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Jaargang 13 Mei 2013

Dossier: stationsomgeving kant
Sint-Michiels wordt heraangelegd

Nieuw Politiehuis is open
Met Belgerinkel naar de Winkel: ﬁets je kerngezond!
Straattheater en gratis wafelenbak tijdens Uitwijken
Brugge heeft nieuwe vakantiewerking Kwibus

beste bruggeling <

Beste Bruggeling
Wanneer u dit nummer in handen krijgt, zijn belangrijke
werkzaamheden gestart aan de stationsomgeving kant SintMichiels. De afgelopen jaren kreeg het station zelf stap voor
stap een gloednieuw gezicht. De komende maanden en jaren
wordt nu ook de wegenis aan de kant Sint-Michiels aangepakt.
Deze zwarte vlek op mobiliteitsvlak wordt weggewerkt.
Autoverkeer, fietsverkeer en voetgangers zullen er voortaan
gescheiden worden dankzij de aanleg van een balkonrotonde.
In dit dossier leest u alles over de eerste fase in een reeks
werkzaamheden die de verkeersknoop ter hoogte van het
station moeten ontwarren. We zorgen ervoor dat de hinder voor
u zo beperkt mogelijk blijft.
Een ander groot project voor Brugge was de bouw van
een nieuw politiehuis. Het gebouw aan de Coiseaukaai is
ondertussen officieel open. Lees meer over de dienstverlening
in dit moderne politiegebouw.
Van werken naar ontspannen, het mag en moet een kleine
stap zijn. Wie van de eerste zonnestralen wil genieten, kan
dat alvast nu al op het Zeebrugse strand. Onze ploegen
van de Wegendienst zetten zich in om het strand netjes te
maken. Bovendien pakt de Sportdienst uit met een extra lang
sportseizoen op het strand. Het buitenleven kondigt zich in
dit nummer ook aan met een reeks andere projecten: het
fietsproject 'Met Belgerinkel naar de Winkel', de visserijfeesten,
Grabbelpas en SWAP voor jongeren, Uitwijken in jouw buurt…
Mooie voorbodes voor een prachtig Brugs zomerseizoen!

Renaat LANDUYT,
Burgemeester van Brugge
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de brugse Politie is Verhuisd
nieuw Politiehuis is open aan de lodewijk coiseaukaai

Sinds 17 april 2013 is het nieuwe hoofdkwartier van
de politie in het Politiehuis Brugge in de Lodewijk
Coiseaukaai 3 volledig operationeel. Op 5 mei 2013 werd
het gebouw ook feestelijk geopend met een opendeurdag voor alle Bruggelingen. Het commissariaat in de
Hauwerstraat is nu definitief gesloten.
In het nieuwe hoofdcommissariaat kun je terecht voor
dringende hulp, aangiftes en gevonden voorwerpen. Het
nieuwe politiehuis is doorlopend open, zelfs op zon- en
feestdagen.
Tijdens de administratieve openingsuren worden bovendien de volgende diensten toegankelijk:
- Het kabinet van de korpschef
- De dienst verkeersbelemmeringen voor parkeerverbod of –toelatingen, verkeersregeling rond wegwerkzaamheden…
- De dienst intern toezicht voor vragen rond politieoptreden
- De dienst evenementenbeheer voor de voorbereiding
van manifestaties
De verhuis naar het nieuwe politiegebouw heeft heel wat
voordelen. Zo wordt er centraler gewerkt. Alle moderne
faciliteiten zijn aanwezig en het onthaal is professioneler. Het nieuwe Politiehuis is het modernste commissariaat van het land. Ook andere politiediensten kwamen
er al inspiratie opdoen.

Het nieuwe commissariaat is er voor alle Bruggelingen,
maar uiteraard ben je nog steeds welkom in het commissariaat in je eigen deelgemeente voor aangiftes of
inlichtingen of om je wijkinspecteur te spreken.
Om efficiënt te werken in het stadscentrum en de dienstverlening te verzekeren, is er het districtscommissariaat in de Kartuizerinnenstraat. De openingsuren daar
worden uitgebreid. Je kunt er van maandag tot en met
zaterdag terecht van 8.00 tot 18.00 uur. Op zondag is het
commissariaat ook open wanneer er in de binnenstad
evenementen zijn (bijvoorbeeld Autoloze Zondag, sportevenementen, braderieën…).

Met het verdwijnen van de gebouwen in de
Hauwerstraat verdwijnt een stukje Brugse politiegeschiedenis. De politie was er al sinds 1976
gehuisvest. Bezoekers aan de zaterdagmarkt en
de meifoor wisten dat maar al te goed, zeker wanneer er een interventiewagen dringend moest
uitrukken en iedereen daarvoor moest wijken.
Als er een belangrijke voetbalmatch was of een
ander groot evenement zagen de omwonenden
van het Beursplein de parking veranderen in een
verzamelplaats voor combi’s, overvalwagens en
veel politiemensen. Voor de omwonenden zal het
Beursplein nu dus een stuk rustiger worden.
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de ZoMer is oP koMst
Hoewel dit nog niet het zomernummer is van
Bruggespraak, richten we onze blik toch al even op
het Zeebrugse strand. Daar wordt alles in gereedheid
gebracht voor een stralende zomer. De Wegendienst is
een beetje de onzichtbare kracht achter onze zonnige
stranddagen. Een hele ploeg mensen zorgt ervoor dat
het strand er onberispelijk en netjes bij ligt.
Het vaste strandteam bestaat uit ploegbaas Martin Joos,
Tom Fleurbaey , Angelo Dhont, Johnny Scheemaker en
Freddy Vandendriessche.
BRUGGESPRAAK Wanneer begint de Wegendienst met het
‘zomerklaar’ maken van het strand?
TOM In maart verwijderen we de zandschermen, nivelleren
we het strand en plaatsen we de signalisatieborden, zoals
de verbodsborden die aangeven dat tussen 15 maart en
1 oktober honden niet toegelaten zijn op het strand.
ANGELO We zetten een 120-tal vuilnisbakken over het
volledige strand zodat bezoekers hun afval kwijt kunnen.
Vanaf de eerste helft van maart bakenen we de zone
voor strandcabines af, zo weten de mensen waar ze hun
cabine kunnen zetten.
FREDDY Als het mooi weer is beginnen we al de tijdens
paasvakantie elke dag met de strandschoonmaak.
BRUGGESPRAAK Hoe onderhouden jullie het strand?
JOHNNY Iedere dag zeven we het zand om glasscherven
en zwerfafval te verwijderen, ledigen we de vuilnisbakken en vegen we zand van de dijk en uit de zijstraten.

In de zomervakantie hebben vier tot zes mensen dagelijks hun handen vol met de schoonmaak. Om 7.00 uur
zijn we al aan de slag om het strand weer tegen de middag min of meer schoon te krijgen. Het is onvoorstelbaar wat mensen achterlaten op het strand: van blikjes
en pampers tot frigo’s en zelfs microgolfovens.
BRUGGESPRAAK
Vinden jullie ooit interessante voorwerpen?
ANGELO Nee, we zijn ook niet op zoek naar waardevolle
dingen. We zijn er om het strand netjes te houden. Er zijn
trouwens regelmatig strandbezoekers met metaaldetectors die schatten zoeken op het strand. Wat wij aantreffen
op het strand is enkel geschikt voor het containerpark.
BRUGGESPRAAK Hoe kunnen bezoekers zelf het strand
in goede staat houden?
MARTIN Gooi je afval in de vuilnisbak. Als je van thuis een
klein plastiek zakje meeneemt om je afval in te stoppen,
kan je dat gewoon op weg naar huis in een vuilnisbak
gooien. Vaak vinden we afval op amper een meter naast
de vuilnisbakken. Kapotte strandstoelen en glazen flessen horen ook niet thuis op het strand. Neem die dus
zeker ook terug mee.
FREDDY Als er in de zomer een festival of evenement is,
zetten we ook extra vuilnisbakken.
TOM Let er ook op dat honden in de zomerperiode niet toegelaten zijn op het strand, niemand stapt graag in hondenpoep.

Proper én leuk aan zee, daar doen we allemaal aan mee!
Zwemmen
is toegestaan in de bewaakte zone van 10.15 tot
18.45 uur. Op andere tijdstippen verboden!
Ontdek ons Sportstrand
Sanitaire faciliteiten
Maak gebruik van de stranddouches en de
douches in het Badengebouw.
Toiletten in het Badengebouw
In juli en augustus dagelijks van 10.00 tot 18.45 uur.
Kinderen <12 jaar gratis. Op andere momenten
betaaltoilet op de Zeedijk 24/24.
Bescherm je tegen schadelijke zonnestralen
Gebruik regelmatig een goede zonnecrème.
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Verlies je kind niet uit het oog
Verdwaalbandjes te verkrijgen
in het badengebouw en bij de redders
Muziek beluisteren, mobiel bellen...
houd het discreet
Welkom hond, maar niet op het strand
en in de strandcabines
van 15 maart t.e.m. 1 oktober. Enkel
aangelijnde honden zijn toegelaten in de
duinen en op de Zeedijk.
Doe het kakje in een zakje
Vuilnis waar het hoort: in de vuilnismand
Gebruik de afvalhoorntjes op het strand
of een afvalzakje
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sportstrand Zeebrugge open
vanaf juni 2013
Het Sportstrand in Zeebrugge is dit jaar al vanaf 3 juni 2013 open en ook
de twee eerste weken van september blijft het sportstrand open. Met
deze uitbreiding wil de Sportdienst scholen, sportclubs en verenigingen
de kans geven om er activiteiten te organiseren. Dat kunnen een sportdag of een schooluitstap zijn, al of niet in combinatie met een havenbezoek, een activiteitennamiddag met de jeugdbeweging, een intensieve
training voor sportclubs. Het gebruik van de strandsportinfrastructuur
in juni of september is gratis, mits reservatie bij de Sportdienst.
Het Sportstrand Zeebrugge, dat vorig jaar in gebruik werd genomen,
bevindt zich aan het Badengebouw. Het bestaat uit twee beachvolleyterreinen, een soccerarena, een pannavoetbalarena, een omnisportterrein,
een beachmintonterrein en verschillende outdoor fitnesstoestellen.

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

Animatie tijdens de zomervakantie
op het sportstrand
Tijdens de zomervakantie, van 1 juli tot 31 augustus, wordt op het
Sportstrand Zeebrugge doorlopend in gratis strandanimatie voorzien.
Tussen 10.00 en 18.00 uur staat permanent een lesgever ter beschikking. Die organiseert zowel recreatieve tornooien (beachvoetbal, beachtennis, beachpal, beachvolley) als spelletjes voor jongere kinderen. Wie
liever op eigen houtje sport, kan bij de strandanimator gratis sportmateriaal ontlenen. Bij minder goed weer wijkt de strandanimatie uit
naar de garage van het Badengebouw.

