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Jaargang 12 September 2012

Dossier:
Lokale en provinciale verkiezingen

Tweede editie Kookeet op 29, 30 september en 1 oktober
Buurtcomplex Daverlo geopend
Sportinfrastructuur op Julien Saelens opnieuw uitgebreid
Nieuwe campagne tegen zwerfvuil
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beste bruggeling

Dames en heren,
September is ondertussen al vier jaar de maand waarin de
Autoloze Zondag plaatsvindt. Onder het milieuvriendelijke mom
‘laat de auto thuis’ trekken jaarlijks duizenden bezoekers richting
Brugse binnenstad. Het activiteitenaanbod is opnieuw uitgebreid
en zeer divers. U vindt er alles over terug in de brochure die bij uw
Bruggespraak werd gevoegd.
Mensen samenbrengen, het is een belangrijke opdracht voor het
Stadsbestuur en met de realisatie van het nieuwe buurtcomplex
Daverlo wordt die opdracht ook uitstekend volbracht. De afgelopen
jaren werd grondig geïnvesteerd in buurtinfrastructuur in de
deelgemeentes. In de vorige legislatuur was dat de zaal De Polder
in Dudzele, in Zeebrugge werden het Gemeenschapshuis en
d’Oude Stoasie vernieuwd. In de gerenoveerde Hoeve De Grendel
staan de dienst Bevolking en de Lokale Politie ter beschikking van
de inwoners van Koolkerke. In Sint-Jozef werd De Garve geopend
na grondige werkzaamheden.
In Sint-Michiels werd het Xaverianenklooster gerenoveerd. Het
nieuwe buurtcomplex Daverlo omvat vele functies: sporthal,
centrum voor kunst en cultuur, bibliotheek en aanspreekpunt
voor politie. Twee andere belangrijke investeringen in Assebroek
gebeurden voor de verdere vernieuwingen op het Bloso domein
Julien Saelens en de Hoeve Hangerijn. Die laatste werd eind
augustus feestelijk geopend. Hoeve Hangerijn is een ontmoetingsen belevingshoeve waar mensen met en zonder beperking
terechtkunnen. Alle activiteiten vinden plaats in een gezellige
familiale boerderijsfeer met grote zorg voor mens, plant en dier.
Voor iedereen die straks gaat stemmen, is het dossier van deze
Bruggespraak van tel. Op 14 oktober 2012 vinden de lokale
en provinciale verkiezingen plaats. Bruggelingen stemmen
voor het eerst digitaal en hoe dat zal gaan, daar leest u alles
over in het midden van dit blad. Wie wil, kan ook het nieuwe
systeem uitproberen in de administratieve bureaus op de
gemeenteafdelingen (niet in Zwankendamme). Leren stemmen
is belangrijk, maar dat is leren altijd. In september en oktober
trekken opnieuw honderden Brugse jongeren richting schoolpoort,
in oktober start een nieuw academiejaar voor onze studenten. De
vakantie is achter de rug, maar Brugge blijft ook dit najaar bruisen
en ontspanningsmogelijkheden zijn er bij de vleet. Er zijn de Open
Monumentendagen, het evenement Kookeet, de kunstendag
voor kinderen, Week van de smaak en Week van de Fair Trade …
Kortom, een sombere herfstperiode wordt het niet in Brugge!

Patrick MOENAERT,
Burgemeester van Brugge
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Daverlo
opent
de deuren
Op 15 september 2012 wordt er gefeest in Assebroek.
In Dries 2 wordt dan het Daverlocomplex geopend.
De nieuwe buurtinfrastructuur omvat verschillende
functies.

Sporthal
Het nieuwe complex bevat allereerst een nieuwe sporthal. Karel
Masureel van de Sportdienst geeft
uitleg over het gebruik en de
mogelijkheden van de zaal:
“De oppervlakte van de zaal is
dezelfde als vroeger, maar de
mogelijkheden zijn flink uitgebreid.
Voortaan kun je ook mini- of zaalvoetbal spelen. Je kunt er tot zes badmintonterreintjes
opzetten en een derde volleybalterrein behoort tot de
mogelijkheden. Het gebruiksgemak gaat er ook op vooruit. De zes ophijsbare basketbaldoelen worden elektronisch bediend. Er zijn twee hijsunits geïnstalleerd om
netten, klimladders of een ophaalkader aan te bevestigen. Voor gymnasten is er een basispakket turnmateriaal met onder meer een bok, een plint, een trampoline
en meerdere matten. Het multifunctionele scorebord
kan gemakkelijk worden aangepast aan elke sport.”
De kleedkamers en douches zijn er niet alleen voor de
zaalsporters. Ook buitensporters kunnen er gebruik van
maken, zowel ploegen als individuele sporters. Wie individueel komt sporten, betaalt 50 cent voor een douchebuurt. Handig zijn ook de nieuwe lockers, waar sporters
hun waardevolle spullen in kunnen opbergen.
De sportclubs die tijdens de bouw uitweken naar de
sportzaal van het KA Assebroek kunnen nu terugkeren, maar ook andere clubs, scholen of individuele
gebruikers kunnen de sportzaal reserveren. Dit kan bij
de Sportdienst, sportdienst@brugge.be, t 050 72 70 00.
De tarieven zijn gelijk gebleven.

Cultuurzaal en repetitieruimtes
Bart Vanduyver van de
dienst Cultuur geeft
meer toelichting:
“In de gloednieuwe
cultuurzaal is plaats
voor culturele manifestaties, theater- en
dansvoorstellingen,
optredens en fuiven. Er
zijn ook drie repetitieruimtes beschikbaar.
De nieuwe zaal opent in
oktober en kan afgehuurd worden bij de dienst Cultuur,
wat ook geldt voor de repetitieruimtes. In de zaal is er
een podium van 10 op 5 meter en een tribune met 240
plaatsen. Zowel het podium als de tribune kunnen worden weggenomen. De maximale capaciteit van de zaal
bedraagt 494 personen. In samenspraak met de theatertechnicus kun je ook de aanwezige theatertechnische
uitrusting gebruiken. Van de drie repetitieruimtes kan
ook één grote ruimte worden gemaakt. De repetitielokalen worden verhuurd in drie blokken van vier uren per
dag. Je kunt ze ook huren als vergaderruimte.”

Info
dienst cultuur, t 050 44 80 12, dienst.cultuur@brugge.be.
voor de organisatie van een fuif en voor muziekoptredens
met afterparty gelden vaste data. voor
praktische afspraken moet je contact opnemen met
de jeugddienst: t 050 44 83 26, t 050 44 83 25,
jeugddienst.jeugdruimte@brugge.be
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Feestelijke opening op 15 september

daverlo

Op zaterdag 15 september is er van 14.00 tot 18.00 uur een feestelijke opendeurdag voor alle Bruggelingen. Kom gerust een kijkje nemen. De stadsmedewerkers geven je graag uitleg bij de mogelijkheden van de nieuwe cultuurzaal en de repetitielokalen. Ook reserveren is die dag al mogelijk. De lokale
politie ontvangt je in de nieuwe lokalen voor wat uitleg bij de basistaken. Er
zal een tuimelwagen staan, er zijn sessies indoorshooting voor kinderen en
je kunt je fiets laten graveren. Verschillende sportverenigingen zorgen voor
demonstraties en sportactiviteiten.
De bibliotheek is al open van 9.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 18.00 uur. De
hele dag zijn er workshops en is er verteltheater en animatie.
De activiteiten zijn gratis, maar voor de workshops ‘vrouwtje theelepel’ en
striptekenen met Bart Vantieghem moet je je vooraf inschrijven bij Saar De
Voogt - saar.de.voogt@brugge.be

Info
www.brugge.be/bibliotheek, doorklikken naar bibactiviteiten.
Bart Vantieghem en
vrouwtje theelepel

op zaterdag 15 september 2012 kun je uitzonderlijk ook boeken lenen en
terugbrengen tussen 14.00 en 18.00 uur.
om 20.00 uur geeft de brugse pop/rockband vienna de aftrap voor de
concertreeks ‘daverend’. aansluitend volgt een afterparty tot 4.00 uur met
brugse dj-sets en een verrassingsact om 24.00 uur.

District Assebroek
Begin 2013 zullen heel wat diensten van de Lokale Politie Brugge
gehuisvest zijn in het nieuwe politiehuis in de Lodewijk Coiseaukaai
3, maar de politie is ook aanwezig
in het nieuwe Daverlo. Het principe ‘alles onder een
dak’ zorgt ervoor dat de politie beter kan inspelen op
de noden van de bevolking. De infrastructuur is erop
gericht om een klantvriendelijke politiezorg aan te bieden en voldoet aan alle moderne vereisten. Je kunt er
terecht voor een babbel met je wijkinspecteur, klachten,
aangiftes en voor alle inlichtingen van politionele aard.

Info

De bibliotheek in
Daverlo
Op 15 september opent ook de bibliotheek van Assebroek
opnieuw haar deuren in het Daverlocomplex. Tijdens de
werken was de bibliotheek gehuisvest in het Parochiaal
Centrum (Baron Ruzettelaan). Omwille van de verhuis
terug naar het Daverlocomplex, is de bibliotheek van 3
t.e.m. 14 september gesloten.
Noteer alvast het gewijzigde telefoonnummer, de lichtjes gewijzigde openingstijden en het gewijzigde voorleesuurtje.

www.politiebrugge.be

Ontspannen in de nieuwe cafetaria
Tegen halfweg oktober moet ook de nieuwe cafetaria
open zijn. Je zult er gezellig kunnen napraten na een
theatervoorstelling of een verfrissend drankje kunnen
nuttigen na het sporten. Of misschien kom je er gewoon
een sportwedstrijd volgen op de grote tv-schermen of
om er wat te lezen in de gezellige leeshoek. Het ruime
terras grenst aan het nieuw aangelegde avontuurlijke
speelplein en een petanqueveld. De aangestelde concessiehouder biedt een gevarieerde kaart aan democratische prijzen in een interieur dat geïnspireerd is op
sport in het stripverhaal.
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Info
bibliotheek daverlo, dries 2, 8310 assebroek
t 050 83 16 83 - assebroek.bibliotheek@brugge.be
ma, wo: 14.00–18.00 uur/di, vr: 14.00–19.00 uur
za: 9.30 – 12.30 uur - gratis voorleesuurtje:
elke zaterdag van 10.30 tot 11.00 uur.
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Opening sporthal, klimmuur en
gevechtssportzaal op Bloso-domein
Julien Saelens
Op het Bloso-domein Julien Saelens worden op zaterdag 8 september de
nieuwe sporthal, klimmuur, fitnessruimte, gevechtssportzaal en bijhorende kleedkamers in gebruik genomen. Het gaat hier om de tweede fase in
het masterplan voor Bloso, een samenwerking tussen de Stad en Bloso.
Pronkstuk is de gloednieuwe sporthal. Met een netto-oppervlakte van 52
op 36 meter, is er ruimte voor twee basketbalterreinen, drie volleybalterreinen, twee minivoetbalterreinen of een handbalterrein. De nieuwe tribunes
bieden plaats aan maximaal 2.500 personen. Er zijn ook nieuwe kleedkamers, een zaal voor gevechtssporten, een bokszaal en een klimruimte met
een muur van 12 meter hoog. Die is, gezien de afmetingen, uniek voor de
regio. Iedereen kan gebruik maken van de klimruimte. De klimvereniging
Natuurvrienden Bergstijgers maakt er haar vaste stek van. De bokszaal
wordt de thuisbasis van de Wimme Boxing Club. De nieuwe infrastructuur en
de extra capaciteit bieden heel wat mogelijkheden voor sportverenigingen
en scholen. Bovendien geniet elke Bruggeling een korting van 25%.

Info en reservatie
bloso, t 050 28 98 41, brugge-saelens@bloso.be.

Sportieve nazomeractiviteiten voor
senioren

Voor vijftigplussers zijn in september en oktober twee seniorensportnamiddagen gepland. Op vrijdag 7
september kun je curling en badminton spelen in sporthal Koude
Keuken. De afsluiter van het zomerseizoen vindt plaats in de nieuwe
sportzaal Daverlo. Op maandag 15
oktober staan daar zumba en korfbal op het programma. De middagen
starten om 14.00 uur. Na het sporten
kun je gezellig napraten bij koffie
en gebak. Deelnemen kost 1 euro.
Inschrijven bij de Sportdienst.

Info
sportdienst brugge, koning leopold
III-laan 50 (oosttribune jan breydelstadion), 8200 sint-andries,
t 050 72 70 00, sportdienst@brugge.be

Dag van de Sportclub
is aan vierde editie toe

Op zondag 9 september, van 13.30
tot 17.00 uur, presenteren meer dan
vijftig Brugse sportclubs zich op
’t Zand. Naast infostands, demonstraties en gratis initiaties, is een
belangrijke nieuwigheid dit jaar
de mobiele klimmuur van 8 meter
hoog op de hoek van ’t Zand met de
Smedenstraat. Nieuw zijn ook het
hockeyterrein en de boksinitiatie.
De Dag van de Sportclub is gratis.
Wie deelneemt aan vier initiatielessen maakt kans op een ballonvaart
boven Brugge. Met de Dag van de
Sportclub wordt ook het startschot gegeven voor de Week van
de Sportclub van Bloso. In die week
organiseren sportclubs open trainingen voor iedereen. Een volledig
overzicht vind je in de brochure, te
verkrijgen bij de Sportdienst.

Sportshoppen tijdens
de lunchpauze

In september start een nieuw seizoen ‘sportshoppen’. Voor het
eerst staan ook lessen tijdens de
lunchpauze op het programma. Op
maandag kun je van 12.15 tot 13.15
uur badminton spelen in de Koude
Keuken (Sint-Andries). Op dinsdag
staan over de middag lessen oriëntaalse dans, line dance en wushu op
het programma in de turnzaal van
het Jan Breydelstadion. Op vrijdag
kun je salsa dansen. In het ochtenden avondaanbod zitten onder meer
bbb, body shape, zwem je fit, zumba,
spinning en step aerobic. Koop je
tienbeurtenkaart voor 20 euro en
stel zelf je sportagenda samen.

