijl gevierd met de
tentoonstelling ‘Boeket voor Brugge’ van de hand van de internationaal
bekende meester-bloembinder Daniël Ost, in samenwerking met
modeontwerper Edouard Vermeulen van het modehuis Natan.
In het dossier lees je ook meer over ons speelruimtebeleidsplan
waarmee we de levensnoodzakelijke speelruimte creëren voor onze
kinderen en jongeren. Dit voorjaar worden trouwens in verschillende
deelgemeentes nieuwe speelpleintjes geopend. Daarover lezen onze
jongeren meer in de vertrouwde jeugdbladzijden.
Oud en nieuw gaan in Brugge perfect samen. Dat bewijst het project
Kamarama. Tot 1 augustus 2012 is op verschillende locaties werk
van curator Kamagurka zelf te zien, maar deze bekende artistieke
duizendpoot nodigde ook een reeks kunstenaars uit die hem weten
te inspireren. Naast Kamarama, pakken onze musea ook uit met de
tentoonstelling ‘De Treurenden, Tranen van liefde’, een expositie die
de unieke 15de eeuwse ‘pleuranten’ uit Le Musée des Beaux Arts in
Dijon naar Brugge brengt. Wie trouwens nog niet alle stempels op zijn
Bruggemuseumpaspoort heeft verzameld, heeft daar nog de kans toe.
Breng een bezoek aan de vele locaties van ons Bruggemuseum en
maak kans op leuke prijzen.
Mei is sinds enkele jaren ook de maand waarin alle muzikale registers,
letterlijk, worden opengetrokken. Tijdens het vijfde Airbagfestival,
van 11 tot en met 27 mei 2012, krijgt u weer de kans om uitbundig
te feesten in de Spiegeltent aan de Vesten. Enkele Brugse muzikale
coryfeeën brengen een hommage aan accordeonist/componist Roger
Danneels. ‘Zie je van Brugge, zet je vanvoren!’
Dames en heren, U merkt het opnieuw in deze Bruggespraak.
Brugge is een stad met vele gezichten. Dat merkt u ook wanneer
u een blik werpt op de fototentoonstelling KiekJeBrugge. Deze
openluchttentoonstelling loopt van 23 mei tot 10 juni 2012 op de Burg
en brengt de vele facetten van onze stad in beeld. ‘Kiek’ gerust wat
rond en laat u verrassen in eigen stad. Veel leesplezier!

Patrick MOENAERT,
Uw burgemeester
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KAMARAMA:
een stad vol kunst en humor
Nog tot en met 1 augustus zet tekenaar, schilder, theater- en televisiemaker Kamagurka als curator een
bijzonder kunstproject in Brugge neer: Kamarama.
Op verschillende locaties (Garemijnzaal, Arentshuis,
Dijver, Biekorfbibliotheek) brengt hij werk van eigen
hand en van anderen die hem inspireren en fascineren.
Bruggespraaklezers konden een vraag insturen voor
Kamagurka. Wie geselecteerd werd, wint een gesigneerde 'Holy Kama', de nieuwste cartoonbundel van
Kamagurka.
Kamarama is een tentoonstelling met heel veel kunst waarin humor wellicht heel belangrijk zal zijn? (Marie-Paule
Vandevelde, Brugge)
KAMAGURKA Zeker. Het is de tendens van veel 'kunstpau
sen' om humor te mijden in de kunst, zodat ze een ern
stige uitleg kunnen geven bij een werk. Bij een grap moet
je geen uitleg geven: ofwel begrijp je het wel of begrijp je
het niet. Zelfs als je het niet snapt, is het nog grappig. Ik
beweer dat er geen plaats is voor ernstige kunst als er
geen humor in zit. Let wel, er mag ernst in kunst zitten,
maar die ernst komt beter tot zijn recht als er ook gela
chen kan worden. Ik heb ooit gezegd: "Een lach voelen in
je opkomen bij het bekijken van een schilderij, vind ik legi
tiem in de kunst. Die lach doet niets af van dat schilderij,
integendeel." Hetzelfde geldt voor een goed gesprek: er
moet al eens gelachen kunnen worden, anders val je gega
randeerd in slaap.
Raakt Kama nog beïnvloed door jonge kunstenaars? Kan hij
van hen nog iets leren? (Costin De Meulemeester, Brugge)
KAMAGURKA Ik zie mezelf niet als een oude kunstenaar en
ik zie ook geen verschil tussen een jonge, oude, levende of
een dode kunstenaar. Ik laat ze op de tentoonstelling in de
Garemijnzaal dan ook allemaal aan bod komen. Inspiratie
opdoen, heeft niets met leeftijd te maken, noch van de
kunstenaar, noch van degene die er naar kijkt.
Zijn er dingen waar er volgens Kama niet mee mag gelachen worden? (Sarah Van Landschoot, Sint-Andries)
KAMAGURKA Er mag met alles gelachen worden, vind ik.
Wie beweert van niet, moet daar een grondige reden voor
hebben. Ik ken collega-tekenaars die spotprenten heb
ben getekend en nu constant met bodyguards moeten
rondlopen. Dat is geen gezonde situatie. Er zijn ook zaken
waar er geen behoefte voor bestaat om ermee te lachen.
Dan denk ik bijvoorbeeld aan het recente busongeluk in
Zwitserland waar er meer dan twintig kinderen zijn omge
komen. Daar lach je niet mee.

In welke mate hebben je levensloop en je leeftijd je
kunstvisie veranderd? (Peter Devoogt, Brugge)
KAMAGURKA De basis is gebleven. Ik heb altijd een zwak
gehad voor kunst die op de een of andere manier gren
zen verlegt, grappig is, het niet moet hebben van te veel
blabla. Ik ontdek nog steeds nieuwe kunstenaars. George
Condo ken ik nog maar een paar jaar en ik heb een aantal
van zijn werken voor Kamarama geselecteerd. In de loop
van de jaren is mijn schildertechniek ook geëvolueerd. Dat
is ook logisch: hoe meer je schildert, hoe meer techniek je
opdoet. Dat is ook het leuke aan schilderen. Het is nooit af.
Hoe zou je willen herinnerd worden? (Jochen Teetaert,
Sint-Andries)
KAMAGURKA Ik zou het echt niet weten, ik ben daar eigen
lijk totaal niet mee bezig. Laat de mensen dat maar voor
zichzelf uitmaken hoe ze me willen herinneren.

Info
van 1 mei t/m 1 augustus 2012 > tentoonstelling 'kama
rama' dit project is een samenwerking van brugge plus
en museau brugge
garmijnzaal (stadshallen) en arentshuis dagelijks van
9.30 tot 17.00 uur, gesloten op maandag en op
o.l.h hemelvaart, gratis voor bruggelingen
www.kamarama.be

JOHNNY DOWD in MaZ
Kamagurka en Cactus Muziekcentrum
nodigen op 10 mei 2012 muzikant Johnny
Dowd uit in de Magdalenazaal. Dowd
debuteerde op zijn vijftigste met gemu
teerde country noir en roestige rootsrock.
Zijn onheilspellende songs worden bevolkt
door bedriegers, sukkelaars, moordenaars
en hopeloos verliefde zielen, maar vooral
door vrouwen. Ze raken verstrikt in zijn
absurde humor en verknipte verhalen uit
de Amerikaanse ondergrond. ‘No Regrets’,
een nieuw album op zijn eigen label Mother Jinx Records,
noemt hij ‘dansbaar’. Tenminste, als je kunt dansen en
denken tegelijk. De songs op de plaat zijn voornamelijk
duetten en zijn stuk voor stuk genoemd naar de belang
rijke vrouwen uit zijn leven. “Schuilnamen, uiteraard, om
de schuldigen en onschuldigen te beschermen.”

Info
donderdag 10 mei 2012, deuren 20.00 uur, cactus
muziekcentrum vzw, sint-sebastiaansstraat 4,
8200 brugge, t 050 33 20 14, loes@cactusmusic.be,
www.cactusmusic.be, 8/11 euro
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Tentoonstelling
‘De Treurenden.
Tranen van liefde’
Van 11 mei tot 19 augustus 2012 zijn in het SintJanshospitaal unieke kunstschatten te zien: de 15deeeuwse beeldhouwwerkjes van het grafmonument van Jan
zonder Vrees en zijn echtgenote Margareta Van Beieren
worden in Brugge getoond. Laurent Busine, directeur van
het Musée des Arts Contemporains MAC’s Grand-Hornu, is
curator van deze tentoonstelling. Winston Spriet, de man
achter het Magrittemuseum in Brussel, staat in voor de
scenografie.
De beeldjes omvatten 37 ‘pleuranten’ of treurenden,
gemaakt in albast en van een onwaarschijnlijk grote
plastische en esthetische kwaliteit. Ze stellen rouwende
geestelijken, kartuizermonniken en hovelingen voor en zijn
afkomstig van het praalgraf in het Musée des Beaux Arts
in Dijon. Het museum was ooit het hertogelijk paleis van
de Bourgondische dynastie en is sinds 1799 als museum
ingericht.
Je zou kunnen zeggen dat de treurenden van het graf van
Jan zonder Vrees op familiebezoek komen. De praalgra
ven van kleinzoon Karel de Stoute en achterkleindochter
Maria van Bourgondië liggen immers in de Onze-LieveVrouwekerk. Musea Brugge kreeg de unieke kans om de
treurenden, na een rondreis in enkele gerenommeerde
Amerikaanse musea, in de museumkapel tentoon te stel
len. Na Brugge zijn ze nog te zien in Berlijn en Parijs.
Daarna keren ze voorgoed terug naar Dijon.
Laurent Busine laat de 15de-eeuwse beelden ook in dia
loog treden met hedendaags werk. Er zijn vijf topwerken
van de Zwitserse beeldhouwer Alberto Giacometti te zien:
fragiele bronzen beeldjes van ongeveer dezelfde hoogte,
die de mens voorstellen in al zijn verlatenheid, pijnlijk
alleen en eindeloos breekbaar. Op de museumzolders zijn
101 foto’s te zien van de Duitse kunstenaar Hans-Peter
Feldmann: mannen, vrouwen en kinderen, tussen enkele
maanden en 100 jaar oud. Nicolas Gruppo toont in een fijn
gevoelige video hoe een gezicht plots oplicht als je denkt
aan een geliefde. David Claerbout is sterk aanwezig met
twee werken. Een werk van de Italiaanse Arte Poverakunstenaar Giuseppe Penone sluit het geheel af.

Info
de treurenden. tranen van liefde, sint-janshospitaal,
mariastraat 38, 8000 brugge, van 11 mei t.e.m.
19 augustus 2012, dagelijks van 9.30 tot 17.00 uur,
gesloten op maandag, gratis voor bruggelingen,
www.museabrugge.be
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Verzamel alle
stempels op je
Bruggemuseumpaspoort
Ben jij al met je Bruggemuseumpaspoort op ontdekking
geweest? Het Bruggemuseum nodigt je uit om van de len
tezon te genieten in het Sint-Annakwartier en er meteen
enkele stempels te verzamelen.
Ben je je paspoort kwijt, vraag gerust een nieuw exem
plaar aan een van onze kassa's!
Volkskunde gaat de nostalgische toer op met oude volks
spelen. Versla je vrienden of familie bij het sjoelen, ring
werpen of aan de toptafel. Hou je het liever bij petanque?
Dan stellen wij je graag het materiaal ter beschikking.
Kom dichter bij Gezelle en wandel door de natuur die hem
zo inspireerde. De mooie museumtuin en de moestuin ont
luiken bij deze eerste lentezonnestralen.
De Sint-Janshuismolen is elke dag open voor bezoek
tot het einde van de zomer, behalve op maandag. Aarzel
niet om eens naar boven te klimmen en de molenaar een
bezoekje te brengen.

qnx2 <

QNX2 is een ode aan
het verlangen
QNX1 loopt op zijn einde. Nog tot zaterdag 12 mei 2012
vindt op dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van
12.00 tot 13.00 uur een klein, stil ritueel plaats in het
brandstraatje op de Burg tussen het Stadhuis en de
Bloedkapel. QNX verwijst naar de equinox, het moment
waarop de zon loodrecht op de evenaar staat en de dag
even lang is als de nacht. De zomerwende, de langste
dag van het jaar, valt dit jaar op 20 juni, tussen de twee
equinoxen in. Op die dag opent de tweede QNX plek.
Hiervoor werken Maud Bekaert en Peter Verhelst
samen met kunstenaar Johan Tahon. Johan Tahon werd
bekend door zijn grote, gipsen beelden.
Het zijn raadselachtige beelden. Ze geven geen ant
woord en ze stellen geen vragen. Misschien is stilte hun
manier van praten. Misschien is de manier waarop ze
naar ons kijken wel de reden van hun aanwezigheid.
Voor QNX2 zullen Maud Bekaert, Johan Tahon en Peter
Verhelst een ruimte maken waarin je als bezoeker bijna
door een immens beeld van Johan Tahon wordt aange
raakt, opdat het verlangen van de toeschouwer immens
zou worden. QNX2 is een ode aan het verlangen.