Vernieuwde strandloop heeft
keerpunt in zee
De Strandloop Zeebrugge laat deelnemers vanaf dit jaar keren in zee.
Schrik voor natte voeten is niet nodig, want het keerpunt bevindt zich
aan het einde van de St George's day-wandeling. De integratie van deze
nieuwe wandelpromenade maakt het parcours een stuk aantrekkelijker
en zet een toeristische troef van Zeebrugge in de kijker. Ook de rest van
het parcours sluit nauw aan op de strandwijk. Zo klinkt het startschot
voortaan op de Zeedijk en lopen de deelnemers langs het Gerlacheplein.
Naast de parcourswijziging schuift de Strandloop Zeebrugge ook vooruit op de kalender, naar vrijdag 5 juli. Daarmee wordt ze de openingsmanche van het Delhaize Loopcriterium van de Kust. Tot slot denkt de
Strandloop ook aan jonge gezinnen. Naast een jeugdloop van 1 kilometer biedt ze tijdens de hoofdwedstrijden, van 5 en 10 kilometer, kinderanimatie aan op het sportstrand.
De jeugdloop (3 tot 12 jaar) start om 19.30 uur, deelnemen is gratis. De
jogging (5 km) en strandloop (10 km) starten om 20.00 uur. De kostprijs
bedraagt 3 euro vooraf en 4 euro bij daginschrijving.

info
inschrijven kan vanaf 13 mei via www.olympicbrugge.be.
sportdienst brugge t 050 72 70 00 of sportdienst@brugge.be
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Vijf jaar Zon Zee Zorgeloos
Ook mensen met een mobiliteitsbeperking moeten op
comfortabele wijze op het strand en zelfs tot bij de zee
geraken. Daarom pakt de Stad van 1 juli tot 31 augustus voor de vijfde keer uit met het project ‘Zon, Zee…
Zorgeloos, een toegankelijk strand voor iedereen’.
Ter hoogte van het Badengebouw kun je gratis een
strandrolstoel of een tiralo (rolstoel om je tot aan de
zee te begeven) ontlenen. Je kunt er ook rekenen op
de hulp van enkele jobstudenten die je assisteren om
je strandwaarts te verplaatsen. Ze zorgen ook voor een
vlotte transfer naar de strandrolstoel… Kom je als persoon met een beperking met de tram of met de trein
naar Zeebrugge, dan kunnen zij je ook begeleiden van
het station tot aan het strand. Het volstaat in dit geval
om, voorafgaand aan je bezoek, even te bellen naar
0472 90 08 45. Het project ‘Zon, Zee… Zorgeloos’ is dagelijks open van 10.30 tot 18.30 uur. In het Badengebouw
zijn ook een aangepast toilet en een aangepaste douche
voorzien.

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

slimmer in
de zon!
Wie gaat zonnen, moet
ook zorgen voor een
goede bescherming.
Zonnebrand heeft
al menig uitstapje of menige vakantie verknald. Op termijn kan onbeschermd zonnen ook leiden tot huidkanker.
Daarom hieronder enkele tips om ‘slimmer te zonnen’:
• Zorg dat je niet verbrandt
• Ga in de schaduw zitten, vooral tussen 12.00 en 15.00 uur
• Smeer je regelmatig in met zonnecrème in functie van
jouw huidtype. Een bleke huid heeft meer bescherming
nodig. Een hoge factor (SPF 30 of meer) wordt aanbevolen
• Kledij is nog steeds de beste bescherming. Draag een
hoedje, een zonnebril met UV-werende glazen en fijngeweven, losse kledij die je huid beschermt.

info
www.verstandigzonnen.be

gratis infomoment rond
huidkanker op 25 juni 2013
Op dinsdag 25 juni 2013, om 19.00 uur, organiseert de
dienst Welzijn in samenwerking met de Provincie WestVlaanderen een gratis infomoment rond huidkanker in
de toneelzaal Biekorf. Dokter Christa De Cuyper, dermatoloog van het AZ Sint-Jan, zal het publiek te woord
staan rond de structuur van de huid, het verouderen van
de huid, de invloeden van de zon en wat we kunnen doen
om onze huid beter te beschermen.

info

VrijWilligers <
centrAle

inschrijven kan tot 24 juni 2013
via t 050 32 67 71 of
dienst.welzijn@brugge.be. plaats
van afspraak: toneelzaal biekorf,
sint-jakobsstraat 20, 8000 brugge

VAcAtures Voor VrijWilligers
Speling vzw is een cultuurplatform en zet sociaal-artistieke projecten op, maakt voorstellingen met poëzie en
Afrikaanse muziek onder de naam Widok. Voor het project 'Miel Beel' zijn ze op zoek naar vrijwillige medewerkers. De taken zijn zeer divers.

Een weekje naar Portugal als vrijwilliger? Dat kan bij
Casa Sobral, waar vakanties mogelijk zijn voor mensen
met een beperking. Jij staat mee in voor de begeleiding
van de vakantiegangers. We zijn dringend op zoek naar
begeleiders voor de periode van 14 tot 21 juli.

info

info

Speling vzw, Ann Vanneste, t 0497 57 95 77,
ann.vanneste3@telenet.be

Casa Sobral, Ann Eggermont, t 0494 63 14 21,
ann1304@hotmail.com

info Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge,
t 050 44 86 49, lien.dereere@brugge.be
Bruggespraak
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Visserijfeesten 2013
Op zondag 23 juni 2013 staat in Zeebrugge opnieuw de
lokale visserijsector in de kijker. Om 9.30 uur start aan
de Roezemoesschool in de Zustersstraat de zeezegeningsprocessie. De processie trekt door de straten richting het Visserskruis waar om 10.30 uur de zeezegening
plaatsvindt. Bij slecht weer wijkt de zegening uit naar
de Sint-Donaaskerk. De processie wordt gehouden ter
nagedachtenis aan de zeelieden die omkwamen op zee.
Van 13.00 tot 18.00 uur is de Oude Vismijnsite de locatie
voor de Visserijfeesten met leuke animatie voor jong en
oud, muziek, maritieme tentoonstellingen, havenrondvaarten, visproevertjes en veel sfeer!

info
dienst lokale economie (cel landbouw & visserij),
t 050 44 46 73, nele.bruynooghe@brugge.be

Fiets je kerngezond met de actie
‘Met belgerinkel naar de Winkel’
Tot en met zaterdag 8 juni 2013 loopt opnieuw de actie
‘Met Belgerinkel naar de Winkel’. Deze actie moedigt je
aan om voor je boodschappen vaker de fiets te nemen
richting buurtwinkel.
De twaalfde editie staat in het teken van het thema
'gezondheid'. Fietsen is gezond, zowel voor jou als voor
jouw stad of gemeente. De baseline vat het alvast mooi
samen: 'Fiets je kerngezond!' Meer mensen op de fiets
is goed voor het milieu. De buurtwinkel zorgt dan weer
voor de specifieke kleur van de buurt. Het concept van de
campagne is eenvoudig: wie in een deelnemende winkel
boodschappen haalt per fiets krijgt een stempel op zijn
spaarkaart. Met een volle spaarkaart kun je mooie prijzen winnen.

© Joris Luyten

Het stadsbestuur ondersteunt de campagne financieel
en organisatorisch. De handelaars nemen gratis deel
en de Stad zorgt voor de prijzen. De Provincie WestVlaanderen verrijkt de prijzenpot met een box met daarin de fietsknooppuntenkaarten van West-Vlaanderen.
'Met Belgerinkel naar de Winkel' is een organisatie van
de Bond Beter Leefmilieu, Unizo, CM, de Fietsersbond en
de Gezinsbond. Op de website www.belgerinkel.be kun je
een overzicht terugvinden van de Brugse handelaars die
deelnemen aan ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’.

info
dienst lokale economie, t 050 44 46 72,
andrea.suto@brugge.be

<
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uitWijken in
jouW buurt

strAAttheAter en grAtis WAFelenbAk
tijdens uitWijken in Mei
Tot en met zaterdag 25 mei is er elke zaterdag en zondag
Uitwijken in en rond Brugge. Verwacht je aan een gezellige middag, met om 14.30 uur de komische voorstelling
Timber van het Engelse duo The Primitives.

Om 16.30 uur is een optreden gepland van de indie-rock
groep Ephi Ciel. Verder staat er tijdens Uitwijken ook een
heuse wafelenbak en een constructieworkshop op het
programma.
Uitwijken is gratis en begint telkens om 14.00 uur.
Brugge Plus zorgt tijdens Uitwijken voor gratis kofﬁe,
thee, water en heel veel wafels!

info
www.uitwijken.be

© Eddy Maus

Timber is een ode aan de timmerman. Met de hamer
in de ene hand en een spijker in de andere, steken de
timmerlui hun handen uit de mouwen. De twee broers
meten, struikelen, zingen en bezeren zich tot ze het
resultaat van hun arbeid kunnen tonen: een prachtige
hommage aan het wonder van hout. De voorstelling
duurt 40 minuten en is geschikt voor jong en oud.

Uitwijkenweekend in Calais
Sinds 2009 werkt Brugge Plus, in het kader van een
Europees project, samen met de Franse organisatie
Le Channel (Calais). Als resultaat daarvan organiseert Le Channel, samen met Brugge Plus, op 1 en 2
juni een volledig Uitwijkenweekend in Calais. Brugge
Plus legt op zondag 2 juni een gratis bus in naar Calais om daar de Uitwijkensfeer op te snuiven. Meer
info over de busreis lees op www.uitwijken.be.

Waar en wanneer?
zaterdag 11 mei

Speelplein Ten Boomgaard in Sint-Michiels

zondag 12 mei

Speelplein tussen Daverlostraat en Leliestraat in Assebroek

zaterdag 18 mei

Speelplein Hermitage en Oude Sint-Annadreef in Sint-Andries

zondag 19 mei

Baron Ruzettepark (Komvest) in Christus-Koning

zaterdag 25 mei

Patio, opvangcentrum in de Grauwwerkersstraat, Brugge Centrum

zaterdag 1 en zondag 2 juni

Uitwijken in Calais
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grabbelpas laat je een zomer lang sWAP, jouw exclusieve zomer
spelen
SWAP omvat een exclusief zomeraanbod voor alle derDe zomer staat opnieuw voor de deur en dat kan maar
één ding betekenen: een zomer lang zorgeloos spelen!
De Jeugddienst belooft er met Grabbelpas weer een
spetterende vakantie van te maken. Een groep ervaren
monitoren staat klaar voor een zomer vol activiteiten, op
maat van de verschillende leeftijdsgroepen. Kom mee
grabbelen in het aanbod en ontdek hoe leuk de zomer
wel kan zijn. Sport, spel, avontuur... het staat allemaal
op het programma.

info
de grabbelpasbrochure kun je online bekijken op
www.jeugddienstbrugge.be of opvragen via t 050 44 83 33
inschrijven is verplicht.

tien- tot en met zestienjarigen. Ga de strijd aan in de ‘City
Clash‘ en trek samen met je vrienden het Tillegembos
in voor de ‘Freaky Nightgame’. Alleen of met vrienden,
SWAP belooft je een exclusieve zomer.
Wil je zeker zijn van je activiteiten deze zomer? Schrijf je
dan vooraf in. Je kunt je ook tijdens de zomer inschrijven
voor de activiteiten, zolang ze nog beschikbaar zijn.

info
www.jeugddienstbrugge.be,
www.facebook.com/jeugddienstbrugge of t 050 44 83 33

Verzamel alle magneetjes
van de jeugddienst

Feestelijke opening
speelplein daverlo

Spaar tot na de zomer vier magneten bij de
Jeugddienst. Kon je de eerste twee magneten niet bemachtigen, dan is dit je kans.

Op vrijdag 7 juni gaat het speelplein Daverlo officieel open.
Iedereen is van harte welkom,
vanaf 18.00 uur.

Beantwoord volgende vraag:
Hoe heet de nieuwe vakantiewerking van
de jeugddienst?
Stuur het juiste antwoord op naar jeugddienst@brugge.be, in een bericht via www.
facebook.com/jeugddienstbrugge of kom
de magneet ophalen in de Jeugddienst
(Binnenweg 2, 8000 Brugge). Vermeld je
naam, leeftijd en adres en we sturen je een
magneet op (zo lang de voorraad strekt).