Info
sportshopkaarten bij sportdienst,
koning leopold III-laan 50 (oosttribune jan breydelstadion), 8200 sintandries, in het stedelijk zwembad jan
guilini, keizer karelstraat 41, 8000
brugge of bij in&uit op ’t zand.

OPEN <
MONUMENTENDAG

Open Monumentendag in ‘Muziek, Woord en Beeld’
Binnen het thema ‘Muziek, Woord en Beeld‘ zochten de
medewerkers van Open Monumentendag dit jaar, voor
de 24ste keer al, naar een boeiende invulling. Zowel
grote monumenten en verhalen als kleinschalige projecten staan op 8 en 9 september 2012 in de kijker. Er zijn
opnieuw themawandelingen, lezingen en tentoonstellingen. Ontdek de verborgen geschiedenis van je stad!
Muziek komt aan bod in het Stedelijk Conservatorium en
zijn satellietgebouwen, het Concertgebouw, het Belfort
met de beiaard, de Sint-Jacobskerk met het gerestaureerde orgel, de kiosk in het Koningin Astridpark. Het
thema Beeld vind je in de Stedelijke Academie, de atelierwoning van Flori Van Acker en de orthodoxe kerk van
de HH. Konstantijn en Helena. In de Stadsschouwburg,
het Bruggemuseum[Gezelle], de kerk van de kapucijnen,
de Jeruzalemkapel en de Provinciale Bibliotheek Tolhuis
komt het thema woord naar voren.De Stadsschouwburg
is de spil van OMD 2012 met tal van activiteiten.
Ontdek het minder bekende, historische Brugge. Wie
kent de vereniging ‘Kunstgenegen’ in Café Vlissinghe?
Wie kent de boekenschat van de kapucijnerbibliotheek?
Of weet je het huis staan waar (mogelijk) kunstschilder
Jean François Legillon is geboren? Wie weet dat in de
Jeruzalemkapel ooit een bibliotheek werd gepland? In
het Tolhuis kun je het werk van Jules Fonteyne (18781964), een vaak vergeten kunstenaar, (her)ontdekken.
Fonteyne drukte als directeur van de Academie zijn
stempel op een hele generatie Brugse creatievelingen.
De talentvolle directeurs van de Stedelijke Academie
krijgen aandacht in ‘hun’ school met een fototentoonstelling.
De integratie van nieuwe architectuur in Brugge is
niet altijd evident. Recent voorbeeld binnen het thema
‘woord’ is het nieuwe Rijksarchief aan de Predikherenrei
met integratie van het voormalige Predikherenklooster.
OMD heeft ook aandacht voor de ontstaansgeschiedenis
van het Concertgebouw dat het thema ‘Muziek’ incarneert.
Je kunt bovendien een reeks panden bekijken die een
herbestemming kregen of werden gerestaureerd: het
voormalige Jezuïetencollege, twee privéhuizen en de
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Sint-Annakerk. Het interieur van deze prachtige barokke
‘salonkerk’ wordt met bijzonder veel zorg hersteld.
De rijk geïllustreerde brochure met het volledige
programma van OMD Brugge is vanaf 25 augustus
te koop in In&Uit. De Monumentenkrant is gratis
verkrijgbaar.

Info
brigitte.beernaert@brugge.be of t 050 47 23 24
www.openmonumenten.be

Kakofonieconcerten op
Open Monumentendag
Droom je ervan om zelf eens de
beiaard te bespelen, hoog in de
toren? Dat kan tijdens de Open
Monumentendagen. Op zaterdag 8 en zondag 9 september
organiseert de dienst Cultuur
tussen 14.00 en 16.00 uur een
uniek Kakofonieconcert op de
gerestaureerde Brugse beiaard. De Brugse binnenstad
wordt een gigantische concertruimte die je zelf kunt vullen met klanken van de beiaard.
Kandidaat-beiaardiers kunnen zich melden aan de kassa
van het Belfort. Na een klim van 365 treden wacht de beiaard op jou...

Info
stad brugge, dienst cultuur, burg 11, 8000 brugge
t 050 44 82 70, dienst.cultuur@brugge.be

Brugge
plus
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Nieuwe editie KookEet
Brugge en gastronomie zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Brugge telt niet minder dan veertien
Michelinsterren, waarvan er tien zijn vertegenwoordigd op
Kookeet, het Brugse gastronomische event op 29, 30 september en 1 oktober op de Markt. Onder het peterschap
van sterrenchef Geert Van Hecke (De Karmeliet***) laten 29
Brugse topchefs je kennismaken met zeer diverse gastronomische pareltjes. De deelnemende restaurants behoren
zonder uitzondering tot de culinaire top, met een of meerdere Michelinster(ren), een Bib Gourmand-vermelding of
hoge score bij Gault Millau. Dit jaar is Jonnie Boer van De
Librije*** uit Zwolle (NL) gastchef.
In het stijlvolle tentendorp op de Markt maak je zelf een
keuze tussen het rijke aanbod culinaire verwennerij, terwijl
je in het Provinciaal Hof terecht kunt voor kookdemonstraties van topchefs. Laat je verrassen door de fijne gerechtjes
tegen democratische prijzen!

Info
zaterdag 29 en zondag 30 september, maandag 1 oktober van
11.00 tot 21.00 uur, markt brugge & provinciaal hof
gratis toegang. drank en eten via bonnen, vvk bij in&uit brugge
of in de deelnemende restaurants. prijs gerechtjes: 3, 6 of 9 euro
www.kookeet.be

QNX3, het kunstproject van auteur Peter Verhelst en letterbeeldhouwster Maud Bekaert zal van 1 november tot eind december te
zien zijn in het Concertgebouw. Er wordt een ruimte ingericht met
werk van Cristina Iglesias. Deze Spaanse kunstenares is hier bekend
dankzij haar werk ‘Diepe Fontein’ aan het Antwerpse Museum voor
Schone Kunsten. Speciaal voor QNX 3 worden twee 'waterkunstwerken' uit de Marian Goodman Gallery in New York ontleend. Ook
werken van LiLi Dujourie, Dirk Braeckman, een nieuwe creatie
van Maud Bekaert en een werk uit het Groeningemuseum worden
getoond. QNX3 wil verlies, herinnering en gemis centraal stellen.
Een bezoek aan QNX3 is gratis.
QNX is een project van Brugge Plus ism Maud Bekaert en Peter
Verhelst.

Info
Openingsuren en meer info op www.qnx.be

© Paul Willaert

QNX - een plek voor rituelen
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Terug naar School
Op 3 september zijn ook in Brugge honderden jongeren
opnieuw richting schoolpoort getrokken. Brugge telt
vandaag 46 basisscholen, 36 scholen secundair onderwijs, 2 scholen deeltijds onderwijs, 2 scholen deeltijds
kunstonderwijs, 2 hogescholen en het Europacollege, het
Grootseminarie, 1 centrum voor basiseducatie en 6 centra
voor volwassenenonderwijs. Samen goed voor een kleine
89.000 ‘lerenden’ in Brugge. Daar zijn bovendien de vele
cursisten van VDAB, Syntra West, Vorming Plus, … nog
niet bij gerekend.

Blink! richt zich op jongeren die schoolse problemen hebben en tijdelijk geschorst zijn. Via time-out wordt een rustpunt ingelast om ademruimte te creëren, positieve ervaringen op te doen, schoolse en sociale vaardigheden te trainen
om dan met een schone lei en nieuwe kansen de school
verder te doorlopen. We kennen ten slotte ook al enkele
jaren subsidies toe aan het Centrum voor Basiseducatie dat
cursussen op maat van laaggeschoolde, kansarme inwoners van Brugge aanbiedt en die vaak buiten het reguliere
aanbod vallen.

Twee stadsdiensten houden zich met deze materie bezig:
de dienst Onderwijs en de dienst Lokaal Onderwijsbeleid.

Filip DE BEL is hoofd van de dienst Onderwijs die zich ontfermt over de organisatie van het stedelijk onderwijs in
Brugge: ‘Het stedelijk onderwijsnet werd al in de 19de
eeuw gevormd als antwoord op de onderwijsbehoeftes
die niet door de overige netten werden ingevuld en is
daardoor voornamelijk in het basisonderwijs, het (deeltijds) kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs
sterk vertegenwoordigd. Het Stedelijk Onderwijs Brugge
omvat 8 onderwijsinstellingen, verspreid over vier
onderwijsniveaus: vier basisscholen, waarvan één voor
buitengewoon lager onderwijs, de Stedelijke Academie
voor Schone Kunsten en het Stedelijk Conservatorium
Brugge en het Ccentrum voor volwassenenonderwijs
‘Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen’ of kortweg
SNT. Tussen de instellingen bestaat een sterke samenwerking, wat een zeer efficiënt gebruik van de middelen
mogelijk maakt. Ongeveer 500 mensen werken in deze
scholen. Als dienst Onderwijs vormen wij de schakel
tussen de directies en het Stadsbestuur.’

Sinds het decreet van de Vlaamse overheid rond het flankerend onderwijsbeleid in 2007 koos de Stad ervoor om
een netoverschrijdend onderwijsbeleid uit te bouwen
voor alle scholen op haar grondgebied. De dienst Lokaal
Onderwijsbeleid ondersteunt scholen bij hun steeds
zwaardere maatschappelijke opdracht en werkt daarvoor
samen met het hele onderwijsveld en verschillende lokale
partners, vooral zij die met kansengroepen te maken hebben, maar ook met instanties die werken rond diversiteit,
mobiliteit, kinderopvang, preventie, cultuur, sport,… Ook
Brugge Studentenstad maakt deel uit van het takenpakket van de dienst Lokaal Onderwijsbeleid.
Annelies Vandenberghe vertelt wat meer over de werking
van haar dienst.
Annelies VANDENBERGHE De dienst heeft allereerst een
aantal decretale verplichtingen, onder meer het stimuleren van kleuterparticipatie en meewerken aan leerplichtcontrole en spijbelpreventie. In dit verband is er bv. het
‘Protocol rond de aanpak van spijbelen, illegale middelen
en andere jeugdcriminaliteit in de schoolomgeving’, een
samenwerkingsakkoord tussen de lokale politie, het stadsbestuur, de scholen en clb’s en het parket van Brugge. Dit
protocol focust zich op de repressieve procedure bij spijbelproblematiek, maar heeft uiteraard ook aandacht voor zorg
en preventie. Enkel als preventie en zorg falen, wordt een
repressieve procedure gestart.
Onze taak is ook lerenden te ondersteunen bij het behalen
van een diploma of getuigschrift. Gelijke onderwijskansen
voor iedereen, is ons streefdoel. We hebben daarbij speciale aandacht voor kansengroepen. In dat verband lopen
twee sterke onderwijsprojecten die we mee financieren: ’t
Scharnier en Blink!, in samenwerking met onder meer het
OCMW. ’t Scharnier biedt studieondersteuning aan huis bij
maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Het time-out project
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Brugge Studentenstad
Het project Brugge Studentenstad loopt ondertussen sinds 2005 in samenwerking met de hogescholen Howest en KHBO. De Stad voorziet voor
het fonds elk jaar 8.000 euro waarmee initiatieven
worden opgezet als Student Welcome, de sportieve
avonden voor studenten, Students on Ice … Nieuw
afgelopen schooljaar was de fotowedstrijd die op
heel wat inzendingen kon rekenen en ook dit jaar
wordt herhaald. Ook de eerste editie van ‘Villa Bota
op je kot’ – een avondje internetradio speciaal voor
kotstudenten - viel erg in de smaak. Nieuw alvast
dit jaar is de sportmenukaart, waarbij studenten die
deelnemen aan de sportieve avonden op het einde
van de rit in de prijzen kunnen vallen.

onderwijs
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Digitale stappen in
de stad Brugge
Elk jaar kunnen Brugse klassen van het 6de leerjaar zich bij de Dienst Lokaal Onderwijsbeleid gratis
inschrijven voor een didactische uitstap in Brugge en
Zeebrugge (2 halve dagen). Ze kunnen daarvoor onder
andere gebruikmaken van de brochure 'Stap in je stad',
een doe-boekje voor de leerlingen en een lerarenhandleiding. Vanaf nu kunnen leraren hun schooluitstap in
Brugge ook uitstippelen aan de hand van de website
www.stapindestadbrugge.be.
BRUGGESPRAAK De didactische schooluitstap kreeg een
nieuwe invulling. Wat behelst die?
CHARLOTTE FORRIER (Brugge Plus vzw) De website
biedt twee nieuwe, interactieve routes aan. Voorlopig
kun je een politieke en een economische route volgen.
Via opdrachten in de binnenstad en de Brugse musea
komen de leerlingen meer te weten over de geschiedenis van Brugge. Ze gaan op zoek naar sporen op gebouwen en standbeelden. De leerlingen bestuderen schilderijen, lezen oude documenten en leggen hun bevindingen vast op de gevoelige plaat. Tussendoor kunnen ze
sportopdrachten uitvoeren.
Na het bezoek aan Brugge, kunnen de leerlingen hun
oplossingen invullen op de website en zo een digitale
krant aanmaken.
BRUGGESPRAAK Wie zijn de doelgroepen?
C. FORRIER Klassen van het 6de leerjaar, maar ook van
het 1ste en 2de middelbaar. Naast Brugse klassen kunnen alle Nederlandstalige klassen gebruik maken van
de website.
BRUGGESPRAAK Leren de scholieren met 'Stap in de Stad'
beter met elkaar samenwerken?
C. FORRIER Het leukste is als de leerlingen de opdrachten oplossen in kleine groepjes. Daarvoor is samenwerken inderdaad een must. Maar ze komen ook met
historische bronnen in contact. Bovendien leren ze een
tijdslijn interpreteren en banen zich met behulp van een
grondplan een weg door Brugge.

