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BESTE BRUGGELING

N

u de lente in het land is, maken velen onder ons het huis tot
in de puntjes schoon. Een net huis is een aangenaam huis.
Daarom willen we ook de stad waarin we wonen en leven,
netjes houden. De Stad levert hiervoor heel wat inspanningen en rekent ook op de hulp van de Bruggeling.
Neem deel aan de Grote Lenteschoonmaak. Verwijder onkruid,
ruim zwerfvuil op en gooi de uitwerpselen van je trouwe viervoeter
in de vuilnisbak: elke inspanning telt.
Samen houden we Brugge schoon!
Ondertussen maken we de stad ook schoner.
Er zijn twaalf stadsvernieuwingsprojecten, zoals de heraanleg
van de Geldmunt- en Noordzandstraat, het Huis van de Bruggeling, de heraanleg van ’t Zand, de nieuwe Beurssite… In ‘Mijn
Brugge’ kom je meer te weten en kun je je mening geven over
deze projecten. Je vindt er ook een sprinterbibliotheek, een shop
met stadsproducten en een koffiehoek. ‘Mijn Brugge’ bevindt zich
naast het Huis van de Bruggeling.

Lente: schoonmaken,
vernieuwen, luisteren
en lezen
We maken niet alleen de toekomst, we koesteren ook het verleden. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 april in je agenda, want dan
duiken we tijdens het Erfgoedweekend in het rijke verleden van
onze stad. Het thema van dit jaar is de Brugse zorgsector. Meer
info vind je in de brochure bij deze BiS.
We blijven niet stilzitten, we maken ook muziek. Op zaterdag 15
april krijgen Brugse muzikanten de erkenning die ze verdienen
tijdens de Brugotta Awards. Het wordt een feestelijke avond met
muziek, verrassingsacts, bekers en Brugse hits. Een must voor
muziek- en Brugge-liefhebbers.
Al sinds de veertiende eeuw is Brugge een literatuurstad. Ook
nu nog spelen taal en tekst hier een belangrijke rol. Van 5 tot 13
mei zet Stad Brugge literatuur centraal tijdens literatuurfestival
BRU•TAAL. Meer dan veertig auteurs en dichters zakken af naar
de stad voor een rijkgevuld programma.
Kortom, 't is lente in Brugge!
Renaat Landuyt,
burgemeester van Brugge

INTERVIEW
BRUGGE KRIJGT MET BRU∙TAAL EEN INTERNATIONAAL LITERATUURFESTIVAL.

T

ijdens Bru∙Taal - van vrijdag 5 tot zaterdag 13 mei strijken meer dan veertig internationaal gerenommeerde auteurs en dichters neer in Brugge. De Stad
kende de invulling en de organisatie van dit literatuurfestival toe aan kunstencentrum KAAP (de samensmelting van
De Werf en Vrijstaat O.), dat voor deze gelegenheid samenwerkt met heel wat Brugse culturele spelers. De curatoren
zijn Sigrid Bousset, curator literatuur, en Hendrik Tratsaert,
artistiek leider van KAAP.
BiS Een literatuurfestival in Brugge, dat verdient een
woordje uitleg.
SIGRID BOUSSET Brugge is een literatuurstad. In de veertiende eeuw, de Gouden Tijd, was Brugge al een broedplaats
voor ambachten en kunsten, maar ook voor nieuwe teksten
en talen. De stad was internationaal bekend om haar boekverluchting, grafplaten en letterkunst en stond centraal in de
overgangstijd na de late middeleeuwen. Die rol kan de stad
ook nu opnemen en dus is zo’n literatuurfestival hier zeker
op zijn plaats. Brugge kent bovendien een groot publiek van
lezers, dat merk je alleen al aan de kwaliteitsvolle boekhandels en bibliotheekwerking.
HENDRIK TRATSAERT Het stadsbestuur heeft aan KAAP
gevraagd om een voorstel te doen over de invulling van
Bru∙Taal. Voor de fusie organiseerden we al jaren literatuursalons met binnen- en buitenlandse schrijvers. Voor KAAP
is dit een uitgelezen kans om die expertise te delen met veel
nieuwe mensen.

BiS Kun je al een tipje van de sluier lichten?
S. BOUSSET We trekken resoluut de internationale kaart, met
gerenommeerde auteurs als Sandro Veronesi, Philippe Claudel, Eimeir McBride, Ilja Pfeijffer, Arnon Grunberg, Herman
Koch, Adriaan Van Dis, Connie Palmen, Stefan Hertmans,
Peter Verhelst en Nobelprijskandidaten Cees Nooteboom
en Claudio Magris. We schreven ook een residentieopdracht
uit voor drie jonge vrouwelijke auteurs: Petina Gappah, Mira
Feticu, en Hagar Peeters. De eerste heeft helaas moeten afhaken, maar Mira Feticu en Hagar Peeters hebben van half
februari tot half maart in Brugge gewoond en gewerkt. Zij
moesten een verhaal schrijven dat zich afspeelt in de stad.
Niet zozeer in Brugge, maar in ‘de stad’ als algemeen gegeven. Zo willen we ideeën ontwikkelen over de toekomstige
stad.
H. TRATSAERT Ook jonge, brutale schrijvers krijgen een plek
tijdens het festival. In de Poortersloge, een historische en
iconische plaats, komt een schrijversparcours waar het publiek kan kennismaken met hun werk. Met de grote internationale namen voorzien we aparte programma’s.
BiS Een literatuurfestival dat twee weekends overspant,
dat is toch vrij uniek?
S. BOUSSET Veel internationale literatuurfestivals duren vier
of vijf dagen, inclusief een weekend. Bru∙Taal gaat over twee
weekends. De openingsavond, op vrijdag 5 mei, is in het Concertgebouw. Daar zullen acht auteurs uit eigen werk lezen.
Veel auteurs zijn gekozen op basis van de band die ze hebben
met een stad, een land, een regio, en dat vind je vaak terug in
hun werk. Zo tonen we meteen het kosmopolitische karakter

Bru∙Taal zal
moeiteloos naast
andere grote
internationale
literaire
evenementen
kunnen staan
van het festival, waarin vele talen en culturen een plaats hebben. In het weekend van 6 en 7 mei vind je die auteurs terug
op allerlei locaties in de Brugse binnenstad tijdens voorleesmomenten, auteursinterviews, signeersessies…
H. TRATSAERT Het is de bedoeling dat de auteurs letterlijk
de stad innemen en dat ook op een bepaalde brutale manier
doen. Verwacht dus geen zuivere voorlees- of declamatiemomenten, maar spitse en unieke formules, zoals schrijvers die elkaar interviewen. We leggen ook vaak de link met
muziek en het theatrale. Een aantal schrijvers zal letterlijk
in het middelpunt van een voorstelling staan, vaak in combinatie met muzikale improvisaties. Meer kan ik er nog niet
over verklappen.
BiS KAAP werkt hiervoor nauw samen met andere culturele spelers in Brugge?
S. BOUSSET Auteurs duiken op in de Openbare Bibliotheek
Brugge, het Concertgebouw, in Brugse woonkamers, of
op locaties die uitzonderlijk toegankelijk zijn. In de Stadsschouwburg brengen 7 auteurs 7 hoofdzonden: kleine nieuwe verhalen die ze schreven speciaal voor het festival. Het
festival sluit af met een BRU∙TAALFEEST!, met David Van
Reybrouck, Delphine Lecompte, Simone van Saarloos en anderen, op zaterdag 13 mei in Cine Liberty. We schakelen ook
alle boekenwinkels in Brugge in, voor en tijdens het festival.
H. TRATSAERT Poëzie brengen we onder meer in de tuin van
het Gezellemuseum, in salonvorm in de huiskamers of bij
een theeritueel tijdens Fatena’s Poëziesalon (met Arabische
poëzie) of het High Tea uur (een ontmoeting met een bijzondere dichter).
BiS Bru∙Taal moet Brugge dus op de kaart zetten als literaire stad, met een hart voor boeken?
S. BOUSSET Zeker. De woorden van auteurs kunnen Brugge
internationaal weerklank geven en Bru∙Taal zal moeiteloos
naast andere grote internationale literaire evenementen kunnen staan.
H. TRATSAERT Het zal zeker niet bij het festival alleen
blijven. Er is al een afspraak met het Vlaams-Nederlands
Huis deBuren, om over Brugge een literair City Book te
maken waarin schrijvers een verhaal over een bepaalde
stad zullen schrijven.
www.brutaalbrugge.be
Foto: Sigrid Bousset (links) en Hendrik Tratsaert (rechts)
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BRU•TAAL IN DE BIB
De Openbare Bibliotheek Brugge is een enthousiaste partner van
Bru∙Taal. Op zondag 7 mei krijgt ‘Lees Meer!’, het boekenprogramma
van de bib, een internationale invulling. In de Kamermuziekzaal van
het Concertgebouw zijn de Nederlander Adriaan van Dis, de PalestijnsSyrische dichter Ghayath Almadhoun en de Vlaamse Annelies Verbeke
te gast bij VRT-journaliste Ann De Bie.
Adriaan van Dis is auteur van talrijke reisverhalen en romans met linken
naar zijn jeugdjaren. Van die werken is ‘Indische duinen’ ongetwijfeld het
meest bekende. In 2015 mocht Van Dis de Libris Literatuurprijs in ontvangst nemen voor ‘Ik kom terug’. Hij was ook jarenlang presentator van
de literaire praatshow op tv ‘Hier is… Adriaan van Dis’.
Annelies Verbeke bundelt in ‘Halleluja’ vijftien verhalen die elk op een of
andere manier met het begin of het einde van iets te maken hebben. De
titel van een van de verhalen, ‘Voorbeelden van verdriet’, had evengoed
de ondertitel kunnen zijn van de hele bundel. Verbeke gaat daarin – net
zoals in veel andere verhalen – op zoek naar de mogelijkheden van een
ander leven.
De derde gast is Ghayath Almadhoun. Hij werd in Damascus geboren
als kind van een Syrische moeder en een Palestijnse vader. Het politieke
regime kent hem om die reden geen rechten toe en daarom verhuist hij
in 2008 naar Stockholm. Hij schrijft emotioneel geladen gedichten, vaak
over steden in oorlog. Dankzij de bundel ‘Weg van Damascus’ kun je ook
in het Nederlands kennismaken met zijn poëzie. Almadhoun wordt in het
Engels geïnterviewd.
Ook op woensdag 10 mei ontvangt de Openbare Bibliotheek in eigen huis
een auteur van internationale allure. Op maandag 24 april bespreekt de
leesgroep van de bib een boek van een auteur die op het programma van
Bru∙Taal staat. De bib koopt ook extra boeken aan van de auteurs die in
het kader van Bru∙Taal te gast zijn in Brugge. Zo kunnen meer bibliotheekgebruikers ermee kennismaken.