<
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kWibus: de nieuWe
VAkAntieWerking
Deze zomer start de Jeugddienst met de nieuwe vakantiewerking Kwibus!
Kwibus laat alle kids en teens vanaf vier* tot en met vijftien jaar een zomer lang zorgeloos spelen!
*(Of het jaar waarin ze vier worden).
Bij Kwibus zijn er geen verplichte activiteiten, enkel 100%
fun. Je kunt er naar hartenlust spelen onder begeleiding
van ervaren animatoren en pleinverantwoordelijken.
Vooraf inschrijven is niet nodig. Er is altijd plaats bij
Kwibus voor wie wil meespelen!
Kostprijs:
2 euro = halve dag
4 euro = volle dag
Kwibus wordt georganiseerd op 6 locaties (kijk
op de website voor de
exacte periode):
- Assebroek
(Op de Zandberg)
- Brugge Centrum
(basisschool
De Ganzenveer)
- Dudzele (basisschool
De Bijenkorf)
- Sint-Kruis (basisschool De Tandem
- Sint-Michiels (basisschool Sint-Michiels)
- Sint-Pieters (basisschool De Regenboog)

info
t 050 44 83 33, kwibus@brugge.be of
jeugddienstbrugge.be/kwibus

Pannavoetballers strijden om
plaats in nationale finale
Op zondag 26 mei 2013 strijden de beste Brugse pannavoetballers op 't Zand voor een ticket voor de nationale
finale van Electrabel Street Heroes. Pannavoetbal is een
vorm van straatvoetbal - een tegen een - op een zeer
beperkte ruimte. De klemtoon ligt op balbeheersing, spektakel en fair play.
Na drie voorrondes, op het Werfplein, in Sint-Andries en
Koolkerke, stoten de beste in vier categorieën (U13, 13-16,
+16 en meisjes) door naar de stadsfinale op 't Zand op
zondag 26 mei tussen 14.00 en 18.00 uur. Tussendoor is
een dj aan de slag en tonen balgoochelaars hun kunnen.
De winnaars van het Brugse tornooi stoten rechtstreeks
door naar de nationale finale in Brussel, waar ze uitkomen
tegen de beste spelers uit andere Belgische steden.
Het Brugse voorrondetornooi van Electrabel Street
Heroes is een organisatie van de Sportdienst, de
Preventiedienst en Buurtsport Brugge, met de steun van
Cercle Brugge en Club Brugge.

info
www.streetheroes.be

knutselen en spelen tijdens de
kleuterkampen
De Stad Brugge organiseert tijdens de zomermaanden vier
sportkampen voor kleuters. De
nadruk in deze leeftijdscategorie
ligt op spelen, knutselen en actief
bezig zijn. Dat gebeurt onder leiding van ervaren animatoren. De
locaties van de kleuterkampen
zijn basisschool De Ganzenveer in
Brugge-centrum en de sporthal
KTA in Sint-Michiels. Inschrijven
kost 50 euro per kind.

info
data, het aantal beschikbare plaatsen en inschrijvingsformulieren zijn
te vinden op www.brugge.be/sport/
sportactiviteiten/sportkampen

Bruggespraak
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een ProPere stoeP en grePPel,
ook die VAn jou?
Een nette en leefbare stad begint bij jezelf. De Stad roept je ook dit voorjaar
op om je stoep netjes en onkruidvrij te houden. Voetgangers of rolstoelgebruikers varen er wel bij en de buurt laat geen verloederde indruk na.
Tijdens de zomermaanden loopt daarom opnieuw de actie ‘propere stoep’.
De Stad vraagt je om jouw stoep, gevel en/of greppel onkruidvrij te houden.
Je krijgt een kaart als je voetpad, gevel of greppel een schoonmaakbeurt kan
gebruiken. In het reglement op ‘afval en openbare reinheid’ staat bovendien
dat inbreuken op dit reglement tot boetes kunnen leiden.
Voor meer informatie over pesticidenvrij onkruid verwijderen, kun je terecht
op www.zonderisgezonder.be.

info
preventiedienst, sophie de meyer, t 050 44 82 43, preventie@brugge.be
of www.brugge.be/preventie en sophie.de.meyer@brugge.be

Maak werk
van het
Achterwerk!

gebruik een zakje
voor hondenpoep
Met de lente in aantocht en in het kader van een propere, leefbare stad, roept de Stad alle hondenbezitters
op om ook hun 'duit' in het zakje te doen. Zorg voor je
hond, je vriend, maar ook voor je buurt: houd je hond
aan de leiband, doe zijn kakje in een zakje en gooi het in
een vuilnisbak.
Om aan deze boodschap te herinneren, verschijnen her
en der borden, affiches en sjablonen in het straatbeeld
en op de stoep. Ook de gemeenschapswachten verspreiden de komende maanden de 'blijde' boodschap.
Ook de politie en de gemachtigde gemeentelijke ambtenaren vaststellers houden een oogje in het zeil. Wie
geen zakje bij heeft en hondenpoep achterlaat, kan een
boete krijgen.
Wil je zelf de boodschap mee verspreiden? Dan zijn
er de affiches of flyers bij de Communicatiedienst, de
dienst Leefmilieu of de Preventiedienst.

info
dienst leefmilieu - t 050 44 83 59,
dienst.leefmilieu@brugge.be
preventiedienst, sophie de meyer, t 050 44 82 43,
preventie@brugge.be of www.brugge.be/preventie

Wist-je-dat …
… de jeugdpreventiewerkers gerichte sensibiliseringsacties doen in schoolomgevingen, parken en pleinen. Ze
zullen er opvallend aanwezig zijn met hun preventietent
en camionette en zullen jongeren actief aanspreken om
hun afval in de vuilnisbak te gooien.
… de bestaande, mobiele afvalbakken een nieuw fluorescerend kleurtje krijgen dat ook 's nachts oplicht? Is
een mobiele vuilnismand op een bepaalde plek efficiënt,
dan wordt definitief een vuilnismand geplaatst.

noord- <
Zuiddienst

brugge viert vijf jaar
Fair trade stad
Brugge behaalde in 2008 de titel Fair Trade Gemeente
(Stad). Brugge draagt die vandaag nog steeds dankzij
de vele inspanningen van horecazaken, winkels, scholen, bedrijven en verenigingen op het vlak van eerlijke
handel. Ook de Stad doet mee en biedt onder meer fairtradekoffie en –thee aan tijdens vergaderingen. Het aantal Brugse horecazaken die fairtrade aanbieden is aanzienlijk gestegen en vijftien scholen zijn nu 'Fair Trade
School'. Op die manier draagt Brugge al vijf jaar bij tot
betere levensomstandigheden voor de boeren in het
Zuiden en de duurzame producenten bij ons.
Het succes van de campagne groeit en heeft nog heel
wat potentieel. De Stad zal haar eigen aankoopbeleid de
komende jaren nog duurzamer uitvoeren.

Bruggespraak

Vier mee met de Fair trade picknick op 18 mei
Vijf jaar Fair Trade Stad wordt gevierd met een Fair Trade
picknick in het Astridpark op zaterdag 18 mei vanaf
12.00 uur. Aansluitend kun je gratis deelnemen aan een
unieke wereldzoektocht: een wandeling van vier kilometer die je een verrassend nieuwe blik biedt op Brugge en
haar relatie met de wereld. Een picknickpakket kost 6
euro. Inschrijven kan bij info@oxfambrugge.be.

brugse scholen maken kunstwerken
rond Fair trade
Heel wat scholen namen ook deel aan een wedstrijd
rond dit thema. Leerlingen konden kunstwerken insturen rond vijf jaar Fair Trade. Ze worden van 13 tot 24 mei
2013 tentoongesteld in de Noord-Zuiddienst, Oostmeers
105 (maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur).

noord- <
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Feest in ’t PArk
Op zaterdag 29 juni 2013 slaat Feest in ’t Park voor
de 24ste keer de tenten op in het Minnewaterpark.
Dit gratis mondiaal familiefestival laat je genieten
van zuiderse workshops, een kleurrijke zuiderse
markt, kinderanimatie, expo’s, muziek en dans uit
alle windstreken.
Een greep uit het aanbod:
Workshops (14.00 tot 18.00 uur):
Bollywooddans, cajon, Japanse kalligrafie, Afrikaans
zandschilderen, fairtradekookworkshop, gum boot
dancing, Afro-Cubaanse percussie…
Muziek en dans (14.00 tot 18.00 uur)
Optreden van Los Diablos alias de duiveldansers,
buikdansoptredens van Salwa en Aïda Dunïa, Indisch
en Thaïs dansspektakel, Senegalese percussie en
dans.
Vanaf 18.00 uur optredens van: Gipsy- Klezmerband
‘Balcony Players’, vuurkunstenaar ‘Zoefi’ van
Sven Roelants en Co, Togolese spektakelgroep,
Marokkaans-Nederlandse feestcocktail van ‘KASBA’,
Indische Bhangra- energiebom ‘RSVP’.
Wereldkinderdorp (14.00 tot 18.00 uur):
Kinderen tussen vier en twaalf jaar gaan spelenderwijs op wereldreis in het Wereldkinderdorp. In elk
continent valt er wat te beleven: een Ghanese modeshow en Afrikaanse kralenkettingen maken in Afriek,
hennaschilderen en buikdansen in Arabia, Japanse
windsokken maken, Thaïse zeepcarving en Chinese
waaiers beschilderen in Asia, sambaballen en incakunst maken in Latino... Je kunt ook nog water-en
ududrums uitproberen, fairtradesmoothies maken,
boomerangs dotpainten, sumovoetballen en nog
zoveel meer.
Zuiderse markt (14.00 uur tot middernacht)
Ontdek de vele infostanden met projecten in het
Zuiden, de eetkraampjes met een overheerlijke
wereldkeuken en de fairtradecorner.
Praktisch
• Gratis toegang
• Eigen drank niet toegelaten
• Er is een ruime fietsparking voorzien op de
Katelijnevest en het Wijngaardplein
• In de MAPABABYTENT kun je luiers verversen, papjes warmen en een draagdoek uitproberen.
• Wil je meewerken aan Feest in ’t Park? Laat het de
Noord-Zuiddienst weten!

info
www.feestintpark.be, noord-zuiddienst, oostmeers 105,
8000 brugge - noordzuiddienst@brugge.be, t 050 44 82 44
– feest in ’t park is een organisatie van de noord-zuidraad
i.s.m. de noord-zuiddienst

feest park
in’t

29 juni 2013

Minnewaterpark Brugge
gratis toegang

www.feestintpark.be

Eigen drank niet toegelaten

Wereldkinderdorp
Zuiderse markt
Workshops

Wereldmuziek
RSVP
Kasba

Expo’s

Balcony players

Organisator: Noord-Zuidraad i.s.m.