Info
qnx2, meer van tranen, vanaf 20 juni. openingsuren en
locatie op www.qnx.be
organisatie: brugge plus vzw

brugge <
in beeld

KiekJeBrugge
fotoproject
Van 23 mei tot 10 juni is de Burg het
decor voor een openluchttentoonstel
ling met voornamelijk fotomateriaal van
stadsfotografen Jan Termont en Matthias
Desmet (Fotografische cel, dienst Pers en
Publicaties). Ook van voormalig stadsfoto
graaf Dirk Van Der Borght en van fotogra
fen Jan Darthet en Jan D'Hont zijn enkele
beelden opgenomen. Achtenveertig foto's
werden opgedeeld in zeven thema's: Brugge
leeft, Bouwen en werken, Brugge anders,
Erfgoedstad, Brugge natuurlijk, Sfeerstad
en Brugge vroeger. KiekJeBrugge laat je, via
een waaier van beelden, gratis kijken naar
de vele verschillende aspecten van je stad.

Fiets mee met de actie “Met
Belgerinkel naar de Winkel”!

lokale <
economie

Visserijfeesten 2012

Sinds enkele jaren wordt de traditionele zegening van
de zee gekoppeld aan een geanimeerde namiddag op de
vismijnsite. De Visserijfeesten vinden dit jaar plaats op
zondag 24 juni 2012. Op die dag kunnen jong en oud
de Zeebrugse visserijsector leren kennen. De processie
die aan de zeezegening voorafgaat en de omgekomen
zeelieden herdenkt, start om 9.30 uur. Na de eucha
ristieviering, om 10.30 uur, worden de schepen geze
gend. Bij slecht weer vinden de eucharistieviering en
zeezegening plaats in Seafront hal 4 aan het lichtschip
Westhinder in de Vismijnstraat. Daarna start een brui
sende namiddag met verschillende maritieme tentoon
stellingen, visproevertjes, folklore, kinderanimatie… in
de omgeving van de Oude Vismijn.

Info
dienst lokale economie, nicolas.bogaert@brugge.be,
t 050 44 46 70
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Nog tot en met zaterdag 9 juni 2012 loopt opnieuw de
actie ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’. Deze actie pro
moot de lokale buurtwinkel en moedigt je aan om voor
je boodschappen vaker de fiets te nemen, wat boven
dien heel milieuvriendelijk is. Winkelen met de fiets en
in de buurt, het lijkt wel de goede oude tijd. Daarom is
het thema dit jaar ‘retro’. Wie deelneemt, kan een fiets
van het West-Vlaamse merk Achielle winnen of sparen
voor een retro fietsmandje.
Het concept is simpel: wie in een deelnemende winkel
boodschappen haalt per fiets, krijgt een stempel op zijn
spaarkaart. Met een volle spaarkaart mag je meedoen
aan de tombola en/of meesparen voor een fietsmandje.
De Stad zorgt ervoor dat Brugse handelaars gratis
deelnemen aan de actie. De Provincie ondersteunt de
campagne en verrijkt de gemeentelijke prijzenpot met
een box met daarin fietsknooppuntenkaarten van WestVlaanderen. Op www.belgerinkel.be vind je een over
zicht van de deelnemende handelaars.

noord - zuid <
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Feest in ’t Park – 30 juni 2012
Op 30 juni, vanaf 14.00 uur, vindt in het Minnewaterpark
en op het Bargeplein Feest in ’t Park plaats. Ook
dit jaar is er weer muziek en dans uit alle wind
streken, een kleurrijke Zuiderse markt en zijn er
leuke workshops voor groot en klein. De vele NoordZuidverenigingen zijn aanwezig en je kunt kennismaken
met het fairtradethema. Maak kennis met de NoordZuidverenigingen, Fair Trade en de Millenniumdoelen
of doe mee aan een workshop hip hop, didgeridoo,
streetdance, steelpanpercussie of fairtradekoken. Een
partijtje Millenniumcup Human Soccer en een Kung
Fudemonstratie staan ook op het programma.
Voor kinderen van vier tot twaalf jaar is er o.a. Afrikaans
zandschilderen, olievatenpercussie en Japanse origami.
Enkele zwoele en uiterst dansbare muziekacts sluiten
het festival af: Café con Leche, Abdelli, Sindicato Sonico
en N’Faly Kouyaté & Dunyakan.
Het volledige programma staat op www.feestintpark.be.
Affiches en flyers vind je bij de Noord-Zuiddienst.

Werk zelf mee aan
Feest in ’t Park!
Aan Feest in ’t Park
werken zowat 300 vrij
willigers mee. Feest in
’t Park is steeds op zoek
naar enthousiastelin
gen om een dag- en/of
nachtshift te doen op 27,
28, 29, 30 juni en op 1 juli. In ruil krijg je een drankje,
een hapje en de unieke sfeer voor en achter de scher
men van Feest in ’t Park. Interesse? Stuur een mailtje
naar noordzuiddienst@brugge.be.
Laat je eigen drank thuis
Feest in ’t Park is sinds jaar en dag een gratis festival.
Dat houdt in dat de barinkomsten broodnodig zijn om
de volgende editie te kunnen realiseren. Breng daarom
geen eigen drank mee. Je steunt er ook de boeren in
het Zuiden mee, want 90% van de verkochte drankjes
zijn Fair Trade. Wie toch eigen drank meebrengt, zal
die moeten deponeren in een van de containers aan
de ingangen van het park. De organisatoren bedanken
alvast iedereen voor het begrip en de medewerking.

Info
noord-zuiddienst, oostmeers 105, 8000 brugge,
t 050 44 82 44, noordzuiddienst@brugge.be,
www.feestintpark.be

Scoren voor 2015
Doe mee met je vereniging!
Het project Scoren voor 2015 gaat verder. Wil
je als vereniging een activiteit organiseren die
een link heeft met het Zuiden of met één van
de acht millenniumdoelen, dan kan dat weer
in maart en april 2013. Voorbeelden zijn een
getuigenis over gezondheidszorg in Peru, een
Afrikaanse kookworkshop, een fairtrade kof
fieproeverij, wereldse spelen…

Info
www.scorenvoor2015.be

<
Preventie

Brugge streeft naar
bruisende, veilige en nette
uitgaansbuurten
Brugge is een bruisende stad met levendige uitgaans
buurten. Daarbij is het van essentieel belang om het
evenwicht te bewaren tussen een levendige en een leef
bare stad. De uitgaansoverlast moet tot een minimum
beperkt blijven. In samenwerking met de café-uitbaters
en de lokale politie wordt daar aan gewerkt. Het pro
ject +café is ondertussen bekend, er worden urinoirs,
fietsenrekken… voorzien. Voor de aanpak van zwerfvuil
en wildplassen werden de zogenaamde Gemeentelijke
Administratieve Sancties ingevoerd. Er geldt een ver
bod op de nachtelijke verkoop van alcohol in de zomer
vanuit de (nacht)winkels. In de uitgaansbuurten hangen
bewakingscamera’s en de lokale politie voorziet over
lastpatrouilles...
Nieuwe fenomenen leiden echter tot nieuwe maatre
gelen. Een groeiend probleem is de consumptie van

alcohol op de openbare weg. Het totale rookverbod in
de horeca dat geldt sinds de zomer van 2011 versterkt
dit fenomeen alleen maar. Het openbaar domein is geen
openbaar terras. De consumptie van alcohol op straat
werkt overlast in de hand: het zorgt voor nachtlawaai,
zwerfvuil en kan aanleiding geven tot agressie of ver
keersonveilige situaties.
De gemeenteraad heeft daarom een verordening
goedgekeurd waarbij het in een aantal straten in en
rondom de uitgaansbuurten verboden is om alcohol te
drinken op de openbare weg. Dit consumptieverbod is
van kracht tijdens de nacht van donderdag op vrijdag,
vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag, telkens van
23.00 tot 8.00 uur. De politie zal hierop toezien en wie
het verbod aan zijn laars lapt, riskeert een gemeente
lijke administratieve boete.

Eerste Hulp Bij Fietsdiefstal
Vanaf 1 mei 2012 kunnen slachtoffers van fietsdiefstal
een beroep doen op Eerste Hulp Bij Fietsdiefstal. Deze
eerste hulp bestaat uit nuttige informatie: het belang
van een goede aangifte, informatie over de werking
en ligging van de fietsendienst… Daarnaast kunnen
slachtoffers van fietsdiefstal tijdelijk en gratis een
vervangfiets lenen. Wie slachtoffer is van fietsdiefstal
heeft vaak onmiddellijk nood aan een oplossing. Meteen
een nieuwe fiets kopen is niet altijd vanzelfsprekend.
Bovendien is het soms verstandig om even te wachten.
De kans dat je gestolen fiets terug gevonden wordt, is
immers het grootst in de eerste weken na de diefstal.
Hoe werkt het?
Elke Bruggeling die slachtoffer wordt van fietsdiefstal en
daarvan aangifte doet bij de politie, kan in aanmerking
komen voor het gebruik van een vervangfiets. Voorwaarden
zijn dat je aangifte hebt gedaan van de diefstal, dat de
gestolen fiets voorzien is van een uniek merkteken en dat
hij gesloten was.
De vervangfietsen worden beheerd door het Fietspunt aan
het Station (kant Centrum), in de week dagelijks open van
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7.00 tot 19.00 uur. Na je aangifte kun je daar de leenfiets
afhalen. Aangifte doen kun je ook bij de spoorwegpolitie in
het station, open van 6.00 tot 22.00 uur.
Je kunt de vervangfiets twee maanden gratis ontlenen.
Er wordt wel een waarborg van 50 euro gevraagd.
Neem contact op met het Fietspunt om na te gaan of
er nog leenfietsen beschikbaar zijn: t 050 39 68 26.

Info
www.brugge.be/preventie (fietsproject)

Binnenkort hangen we
misschien wel rond in jouw buurt!
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Jeugd <

Grabbelpas
Heb jij zin in een zomer
vol leuke activiteiten
of wil je graag nieuwe
vrienden maken? Dan
is de Grabbelpas iets
voor jou! De activiteiten
zijn aangepast aan de
verschillende leeftijdsgroepen. De kleinsten, van drie
tot vijf, kunnen zich creatief uitleven tijdens een par
tijtje knutselen of ze kunnen hun energie kwijt tijdens
de springspelletjes. Kinderen van zes tot acht kunnen
een ritje maken op de pony of kunnen op schattenjacht
gaan. De negen- tot twaalfjarigen kunnen samen met
vrienden naar Bobbejaanland of ze kunnen hun eigen
vlot bouwen.

Info en reserveren
je vindt alles terug in het grabbelpasboekje online
of in je brievenbus.
geen boekje ontvangen? surf naar jeugddienstbrugge.be

Nieuwe speelpleintjes gaan open
In Brugge werden/worden dit voorjaar een reeks nieu
we speelpleinen geopend, met bijhorende animatie en
receptie.
Een overzichtje:
-	 Opening Torentje in Sint-Pieters op 9 mei
van 17.30 tot 19.00 uur
-	 Opening E. & D. Rommelaerestraat in Koolkerke
op 23 mei van 17.30 tot 19.00 uur
-	 Opening Mispelbilk in Assebroek
op 30 mei van 17.30 tot 19.00 uur
-	 Opening strand Zeebrugge op 9 juni
van 14.00 tot 15.00 uur
-	 Opening Paul Devauxstraat in Sint-Jozef
op 18 juni van 17.30 tot 19.00 uur
-	 Opening M. Yourcenarsstraat in Koolkerke
op 20 juni van 17.30 tot 19.00 uur
-	 Opening Koude Keuken in Sint-Andries
op 27 juni van 18.00 tot 19.30 uur
-	 Opening Spoorwegbedding in Sint-Pieters
op 6 juli van 18.00 tot 19.30 uur

Schattentocht
Vlieg
Deze zomer gaat Vlieg op schat
tenjacht, samen met Bo, de
pientere meeuw van Beaufort04. Ze vliegen tussen alle
kunstwerken en verstoppen hun schat op 14 juli 2012 in
Zeebrugge. Wil je de schat komen zoeken?
Kom dan op 14 juli tussen 10.00 en 15.00 uur naar de
caravan van Bo4Kids aan het Sportcentrum De Landdijk en
haal er je schatkaart af. De schattenjacht is voor kids tus
sen 5 en 12 jaar en is volledig gratis, zonder inschrijving.

Info
www.brugge.be/preventie

SWAP

Ben jij tussen dertien en zestien?
Wil je Brugge even onveilig maken?
Twijfel niet en kies voor SWAP!
Het zomerse aanbod is weer uitgebreid
en avontuurlijk: ga op dropping, toon je muzikaal talent
in je eigen radioprogramma of ga de strijd aan met je
vrienden tijdens het lasershooten of de paintball!