GEZOCHT: BRUTE TAAL
Bru∙Taal brengt het woord letterlijk op straat, met een Woordparade in de Brugse binnenstad. Iedereen kan op zondagavond
7 mei meedoen aan deze ‘ommegang van het woord’, die meteen het sluitstuk is van het eerste festivalweekend.
Bezorg de meest bijzondere zin die je ooit las of hoorde over een
stad. Je eigen stad, de stad Brugge, je favoriete wereldstad. Uit
een boek, op een volgekraste wc-deur, een graffiti-muur, een gedicht, een lied... Een zin die je zo raakte, dat je die nooit meer bent
vergeten.
Schrijf die neer, graag met verwijzing naar het boek of de plek
waar je jouw bijzondere zin las of vond, en je eigen naam. En bezorg die aan het Bru∙Taal-team.
Dat kan via mijnzin@brutaalbrugge.be, maar je kunt de neergeschreven zin ook deponeren in van de papiermanden die van 15
maart tot 15 april staan opgesteld in Brugse cultuurhuizen en
winkels.
En met of zonder zin: iedereen is welkom om op zondag 7 mei mee
te stappen in de Woordparade. Die eindigt op het binnenplein van
de Openbare Bibliotheek De Biekorf, waar ook het slotfeest is van
Week van de Amateurkunsten.
mijnzin@brutaalbrugge.be
www.brutaalbrugge.be

7

brugge.be

‘MIJN BRUGGE’: INFORMATIE, PARTICIPATIE EN
INSPIRATIE NAAST HET HUIS VAN DE BRUGGELING
Sinds 10 maart ben je van harte welkom in ‘Mijn Brugge’, naast het Huis van de Bruggeling op de Frank Van Ackerpromenade
aan het Station. ‘Mijn Brugge’ wil jou als Bruggeling informeren over projecten en plannen van de Stad, inzage en inspraak
geven en bovenal ook inspireren.
Op dit moment kom je er alles te weten over twaalf grote stadsvernieuwingsprojecten in Brugge: het Huis van de Bruggeling, het
Stationsplein, ’t Zand, de Geldmunt- en Noordzandstraat, het Vrijzinnigenhuis/Studentenhuis, de Beurssite, de Xaverianensite,
de Boeveriepoort, de N31 & fietsersbrug, het voetbalstadion/bedrijventerrein, de A11 en de cruiseterminal in Zeebrugge.
Het hele jaar door zullen in 'Mijn Brugge' expo’s en andere activiteiten plaatsvinden die actuele projecten, plannen en initiatieven
van de Stad in de kijker zetten.
In ‘Mijn Brugge’ vind je ook een shop met producten van de Stad (zoals loop- en fietskledij, gadgets… ) en een sprinterbibliotheek. Tijdens je bezoek heb je toegang tot openbare wifi en kun je een watertje of een koffie nuttigen.

EEN SCHOOL MET KIPPEN EN
EEN BEROEPSCENTRUM
Stad Brugge engageert zich om tegen 2018 het label ‘kindvriendelijke stad’ te behalen. Het label heeft als doel om een
stad te creëren waar kinderen volwaardige burgers zijn, waar
de stem van de kinderen gehoord wordt en waar effectief actie genomen wordt over alle beleidsdomeinen heen. Het is dan
ook van belang om kinderen en jongeren te betrekken via het
platform van ‘de toekomst van Brugge’.
Tijdens het 'Festival van de toekomst' - in december 2016 creëerde een zestigtal kinderen uit het zesde leerjaar van drie
Brugse basisscholen hun visie op de ruimtelijke toekomst van
Brugge. De kinderen keken door hun eigen bril naar de stad en
gaven hun ideeën vorm met een mooie installatie. Aan de hand
van maquettes, stadsvlaggen over onder meer leegstand en
hoogbouw en animatiefilmpjes toonden ze aan wat er allemaal
kan veranderen in Brugge.
De installatie is te bewonderen in ‘Mijn Brugge’, naast het Huis
van de Bruggeling.

DE SPRINTERBIBLIOTHEEK:
EEN EXTRA VESTIGING VAN
DE OPENBARE BIBLIOTHEEK BRUGGE
De Openbare Bibliotheek Brugge heeft er met de sprinterbibliotheek een nieuwe vestiging bij. Je vindt de sprinterbibliotheek
in ‘Mijn Brugge’ naast het Huis van de Bruggeling (en boven de
Carrefour). Door haar ligging aan het Stationsplein mikt de bibliotheek vooral op pendelaars, werknemers van het Kamgebouw en
bewoners van de nabijgelegen appartementen. Al is iedereen er
natuurlijk welkom.
De sprinterbibliotheek biedt een driehonderdtal titels aan. Het gaat
om ‘sprinters’: boeken die momenteel in de bestsellerlijsten staan,
veelgevraagde titels of de nieuwste publicaties van grote, literaire
namen. Als lid van de Openbare Bibliotheek Brugge kun je er gratis
boeken lenen dankzij een zelfuitleensysteem. Na een week moet je
de boeken terugbrengen. De uitleentermijn verlengen of een sprinter reserveren, kan niet. Als je een boek te laat indient, betaal je 0,20
euro per boek en per dag dat je te laat bent. Wie nog geen lid is van
de bibliotheek, kan zich ter plaatse inschrijven.

Heb je zin om mee je schouders te zetten onder een of meerdere projecten via
de toekomst van Brugge? Stuur een e-mail naar toekomst@brugge.be.
Volg dit project via de maandelijkse nieuwsbrief
(inschrijven via www.detoekomstvanbrugge.be).

Naast boeken lenen, kun je in de sprinterbibliotheek ook gratis online de krant lezen. Er is een leeshoek met twee tablets die toegang
bieden tot de onlinekranten van de bibliotheek.

www.facebook.com/detoekomstvanbrugge
@toekomstbrugge
www.instagram.com/detoekomstvanbrugge

De sprinterbibliotheek hanteert dezelfde openingstijden als ‘Mijn
Brugge’: van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 17.30
uur en op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur.
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PROJECT XAVERIANEN:
EEN NIEUW MULTIFUNCTIONEEL GEBOUW VOOR SINT-MICHIELS

Op de Xaverianensite in Sint-Michiels realiseert Stad Brugge binnenkort een multifunctioneel gebouw als antwoord op de grote vraag naar
sport- en culturele infrastructuur.

In de open ruimte krijgen sport en ontspanning alle mogelijkheden, er
komt een ondergrondse parking voor fietsers en auto’s en bovengronds
worden fietsenstallingen geïnstalleerd.

Eind 2015 bood zich de kans waarbij Stad Brugge samen met VIVES
de hoge nood aan sport- en culturele infrastructuur in Sint-Michiels
kon aanpakken. Stad Brugge en VIVES bereikten toen een akkoord
om een multifunctioneel gebouw te realiseren op een terrein in de
Xaverianenstraat.

Het complex moet op elk vlak een voorbeeld zijn voor alle andere overheidsgebouwen. Optimale kwaliteit, toegankelijkheid en comfort staan
daarbij voorop.

Doelstellingen

Voor de bouw van het complex heeft het stadsbestuur enkele doelen
voorop gesteld. Deze werden opgenomen in de bouwaanvraag. Het gebouw moet bestaan uit zoveel mogelijk ecologische materialen en een
maximale energiezuinigheid en duurzaamheid nastreven. Het moet ook
verschillende functies zoals sport, cultuur, bibliotheek en sociale ontmoetingsruimte verenigen.

Concreet betekent dit:

• Een volwaardige sportzaal met bergruimte voor de uitoefening van
competitiesporten (zaalvoetbal, handbal, minivoetbal, basketbal, volleybal, badminton... ), een gevechtssportzaal en een danszaal. Buiten
worden twee krachtbalvelden en een omnisportveld aangelegd.
• Een polyvalente cultuurzaal, vier akoestisch-geïsoleerde repetitielokalen, vier polyvalente ruimtes voor verenigingen (vergaderzalen/
expositieruimte) en twee vergaderzalen.
• Een bibliotheekfiliaal met onthaalbalie, tijdschriften-/krantenhoek,
ontmoetingsruimte, digitale werkplekken, een volwassenen- en een
jeugdafdeling.
• Een sociale ontmoetingsruimte met cafetaria.

Bovendien wil het stadsbestuur de Xaverianensite naadloos laten aansluiten op de VIVES-campus aan de overzijde van de straat. Het verloop
van het verkeer wordt hierbij herbekeken.

Infomarkt

In de huidige fase van dit project - de bouwaanvraag en het aanbestedingsdossier - organiseerde Stad Brugge een infomarkt op zaterdag 21
januari 2017. Het bestuur, het architectenbureau en medewerkers van
Stad Brugge gaven er uitleg over het project.
Heel wat inwoners van Sint-Michiels en geïnteresseerden tekenden
present en gaven hun opmerkingen en suggesties. Die worden meegenomen in het vervolg van het traject.

Verder verloop van het project

De huidige fase (bouwaanvraag & aanbesteding) loopt nog tot september van dit jaar.
De werfvoorbereiding en de werkzaamheden zullen normaal gezien
starten in oktober 2017 en duren tot en met het voorjaar van 2019.

www.brugge.be/xaverianen
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’T ZAND: VEEL BEWEGING OP DE WERKVLOER
Sinds januari wordt er volop gewerkt op ’t Zand. De aannemer heeft de eerste fase van deze heraanleg aangevat: de
zone aan de kant van de binnenstad (tussen de Noordzandstraat en de Westmeers) en de helft van het plein aan de kant
van het Concertgebouw. Daar wordt gewerkt tot het midden van dit jaar. De terraszone aan de kant van de binnenstad
(tussen de Noordzandstraat en de Westmeers) zou moeten klaar zijn tegen 1 april, de zone rond het Concertgebouw
tegen begin juli. Daarna volgen nog vier fasen.

Het bestaande plein onderging al een flinke metamorfose:
-

de bomen werden gerooid;
de fontein werd afgebroken;
de uitbraak vond plaats van de bestaande wegbedekking vanaf Noordzandstraat tot Westmeers;
de riolering wordt vernieuwd;
de busluifel werd ingekort;
er werd een tijdelijke omleidingsweg gerealiseerd over 't Zand, met een zone voor autoverkeer,
fietsverkeer en voetgangers;
- de beide oevers van de reien, aan de kant van de Westmeers, worden uitgewerkt met een trappenpartij tot aan het
water;
- de gecompartimenteerde riool onder ’t Zand werd luchtdicht ingekokerd zodat er geen stankhinder meer kan ontstaan;
- er werden ondergrondse groeiconstructies aangebracht voor de bomen in de zone tussen de Noordzandstraat en de
Westmeers (betonnen platen).

Infopunt in In&Uit

In In&Uit, ’t Zand 34, 8000 Brugge (Concertgebouw), is er aan een van de balies een infopunt over de heraanleg van ’t Zand
en de Vrijdagmarkt. Bewoners en bezoekers die vragen hebben over de werkzaamheden kunnen er een meldingskaart
invullen en deponeren. De ingevulde kaartjes worden regelmatig opgehaald en behandeld.
In&Uit is open van maandag tot zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 10.00 tot 14.00 uur.
In In&Uit is ook het boek over de heraanleg te koop voor 5 euro.

Openbaar Domein – wegen – sector centrum, Hoogstraat 37, 8000 Brugge
050 44 85 85
www.brugge.be rubriek Leven & Mobiliteit -> wegwerkzaamheden
www.bruggebereikbaar.be
www.brugge.be/hetnieuwezand

brugge.be
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Liesbeth Desmedt

PARKEER PLUS ZORG
PROPER
IK DOE MEE

SCHRIJF JE IN VOOR
DE GROTE LENTESCHOONMAAK
Vanaf dinsdag 18 tot en met zondag 23 april is het tijd voor de 'Grote
Lenteschoonmaak’. Iedereen wil een propere straat, buurt en stad,
maar dat lukt alleen als we daar samen onze schouders onder zetten.
Stad Brugge roept daarom alle Bruggelingen op om ook de handen uit
de mouwen te steken.
Aarzel niet om mee te helpen en het zwerfvuil, het sluikstort en het
onkruid in en rond je straat, buurt, werkplek… weg te werken en organiseer met je buren, kennissen en vrienden een actie voor de 'Grote
Lenteschoonmaak'. Doe je dit liever alleen of heb je een actie gepland
buiten deze actieweek, dan kan dat ook. Alle inspanningen om Brugge
proper te houden zijn welkom.
Schrijf je in via www.brugge.be/properbrugge. Via deze link kun je ook
opkuismateriaal reserveren en blijf je op de hoogte van de activiteiten
in het kader van de 'Grote Lenteschoonmaak'.
Je kunt je ook inschrijven via preventie@brugge.be of 050 44 80 66.