V.U. Luc Knockaert, Oostmeer

Noord-Zuiddienst

s 105, 8000 Brugge Tel 050 44
82 44

Ontwerp: Anthony Vanderhaeghe,

Kta Brugge
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oPVoedings
Winkel

het Astridpark wordt
speelpark tijdens
Week van de opvoeding
De Opvoedingswinkel start de Week van de Opvoeding
voor de vierde keer met een speeldag in het park
op 15 mei 2013. Verschillende partners van de
Opvoedingswinkel toveren het Astridpark die dag om
tot een gezellig speelpark voor kinderen tot 12 jaar en
hun ouders. Je kunt er een boekje lezen in de bibliobus,
je laten schminken of een gezondheidsspel spelen. Je
kunt er zelfs ‘knuffelturnen.’ Er zijn gratis gadgets en
de balcompagnie komt optreden. De balcompagnie zorgt
voor een mix van theater, muziek en dans. De winnaars
van de tekenwedstrijd die eerder al liep, krijgen die dag
een prijs. In de vorige Bruggespraak verscheen een
artikel rond de ontwerpwedstrijd voor de bekleding van
de opvoedingsbus. De winnaar van de wedstrijd wordt
eveneens op 15 mei beloond.
De Opvoedingswinkel Regio Brugge verwacht je tussen 14.00 en 17.00 uur in het Astridpark. De speeldag is
helemaal gratis.
Infoavonden, start telkens om 20.00 uur
16 mei 2013: Loop naar de maan, Geert Taghon,
Cultuurfabriek Sijsele
21 mei 2013: Faalangst: Jan Coppieters, de Braambeier
Zedelgem
22 mei 2013: Spel- en motorische ontwikkeling bij
baby’s en peuters, Danny Phlypo, De Valkaart Oostkamp

info
www.opvoedingswinkelbrugge.be

Bruggespraak

Vrouwenwandeling
Zij-straten
Op vrijdag 28 juni om 14.00 uur start in de Lokettenzaal
van het station de vrouwenwandeling ZIJ-Straten I. Via
deze wandeling maak je kennis met het leven van de
vrouw voor de Franse Revolutie. Welke historische en
economische rol speelden zij en welke sporen vind je
hiervan in de binnenstad? Hoe doorstonden moeders
hun talrijke bevallingen en wat was de maatschappelijke
taak van vroedvrouwen? Hoe stonden mensen tegenover
prostituees en is Brugge ontsnapt aan de heksenvervolging? Je hoort ook alles over de begijnen, de kloosteren lekenzusters. Waren zij de eerste geëmancipeerde
vrouwen? De gids geeft je een antwoord op deze en nog
veel meer vragen.

info
vooraf inschrijvingen is nodig, en kan bij vormingplus:
regio.brugge@vormingplus.be, www.vormingplus.be/brugge,
t 050 33 01 12, deelnemen kost telkens 5 euro.
diversiteitsdienst@brugge.be, t 050 33 83 15

dossier
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stAtionsoMgeVing kAnt
sint-Michiels Wordt herAAngelegd
De stationsomgeving kant SintMichiels wordt de komende jaren
volledig heringericht. Honderden
Bruggelingen en bezoekers rijden er elke dag langs en iedereen weet dat dit in mobiliteitstermen terecht als een ‘zwart punt’
wordt aangestipt. Verschillende
verkeersstromen kruisen elkaar:
wandelende pendelaars, fietsers,
bussen… en dat niet altijd in de
meest optimale omstandigheden.
Om deze verkeerssituatie veilig en helder te maken, wordt de
hele omgeving grondig heringericht. Het verkeer wordt op twee
niveaus gescheiden. Het gemotoriseerde verkeer zal op een balkonrotonde rijden. Fietsers en
voetgangers krijgen hun plaats
op een groot open plein daaronder. Het verkeer kan zo optimaal
doorstromen en de veiligheid is
voor alle weggebruikers maximaal gegarandeerd. De bussen
van De Lijn krijgen voorbehouden
busbanen in de Rijselstraat en
de Koning Albert I-laan. Er komt
een nieuwe K&R-parking vlak
aan de ingang van het station.
Oesterparking A blijft momenteel
behouden. Er komt geen nieuwe
Beurshal op deze plaats.

<
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Project uitgevoerd
in drie grote delen
De uitvoering van het project is opgedeeld in drie grote delen.
Deel 1 wordt nu uitgevoerd en omvat de
aanleg van de balkonrotonde, de aansluitende wegenis, de K&R-parking en
het plein.
In deel 2 komt er een ‘ovonde’ (een
ovale rotonde) aan de Spoorwegstraat.
In deel 3 wordt er een veilige verbinding
voor fietsers en voetgangers aangelegd
met een doorsteek onder de Koning
Albert I-laan en de treinsporen en met
bruggen over de vestinggrachten naar
de binnenstad toe.

deel 1 gestArt oP 2 Mei 2013
‘Verkeer tussen stadscentrum en
Sint-Michiels blijft altijd mogelijk’
In deze vier bladzijden gaan we nader in op de fasering van
de werkzaamhedenvoor de uitvoering van deel 1. Deze zijn
gestart op 2 mei 2013 en zullen 320 werkdagen duren. Dat
betekent dat het einde van deze werkzaamheden gepland is
tegen het voorjaar van 2015. De uitvoering hiervan is in vijf
fasen opgedeeld:
• Fase 1: aanleg van riolering en tijdelijke omleidingswegen
voor auto’s, fietsers en voetgangers (20 werkdagen)
• Fase 2: aanleg van de rotonde (145 werkdagen)
• Fase 3: werkzaamheden aan Barrièrestraat en Koning
Albert I-laan
• Fase 4: aanleg van de pleinverharding
• Fase 5: afwerking
Fase 3, 4 en 5 nemen samen 155 werkdagen in beslag.
Tijdens de werkzaamheden blijft het verkeer tussen het stadscentrum en Sint-Michiels in beide richtingen altijd mogelijk.
Verder is al het mogelijke gedaan om de bereikbaarheid van
de verschillende scholen, de handelszaken, het psychiatrisch
ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw en de andere locaties in de
omgeving zo optimaal mogelijk te houden.

Fase 1 en 2
In fase 1 worden er rioleringen aangelegd in de Spoorwegstraat,
een omleidingsweg voor auto’s op Oesterparking A en een
omleidingsweg voor fietsers van de Spoorwegstraat naar de
Rijselstraat. Deze fase 1 veroorzaakt alleen beperkte verkeershinder in de Spoorwegstraat. Oesterparking B is in deze
fase alleen bereikbaar via de Rijselstraat. Deze omleidingswegen maken dat het verkeer in fase 2 niet zal worden onderbroken. Op de kop van Oesterparking A, nabij het zebrapad
naar het stationsgebouw, wordt een tijdelijke nieuwe K&Rparking aangelegd. Je zult er maximum 15 minuten kunnen
parkeren tegen het symbolische tarief van 10 eurocent, net
zoals op de K&R–zone aan het station kant Brugge-Centrum.
Wie in of naast zijn wagen blijft wachten, hoeft niet te betalen.

Fase 1

Bruggespraak
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Fase 2 start begin juni 2013 en zal ongeveer
één kalenderjaar in beslag nemen. Deze
fase is ingrijpend. Ze omvat het graven van
een waterdichte kuip voor en de aanleg zelf
van de balkonrotonde, de aanleg van de
noordelijke helft van de Koning Albert I-laan
(1 rijstrook en een busbaan) en de busbaan
in de Rijselstraat. Oesterparking A blijft tijdens deze fase beschikbaar, Oesterparking
B blijft gedeeltelijk behouden.
Het gemotoriseerd verkeer gebruikt de
in fase 1 aangelegde omleidingsweg op
Oesterparking A. Alle verkeersbewegingen
blijven mogelijk, behalve de volgende:
- Als je van de Boeveriepoort komt, kun je
niet langer de Rijselstraat inrijden, maar
moet je doorrijden tot aan de rotonde
Koningin Astridlaan/Dorpsstraat.
- Vanuit de Barrièrestraat kan je enkel
rechtsaf de Koning Albert I-laan op. Je
kunt dan, indien nodig, een keerbeweging maken op de rotonde Koningin
Astridlaan/Dorpsstraat. De verkeerslichten aan de Barrièrestraat verdwijnen.
Fietsers en voetgangers krijgen een afgebakend en veilig circuit van en naar de
Rijselstraat en de Koning Albert I-laan via
de voor hen in fase 1 aangelegde omleidingsweg. Het fietspad langs de Koning
Albert I-laan ter hoogte van het psychiatrisch ziekenhuis wordt verwijderd om nog
twee versmalde rijstroken voor het uitgaand verkeer te kunnen behouden. Het
voetpad blijft behouden. Voetgangers naar
het ziekenhuis kunnen, van en naar het station, tijdelijk nog het zebrapad recht tegenover de ingang van het ziekenhuis gebruiken. Later tijdens fase 2 zul je dit zebrapad
niet meer kunnen gebruiken. Voetgangers
moeten dan oversteken ter hoogte van
de lichten aan de Boeveriepoort en de
Stationslaan. De oversteek voor fietsers ter
hoogte van de Veldstraat (fietsroute van en
naar KHBO en Kinepolis) blijft behouden.

Fase 3, 4 en 5
In fase 3 komen de zuidelijke helft van de
Koning Albert I-laan, de aansluiting met de
Barrièrestraat en ook de verbinding met
de Spoorwegstraat aan de beurt. Dan start
ook de aanleg van de nieuwe, definitieve
K&R-parking en deels ook van het plein.
Fase 4 omvat de volledige aanleg van de
pleinverharding en fase 5 omvat ten slotte
de afwerking van voetpaden en fietspaden
en de groenaanleg. Met de afronding hiervan zijn we dan al in het voorjaar van 2015.

Fase 2

<
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blijf op de hoogte van
de werkzaamheden
Communicatie is bij de uitvoering van dit project van
het allergrootste belang. Op www.bruggebereikbaar.be
vind je een overzicht van alle wegwerkzaamheden op
het Brugse grondgebied die invloed hebben op het verkeer. Je vindt er de meest actuele informatie, je leest er
meer over de verkeersomleidingen. Op de homepagina
staan de recentste berichten, maar via de knop ‘nieuwsberichten’ zijn alle werkzaamheden te raadplegen. Per
deelgemeente zijn ook alle bewonersbrieven na te lezen,
alfabetisch geklasseerd.
De grootschalige werkzaamheden, zoals de heraanleg
van de stationsomgeving kant Sint-Michiels en de aanpak van de kruispunten met de Expresweg, hebben een
aparte pagina die je kunt raadplegen via het navigatiemenu.
Ook via www.wegenenverkeer.be/stationsomgevingbrugge vind je alle info over de werkzaamheden aan de
stationsomgeving. Opmerkingen over de werkzaamheden of over het verkeersverloop kun je signaleren op
de contactpagina van deze website die ook fungeert als
‘meldpunt.’ Voor mogelijke problemen in verband met het
verkeer kan je de dienst Verkeersbelemmeringen van de
Politie contacteren: Politiehuis, Lodewijk Coiseaukaai 3,

8000 Brugge, t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be.
Het Stadsbestuur organiseerde over deze herinrichting
al twee infovergaderingen: een eerste in maart 2011 en
een tweede in maart van dit jaar. In het voorjaar van 2014
komt er nog een derde vergadering. Dan wordt een evaluatie gemaakt van de werkzaamheden tijdens het eerste jaar en wordt meteen ook de verdere uitvoering toegelicht. Ook via het stadsmagazine Bruggespraak word
je op de hoogte gehouden.

Van dit dossier worden ook folders gedrukt voor
bewoners en handelaars, hun bezoekers, klanten
en leveranciers. Neem daarvoor contact op met de
Communicatiedienst van de Stad: 050 44 80 00 of
info@brugge.be.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in
opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer
van de Vlaamse overheid en de Stad Brugge, naar
een ontwerp van het studiebureau Grontmij.

Wijzingen reiswegen en haltes voor busgebruikers
Tijdens fase 2 zijn er voor enkele buslijnen van De Lijn
tijdelijke wijzigingen in de reisroute en de haltes.
Lijn 25, tussen Station en Sint-Andries (SintWillibrordus), rijdt niet via de Barrièrestraat naar
de Abdijbekestraat, maar via de Stationslaan en de
Magdalenastraat/Hoog-Brabantlaan. Richting station
wordt dezelfde omleiding gevolgd. De halte ‘Onze-LieveVrouw’ wordt tijdelijk afgeschaft; de halte ‘Abdijbeke’
komt voor het kruispunt te liggen. De ritten van Lijn 25,
beperkt tot de halte KHBO, rijden vanaf de Boeveriepoort
rechtdoor naar de Koning Albert I-laan en slaan aan de
rotonde van de Koningin Astridlaan rechtsaf naar de
halte KHBO. Zelfde reisroute terug richting station.