Niet te vergeten is ook de jaarlijkse ‘didactische
schooluitstap’ voor leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs dit jaar op 23 en 25 april.

NoCredit, GameOver!
Dit jaar biedt de stad het project NoCredit,
GameOver! aan van 24 tot 28 september, een gratis digitaal stadsspel voor leerlingen uit de derde
graad van het secundair onderwijs. Het thema is
de schuldenproblematiek bij jongeren, een maatschappelijk probleem waar heel wat scholen mee
geconfronteerd worden. Op een interactieve manier
ondervinden leerlingen uit de 3de graad hoe ze in de
schulden kunnen terecht komen, maar belangrijk
hoe ze er weer uit raken. Op die manier worden ze
gewapend tegen de valkuilen van de moderne consumptiemaatschappij. Scholen die zich nog willen
inschrijven, kunnen dat via www.ew32.be/events/
nocreditgameover-brugge of kunnen contact opnemen met de dienst lokaal onderwijsbeleid.
Niet te vergeten is ook de jaarlijkse ‘didactische
schooluitstap’ voor leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs dit jaar op 23 en 25 april.

<
onderwijs

Economische stedenreportage
Brugge zoemt in op onderwijs
Het Stadsbestuur verleende zijn medewerking aan een
economische stedenspecial over de stad. De special
werd gemaakt door Manager TV, een productiehuis voor
Kanaal Z. De reportage maakt een combinatie van redactionele topics, economisch nieuws en laat je kennis
maken met ondernemingen uit de stadsregio. Als één
van de Vlaamse centrumsteden scoort Brugge sterk op
vele vlakken, maar er is in de reportage ook en vooral
veel aandacht voor het belang van Brugge als onderwijsstad. Degelijk onderwijs zorgt voor goed opgeleide werkkrachten en dus economische groei. De integrale reportage kun je bekijken op de website www.manager-tv.be.

Jeugd

<

De vrijetijdsbeurs:
ontdek jouw hobby!
Geen idee wat te
doen na school? Valt
er in Brugge wat te
beleven? Ontdek het
op de vrijetijdsbeurs.
De Jeugddienst laat
je op zaterdag 20
oktober kennismaken met heel wat
Brugse jeugd- en
sportverenigingen, muziekverenigingen, vakantiewerkingen en zoveel meer. Kom langs en neem deel aan één
van de vele workshops of volg één van onze indrukwekkende demonstraties.

Info
zaterdag 20 oktober, doorlopend vanaf 13.00 tot 18.00 uur,
Beurshalle, toegang gratis, jeugddienstbrugge.be, facebook.
com/jeugddienstbrugge of jeugddienst@brugge.be

‘Dag van de Jeugdbeweging’
op 19 oktober
Brugge staat op 19 oktober opnieuw
in het teken van de jeugdbewegingen. ’t Zand wordt omgetoverd tot
een echte jeugdbewegingsarena. De
Jeugddienst en de provinciale werkgroep trakteert er alle leden van een
jeugdbeweging op een gratis ontbijt.
Er is één voorwaarde: kom in uniform! Afspraak vanaf 7.00 tot 8.30
uur op ’t Zand.

Bruggespraak

Student Welcome op
11 oktober 2012
Op donderdag 11 oktober
kunnen studenten een feestje
bouwen in de Magdalenazaal.
Student Welcome is gratis en
presenteert dit jaar volgende
namen: Party Harders, Teddiedrum en DJ Ass. Een evenement in samenwerking met
Cactus Muziekcentrum, Howest
en KHBO.

Het nieuwe jeugdwerkjaar komt
eraan!
Vanaf september/oktober zetten weer heel wat jeugdverenigingen het nieuwe werkjaar in. Met de ‘Dag van
de Jeugdbeweging’ en de ‘Jeugddienst Kick Off’ zet de
Jeugddienst alvast twee interessante en leuke afspraken
op de agenda.
Kick Off
De verantwoordelijken
en de groepsleiding
van alle jeugdverenigingen zijn uitgenodigd op de achtste
editie van de ‘Kick
Off’ op 6 oktober. Dit
jaar is er aandacht
voor energiezuinigheid in de jeugdlokalen. Bovendien
is dit ook het moment om alle aanvragen in te dienen.
Ondertussen kan je ook volop genieten van lekkere hapjes, drankjes en een vleugje muziek.
Bevestig je komst via jeugddienst.informatie@brugge.be
of 050 44 83 35.

wijken in
de kijker
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Edward Joossensplein
Eind juni werd, na een inspraakvergadering in februari, het voorontwerp voor de heraanleg van het Edward
Joossensplein in Assebroek aan de buurtbewoners voorgesteld. De heraanleg maakte van het gazonplein een
aantrekkelijk parkje voor jong en oud. Ook de toegangsweg werd opnieuw aangelegd. Er werd een speelpleintje aangelegd, er werden zitelementen voorzien en er
werden doorsteken gemaakt naar de achtertuintjes van
de omliggende huizen. Tussen de haagjes kwam een
‘stiltegebied’ met een trapveldje, een schommel en verschillende zitelementen. In de zone achter de haagjes
is nu een speelzone met klim-, klauter- en evenwichtstoestellen, een picknickbank… De zones werden met
elkaar verbonden door een heuvel met een glijbaan. De
bestaande bomen en de schermbeplanting aan de achterzijde van het parkje bleven behouden.

Gratis probeertickets
De Lijn
In september geven de Stad en De
Lijn de gebruikers van Ver-Assebroek
de mogelijkheid om lijn 1 gratis uit
te proberen. Met het probeerticket
dat zij in de brievenbus krijgen, kunnen ze alleen of met 2, tussen 1 en 30 september, vanaf
een halte op deze lijn een gratis busreis heen en terug
maken naar het centrum. In oktober is het de beurt aan
de bewoners van Sint-Anna en de wijk rond het Bilkske.
Bovendien krijgen ook de bewoners die langs lijn 41 en
42 wonen een probeerticket. Zij kunnen tussen 1 en 31
oktober gratis gebruik maken van deze bus heen en
terug naar het centrum.

Nieuw groen lint in
Sint-Pieters
Sinds begin juli is een nieuwe groenzone open in SintPieters. De oude spoorwegbedding tussen de rotonde
Vaartstraat – Sint-Pietersgroenestraat en de Palingstraat
werd ingericht als wandel– en fietspad met spelelementen, picknickplaatsen, zitplaatsen… Met de aanleg van een
Finse looppiste met houtschors en het voorzien van zeven
fit-o-toestellen is ook gedacht aan de sportievelingen.

Uitwijken houdt halt in
verschillende buurten
In september is de Uitwijkenkaravaan telkens twee dagen
te gast in vier Brugse wijken. De wagens worden in een
cirkel gezet en in en rond de sfeervolle piste is er plaats
voor soepsprookjes, films, een circusvoorstelling, workshops drum en striptekenen, vertel- en voorleesmomenten. Kortom er valt heel wat te beleven tijdens Uitwijken!
Uitwijken is een project van Brugge Plus.
Uitwijken is gratis en vindt plaats op zaterdagnamiddag van
14.00 tot 1.00 uur en op zondag van 9.30 uur tot 18.00 uur.
- zaterdag 8 en zondag 9 september:
grasplein Legeweg (Koude Keuken), Sint-Andries
- zaterdag 15 en zondag 16 september: grasveld SintMichielslaan ter hoogte van Sint-Godelievekerk, Sint-Michiels
- zaterdag 22 en zondag 23 september: grasveld Zandtiende,
Assebroek
- zaterdag 29 en zondag 30 september: speelplein
Babbaertstraat, Sint-Kruis

Info
www.uitwijken.be

<
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Lokale en provinciale
verkiezingen van 14
oktober 2012
Wie is kiezer?
Zowel voor de lokale als voor de provincieraadsverkiezingen moet je:
1.		 Belg zijn
2.		 de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
3.		 ingeschreven zijn in de gemeente van je
		 hoofdverblijfplaats
4.		 niet uitgesloten of geschorst zijn uit het kiesrecht.
Niet-Belgen, namelijk onderdanen van andere lidstaten
van de Europese Unie en onderdanen van lidstaten buiten de Europese Unie, kunnen op 14 oktober ook hun
stem uitbrengen, maar enkel voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zij kregen daarover een persoonlijke brief
en konden zich vooraf laten registreren.

Kiezerslijst
Deze lijst omvat alle kiesgerechtigden (Belgen én de
niet-Belgen die zich hebben laten registreren als kiezer).
Het College van Burgemeester en Schepenen maakte de
kiezerslijst op 1 augustus 2012 op.

Stemming: voor het eerst ELEKTRONISCH
In 2012 verlopen in Brugge de verkiezingen voor het
eerst op elektronische manier. Stemmen met rood potlood is geschiedenis.
De stembureaus zijn open van 8.00 tot 15.00 uur. Als kiezer bied je je aan mét je oproepingsbrief én met geldige
identiteitskaart. Het adres en het nummer van het stembureau zijn vermeld op de oproepingsbrief. De oproepingsbrief vermeldt ook een voorkeuruur om je stem te
gaan uitbrengen. Zo vermijd je lange wachtrijen in het
stembureau.
Het College van Burgemeester en Schepenen stuurt
de oproepingsbrieven uiterlijk zaterdag 29 september
2012 naar de kiezers. Wie geen oproepingsbrief heeft
ontvangen, kan een duplicaat afhalen in de centrale
Bevolkingsdienst of het administratief bureau van zijn/
haar gemeenteafdeling tot de middag van de stemming.

Bruggespraak

Elektronisch stemmen:
hoe gaat dit in zijn werk? (zie ook pag. 14)

• De kiezer meldt zich aan bij de voorzitter en legt zijn
identiteitskaart en oproepingsbrief voor
• De voorzitter overhandigt de kiezer een chipkaart
• De kiezer gaat naar het stemhokje en activeert de
stemmachine met de chipkaart
• De kiezer volgt de instructies op het scherm
• Na bevestiging van de stem neemt de kiezer het stembiljet uit de computer, en ook de chipkaart
• De chipkaart bezorg je terug aan de voorzitter
• De kiezer registreert zijn stem door het stembiljet in
te scannen
• Hij overhandigt zijn stembiljet aan de bijzitter die het
stembiljet in de stembus stopt
• De kiezer krijgt zijn identiteitskaart en zijn oproepingsbrief afgestempeld terug
Om de stemprocedure vlot te laten verlopen, kun je op
verschillende locaties het nieuwe stemsysteem uitproberen. De stemcomputers staan in de administratieve
bureaus op de gemeenteafdelingen (met uitzondering
van de gemeenteafdeling Zwankendamme), in de stedelijke Communicatiedienst (Burg 11) en in het Sociaal
Huis (Hoogstraat 9).
Daarnaast zet de dienst Bevolking acht infosessies op:
- donderdag 13 september: Magdalenazaal Sint-Andries
- dinsdag 18 september: Gemeenschapshuis Zeebrugge
- dinsdag 25 september: Buurtcentrum De Dijk SintPieters
- donderdag 27 september: Wijkcentrum Daverlo (polyvalente zaal), Dries 2, Assebroek
Er zijn telkens twee sessies per locatie voorzien. De
sessies starten om 16.00 en om 20.00 uur.
OCMW Brugge organiseert ook infomomenten rond het
elektronisch stemmen:
- dinsdag 4 september om 14.30 uur: dienstencentrum
't Werftje, Werfstraat 8, t 050 32 60 50
- donderdag 6 september om 14.30 uur: Bruggecentrum, dienstencentrum De Balsemboom,
Ganzenstraat 33, t 050 32 78 80
- vrijdag 7 september om 14.30 uur: Sint-Jozef, dienstencentrum De Garve, Pannebekestraat 33, t 050 32
60 60
- zondag 9 september doorlopend tussen 14.00 en
16.00 uur: Sint-Andries, dienstencentrum Meulewech,
Kosterijstraat 40, t 050 32 70 91

Dossier
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- maandag 10 september om 14.30 uur: BruggeCentrum, dienstencentrum Van Volden, J. Dumeryplein
1, t 050 32 78 90
- dinsdag 11 september om 14.30 uur: Assebroek, dienstencentrum Ter Leyen, Kroosmeers 1, t 050 32 60 10
- woensdag 12 september om 14.30 uur: Sint-Andries,
dienstencentrum Meulewech, Kosterijstraat 40, t 050
32 70 91
- donderdag 13 september om 14.30 uur: Sint-Jozef,
dienstencentrum De Garve, Pannebekestraat 3 - t 050
32 60 60
- zondag 16 september doorlopend tussen 13.00 en
17.00 uur: Brugge-centrum, dienstencentrum De
Balsemboom, Ganzenstraat 33, t 050 32 60 60
- dinsdag 18 september om 14.30 en om 16.30 uur:
Brugge-centrum, Sociaal Huis, Hoogstraat 9, t 050 32
77 70
- woensdag 19 september om 14.30 uur: Assebroek,
dienstencentrum Ter Leyen, Kroosmeers 1, t 050 32 60
10
- dinsdag 25 september om 14.30 en om 16.30 uur:
Brugge-centrum, Sociaal Huis, Hoogstraat 9, t 050 32
77 70
- donderdag 27 september doorlopend van 10.00 tot
17.00 uur: Brugge-centrum, dienstencentrum De
Balsemboom, Ganzenstraat 33, t 050 32 60 60
Inschrijven hoeft niet. Voor meer info kun je terecht in de
dienstencentra, op www.ocmw-brugge.be of op
www.dienstencentra-brugge.be.
Aangezien Bruggespraak begin september gespreid in
de bussen valt, is het mogelijk dat sommige data ondertussen voorbij zijn.