Het stadsbestuur keurde een nieuw reglement goed voor Parkeer
Plus Zorg. Bij medische tussenkomsten kunnen houders van een parkeerkaart voor zorgverstrekkers categorie 3 of categorie 2 (volgens
het retributiereglement op het parkeren) sinds 16 februari parkeerplaatsen voor inritten gebruiken.
Tijdens de uitvoering van de zorg kan een bewoner van de binnenstad de
parkeerplaats ter hoogte van zijn inrit ter beschikking stellen aan zorgverleners (dokters, kinesisten, zelfstandig verpleegkundigen… ). De zorg
kan op een andere locatie plaatsvinden dan op de plaats van de inrit. Het
aanbieden van de parkeerplaats voor de garage wordt aangeduid met
een Parkeer Plus Zorg-sticker. De parkeerduur is beperkt tot maximaal
1 uur.
Dankzij dit systeem hoeft de zorgverstrekker niet te betalen in de zone
betalend parkeren (binnenstad bewonerszone 1). Hij of zij moet enkel
de gemeentelijke parkeerkaart én een geldig mobiel telefoonnummer
leesbaar achter de voorruit van het voertuig plaatsen. Hoewel Parkeer
Plus Zorg de zorgverstrekker een parkeermogelijkheid aanbiedt, biedt
het geen garantie op een parkeerplaats.
Peter Cornelis en Liesbeth Desmedt stellen graag hun oprit in de Generaal Lemanlaan in Assebroek ter beschikking aan zorgverleners. “Wij
doen dit met plezier”, zegt Liesbeth. “In onze straat zijn er weinig opritten en we weten hoe moeilijk het is om hier te parkeren. Als je als
zorgverstrekker eerst nog tien minuten moet rondrijden om een parkeerplaats te zoeken, is dat minder tijd die je kunt besteden aan een
patiënt. Mijn vader en mijn zussen zitten ook in de medische branche.
Ik hoor dat ze vaak te kampen hebben met parkeerproblemen als ze
op huisbezoek gaan. Met het aanbrengen van een sticker op onze oprit
geven we aan dat we de zorgverstrekkers een handje willen helpen.”
Wie ook zijn inrit ter beschikking wil stellen, kan dit melden bij de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling. Daar krijg je ook de Parkeer
Plus Zorg-sticker. Mocht je je deelname aan het project willen stoppen,
is dat altijd mogelijk.
Parkeerwinkel, Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
Open op maandag en dinsdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag
en donderdag van 8.30 tot 20.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur en zaterdag van 9.30 tot
13.00 uur.
050 47 55 21, brugge@parkeren.be
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HERAANLEG BUSSTATION STATIONSPLEIN
Vorig jaar startte de heraanleg van het busstation van De Lijn aan de voorkant van het
Station. Deze werkzaamheden zijn intussen
zo goed als afgerond. Het rittenschema van
De Lijn wijzigt niet.
Het nieuwe rittenschema van De Lijn werd
ondertussen positief geëvalueerd. De trajecten die sinds het begin van 2016 werden
ingevoerd, blijven dus onveranderd.

TONNAGEBEPERKING IN DE BINNENSTAD
Sinds 16 februari geldt van 6.00 tot 11.00 uur
en 19.00 tot 21.00 uur een tonnagebeperking
voor zwaar verkeer in de Brugse binnenstad.
Buiten deze uren is de binnenstad verboden
terrein voor voertuigen die in een beladen
toestand meer wegen dan 3,5 ton.

UITBREIDING FIETSSTROOKMARKERINGEN
IN HOOGSTRAAT, VLAMINGSTRAAT
EN EZELSTRAAT
Op enkele belangrijke fietsassen in de binnenstad worden de zichtbaarheid en de
veiligheid van het tegenrichtingsverkeer
aanzienlijk verbeterd.
In de Hoogstraat/Langestraat tussen Mallebergplaats en Predikherenstraat, in de Vlamingstraat tussen de Stadsschouwburg en
de Markt, en in de Ezelstraat vanaf de fietsstrookmarkering in de bocht van de Sint-Jakobsstraat tot de R30 worden er fietsstrookmarkeringen aangebracht of uitgebreid, net
zoals dat al gebeurde in de bocht van de
Hoogstraat.
Hierbij worden steeds de bepalingen nageleefd van Unesco Werelderfgoedstad (uniform
straatbeeld en gebruik van natuursteen).

FIETSVERKEER TUSSEN
KORTE ZILVERSTRAAT EN
STEENSTRAAT TOEGELATEN
Een belangrijk onderdeel van het Fietsplan Brugge is de optimale ontsluiting van
de binnenstad. In dat kader besliste het
stadsbestuur om het fietsverkeer tussen
de Korte Zilverstraat en de Steenstraat officieel toe te laten.
Het gedeelte van de Zilverstraat tussen de
Korte Zilverstraat en de Steenstraat was tot
voor kort verboden voor alle verkeer, maar
in de praktijk werd er in dit gedeelte al probleemloos gefietst. Ook het kruispunt met de
Steenstraat en de doorgang langs de laad-en
loszone leverden nooit problemen op.

brugge.be

HUUR FIETSKLUIZEN
WORDT AANGEPAST

25 NIEUWE FIETSTROMMELS

Het nieuwe parkeerbeleid bevat ook een
uitbouw van de fietsinfrastructuur aan de
randparkings. Zo kan de Stad een ‘Park &
Ride’-systeem promoten. Fietskluizen spelen daarin een zeer belangrijke rol. Naast
de geplande uitbreiding van het aantal
fietskluizen op de randparkings komt er
een uitbreiding van de voorwaarden voor
het huren van fietskluizen.

Een degelijk fietsparkeerbeleid heeft een
heel groot effect op de kwaliteit en de toename van het fietsen. Daarom besliste de
Stad om 25 nieuwe fietstrommels aan te
kopen. Deze investering kadert in het mobiliteitsplan en Fietsplan Brugge en in de
uitbouw van Brugge Fietsstad. De nieuwe
trommels zullen zowel in de binnenstad als
in de deelgemeenten een plaats krijgen.

Vroeger kon je een fietskluis huren als je
buiten de binnenstad woonde, maar er wel
werkte en daarom je auto op een randparking parkeerde.

Na het plaatsen van de eerste fietsbergingen
en -trommels bleef de vraag toenemen. Begin 2015 werden de eerste van 52 fietstrommels in de deelgemeenten geïnstalleerd. De
laatste daarvan werd onlangs geplaatst in de
Legeweg in Sint-Andries.

Daar komt nu bij dat je niet enkel voor jezelf
een fietskluis kunt huren, maar ook voor
je inwonende kinderen die in Brugge naar
school gaan of studeren. Alle gegevens worden nog steeds eerst nagetrokken in de bevolkingsregisters en je moet nog altijd een
attest van je werkgever voorleggen. Voor de
bijkomende kluizen moet je een schoolattest
voor elk van de kinderen indienen.

Dankzij deze trommels kunnen 180 buurtbewoners hun fiets veilig en droog parkeren.
Op dit moment zijn bijna alle fietstrommels
verhuurd. Op sommige plaatsen zijn er zelfs
wachtlijsten. Om aan de stijgende vraag tegemoet te komen, kocht het stadsbestuur
25 nieuwe fietstrommels aan, elk goed voor
het stallen van vijf fietsen. 125 Bruggelingen
kunnen er weldra gebruik van maken.
Deze nieuwe exemplaren zullen worden ingezet waar de noden en vragen het grootst zijn:
in dichtbevolkte buurten in het centrum en in
de deelgemeenten met veel gezinnen. De definitieve locaties werden zorgvuldig geselecteerd aan de hand van bewonerssuggesties
en het aanwezige groen, de publieke ruimte,
de nabijheid van de doelbuurten…
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CRIMINALITEIT IN BRUGGE BLIJFT DALEN
Politie en Stad Brugge maakten de criminaliteitscijfers van 2016 bekend. Daaruit blijkt dat de misdaad in Brugge verder is afgenomen.
Ten opzichte van het voorgaande jaar, dat ook al een jaar met lage criminaliteitscijfers was, daalde het aantal inbraken in gebouwen verder
met 28%. Het aantal gauwdiefstallen nam verder af met 32%, net als
het aantal fietsdiefstallen (-12%). Het aantal autodiefstallen halveerde, diefstallen uit/aan auto’s daalden met een vijfde. Het aantal winkeldiefstallen liep ook terug, met 20 procent. Een bekommernis is het
wildplassen. Daar zal sterk op worden ingezet.
De inbraken in woningen en gebouwen (en de pogingen daartoe) daalden in 2016 verder tot 355 feiten (-28%). Dat is naast de daling van 2015
(-38%) opnieuw een duidelijke verbetering. Bijzondere aandacht gaat uit
naar de inbraakgevoeligheid van scholen en jeugdinfrastructuur.
Ongeveer een derde van de feiten zijn pogingen. Dit wijst op het belang
van inbraakpreventie. Daarnaast is de werking van de politie volledig
op punt gesteld. Alle medewerkers krijgen een opleiding over hoe ze
moeten optreden bij het vaststellen van een inbraak. Dit jaar wordt veel
verwacht van de ANPR-camera’s. Die worden ingezet voor het herkennen van nummerplaten en zullen nuttige informatie opleveren voor de
opsporing van bijvoorbeeld rondtrekkende daders.
Sinds 2012 is het aantal gauwdiefstallen verder gedaald, vooral in de
drukkere winkelstraten: van 1.147 in 2012 naar 394 feiten in 2016. Deze
spectaculaire daling is toe te schrijven aan de bijna wekelijkse inzet van
de lokale recherche. Zij heeft een gespecialiseerd team dat discrete observaties uitvoert. Ook andere partners zoals De Lijn, de dienst Lokale
Economie, de gemeenschapswachten, de spoorwegpolitie en de NMBS
hebben elk een inbreng. Zij spannen zich in om dit in de toekomst voort
te zetten.
Het aantal geregistreerde drugsfeiten liep lichtjes terug: van 433 in 2015
naar 354 in 2016. Hier worden de aantallen vooral beïnvloed door politieacties rond enkele festivals en fuiven en door controles in stadsparken.
Bij festivals worden voor het evenement afspraken gemaakt met de organisator. De politie blijft voorts focussen op de aanpak van drugshandel.

Ook de jarenlange daling van het aantal fietsdiefstallen zet zich voort.
Waar er tussen 2006 en 2008 jaarlijks meer dan 1.500 fietsen werden
gestolen in Brugge, blijft het aantal verdwenen fietsen de laatste jaren
onder de 1.000. In 2016 werd een absoluut minimum bereikt van 829
gestolen fietsen. Gesloten en overdekte fietsparkings, meer mobiele
fietsrekken bij evenementen, meer gelabelde fietsen… hebben tot deze
gunstige trend bijgedragen.
Veilig, maar ook leefbaar uitgaan blijft een prioriteit in Brugge. De politie treedt zeer kordaat op bij inbreuken. Dat is te zien aan de geregistreerde cijfers van overlast die gepaard gaat met uitgaan. Het aantal
vaststellingen voor nachtlawaai en opzettelijke beschadigingen lag wat
lager, maar bij alle andere feiten zoals vechtpartijen, openbare dronkenschap, wildplassen en verdovende middelen houdt de Brugse politie een
extra oogje in het zeil en is er meer geverbaliseerd. Samen met de cafés
en andere partners in de uitgaanswereld streeft het stadsbestuur naar
een positief uitgaansklimaat.
Ten slotte zijn de autodiefstallen en de diefstallen uit/aan voertuigen
(inclusief de pogingen daartoe) gedaald. In 2016 waren er slechts 17 autodiefstallen (-51%) en 206 diefstallen uit/aan een voertuig (-19%). Deze
feiten gebeuren vaak in vlagen.
Ook het aantal winkeldiefstallen daalde in 2016 verder tot 290 geregistreerde feiten (-20%).
Er werden enkele acties opgestart om het opsporingswerk efficiënter
te maken. Het oprichten van een lokale computer crime unit, het invoeren van recherchemanagement en een meer buitgerichte aanpak zijn
enkele daarvan. Ook het onderzoek naar domiciliefraude zal meer gestructureerd gebeuren.
contact@politiebrugge.be
050 44 88 44
preventie@brugge.be
050 44 82 43
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WEEK VAN DE ZEE 2017: ZAND-IN-ZICHT
GEZINSACTIVITEIT: EEN STRANDLABO VOOR IEDEREEN

Wil je meer weten over het strand en het onzichtbare leven in onze
Noordzee? Kom dan op zaterdag 6 en zondag 7 mei naar het Strandlabo op het strand van Zeebrugge.
In de aquaria en door microscopen ontdek je er allerlei zeediertjes. Laat
je verrassen door de schoonheid en de levenswijze van plankton, kwalletjes, krabben, garnalen, zeesterren…
Speel ook mee met het schelpenspel en zoek de naam op van de schelpen die je hebt gevonden. Kinderen mogen een mooi zeekunstwerkje
maken met zand, verf, schelpen en drijfhout.