Info en reserveren
je vindt alles terug in de swap-brochure online of
in de brievenbus.
geen brochure ontvangen? surf naar jeugddienstbrugge.be

Tentation

Bestelwagen
jeugdpreventiewerk gepimpt

De jeugdpreventiewerkers trekken sinds een paar weken
de stad en de wijken in met hun nieuwe, ‘gepimpte’ bestel
wagen. In deze opvallende en hippe ‘camionette’ zit een
ruim assortiment aan sport- en spelmateriaal waar de
preventiewerkers met jongeren uit verschillende buurten
mee aan de slag gaan (pannavoetbal, basket, badmin
ton…). De bestelwagen zal in de zomermaanden ook in
diverse parkjes en pleintjes halt houden. Er worden ook
jobstudenten ingezet om in de parken en pleinen zwerfvuil
op te ruimen.

LEEFMILIEU <

Juni is compostmaand
Compost geeft je tuin
een vitaminekuur!
Compost ontstaat uit allerlei tuinresten: snoei
hout, plantenstengels, bladeren... Ook keuken
resten van plantaardige oorsprong kunnen tot
compost worden omgezet. Composteren is een
natuurlijk proces met tal van voordelen. Compost
voedt het bodemleven, bevat langzaam werkende
voedingsstoffen, houdt water beter vast, brengt de
zuurtegraad van de bodem tot een optimale waar
de, verbetert de bodemstructuur en beschermt
de planten tegen parasieten. Ook in de moestuin
bewijst compost zijn waarde. Bovendien onder
drukt een mulchlaag van compost de onkruid
groei. Fijne, gezeefde compost op het gazon tast
de verstikkende viltlaag aan, zodat het gazon weer
opleeft. Compost heeft bovendien een jarenlang
effect.

Meer kringlooptuinieren, minder tuinresten
In de kringlooptuin ontdek je hoe je tuinafval kunt voorkomen en allerlei
tuinresten nuttig en creatief in de tuin kunt gebruiken.
Wie deze kringlooptechnieken in zijn tuin toepast, tuiniert duurzaam.
Thuiscomposteren is niet moeilijk. Je kunt alle kneepjes leren van de
Brugse compostmeesters. Neem een kijkje op www.junicompostmaand.be
voor hun acties. Kom zeker eens langs, er staat je een geschenkje te wach
ten én je maakt nog kans op een boek!
Je kunt in september ook een korte cursus composteren volgen van OVAM
en IVBO. Inschrijven is verplicht en kan bij de dienst leefmilieu of IVBO.

Info
dienst leefmilieu, t 050 44 83 01, leefmilieu@brugge.be
ivbo, t 050 45 63 74, communicatie@ivbo.be

Bruggespraak

Wedstrijd:

Neem een foto van jouw favoriete Brugse zwerfvuilvrije plaats
en maak kans op 200 euro.
In het kader van de nieuwe zwerf
vuilcampagne 'Ik hou niet van afval!'
organiseert de Stad een fotowedstrijd.
Iedereen kan gratis deelnemen.
De foto moet genomen zijn op een
Brugse locatie met als thema: ‘Hier
zijn nog mooie zwerfvuilarme plaat
sen en dat willen we zo houden!’. Je
mag ook de slogan van de nieuwe
zwerfvuilcampagne 'Ik hou niet van
afval' op een creatieve manier ver
werken in de foto.
Foto's kun je indienen tot 30 juni 2012
bij de dienst Leefmilieu. Het wed
strijdreglement vind je op www.brug
ge.be onder leefmilieu, projecten.
De publieksjury
bedenkt de drie
meest gewaar
deerde foto’s met
een prijs t.w.v. 200
euro. Een deskun
dige jury reikt twee
prijzen uit t.w.v.
200 euro.

Info
dienst leefmilieu, walweinstraat
20,8000 brugge, t 050 33 60 60,
leefmilieu@brugge.be

LEEFMILIEU <
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‘Let’s do it in de vuilbak!’
"Een coole campagne die jongeren van 12 tot 18 uit
daagt om hun afval niet op straat, maar in de vuilbak
te gooien."
Zwerfvuil is niet cool! Blikjes, plastic flesjes en ander
afval horen niet rond te zwerven. Die horen in de vuil
nisbak. Jongeren (tussen twaalf en achttien jaar) kun
nen een filmpje maken waarin ze op een creatieve
manier zwerfvuil in de vuilbak gooien. Wie het filmpje
op www.letsdoitindevuilbak.be post, ontvangt een cool
‘marcelleke’. De campagne loopt van 1 maart tot en met
30 september 2012. Maandelijks beloont de jury de cre
atiefste inzending met leuke prijzen. Je kunt individueel
of met de jeugdbeweging deelnemen. Voor de jeugd
bewegingen zijn er exclusieve prijzen te winnen: gratis
tickets voor festivals als Novarock, Leffingeleuren,
Labadoux en Festival aan Zee!

Info
www.letsdoitindevuilbak.be

Zorg voor je hond, je vriend,
maar ook voor jouw buur(t)
Nu de lente weer in het land is, roept het stadsbestuur
alle hondenbezitters op om hun ‘duit’ in het zakje te
doen. Houd je hond aan de leiband, doe zijn kakje in een
zakje en gooi het in een vuilnisemmer.
Deze boodschap wordt duidelijk gemaakt via sensi
biliserende borden, maar er worden op een aantal
gevoelige locaties ook sjablonen op de grond/stoep
aangebracht. Die wijzen erop dat wie hondenpoep niet
opruimt een gemeentelijke administratieve sanctie ris
keert van minstens 50 euro. Je hond laten loslopen, kan
je trouwens ook een boete opleveren. Gemeentelijke
ambtenaren-vaststellers en de lokale politie houden
een oogje in het zeil.

Info
dienst.leefmilieu@brugge.be, t 050 44 83 59
preventie@brugge.be, t 050 44 82 43

Oproep: Neem deel aan de beurs Eco Today!
Is jouw bedrijf, vereniging of instelling actief in de ecologische sector? Dan kun je nog deelnemen aan de
tweede editie van de beurs Eco Today op 22 en 23 september 2012. Vorig jaar in oktober vond de eerste edi
tie plaats en heel wat exposanten waren tevreden over de respons.
De beurs Eco Today biedt een overzicht van de nieuwe ecologische technieken, toont hoe we onze natuurlij
ke hulpbronnen duurzaam kunnen gebruiken, hoe we gezond kunnen leven… De beurs gaat over biovoeding,
over duurzame woning- en kantoorinrichting en over duurzame energieproductie. Er is ook ruimte voor
workshops, proeverijen of staaltjes.
Bij Bruggespraak september vind je als bezoeker een kortingsbon voor de beurs.

Info
comevent/gil claes producties, brigitte weyts,
brigitte@gilclaes.be, t 014 27 94 91,
dienst leefmilieu: t 050 44 83 44, leefmilieu@brugge.be

sport <

Zomers sporten en spelen in
Zeebrugge
Het strand van Zeebrugge wordt vanaf deze zomer hét
sportstrand bij uitstek. De Stad investeert samen met het
havenbestuur MBZ in uitgebreide strandsportinfrastruc
tuur, waaronder outdoor fitnesstoestellen, beachvolley-,
strandvoetbal- en beachtennisterreinen. Rondom het
sportstrand komen een boarding en aantrekkelijke visuals.
Tijdens de zomervakantie zijn initiatielessen voorzien en
is een lesgever aanwezig om de activiteiten te begeleiden.
Het sportstrand is de hele zomer gratis toegankelijk voor
individuele gebruikers, sportclubs en verenigingen. Samen
met evenementen zoals het strandrugbytornooi en de
haventriatlon op 2 juni 2012, zal Zeebrugge de hele zomer
sportief bruisen. Daarnaast krijgt het Zeebrugse strand
ook extra speelmogelijkheden. Aan de Zeedijk wordt een
gloednieuw speelplein aangelegd, wat de allerkleinsten
uren plezier zal opleveren.

Nog enkele plaatsjes vrij voor
sportkampen
Voor de stedelijke sportkampen, tijdens de zomer- en
herfstvakantie, zijn nog enkele plaatsen vrij. Bel voor
meer info naar t 050 72 70 00. Inschrijven via sportdienst@
brugge.be of met het strookje in de folder. De folder vind je
in alle stedelijke sportinfrastructuur, in alle bibliotheken
en stedelijke administratieve centra.

Met StuBru aan de plas
tijdens de Watersportdag
Het watersportcentrum Aan de Plas in
Sint-Pieters zet op zaterdag 19 mei 2012
de deuren open tijdens de achtste Vlaamse
Watersportdag. Van 10.00 tot 17.00 uur
worden doorlopend initiatielessen gegeven
in kajak en kano, raften, standup paddle,
windsurfen, zeilen en zeilen met catama
ran. Aan de Plas ontvangt tijdens de water
sportdag ook Studio Brussel. Van 13.00 tot
15.00 uur gaat de radiozender live in de
ether vanuit het watersportcentrum aan de
Sint-Pietersplas.

Info
www.watersportdag.be

Bruggespraak

Duizend kilometer voor Kom
op Tegen Kanker houdt halt in
Brugge
De fietsvierdaagse ‘1.000 kilometer voor Kom op Tegen
Kanker’, van 17 tot 20 mei 2012, houdt op vrijdag 18 mei
een tussenstop in Brugge. Een peloton bekende Vlamingen
trekt van Mechelen naar Brugge en terug. Tussen 12.00 en
13.30 uur strijken de fietsers neer in de sporthal van het
KTA in de Rijselstraat in Sint-Michiels. De 1.000 kilometer
voor Kom op Tegen Kanker is aan haar derde editie toe.
De deelnemende teams zamelen 5.000 euro in, die inte
graal naar Kom op Tegen Kanker gaat. Vanuit de Stad
Brugge wordt een pionnetje
meegestuurd met het acht
koppige IGOS-fietsteam.

Info
www.1000km.be

Trek mee op avontuur
naar de Sportkriebels
Jongeren vanaf acht jaar
kunnen zich op donder
dag 5 juli een hele dag
sportief uitleven tijdens de
Sportkriebels in Jabbeke.
Op en rond het recreatie
domein Het Klein Strand
biedt de burensportdienst
IGOS, waarin ook de Stad
Brugge vertegenwoordigd
is, tientallen avontuurlijke
sporten aan. Het aanbod
bestaat onder meer uit
mountainbike, paardrijden,
kajak, duiken, paintball en
klimmuur. Deelnemen kost
6 euro bij voorinschrijving,
8 euro ter plekke. Snelle
inschrijvers kunnen gratis
mee met de bus die aan het
KA in Assebroek vertrekt.
Inschrijvingsformulieren zijn
te verkrijgen bij de Sportdienst Brugge, Koning Leopold IIIlaan 50, 8200 Sint-Andries.
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‘Dienst der Wandelingen’. De deelgemeenten maakten in
die tijd uiteraard nog geen deel uit van Brugge. Het onder
houd van de 26 hectare groen gebeurde hoofdzakelijk ma
nueel en was vooral gericht op parkcultuur. Vandaag is het
areaal bijna 800 hectare en is de mechanisatie ver door
gedreven. Er is niet alleen heel wat groen bijgekomen, de
variatie is ook veel groter. De Groendienst is geëvolueerd
van een plantsoendienst naar een beheerder van openbare
groene ruimte in de breedste zin. Er is nog steeds veel
aandacht voor esthetische ontwerpen, maar natuur en
ecologie zijn nu ook een belangrijke factor geworden.