Volmacht

Met volmacht stemmen kan:
- bij ziekte: medisch attest huisarts of behandelende
geneesheer
- om beroeps- of dienstredenen: attest militaire of burgerlijke overheid, werkgever
- door schippers, marktkramer of kermisreiziger en de
leden van hun gezin: attest van de burgemeester
- bij vrijheidsberoving: attest directie inrichting
- om religieuze redenen: attest religieuze overheid
- studenten: attest directie instelling waar hij/zij studeert
- bij reis (tijdelijk verblijf in het buitenland): bewijs reisorganisator, vliegtuigticket, verklaring op eer…
Deze documenten moet je uiterlijk de dag vóór de verkiezingen, dus vóór 14 oktober 2012, indienen. De
gemachtigde moet ook in het stembureau van de volmachtgever kiezen. Elke kiezer kan maar één volmacht
geven of krijgen. Het volmachtformulier is ter beschikking in de centrale Bevolkingsdienst en de administratieve bureaus van de gemeenteafdelingen en is eveneens op www.brugge.be/verkiezingen te vinden. Ook via
het e-loket kun je het formulier verkrijgen.

Info
centrale bevolkingsdienst, t 050 44 82 30, t 050 44 82 23,
t 050 44 86 65 en in de administratieve bureaus van je
gemeenteafdeling, verkiezingen@brugge.be.

Gebruik je stem
De Communicatiedienst heeft de sensibiliseringscampagne ‘Gebruik je stem’ uitgewerkt en bracht alle
Brugse scholen van het secundair en het hoger onderwijs op de hoogte van dit aanbod.

Bezoek De Democratiefabriek

Van 18 september tot en met 10 oktober loopt in de
inkomhall van het Stadhuis de educatieve en interactieve doe-tentoonstelling De Democratiefabriek. De tentoonstelling zet aan tot nadenken over democratie en
burgerschap en sluit perfect aan bij de thematiek van
de verkiezingen. De tentoonstelling richt zich vooral
tot jongeren van de 2e of 3e graad van het secundair
onderwijs, maar kan door iedereen bezocht worden. De
tentoonstelling loodst de bezoeker langs 11 aantrekkelijke modules die een aantal thema’s behandelen zoals
democratie en burgerschap, vrijheid van meningsuiting, conflicten… De groepsbezoeken gebeuren enkel op
reservatie. De individuele bezoeker kan er terecht vanaf
9.30 tot 17.00 uur.

Infostand ‘Gebruik je stem’
In de balieruimte van de Communicatiedienst kun je de
interactieve infostand ‘Gebruik je stem’ bezoeken. Je
krijgt er nuttige info, je kunt er oefenen met de stemcomputer, je kennis testen over de verkiezingen via een
quiz of je kunt er de ‘sociale stemtest’ doen. Groepen
kunnen de infostand bezoeken (na reservatie).

Info
communicatiedienst, burg 11, 8000 brugge,
nele.vandevoorde@brugge.be, t 050 44 81 90

Infowijzer ‘Gebruik je stem’
De infowijzer ‘Gebruik je stem’ bevat basisinformatie over de gemeenteraadsverkiezingen. Je vindt ze
in de Communicatiedienst, de dienst Bevolking en de
gemeenteafdelingen. Scholen kunnen de brochure
opvragen voor het lessenpakket. Je kunt ze ook raadplegen op www.brugge.be/verkiezingen.

Info
Infostand www.brugge.be/verkiezingen.

<
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Digitaal stemmen in 12 stappen

Kies voor een mix –
Divers maakt
sterk
Er zijn nog steeds meer mannelijke
politici dan vrouwelijke. Personen
met een migratiegeschiedenis of met
een beperking zien we nog niet talrijk
aan het werk. Daarom blijft de stedelijke
Emancipatieraad ijveren voor diversiteit in
het bestuur. De slogan ‘kies voor een mix’
en ‘divers maakt sterk’ kom je straks tegen
op affiches, broodzakken en postkaartjes. Je
vindt zo'n postkaartje bij je Bruggespraak.

Info
wil je deze actie ondersteunen?
neem contact op met de diversiteitsdienst, t 050 33 83 15

Bruggespraak

leefmilieu
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Ik hou niet van afval
Wie kent niet de blikjes, flesjes, wikkels, sigarettenpeuken, kauwgomresten, papier, hondenpoep... op straat, in
de berm, op het strand of in het bos. 'Zwerfvuil' belast
niet alleen het milieu maar ook de omgeving. Dit fenomeen draagt bij aan de verloedering en mensen gaan
er zich aan ergeren. Maar zover hoeft het bij ons niet te
komen!
De Stad ontwikkelt heel wat initiatieven om voor een
aangename en nette omgeving te zorgen waar het leuk
vertoeven is. Met de recente affichereeks 'Ik hou niet
van afval' worden verschillende groepen op een ludieke manier warm gemaakt om zelf ook het initiatief te
nemen en hun omgeving proper achter te laten. De nieuwe campagnebeelden zullen op verschillende manieren
in het straatbeeld verschijnen: op de specifieke wagens
van de dienst Leefmilieu en de Groendienst en via verschillende sensibiliseringsbordjes en -affiches.

Naast dit nieuw initiatief zijn er ook nog de talrijke
schoolacties, gerichte sensibiliseringscampagnes tijdens evenementen, opruimacties... Er wordt ook geïnvesteerd in extra vuilnisbakken, straatafvalzuigers en
peukenpalen. De gemeenschapswachten en de politie
worden ingezet om zowel preventief als repressief op te
treden. Krijg jij ook de kriebels van zwerfvuil? Of beter:
kriebelt het om er samen met ons iets aan te doen?
Welke acties plaatsvinden kun je nalezen op www.brugge.be/leefmilieu/projecten.
Volg onze campagnes via facebook 'dienst Leefmilieu
Brugge'!

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

Geluidskaarten
Sinds kort kun je de geluidskaarten van Brugge raadplegen op de website van LNE (departement leefmilieu,
natuur en energie van het Vlaams Gewest) www.lne.be
(onder thema/hinder/geluidshinder/beleid) en op de
Brugse website www.brugge.be (onder leefmilieu/projecten).
Deze kaarten werden opgemaakt op basis van een
Europese richtlijn over een gemeenschappelijke aanpak
van de schadelijke effecten van omgevingslawaai zoals
verkeer, spoorwegen en zware industrie.
In navolging van de opmaak van deze geluidskaarten
moet tegen midden 2013 ook een actieplan worden
opgemaakt. De kaarten worden nauwkeurig geanalyseerd en onderzocht om de belangrijkste problemen
objectief en efficiënt aan te pakken.

De richtlijn legt een aantal minimumeisen vast:
- beschrijving van de agglomeratie, de belangrijke
wegen, belangrijke spoorwegen en andere lawaaibronnen
- bestaande maatregelen voor vermindering van omgevingslawaai en projecten in voorbereiding
- overzicht maatregelen voor de eerstvolgende vijf jaar
met ook acties om stiltegebieden te beschermen. De
maatregelen kunnen onder meer verkeersplanning,
ruimtelijke ordening, lawaaibestrijding aan de bron en
zijn selectie van stillere bronnen
- schatting van het aantal personen dat door geluid
wordt gehinderd.
De geluidskaarten zijn wel opgesteld op basis van de
situatie in 2006. De werkzaamheden aan de Expresweg
(ondertunneling, bermen) zijn dus nog niet opgenomen
in de kaarten.

<
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Bezoek
de beurs
Eco Today
Op zaterdag 22 en zondag 23 september 2012
vindt in de Beurshalle de
tweede editie plaats van
de beurs Eco Today. Maak kennis met duurzame producten, volg workshops of lezingen. De Brugse Milieu- en
Natuurraad opent met een lezing rond gezond wonen.
In de speciaal ontworpen kringlooptuin leer je alles over
composteren. De compostmeesters wijden je graag in
de kunst van het composteren in. Specialisten, waaronder restauranthouder Patrick De Vos en voedingscoach
Sabine Maertens, geven gezonde kookdemonstraties.
Via interactieve touchscreens leer je de werking van de
dienst Leefmilieu kennen. Je komt meer te weten over
het stadslabo, de stadsreiniging, de containerparken,
duurzaamheidscel en administratie. Je leert ook hoe het
met de milieukwaliteit in Brugge is gesteld.
Kom naar de beurs en breng je oude cd’s mee. Je
kunt ze gratis ruilen aan de stand van de dienst
Leefmilieu.

Info
www.ecotoday.be, ingang 3 euro – met de kortingsbon
achteraan je bruggespraak: 2 euro (max 2 pers.).de beurs is
een organisatie van de stad en gil claes producties.

Teken in voor groepsaankoop
groene stroom
Vanaf 5 november 2012 kun je opnieuw intekenen op
de groepsaankoop groene stroom en dit via de website
www.samengaanwegroener.be of via één van de infoloketten. Meer info in de volgende Bruggespraak of neem
contact op met de milieufoon (t 050 33 60 60)

Ontdek de goedkope energieleningen van De Schakelaar

De vereniging De Schakelaar biedt in Brugge voordelige
energieleningen aan. Iedereen kan een dergelijke lening
aanvragen, bijvoorbeeld voor nieuwe ramen, een nieuwe verwarmingsketel, dakisolatie… Er geldt géén inkomensvoorwaarde, maar de woning moet jouw hoofdverblijfplaats zijn. Je kunt tot 10.000 euro lenen tegen
een vaste rentevoet van maximaal 2%. Voor mensen met
minder inkomsten kan de lening zelfs renteloos zijn. De
energielening heeft een looptijd van maximum 5 jaar.

Info
www.deschakelaar.be, t 050 32 64 43, info@deschakelaar.be

Bespaar op je energiefactuur
Wist je dat je in 2012 nog 30% fiscale aftrek krijgt voor
dakisolatie, geplaatst door een aannemer? Je dak isoleren kan je tot 30% besparing opleveren op je energiefactuur. Vanaf 2020 zal het verboden zijn om een woning
te verhuren waar geen dakisolatie aanwezig is. Wie zijn
woning verhuurt aan mensen met minder inkomsten,
kan via De Schakelaar een superpremie ontvangen van
18 euro per m².

Info
voor een gratis en vrijblijvende offerte of meer informatie
kun je terecht op www.deschakelaar.be, t 050 32 64 55 of
via info@deschakelaar.be.

Donderdag Veggiedag:
workshops met kookmoment

MOS-scholen die een vegetarisch aanbod op school
starten of al hebben, maken kans op een workshop
‘vegetarisch koken.’ Er worden 10 workshops weggegeven, scholen kunnen één workshop aanvragen. De vzw
EVA begeleidt de workshop.

Info
dienst leefmilieu, walweinstraat 20, 8000 Brugge,
t 050 44 83 01, leefmilieu@brugge.be,
www.brugge.be/leefmilieu/projecten

Bruggespraak
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KEROUAC &
KAMELEONS OP
JAZZ BRUGGE

Tijdens de zesde editie
van Jazz Brugge verwennen vier Brugse
cultuurhuizen muziekliefhebbers met uitstekende live-concerten. Kris Defoort
wordt geroemd om
zijn piano-improvisaties. Dj Grazzhoppa
is vermaard om zijn scratchsolo’s en zijn DJ Bigband.
Verbonden door hun Brugse roots en een diepgewortelde liefde voor jazz staan ze straks samen op het
podium.
BRUGGESPRAAK Wat valt er jullie op in het festivalprogramma?
KRIS DEFOORT Deze editie lijkt me erg universeel. Het
wordt een mix van pure improvisatie en eigen composities. Er worden ook linken gelegd met klassieke muziek
en vernieuwende elementen. Evan Parker, Claron
McFadden, Django Bates, Aldo Romano: het zijn stuk
voor stuk Europese jazzmuzikanten die niet onder één
noemer te plaatsen zijn. Als ik er één concert moet uitpikken, dan is het dat van Django Bates’ Beloved Bird
Trio op zondag 7 oktober. Bates is een Britse pianist die
de meest waanzinnige dingen componeert.
GRAZZHOPPA Ik kies voor Aka Balkan Moon. Het is
ongelooflijk hoe ze jongleren met ritmewisselingen en
timing. Hun project tijdens Jazz Brugge in combinatie
met balkanmuziek, bewijst hoe ze zichzelf steeds weer
heruitvinden.
BRUGGESPRAAK Wat mogen we van jullie verwachten tijdens Jazz Brugge?
K. DEFOORT Ik breng een soloconcert, wat ik nog zelden doe. Ik hoopte dat ik er ooit eens zou staan en nu
gebeurt het. Eindelijk!
GRAZZHOPPA Ik selecteerde twee bands die iets vernieuwends doen met hedendaagse jazz. Electric Barbarian
zal bestaan uit een jazz- en een strijkkwartet en twee
dj’s. ROOT zal een meer funky swing hebben met een
jazztrio, dj en mc. Bij beide projecten sta ik achter de
draaitafels.