ZANDKASTELENWEDSTRIJD
In het weekend van 6 en 7 mei staat er in Zeebrugge ook een zandkastelenwedstrijd op het programma.
Aan het Badengebouw krijg je van 14.00 tot 17.00 uur alle ruimte om op
het strand een knap zandsculptuur of een schitterend zandkasteel te
bouwen. Als dit eenmaal is afgewerkt, neem je er een foto van en mail
je die naar onderstaand e-mailadres. Er vallen heel mooie prijzen te
winnen. Deelnemen is gratis.
natuur@brugge.be

brugge.be

TEKEN: LAAT JE NIET BEETNEMEN
Nu het weer wat aangenamer wordt, maken heel wat mensen een
wandeling in de natuur. Het plezier van zo een tocht kan evenwel
bedorven worden door een tekenbeet. Dat is niet ongevaarlijk, want
teken kunnen dragers zijn van allerlei bacteriën of virussen. Door enkele eenvoudige maatregelen in acht te nemen, kun je gemakkelijk
een besmetting vermijden.

Wat is een teek?

Teken zijn kleine bloedzuigende parasieten van 1-3 mm, verwant aan
mijten en spinnen. Ze zoeken op het lichaam van hun gastheer (mens
of dier) een geschikt plekje om er gedurende enkele dagen bloed te
zuigen.

Waar en wanneer komen teken voor?

Teken zitten doorgaans op lage begroeiing zoals struiken en grassen.
Ze houden van vochtige en schaduwrijke plaatsen. Bossen zijn voor hen
een goede leefomgeving, maar ze komen ook voor in weiden, duinen,
stedelijke parken en in je eigen tuin.
Teken zijn het hele jaar door aanwezig, maar pas vanaf 7 graden Celsius
worden ze actief. Je treft ze het meeste aan van maart tot oktober.

Zijn teken gevaarlijk?

Teken leven van het bloed van hun gastheer. De teek verankert zich met
een steeksnuit (een soort buisje) in de huid en zuigt op die manier bloed
op. Hierbij kan er speeksel van een besmette teek in de bloedbaan van
de gastheer terecht komen. Vaak is een tekenbeet onschuldig en veroorzaakt ze een lokale reactie met wat roodheid en jeuk, maar toch
is bijna 50 procent van de teken drager van ziektekiemen. De meest
voorkomende aandoening die daaruit voortkomt is de ziekte van Lyme.

Voorkomen is beter dan genezen

Het risico op tekenbeten kun je aanzienlijk verminderen dankzij deze
tips:
• Bedek kwetsbare lichaamsdelen. Draag gesloten schoenen, een
lange broek en een bovenstuk met lange mouwen.
• Controleer je kledij en je lichaam grondig (van boven naar onder van
links naar rechts) na een uitstap in de natuur of nadat je in de tuin
hebt gewerkt.

Toch gebeten?

• Verwijder de teek zo vlug mogelijk en controleer de beet regelmatig
gedurende enkele weken. Registreer je tekenbeet op
tekennet.wiv-isp.be.
• Krijg je rond de beet een rode vlek die geleidelijk groter wordt of voel
je je grieperig een week tot enkele maanden na de beet, dan moet je
zeker je huisarts raadplegen.
tekennet.wiv-isp.be
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ZWALUWBESCHERMING IN BRUGGE:
LEZING OVER HUISZWALUWEN
Zwaluwen doen het niet goed in Vlaanderen. Sinds de jaren zeventig is
de populatie met zo’n 75% afgenomen.
Om de zwaluwen te beschermen, startte de Stad enkele jaren geleden
met het geven van een toelage aan Bruggelingen die goed zorgen voor
zwaluwnesten aan hun woning.
Sinds de start van dit project in Brugge steeg het aantal betoelaagde
nesten van huis- en boerenzwaluw van 222 nesten in 2005 (op 69 locaties) naar 363 nesten in 2016 (op 98 locaties).

MENSENRECHTENWANDELING
Op zaterdag 20 mei kun je van 10.00 tot 12.30 uur meestappen met
de Mensenrechtenwandeling. Die start aan de Begijnhofkerk SintElisabeth in het Begijnhof en eindigt aan het Asielcentrum De Patio
(Vlamingstraat 55). Deelnemen kost 5 euro.
Marc Van Coillie, gids bij S-Wan, leidt je langs Brugse plaatsen en gebouwen waar een mensenrechtenverhaal aan vastzit. Hij verrast je met
een ongewone benadering van het historische Brugge. Ontdek het huis
van de beul, hoor meer over het lot van ketters, heksen en kaailiggers
en kom alles te weten over vrije meningsuiting, foltering en de situatie
van holebi’s in vroeger tijden... Een drankje in de Patio sluit de voormiddag af.
diversiteitsdienst@brugge.be
050 44 82 44

Zeker voor de Brugse huiszwaluwen was 2016 een topjaar. De vogelwerkgroep Mergus van Natuurpunt telde voor het eerst sinds het begin
van het Brugse zwaluwproject het grootste aantal huiszwaluwnesten
(201) op het grootste aantal locaties (81) in onze stad.
Elke Bruggeling die huiszwaluwnesten aan de gevel heeft en met het
project van de Stad meewerkt, mag trots zijn. In Sint-Pieters werden
bijvoorbeeld 43 nesten geteld op 5 locaties, in Kruisabeele 39 nesten
op 14 locaties. In Koolkerke werden 25 nesten op 13 locaties geregistreerd en in Dudzele 34 nesten op 14 locaties. Op 1 locatie in Lissewege
kwamen 8 nesten voor en op 1 locatie in Sint-Andries 9 nesten. Zwankendamme vertegenwoordigt 40 nesten op 31 locaties en Zeebrugge 3
nesten op 2 locaties.
Door het plaatsen van een mestplankje vormen de uitwerpselen van
de jonge vogels bovendien niet langer een probleem. Om de populatie
huiszwaluwen op peil te houden en te vergroten, wordt aangeraden om
kunstnesten op te hangen in de buurt. Voor huiszwaluwen is de aanwezigheid van een bestaande kolonie namelijk erg belangrijk.
Wil je graag meer weten? Kom op vrijdag 19 mei om 19.00 uur naar
Vormingplus, Sint-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge. Patrick Claeys geeft
er een boeiende uiteenzetting over de huiszwaluw. Deze gratis lezing
duurt 2.30 uur en iedereen is welkom.
www.brugge.be
natuur@brugge.be
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STAD BRUGGE EN FOOD LAB GAAN
VOOR DUURZAME VOEDING
In het kader van het Europese project Food Smart City for Development (2015-2016) richtte de Stad het Food Lab op. Dit project verenigt
allerlei Brugse organisaties, kleine ondernemingen en burgers die
bezig zijn met duurzame voeding. Alle acties van het Food Lab moeten
zorgen voor een duurzaam Brugs voedselbeleid.
Het Food Lab verenigt een veertigtal Brugse organisaties, zoals Vredeseilanden, EVA Brugge, Landelijke Gilde, Velt, Soepcafe en KABA. Zij
besteden bijzondere aandacht aan voedselverlies, korteketen, fairtrade
en stadslandbouw. Om dat alles in goede banen te leiden, werkten ze
een voedselstrategie uit.
Een van de eerste acties binnen deze strategie was de opmaak van een
handleiding rond duurzame voeding.
Vanaf dit jaar gebruikt het Brugse stadsbestuur deze handleiding en
biedt het op eigen recepties en evenementen duurzame voeding aan.
Waar mogelijk kiest de Stad voor producten die plantaardig, streekgebonden, biologisch, seizoensgebonden en van eerlijke handel zijn.
Daarbij hoort ook het gebruik van duurzame vis, de preventie van voedselverlies en het vermijden van afval.
Volg het Brugs Food Lab op Facebook, www.bruggeklimaatneutraal.be
en www.detoekomstvanbrugge.be/nl/food-lab .

brugge.be

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK
UITVOERINGSPLAN SINT-PIETERSMOLENWIJK
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Sint-Pietersmolenwijk van november 2016
werd voorlopig vastgesteld door de Gemeenteraad op 31
januari 2017 (overeenkomstig de bepalingen van artikel
2.2.14 en latere wijzigingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening).
Het plangebied van dit gemeentelijk RUP bevindt zich in
Sint-Pieters. Het ligt tussen de Sint-Pietersmolenstraat in
het noorden, de Blankenbergse Steenweg en de spoorweg
Brugge-Blankenberge/Zeebrugge/Knokke in het oosten en
de Oostendse Steenweg in het zuiden. Dit RUP omvat de
huidige Sint-Pietersmolenwijk en de omgeving ervan.
Met dit gemeentelijk RUP wil de Stad het BPA (bijzonder
plan van aanleg) van Molenstraat Zuid uit 1988 (beperkt
gewijzigd in 2003) vervangen. Dit BPA is voorbijgestreefd
en beperkt de functionele mogelijkheden in het gebied.
Het doel van RUP Sint-Pietersmolenwijk is om in dit gebied nieuwe woonontwikkelingen mogelijk te maken, met
een mix van verschillende woontypologieën (ook private
woningen) en twee woonzorgcentra. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorwaarden die vanuit de waterstudie werden gesteld. Zo wordt er onder meer voldoende
ruimte voorzien voor waterbuffering en wordt het bebouwen van bepaalde delen verboden. Voor de randen van de
Sint-Pietersmolenwijk - langs de Oostendse Steenweg, de
Blankenbergse Steenweg, de Blankenbergse Dijk en de
Sint-Pietersmolenstraat - worden de verouderde en soms
te beperkende voorschriften geactualiseerd.
Dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit de
toelichtende nota, de verordenende voorschriften, het plan
met de bestaande toestand, het plan met de juridische toestand, het grafisch plan, het register van percelen en het
onderzoek tot MER en ligt ter inzage tot en met donderdag
13 april 2017 in:
• het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade
2 (Stationsplein), 8000 Brugge, liefst op afspraak (via
www.brugge.be of 050 44 80 00).
Openingsuren: maandag en dinsdag van 8.30 tot 17.00
uur, woensdag en donderdag van 8.30 tot 20.00 uur,
vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur en zaterdag van 9.30u tot
13.00 uur;
• Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221,
8000 Brugge, open van maandag tot vrijdag van 10.00
tot 18.00 uur, 050 31 03 27.
Het ontwerp RUP Sint-Pietersmolenwijk staat ook op
www.brugge.be. Ga naar wonen & leven > (ver)bouwen
en wonen > plannen, beleid en reglementen > ruimtelijke
uitvoeringsplannen en plannen van aanleg. Je vindt het ook
terug op www.brugge.be/ruimtelijke-uitvoeringsplannenen-plannen-van-aanleg.
Opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk de laatste dag
van het openbaar onderzoek per beveiligde zending worden
bezorgd aan: GECORO-B, dienst Ruimtelijke Ordening - Directie en Algemene Zaken, Frank van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge.
Tegen ontvangstbewijs afgeven kan ook in het Huis van de
Bruggeling. Afgeven in de gemeenteafdeling is niet mogelijk.
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ENQUÊTE STADSMONITOR 2017 BINNENKORT IN JOUW BRIEVENBUS?
Het leven in de stad staat nooit stil. Voor het stadsbestuur en de Vlaamse overheid is het belangrijk te weten hoe jij over je stad en je buurt denkt. Is het prettig wonen in jouw buurt? Is er genoeg groen? Sla je af en toe een praatje met
je buren? Wat vind je van je woning? Ben je tevreden over de stadsdiensten?...
Daarom organiseert de Studiedienst van de Vlaamse Regering een bevraging bij
ruim 90.000 personen in de dertien Vlaamse centrumsteden: Aalst, Antwerpen,
Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, SintNiklaas, Turnhout en natuurlijk ook Brugge.
Begin mei zullen 4.300 bij toeval uitgekozen Bruggelingen een vragenlijst in de bus
krijgen. Hun medewerking is van groot belang. De waarde van de resultaten hangt
immers af van het aantal personen dat de vragenlijst invult. Wie de vragenlijst
volledig invult, maakt kans op een van de 10.000 geschenkbonnen van 6 euro.
De onderzoeksresultaten worden verwacht in het voorjaar 2018. Je kunt de
resultaten nagaan op www.stadsmonitor.vlaanderen.be. Mocht je vragen of
opmerkingen hebben, dan kun je vanaf 2 mei terecht op het gratis nummer 1700
van de Vlaamse Infolijn.