Bruggespraak

Lijnen 7, 17 en 27, richting Sint-Michiels, rijden vanaf de
Boeveriepoort rechtdoor naar de Koning Albert I-laan,
aan de rotonde Koningin Astridlaan/Dorpsstraat linksaf
naar de Dorpsstraat en vanaf daar terug volgens de normale reisweg. In de richting station wordt het normale
traject gevolgd via de Rijselstraat. De halte ‘Rijselstraat’
richting Sint-Michiels vervalt tijdelijk. Er wordt een vervangende halte voorzien aan de Koning Albert I-laan ter
hoogte van de Veldstraat.

info
voor alle informatie over trajectwijzigingen van de lijn kun je
steeds terecht op t 070 220 200

© Dolores Marat

© Naoya Hatakeyama
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tentoonstelling
FAbienne Verdier: hoMMAge
AAn de VlAAMse Meesters
Nog tot 25 augustus brengt de Franse kunstenares
Fabienne Verdier (°1962) met enkele nieuwe abstracte
schilderijen een hommage aan de wereldberoemde
Vlaamse Primitieven in het Groeningemuseum. Verdier
is al jaren gefascineerd door de uitmuntende artistieke
kwaliteit van deze middeleeuwse paneelschilderijen.
De kleuren in het werk van Jan van Eyck, Rogier Van
der Weyden, Hans Memling en Gerard David inspireren
haar eigen subtiele kleurenpalet.

biografie
Nadat Fabienne Verdier in 1983 haar diploma behaalde
aan de ‘École des beaux-arts’ van Toulouse, raakte ze
gepassioneerd door de Chinese cultuur en in het bijzonder de kalligrafie. In datzelfde jaar ontving ze een
beurs om zich verder te vervolmaken in de Chinese stad
Sichuan. Daar werd ze doordrongen van een ascetische
levenshouding die haar blijvend zou beïnvloeden. In 1989
– het jaar van het Tiananmenprotest – studeerde ze er af
aan het Instituut voor Schone Kunsten.

Werk
Fabienne Verdier pende het relaas van haar kalligrafische vormingsjaren in het strenge communistische
China neer in het boek ‘Passagère du silence’. Eenmaal
terug in Frankrijk probeerde ze een symbiose te bereiken tussen haar oosterse opleiding en haar westerse
verankering.
Met veel respect voor de traditie maakt ze aangrijpende
schilderijen die doordrongen zijn van een grote sereniteit. Haar werk groeit steeds vanuit een meditatieve
levenshouding en vraagt een minutieuze voorbereiding.

Ze hecht veel belang aan de preparatie van haar vaak
monumentale doeken. Die bestaan uit tal van onderlagen. Het langzame, bijna stoïcijnse creatieproces wordt
met veel zorg en toewijding doorlopen. Daarna bewerkt
ze haar doeken met één enkele krachtige penseelstreek.
Dit vereist het gebruik van reusachtige verfborstels die
tot twee meter hoog kunnen zijn en doordrenkt met inkt
tot 70 kg kunnen wegen.
Gezien het formaat maakt Fabienne Verdier haar penselen zelf volgens een oude Chinese methode. De doeken
worden horizontaal op de grond gelegd en de penselen
zijn via een hijstoestel aan de zoldering van het atelier
vastgemaakt. Zo kan ze ongehinderd schilderen in één
vitale beweging.

Werk in brugge
In het Groeningemuseum geeft Fabienne Verdier een
hedendaags antwoord op enkele 15de-eeuwse meesterwerken van Jan van Eyck, Rogier Van der Weyden, Hans
Memling, Hugo Van der Goes, Gerard David en Simon
Marmion. Ook in het Sint-Janshospitaal is een groot
veelluik van Fabienne Verdier te zien, gebaseerd op de
glasramen achter van Eyck’s ‘Madonna met kanunnik
Joris van der Paele’. Naar aanleiding van deze expositie
zal ook een publicatie verschijnen bij Albin Michel.

info
groeningemuseum & sint-janshospitaal, t.e.m.
25 augustus 2013, van dinsdag tot zondag van 9.30 tot
17.00 uur, gratis toegang voor inwoners van brugge,
www.museabrugge.be en http://about.me/museabrugge
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randprogramma expo ‘liefde & devotie.
het gruuthusehandschrift’ – tot 23 juni 2013
songwriterwedstrijd hitspot
Schrijf een gloednieuw nummer
in jouw favoriete muziekstijl met
als thema afscheid en maak kans
op een productie door Ozark Henry en de Knack Focus
Publieksprijs. Hitspot is een samenwerking tussen
Metronoom, vi.be en Sabam. Meer info en deelname via
www.hitspot.be (inzendingen zijn welkom tot 19 mei 2013)

info
over het randprogramma vind je op www.liefdeendevotie.be

goeiendagprijs 2013: help ons de handelszaak met de
mooiste nederlandse naam te vinden
De oorkonde van de prijs wordt overhandigd tijdens
de academische zitting in de Gotische Zaal van het
Stadhuis naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse
Gemeenschap op 10 juli 2013.

De prijs is bedoeld voor Brugse horecazaken, winkels, bedrijven of organisaties die een originele
Nederlandstalige naam kozen. De vorige laureaat (2011)
was restaurant ’t Jong Gerecht in de Langestraat. In
2005 ging de prijs naar de kapperszaak De Hoofdzaak
uit Sint-Andries. In 2007 werd de prijs toegekend aan
restaurant De Zoete Zonde in Sint-Andries. In 2009 werd
bistro Refter in de Molenmeers bekroond.

Kandidaturen worden verzameld bij de Stedelijke
Commissie voor Toponymie en Straatnamen, p/a
Stadsarchief, Burg 11A, 8000 Brugge (stadsarchief@brugge.be) of bij het 11-Juli Komitee, p/a
Hoedenmakersstraat 3, bus 5, 8000 Brugge (roelandvddriessche@hotmail.com), ten laatste op vrijdag
31 mei 2013.

Zowel handelszaken, instellingen, bedrijven of bedrijventerreinen komen in aanmerking. Ook particulieren of
verenigingen mogen een naam opgeven die hen bijzonder is opgevallen. Het gaat wel om nieuwe namen sinds
juli 2011 (toekenning vorige prijs).
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2009

2007
de Zoete Zonde

’t jong gerecht
de hooFdZAAk

2005

De naam ‘Goeiendagprijs’ doet denken aan de
Guldensporenslag van 11 juli 1302, maar verwijst ook
en vooral naar de spontane welkomstgroet aan de klant.

reFter

Op woensdag 10 juli 2013 wordt voor de vijfde keer de tweejaarlijkse Goeiendagprijs voor de beste Nederlandstalige
naam van handelszaken en andere panden uitgereikt. De
winnaar krijgt een geldprijs van 500 euro.

2011

goeiendAg
Prijs

<

In de vorige Bruggespraak kon je alles lezen over de
expo 'Liefde&Devotie. Het Gruuthusehandschrift'.
Het Gruuthusehandschrift is een pareltje uit de
Middelnederlandse literatuur en is nu in Brugge te zien,
samen met een reeks unieke kunstvoorwerpen die de
thema’s en teksten uit die tijd opnieuw tot leven brengen.
Je komt ook te weten wie Egidius uit het handschrift was
en waar hij is gebleven. In het kader van deze expo werd
ook een uitgebreid randprogramma uitgewerkt met
tentoonstellingszondagen, lezingen, een muzikaal-literaire kroegentocht, concerten, de songwriterswedstrijd
Hitspot, een zoektocht voor gezinnen met kinderen en
een museummenu voor Brugse basisscholen.

erFgoed

<
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euroPese Week VAn de begrAAFPlAAtsen

zet funerair erfgoed in de kijker (25 mei tot 2 juni 2013)
Programma
begeleide fietstochten
Dit jaar wordt, met de fiets, een specifiek onderdeel van
het Brugs funerair erfgoed belicht, nl. de graven van
kloosterlingen en andere geestelijken.

Brugge voert sinds de jaren zeventig een actief beleid
om graftekens en –monumenten die om esthetische,
artistieke, architecturale of volkshistorische redenen
waardevol zijn, te behoeden voor verval. In 1978 werd
een ‘Stedelijke Commissie voor Graftekens’ opgericht,
bestaande uit stadsmedewerkers, vakspecialisten en
vrijwilligers. De commissie beoordeelt welke graftekens
moeten bewaard worden, geeft advies en stimuleert de
publiekswerking rond het Brugse funerair patrimonium.
De Stad voorziet jaarlijks zowat 30.000 euro voor restauraties aan graftekens. Meer dan 260 graftekens
kregen in de afgelopen 22 jaar een restauratiebeurt.
Bruggelingen kunnen zelf ook een oud grafmonument
aankopen en herstellen. Op die manier worden interessante grafmonumenten gevrijwaard voor verloedering en
afbraak. Sinds enkele maanden is het kerkhof van SintMichiels online te raadplegen. Dit jaar staan Dudzele en
Lissewege op de agenda en de bedoeling is om binnen
enkele jaren alle kerkhoven in kaart te brengen.
Bovendien zijn niet alleen de stenen monumenten soms
merkwaardig. Ook het omliggende groen heeft vaak een
bijzondere waarde. Op de Centrale begraafplaats domineren de 200 jaar oude beuken. De kerkhoven in de rand
worden gekenmerkt door karakteristieke leilinden.
Samen met heel wat andere steden, neemt Brugge deel
aan de Europese Week van de Begraafplaatsen van 25
mei tot en met 2 juni 2013. Gidsen staan klaar om gratis
rondleidingen te verzekeren. Op voorhand inschrijven is
wel verplicht. Dit kan nog tot 31 mei 2013 op t 050 44 80 99
of via europeseweekbegraafplaatsen@brugge.be

De begeleide fietstochten vinden plaats op zaterdag 25
mei, woensdag 29 mei en zondag 2 juni telkens om 14.00
uur (afspraak aan het poortgebouw van de Centrale
Begraafplaats). Op voorhand inschrijven is verplicht,
iedereen brengt zijn eigen fiets mee.
Op de Centrale Begraafplaats is een stuk grond voorbehouden voor de tientallen kloosterorden en congregaties
van de stad, elk met hun specifiek kruis. Een andere blikvanger in deze 12 ha grote dodentuin is de door JeanBaptiste Bethune ontworpen neogotische kapel van de
kanunniken met hun crypte. Vervolgens fiets je richting de
kerkhoven van de abdij van Steenbrugge en Zevenkerke.

danse macabre
Op vrijdag 31 mei 2013 om 20.00 uur vindt op de Centrale
Begraafplaats een ‘Danse macabre’ plaats. Bij valavond
worden enkele gedichten voorgelezen bij welbepaalde
graven van Brugse kunstenaars, politici, architecten, dichters. Een verrassende kennismaking met dit uniek patrimonium. Afspraak aan het poortgebouw van de Centrale
Begraafplaats. Op voorhand inschrijven is verplicht

tentoonstelling in sint-jacobskerk
De Brugse Sint-Jacobskerk herbergt een ware schatkamer aan funerair erfgoed en is dan ook het uitgelezen
kader voor de tentoonstelling ‘Tot in het uur van onze
dood, funeraire rituelen en gebruiken in Brugge door
de tijden heen’. Wat gebeurt er bij een berechting, wie
stond in voor de bekendmaking van een overlijden? Wat
met dodenportretten in kloosters?
De tentoonstelling loopt van 24 mei tot 30 september
2013 en is dagelijks vrij toegankelijk van 10.00 tot 13.00
uur en van 14.00 tot 18.00 uur.