BRUGGESPRAAK Jazz Brugge profileert zich als een avontuurlijk festival. In welke mate is dat ook op jullie van toepassing?
GRAZZHOPPA Toen ik met Kris toerde, ging het meestal
als volgt: we arriveerden op een locatie, deden de soundcheck en gingen erna iets eten. Als ik hem vlak voor het
concert vroeg waarmee we zouden openen, antwoordde
hij droogweg: ‘Ik weet het niet.’ Eenmaal we beginnen,
lukt het wel.
K. DEFOORT Ik stap het podium op zonder te weten waarmee ik zal starten. Die eerste momenten, de energie van
de zaal en het contact met het publiek bepalen de eerste
noot die ik zal spelen. Instant composing, vergelijk het
met Jack Kerouacs schrijfstijl. Op het moment zelf ontdek ik de klank en probeer ik het publiek mee te nemen
op avontuur.
BRUGGESPRAAK Jazz Brugge kiest ervoor om jazz te verweven met klassieke muziek. Welke meerwaarde biedt zo’n
cross-overproject?
GRAZZHOPPA De combinatie klassiek, jazz en dj zijn perfect mogelijk. Electric Barbarian bewijst dat een dj meer
kan dan enkel wat plaatjes opleggen. Door het strijkkwartet is er minder ruimte voor improvisatie. Voor
klassieke musici moet alles uitgeschreven zijn. Ik functioneer net andersom en die wisselwerking maakt het zo
interessant.
K. DEFOORT Cross-over moet noodzakelijk zijn en die
noodzaak moet ik voelen. Een strijkkwartet dient niet
om ‘tapijten’ te spelen waar de jazzmuzikanten dan
overheen improviseren. In dat geval kies je beter voor
een keyboard.
Het tweejaarlijks festival JAZZBRUGGE is een samenwerking tussen: Het Concertgebouw, Kunstencentrum
De Werf, de Brugse Musea en vzw Jazz Brugge.

Info
jazz brugge 2012, van 4 tot 7 oktober in het concertgebouw,
sint-janshospitaal (museum in mariastraat 38), dagtickets
kosten 25 euro in voorverkoop, 30 euro aan de deur, vierdaags
abonnement 75 euro, t 050 33 05 29 of 070 22 33 02,
www.jazzbrugge.be of www.dewerf.be,
ticketbalie in&uit (concertgebouw)

<
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September Jazz 2012
pakt uit met 16de editie
September Jazz is uitgegroeid tot een jaarlijkse vaste
afspraak voor elke muziekliefhebber in de Brugse regio
en daarbuiten. Met telkens een zorgvuldig uitgekiende
selectie aan absolute topacts uit de hedendaagse jazzwereld vormt September Jazz op zaterdag 8 september
in de stedelijke basisschool De Ganzenveer (Bilkske)
een gedroomde (gratis) start van het nieuwe muzikale
seizoen in Brugge. Ook dit jaar presenteert programmator en bezieler Willy Schuyten terug drie steengoede
groepen uit verschillende uithoeken van het jazz universum. Vandaar ook de titel van deze editie "Directions".

TALKING COWS
Dit vrolijke Nederlandse kwartet kwam tot stand onder
impuls van pianist Robert Jan Vermeulen en saxofonist
Frans Vermeerssen. Waar Vermeulen oorspronkelijk
vooral thuis was in de straight-forward jazz uit de jaren
'50 en '60, kon je Vermeerssen eerder situeren binnen
de befaamde Nederlandse impro-beweging.
Breng deze twee werelden samen en je krijgt een interessant uitgangspunt voor een nieuw kwartet. Ze lieten
zich hiervoor omringen door twee interessante jonge
spelers uit de Nederlandse jazzscene: bassist Dion
Nijland en prijswinnend drummer Yonga Sun.

STÉPHANE GALLAND'S "LOBI"
Stéphane Galland is ongetwijfeld één van de strafste
drummers uit ons jazzland. Zijn virtuoze speelstijl en

zijn hoge kameleon-gehalte, waarmee hij zich de meest
uiteenlopende stijlen eigen weet te maken, zijn een
waar handelsmerk geworden. Samen met zijn groep
AKA Moon wist hij een unieke plaats in te nemen in de
Belgische en bij uitbreiding Europese jazzscene.
In 2011 krijg hij van het Gaume Jazz Festival een creatie-opdracht dat resulteerde in dit multiculturele project "Lobi" (betekent zoveel als gisteren en morgen), wat
perfect vertaald wordt in de muziek, die enerzijds elementen puurt uit de jazz- en diverse etnische muziektradities, maar ze tegelijk in dialoog brengt met de
moderne structuren en de avant-gardistische spirit uit
de hedendaagse jazz.

CÉLINE BONACINA invites NGUYÊN LÊ
De Franse saxofoniste Céline Bonancina beheerst zowel
de tenor-, de alt-, als de imposante baritonsaxofoon. Ze
werd dan ook reeds verscheidene malen bekroond en
won diverse concours.
Nadat ze haar muzikale studies had volbracht en enkele
jaren in verschillende Parijse big bands speelde, verhuisde ze eind jaren '90 naar het voormalige Franse
eiland in de Indische Oceaan, La Réunion. Daar was ze
vaak te zien aan de zijde van pianist Omar Sosa. Ook
haar eigen trio waarin ze sinds 2004 actief is, vond daar
zijn oorsprong. In dit trio vinden we de Franse elektrische bassist Kevin Reveyrand en de Frans-Polynesische
drummer Hary Ratsimbazafy.

Dienst Cultuur zoekt kunstenaars!
De dienst Cultuur ondersteunt al jaren het Brugse verenigings- en culturele leven door het toekennen van subsidies, het uitlenen van materiaal en het ter beschikking
stellen van verschillende zalen. De dienst organiseert
ook projecten die kansen geven aan Brugse kunstenaars
die door de mazen van het professionele kunstennet
dreigen te glippen.

Bezorg de ingevulde strook achteraan deze
Bruggespraak aan de dienst Cultuur, Burg 12, 8000
Brugge of stuur je gegevens - naam, adres, e-mail
en eventueel een beschrijving van de kunstvorm die
je beoefent - naar dienst.cultuur@brugge.be met als
onderwerp ‘KUNSTENAAR,’ zodat je verder op de hoogte
blijft van nieuwe ontwikkelingen.

De dienst Cultuur wil zo goed mogelijk inspelen op de
noden van vrijetijdskunstenaars en de werking naar deze
specifieke doelgroep uitbreiden. Daarom is de dienst op
zoek naar zoveel mogelijk Brugse amateurkunstenaars.

Info

Ben je in je vrije tijd actief bezig met kunst, in de breedste zin van het woord? Aarzel niet en maak je bekend!
Samen met de dienst Cultuur kun je de creativiteit in
onze stad op een nóg hoger niveau tillen!

Bruggespraak

dienst cultuur, burg 11, 8000 brugge, t 050 44 82 73,
dienst.cultuur@brugge.be

Blijf op de hoogte van de activiteiten van de dienst
Cultuur en schrijf je via dienst.cultuur@brugge in op
onze nieuwsbrief! Je vindt ‘dienst Cultuur Brugge’
ook terug op facebook.
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Freek Braeckman presenteert ‘Lees Meer!’
Met J. Bernlef, Annelies Verbeke en Peter Terrin heeft
de eerste aflevering van het nieuwe boekenprogramma
‘Lees Meer!’ een affiche vol prijswinnaars. Vaste presentator van dienst is voormalig VRT-nieuwsanker Freek
Braeckman. ‘Lees meer!’ vindt telkens plaats om 11.00
uur op een zondagvoormiddag in het Concertgebouw.
De aftrap wordt gegeven op 30 september. ‘Lees Meer!’
vervangt ‘De Oogst van het Seizoen’, het vroegere boekenprogramma van de bibliotheek.
In heel wat Vlaamse huiskamers staat ‘Hersenschimmen’
van J. Bernlef in de boekenkast, maar Bernlef is meer
dan het bekende boek over dementie. Op ‘Lees meer!’

stelt hij zijn kortverhalenbundel ‘Help me herinneren’
voor. Het verhalenbundelaspect heeft Bernlef gemeen
met Annelies Verbeke die uitgenodigd is naar aanleiding
van haar bloemlezing ‘Naar de stad. De mooiste stadsverhalen van de 21ste eeuw’ dat ze samen met Sanneke
van Hassel samenstelde. Bij Peter Terrin en zijn ‘Post
mortem’ staat de moeilijke verhouding tussen feit en fictie binnen een autobiografie centraal.

Info en reserveren
www.ticketsbrugge.be of in&uit-balie, tickets 7 euro /
5,95 euro (senioren) / 5 euro (vrienden biekorf) / 3,50 euro
(discoverypas)

De Nacht van de Bibliotheek
Op zaterdag 20 oktober 2012 sluit Hoofdbibliotheek
Biekorf om 17.00 uur de deuren om ze om 19.30 uur
opnieuw te openen voor de Nacht van de Bibliotheek met
een programma vol klinkende namen uit alle hoeken van
het culturele veld.
Schrijfster, neerlandica en filosofe Connie Palmen doet
meer dan een belletje rinkelen. Haar literaire debuut
‘De wetten’ werd een bestseller, ze had een relatie met
de bekende journalist Ischa Meijer die plots overleed,
won de prestigieuze AKO-Literatuurprijs en presenteerde op de Nederlandse televisie een seizoen lang
‘Zomergasten’. Met het overlijden van politicus Hans van
Mierlo in 2010 kwam voor de tweede maal een abrupt
einde aan haar liefdesrelatie.
Al evenmin te missen zijn: Pieter de Poortere, beter
bekend als de tekenaar van het weergaloze ‘Boerke’,
stand-upper Bert Gabriëls, bekend van ‘Zonde van de
zendtijd’, auteurs Peter Buwalda (o.v.) met zijn opgemerkte debuut ‘Bonita Avenue’ en Erik Vlaminck die
met ‘Suikerspin’ terecht doorbrak bij het grote publiek,
muzikant De Held en de poëtische verzen van Tjitske
Jansen, Bernard Dewulf en Maarten Inghels.

Verwendag en Grote
Boekenverkoop

Info

Op zaterdag 20 oktober start
de Bibliotheekweek met een
Verwendag in de bibliotheekfilialen. De week voordien, op vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober
organiseert de bibliotheek de
jaarlijkse Grote Boekenverkoop.
Op vrijdag is dat van 9.30 tot 19.00 uur, op zaterdag
van 9.30 tot 17.00 uur. De koopjes zijn te vinden in
Theaterzaal Biekorf.

www.brugge.be/cabrio voor updates over het programma
of in de folder in de bibliotheken

Info
www.brugge.be/cabrio
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Week van de Fair Trade
Van 3 tot 13 oktober staat eerlijke handel weer Centraal
tijdens De Week van de Fair Trade. Brugge doet mee.
Chocolatier Guillaume bereidt het bekende ‘Brugse
Zwaantje’ met fairtradechocolade. Je kunt het proeven
tijdens de actie ‘united in fair trade’ op 3 oktober 2012
en ontdekt er ook het verhaal achter de praline. De actie
is een initiatief van de studenten sociale agogiek van
Howest in samenwerking met de Noord-Zuiddienst.
Een aantal Brugse horecazaken zetten unieke fairtradegerechten op hun menukaart. Bovendien krijg je met
de kortingsbon van 5€ vermindering op het fairtradegerecht. Een lijst van deelnemende horecazaken én de kortingsbon vind je op de website www.brugge.be/fairtrade
Deze actie is een initiatief van de Noord-Zuiddienst in
samenwerking met Fed.Ho.Re.Ca Brugge.

Kookje Fair Trade Sprookje

Fairtrade-ontbijt of –lunch

De Week van de Fair Trade kun je op school een fairtrade-ontbijt of –lunch organiseren. Bestel informatieve
placemats via noordzuiddienst@brugge.be. Neem ook
deel aan de ‘Smeer ze’-campagne van Oxfam waarbij
jouw school kans maakt op leuke prijzen.

Info
www.oxfamwereldwinkels.be/smeerze

Ontwerp een fairtradekunstwerk

Op 10 oktober 2012 kunnen de allerkleinsten genieten van Kookje Fair Trade Sprookje, verteltheater met
muziek en een vleugje toverij. Na de voorstelling kunnen
kinderen zelf een fairtrade gerechtje maken. De workshop duurt een uurtje. Plaats van afspraak is de NoordZuiddienst, Oostmeers 105. Om 14.00 uur zijn de kids
tussen 3 en 6 jaar aan de beurt, om 16.00 uur zijn dat de
kids tussen 6 en 10 jaar. Deelnemen kost 2 euro. Ouders
of grootouders zijn welkom om mee te volgen.

Fair Trade op school
Breng het thema eerlijke handel tijdens de Week van
de Fair Trade in de klas. De Noord-Zuiddienst helpt je
op weg met verschillende educatieve materialen, onder
meer een nieuwe workshop rond eerlijke handel (gratis).
Speciaal voor de Week van de Fair Trade wordt aan de
workshop een korte kooksessie gekoppeld. Je kunt kiezen uit twee locaties: Cash & Carry Oxfam Wereldwinkel
of Noord-Zuiddienst, van 8 tot 12 oktober 2012, de workshop duurt 2 uur. Geschikt voor max. 25 leerlingen.

Om te vieren dat Brugge al 5 jaar de titel Fair Trade
Stad draagt, roepen we alle leerlingen van de 1ste graad
secundair op om een mooi fairtradekunstwerk te maken.
Alle kunstwerken zullen op 10 mei 2013 (Dag van de Fair
Trade) te bezichtigen zijn in het centrum. De uiterste
inleverdatum voor de kunstwerken is 1 mei 2013.