100 JAAR GROENDIENST

Interview met Miguel Berteloot

Brugge is een groene stad met veel parken, plantsoenen
en groendomeinen. Het onderhoud en het beheer van
veel van die groendomeinen is in handen van de stedelijke Groendienst. De dienst bestaat intussen honderd jaar
en deze verjaardag wordt gevierd met de tentoonstelling
‘Boeket voor Brugge’, van 17 tot 21 mei in het Belfort. Het
gaat om een project in samenwerking met de internationaal bekende meester-bloembinder Daniël Ost en modeontwerper Edouard Vermeulen van het modehuis Natan.
Bruggespraak had een gesprek met de man die sinds
kort de stedelijke Groendienst leidt. Miguel Berteloot
coördineert als diensthoofd deze Stadsdienst en is ook de
schakel tussen de dienst en het college van burgemeester en schepenen bij belangrijke beslissingen.
BRUGGESPRAAK Wat is het belang van een Groendienst in
een stad zoals Brugge?
MIGUEL BERTELOOT Brugge is één van de meest groene
steden van ons land. Uit de resultaten van de stadsmonitor
blijkt dat de Bruggeling het groen ook erg op prijs stelt. Er
zijn veel verschillende manieren om een groene omgeving
te beleven, denk maar aan speelpleintjes in een buurtpark,
een sportpark of recreatie in een stadsbos. Om dat alles te
onderhouden, levert de Groendienst dag in dag uit inspan
ningen. Wat je in de stad ziet, is het resultaat van door
dachte ontwerpen, overleg met de bewoners en regelmatig
onderhoud. Doorheen de jaren heeft de Groendienst mee
het gezicht van Brugge bepaald. Het feit dat de Groen
dienst bijna alles zelf kan doen, van ontwerp tot onder
houd, speelt daarin zeker een belangrijke rol.
BRUGGESPRAAK Honderd jaar is natuurlijk een hele tijd. De
Groendienst is anno 2012 qua werking, materiaal, personeel wellicht niet meer te vergelijken met die van 1912?
M. BERTELOOT Zeker niet. In 1912 werd Joseph Leys
aangesteld als meester-hovenier van de toenmalige

BRUGGESPRAAK Wat beschouw jij als de grootste realisaties van de Groendienst van de voorbije honderd jaar?
M. BERTELOOT Ik denk dat het feit dat Brugge zo’n groene
stad is, op zich al de mooiste realisatie is. Groen maakt
integraal deel uit van het Brugse beleid en dat is in elke
deelgemeente en elke wijk te zien. Brugge heeft resoluut
gekozen voor het behoud van een aantal heel belangrijke
groenzones, die bovendien voor iedereen toegankelijk zijn.
In de binnenstad zijn in de jaren zeventig heel wat parken
aangekocht en aangelegd die nu niet meer weg te denken
zijn, zoals het Minnewaterpark of park Sebrechts. In de
rand vind je grote groengebieden zoals sportparken, kas
teeldomeinen, stadsrandbossen en natuurgebieden die de
groene long van de stad zijn. Het behoud en de toeganke
lijkheid van die open en groene ruimte is van onschatbare
waarde.
BRUGGESPRAAK Wat zijn de grootste uitdagingen voor de
volgende jaren?
M. BERTELOOT De realisatie van een groene fietsgordel in
de Brugse rand is er een van. In 2011 werd al een fiets
pad door het domein Beisbroek-Tudor aangelegd, maar
er zijn nog heel wat ontbrekende schakels om een mooie
en veilige fietsgordel aan te leggen. Ook het voorzien van
voldoende groen rond grote infrastructuurprojecten, zoals
de A11, moet de nodige aandacht krijgen. In de binnenstad
moeten we de bestaande open ruimte zoveel mogelijk
proberen te behouden. Daarnaast zullen we ook moeten
inspelen op de vraag naar meer en betere sport- en speel
ruimte. We mogen daarbij de draagkracht van ons groen
niet overschrijden. Het groenbeheer is de laatste jaren
trouwens erg veranderd. Er wordt bijna geen gebruik meer
gemaakt van bestrijdingsmiddelen. Dat vraagt een aanpas
sing van zowel het ontwerp als het onderhoud.
BRUGGESPRAAK Hoe wordt de honderdste verjaardag
gevierd?
M. BERTELOOT Het hoogtepunt wordt de tentoonstelling
‘Boeket voor Brugge’, van 17 tot 21 mei in het Belfort. Sa
men met de internationaal bekende meester-bloembinder
Daniël Ost wordt het binnenplein en de hallezalen met
bloemen aangekleed, gekoppeld aan een fototentoon
stelling over Brugs groen. Met die tentoonstelling wil de
groendienst symbolisch we een boeket aanbieden aan de
Bruggeling. Daarnaast hebben we een fietsroute in de
Brugse rand uitgewerkt die je langs bekende en minder
bekende plekjes brengt. Je vindt het plannetje verderop in
je Bruggespraak.
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Groendienst
viert 100 jaar

Daniël Ost zet Brugge
in de bloemen
Ter gelegenheid van 100 jaar Groendienst worden
Belfort en Stadshallen van 17 tot en met 21 mei opgefleurd met de unieke bloemententoonstelling 'Boeket
voor Brugge'. Hiervoor doet de Groendienst een beroep
op modeontwerper Edouard Vermeulen (van modehuis
Natan) en Daniël Ost, die in 2010 al het succesvolle
Laurier op de Markt creëerde.
BRUGGESPRAAK Werkt u graag in Brugge?
DANIEL OST Als werelderfgoedstad is Brugge een bijzondere
plaats om te werken. De prachtige omgeving en de unieke
sfeer maken er een speciale ervaring van. Een ander pluspunt
is de fantastische samenwerking met de Groendienst en de
betrokken organisaties, zoals ik ondervond tijdens Laurier op
de Markt.
BRUGGESPRAAK Welke bloemen gaat u gebruiken voor
'Boeket voor Brugge'?
D. OST Ik zal vooral gebruik maken van enkele nieuwe orchi
deevariëteiten en rozensoorten, waaronder 'Brugge die
Scone', Brugges eigen roos die in november 2011 voor het
eerst werd voorgesteld.
BRUGGESPRAAK Hoe zal de samenwerking met Edouard
Vermeulen eruit zien?
D. OST Ik heb Edouard Vermeulen vroeger al ontmoet en ik
ben vertrouwd met zijn werk. Ik zal een soort decor creëren
waar zijn ontwerpen in passen. Het moet een feeërieke wereld
worden waarin onze werken elkaar aanvullen.
BRUGGESPRAAK Wat is voor u de grootste uitdaging
aan dit project?
D. OST We werken met snijbloemen en dus zal de grootste
uitdaging het fris houden van de bloemen zijn. De tentoonstel
ling loopt van donderdag tot maandag en allerlei factoren,
zoals de temperatuur en het aantal bezoekers, kunnen de
versheid beïnvloeden. We zullen alles voortdurend moeten
opvolgen, maar ik kan rekenen op het deskundige team van
de Groendienst.
Boeket voor Brugge is een initiatief van de vzw Brugge Bloeit
en de Groendienst in samenwerking met Brugge Plus.

Info

locaties: binnenplein belfort, markt
rodenbachzaal, eerste verdieping belfort, markt
toegang: gratis toegang voor het bezichtiging van het
binnenplein. toegang rodenbachzaal: 5 euro / 3 euro brugge
lingen / -12 jaar gratis. tickets te koop aan de ingang van
de rodenbachzaal, eerste verdiep belfort.
openingstijden: elke dag van 10.00 tot 21.00 uur
(op donderdag 17 mei tot 18.00 uur)

Bruggespraak
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De Groendienst in beeld
De werking van de stedelijke Groendienst is georganiseerd
in vier afdelingen.
De ontwerpafdeling tekent de plannen voor de groene open
ruimte, zoals parken, speelpleinen en begraafplaatsen. Een
belangrijke taak is de behandeling van de stedenbouwkundige
vergunningen voor het vellen of grondig snoeien van bomen en
de adviesverlening voor bouw- en verkavelingsaanvragen.
196 medewerkers van de uitvoerende afdeling staan in voor
het instandhouden en verzorgen van het stedelijke groen. De
uitvoerende afdeling staat het dichtst bij de mensen. Onder
leiding van enkele tuinconducteurs onderhouden de hoveniers
of groenarbeiders het Brugse groen. Zij werken vanuit vijftien
regieposten, verdeeld over alle deelgemeenten. De cel voor
mechanische onkruidbestrijding op de wegen, die in 2010
werd opgericht, telt acht medewerkers.
De natuureducatieve afdeling organiseert vanuit het natuur
centrum Beisbroek, De Zeven Torentjes en de kruidentuin
van het domein Tudor talloze educatieve activiteiten waaron
der ‘Week van de Zee’ en plantacties in geboortebossen. De
natuurafdeling begeleidt kleine en grote natuurprojecten zoals
de aanplant en/of het beheer van kleine landschapselemen
ten, bosbeheer en natuurinrichting. Het natuurbeheer omvat
bijvoorbeeld de aanplant van de geboortebossen, de inrich
ting van de Gemeneweidebeek en het aankopen van nieuwe
natuurgebieden voor rekening van de Stad.
De centrale dienst van de Groendienst situeert zich aan
de rand van de Vesten, net buiten de Smedenpoort. De
Groendienst wordt in de administratie, ondersteund door vijf
administratief medewerkers.
Naast de kantoren beschikt de dienst ook over 3.650 m²
opkweekruimte voor de zowat 100.000 perkplanten die er jaar
lijks in eigen beheer worden gekweekt. De planten die niet zelf
worden gekweekt, worden aangekocht bij private kwekerijen.
De Groendienst beschikt voor de uitvoering van haar taken
over de meest moderne en milieuvriendelijke technieken en
machines. Zo zijn er aangepaste tractoren en machines om de
grond te bewerken, te zaaien en te maaien, te planten en te
bemesten, te snoeien en bladeren te verzamelen.
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Ontdek het Brugse groen met de fiets

16
17
Op de kaart zie je in het rood aangeduid een fietsroute die je laat kennismaken
met al het groen om en rond de Brugse binnenstad. De fietsroute wordt beweg
wijzerd met specifieke fietsroutebordjes. Een beschrijving van de route vind je
eveneens op de website van de Stad, www.brugge.be.

1. De stadsdomeinen Beisbroek, Tudor en Chartreuzinnebos (natuurcentrum,
kruidentuin, boomgaard) sluiten aaneen tot één groot groengebied. In 2011
werd een fietspad aangelegd met een lengte van 2 kilometer doorheen de
domeinen.
2. Het Coppietersbos, met een oppervlakte van 3,6 ha, werd in 1979 door de
Stad aangekocht en omgevormd tot speelbos.
3. De Koude Keuken is een kasteelpark dat dienst doet als sport- en
recreatiepark.
4. Kasteel Bloemendale is een opmerkelijk kasteeldomein.
5. Het waardevolle beboste domein Waggelwater met hengelvijver valt onder
het beheer en de bevoegdheid van het Agentschap Natuur en Bos.
6. Langs de Steenkaai ligt een recent aangelegd fietspad dat de verbinding
vormt tussen het traject langs de Kolenkaai en het AZ Sint-Jan.
Het speelplein in het Rustenburgpark werd onlangs heringericht. Golvende
verhardingen en natuurlijke spelelementen staan centraal in een rustige
groene parkomgeving.
7. Het Tempelhof is het sport- en recreatiedomein voor de wijk Sint-Pieters.
8. Het park Ten Poele is een deel van het domein van het kasteel ‘Ten Poele’,
dat in 2001 werd opengesteld voor het publiek. In aansluiting op de aanleg
van de spoorwegbedding wordt het park in 2012-2013 opgefrist.
9. De voormalige bomenbank, eigendom van de Groendienst en ooit bestemd
als groeiplaats voor de reserve van nog aan te planten bomen,
wordt omgevormd tot speelbos.
10. De Gulden Kamer is het sport- en recreatiedomein voor Sint-Kruis. In 2010
werd een avontuurlijk en natuurlijk speelterrein in het park geïntegreerd.
Er liggen elf voetbalvelden.
11. De Bisschopsdreef is een historische dreef met als eindpunt Kasteel
Rooigem. De vier rijen zomereiken zijn tweeënhalve eeuw oud.
12. Veltem is een wandel- en speelbos met fit-o-piste op een voormalig
kasteeldomein.
13. Het voormalige woonuitbreidingsgebied Gemeneweidebeek werd omge
vormd tot een publiek toegankelijk natuurgebied. Een wandelnetwerk van
3 kilometer doorkruist het landschap met bloemrijke graslanden, sloten,
poelen en oude knotwilgen.
14. Het Paalbos verbindt Ryckevelde met de Gemeneweidebeek en het
Veltembos en vormt zo een groene as, dicht bij de Brugse binnenstad.
Er is een speelbos met speelplein en een jeugdlokaal.
15. Het Bergjesbos is 1 hectare groot en sluit aan bij het landschap van ‘Kasteel
Bergskens’ en het natuurreservaat Assebroekse meersen.
16. Kinderboerderij Zeven Torentjes met kenmerkende achthoekige Duiventoren
uit de 16de eeuw laat jonge Bruggelingen kennismaken met de diverse
aspecten van het boerderijleven. Educatieve activiteiten worden het jaar
rond georganiseerd.
17. Het voormalige kasteelpark Lappersfort werd aangekocht door de Stad
Brugge en het Vlaams Gewest in 2008.
18. Het Park de Rode Poort is voor het publiek opengesteld.
19. Een brug over de Expresweg maakt de verbinding tussen Sint-Michiels en
Tillegem. De brug sluit aan op een markante oude knoteikendreef.
20. Het Provinciaal domein Tillegem vormt samen met de stadsbossen
Beisbroek, Tudor en Chartreuzinnebos de zuidelijke groene stadslong.
Een beschrijving van de route vind je ook op www.brugge.be/fietsroute
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Brugge telt vandaag zowat 115 speelpleintjes, verspreid over het volledige grondgebied. Tuin- en landschapsarchitect Tim Verhofstadt is tuinontwerper bij
de Groendienst en staat in voor het ontwerp en de
ontwikkeling van speelruimte in onze stad.
BRUGGESPRAAK Wat houdt jouw functie precies in?
TIM VERHOFSTADT Sinds 2006 heeft de Stad een speel
ruimtebeleidsplan. Dat plan garandeert speelruimte voor
alle kinderen. Het is mijn job om het plan vorm te geven
en uit te werken. Ik ontwerp nieuwe speelruimte en richt
bestaande speelplekken opnieuw in. Daarbij houd ik reke
ning met de wensen en verwachtingen van de kinderen en
de buurt en met het beheer en onderhoud van de speel
ruimte. Bovendien volg ik de nieuwste ‘speeltrends’ op de
voet.