<
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brugse couturier glenn Martens
ontwerpt nieuwe kostuums voor
de groep 'binnenstebuiten'*
Op 9 mei 2013 trekt de Heilig-Bloedprocessie opnieuw
door het hart van Brugge. Dankzij het engagement
van 1.700 vrijwilligers kan deze boeiende en bonte
ketting van straattoneel, dans en muziek al meer dan
zeven eeuwen in Brugge plaatsvinden. De processie verwelkomt dit jaar een nieuwe groep, getiteld
'Binnenstebuiten'. Het gaat om de vernieuwing van de
groep 'Levensboom', groep 39 in de processie.
Een nieuwe groep betekent ook nieuwe kostuums.
Bruggeling en modeontwerper Glenn Martens stond in
voor het kostuumontwerp van deze nieuwe groep. Nadat
hij de knepen van het vak leerde bij Jean-Paul Gaultier
en Bruno Pieters is hij nu zelf een rijzende ster in de
modewereld. Hij ging graag de uitdaging aan om nieuwe
kostuums te ontwerpen voor zestig deelnemers.
Samen met zestig vrijwilligers en het kostuumatelier
van de Stad Brugge werkte Glenn Martens in de paasvakantie aan de realisatie van deze nieuwe kostuums. Een
unieke samenwerking met een schitterend resultaat!
BRUGGESPRAAK Wat hield het ontwerp in?
GLENN MARTENS De vraag werd gesteld: "Het geloof
vandaag, wat betekent dat?" De Confrerie wil het publiek
een spiegel voorhouden waarbij ze zeggen "onderzoek
eens bij jezelf wat geloof voor jou betekent, kijk eens
naar je binnenkant en laat dat uitstralen naar de buitenkant". Ik heb die vraag hertaald in het spiegeleffect
van de kraag van het kostuum. De kraag is een blinkend
vlechtwerk dat refereert naar de vlam, de warmte in
jezelf. Het rood dat ik aan de onderzijde van de kraag
heb verwerkt, wordt gereflecteerd door spiegels die ik
aan de buitenkant heb aangebracht.
BRUGGESPRAAK Wat was het moeilijkste aan dit ontwerp?
G. MARTENS Ik kreeg eigenlijk carte blanche, maar ik
heb het thema gerespecteerd. Het is een eigentijds,
maar tegelijkertijd ook een tijdloos ontwerp. Ik zorgde
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ook voor een verwijzing naar de vorm van de middeleeuwse kostuums. Je moet ook denken aan kostuums
die aanpasbaar zijn aan ieders lichaamstype, want je
weet niet wie ze zal dragen. Ik heb de Brugse kleuren
(wit, blauw en rood) erin verwerkt. Als Bruggeling ben ik
fier op onze processie en op onze stad.
BRUGGESPRAAK Wat is je affectie met de processie?
G. MARTENS Als tiener ben ik zelf nog twee keer mee
gestapt in de processie. Ik was page bij de Drie Koningen.
Ik vind dat iedere Bruggeling ooit één keer in zijn leven
moet meedoen aan de Heilig-Bloedprocessie. Als kind
beleef je een fantastische dag met al die kostuums en
praalwagens. Dat had alvast een grote impact op me.

info
heilig bloedprocessie, 9 mei vanaf 14.30 uur,
via in&uit: www.in&uitbrugge.be

(* Bruggespraak wordt van 6 tot en met 9 mei bedeeld.
Door de wettelijke feestdagen kan het zijn dat je
Bruggespraak pas na de Bloedprocessie ontvangt)

gezocht! oude foto's van de voetbalderby
In het kader van de fototentoonstelling Snapshot is de Erfgoedcel
Brugge op zoek naar oude foto's van
de Brugse voetbalderby.
Heb jij zelf oude foto's in je bezit en
zie je die graag in de tentoonstelling
verschijnen? Mail dan naar info@
erfgoedcelbrugge.be of bel 050 44
87 90. Samen met een digitale kopie,
krijg je alles gegarandeerd in perfecte staat terug!

bibliotheek

<
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Wereld in woorden. geschiedenis
van de nederlandse literatuur,
1300-1400
Frits van Oostrom, hoogleraar in Utrecht en in literaire middens vooral bekend van zijn baanbrekend werk over Jacob
van Maerlant (‘Maerlants Wereld’, AKO-Literatuurprijs
1996), komt op donderdag 16 mei om 20.00 uur zijn nieuwste boek voorstellen in Hoofdbibliotheek Biekorf.
Van Oostrom leverde met ‘Wereld in woorden. Geschiedenis
van de Nederlandse literatuur 1300-1400’ een indrukwekkend boek af. Tegelijk is het ook een vlot geschreven verhaal. ‘Wereld in woorden’ toont ons een heel ander gezicht
van de veertiende eeuw: het is de eeuw van de pest en ander
onheil, maar ook een eeuw van vernieuwing en creativiteit,
zoals blijkt uit de Nederlandse literatuur van deze periode.

info
de voordracht is gratis. inschrijven hoeft niet. de organisatie
is in handen van de openbare bibliotheek brugge i.s.m. de
koninklijke academie voor nederlandse taal- en letterkunde.

Mijn allermooiste speelgoed op reis
De Brugse illustrator Pieter Gaudesaboos ging op zoek
naar het mooiste speelgoed van vroeger en nu. Daarmee
ging hij aan de slag en dat resulteerde in een nieuw
boek: ‘Mijn allermooiste speelgoed woordenboek’. In de
Hoofdbliotheek Biekorf kun je nog tot 8 juni terecht voor
een gratis tentoonstelling met de originele tekeningen
die Gaudesaboos maakte voor het boek. Een tentoonstelling die je, net als het boek trouwens, terug katapulteert naar je eigen kindertijd. Genieten!
Gaudesaboos debuteerde in 2003 en de erkenning volgde
al snel. ‘Linus’, het boek dat hij samen met Mieke Versyp
en Sabien Clement maakte, was in 2008 goed voor zijn
derde Boekenpluim én De Gouden Uil Jeugdliteratuur.

Quiz me bib:
film- en muziekquiz van de bib
De Vlaming houdt al jaren van quizzen. Elke televisiezender heeft minstens een quizformat lopen. In de bib vonden
ze dan ook de tijd rijp om nog eens een quiz te organiseren. Dit keer wordt het een film- en muziekquiz: herbekijk
alvast alle klassiekers van Fellini, leer alle teksten van
Leonard Cohen uit het hoofd en oefen de Harlem Shake.
Vorm met vier een groepje of als je denkt genoeg te hebben aan één of twee vrienden om de hoofdprijs weg te
kapen, ga je gang! Gewoon meedoen voor het plezier
mag natuurlijk ook altijd.

info
zaterdag 1 juni om 19.30 uur in hoofdbibliotheek biekorf
(leeszaal), inschrijven (per groep): valerie.logghe@brugge.be
deelnameprijs: 6 euro

<
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concertgebouw brugge
stelt ‘gouden’ seizoen voor
Het nieuwe seizoen 13-14 wordt een ‘gouden’ seizoen met veel aandacht voor de stad
Wenen. Door de lange aanwezigheid van keizers en vorsten is Wenen een stad van glitter
en goud. Tegelijkertijd toont deze stad zich als
een bakermat van vernieuwing in de kunst en
als de thuisstad van revolutionaire artiesten.
Het Concertgebouw zet tijdens het seizoen
13-14 oud tegenover nieuw, rijk tegenover
arm, traditie tegenover vernieuwing.
Zoals voorgaande seizoenen stelt het
Concertgebouw je twee focuscomponisten voor: Beethoven en Rameau, twee revolutionaire componisten. Naast de bekende
festivals December Dance, een samenwerking met Cultuurcentrum Brugge, de Bach
Academie Brugge en More Music! - in samenwerking met Cactus Muziekcentrum, stelt het
Concertgebouw je dit seizoen twee eenmalige festivals voor. ‘Genoteerd!‘ staat stil bij het
belang en de mogelijkheden van notatie voor
muziek en dans. In maart staat Cole Porter in de
schijnwerpers als componist van jazz standards
en wereldberoemde musicals.
Met het Budapest Festival, biedt het
Concertgebouw jaarlijks hét symfonische evenement van het jaar aan. Tijdens dit festival
staan het Budapest Festival Orchestra, “The
best orchestra on the planet” (The New York
Times) en dirigent Iván Fischer centraal.
Ontdek ook opnieuw het ruime aanbod kunsteducatieve activiteiten. Verken het Concertgebouw
tijdens een (vernieuwde) rondleiding, nu ook op
kindermaat of beleef samen met je (klein)kinderen een leuke familievoorstelling.

info
alle informatie vind je vanaf de tweede helft van
mei terug op de website van het concertgebouw:
www.concertgebouw.be
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dienst Cultuur zoekt

KUNSTENAARS

BEN JIJ ÉÉN VAN DE VELE BRUGSE CREATIEVELINGEN DIE IN JE VRIJE TIJD EEN
VORM VAN KUNST BEOEFENT? SPEEL JE MUZIEK, WERK JE AAN BEELDENDE
KUNST, MAAK JE FILMS...?
STUUR EEN MAILTJE NAAR DIENST.CULTUUR@BRUGGE.BE MET JE NAAM,
ADRES, E-MAILADRES EN WELKE VORM VAN KUNST JE BEOEFENT EN BLIJF
OP DE HOOGTE VAN WAT DE DIENST CULTUUR VOOR JOU KAN DOEN EN VAN
NIEUWE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN AMATEURKUNSTEN IN BRUGGE!

de dienst cultuur wil amateurkunstenaars en –verenigingen
verder blijven ondersteunen
De dienst Cultuur is in Brugge hét aanspreekpunt voor
mensen die in hun vrije tijd kunst beoefenen, individueel
of in verenigingsverband. Zonder grondige inventarisatie van het lokale aanbod van niet-professionele kunstenaars en verenigingen kan de dienst Cultuur haar rol als
informatieknooppunt en ondersteunende dienst niet ten
gronde opnemen.
Om die reden werd in 2012 een oproep gedaan aan amateurkunstenaars om zich te melden bij de dienst Cultuur.
Dit leverde een bestand op van ondertussen meer dan 900
kunstbeoefenaars uit uiteenlopende kunstdisciplines.
In tweede instantie werd een enquête uitgestuurd om
een beter zicht te krijgen op de noden van deze Brugse
amateurkunstenaars. Heel wat mensen leverden de
gewaardeerde inspanning om de enquête in te vullen.
Momenteel worden de antwoorden verwerkt en alle personen die reageerden, zullen een persoonlijk schrijven
krijgen over de resultaten.
Het proces van inventarisatie van de Brugse amateurkunstenaars en hun noden is een continu proces. Wie een
of andere vorm van kunst beoefent uit 'liefhebberij' kan
zich nog steeds registreren bij de dienst Cultuur. Stuur je
gegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,
website en mogelijke andere gegevens en de vorm van
kunst die je beoefent door naar dienst.cultuur@brugge.
be. Zo kan de dienst haar werking optimaliseren en blijf
jij zelf ook op de hoogte van hun inspanningen richting
amateurkunstenaars.
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doe mee aan input/output 2013 Wedstrijd voor jonge beeldende
kunstenaars

beiaardseizoen gaat opnieuw van
start

Input/Output is aan de vijfde editie toe en ondertussen een van de interessantste wedstrijden voor jonge
beeldende kunstenaars (17 tot 34 jaar) in Vlaanderen.
De wedstrijd en de hieraan gekoppelde tentoonstelling
openen voor hen (inter)nationale deuren. Vorige prijswinnaars zijn daarvan het bewijs: Rinus Van de Velde,
Manor Grunewald, Charlotte Lybeer, Tinka Pittors,
Jasper Rigole, Preben Van Der Straete, Pieter Geenen,
Sofie Van der Linden, Stijn Van Acker…

Het nieuwe beiaardzomerseizoen loopt van 8 juni tot
en met 21 september 2013. Het seizoen start met een
speciaal openingsconcert op de binnenkoer van de
Stadshallen. De Brugse beiaard geeft het beste van zichzelf in samenspel met de folkgroep Zjamoel. In geval van
regenweer vindt het concert van deze folkgroep plaats in
de Georges Rodenbachzaal.