Info

Info

schrijf je in voor het sprookje en de workshop
vóór 21 september via noordzuiddienst@brugge.be
of op t 050 44 82 44.

www.brugge.be/fairtrade

Bruggespraak
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Zesde editie: Week van de Smaak
De Week van de Smaak pakt uit met een koekjeswedstrijd. Bak een koekje met minstens twee fairtradeproducten. Je herkent ze aan het Max Havelaar-label op de
verpakking. Cake en ander gebak zijn uitgesloten.
De winnaar kan zijn of haar koekje op zaterdag 17
november voorstellen aan pers en publiek. Het winnende recept wordt gepubliceerd in het Oxfam magazine.
De winnaar krijgt ook een mand vol heerlijke fairtradeproducten.
Op zaterdag 17 november krijg je ook een mix van
(h)eerlijke workshops voorgeschoteld: koekjes bakken,
wijn proeven, koken, tuinieren, …

Info & inschrijven
op www.vormingplus-brugge.be
wedstrijdreglement: noordzuiddienst@brugge.be

Zuiddag voor werkgevers en organisaties: Maak een job vrij
op 18 oktober

11.11.11 voert opnieuw campagne
voor het klimaat
Wereldwijd zijn er 26 miljoen klimaatvluchtelingen. 325
miljoen mensen kampen met ernstige gezondheidsproblemen door de klimaatverandering. Heel vaak zijn het
daarbij de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen die getroffen worden. In vele kwetsbare gebieden
stijgen de voedselprijzen en dreigt er honger. Daarom
zet 11.11.11 een tweede campagnejaar in op de gevolgen
van de klimaatopwarming.
Tijdens het weekend van 11 november komen de vrijwilligers voor 11.11.11 bij je langs. Wil je zelf vrijwilliger
worden? Stuur vrijblijvend een e-mail naar noordzuiddienst@brugge.be

Sing for the Climate

Op donderdag 18 oktober 2012 is het
Zuiddag in Vlaanderen en Brussel.
Scholieren uit het vierde, vijfde,
zesde en zevende middelbaar gaan
een dagje werken in een bedrijf, organisatie of bij een
particulier. Hun loon van minimum 40 euro schenken ze
aan een jongerenproject in het Zuiden.
Elk jaar stellen kleine en grote bedrijven, organisaties
en particulieren zich kandidaat om de Zuiddag-jongeren
aan het werk te zetten. Je verbindt je heel duidelijk aan
een project, er wordt gewerkt én bovendien ontmoet je
potentiële nieuwe werknemers. De Stad toont als werkgever alvast het goede voorbeeld: jij toch ook?
De opbrengst van Zuiddag 2012 gaat dit jaar naar een
jongerenproject rond kwaliteitsonderwijs in de sloppenwijken van Caracas in Venezuela.

Info
maak een job vrij op 18 oktober 2012 en post die op
http://jobbank.zuiddag.be. kijk voor meer info op
www.zuiddag.be of mail naar noordzuiddienst@brugge.be

Kom op zondag 23 september naar het Astridpark en
zing mee voor het klimaat. Zangeres Hannelore Bedert
zingt er om 14.00 uur samen met jou het klimaatlied ‘Do
it Now.’ In het hele land vinden die dag zangmanifestaties plaats op initiatief van Nic Balthazar, 11.11.11 en
de Klimaatcoalitie. Alle zangmomenten worden gefilmd
om met dat materiaal een gezamenlijke clip te maken.
Die wordt naar aanleiding van de klimaattop in Doha de
wereld ingestuurd.

Info
kom je? registreer je dan op www.singfortheclimate.com.
je vindt er ook alle info over de sing, het programma en
het klimaatlied.

<
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Digisenior maakt
senioren wegwijs in de
digitale wereld
Leerlingen van het zesde jaar Informaticabeheer van het
VHSI leren senioren tijdens drie lessen werken met de
computer en brengen hen enkele basisgegevens bij rond
internet, e-mail, chatten, beveiliging … Elke senior krijgt
individuele ondersteuning. De volgende reeks Digisenior
vindt plaats op 3 oktober, 10 oktober en 17 oktober 2012,
telkens van 9.30 tot 11.30 uur, onthaal vanaf 9.00 uur. Op
woensdag 17 oktober vindt een les plaats in de bibliotheek
Biekorf. Inschrijven kost 5 euro. Wees er snel bij, want het
aantal plaatsen is beperkt.

Leven in een krabbenmand
‘Leven in een krabbenmand’, op vrijdag 16 november 2012 om
20.00 uur in de Stadsschouwburg, is een theatermonoloog met
Marleen Merckx (bekend als Simonneke in Thuis) in de hoofdrol. De voorstelling is gebaseerd op de waargebeurde roman
‘Ik ben iemand/niemand’ van Guy Didelez en Lieven De Pril.
Een vrouw vertelt over haar leven in armoede in ons land. Een
aangrijpend, humoristisch en soms hard relaas waarin kracht
en doorzettingsvermogen in beeld worden gebracht. De werkgroep Brugge Dialoogstad, actief rond armoedebestrijding,
nodigt iedereen uit. Verborgen armoede is in onze welvaartsmaatschappij nog steeds een harde realiteit voor één op tien
gezinnen.

Info en inschrijven

Info en tickets

vhsi, joke goethals, spoorwegstraat 14,
8200 sint-michiels, 050 40 68 68 of vhsi@vhsi.be

ticketverkoop start op 17 september, bespreekbureau cc
brugge, t 050 44 30 60, genummerde tickets af te halen (hou
rekening met de bijkomende reserveringskost van 1 euro)
of tegen betaling via verzending te bekomen. er zijn speciale
tarieven voor studenten en senioren vanaf 60 jaar.

Oktober, internationale borstkankermaand
In oktober, de internationale borstkankermaand,
laten vrouwen tussen 50 en 69 massaal naar
‘hun borsten kijken’. Vroegtijdige opsporing van
borstkanker maakt de kans op genezing veel groter. Ook in Brugge worden acties op touw gezet.
Deelnemende bakkers bieden unieke taartjes aan,
vrouwenverenigingen organiseren verrassende
workshops … . Vrouwen krijgen de mogelijkheid
om een blik te werpen achter de schermen in de
mammografische eenheden en het Centrum voor
Borstkankeropsporing. Uiteraard wordt ook heel
wat informatie verspreid over borstkankeropsporing en -behandeling.

Info
logo brugge-oostende, joke goethals, t 050 32 62 94,
joke.goethals@logobrugge-oostende.be
info over gratis borstkankeronderzoek, vroegtijdige
opsporing van borstklierkanker vzw, t 050 32 70 64 of
t 0800 99 088, info@vobvzw.be
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Diabetes: ook bij
jou in de buurt
In ons land zijn er meer dan 600.000
mensen met diabetes. Minstens een
derde hiervan weet niet dat ze de ziekte
heeft. Diabetes wordt nochtans best zo
snel mogelijk opgespoord en behandeld. De Stad, de Vlaamse Diabetes
Vereniging vzw afdeling Brugge, HABO,
LMN Brugge-Oostende-Houtland en de
KHBO lanceren daarom een informatie- en sensibiliseringscampagne. Het
hoogtepunt van deze actie is op woensdag 14 november 2012, Wereld Diabetes
Dag. Van 10.00 tot 20.00 uur vindt dan
een infomarkt plaats in de Stadshallen.
Iedereen kan er gratis zijn/haar bloedsuikerwaarde laten bepalen.
Om 20.00 uur, volgt het toneelstuk ‘Nu zegt hij lieveke’,
een monoloog gespeeld door Marleen Maes (bekend van
gastrollen in o.a. Familie). Deze voorstelling bijwonen kost
3 euro. Hiervoor is vooraf inschrijven wel nodig, want het
aantal plaatsen is beperkt. Dit kan via dienst Welzijn, Burg
12, 8000 Brugge - t 050 32 67 71 of naar dienst.welzijn@
brugge.be.

Nieuw seizoen voor het
Cultuurcentrum
In 2012-2013 wordt gefocust op de singer-songwriter en dan vooral die van het Nederlandstalige
lied. West-Vlaming Wannes Capelle opent
het seizoen op 22 september 2012. Radio 1
omschreef zijn tweede plaat 'Ploegsteert' als een
sfeervol schijfje over leven en liefde dat klinkt als
Willem Vermandere ontmoet Eels ontmoet Neil
Young. Verder in het seizoen komen ook Jan de
wilde, Arne Vanhaecke, Lieven Tavernier, Kris De
Bruyne, De Mens, … aan bod. Mis ook de grandioze concerten van internationale artiesten zoals
Don McLean, Ute Lemper, Steve Harley, Dianne
Reeves en Chi Coltrane niet.
Op zondag 23 september staat de familievoorstelling 'Bramborry' geprogrammeerd. Samen
met drie saxofonisten gaan de allerkleinsten
op ontdekking in een muzikaal prentenboek.
Vanaf september is ook de nieuwe familiefolder
beschikbaar.

Info
het volledige programma vind je op www.diabetes.be/brugge

‘Dementie samen dragen’,
Werelddag Dementie 2012
De Vlaamse Alzheimer Liga vzw programmeert dit jaar de
traditionele Werelddag Dementie op 15 september 2012
in Brugge. Onze stad was immers laureaat bij de EFIDawards voor het project ‘Samen voor een dementievriendelijk Brugge’. Alle goede zorgen voor de vele inwoners
met dementie worden op de Werelddag onder de aandacht
gebracht. De slogan is dit jaar dan ook ‘Dementie samen
dragen’.
De deelnemers worden ontvangen op het Stationsplein en
kunnen er kiezen voor een begeleide wandeling met stadsgids of Brugge verkennen op eigen houtje. In de stadskern
zijn er verschillende tentoonstellingen, voordrachten… rond
het thema dementie. Om 16.00 uur is de slothappening
gepland in het Provinciaal Hof, gevolgd door een verrassingsact op de Markt om 17.00 uur.

Info
het gedetailleerde programma kun je raadplegen op
www.dementievriendelijkbrugge.be. inschrijven voor de
werelddag dementie 2012 kan op www.alzheimerliga.be
of per brief naar vlaamse alzheimer liga vzw, stationstraat
60-62, 2300 turnhout of telefonisch op 014 43 50 60 of
gratis op 0800 15225 www.alzheimerliga.be of
www.dementievriendelijkbrugge.be

Tegelijk opent in De Bond de tentoonstelling
'Schriftuur'. In deze groepstentoonstelling wordt
gezocht naar de hand van de kunstenaar. De
bezoeker krijgt unieke tekeningen en schetsen te
zien van internationaal gevestigde namen zoals
Jan Fabre of Marina Abramovic. Jonge kunstenaars brengen ook nieuwe tekeningen aan op de
wanden van De Bond.
Hou je van een uitdaging? Kom dan zeker
naar de dansvoorstelling/performance van Ivo
Dimchev op vrijdag 28 september. Dimchev wordt
beschouwd als één van de meest opmerkelijke
en grensverleggende performers van de huidige
kunstscène.
In september komt ook het gloednieuwe tweemaandelijkse magazine uit. Ontvang het gratis in
de bus via aanvraag op t 050 44 30 40 of e cultuurcentrum@brugge.be. In het bespreekbureau en
bij In&Uit kun je ook postkaartjes aankopen met
mooie afbeeldingen van de Stadsschouwburg.

<
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1 jaar gemeentelijke
administratieve boetes
(GAS) in Brugge
Sinds 1 juni 2011 maakt de Stad gebruik van gemeentelijke administratieve geldboetes. Met deze boetes kan de
Stad allerlei vormen van overlast beteugelen. De boetes
bedragen tot op vandaag maximaal 250 euro (of max.
125 euro voor minderjarigen). Brugge startte voorzichtig met de invoering van het sanctie-instrument. In 2011
werd het enkel ingeschreven in ‘het algemeen reglement afval en openbare netheid’. In het voorjaar 2012
kwamen daar nog twee verordeningen bij, namelijk de
‘politieverordening verbod op consumptie van alcoholische dranken op de openbare weg in uitgaansbuurten’
en de ‘politieverordening betreffende het gebruik van de
openbare weg (artikel 6bis betreffende het aanklampen
van voorbijgangers door horecazaken)’.
Concreet resulteerde de invoering van de gemeentelijke
administratieve boetes in 210 vaststellingen in 2011 en
in 239 vaststellingen in de eerste zes maanden van 2012.
De vaststellingen hebben, zowel in 2011 als in 2012,
voornamelijk betrekking op wildplassen en sluikstorten van huishoudelijke afval. In 2012 werden ook vaak
vaststellingen van zwerfvuil gedaan. De vaststellingen
leidden in ongeveer ¾ van de gevallen tot een boete.
Soms kan geen boete worden opgelegd, bijvoorbeeld
omdat de sluikstorter niet bekend is of omdat positief
kon bemiddeld worden. Dit laatste is verplicht als het
gaat om minderjarigen. Het aantal minderjarigen was in
2011 beperkt (slechts 7 minderjarigen) maar hun aandeel is in 2012 gestegen tot 25% van alle vaststellingen.
Oorzaak van deze opmerkelijke stijging is de grotere
alertheid op vlak van zwerfvuil.

Algemeen levert de toepassing van de gemeentelijke
administratieve boetes positieve resultaten op. Bepaalde
vormen van overlast die tot voor kort nauwelijks konden
worden bestraft, worden zo aangepakt. Zo zijn de overlastlocaties op het vlak van sluikstorten van huishoudelijk afval gevoelig verminderd en de invoering van de
'beperking op consumptie van alcohol op de openbare
weg’ heeft bijgedragen aan een daling van de problemen
in de uitgangszone.

Info
www.brugge.be/gas.

Inbraak- en
diefstalpreventie op beurs
‘Bouwen Wonen Nu’
De Preventiedienst is met de stand ‘inbraakpreventie’
een trouwe gast op de beurs ‘Bouwen Wonen Nu’. Ook dit
jaar kun je er terecht voor informatie, folders en brochures over de beveiliging van je woning of beroepslokaal.
Er zijn heel wat leuke gadgets en je kunt deelnemen aan
de digitale diefstalpreventiequiz. Kom met je bouwplan
langs en we stellen een beveiligingsplan op. Je kunt ook een gratis plaatsbezoek aanvragen bij je thuis.
Wist je trouwens dat je voor inbraakvertragende investeringen een belastingvermindering kunt krijgen?