De Groendienst
van ontwerp tot
onderhoud

De Groendienst in cijfers
De meeste aandacht van de stedelijke Groendienst
gaat uit naar het openbaar groen. In 2012 bedraagt
het stedelijk groenareaal 781 hectare. Hiervan is
85 hectare in landbouwpacht of beheersgebruik.
De overige 696 hectare wordt door de Groendienst
verzorgd. Daarvoor worden 219 personeelsleden
ingezet. Het personeelsbestand wordt van april tot
november aangevuld met 24 seizoenarbeiders voor
het pesticidenvrije beheer van de groenzones. Voor
de aanleg van nieuwe parken en plantsoenen wordt
samengewerkt met verschillende bedrijven
en groenaannemers.

Bruggespraak

BRUGGESPRAAK Kun je voorbeelden geven van enkele
recente/belangrijke realisaties?
T. VERHOFSTADT Op het Marktplein van Zeebrugge ben
ik voor het eerst echt gaan experimenteren met vorm en
materiaal. In plaats van kant-en-klare speeltoestellen
te gebruiken, ontwierp ik een krab uit steen en hout. Er
werden ook twee, wat verborgen, speeloases in de stad
aangelegd: ‘Park Sebrechts’ en ‘Park Rustenburg’. Het
‘Bilkske’ in de binnenstad en het ‘Gandhiplein’ in SintJozef zijn voorbeelden van echte stadsspeelruimtes. Met
de speelpleinen in ‘de Gulden Kamer’ in Sint-Kruis en
‘Hoeve De Grendel’ in Sint-Jozef heb ik de aanzet gegeven
naar het ontwikkelen van natuurspeelruimte in de stad.
Natuurspeelruimte zit in de lift en wordt zeker een item
voor de toekomst. Er kwamen ook skateruimtes bij aan
Het Entrepot en in de Gulden Kamer of het Tempelhof. Een
overzicht van alle Brugse speelpleinen vind je op de speel
kaart die we samen met de Jeugddienst hebben verspreid.
BRUGGESPRAAK Welke plannen zitten in de pijplijn?
T. VERHOFSTADT De aanleg van de oude spoorwegbed
ding in Sint-Pieters is volop bezig. Daar komen een wan
del- en fietspad met speel- en zitvoorzieningen. Deze
zomer zal alles klaar zijn. Er zijn ook de werkzaamheden
aan het speelplein in de Paul Devauxstraat in Sint-Jozef
en eind 2012 start de aanleg van het openbaar pleintje in
de Invalidenstraat in Sint-Kruis. Zowel qua vormgeving
en materiaalgebruik worden dit bijzondere projecten. In
het sportcentrum Daverlo in Assebroek komt een piraten
speelplein, een skatepiste en een officieel basketterrein.
We zijn ook druk bezig met de voorbereiding van een nieuw
speelruimtebeleidsplan.
BRUGGESPRAAK Hoe ziet de ideale speelruimte eruit?
T. VERHOFSTADT Speelruimte en -planning krijgen de
laatste jaren meer aandacht en dat is een goede zaak: kin
deren moeten buiten kunnen spelen en liefst op terreintjes
met veel mogelijkheden. Buiten spelen is immers ook
rondrennen, je verstoppen, avonturen beleven, je fantasie
uitleven … In de ideale speelruimte is er bijvoorbeeld ook
circulatie van voetgangers en fietsers. Hoe meer mensen
gebruik maken van een openbare ruimte, hoe meer sociale
controle en ontmoeting.
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In Sint-Michiels is de gedreven ploegbaas Joris
Decaestecker een bekend gezicht. Hij werkt al 41 jaar
met hart en ziel bij de Groendienst.
JORIS DECAESTECKER Ik ben in dienst sinds 1971
en de visie op het groenbeleid is sinds die tijd sterk
veranderd. Vandaag de dag wordt veel meer gelet op
biodiversiteit en het behoud van het natuurlijk even
wicht. Er wordt ook veel milieubewuster met de groene
ruimte omgesprongen: chemische producten worden
haast niet meer gebruikt en er worden heel wat nieuwe
technieken toegepast. Ook de groenaanleg van kerk
hoven werd weer een belangrijk aandachtspunt. Elk
stukje natuur krijgt nu een specifieke aanpak. Stukken
groen in een woonbuurt hebben bijvoorbeeld een ander
onderhoud nodig dan een park. Een andere opvallende
verandering is dat de mensen veel mondiger worden.
Dat resulteert in meer inspraak van de burger, maar
ook in meer overleg tussen het personeel.

BRUGGESPRAAK Je bent heel gepassioneerd met je job bezig?

J. DECAESTECKER Het is mijn leven. De liefde voor
de natuur kreeg ik van kleins af mee. Mijn vader was
landbouwingenieur en had in zijn tijd al revolutionaire
ideeën over milieubehoud en het respecteren van de
biodiversiteit. Het raakt me als ik lees dat de laatste
jaren de bijenpopulatie sterk verminderd is, er heel wat
vlindersoorten zijn uitgestorven of er groene ruimte is
verdwenen. In de natuur is alles met elkaar verbonden
en daar moet je heel bewust, omzichtig en respectvol
mee omspringen.

BRUGGESPRAAK Wat boeit jou aan deze
tijd van het jaar?

J. DECAESTECKER Als Bruggeling en stadsmedewer
ker kijk ik elk jaar uit naar de Heilig-Bloedprocessie. Ik
help mee met de opbouw en volg de stoet de hele dag.
Het is ook een dag waarop duizenden bezoekers langs
‘onze' plantsoentjes en perken lopen die we met heel
veel liefde verzorgen. Als ze die goedkeurend bekijken,
ben ik telkens weer apetrots
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Brugs groen in boekvorm
De Vesten anders bekeken – een
groene wandeling rond Brugge

De Vesten waren oorspronkelijk een verdedigingsgor
del en zijn nu een groene ring van 7 kilometer rond de
historische binnenstad. De stadspoorten en bruggen,
de resten van verdedigingsbouwwerken, industriële
gebouwen en molens ademen het verleden. Je vindt
er een grote diversiteit aan boomsoorten en planten
die een bijzondere stempel op de omgeving drukken.
In deze brochure wordt de lezer meegenomen in het
verhaal van het Brugse groene lint. De geschiedkundige
en groene informatie zorgen ervoor dat fietsers en wan
delaars zich kunnen verdiepen in een boeiend stukje
Brugse geschiedenis.

De verborgen geschiedenis van
de stadsparken

In deze wandelgids worden elf parken en groenzones
beschreven.
De auteurs rafelden nauwkeurig de ontstaansgeschie
denis uit en geven heel wat achtergrondinformatie over
de botanische waarde van het park of het plantsoen.
Naast de drie belangrijkste stadsparken - het Koning
Albert I - park, het Astridpark en het Minnewaterpark komen ook minder bekende groene plaatsen aan bod.

Brugge natuurlijk … natuurgebieden, bossen en parken in de
Brugse rand

Deze wandel- en fietsbrochure neemt je mee op ver
kenning in de Brugse rand. Je vindt er informatie over
de oorsprong en de waarde van enkele waardevolle
landschappen zoals de Assebroekse Meersen en de
Gemene Weidebeek. Ook de stadsrandbossen zoals
Beisbroek en Male worden toegelicht. De parken in
de deelgemeenten, zoals het Sint-Donaaspark, het
Gandhiplein en Bloemenoord komen aan bod en worden
gelinkt aan hun boeiende voorgeschiedenis. Enkele
stadsrandparken ondergingen ondertussen een meta
morfose en zijn voor zowel jong als oud een ideale
plaats om te verpozen.

Brugs groen in stad en ommeland

In dit fotoboek geven de auteurs en fotografen een
overzicht van het vele groen dat Brugge rijk is. Er zijn
de talrijke bossen, parken en plantsoenen, de speel- en
sportterreinen, de kleurrijke accenten langs de wegen
en de verscheidenheid aan waardevolle cultuurland
schappen. Niet alleen de binnenstad komt aan bod, ook
de groene ruimte in de rand en de deelgemeenten krijgt
ruime aandacht.

Info
de publicaties ‘de vesten’, ‘de stadsparken’,
‘brugge natuurlijk’ zijn te koop in de groendienst,
op beisbroek, tudor, de kinderboerderij en in&uit.
ze kosten respectievelijk 3, 3 en 5,50 euro. de
publicatie ‘brugs groen in stad en ommeland’ is
te koop in de groendienst en kost 50 euro.

Bruggespraak
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Beiaardseizoen
start op 9 juni
2012
Op 9 juni om 20.30 uur
openen vader en zoon
Sjoerd en Jorrit Taminga
het zomerse beiaardsei
zoen met een verrassend
beiaard-elektronica spektakel. Daarna kun je van 11 juni
tot en met 19 september 2012 elke maandag- en woens
dagavond van 21.00 tot 22.00 uur genieten van bijzondere
concerten. Stadsbeiaardier Frank Deleu speelt zelf, maar
hij nodigt ook andere internationaal gerenommeerde bei
aardiers uit. Je kunt de concerten gratis bijwonen op de
binnenkoer van het Belfort.
Tijdens de Open Monumentendagen van 8 en 9 september
zijn er de ondertussen jaarlijkse kakofonieconcerten van
14.00 tot 16.00 uur. Iedereen kan de beiaard dan bespelen
en de stad vullen met zelf geproduceerde klanken.
Voor de seizoensfinale op zaterdag 22 september om 20.30
uur op de Markt tekent Rosemarie Seuntiens met barokke,
klassieke, pop- en housemuziek op de grootste reizende
beiaard ter wereld (11 ton).

Openlucht- en
Marineconcerten
2012
Traditiegetrouw organiseert de
dienst Cultuur samen met de
acht erkende Brugse muziek
korpsen elk jaar gratis open
luchtconcerten. Deze concerten
vinden plaats op de Burg, op de Markt of in het Astridpark.
Noteer alvast volgende data in de agenda: 26 en 28 mei, 23
en 24 juni, 1, 2, 8, 9, 15 en 30 september.
Ook de Koninklijke Muziekkapel van de Marine verzorgt dit
jaar drie concerten: donderdag 14 juni om 15.00 uur op de
Burg, woensdag 18 juli om 19.30 uur op de Markt en don
derdag 27 september om 19.00 uur op de Burg. Ambiance
verzekerd!
Voor de locatie en het exacte aanvangsuur verwijzen we
naar de flyer die je kunt oppikken bij In&Uit of in ’t Brugse
Vrije op de Burg. Het volledig programma kun je ook raad
plegen op de website van de dienst Cultuur. Ook de playlist
van elk concert verschijnt telkens ongeveer een week voor
het concert op deze website.

Info

Info

www.brugge.be > cultuur, sport, jeugd en bib >
dienst cultuur > beiaard of www.carillon-brugge.be.

www.brugge.be > cultuur, sport, jeugd en bib >
dienst cultuur t 050 44 82 70, dienst.cultuur@brugge.be

Kunstenaars gezocht voor
Kunstsalon Sant

Fantasy Strijd Brugge

Kunstsalon Sant, de Brugse biënnale voor beeldende
kunst, staat opnieuw voor de deur. Door het grote aantal
deelnemers bij de vorige editie, is vooraf inschrijven ver
plicht. Het aantal inschrijvingen wordt afgesloten op 500
werken. Inschrijven moet vóór 1 oktober 2012 via het spe
ciale formulier dat je vindt op www.brugge.be.
Iedereen kan deelnemen met maximaal twee eigen
kunstwerken. De beste werken worden tentoongesteld
van 24 november tot en met 4 december 2012 in de Jan
Garemijnzaal van de Stadshallen. De prijzenpot gaat van
500 tot 1.500 euro. Een catalogus met alle geselecteerde
werken zal gratis ter beschikking zijn op de tentoonstelling
en zal te raadplegen zijn via www.brugge.be.

Info
www.brugge.be > cultuur, sport, jeugd en bib > dienst
cultuur > projecten > kunstsalon sant of t 050 44 82 84
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.