Naast een niet onaardige geldsom krijgt de winnende kunstenaar een uitdagende prijs én een extra werkingsbudget.
In een eerste fase worden de inzendingen beoordeeld op
basis van een papieren dossier. Deze dossiers mogen tot
9 augustus ingestuurd worden. Werken die in aanmerking komen, worden in een tweede fase binnengebracht
voor de eigenlijke jurering. De uiteindelijke selectie van
de werken wordt tentoongesteld van 8 tot 19 december
2013 in De Bond, Buiten Smedenvest 1, Brugge.
Alle details, de deelnemingsvoorwaarden en het
inschrijvingsformulier zijn te verkrijgen via een mailtje
naar inputoutput@brugge.be.

Op zaterdag 29 juni vanaf 20.30 uur spelen Pasos de
Brujas en de Beiaard samen een uniek beiaardconcert
in combinatie met tango. Houd de kalender in de gaten
voor andere speciale evenementen.
Het beiaardseizoen wordt afgesloten op zaterdag 21
september om 20.30 uur in de Pickeryzaal. Tijdens dit
slotconcert ontmoeten muziekgroep Arco Baleno en de
beiaardklanken elkaar voor een uniek concert.
Daarnaast zijn er de traditionele beiaardconcerten (elke
woensdag, zaterdag en zondag om 11.00 uur). Van 10
juni tot en met 18 september vinden bijkomend, elke
maandag- en woensdagavond van 21.00 tot 22.00 uur
concerten plaats, soms van stadsbeiaardier Frank
Deleu, soms van internationaal gerenommeerde beiaardiers. Die concerten kun je ook gratis (zittend) bijwonen
op de binnenkoer van het Belfort.

info

info

via de dienst cultuur: a.c. ’t brugse vrije, burg 11, 8000 brugge
t 050 44 82 70 (in samenwerking met cultuurcentrum brugge)

de volledige kalender kun je raadplegen op www.brugge.be
> cultuur, sport, jeugd en bib > dienst cultuur >
beiaard of www.carillon-brugge.be.
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openlucht- en
Marineconcerten 2013
Traditiegetrouw organiseert de dienst Cultuur samen met
de acht erkende Brugse muziekkorpsen gratis openluchtconcerten. De concerten vinden plaats op de Burg, op de
Markt of in de kiosk van het Astridpark.
Noteer alvast volgende data in je agenda: 20, 25 en
26 mei, 1, 2, 8 en 12 juni, 3 juli, 31 augustus, 7, 8, 14,
en 29 september.
Voor de locatie en het exacte aanvangsuur verwijzen we
naar de flyer die je vindt bij In&Uit of in ’t Brugse Vrije op de
Burg. Je vindt het volledige programma ook op de website
van de dienst Cultuur: www.brugge.be > cultuur, sport,
jeugd en bib > dienst cultuur.
Ook de Koninklijke Muziekkapel van de Marine geeft
twee concerten. Ambiance verzekerd op woensdag 12
juni en woensdag 3 juli, telkens om 15.30 uur op de
Burg. Een derde concert volgt in september. Deze datum
wordt later bepaald.

info
dienst cultuur, ac ’t brugse vrije, burg 11, 8000 brugge,
t 050 44 82 70, dienst.cultuur@brugge.be.

Voor alle informatie rond de activiteiten van de
dienst cultuur: ac ’t Brugse Vrije, Burg 11, 8000
Brugge, dienst.cultuur@brugge.be, 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.

deelnemers gezocht voor 'stille
Plekjes' op Autoloze Zondag
De dienst Cultuur stippelt op Autoloze Zondag op
15 september een kunstroute uit in de Brugse
binnenstad onder de noemer 'Stille Plekjes'.
Amateurkunstenaars krijgen de kans om daarbij hun werk te laten zien. De dienst Cultuur zoekt
meer intieme acts, zoals akoestische of a capella
muziek, straattheater, voordrachten, poëzie, poppenspel … Alle voorstellen zijn welkom.
Inschrijven kan tot 30 juni 2013.
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the Young@heArt
chorus in 2002:
Wie WAs er bij?
Wie heeft in 2002, toen Brugge Culturele
Hoofdstad was van Europa, het concert van
The Young@Heart Chorus meegemaakt? Sinds
1982 toert dit vermaarde seniorenkoor over de
hele wereld, van hun thuishaven Northampton,
Massachusetts (VS) tot Japan en van Portugal
tot Nieuw Zeeland. Begeleid door een stomende
rockband en onder de bezielende leiding van
Bob Cilman, brengen de bejaarde, maar energieke leden klassieke rock- en popsongs. Neil
Young, Jimi Hendrix, Nirvana, Led Zeppelin
en vele anderen worden op heel eigen wijze
gebracht.
Naar aanleiding van hun dertigjarig bestaan,
brengt The Young@Heart Chorus op 23 en
24 mei twee exclusieve concerten in de
Stadsschouwburg.

oProeP: Voor heel wat mensen was hun passage in 2002 een hoogtepunt van het culturele
hoofdstadjaar. Het Cultuurcentrum wil graag
weten wie er toen bij was. Wat was je ervaring?
Wat raakte je het meest? Is er een nummer of
moment dat je specifiek is bijgebleven?
Mail je reacties naar cultuurcentrum@brugge.
be of stuur ze op naar Cultuurcentrum Brugge,
Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge. Je kunt ook
reageren via de Facebook-pagina. De vijf mooiste, origineelste of grappigste reacties worden
beloond met de nieuwste cd van The Young@
Heart Chorus Now als cadeau.
The Young@Heart Chorus - This is getting old
op donderdag 23 en vrijdag 24 mei 2013 om
20.00 uur in de Stadsschouwburg Brugge

info en tickets
www.ccbrugge.be, t 050 44 30 40

blijF oP de hoogte
Schrijf je in op onze nieuwsbrief, word fan van
Cultuurcentrum Brugge op facebook of volg
ons via twitter en maak kans op duotickets!

cultuurcentrum pakt uit met
nieuwe seizoensbrochure
Vanaf vrijdag 1 juni 2013 is de nieuwe seizoensbrochure 2013-2014 beschikbaar. Voor 20132014 werd opnieuw een afwisselend, nationaal en
internationaal programma samengesteld waarin
iedereen zijn gading zal vinden. De brochure biedt
een handig overzicht van de vele dans-, theatervoorstellingen, concerten, tentoonstellingen en
festivals die je vanaf 20 september 2013 niet mag
missen. Laat je ogen, oren en hart verwarmen.

Voorverkoopperiode
voor tickets
In de seizoensbrochure vind je een reserveringskaart voor de voorverkoop. Bel op vrijdag
7 juni (van 16.00 tot 22.00 uur) of op zaterdag 8
juni (van 8.00 tot 14.00 uur) naar 050 44 66 26.
Leg vervolgens datum en uur vast (tussen 13 en
19 juni) waarop je met je reservering langskomt
in de Stadsschouwburg. Dan je tickets reserveren, is extra voordelig, want in de periode van de
voorverkoop betaal je geen reserveringskosten.
De losse ticketverkoop start op donderdag
20 juni 2013, zowel in het bespreekbureau
van de Stadsschouwburg als via de website
www.ccbrugge.be en bij In&Uit.

nieuw programma
voor nostalgia 2013-2014
Ook het Nostalgia-project krijgt het komende seizoen een vervolg. Op donderdag 23
mei 2013 om 18.30 uur wordt in de foyer van
de Stadsschouwburg het nieuw Nostalgiaprogramma voorgesteld.

info
inschrijven kan via t 050 44 30 52 of
cultuurcentrum@brugge.be. aansluitend kun je
nog kaarten kopen voor het concert van
the young@heart chorus.

info
cultuurcentrum brugge, sint-jakobsstraat 20,
8000 brugge, t 050 44 30 40, cultuurcentrum@
brugge.be, www.ccbrugge.be. ook voor de gratis seizoensbrochure kun je hier terecht.
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betAlend PArkeren in de binnenstAd

In grote delen van de Brugse binnenstad geldt betalend parkeren. Dit is zo in West-Brugge (zone 2),
in de zogenaamde Gouden driehoek (zone 3), maar ook in de grote winkelstraten (waaronder ook deze van zone 1).

er zijn vijf verschillende manieren om je parkeergeld te betalen:
•

Aan de automaat
- met munten: het eerste uur kost 1,80 euro, het tweede 2,40 euro. Je kunt betalen met muntstukken van
10 cent tot en met 2 euro. De parkeerautomaat geeft
geen geld terug; de maximale inworp bedraagt dus
4,20 euro; op de Burg, waar je maar maximaal 1 uur
mag staan, is dat 1,80 euro; als je kiest voor kortparkeren (max. 15’) kost dat 10 eurocent.
- met betaal- of kredietkaart: de automaten zijn te
herkennen aan de sticker met afbeelding van de toegelaten kaarten Maestro, Visa en Mastercard. Om met
je kaart te parkeren moet je je kaart in de gleuf van de
kaartlezer stoppen (zie foto hieronder); met de blauwe
knoppen kun je je parkeerduur kiezen tot maximaal
twee uur (1 x drukken = 15’); daarna valideer je met de
groene knop. Vanaf deze maand worden nog eens 25
automaten extra uitgerust met een kaartlezer.

Waarom witte
kleurkappen op de
parkeerautomaten?
In de drie verschillende zones
hebben de kappen van de parkeerautomaten verschillende
kleuren om de chauffeurs duidelijk te maken in welke zone
ze zich bevinden. In de hoofdwinkelstraten moeten ook de
bewoners die over een geldig
bewonersvignet beschikken,
betalen. Dit systeem is er om de
rotatie van de parkeerplaatsen
in deze straten zo hoog mogelijk
te houden, zodat klanten van de
handelszaken voldoende parkeerplaats vinden. Om duidelijk
te maken waar dit precies het
geval is, werden deze parkeerautomaten uitgerust met een
witte kap.

Bruggespraak

•

Met mobiele telefoon
Dit doe je door een sms te sturen naar het nummer
4411 met daarin het nummer van de automaat (BRG +
3 of 4 cijfers) gevolgd door een spatie en de nummerplaat van je wagen. De nummerplaat geef je in zonder
spatie of speciale symbolen, bijvoorbeeld ABC123. Voor
het stopzetten van de parkeeractie moet je ‘Q’ te sturen
naar hetzelfde nummer. Alle informatie staat ook duidelijk op de parkeerautomaten vermeld.

•

Via internet
- via www.4411.be kun je kosteloos je parkeersessie
starten. Let op: vanaf juli wordt dit een betalende
dienst.
- met een smartphone, waarop je de app ‘4411 parking’ gedownload hebt, scan je aan de automaat de
QR-code. Hoe dit precies in zijn werk gaat kun je
lezen in het artikel op deze bladzijde (zie ook foto
hieronder).

Waar een automaat met een witte kap staat,
moet iedereen betalen, ook als je een geldig
bewonersvignet hebt voor die zone. Personen
met een geldige kaart voor personen met een
handicap, waarvan de kaart zichtbaar en leesbaar aangebracht is achter de voorruit, zijn
altijd vrijgesteld van het betalend parkeren.

Bij automaten die uitgerust zijn met deze kaartlezer en bijhorende stickers, kun je ook betalen
met Maestro, Visa of Mastercard.

Op de zijkanten van elke automaat zijn nieuwe
stickers aangebracht met – per automaat – een
eigen QR-code. Als je de app ‘4411 parking’
op je smartphone gratis download, kun je de
QR-code van de automaat inscannen en vervolgens je parkeeractie uitvoeren. Het gebruik
van de app kost 0,25 euro per parkeeractie. Surf
naar www.4411.be om je gratis in te schrijven
en meteen de link naar de app te vinden.