Info
bouwen wonen nu, van vrijdag 16 t.e.m. zondag 25 november 2012, beurshalle,
www.bouwenwonennu.be of www.brugge.be/preventie
inbraak- en diefstalpreventie, t 050 44 88 86, preventie.politie@brugge.be , www.brugge.be/preventie
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Nieuwe geluidsnormen voor
elektronisch versterkte
muziek
Sinds januari gelden nieuwe geluidsnormen voor
muziekactiviteiten met elektronisch versterkte muziek.
De nieuwe normen moeten de gehoorschade bij een
optreden beperken, maar moeten ook de muziek de
nodige kansen geven. Er zullen drie categorieën uitbatingen zijn. De uitbater kiest zelf in welke categorie hij
wil actief zijn. Hoe hoger de categorie, hoe hoger het
toegestane geluidsniveau, maar ook hoe meer eisen
er gesteld worden qua geluidsmeting en (preventieve)
omkadering. De nieuwe regelgeving is behoorlijk complex en daarom zal de Stad een uitgebreide informatiecampagne voeren voor uitbaters en organisatoren.
Er werd al een brochure verspreid en een infosessie
gehouden voor de uitbaters van feest- en fuifzalen. Op
24 september is een informatievergadering voor alle
Brugse café-uitbaters gepland.

Feesten moet leuk blijven
Feesten in Brugge kan en moet. Op zaterdag 22 september 2012 organiseert Suburb Soundz voor de derde keer
het ‘Elements Festivals’ voor jongeren op de weiden
van ‘Stal Tillegem’. Op zes podia komen electro, house,
dubstep… aan bod. De Stad ondersteunt dit initiatief op
verschillende manieren. Ook de dienst Preventie zal er
actief aanwezig zijn. In samenwerking met de jeugdadviseurs van het JAC (Jongeren Advies Centrum) wordt
een sensibiliseringsactie op poten gezet rond alcohol- en drugpreventie. Via leuke acties – de alcoholbril,
blaastest en quizvragen - staan de feestvierders even
stil bij het gebruik van alcohol en andere drugs. Ook het
preventieproject ‘Vitalsounds’ is aanwezig. Vitalsounds
biedt jongeren wetenschappelijk correcte en bruikbare
informatie aan over drugs, veilig seksueel contact en
gehoorschade tijdens het uitgaan.

Info
niek.vanmaeckelberghe@brugge.be of op
http://www.facebook.com/preventiedienstbrugge

Iedereen kan de brochure ‘nieuwe geluidsnormen’
downloaden via de website van de stad www.brugge.be/
preventie en doorklikken naar ‘positief uitgaan’.

Gemeenschapswachten mobiel
Om de patrouilles van de Gemeenschapswachten efficiënter te maken,
kregen de gemeenschapswachten hun
eigen herkenbare fietsen. De look van de
fietsen sluit mooi aan op het paarse uniform. De Gemeenschapswachten trekken
er zo vlot en snel op uit. Nog nieuw bij
de gemeenschapswachten is de mobiele
fietsmarkeerstand waarmee ze in het
najaar regelmatig in de stad zullen opduiken om fietsers uit te nodigen hun fiets te
laten markeren. Deze acties worden niet
op voorhand aangekondigd en vullen de
andere, aangekondigde acties aan.

Info
www.brugge.be/preventie, fietsmarkeerdienst,
hooistraat 17, 8000 brugge

<
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Openluchttentoonstelling
Cycle Chic
De Stad Brugge en Bond Beter Leefmilieu hebben de
krachten gebundeld om de Brugse fietscultuur te bevorderen. In mei en juni werd de Brugse fietser op de
gevoelige plaat vastgelegd. Daarna kon er gestemd worden via facebook op de favoriete portretten. Een selectie
van 20 foto’s worden op grote panelen tentoongesteld
tijdens de maand september tussen de Dampoort en de
Kruispoort langs de Vesten. Benieuwd naar de geselecteerde portretten? Spring dan op je fiets en verken de
fototentoonstelling.

Voorverkoop vervoerbewijzen
De Lijn
Al enkele jaren bestaat de mogelijkheid om vervoerbewijzen voor De Lijn
in voorverkoop aan te kopen. Daarvoor kon je terecht in de Lijnwinkel of
in de externe verkooppunten, zoals de lokale krantenwinkel of supermarkt. Door vervoerbewijzen in voorverkoop te verkopen, kan De Lijn
de stiptheid en de doorstroming van haar voertuigen verhogen. De
vervoerbewijzen in voorverkoop zijn bovendien tot 50% goedkoper
dan wanneer je ze aankoopt bij de chauffeur. De lijst van alle voorverkooppunten in Brugge vind je op www.brugge.be/mobiliteit > De Lijn >
Voorverkooppunten.
De Lijn blijft investeren in de uitbreiding van haar verkoopnet. Zo is het
vanaf nu mogelijk om ook online de vervoerbewijzen van De Lijn tegen
voorverkooptarief aan te schaffen. Voor deze nieuwe dienst werkt De
Lijn samen met het eShop-kanaal van bpost (www.delijn.be/verkooppunten/eshop.htm). Als je een bestelling plaatst voor 15.00 uur, worden
de vervoerbewijzen je de volgende dag aangeleverd, samen met je dagelijkse postbedeling. Voor meer info kun je terecht op de website van De
Lijn (www.delijn.be).
Daarnaast blijft het nog altijd mogelijk om via sms je vervoerbewijs aan
te schaffen. Wie een sms-ticket wil kopen, smst’vóór hij opstapt een
bestelcode naar het verkort nummer 4884. Voor een sms-ticket van 60
minuten is dat ‘DL’, voor een sms-ticket van 120 minuten ‘DL120’. Na
enkele seconden krijgt de reiziger een bevestigings-sms die geldt als
vervoerbewijs. Tijdens de geldigheidsduur van het sms-ticket mag de reiziger onbeperkt overstappen. Als de reis langer duurt, moet de reiziger
een nieuw sms-ticket of een ander vervoerbewijs kopen. Het is belangrijk dat, net zoals bij de andere vervoerbewijzen van De Lijn, de klant zijn
sms-ticket koopt alvorens hij op het voertuig stapt. Een sms-ticket voor
60 minuten is tot 28% goedkoper dan een biljet bij de chauffeur.
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Nagelnieuwe ondergrondse
‘Fietsenparking Zand’

Hernieuwen
bewonersvignetten

Vanaf 22 september 2012 kunnen fietsers hun rijwiel
toevertrouwen aan de gratis Fietsenparking Zand. Deze
ondergrondse fietsenparking op 't Zand is 24/24 uur
open en staat onder permanente camerabewaking. De
fietsenparking is volledig afgesloten en elke fietsenstalling beschikt bovendien over een eigen elektronisch slot.
Dit is een primeur voor België in een ondergrondse parking.

De geldigheidsperiode van heel wat bewonersvignetten voor
de zones in de binnenstad loopt op 14 oktober ten einde. Er
zijn 2 mogelijkheden om je vignet te hernieuwen: op elektronische wijze via het “e-loket” (ook voor betalende vignetten)
ofwel aan de balie van de Mobiliteitswinkel op de Burg. Alle
informatie over het 'e-loket' vind je terug op www.brugge.
be/mobiliteit. Is het de eerste keer dat je een bewonersvignet aanvraagt of heb je een nieuwe nummerplaat, dan moet
je wel naar de Mobiliteitswinkel op de Burg komen (met
identiteitskaart of SIS-kaart én inschrijvingsformulier).

In de Fietsenparking kan iedereen terecht die een
bezoekje brengt aan de stad en zijn fiets veilig en droog
wil stallen. Om dit te doen heb je een gepersonaliseerde
kaart nodig waarvoor je eenmalig een vergoeding van 5
euro betaalt. De kaart geeft je -in het paviljoen van de
parking kant Noordzandstraat- exclusief toegang tot de
speciale fietsenlift bovengronds die je naar de fietsenparking op niveau -1 van de parking brengt. Met diezelfde kaart open je ook de beveiligde toegangsdeur van de
fietsenparking en vervolgens gebruik je hem om je fiets
te vergrendelen in het elektronisch slot en bij vertrek
weer te ontgrendelen.
Je kunt de fietsparkeerkaart aanvragen en afhalen aan
de klantenbalie van Interparking. Je kunt de kaart ook
aanvragen via fietsenparking@interparking.com of met
gratis aanvraagformulier dat je vindt in de folder die in
alle parkings, gemeenteafdelingen en mobiliteitswinkel
zal liggen. Dit formulier vind je ook op www.brugge.be/
mobiliteit en dan doorklikken naar fietsen > fietsenparking zand.
Na de aanvraag verwittigt Interparking je wanneer je je
kaart mag afhalen.
Let op: de Fietsenparking Zand is geen permanente fietsenberging voor privé-gebruik. Fietsen die langer dan
drie dagen onafgebroken worden gestald, zullen worden
weggenomen.
Op Autoloze Zondag van 16 september licht de
Fietsenparking Zand al een tipje van de sluier. Meer info
vind je in de brochure bij deze Bruggespraak.

Info
interparking, hoefijzerlaan 12, 8000 brugge tel. 050 33 90 30

Nog tot en met woensdag 31 oktober is de Mobiliteitswinkel
ruimer open. Tijdens de weekdagen is de Mobiliteitswinkel
open tussen 8.30 en 12.30 uur en tussen 14.00 en 18.00 uur
(behalve op maandagnamiddag) en op zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur.
Gelieve je voor de hernieuwing van de vignetten bij voorkeur aan volgend schema te houden:
ZONE 2 West-Brugge 1/09
13/09
(rode kleur)
ZONE 1 Centrum
(blauwe kleur)

14/09 –
29/09

ZONE 3 Binnenstad
(gele kleur)

01/10 –
13/10

voor de 3 zones:
per wooneenheid:
- 1e vignet: steeds gratis
- 2e en meerdere vignetten:
steeds 100 euro/vignet

Meer informatie over de hernieuwing van de bewonersvignetten vind je in de bewonersbrief die de bewoners van de
binnenstad enkele dagen terug thuis toegestuurd kregen.

Info
www.brugge.be/mobiliteit of t 050 33 53 00

Autoloze Zondag op
16 september
Op 16 september is de Brugse
binnenstad weer volledig autovrij en wordt er plaats gemaakt
voor heel wat activiteiten.
In de brochure bij deze
Bruggespraak kun je lezen wat
er deze feestelijke dag op stapel
staat.
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Kunstendag voor kinderen op 18 november: schrijf je nu in!
Musea Brugge werkt mee aan de Kunstendag voor
Kinderen. Alle kunstenorganisaties en cultuurcentra in
Vlaanderen en Brussel bieden die dag een speciaal cultureel programma aan voor kinderen tot 12 jaar en hun
(groot)ouders. Deelnemen is gratis, zowel voor kinderen
als voor Bruggelingen (alle leeftijden). In het oude SintJanshospitaal kun je deelnemen aan twee ateliers: Leven
als Memling (14.00 tot 15.30 uur) en Sint-Siroop (van 15.00
tot 16.30 uur.). In het Groeningemuseum neemt verteller
Mieke Felix de kinderen en hun (groot)ouders op sleeptouw
door het museum. In de O.L.V-Kerk (Bruggemuseum)
vindt een rondleiding met knutselmoment plaats van 14.00
tot 15.30 uur.

Info
enkel op reservatie, uiterlijk 15 november 2012 via musea.
reservatie@brugge.be of t 050 44 87 43 (tijdens kantooruren)

Tot 11 november > 'De indiaan in Gezelle. Longfellows
Song of Hiawatha’, Gezelle
(Bruggemuseum)

Van 7 september 2012 tot
20 januari 2013 > ‘Dertiende
Europese Biënnale voor
Grafische Kunst’, Arentshuis

Van 2 oktober 2012 tot 6 januari 2013 > tijdelijke opstelling
‘Zeldzame papkommen’, SintJanshospitaal

In 1855 publiceerde Henry Longfellow
(US) het Indianenepos ‘The Song of
Hiawatha’. Dit heldendicht kende
al snel een enorm succes. Guido
Gezelle, toen leraar in Roeselare,
hanteerde vrijwel meteen dit werk in
zijn Engelse lessen. Gezelle bracht
zijn eigen Vlaamse versie van het
epos uit om aan te tonen dat ook zijn
moedertaal een volwaardige literaire taal was. Volgens sommigen is
deze versie zelfs beter dan die van
Longfellow. De tentoonstelling leidt je
binnen in de wereld van de Indianen
van Noord-Amerika, met het verhaal
van Hiawatha en Gezelles vertaling.

Een expo van geselecteerde inzendingen voor de dertiende Europese
Biënnale voor Grafische Kunst. De
wedstrijd is een initiatief van Rotary
Club Brugge 't Vrije in samenwerking
met Musea Brugge. Een jury zal drie
tentoongestelde werken bekronen
met een eerste prijs van 2.500 euro,
een tweede prijs van 1.000 euro en
een derde prijs van 750 euro.
De vzw Rotariale zal de werken na de
tentoonstelling veilen of te koop aanbieden, voor zover de kunstenaar met
de verkoop van zijn werk instemt.

In het ‘Maagdenhuis’ van het
Antwerpse OCMW worden sinds lang
63 kostbare zestiende-eeuwse papkommen in veelkleurige beschilderde majolica bewaard. De zeldzame kommen werden dit jaar in het
Topstukkendecreet opgenomen. Van
oktober tot begin januari 2013 zullen
uitzonderlijk negen papkommen in
Brugge tentoongesteld worden.

Info
www.graphicartes.be
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Verzamel de laatste stempels op je
Bruggemuseumpaspoort en kom een
koekje proeven!
Nog tot het eind dit jaar kun je stempels verzamelen op je
Bruggemuseumpaspoort. Enkele extra activiteiten maken je
bezoek nog leuker. De locatie Gezelle staat centraal tijdens
Open Monumentendag. Wandel door het Sint-Annakwartier en
zoek sporen van onze grote Vlaamse dichter*. Op 9 september
om 11.00 uur is er een poëzie-aperitief in de tuin van Gezelle.
Hilde Vanderstraeten (woord) en Frank Debruyne (muziek/
compositie) brengen er de poëzie van Gezelle.

ontwikkelde met het Bruggemuseum
een koekje vol geschiedenis voor de
stad. Het recept vind je in de volgende
Bruggespraak maar kom het alvast
proeven op 17 november in Volkskunde
en op 18 november in Gruuthuse.
*Voor sommige activiteiten moet je
reserveren.