OMBUDSMAN VERHUIST
NAAR HOOGSTRAAT 9
Op donderdag 30 en vrijdag 31 maart verhuist de stedelijke dienst Ombudsman naar
nieuwe kantoren in de Hoogstraat 9. Vanaf
maandag 3 april 2017 kun je er weer terecht.
In Hoogstraat 9 zijn ook diensten van het
OCMW en enkele stadsdiensten gevestigd,
maar het spreekt voor zich dat de ombudsman zijn onafhankelijkheid behoudt. In een
apart deel van het gebouw beschikt de dienst
over vier ruimtes op het gelijkvloers: het onthaal (waar burgers met klachten worden ontvangen), een kantoor voor de ombudsman,
een kantoor voor twee medewerkers en een
vergaderruimte. De kantoren bevinden zich
aan de straatzijde en zijn gemakkelijk terug
te vinden. Je bereikt de dienst Ombudsman
via de algemene ingang. Daarna sla je af naar
rechts. Je hoeft je niet aan te melden aan het
algemeen onthaal.
De dienst Ombudsman blijft tweedelijnsklachten behandelen over de Brugse stadsdiensten, het OCMW, de lokale politie, de
intercommunales (IVBO, Farys, Eandis… ) en
de concessiehouders (Interparking… ). De
bemiddeling is gratis.
www.brugge.be/ombudsman
ombudsman@brugge.be
050 44 80 90
Open van maandag tot en met vrijdag van 9.00
tot 12.00 uur, op dinsdag van 13.30 tot 18.00
uur. Een afspraak maken is ook mogelijk.
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DEZE ZOMER
URB EGG-CAFÉ
TUSSEN STATION
EN BOEVERIEPOORT

brugge.be

Na de geslaagde editie van Triënnale Brugge en het URB EGG-café in
2015 op de DuPont-site (Gistfabriek) en de Pre-Triënnale vorig jaar bij
de Gentpoort, organiseert Triënnale Brugge in 2017 opnieuw een PreTriënnale met een URB EGG-café: een bruisende artistieke zomerse
stek om Brugge anders te beleven.
Als locatie werd dit jaar gekozen voor de parkzone tussen Station en
de Boeveriepoort, grenzend aan het water. De Triënnale Brugge 2018
heeft als thema namelijk ‘Liquid City’ en buigt zich over de gevolgen
van de liquid society, de immer veranderende intermenselijke relaties
in de samenleving.
Door het URB EGG-café in te planten op een gedeelte van de Vesten dat
zeer weinig bekend is bij de lokale bevolking, krijgt deze plek de uitstraling van een nieuwe, open en gastvrije ruimte. De locatie is zichtbaar
vanop de openbare weg, met voldoende passage van zachte weggebruikers en de nabijheid van het openbare vervoer.

www.triennalebrugge.be
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VRIJWILLIGERSCENTRALE
Op zoek naar vrijwilligerswerk? Deze organisaties hebben
dringend jouw hulp nodig.

VRIJWILLIGERSWERKING
HULPINSTRUMENTEN
SPERMALIE DRAAIT OP VOLLE TOEREN
Het doven- en blindeninstituut in de Snaggaardstraat (deel van vzw
De Kade) bewaart al enkele jaren bijzondere hulpmiddelen die werden gebruikt voor het onderwijs van blinden en doven. Voor leken is
hun functie - zeker op het eerste gezicht - meestal niet zo duidelijk,
maar de collectie is uniek en verdient naast de beste zorgen ook een
grotere bekendheid.
Om die reden startte in oktober 2016 een groepje enthousiaste vrijwilligers (vaak met een Spermalieverleden) met het registreren en ontsluiten van de instrumenten. Erfgoedcel Brugge en de Provincie WestVlaanderen ondersteunen hen daarbij. Op het provinciaal erfgoedportaal
erfgoedinzicht.be komt een basisregistratie van de hulpinstrumenten,
telkens met een foto van het object erbij.

KINDEREN MET LEERPROBLEMEN

Sprankel is een zelfhulpgroep voor ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen. Deze vzw laat de buitenwereld kennismaken met leerstoornissen en geeft er informatie over. Sprankel is op zoek naar vrijwilligers die de vestiaire
en de infostand willen bemannen tijdens lezingen.
Sprankel vzw
Hilde Dumelie
0474 381 380
hdumelie@skynet.be

Intussen zijn een zestigtal stukken beschreven en uitgebreid gefotografeerd. Een groot voordeel is dat enkele vrijwilligers zelf de hulpmiddelen
hebben gebruikt bij het lesgeven aan blinde of dove kinderen.
Wie wil proeven van deze onbekende wereld, kan tijdens het Erfgoedweekend op 22 en 23 april terecht in het Centraal infopunt (Rijksarchief
Brugge, Predikherenrei 4a).

BUDDY’S

OCMW Brugge startte vorig jaar met een buddywerking in het
lokaal opvanginitiatief voor vluchtelingen. Per woning zijn meerdere buddy’s verantwoordelijk als ‘wegwijzer’ voor de bewoners.
Het OCMW zoekt nog steeds ‘woonbuddy’s’, die de bewoners
ondersteunen bij het zoeken naar een betaalbare woning.
OCMW
Faiza Karim Rajput
0478 88 53 23
faiza.karimrajput@ocmw-brugge.be

HOOGGEVOELIGE PERSONEN

Heb jij veel empathie? Heb je als hoogsensitief persoon al een
weg afgelegd in je persoonlijke zoektocht en wil je graag anderen op weg helpen? HSP, de Vlaamse Vereniging voor Hooggevoelige Personen, zoekt dringend mensen die zich een
avond per maand willen engageren als begeleider voor de HSP
Praatkaffees in Brugge en Oostende.
HSP
Ilse Van den Daele
09 324 81 99
hsp.humanr@gmail.com
VRIJWILLIGERSCENTRALE,
KRAANPLEIN 6, 8000 BRUGGE
VRIJWILLIGERSCENTRALE@BRUGGE.BE,
050 44 82 22

VRIJWILLIGERSBEURS
Op zaterdag 6 mei mag Assebroek de Vrijwilligersbeurs verwelkomen. In Cultuurzaal Daverlo (Dries 2, 8310 Assebroek)
stellen een 35-tal Brugse goede doelen zich graag voor tijdens een gezellige en kleurrijke markt.
Van 13.30 tot 17.30 uur maak je er kennis met vrijwilligerswerk
en diverse Brugse goede doelen die jouw hulp goed kunnen
gebruiken. Je kunt gewoon langskomen, want de toegang is
gratis. In en rond Daverlo vind je ook een gezellig lees- en eetcafé en een groot speelplein.
Wil je als organisatie een standje bemannen? Neem dan zeker
contact op met de Vrijwilligerscentrale.
Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge
vrijwilligerscentrale@brugge.be
050 44 82 22
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ZORG STAAT CENTRAAL TIJDENS
HET ERFGOEDWEEKEND VAN 22 EN 23 APRIL
Tijdens het Erfgoedweekend valt er dit jaar weer heel wat
te beleven in Brugge. Er zijn niet minder dan tachtig activiteiten waaraan je kunt deelnemen.
Tentoonstellingen, rondleidingen, wandelingen, demonstraties, workshops, lezingen en zo veel meer brengen de zorg
voor ons erfgoed en de geschiedenis van de Brugse zorgsector onder de aandacht. Voor enkele van deze initiatieven
wordt er samengewerkt met bestaande zorginstellingen.
Een gedetailleerd programma van wat er in Brugge op stapel staat, vind je bij deze BiS. Deze informatie staat ook op
www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2017.
Voor een aantal activiteiten moet je vooraf reserveren. Dit
kan vanaf (paas)maandag 17 april tot en met donderdag 20
april via www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2017. Bellen
naar 050 44 50 48 kan ook, tussen 10.00 en 12.30 uur.

STEM OP HET BRUGSE WOORD VAN HET JAAR
OPROEP: VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Wil je tijdens het Erfgoedweekend meewerken
met een enthousiaste ploeg? Stel je kandidaat
via erfgoeddag@brugge.be of 050 44 50 48.
Helpende handen voor opbouw, afbraak of
onthaal op vrijdag 21, zaterdag 22, zondag 23
en maandag 24 april zijn meer dan welkom!

Brugs is oltied schoane… De voorbije jaren werden verkiezingen georganiseerd over het mooiste en het vuilste woord in het Brugs. Voor
Erfgoeddag 2017 wordt het woord van het jaar gezocht binnen het thema: ‘Zorg’. De ‘nunneziekte’ hebben of ‘toveréssezèèr’, last hebben van
‘kapucieneknieën’ of ‘gepakt zien van e vliegende sigaar’: de ene term
is al sappiger (en ernstiger) dan de andere.
Stemmen kan via www.facebook.com/groups/brugsisoltiedschoane of
op papier in het Gezellemuseum. Late beslissers kunnen op Erfgoeddag (23 april) hun stem nog uitbrengen in het Gezellemuseum en in het
Volkskundemuseum. Om 14.30 uur sluiten de stembussen. Het winnende woord wordt op 23 april rond 15.30 uur bekendgemaakt in het
Gezellemuseum.

VERHAAL IN CIJFERS
5

9.192

55.044

5 Brugse erfgoedorganisaties zijn de
drijvende krachten achter Erfgoedbrugge.be:
Erfgoedcel Brugge, Musea Brugge,
Openbare Bibliotheek Brugge,
Stadsarchief Brugge en Raakvlak.

Maar liefst 9.192 werken uit de
collectie van Musea Brugge zijn
opgenomen in Erfgoedbrugge.be.

Op Erfgoedbrugge.be vind je 55.044 items
over huizengeschiedenis. Daarmee kun je
de geschiedenis van je huis onderzoeken.

66.550

262.015

392.769

Op Erfgoedbrugge.be staan 66.550 oude
foto’s over Brugge vroeger en nu.