Nog tot 25 juni 2012 kun je
deelnemen aan de Fantasy
Strijd Brugge, de succesvolle
schrijfwedstrijd voor fantasy
kortverhalen. De spelregels zijn
eenvoudig: lever een afgewerkt
Nederlandstalig fantasykort
verhaal af van maximaal 1.500
woorden dat nooit eerder werd
gepubliceerd. Enkel elektroni
sche inzendingen via fantasy
strijd@brugge.be worden aan
vaard. De wedstrijdbepalingen
vind je terug op www.brugge.be
(cultuur, sport, jeugd > dienst
Cultuur > Projecten > Fantasy
Strijd Brugge).
De prijsuitreiking zal dit jaar voor het eerst plaatsvin
den tijdens het Fantastic Film Festival Bruges 2012 op 3
november.

Info
www.brugge.be > cultuur, sport, jeugd en bib >
dienst cultuur, t 050 44 82 71 of
fantasystrijd@brugge.be
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Airbag Festival 2012
Van 11 tot en met 27 mei wordt Brugge opnieuw de
hoofdstad van Accordistan. Het Cultuurcentrum heeft
voor het accordeonfestival een verrassend en veelzijdig programma samengesteld. Op zaterdag 19 en
zondag 20 mei 2012 is er een hommage aan accordeonist/componist Roger Danneels. Onder meer de
Bruggelingen Ralph Bonte en Koen De Brabander
werken daarvoor met schoonzoon Francky Paret een
sprankelend concert uit.
BRUGGESPRAAK Ben je een fan van het accordeon?
KOEN DE BRABANDER Het accordeon wordt vandaag
vaak als ouderwets beschouwd, maar het verbaast mij
soms hoe origineel het gebruikt wordt.
RALPH BONTE Ik ben niet echt een fan, maar in bepaal
de genres is het accordeon ondenkbaar. Vooral het
weemoedige, klagerige in het instrument vind ik schit
terend.
BRUGGESPRAAK Wat is je affiniteit met Roger Danneels?
Vanwaar je deelname aan Airbag?
K. DE BRABANDER Ik ken het werk van Roger Danneels,
zoals zovelen waarschijnlijk, vooral door de muziek die
hij schreef voor Willy Lustenhouwer. Ik doe mee aan
Airbag omdat ik het altijd leuk vind Brugse nummers
te zingen en ik wel vereerd ben om gevraagd te worden
voor zo'n festival, natuurlijk.

R. BONTE De echte link is natuurlijk
Willy Lustenhouwer. Veel van de
schitterende liederen die Willy bracht
zijn van de hand van Roger Danneels.
Ik ben als klein jongetje nog in de winkel
van Roger geweest. Er heeft daar lange tijd een Fender
Jaguar tegen de muur gehangen waar ik verlekkerd op
was. Helaas had ik de centen niet om het ding te kopen.
Ik neem deel omdat ik gevraagd ben door Peter Roose
(Cultuurcentrum Brugge). De schoonzoon van Roger,
Francky Parret, is ook een kennis. Persoonlijk ben ik
nogal een chauvinist. Wanneer er een Bruggeling her
dacht wordt en ik word gevraagd om te zingen, dan vind
ik dat een eer en werk ik er graag aan mee.
BRUGGESPRAAK Wat is je inbreng voor de 'Hommage aan
Roger Danneels'?
K. DE BRABANDER Ik breng twee nummers: 'Wa got zien
dè' en ‘'t Is gin eemere'.
R. BONTE Ik zal enkele typische Willy Lustenhouwer
nummers brengen. Welke wil ik nog niet verklappen,
maar om het met een cliché te zeggen: het zal met een
lach en een traan zijn.

Info
t 050 44 30 40, tickets t 050 44 30 60,
www.ccbrugge.be

HORIZON 3 nog tot 15 juli 2012 in De Bond
Op 3 juni sluit Horizon 3 af met de unieke individuele tentoonstelling Shilpa Gupta
- will we ever be able to mark enough? Curator is de Canadese Renee Baert. Er
is vooral nieuw werk te zien van Shilpa Gupta (°1978 Mumbai), gecreëerd voor de
Fonderie Darling Montréal, die samen met Cargo Curatorial dit project produceert.
Caroline Andrieux, Artistiek Directeur Fonderie Darling Montréal: “Aan de hand van
een geraffineerde poëtische taal, evoceert de tentoonstelling de materiële en ideolo
gische grenzen van een opdringerige en bedreigende wereld. De kunstwerken zen
den de bezoeker heen en weer tussen de private en publieke sfeer, het intieme en de
macht van de autoriteit, de poëzie en de terreur. Shilpa Gupta plaatst de bezoeker in
het centrum van haar artistieke project. Ze legt de onderhuidse politieke spanningen
bloot door haar onophoudelijke shifts tussen het persoonlijke en het universele, ter
wijl ze de fragiele balans tussen beide in vraag stelt. Aangezien de expositie verschil
lende aspecten van het begrip ‘grenzen’ behandelt, reist ze doorheen verschillende
landen en culturen en stelt ze Gupta’s werk aan verscheidene interpretaties bloot.”

Info
www.ccbrugge.be – in coproductie met Fonderie Darling Montréal & Cargo Curatoria
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Monumentenprijs Brugge 2012
Via de Monumentenprijs wil de Stad haar waardering tonen voor parti
culieren die meewerken aan het in stand houden van het waardevolle
Brugse bouwkundig erfgoed. De Monumentenprijs wordt, afgewisseld
met de Architectuurprijs, om de twee jaar uitgereikt. Dit jaar kunnen alle
eigenaars die hun waardevolle, Brugse pand in de laatste vijf jaar suc
cesvol restaureerden, zich opnieuw kandidaat stellen.
Naast een prijs van de vakjury van 3.000 euro wordt ook een publieks
prijs van 2.000 euro toegekend. Beide gaan naar de eigenaar(s) van het
winnende project, maar de betrokken architect en aannemer worden ook
in de bloemetjes gezet, als erkenning voor hun vakmanschap.
Alle deelnemers worden tijdens een gratis tentoonstelling in juni in de
Communicatiedienst en aan de balie van de dienst Bouwvergunningen
voorgesteld. De deelnemende projecten zullen ook op www.brugge.be te
zien zijn en geprojecteerd worden in de Hoofdbibliotheek Biekorf.
Wie de tentoonstellingen bezoekt, kan mee stemmen op zijn of haar
favoriete restauratieproject en maakt zo kans op één van de te verloten
prijzen. Ter plaatse worden stemformulieren en een stembus voorzien.
Ook achteraan je Bruggespraak vind je een stemformulier.

Info
-	 dienst monumentenzorg en stadsvernieuwing, oostmeers 17, 8000
Brugge, t 050 47 23 79, f 050 34 45 73, monumentenzorg@brugge.be
-	 openingsuren tentoonstelling: brugse vrije, ma tot vr 8.30 - 12.30 uur
en 14.00 – 18.00 uur, za. 9.00 – 12.00 uur, oostmeers 17,
ma tot vr 9.00 - 12.00 uur en dinsdagnamiddag 14.00 – 18.00 uur
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DOMEIN ÉDOUARD LOCK
Zaterdag 19 mei 2012 - Zondag 20 mei 2012
Dans met livemuziek
La La La Human Steps staat al dertig jaar voor hippe en spannende dans.
Het gezelschap met thuisbasis in Montréal, Canada bestrijkt een eclectisch
kunstenveld. Oprichter Édouard Lock leidde David Bowies wereldtournee
Sound and Vision en werkte met Frank Zappa aan zijn Yellow Shark concert.
Lock verzamelde prestigieuze prijzen als de Bessie Award in New York en
de Benois de la Danse in Moskou. Recent ontving Lock een eredoctoraat
aan de Université du Québec in Montréal.
La La La Human Steps brengt eigentijdse, complexe choreografieën in een
mix van ballet en hedendaagse dans, vaak met verwijzingen naar musicals
en filmische elementen.
Het Domein Édouard Lock belicht diverse facetten van deze choreograaf.
Lock brengt op zaterdag zijn nieuwe groepswerk met livemuziek van Gavin
Bryars. Op zondag kun je een gesprek met de choreograaf meemaken en
zijn er een aantal documentaires te zien. Het Domein sluit af met 'Amelia,
le film', een choreografische langspeelfilm.
In samenwerking met Cultuurcentrum Brugge.

Info en tickets
www.concertgebouw.be,
t 070/ 22 33 02
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Pieter Le Doulx over
vermaarde Bruggelingen
Biografieën tot 1800
De Brugse schilder Pieter Le Doulx (1730-1807)
was actief als inrichter van Oosters geïnspireerde
saloninterieurs en ontwerper van behangpapier voor
herenwoningen en kastelen. Van Le Doulx zijn weinig
schilderijen bekend. Er zijn wel tientallen tekeningen
bewaard. Een aantal, waaronder het Oosters Album
kun je bekijken op www.historischebronnenbrugge.be .
Veel Bruggelingen met belangstelling voor de lokale
kunst en geschiedenis kennen Le Doulx echter vooral
als geschiedkundige. Vorige maand kreeg hij trou
wens een straatnaam in Sint-Andries, in een wijk waar
de straatnamen uitsluitend verwijzen naar Brugse
geschiedkundigen.
Pieter Le Doulx heeft allerlei gegevens verzameld over
vermaarde Bruggelingen en Brugse kunstenaars van de
middeleeuwen tot de 18de eeuw. In 1795 schonk hij zijn
handschrift met de 'Levens der konstschilders, konste
naers en konstenaeressen (.) van de stadt van Brugghe'
aan de Stedelijke Academie. Zowat vijf jaar later vol
tooide hij zijn handschrift met 'Levens der Geleerde en
Vermaerde Mannen der Stad Brugge'.
Deze twee werken worden in drie lijvige boekdelen
bewaard in het Stadsarchief. Ze bevatten levensbe
schrijvingen van honderden Bruggelingen die ooit
bekendheid verwierven. Enkele jaren geleden zijn ze
deskundig gerestaureerd. De boeken van Le Doulx
zijn nooit gepubliceerd en waren weinig toegankelijk
maar nu zijn deze handschriften gedigitaliseerd
en sinds begin juni toegankelijk op
www.historischebronnenbrugge.be
Deze website, die gecoördineerd wordt door de Brugse
Erfgoedcel, zorgt voor de ontsluiting van belangrijke
Brugse documenten zowel voor het grote publiek als
voor zeer gespecialiseerde lezers. De handschriften van
Pieter Le Doulx horen daar zeker thuis: je kunt erin bla
deren en kennismaken met Brugse beroemdheden van
weleer, maar ook gericht zoeken naar wetenswaardig
heden over Brugse kunstenaars en geleerden.

Info
www.historischebronnenbrugge.be
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Zorgeloos zonnekloppen in
Zeebrugge Bad, het kan!
Dankzij het project ‘Zon, Zee, Zorgeloos’ kunnen ook men
sen met een mobiliteitsbeperking deze zomer (1 juli tot 31
augustus) genieten van het Zeebrugse strand. Van 10.30
tot 18.30 uur kun je gratis een strandrolstoel of een tiralo
(rolstoel om zich tot aan de zee te begeven) lenen. Je kunt
ook rekenen op de hulp van enkele opgeleide jobstuden
ten. Heb je een beperking en kom je met de tram of met
de trein naar Zeebrugge, dan zorgen deze assistenten ook
voor begeleiding tot aan het strand. Bel voor je bezoek
het nummer t 0472 90 08 46 of t 0472 90 08 45 om een
afspraak te maken. In het nieuwe Badengebouw is ook een
aangepast toilet en een aangepaste douche voorzien.
In het zomernummer van Bruggespraak lees je trou
wens meer over de vele vernieuwingen ter hoogte van het
badengebouw.

Info
dienst welzijn, t 050 32 77 90, dienst.welzijn@brugge.be

Hulp bij invullen belastingaangifte
Het Sociaal Huis organiseert, in samenwerking met de
Federale Overheidsdienst Financiën, dit jaar opnieuw een
aantal momenten waarop je kunt langskomen voor het invul
len van je aanslagbiljet voor de directe belastingen.
Wil je hulp bij deze jaarlijkse klus? Kom dan zeker naar
een van de zitdagen. Op dinsdag 5 juni en dinsdag 12 juni
van 13.30 tot 15.30 uur worden zitdagen georganiseerd in
het Sociaal Huis, Kartuizerinnenstraat 6, 8000 Brugge. Op
donderdag 14 juni van 13.30 tot 15.30 uur vinden die plaats
in dienstencentrum Balsemboom, Ganzenstraat 33, 8000
Brugge en op donderdag 21 juni van 14.00 tot 16.00 uur in
het Buurtcentrum ‘D’Oude Stoasie’, Venetiëstraat 1, 8380
Zeebrugge.