Mobiliteit
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correct gebruik van
betalen met je smartphone en de blauwe parkeerschijf
Parkeren via APP
app ‘4411 parking’

Om reglementair te parkeren op een betalende parkeerplaats, moet je met je smartphone de volgende stappen
doorlopen:
• Stap 1: schrijf je in op de website van 4411 (www.4411.
be) en kies voor een ‘Premiumpakket’ als particulier
of een ‘Pro-dienstenpakket’ als bedrijf
• Stap 2: download de app ‘4411 parking’ op je smartphone. Je vindt de links naar de app op de app-winkels van ‘App Store’ en ‘Google Play’ op de website
www.4411.be/apps. Daar vind je ook alle info over de
app-toepassing
• Stap 3: open de app op je smartphone
• Stap 4: scan de QR-code in die je vindt op de zijkant
van de parkeerautomaat. Het nummer van de automaat is meteen ingevuld op je smartphone
• Stap 5: geef de nummerplaat van je wagen in
• Stap 6: druk op ‘start’; de parkeersessie is gestart; je
kunt altijd in de app de resterende tijd van je parkeersessie raadplegen
• Stap 7: om te stoppen, duw je gewoon op ‘stop’
Je inschrijven op de website en de app downloaden op
je smartphone is volledig gratis. Het gebruik van de app
zelf kost 0,25 euro per parkeersessie. Dit is goedkoper
dan de kost voor het sms-parkeren.
Het parkeergeld en de transactiekost worden maandelijks gefactureerd door ‘4411’. De controle van je parkeersessie gebeurt op dezelfde wijze als het sms-parkeren, namelijk via je nummerplaat. Kijk dus goed na dat je
je juiste nummerplaat intikt vooraleer je op ‘start’ duwt.
Ook bij sms-parkeren is dit noodzakelijk.

In een groot deel van de binnenstad, maar ook in enkele
delen van de deelgemeenten, geldt de blauwezonereglementering. Dit is zo in de meeste straten van de zogenaamde zone 1 – Binnenstad, in zone 4 – AZ Sint-Lucas,
in zone 5 – rand west, in enkele straten rond het station
kant Sint-Michiels en op enkele gemeentepleinen.
Voor een volledig overzicht van de blauwezonereglementering kun je terecht op www.brugge.be/mobiliteit.

hoe je blauwe schijf correct gebruiken?
Bij aankomst moet je de blauwe pijl van je geldige
Europese parkeerschijf op het eerstvolgende volledige
(half)uur te zetten. Als je bijvoorbeeld om 10.37 uur toekomt in een blauwe zone, moet je dus je schijf op 11.00
uur zetten en kun je in Brugge, naargelang de toegelaten parkeertijd, maximaal twee of vier uur gratis parkeren.
De wegcode zegt duidelijk dat het voertuig de parkeerplaats ten laatste na de maximale parkeertijd moet verlaten. Met andere woorden, je wagen laten staan en de
parkeerschijf gewoon wijzigen, mag niet. Het is wettelijk verboden om onjuiste aanduidingen op de schijf te
laten verschijnen.
Als je je schijf wijzigt zonder je wagen te verplaatsten,
riskeer je een retributie.

<
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Probeertickets Voor
gebruik VAn de bus

eVeneMenten <

Tot eind mei geven de Stad en De Lijn de gebruikers van
lijn 25 de kans 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 mei,
vanaf een halte in de wijk Sint-Willibrordus een gratis
busreis heen en terug maken naar de binnenstad.
Opgepast: vanaf juni zal het traject van deze bus tijdelijk
lichtjes wijzigen (zie het dossier over de werkzaamheden voor de heraanleg van de stationsomgeving SintMichiels).
In juni is het de beurt aan de bewoners van het Begijnhof
en het Meersenkwartier uit de binnenstad. Zij kunnen
tussen 1 en 30 juni gratis gebruik maken van eender
welke bus vanaf of naar een halte in de binnenstad. Ook
zij krijgen een probeerticket in de bus.

Ook de volgende maanden staan in
Brugge weer een aantal evenementen
op stapel. Om Brugge voor iedereen
leefbaar te houden vind je hier alvast
een overzicht van de activiteiten voor
de komende tijd.

brugse eVeneMenten in het Verschiet
Datum

Locatie

Evenement

Wat?

22/06/2013

Langerei+Markt+binnenstad

10de Triatlon Brugge

halve en kwarttriatlon

29/06/2013

Minnewaterpark

Feest in ’t Park

concerten

5/07/2013

Zeedijk + strand +
evenementenplateau

Strandloop

loopwedstrijd

9/10/11/07/2013

Burg

Vlaamse Feestdag

rockconcerten /concerten/volksbal

10/07/2013

BinnenstadJan Breydelstadion

Brugge Loopt-Midzomerrun

loopwedstrijd

12/13/14/ 07/2013 Minnewaterpark +
Bargeplein

Cactus festival

rockconcerten

13/07/2013

t Zand + binnenstad

Midzomerrun

loopwedstrijd

19/20 en
21/07/2013

Markt

Tripeldagen

concerten

Bruggespraak
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RECHTZETTING
Bij de update van de teksten van de Infogids editie 2013-2014 is een fout geslopen in de rubriek 'Gemeenteraad'.
Op p. 20 ontbreken de gegevens van raadslid mevrouw Charlotte Storme.
Hierbij de correcte gegevens, zoals ze ook vermeld staan op de website van de Stad Brugge:
Charlotte Storme (Groen) - Wagnerstraat 103, 8310 Brugge - gsm 0476 42 77 23 - f 050 37 55 41 - charlottestorme@belgacom.net

wedstrijdvraag

WedstrijdVrAAg:
Waar bevindt zich het
gloednieuwe politiehuis?

Bruggespraak geeft drie duotickets weg voor de voorstelling Le Sacre du Printemps van choreograaf Xavier Le Roy. De voorstelling vindt plaats op woensdag 22 mei 2013 om 20.00 uur in de Magdalenazaal (Sint-Andries) en is een onderdeel van het
Festival Chacun Son Sacre, een samenwerking tussen Concertgebouw Brugge en Cultuurcentrum Brugge.
Le Sacre du Printemps van Xavier Le Roy is een solochoreografie geïnspireerd op de uitvoering van het gelijknamige stuk door
de Berliner Philharmoniker met dirigent Simon Rattle.

Stuur je antwoord vóór 15 mei 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

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

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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POLITIE

18 BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE WERKZAAMHEDEN

DE BRUGSE POLITIE IS VERHUISD

4

5

6

7

WIJZINGEN REISWEGEN EN HALTES VOOR BUSGEBRUIKERS

ZEEBRUGGE

19 MUSEA

DE ZOMER KOMT ERAAN
PROPER ÉN LEUK AAN ZEE, DAAR DOEN WE ALLEMAAL AAN MEE!
SPORTSTRAND ZEEBRUGGE OPEN VANAF JUNI 2013
ANIMATIE TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE OP HET SPORTSTRAND
VERNIEUWDE STRANDLOOP HEEFT KEERPUNT IN ZEE
VIJF JAAR ZON ZEE ZORGELOOS
SLIMMER IN DE ZON!
GRATIS INFOMOMENT ROND HUIDKANKER OP 25 JUNI 2013

TENTOONSTELLING
FABIENNE VERDIER: HOMMAGE
AAN DE VLAAMSE MEESTERS
20 RANDPROGRAMMA EXPO ‘LIEFDE & DEVOTIE.
HET GRUUTHUSEHANDSCHRIFT’ – TOT 23 JUNI 2013

VRIJWILLIGERS CENTRALE

21 ERFGOED

VACATURES VOOR VRIJWILLIGERS

EUROPESE WEEK VAN DE BEGRAAFPLAATSEN
ZET FUNERAIR ERFGOED IN DE KIJKER (25 MEI TOT 2 JUNI 2013)
22 BRUGSE COUTURIER GLENN MARTENS
ONTWERPT NIEUWE KOSTUUMS VOOR DE GROEP 'BINNENSTEBUITEN'

LOKALE ECONOMIE
VISSERIJFEESTEN 2013
FIETS JE KERNGEZOND MET DE ACTIE
‘MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL’

8

GOEIENDAGPRIJS 2013: HELP ONS DE HANDELSZAAK MET DE MOOISTE
NEDERLANDSE NAAM TE VINDEN

23 BIBLIOTHEEK

UITWIJKEN IN JOUW BUURT

WERELD IN WOORDEN. GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE
LITERATUUR, 1300-1400
MIJN ALLERMOOISTE SPEELGOED OP REIS
QUIZ ME BIB: FILM- EN MUZIEKQUIZ VAN DE BIB

STRAATTHEATER EN GRATIS WAFELENBAK
TIJDENS UITWIJKEN IN MEI

9

GOEIENDAG PRIJS

JEUGD

24 CONCERT GEBOUW

GRABBELPAS LAAT JE EEN ZOMER LANG SPELEN
SWAP, JOUW EXCLUSIEVE ZOMER
VERZAMEL ALLE MAGNEETJES VAN DE JEUGDDIENST
FEESTELIJKE OPENING SPEELPLEIN DAVERLO
10 KWIBUS: DE NIEUWE VAKANTIEWERKING

CONCERTGEBOUW BRUGGE STELT ‘GOUDEN’ SEIZOEN VOOR

CULTUUR

SPORT
PANNAVOETBALLERS STRIJDEN OM PLAATS IN NATIONALE FINALE
KNUTSELEN EN SPELEN TIJDENS
KLEUTERKAMPEN

11 PREVENTIE EN LEEFMILIEU

DE DIENST CULTUUR WIL AMATEURKUNSTENAARS EN –VERENIGINGEN
VERDER BLIJVEN ONDERSTEUNEN
25 DOE MEE AAN INPUT/OUTPUT 2013 - WEDSTRIJD VOOR JONGE BEELDENDE KUNSTENAARS
BEIAARDSEIZOEN GAAT OPNIEUW VAN START
26 OPENLUCHT- EN MARINECONCERTEN 2013

CULTUUR CENTRUM
27 THE YOUNG@HEART CHORUS IN 2002: WIE WAS ER BIJ?

EEN PROPERE STOEP EN GREPPEL, OOK DIE VAN JOU?
MAAK WERK VAN HET ACHTERWERK!
WIST-JE-DAT …

CULTUURCENTRUM PAKT UIT MET NIEUWE SEIZOENSBROCHURE

28 MOBILITEIT

12 NOORD-ZUIDDIENST

BETALEND PARKEREN IN DE BINNENSTAD
WAAROM WITTE KLEURKAPPEN OP DE PARKEERAUTOMATEN
29 PARKEREN VIA APP
CORRECT GEBRUIK VAN BLAUWE PARKEERSCHIJF
30 PROBEERTICKETS VOOR GEBRUIK VAN DE BUS

BRUGGE VIERT VIJF JAAR
FAIR TRADE STAD
13 FEEST IN ’T PARK

14 OPVOEDINGS WINKEL

EVENEMENTEN

HET ASTRIDPARK WORDT SPEELPARK TIJDENS WEEK VAN DE
OPVOEDING

BRUGSE EVENEMENTEN IN HET VERSCHIET

DIVERSITEIT

31 WEDSTRIJDVRAAG

VROUWENWANDELING ZIJ-STRATEN

MELDINGSKAART

15 DOSSIER
STATIONSOMGEVING KANT SINT-MICHIELS WORDT HERAANGELEGD

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

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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Er zijn Trefpuntuitzendingen op Focus/WTV
op 15 mei (musea, Cultuurcentrum en fair trade),
29 mei (groen en wonen),
12 juni (sport en ﬁetsen) en 26 juni (sportstrand).
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