Erfgoedbrugge.be bevat 262.015 historische
krantenpagina's uit de 19de en het begin van de
20ste eeuw die je allemaal kunt doorbladeren.

Niet minder dan 392.769 erfgoedstukken
kun je bekijken op Erfgoedbrugge.be.
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HEILIG
BLOEDPROCESSIE 2017
Op donderdag 25 mei vanaf 14.30 uur trekt de jaarlijkse Heilig Bloedprocessie door de Brugse binnenstad. Met deze processie herdenkt
Brugge al bijna acht eeuwen lang de aankomst van een relikwie met
enkele druppels van het bloed van Jezus.
Honderden figuranten nemen deel aan deze religieuze optocht die bestaat uit een lange stoet van grote praalwagens. Daarop worden scènes
uitgebeeld uit het Oude en het Nieuwe Testament.
Wie de Heilig Bloedprocessie wil bijwonen, kan tickets kopen via
www.ticketsbrugge.be of bij In&Uit (Concertgebouw), ’t Zand 34, 8000
Brugge. In&Uit is dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur (op zon- en
feestdagen van 10.00 tot 14.00 uur).

GRATIS TICKETS VOOR PERSONEN
MET EEN BEPERKING
Ook dit jaar kunnen personen met een beperking gratis tickets
reserveren voor de Heilig Bloedprocessie. Om recht te hebben
op een dergelijk toegangsbewijs moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.
- Je hebt een geldig attest voor personen met een handicap
van de FOD Sociale Zekerheid (Kruidtuinlaan) met een erkenning van minstens 66% of een vermindering van de zelfredzaamheid met een minimum van 9 punten.
- Mensen met een visuele beperking moeten een geldige nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer (de
‘blauwe kaart’) hebben en daar een kopie van voorleggen.
- Als zwaar zorgbehoevende moet je recht hebben op een
vergoeding in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering.
Je moet een bewijs voorleggen van de positieve beslissing
van je zorgkas.
- Je verblijft in een erkende zorginstelling en kunt dit aantonen met een ondertekend schrijven van de directie van deze
instelling.
Bruggelingen met een beperking krijgen een gratis plaats
aan de waterpomp op de Markt. Niet-Bruggelingen betalen
slechts 3,50 euro. Per persoon met een beperking kan er een
begeleider gratis mee.
Je kunt de tickets reserveren op 050 47 55 16 of via
dienst.welzijn@brugge.be. Daarna kun je ze afhalen in het
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2,
8000 Brugge, of aan de balie van Toerisme in het Historium,
Markt 1, 8000 Brugge. Elke dag open van 10.00 tot 17.00 uur.
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NIEUW BIJ MUSEA BRUGGE: 'MEMORABEL'
RONDLEIDINGEN VOOR
PERSONEN MET DEMENTIE

brugge.be

PAASACTIVITEITEN VAN MUSEA BRUGGE

“Op kunst beleven staat geen leeftijd, het spreekt mensen aan over
talen en culturen heen. Kunst verwoordt waar taal tekortschiet, ontroert en verbindt.” Dit is de kerngedachte in het nieuwe aanbod van
de Brugse musea: begeleide museumbezoeken voor personen met
dementie. Musea Brugge werkt daarvoor samen met Expertisecentrum en thuisbegeleidingsdienst Foton. Het project kreeg de toepasselijke naam ‘MEMORABEL’. Initiatieven van het Museum of Modern
Art (MOMA) in New York en van het Museum van Hedendaagse Kunst
(MHKA) in Antwerpen dienden als inspiratiebron.

WORKSHOPS

• HELP DE PAASHAAS
ZATERDAG 1 EN ZONDAG 2 APRIL
VOLKSKUNDEMUSEUM (Balstraat 43, 8000 Brugge)
Kinderen kunnen het hele weekend paaseieren versieren in het
knutselatelier, een speurtocht ondernemen naar de geheime voorraad van de paashaas en genieten van chocoladecreaties van de
spekkenbakker. De zoektocht is de hele paasvakantie mogelijk.
Inschrijven hoeft niet. Deelnemen is gratis voor inwoners van Brugge.

Foton wil op een dynamische manier mensen met dementie begeleiden
en samen met hun familieleden en professionele zorgverleners op zoek
gaan naar lichtpunten.

• PAASEIEREN BATIKKEN EN PAASVERHAAL
ZONDAG 2 APRIL OM 10.30 UUR
VOLKSKUNDEMUSEUM (Balstraat 43, 8000 Brugge)
Volwassenen kunnen aan de slag met batikpen, bloemen en kruiden, terwijl de kinderen luisteren naar een beeldrijk paasverhaal en
daarna vilten paaseitjes maken.

In de loop van het voorbije jaar kregen tien professionele gidsen een dementievriendelijke opleiding. Tijdens het bezoek staat de beleving van
de kunst en de interactie met elkaar centraal. Na meerdere testrondleidingen werd het project verfijnd en bijgestuurd.

Paaseieren batikken kost 12 euro per persoon (enkel volwassenen).
Paasverhaal en workshop paaseitjes met vilt: 4 euro per persoon
(kinderen vanaf 5 jaar).
Info en inschrijvingen: musea.reservatie@brugge.be of 050 44 87 43.

MEMORABEL bestaat uit twee formules: een vaste rondleiding op elke
derde donderdag van de maand en een groepsbezoek op afspraak. Het
aanbod is er zowel voor mensen met dementie die nog thuis wonen als
voor personen die opgenomen zijn in een woonzorgcentrum. De gids en
een vrijwilliger van de Vrienden van Musea Brugge leiden het museumbezoek in goede banen. Op dit moment zijn er rondleidingen mogelijk
in het Sint-Janshospitaal, dat een lange traditie heeft van zorg voor de
meest kwetsbaren in onze samenleving. Wellicht zullen in een latere
fase ook andere museumlocaties in het aanbod worden opgenomen.

• PAASVERHAAL
VRIJDAG 14 EN ZATERDAG 15 APRIL
SINT-JANSHOSPITAAL (Mariastraat 38, 8000 Brugge)
TELKENS OM 13.00, 14.00, 15.00 EN 16.00 UUR
DUUR: 30 MINUTEN
Twee acteurs nemen je mee terug in de tijd en vertellen hun eigen
versie van het passieverhaal of de laatste bloedstollende dagen van
Jezus op aarde.

Reserveren gebeurt via musea.reservatie@brugge.be of 050 44 87 43
(tijdens de kantooruren).
Een rondleiding duurt een uur. Op de vaste donderdag betaal je daarvoor 8 euro per duo (persoon met dementie en mantelzorger). Reserveer je op een andere datum, dan betaal je 75 euro voor de gids (museumtickets niet inbegrepen).
Expertisecentrum dementie en thuisbegeleidingsdienst Foton, Biskajersplein 2, 8000 Brugge
050 44 67 93
www.familiezorg-wvl.be
www.dementie.be/foton
www.dementievriendelijkbrugge.be
Foton is een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw.
www.museabrugge.be

Voor kinderen vanaf 6 jaar. Gratis voor inwoners van Brugge.
In samenwerking met Productions en Zonen.

PAASEIERENRAAP

ZATERDAG 15 APRIL VAN 10.00 TOT 12.00 UUR
TUIN GEZELLEMUSEUM (Rolweg, 64, 8000 Brugge)
EN VOLKSKUNDEMUSEUM (Balstraat 43, 8000 Brugge)

De paashaas verstopt dit jaar zijn eitjes in de tuin van het Gezellemuseum. Er worden ook heel wat spelletjes georganiseerd, aangepast aan
de leeftijd van de kinderen (van 0 tot 12 jaar). Het Volkskundemuseum
organiseert heel wat extra activiteiten, met onder meer een museumzoektocht, volksspelen en een verteller.
Inschrijven is vereist. Alle praktische info vind je op
www.museabrugge.be, via info@gezinsbondbrugge.be of
op facebook.com/gezinsbondbrugge8000.
De Paaseierenraap is een initiatief van Musea Brugge en Gezinsbond
Brugge.

jeugd en studenten
Sportkampen:
nog enkele plaatsen vrij
Ook in 2017 bieden Stad Brugge en Fedes vzw een uitgebreid
aantal sport- en kleuterkampen aan in de paas- en grote vakantie.
De kampen vinden plaats in de verschillende deelgemeenten en
zijn gericht op de leeftijdsgroepen 4-6 jaar (kleuters), 7-12 jaar
(lagere school) en 13-16 jaar (tieners).
Tijdens deze kampen proeven de kinderen niet alleen van traditionele sporten (voetbal, basketbal, atletiek… ), maar ook van
nieuwere bewegingsvormen (New Games, Kubb…). Gediplomeerde lesgevers leiden alles in goede banen.
Wil je nog een plaatsje reserveren?
Surf snel naar www.brugge.be/sportkampen.

Museumkampen
ENGELTJES BENGELTJES

Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 juli
Voor kinderen uit het eerste, tweede
en derde leerjaar
Engeltjes zijn lief en hebben schattige
vleugels. Bengeltjes houden van actie
en lawaai. Ben jij een engeltje of een
bengeltje? Kom naar het museum en
test het uit. Luister naar de stoutste
verhalen, speur naar gouden lepeltjes, verzin met je wildste fantasie enkele bengelstreken, dans met donzige
veertjes en zing met je engelenstem
een hemels lied.

Kwibus, knoop het in je oren!
Kinderen en jongeren vanaf 4 jaar (of die dit jaar 4 worden) kunnen zich tijdens de paasvakantie weer helemaal uitleven op een van de volgende Kwibuspleinen.
Je kunt er ook al eens proeven van de extra activiteiten
van Kwiplus.
• Basisschool De Triangel, Diksmuidse Heerweg 159,
8200 Sint-Andries.
In samenwerking met vzw Oranje.
• Basisschool De Pannebeke, Pannebekestraat 34,
8000 Sint-Jozef.
In samenwerking met vzw Oranje.
• Basisschool De Tandem, Leopold Debruynestraat 56,
8310 Sint-Kruis.
• Basisschool Sint-Michiels, Sint Michielslaan 33,
8200 Sint-Michiels.
• Basisschool De Regenboog, Karel Ledeganckstraat 3,
8000 Sint-Pieters.
Kwibus is open van maandag 3 april tot en met vrijdag 14
april, van 7.30 tot 17.30 uur. Tijdens het weekend is er
geen Kwibus.
Een halve dag meespelen kost 2,50 euro, een volledige
dag 5 euro. Er is een korting voor gezinnen met drie of
meer kinderen.
jeugddienstbrugge.be/kwibus
050 44 83 34
facebook.be/kwibusbrugge

AAN TAFEL!

Van dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 augustus
Voor kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar
Tijdens deze smakelijke en creatieve vakantieweek gebeuren er op, rond, onder, naast en aan tafel de gekste dingen.
Kom zitten en proef van middeleeuwse hapjes, speel een
grappige toneelscène en ga in het museum op zoek naar
unieke tafelexemplaren. Ontdek meer over historische tafelmanieren en maak een leuk ouderwets bordspel.
De museumkampen vinden plaats van 9.30 tot 16.00 uur in de
Atelierruimte van Musea Brugge, Zolder Sint-Janshospitaal,
Mariastraat 38, 8000 Brugge. Er is opvang van 8.30 tot 17.00 uur.
Deelnemen kost 80 euro per kind. Vooraf inschrijven is vereist
via bruggemuseum@brugge.be. Elke deelnemer brengt zelf
zijn of haar picknick en vieruurtje mee.