Info

sociaal huis
kartuizerinnenstraat 6, 8000 brugge
vanaf september 2012: hoogstraat 9, 8000 brugge
ma tot vr: 8.30 tot 11.30 uur en 14.00 tot 16.00 uur,
t 050 32 77 70,f 050 32 77 77, info@sociaalhuis-brugge.be
centraal taxatiekantoor
gustave vincke-dujardinstraat 4, 8000 brugge
Ma tot vr: 9.00 – 12.00 uur, t 02 575 03 40
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nieuws van de
Vrijwilligerscentrale
Vormingsreeks

Lift ‘t Brugse Vrije positief getest
Sinds enkele weken is ‘t Brugse Vrije beter toegankelijk
voor mensen met een beperking via een nieuwe lift. De
leden van de Stedelijke Raad voor Personen met een
Handicap gaven heel wat tips daarvoor. De lift werd
voorzien van een bedieningspaneel en een noodknop
aan de binnen- en buitenkant. De raad ijvert voor toe
gankelijkheid en zoekt enthousiaste vrijwilligers die
zich willen inzetten voor personen met een handicap
(dienst Welzijn, t 050 32 77 96). In 2013 bestaat de raad
voor personen met een handicap 35 jaar en dat zal
gevierd worden.

De Vrijwilligerscentrale pakt uit met een vormingsreeks voor
vrijwilligersverantwoordelijken. De vormingsmomenten vin
den plaats op dinsdagvoormiddag, van 9.30 tot 12.00 uur, in
de Vrijwilligerscentrale. Aansluitend is er een broodjeslunch.
Deelnemen kost 10 euro per persoon per vormingsmoment
(syllabus, water/koffie/thee, broodjeslunch inbegrepen).

Je kunt je nog inschrijven voor:

-	 22 mei 2012: Privacy in vrijwilligersverenigingen door
de Liga voor Mensenrechten.
-	 29 mei 2012: Beroepsgeheim en discretieplicht in
vrijwilligersorganisaties door Lien Dereere.

Info

lien.dereere@brugge.be of t 050 44 86 49

Vrijwilligersvacatures
Zomerkamp Zonnebloemblaadjes

De Zonnebloemblaadjes zoeken enthousiaste jongeren (vanaf
zeventien jaar in 2012) om hun jongeren met fysieke en ande
re beperkingen een fantastische vakantie te bezorgen.
Het kamp vindt plaats van 19 juli tot en met 27 juli 2012.

Info

de zonnebloemblaadjes vzw, an putman, t 0494 90 76 28,
info@zonnebloemblaadjes.be

Kiekendoe

Het Sociaal Huis verhuist in juni
Het Sociaal Huis krijgt vanaf 25 juni 2012 een nieuwe
locatie: Hoogstraat 9, 8000 Brugge. Ook op deze nieuwe
uitvalsbasis wil het Sociaal Huis meer zijn dan een
algemeen informatiepunt. Er komen een aantal speci
fieke loketten waar mensen gerichte informatie kunnen
krijgen rond welbepaalde thema’s: een loket voor per
sonen met een beperking, het seniorenloket, woonloket,
energieloket, loket kinderopvang. Ook de opvoedings
winkel en de dienstverlening van het OCMW krijgt een
plek in het nieuwe gebouw. Er wordt ook een toegan
kelijke vergaderruimte voorzien waar de verschillende
adviesraden een vaste stek zullen hebben.
Je krijgt in het nummer van juni 2012 meer informatie
over de verhuis.

Info
sociaal huis, kartuizerinnenstraat 6, 8000 brugge
vanaf september 2012: hoogstraat 9, maandag tot vrijdag
8.30 tot 11.30 uur en 14.00 tot 16.00 uur, t 050 32 77 70,
f 050 32 77 77, info@sociaalhuis-brugge.be

Kiekendoe is een maandelijkse doe-namiddag voor kinderen.
Samen met hun (groot)ouders bezorgen we de kinderen een
onvergetelijke namiddag.
Ervaring met kinderen? Jong van geest? Vervoeg ons team en
help ons bij het organiseren en begeleiden van de activiteiten.

Info

buurtcentrum de dijk, patrick anthone, t 050 31 03 27,
patrick.anthone@brugge.be

Yot Installatie

Voor haar zomerproject 2012 zoekt YOT vzw vrijwilligers die in
de week van 11 tot 16 juni de installatie in de Magdalenakerk
helpen opbouwen. Het project ent zich op 10 jaar YOTwerking en brengt het persoonlijk verhaal van de beeldend
kunstenaar.

Info

yot vzw, koen dekorte, t 0497 64 97 70, info@yot.be
Meer vacatures vind je op www.brugge.be/vrijwilligerscen
trale of kom even langs, wij helpen je met je zoektocht!
lien dereere – coördinator vrijwilligerscentrale, kraanpein
6, b-8000 Brugge, t 050 44 86 49, lien.dereere@brugge.be
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Stad geeft brochure uit
in kader van 'Zeebrugge Open'
Heel binnenkort verschijnt binnen de communicatiecampagne
'Zeebrugge Open' een brochure waarin een stand van zaken wordt
gegeven van de vele geplande projecten voor de ontsluiting van
de Zeebrugse haven. De brochure wordt op 65.000 exemplaren
gedrukt, zodat alle Bruggelingen er één in de bus krijgen. Je
krijgt meer informatie over de ontsluiting via de weg, over de
N31, maar ook over nieuwe wegen zoals de A11 en de NX. Ook
over de aanleg van het derde spoor tussen Brugge en Dudzele
wordt gecommuniceerd, een betere spoordoortocht in Lissewege,
het nieuwe vormingsstation in Zeebrugge en de sporenbundel in
Zwankendamme. Last but not least komt ook de ontsluiting via
het water aan bod, met het belang van de binnenvaart en het grote
SHIP-project dat onder meer de bouw van een nieuwe grote zee
sluis in Zeebrugge inhoudt.
Om het project 'Zeebrugge Open' meer bekendheid te geven in
de Brugse havendorpen, werden begin dit jaar ook vier grote
infoborden geplaatst in Dudzele, Lissewege, Zwankendamme en
Zeebrugge zelf.

Info
www.zeebruggeopen.be

Cultuur op toer in
de Brugse wijken
In mei is Brugge Plus met de Uitwijkenkaravaan
nog te gast in zes wijken in de rand van Brugge
en voor het eerst ook in de Patio, het Rode Kruis
opvangcentrum voor asielzoekers.
Op de Uitwijkenpiste kun je gaan kijken naar de
voorstelling ‘Zonnige groetjes uit Lampernisse’
door Olapaloma. Je kunt meedoen aan de work
shop Bigbamboe en genieten van een sfeervol
concertje. Brugge Plus zorgt voor gratis koffie,
thee en water. Iedereen is ook welkom om wat
zoets mee te brengen voor bij de koffie, dan
wordt het nog gezelliger om bij te praten met
vrienden, familie en buren! Het programma
start om 14.00 en duurt tot 18.00 uur. Uitwijken
is gratis en voor alle leeftijden.
Waar en wanneer
-	 zaterdag 12 mei op het speelplein in de
Daverlostraat – Leliestraat in Assebroek
-	 zondag 13 mei op het speelpleintje Ten
Boomgaard in Sint-Michiels
-	 zaterdag 19 mei in Blijmare, speelplein
Knotwilgenlaan in Sint-Andries
-	 zondag 20 mei in het Baron Ruzettepark
(Komvest) in Christus-Koning
-	 zaterdag 26 mei in de Patio – Rode Kruis,
opvangcentrum voor asielzoekers in de
Grauwwerkersstraat

Info
www.uitwijken.be

Bruggespraak

Probeertickets
In mei bieden de Stad en De Lijn de bewoners
van het gebied rond het Boudewijnpark de mogelijkheid Lijn 7 en
17 gratis uit te proberen. Met het probeerticket dat zij in de brie
venbus krijgen, kunnen zij alleen of met twee personen nog tot
30 mei 2012, vanaf een halte in hun wijk een gratis busreis heen
en terug maken. Vanaf een halte van Lijn 7 en 17 kunnen ze zo de
rechtstreekse verbinding naar het Station nemen en omgekeerd.
Ook de inwoners van de wijk Malehoek en omgeving in SintKruis krijgen een probeerticket om Lijn 6 gratis uit te proberen.
Daarmee kunnen ze gratis, tussen 1 en 31 juni, de rechtstreekse
verbinding naar het Station en terug nemen.

Uitbater cafetaria Daverlo gezocht
Na de zomer 2012 opent het gloednieuw wijkcentrum
‘Daverlo’ in Assebroek zijn deuren. Het omvat sportinfra
structuur, een bibliotheekfiliaal, een cultuurzaal, een bevol
kingsdienst, een politieafdeling en een cafetaria.
Stad Brugge zoekt een zelfstandig zaakvoerder, voor de uit
bating van de cafetaria ‘Daverlo’. De plannen en een gedetail
leerde beschrijving van de voorzieningen, alsook alle infor
matie over de inschrijvingsmodaliteiten kunnen verkregen
worden bij de dienst Eigendommen, Burg 11, 8000 Brugge,
t 050 44 80 41, eigendommen@brugge.be of hou onze website
www.brugge.be in het oog.
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District Assebroek

Generaal Lemanlaan 123
8310 Assebroek
t 050 47 28 85 (86)
f 050 47 28 89
assebroek@politiebrugge.be
assebroek.leiding@politiebrugge.be
David Van Acker

Johan Devoldere

Marc Vandenbroeke

Veronique Geers

Peter Van Hamme

District Sint-Andries

Wouter Pottier

Philip Malbrancke

Annemie Vanstaen

Chantal Baert

Christopher Velasco

Eric Reuse

Franka Bossier

Nick Van Landschoot

Joost Tavernier

Luc Penninck

Gistelse Steenweg 524
8200 Sint-Andries
t 050 47 28 25
f 050 47 28 29
sint-andries@politiebrugge.be
sint-andries.leiding@politiebrugge.be

Roger Schutz

District Sint-Michiels

District Centrum

Monika Desmidt

Patrick Vercruysse

Kartuizerinnenstraat 4
8000 Brugge
t 050 44 12 10
f 050 44 12 09
centrum@politiebrugge.be
centrum.leiding@politiebrugge.be

Mieke Deketelaere

Rijselstraat 98
8200 Sint-Michiels
t 050 47 28 45 (46)
f 050 38 07 01
sint-michiels@politiebrugge.be
sint-michiels.leiding@politiebrugge.be
Danny Parmentier

Natasha Claeys

District Sint-Pieters

Jurgen Poupaert

Kevin Van Neste

Kristine Lescroart

Philippe Guilini

Daniella Mus

Sint-Pieterskaai 37
8000 Brugge
t 050 47 28 06 (05)
f 050 47 28 09
sint-pieters@politiebrugge.be
sint-pieters.leiding@politiebrugge.be

District Sint-Kruis

Dirk Bogaert

Fernand Bonte

Geert Claeys

Martine Mouquet

Moerkerkse Steenweg 190
8310 Sint-Kruis
t 050 47 28 65 (61)
f 050 47 28 69
sint-kruis@politiebrugge.be
sint-kruis.leiding@politiebrugge.be

District Zeebrugge

Jacky Van Maele

Noël Taecke

Geert De Vlieger

Marktplein 12
8380 Zeebrugge
t 050 47 29 35
f 050 47 29 39
zeebrugge@politiebrugge.be
zeebrugge.leiding@politiebrugge.be
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Eerste nieuw parkeerpaviljoen
op ’t Zand is af

Station heeft twee
Kiss & Ride zones

De afgelopen maanden werd hard gewerkt aan het eerste
van een reeks nieuwe parkeerpaviljoentjes op ’t Zand.
Het centrale paviljoen, kant Concertgebouw, is onlangs
in gebruik genomen. Drie liften brengen je heen en weer
tussen de vijf verdiepingen. Nieuwe automaten zorgen
voor een snelle en vlotte betaling. Een geldautomaat
vervolledigt de service. Ondertussen zijn de werkzaam
heden gestart aan een tweede paviljoen ter hoogte van de
Noordzandstraat.
Ter hoogte van het paviljoen op de hoek met de
Noordzandstraat komt op niveau -1 een beveiligde onder
grondse fietsenstalling voor 164 fietsen. Diezal volledig
afgesloten zijn, wordt beveiligd met camera’s en zal te
bereiken zijn via een fietsenlift.

Autobestuurders die treingebruikers naar het Station
brengen of daar afhalen, kunnen aan beide kanten van het
Station de Kiss & Ride zone gebruiken. Aan de kant cen
trum werd het aanbod uitgebreid met 19 plaatsen, zodat
er nu 45 plaatsen beschikbaar zijn. Je betaalt 10 eurocent
voor maximum 15 minuten parkeren. Blijf je in de wagen
zitten of er bij staan, dan is parkeren gratis.
Let op: ook bestuurders met een geldige kaart voor perso
nen met een handicap moeten betalen. Voor hen zijn drie
plaatsen voorbehouden in de Hendrik Brugmansstraat,
tussen de fietsenstalling en het Stationsplein. Aan de
kant Sint-Michiels is een nieuwe Kiss & Ride zone voor
zien aansluitend op Oesterparking B, te bereiken via de
Rijselstraat. Deze Kiss & Ride zone met 12 plaatsen is gra
tis. Borden wijzen de juiste inrit aan.