Info
www.12plekken.be of
www.museabrugge.be

Werelddag van Verzet tegen
extreme armoede

VRIJWILLIGER
CENTRALE

<

Het verzamelen van stempels krijgt nog een lekkere bijsmaak
tijdens de week van de smaak. Lange Bakker Luk Nonneman

17 oktober is de Werelddag van verzet tegen extreme armoede. In Brugge vestigt de film ‘Joseph, de rebel’ daar zondag
7 oktober 2012 de aandacht op. De film vertelt over het leven
van Joseph Wresinski en eert de moed en waardigheid van
mensen in armoede. De film is een steun voor al wie in solidariteit opkomt voor menselijkheid. Een film vol hoop.
Het onthaal en een bezoek aan de tentoonstelling is voorzien om 13.30 uur, de film zelf start om 14.30 uur en na de
film volgt nog een nabespreking. Plaats van afspraak is het
SFX-Instituut De Frères, kant Simon Stevinplein. Deze dag is
gratis en er is kinderopvang voorzien.

Info
ûze plekke, ignace huyghebaert, t 0476 28 24 04,
ignace.huyghebaert@gmail.com

Filmavond voor
vrijwilligers
Op woensdag 5 december 2012,
de Internationale dag van de
Vrijwilliger, worden Brugse vrijwilligers in de bloemen gezet met
een filmvoorstelling. In vier cinemazalen (Cinema Lumière en Ciné
Liberty) speelt de film ‘Intouchables’. Miljonair Philippe is
aan een rolstoel gekluisterd en woont in hartje Parijs in een
kast van een huis. De jonge Senegalees Driss woont in een
van de grimmige voorsteden van Parijs, is vaak betrokken
bij schimmige zaken, maar wordt plots de persoonlijke verzorger van Philippe. Tussen hen ontstaat een unieke vriendschap. De film verbeeldt op ontroerende wijze de slogan van
de Vrijwilligerscentrale: goed doen, doet goed!
Brugse vrijwilligers kunnen zich inschrijven bij de
vrijwilligersverantwoordelijke van hun organisatie.
Organisaties kunnen een inschrijvingslijst opvragen bij de
Vrijwilligerscentrale. Inschrijven kan tot en met 25 oktober
2012. De organisaties betalen slechts 2 euro per cinematicket. De organisatie ontvangt het aantal bestelde tickets en
staat in voor de verdeling ervan. Voor de film is er een receptie in de foyer van de Stadsschouwburg.

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

Muurkrant
Jongerenwerking
‘t Salon

50 Actief, LBG of LVSW

Info

Info

Info

terr@dialoog, lieve hoet,
t 050 49 09 62,
lieve.hoet@terradialoog.be

jongerenwerking ’t salon,
mieke burggraeve, t 0473 65 86 42,
miekeburggraeve@cawregiobrugge.be

lbv west-vlaanderen vzw,
nadine fiems, t 056 25 72 61,
nadine.fiems@skynet.be

Terr@Dialoog

Heb je interesse voor ontwikkelingshulp? Wil je meewerken aan het
inrichten van evenementen, bemannen van een stand, contact met
scholen, nadenken over onze projecten in Togo en Malawi…? Dan kun
je als vrijwilliger bij Terr@Dialoog
terecht.

Zin in nuttig, maar vooral leuk vrijwilligerswerk? Dan ben je bij ons
aan het juiste adres! Welkom aan
boord! Ja, aan boord, want onze
werking voor (kwetsbare) jongeren
van 14-25 jaar bevindt zich in een
boot.

Is er nog geen vereniging 50 Actief,
LBG of LVSW bij jou in de buurt? Wij
zijn op zoek naar mensen die bereid
zijn samen met ons en andere vrijwilligers vorm te geven aan een
nieuwe lokale vereniging.

kort geknipt <

Tentoonstelling
Botanische aquarellen van
Omer Van de Kerckhove
Natuurcentrum Beisbroek
In het natuurcentrum loopt een tentoonstelling over
de werken van Omer Van de Kerckhove, de botanische
illustrator van de Nationale Plantentuin van België in
Meise. De tentoonstelling omvat een 40-tal aquarellen
en geeft een overzicht van een passie voor schilderen en
natuur die al meer dan 45 jaar beslaat.
De tentoonstelling loopt van 9 september t.e.m. 25
november en is vrij toegankelijk, open van maandag
tot vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en zondag van 14.00
tot 18.00 uur (zaterdag gesloten) in Natuurcentrum
Beisbroek, Zeeweg 96, 8200 Sint Andries

Info
natuur@brugge of yan verschueren via t 050/39 09 75
gratis te bezoeken

Hoeve Hangerijn geopend

Aan de rand van het natuurgebied de Gemene Weidebeek
in Assebroek is recent de Hoeve Hangerijn geopend.
Hoeve Hangerijn is een ontmoetings- en belevingshoeve
waar mensen met en zonder beperking terecht kunnen.
Alle activiteiten vinden plaats in een gezellige familiale
boerderijsfeer met grote zorg voor mens, plant en dier.
Dit unieke project is het resultaat van een samenwerking tussen de Stad, verschillende voorzieningen voor
personen met een beperking, de buurtverenigingen en
de scholen uit de buurt. De hoeve werd in het weekend
van 24 augustus feestelijk geopend. Meer info vind je in
de Bruggespraak van november.

Evenementen in Brugge
Autoloze Zondag - Stad Brugge
optredens en animatie
zondag 16 september
Markt
Elements festival Suburb Soundz_deejay
dance festival
zaterdag 22 september
Stal Tillegem
Torhoutse Steenweg
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Brugse Bedrijvenbeurs op 4 en 5
oktober in de Beurshal

Na een geslaagde kick-off in 2005 en een succesvol
vervolg in 2008 en 2010 bouwt de Stad voort aan het
grootste bedrijfseconomische evenement in NoordWest-Vlaanderen. De beurs versterkt het netwerk, de
dynamiek en de samenwerking tussen de bedrijven in
de regio. Tijdens de drie voorgaande edities namen 430
standhouders deel en kwamen 10.000 bezoekers langs.
De centrale businesszone – met business café/resto en
eventplatform – wordt opnieuw het paradepaardje. De
beurs vindt plaats op donderdag 4 oktober van 14.00 tot
23.00 uur en op vrijdag 5 oktober van 14.00 tot 20.00 uur.
De toegang is gratis, mits voorregistratie via de website
www.brugsebedrijvenbeurs.be. Aan de deur betaal je 10
euro.

Info
www.brugsebedrijvenbeurs.be

30
31

De Nederlandse beiaardier Rosemarie
Seuntiëns brengt
op zaterdag 22 september om 20.30
uur haar internationaal gerenommeerde show ‘Roaming
Bells’ naar de Brugse
Markt. Roaming Bells
biedt een gevarieerde
waaier van muziek.
Van barok tot klassiek, van romantiek tot modern en van
pop tot house. Dit alles op de grootste mobiele beiaard
ter wereld van maar liefst 11 ton! Een gratis spektakel
voor jong en oud.

Info

amateurkunstenaar

dienst cultuur, burg 11, 8000 brugge
t 050 44 82 70, dienst.cultuur@brugge.be

Fotonale Brugge – Verborgen
Het inschrijvingsformulier en de
deelnemingsvoorwaarden voor
de eerste Fotonale, dit jaar met
‘Verborgen’ als thema, vind je
via www.brugge.be of kun je bij
de dienst Cultuur, AC 't Brugse
Vrije, Burg 11, 8000 Brugge komen
halen. Het inschrijvingsformulier
kun je samen met een cd-rom
(met maximaal drie foto's) indienen tot vrijdag 5 oktober 2012.
Een driekoppige jury zal uit de
inzendingen zowat veertig foto's
selecteren die de tentoonstelling in de Hal Cultuur in december 2012 zullen opfleuren. Uit de selectie worden twee winnaars bekroond met geldprijzen van 750 en 500 euro.

Info
dienst cultuur, burg 11, 8000 brugge
t 050 44 82 72, dienst.cultuur@brugge.be

Meld je met deze invulstrook aan bij de dienst Cultuur
als Amateurkunstenaar En blijf op de hoogte van
wat de dienst Cultuur voor jou kan doen!
Naam en voornaam:
Adres:
E-mail:
Kunstvorm
(muziek, beeldende kunst, fotografie, film, dans, theater, literatuur…):

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.

kortingsbon beurs

Slotconcert beiaardseizoen –
‘Roaming Bells’

(max 2 pers.)

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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daverlo

19 Bibliotheek

Daverlo opent de deuren
Sporthal
Cultuurzaal en repetitieruimtes
Feestelijke opening op 15 september
District Assebroek
De bibliotheek in Daverlo
Ontspannen in de nieuwe cafetaria

Freek Braeckman presenteert ‘Lees Meer!’
De Nacht van de Bibliotheek
Verwendag en Grote Boekenverkoop

20 Noord-Zuid

Sport

Opening sporthal, klimmuur en gevechtssportzaal op Blosodomein Julien Saelens
Sportieve nazomeractiviteiten voor senioren
Dag van de Sportclub is aan vierde editie toe
Sportshoppen tijdens de lunchpauze
OPEN MONUMENTENDAG
Open Monumentendag in ‘Muziek, Woord en Beeld’
Kakofonieconcerten op Open Monumentendag

Brugge plus

Nieuwe editie KookEet
QNX - een plek voor rituelen

Onderwijs

Terug naar School
Brugge Studentenstad
Digitale stappen in de stad Brugge
NoCredit, GameOver!
10 Economische stedenreportage Brugge zoemt in op onderwijs
Student Welcome op 11 oktober 2012

9

10 Jeugd

Week van de Fair Trade
Kookje Fair Trade Sprookje
Fair Trade op school
Fairtrade-ontbijt of –lunch
Ontwerp een fairtradekunstwerk
21 Zesde editie: Week van de Smaak
Zuiddag voor werk-gevers en organisaties
11.11.11 voert opnieuw campagne voor het klimaat
Zuiddag voor werk-gevers en organisaties
Sing for the Climate

22 Welzijn

Digisenior maakt senioren wegwijs in de digitale wereld
Leven in een krabbenmand
Oktober, internationale borstkankermaand
23 Diabetes: ook bij jou in de buurt
‘Dementie samen dragen’, Werelddag Dementie 2012
Nieuw seizoen voor het Cultuurcentrum

24 Preventie

1 jaar gemeentelijke administratieve boetes (GAS) in Brugge
Inbraak- en diefstalpreventie op beurs ‘Bouwen Wonen Nu’
25 Nieuwe geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek
Feesten moet leuk blijven
Gemeenschapswachten mobiel

26 Mobiliteit

De vrijetijdsbeurs: ontdek jouw hobby!
‘Dag van de Jeugdbeweging’ op 19 oktober
Het nieuwe jeugdwerkjaar komt eraan!

Openluchttentoonstelling Cycle Chic
Digitale reisinformatie De Lijn gebundeld
Voorverkoop vervoerbewijzen De Lijn
27 Nagelnieuwe ondergrondse ‘Fietsenparking Zand’
Vernieuwen bewonersvignetten
Autoloze Zondag op 16 september

11 Wijken in de kijker

Edward Joossensplein
Gratis probeertickets De Lijn
Nieuw groen lint in Sint-Pieters
Uitwijken houdt halt in verschillende buurten

28 MUSEA

12 Dossier

Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012

14 Digitaal stemmen in 12 stappen

Kies voor een mix – Divers maakt sterk

15 Leefmilieu

Ik hou niet van afval
Geluidskaarten
16 Bezoek de beurs Eco Today
Teken in voor groepsaankoop groene stroom
Ontdek de goedkope energieleningen van De Schakelaar
Donderdag Veggiedag: workshops met kookmoment

17 Jazz Brugge

KEROUAC & KAMELEONS OP JAZZ BRUGGE

18 Cultuur

September Jazz 2012 pakt uit met 16de editie
Dienst Cultuur zoekt kunstenaars!

Kunstendag voor kinderen op 18 november
Dertiende Europese Biënnale voor Grafische Kunst
tijdelijke opstelling ‘Zeldzame papkommen’
29 Verzamel de laatste stempels op je Bruggemuseumpaspoort

Vrijwilliger centrale

Werelddag van Verzet tegen extreme armoede
Filmavond voor vrijwilligers
Muurkrant

30 Kort geknipt

Tentoonstelling Botanische aquarellen van Omer Van de
Kerckhove Hoeve Hangerijn geopend
Evenementen in Brugge
Brugse Bedrijvenbeurs
31 Slotconcert beiaardseizoen – ‘Roaming Bells’
Fotonale Brugge – Verborgen

FIGURANTEN GEZOCHT VOOR
BRITS MIDDELEEUWSE DRAMAREEKS
De Stad Brugge werkt actief mee aan de opnames van een
nieuwe Britse dramareeks.
Hiervoor worden nog figuranten gezocht. Surf voor meer
informatie en inschrijving naar xtraz-figuratie.blogspot.com
Opnames gepland in regio West-Vlaanderen (o.a. Brugge)
vanaf september 2012 t.e.m. maart 2013.

In september en oktober zijn er geen Trefpuntuitzendingen.
Je kunt de vorige afleveringen herbekijken via www.focus-wtv.be
of www.brugge.be (multimedia, Trefpunt).
Je infoblad staat ook op www.brugge.be
Wil je ook graag aan de Stad werken?
Raadpleeg de vacatures op www.brugge.be.

www.twitter.com/stadbrugge
www.facebook.com -> Stad Brugge
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