KNOOP HET

IN JE OREN!

ag:
Buitenspeeld

Beleef de zomervakantie
met Kwiplus

Dit jaar nog meer plezier en nog dichter bij je thuis
Het is weer tijd om buiten te spelen en dit jaar komt de Buitenspeeldag naar je toe met nog meer locaties en nog meer spelplezier.
Er is voor elk wat wil(d)s, of je nu een avonturier, een waterrat, een
speelvogel of een sportieveling bent. Doe de quiz en ontdek jouw
buitenspeeltype.
Kom op woensdag 19 april van 13.00 tot 17.00 uur naar een van
deze negen locaties en leef je helemaal (gratis) uit!
Assebroek: Kinderboerderij De Zeven Torentjes en speelplein Mispelbilk
Brugge Centrum: Koningin Astridpark
Sint-Andries: speelplein Oude Sint-Annadreef en speelplein Paul
Gilsonstraat - Frans Gevaertstraat
Sint-Jozef: Gandhiplein
Sint-Michiels: Park De Rode Poort
Sint-Pieters: sportpark Tempelhof
Zeebrugge: sportpark De Landdijk
jeugddienstbrugge.be/buitenspeeldag
050 44 83 33
facebook.be/jeugddienstbrugge

Vanaf maandag 3 juli tot en met maandag 28 augustus maakt Kwiplus je zomer nog leuker. Er
zijn stoere workshops, boeiende voorstellingen,
gekke knutselopdrachten en zotte sporten voor
kinderen vanaf 4 jaar (of die dit jaar 4 worden) tot
en met 12 jaar.
Kwiplus vindt plaats op een van de Kwibuspleinen.
Dit betekent dat je voor en na de activiteit gewoon
kunt blijven meespelen.
Voor kinderen jonger dan 6 zijn er speciale activiteiten in het kleuterblok van Basisschool De Tandem in Sint-Kruis.
Inschrijven kan vanaf woensdag 22 maart om
18.00 uur. Deelnemen aan een activiteit kost 2,50
of 5 euro. Een uitstap kost 10 of 18 euro.
jeugddienstbrugge.be/kwiplus
050 44 83 33
facebook.be/jeugddienstbrugge

Buitenspeeldag in je eigen straat?
Wil je op 19 april nog dichter bij huis buitenspelen? Organiseer
dan een gratis speelstraat met je buurt.
Kijk op de website of jouw straat aan de voorwaarden voldoet en
dien je aanvraag in. In ruil krijg je een verkeersvrije straat en heel
veel gratis spelmateriaal.
jeugddienstbrugge.be/speelstraat
050 44 83 33
facebook.be/jeugddienstbrugge

jeugd en studenten
Spring Break
Na twee succesvolle edities in de Beurshal, vindt Spring Break
voor het tweede jaar op rij plaats in Het Entrepot (Binnenweg 4,
8000 Brugge), meer bepaald op donderdag 30 maart vanaf 21.00
uur.
In opdracht van Brugge Studentenstad bouwt Suburb Soundz de
donderdag voor de paasvakantie de zaal om tot een danstempel.
Eerst is het de beurt aan de winnaar van de Re-Beats dj-contest
en dan komen de grote kleppers eraan.
Het programma bevat het kruim van de Belgische en de Brugse
dj-scene: Pat Krimson, Dimaro, Freaquency, Dennis Cartier CBass en Miss Charlie.
De meest opvallende naam op de affiche is evenwel die van de
grootste schlagerartiesten van de afgelopen jaren: De Romeo’s.
Na het succes van Bart Kaëll vorig jaar zullen ook deze giganten
je laten meezingen, -brullen en -dansen.
Spring Break is gratis voor studenten van VIVES, KU Leuven campus Brugge, Howest, ZoWe Verpleegkunde, het Vesaliusinstituut
en het Europacollege op vertoon van een geldige studentenkaart.
Andere bezoekers betalen 5 euro.
www.brugge.be/springbreak
www.springbreakbrugge.be

Roefelland, het gratis
festival op de Burg voor kinderen
van 6 tot 12
Op zaterdag 22 april bouwt Roefelland zijn eigen dorp
in het hartje van Brugge.
Beleef onder de bomen op de Burg allerlei spetterende
activiteiten in Droomland, Wonderland of Doeland. Je
kunt er bouwen, cupcakes versieren, een eigen springkasteel maken en oneindig veel meer.
Inschrijven kan vanaf woensdag 29 maart om 18.00 uur
op www.jeugddienstbrugge.be/roefelland.
jeugddienst@brugge.be
050 44 83 33

Kajakrace Brugge Studentenstad
Voor de laatste activiteit van dit academiejaar heeft
Brugge Studentenstad een verrassing in petto: op donderdag 27 april om 18.00 uur worden honderd studenten
losgelaten op het water aan de Brugse Kajak Klub, Buiten Katelijnevest, 8000 Brugge.
Beschermd door een reddingsvest moeten de deelnemers
proberen om in een tweepersoonskajak zo snel mogelijk
een parcours af te leggen. Naast goed weer verwachten
de initiatiefnemers een pak enthousiaste studenten op en
rond het water. Een dj zorgt voor leuke muziek langs het
traject.
Na de wedstrijd kun je uitblazen in het clublokaal van
de Brugse Kajak Klub. Brugge Studentenstad zorgt voor
hapjes en drankjes.
Dit gloednieuwe evenement is gratis voor studenten van
VIVES, KU Leuven campus Brugge, Howest, ZoWe Verpleegkunde, het Vesaliusinstituut en het Europacollege.
Inschrijven kan via de studentenvoorzieningen van je hogeschool.
www.brugge.be/kajakrace
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NIEUWE OVEREENKOMSTEN
OVER HUUR VAN SCHOOLSPORTINFRASTRUCTUUR
In zijn beleidsplan nam het stadsbestuur de
‘Brede Schoolfilosofie’ op. Dit houdt in dat de
Stad manieren zoekt om bestaande schoolinfrastructuur na de lesuren ook voor andere
doelen (zoals sport) te gebruiken. Daarom
sloot Stad Brugge nieuwe overeenkomsten
af met drie Brugse scholen.
In het Sint-Leocollege (Potterierei 11) en in
basisschool De Zonnetuin (Beeweg 32, SintKruis) kun je al sinds 1 februari elke avond
(van maandag tot en met vrijdag) sporten.
Vanaf 1 september is dat ook mogelijk in secundaire school Spermalie (Potterierei 46).
Huren kan aan de voordelige stadstarieven: 8
euro per uur voor een balsportzaal en 5 euro
per uur voor een danszaal.
De sportinfrastructuur van het Sint-Leocollege omvat een ruime balsportzaal waar je
minivoetbal, basketbal, volleybal, tennis en
badminton kunt spelen. Er zijn ook kleedkamers met douches.
Basisschool de Zonnetuin in Sint-Kruis stelt
haar Zonnehuis open. Dit zaaltje is door haar
gezellige en intieme sfeer geschikt voor vormen van dans, maar ook voor groepslessen
en bewegingsvormen zoals yoga en tai-chi.
De sportinfrastructuur van secundaire
school Spermalie – De Kade is een ruimere
zaal waar je terechtkunt voor recreatief minivoetbal, volleybal, basketbal en dansen.
Deze drie nieuwe samenwerkingen zijn een
aanvulling op de bestaande overeenkomsten
met het VTI, het Sint-Lodewijkscollege en
het KTA.
Voor het gebruik van de infrastructuur kun je
rechtstreeks terecht bij de scholen.
www.brugge.be/schoolsportinfrastructuur-2
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NIEUW RECREATIEF LOOPPARCOURS IN SINT-ANDRIES

BRUGSE SPORTPRIJZEN MET
TNT CREW

Begin dit jaar werd in sportpark de Koude
Keuken een Finse piste in gebruik genomen. Dit loopparcours bestaat uit een
doordacht systeem van verschillende ondergronden. De bovenste laag bestaat uit
boomschors en heeft verende eigenschappen, waardoor het risico op blessures aanzienlijk verkleint. Omdat het parcours in
een park ligt, kunnen lopers er veilig en
ongehinderd trainen.

TnT Crew, finalisten van Belgium’s got Talent 2016, komen op maandag 27 maart naar
Brugge. Tijdens de uitreiking van de Brugse
Sportprijzen zullen ze hun kunsten tonen in
de Magdalenazaal (MAZ, Magdalenastraat 27,
8200 Brugge). Bruggeling Michael Goossens,
winnaar van de Jeugdtrofee 2015, maakt deel
uit van dit spectaculaire ensemble.

De Finse piste is 800 meter lang en wordt
over het hele traject verlicht. 's Avonds lopen
is dus perfect mogelijk. Het gebruik is gratis.

Verder reikt de Brugse Sportraad op 27
maart de Sporttrofee en de Jeugdtrofee 2016
uit en maken de Brugse sportjournalisten de
Sportman, de Sportvrouw en de Sportploeg
van 2016 bekend.
Wil je erbij zijn en TnT aan het werk zien?
Neem contact op via sportdienst@brugge.be
of 050 44 8000.

www.brugge.be/sportcomplex-koude-keuken

www.brugge.be/uitreiking-sportprijzen-2016
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MEITOER UITWIJKEN
Na de wintertoer krijgt de Uitwijkenkaravaan een grondige lenteschoonmaak. De
oldtimers worden nauwgezet gepoetst en
gesmeerd, zodat ze in mei weer kunnen
uitrijden.
Gedurende vier weekends houdt deze meitoer halt in acht wijken. Zowel op zaterdag
als op zondag krijg je een gratis namiddagprogramma geserveerd.
Vanaf 14.00 uur kun je genieten van een theatervoorstelling, een workshop en de inmiddels bekende wafel- of pannenkoekenbak.
De dag wordt telkens afgesloten met een
stemmig concert. De Uitwijkenkaravaan doet
onder meer Zeebrugge, Sint-Pieters, SintJozef en Brugge centrum aan.
Kijk op www.uitwijken.be voor het volledige programma.

UITWIJKEN WINT PRIJS
VOOR DE LAAGSTE DREMPEL
Op 26 januari won Brugge Plus de ‘Prijs
voor het Evenement met de Laagste Drempel’ voor Uitwijken. Om de twee jaar reikt
het Netwerk tegen Armoede deze prijs uit
aan een project, evenement, cultuurcentrum... dat zich extra inspant om zijn aanbod toegankelijk te maken voor mensen in
armoede. Aan de hand van een 1-minuutfilmpje, ingestuurd door de kandidaten,
kregen mensen in armoede de kans om hun
stem uit te brengen.
De Uitwijkenkaravaan trekt al zes jaar naar
de Brugse buurten en houdt dit jaar halt in
22 wijken. Het programma van Uitwijken
wordt samengesteld vanuit het oogpunt:
‘cultuur in al zijn verschijningsvormen’. Het
aanbod - in de achtertuin van de stad en tegelijk in de voortuin van de buurtbewoners is steeds gratis.
De prijs is niet alleen een fijne erkenning,
het is ook een stimulans om het werk verder te zetten en Uitwijken nog toegankelijker te maken voor een divers publiek, want
zeker in Brugge zijn kunst en cultuur van en
voor iedereen.