Sinds 15 februari zijn de parkings Centrum-Zand, Biekorf,
Pandreitje, Katelijne en Zilverpand 24/24 uur en 7/7 dagen
open. Het avondtarief (max. 2,50 euro) geldt voortaan van
19.00 uur tot 7.00 uur. Je betaalt vanaf het tweede uur par
keren per kwartier en niet meer per volledig uur.

Brugge neemt deel
aan Belgium Cycle
Chic

In P Centrum-Station, met plaats voor 1500 wagens, steeg
de dagprijs lichtjes van 2,5 euro naar 3,5 euro/dag met een
uurprijs van 0,70 euro/uur. Dit in combinatie met gratis
busvervoer. Voor treingebruikers zijn er abonnementen per
week/maand/drie maanden/jaar beschikbaar. De tarieven
zijn respectievelijk 20, 25, 62,5 en 250 euro. Werknemers
van de binnenstad kunnen een werknemersabonnement
aanschaffen voor 20 euro per maand. Ook in deze formule
is een gratis busticket inbegrepen.
Aan de kant Sint-Michiels van het Station zijn er twee
nieuwe betaalparkings, de Oesterparkings A en B, met
een capaciteit van 400 plaatsen. Ook op deze parkings is
een zeer voordelige abonnementsformule mogelijk (één
maand/drie maanden/één jaar voor respectievelijk 20,
60 en 240 euro). Oesterparking A heeft een nieuwe in- en
uitrit, die zich bevindt ter hoogte van de Koning Albert
I-laan, net voor en net achter de oversteekplaats naar het
Psychiatrisch Ziekenhuis. Oesterparking B is bereikbaar
via de in- en uitrit langs de Spoorwegstraat. Beide par
kings zijn afgesloten met slagbomen en voorzien van een
automaat.

Info
interparking nv, hoefijzerlaan 12, 8000 brugge,
t 050 33 90 30, cov@interparking.com

Bruggespraak

'Cycle chic in de stad' is een
nieuw fietsproject van Bond Beter
Leefmilieu (BBL) dat toont dat
fietsen in de stad niet alleen snel en efficiënt is, maar ook
modieus en hip. Het project geeft de kans om de bloeiende
fietscultuur van Brugge uit te bouwen. Brugge is geselec
teerd voor de Cycle Chic interventie 'straatportretten'.
De bedoeling van deze straatportretten is om de gevari
eerde fietscultuur in Brugge op de gevoelige plaat vast te
leggen en de gewone fietser even model laten zijn tijdens
een fotoshoot in open lucht. In een fietsstad als Brugge zal
deze formule zeker aanslaan.
Op een goed gekozen centrale locatie in de stad waar veel
fietsers passeren zal, van midden mei tot midden juni,
een eenvoudige mini-fotostudio opgebouwd worden. Een
professionele fotograaf zal foto's nemen van de fietsers die
willen poseren. Naderhand worden alle foto's op de blog
gezet van Belgium Cycle Chic en kun je stemmen. De foto's
met de meeste stemmen zullen worden verwerkt tot een
openluchttentoonstelling. Zo worden de fietsers in Brugge
even topmodel in eigen stad!

Info
mobiliteitscel, t 050 33 53 00, mobi@brugge.be
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Europese Week van de
Begraafplaatsen 2012
De Stad neemt voor de derde keer deel aan de
Europese Week van de Begraafplaatsen. Van 26 mei tot
en met 3 juni 2012 worden enkele kerkhoven in de kij
ker gezet. De Centrale Begraafplaats, met niet minder
dan 15.000 graven, is een uniek kader omwille van de
omringende natuur. Het is ook de laatste rustplaats van
veel bekende Bruggelingen, waaronder Guido Gezelle.
Traditiegetrouw wordt ook aandacht gegeven aan
enkele begraafplaatsen op de deelgemeenten. Het gaat
om het oud-kerkhof van Sint-Kruis (diverse restauraties
van merkwaardige grafmonumenten) en het kerkhof
van Sint-Pieters, met zijn unieke monumenten. Zeker
de moeite waard wordt een bezoek aan het funerair
erfgoed in en rond de Sint-Salvatorskathedraal. Gidsen
staan klaar om gratis rondleidingen te verzekeren.

Info
inschrijven is verplicht en kan van 2 mei tot 2 juni
op t 050 44 80 99 of
europeseweekbegraafplaatsen@brugge.be,
www.brugge.be

Brugge stemt digitaal op
14 oktober 2012

De verkiezingen voor de gemeente- en de provincieraad
vinden plaats op 14 oktober 2012. Het stadsbestuur
besliste op 10 februari 2012 om op het voorstel van
de Vlaamse Regering in te gaan om digitaal te gaan
stemmen. De apparatuur die de Vlaamse Regering ter
beschikking stelt, zal ook voor de verkiezingen gedu
rende de volgende vijftien jaar worden ingezet, dus zal
het traditioneel stemmen met potlood en papier tot de
geschiedenis behoren. Digitaal stemmen biedt het voor
deel dat je langer kan stemmen (van 8.00 tot 15.00 uur),
dat er geen ‘tellers’ meer worden opgeroepen en dat de
resultaten vlugger bekend zullen zijn. In de volgende
nummers van Bruggespraak lees je hierover veel meer.
Je krijgt de nodige uitleg over het systeem en je zal ook
kunnen oefenen met een proefopstelling.

Week van de opvoeding
Opvoeden…een kinderspel ?!

De derde week van mei is de week van de opvoeding.
De opvoedingswinkel Regio Brugge organiseert die
week vier gratis activiteiten. Op 14 mei neemt Marijke
Bisschop je mee in de wereld van pubers en geeft tips
rond omgaan met deze leeftijdscategorie. Op woens
dagnamiddag 16 mei wordt het Astridpark voor de
derde keer een speelpark met o.a. een muziektheater
voorstelling. Op maandag 21 mei komt Els Dejaegher
naar Sijsele voor wat uitleg over ‘positief opvoeden’. De
opvoedingswinkel sluit de week af in Zedelgem, met dr.
Jo Wieme, die op dinsdag 22 mei opvoeden anno 2012
onder de loep neemt.

Info
www.opvoedingswinkelbrugge.be,
kartuizerinnenstraat 6, 8000 brugge, t 050 32 77 68,
info@opvoedingswinkelbrugge.be
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Samen-werken aan
een propere stad
Het Stadsbestuur vindt een propere stad belangrijk en
rekent daarom ook op jouw medewerking. De actie ‘Een
propere stoep, ook die van u?’, nodigt je uit om het voetpad
en/of de greppel voor je woning proper te houden. Via een
kaart wordt de bewoner op de hoogte gebracht als het
voetpad en/of de greppel een beurt kan gebruiken. Wie
deze stedelijke richtlijn niet naleeft, riskeert een boete.

Info
sophie.de.meyer@brugge.be, t 050 44 82 43,
over pesticidenvrij onkruid verwijderen:
www.zonderisgezonder.be

Traditionele zomerevenementen doen de stad bruisen
Tijdens de zomermaanden
bruist Brugge nog meer dan
anders. Van juni tot septem
ber 2012 vinden opnieuw een
aantal grote evenementen
plaats. Omdat we Brugge dan
leefbaar willen houden voor
iedereen, vind je hier al de
eerste data waarop onze stad
aan het feesten gaat.

Festival

Organisator

Wat

Wanneer

WAAR

Airbag

Stad Brugge

Accordeon
festival

zaterdag 12 en
zondag 13 mei

Burg

woensdag 16, don
derdag 17, vrijdag 18,
zaterdag 19, zondag
20 mei

Kruisvest

Feest in 't Park

Stad Brugge

Concerten

zaterdag 30 juni

Minnewaterpark

Cactus Festival

Muziekcentrum
Cactus

Concerten

vrijdag 6, zaterdag 7
en zondag 8 juli

Minnewaterpark
en Bargeplein

maandag 9, dinsdag
10 en woensdag 11 juli

Burg

Vlaamse Feestdag Elf Julicomité Concerten

Ben jij een changemaker?

diversiteit <

Een tip voor etnisch-culturele minderheden die mee
willen denken over het beleid: neem deel aan het
Changemakersproject van het Minderhedenforum,
Vormingplus en de Diversiteitsdienst. In adviesorganen
kunnen leden advies geven rond verschillende domei
nen: tewerkstelling, welzijn, onderwijs, huisvesting …
We roepen allochtone Bruggelingen op om op te staan
en hun stem te laten horen. In de eigen stad, een sport
raad, een jeugdraad… maar evengoed op de school van
de kinderen of de eigen vereniging.
Het Changemakersproject verzamelt mensen met
interculturele roots (van buiten de Europese Unie) die
het beleid willen beïnvloeden met hun plannen. Ze leren
er concrete kneepjes zodat hun ideeën extra goed uit de
verf komen en krijgen er oog voor anderen die hen kun
nen helpen.

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

Bruggespraak
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wedstrijd

Win één van de vijf exemplaren van het boek
‘50x Trofee van Sportverdienste’
(t.w.v. 20 euro), uitgegeven door de Sportraad Brugge.

Bruggespraak geeft ook drie catalogi weg van
het project Kamarama.
Stuur het antwoord op onderstaande vraag, samen met je naam, adres en telefoonnummer
voor zaterdag 19 mei 2012 naar dienst Pers & Publicaties, Burg 12, 8000 Brugge,
persdienst@brugge.be. Geef mee welke prijs je graag wint.
Waarom was het jaar 2012 speciaal voor de Trofee van Sportverdienste?
(tip: www.brugge.be)

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

meldingskaart

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Naam ________________________________________________________________________________________
Adres _ _______________________________________________________________________________________
Telefoon _____________________________________________________________________________________
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 h o u d
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Bruggeplus / Musea

Kamarama: een stad vol kunst en humor
Johnny dowd in maz
tentoonstelling 'de treurenden. tranen van liefde'
verzamel alle stempels op je bruggemuseumpaspoort

qnx2

qnx2 is een ode aan het verlangen

brugge in beeld

kiekjebrugge fotoproject

lokale economie
7
8
9

visserijfeesten 2012
Fiets mee met de actie "met belgerinkel naar de winkel"!

noord-zuid

feest in 't park - 30 juni 2012
scoren voor 2015

preventie

brugge streeft naar bruisende, veilige en nette uitgaansbuurten
EERSTE HULP BIJ FIETSDIEFSTAL

jeugd

grabbelpas
bestelwagen jeugdpreventiewerk gepimpt
schattentocht vlieg
swap
tentation
nieuwe speelpleintjes gaan open

10 leefmilieu

juni is compostmaand
meer kringlooptuinieren, minder tuinresten
wedstrijd
11 'let's do it in de vuilbak!'
zorg voor je hond, je vriend, maar ook voor jouw buur(t)
oproep: neem deel aan de beurs eco today

12 sport

zomer sporten en spelen in zeebrugge
nog enkele plaatsjes vrij voor sportkampen
met stubru aan de plas tijdens de watersportdag
duizend kilometer voor kom op tegen kanker houdt halt in brugge
trek mee op avontuur naar de sportkriebels

13 dossier
14
15
16
18
20
21

100 jaar groendienst
daniël ost zet brugge in de bloemen
de groendienst in beeld
ontdek het brugse groen met de fiets
de groendienst van ontwerp tot onderhoud
brugs groen in boekvorm

cultuur

beiaardseizoen start op 9 juni 2012
openlucht- en marineconcerten 2012
kunstenaars gezocht voor kunstsalon sant
fantasy strijd brugge

22 cultuur centrum

airbag festival 2012
horizon 3 nog tot 15 juli 2012 in de bond

23 monumentenzorg

monumentenprijs brugge 2012

concertgebouw

domein édouard lock

24 Pieter Le Doulx over vermaarde Bruggelingen
24 sociaal

zorgeloos zonnekloppen in zeebrugge bad, het kan!
hulp bij invullen belastingaangifte
25 lift 't brugse vrije positief getest
het sociaal huis verhuist in juni
vrijwilligers gezocht

26 wijken in de kijker

cultuur op toer in de brugse wijken
uitbater cafetaria daverlo gezocht
probeertickets
27 onze wijkinspecteurs

28 mobiliteit

eerste nieuw parkeerpaviljoen op 't zand is af
station heeft twee kiss & ride zones
brugge neemt deel aan belgium cycle chic

29 kort geknipt

europese week van de begraafplaatsen 2012
brugge stemt digitaal op 14 oktober 2012
week van de opvoeding
samen-werken aan een propere stad
traditionele zomerevenementen doen de stad bruisen

29 diversiteit

ben jij een changemaker?

27 onze wijkinspecteurs
31 stembiljet monumentenprijs brugge 2012
wedstrijd
meldingskaart

Er zijn Trefpuntuitzendingen over Brugge op 9, 16, 23 en 30 mei
en op 6, 20 en 27 juni op Focus/WTV.
Veel kijkplezier op de regionale zender of via 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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