ORGANISEER EEN
ACTIVITEIT TIJDENS
AUTOLOZE ZONDAG
Op Autoloze Zondag van 17 september zal de verkeersvrije binnenstad weer bruisen als nooit
tevoren. De hele dag kun je deelnemen aan tientallen activiteiten
zoals Kroenkelen, de Cultuurmarkt en de MobiMarkt. Ook SintKruiskermis en de braderie in de
Langestraat en de Hoogstraat horen er weer bij.
Heb jij een idee voor een leuke
sportieve, culturele of andere activiteit? Stuur dan zeker je voorstel
voor maandag 10 april naar
info@bruggeplus.be.
Alle voorstellen die inspelen op
het thema van een autoluwe stad
zijn welkom: een wijkfeest, een
openluchtgezelschapsspel voor de
buurt, een pleintjesontbijt, de inhuldiging van nieuwe zitbankjes in
een vergeten park… Elk initiatief
dat aantoont dat ook kleine ideeën
de stad mensvriendelijker kunnen
maken, is welkom.
Voor activiteiten tijdens de Autoloze
Zondag kunnen wijkcomités uit de
binnenstad een beroep doen op de
buurtcheques. Alle info daarover
vind je op
www.brugge.be/buurtcheques.
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

VOORVERKOOP
GOUDEN BOOMSTOET
Op zaterdag 19 en zondag 20 augustus trekt
de Praalstoet van de Gouden Boom opnieuw
door de straten van Brugge. Reuzen, praalwagens, dieren en 1.700 kleurrijk uitgedoste figuranten nemen je mee terug in de tijd.
Het eerste deel van de stoet brengt de belangrijkste momenten uit de geschiedenis
van Vlaanderen tot leven. Van de mysterieuze oorsprong van het graafschap in een
gevaarlijk bos vol reuzen tot de draak van
Constantinopel. Van de brutale Vikingen tot
de arrogante Johanna van Navarra. Van de
laffe moord op Karel de Goede tot de helden
van 1302.
Deel twee focust op het huwelijk van Karel de
Stoute met Margareta van York. Deze trouwpartij werd in 1468 tien dagen lang uitbundig
gevierd in Brugge. Naast de vele banketten
vond er ook een groot toernooi plaats: de wapenpas van de Gouden Boom. Het is aan deze
vriendschappelijke strijd tussen ridders dat
de stoet zijn naam ontleent.
De Praalstoet van de Gouden Boom gaat
maar om de vijf jaar uit, dus mis hem niet!
Tickets zijn verkrijgbaar bij In&Uit, ’t Zand 34, 8000 Brugge (Concertgebouw). Voor een genummerde plaats op een
zitbank betaal je 5 euro. Een tribuneplaats kost 15 euro.
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WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
LOKAAL TALENT AAN ZET
De Week van de Amateurkunsten (van vrijdag 28
april tot en met zondag 7 mei) is er voor en door
Bruggelingen. Tijdens dit festival krijgt lokaal talent de plaats die het verdient. Alle evenementen
zijn gratis.
Elk jaar neemt Brugs talent de stad tien dagen
over. Cultuurcentrum Brugge biedt tijdens deze
Week van de Amateurkunsten (WAK) zoveel mogelijk podia en platformen aan, met ruimte voor
een grote verscheidenheid aan kunstdisciplines.
Op het programma staan onder meer muziek, film,
toneel, dans, beeldende kunst en poëzie.
WAK start met een prelude op donderdag 27 april.
Die avond wordt de tentoonstelling ‘AIR Biekorf’ officieel geopend. Iedereen is er welkom om het glas
te heffen. Heel wat beeldende kunstenaars geven
er hun interpretatie van het thema: ‘Migratie’.
Op vrijdag 28 april treden lokale helden voor het
voetlicht tijdens een dj-contest in de Magdalenazaal (MAZ, Magdalenastraat 27, 8200 Brugge). De
organisatie van deze wedstrijd is in handen van het
aMAZe-team, het jongerenteam van Cultuurcentrum Brugge.
Zaterdag 29 april is niet alleen ‘Dag van de Dans’.
Op die dag opent ook AMA, een dynamische, driedaagse tentoonstelling van Brugse beeldende
kunstenaars.
Ook het project Soundtrack keert terug, op zondag
30 april. Brugse muzikanten stelden hun eigen
soundtrack samen bij de legendarische film ‘Trainspotting’ en ze komen die live brengen in Cinema
Liberty. Een filmklassieker en lokaal talent op een
avond: het kan niet meer stuk.
In het midden van de week wordt de rode loper
uitgerold voor de toneelwerking van het Conservatorium. Onder de vakkundige leiding van Dirk Van
Den Broeck levert het Stedelijk Conservatorium tal
van getalenteerde studenten af. Op woensdag 3
mei tonen zij hun kunnen in de Foyer van de Stadsschouwburg (Vlamingstraat 29).
God zou een dj zijn, maar voor het eenmalige project
Klankschap in de Magdalenakerk op donderdag 4
mei is die rol weggelegd voor lokaal talent dat een
licht-, film- en poëziespektakel serveert. Beleef een
bijzonder optreden in een al even speciale setting.
Het laatste weekend van WAK is gereserveerd voor
het gratis muziekfestival WAcKo op de Burg (onder de bomen). Op vrijdag en zaterdag 5 en 6 mei
geniet je met vrienden van de top van de Brugse
muziekscene. Op zondag trekt Cultuurcentrum
Brugge de WAK-deur achter zich dicht met poëzie
en literatuur op het Jacqueline Compernolleplein
(Sint-Jakobsstraat).
www.ccbrugge.be/wak (vanaf april)

brugge.be

TIPS VAN CULTUURCENTRUM BRUGGE
GERS PARDOEL NEEMT JE MEE
Vrijdag 31 maart, 20.00 uur
MAZ, Magdalenastraat 27, 8200 Brugge
Met ‘Ik neem je mee’, ‘Bagagedrager’ en
‘Louise’ scoorde Gers Pardoel recent drie Nederlandstalige monsterhits. Wie ze niet kan
meezingen, moet op Mars vertoefd hebben…
Toegang: 15 euro (aMAZe korting/-26 jaar 50%)

HERMAN VAN VEEN
Donderdag 20, vrijdag 21 en
zaterdag 22 april, 20.00 uur
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29,
8000 Brugge
Duizendpoot Herman van Veen speelt viool,
zingt, schrijft, componeert en schildert. Geen
Nederlandse artiest wordt zo gevierd in de
internationale theaters als deze Utrechtse
duivelskunstenaar. Met zijn voorstellingen
verovert hij alle harten.
Toegang: 16-21-27-35 euro
www.ccbrugge.be

DAG VAN DE DANS OP 29 APRIL
Vorig jaar bleek de eerste editie van de Dag
van de Dans meteen een schot in de roos.
Een vervolg kon dan ook niet uitblijven. Op
zaterdag 29 april is in Vlaanderen en Brussel
weer overal dans te zien. Ook Brugge heeft
een reputatie op het vlak van hedendaagse
dans en kan dus niet op het appel ontbreken.
KAAP trapt af om 11.00 uur met ‘VIVA’ van
De Genoten/Albert Quesada en om 14.00 uur
kun je dansers van het Ballet Vlaanderen
aan het werk zien tijdens een open repetitie
in het Concertgebouw (’t Zand 34).
In de Stadsschouwburg (Vlamingstraat 29)
staat om 17.00 uur ‘Horses’ van Kabinet K &
HETPALEIS op het programma. Vijf kinderen
en vijf volwassenen dansen een gelaagd verhaal over groot willen zijn en over kind willen
blijven, over macht en kwetsbaarheid, over
dragen en gedragen worden. De voorstelling
is gemaakt voor iedereen vanaf 8 jaar. Er is
in de namiddag ook een dansworkshop voor
ouders en kinderen.
In het Concertgebouw sluit ‘Requiem/Shahrazad’ van topchoreografen Sidi Larbi Cherkaoui & Jonah Bokaer de Dag van de Dans af.
www.dagvandedans.be

INTERVIEW
KOM NAAR DE UITREIKING VAN DE BRUGOTTA AWARDS OP ZATERDAG 15 APRIL.

I

n de vorige editie van BiS vond je een formulier om je stem uit te brengen voor de Brugotta
Awards. Brugotta staat voor ‘Bruges got talent’.
Op zaterdag 15 april wordt op basis van alle ingediende stembiljetten het beste uit de Brugse popen rockwereld in de schijnwerpers gezet tijdens
een echte ‘Awards Night’ in de Stadsschouwburg.
Met glitter en glamour, verrassingsacts, toespraken, bloemen, bekers en medailles. Steven Van
Havere van muziekschool Metronoom stelt voor
deze gelegenheid een groep samen die een resem
Brugse hits zal spelen.
Wie is de markantste Brugse frontman/-vrouw? Wie
is de strafste band/artiest van het moment? Wie is de
meest dansbare dj van het moment? Wie mag zich
de meest stijlvolle band noemen? Welke groep is de
origineelste coverband? Op al deze en nog andere
muziekvragen volgt een antwoord op zaterdag 15
april tijdens de uitreiking van de Brugotta Awards. De
avond wordt aan elkaar gelijmd met onvergetelijke
Brugse nummers die Steven Van Havere en zijn gelegenheidsgroep zullen brengen. Steven kent het reilen
en zeilen van de muziekbusiness door en door. In de
jaren negentig was hij als drummer actief bij Gorki en
Arid. Jaren later maakte hij deel uit van Hooverphonic. Met die groepen heeft hij op honderden podiums
gestaan in binnen- en buitenland. In 2012 liet hij zijn
drumstokken even rusten om de muziekschool Metronoom op te richten.
BiS Schuilt er veel talent in Brugge?
STEVEN VAN HAVERE Ik vind van wel. We merken
dit aan het aantal leerlingen bij Metronoom. Hoewel
negentig procent van onze leerlingen beginners zijn,
hoor ik links en rechts dat er al gasten zijn die elkaar
opzoeken om samen te musiceren. Onze school is
wel degelijk een kweekvijver waarin we snel talent
ontdekken. Enkele studenten nemen bijvoorbeeld
deel aan The Voice van Vlaanderen.
BiS Wat maakt Brugotta belangrijk?
S. VAN HAVERE Het is een ideale gelegenheid om
de Brugse pop- en rockscene in de belangstelling te
plaatsen. We hebben immers een muzikaal verleden
én een beloftevolle toekomst waar we trots op mogen zijn. Het is mooi dat we op die manier onze muziekgeschiedenis kunnen schetsen. Wie heeft ooit al
iets betekend en wie betekent er nu iets op muzikaal
vlak? Die Brugotta-avond brengt alles mooi in kaart
en vormt hopelijk een aanzet tot meer samenwerking
tussen de muzikanten.
BiS Wat is jouw specifieke bijdrage aan die avond?
S. VAN HAVERE Samen met enkele docenten van
Metronoom hebben we een gelegenheidsband samengesteld. Ik had de luxe om uit het aanbod van

lesgevers de beste muzikanten te kunnen kiezen.
Zelf kruip ik nog eens achter het drumstel. Na een
concert van Arid op de Lokerse Feesten in 2012 ben ik
van het podium gestapt en voelde ik dat de goesting
wat weg was. We zijn toen met Metronoom begonnen. Brugotta is voor mij de perfecte aanleiding om
weer achter de vellen te zitten en zelf een band samen te stellen. We vormen dus het huisorkest.
BiS Wat bevat het repertoire?
S. VAN HAVERE De Brugse classics! We stelden een
lijst samen met onvergetelijke Brugse songs en zullen daar de juiste invulling aan geven. Onze Metronoomband vormt het kader en het is de bedoeling
dat een aantal muzikale gasten dat kader opvullen.
Verwacht je maar aan speciale formaties en verrassende optredens! Ik ben vereerd dat ik hieraan mag
meewerken. Je mag dit project niet zomaar eventjes
'tussen de soep en de patatten' doen, ook al ben je
een goede muzikant. Elk nummer heeft een specifieke vibe en die zullen we respecteren. We hebben dan
ook al veel geoefend. We willen zeker niet klinken als
een klassieke coverband en stellen ons ten dienste
van de andere artiesten.
BiS Je bent zelf lange tijd professioneel muzikant
geweest. Hoe kijk je op die periode terug?
S. VAN HAVERE Met ongelooflijk veel trots. Ik heb
alles mogen meemaken: diverse gouden platen gekregen, de Ancienne Belgique (AB) verschillende keren uitverkocht, zeven keer op het Werchter-podium
gestaan, Europese tournees gespeeld, een plaat opgenomen in Amerika… Ik kijk terug op een zeer mooi
muzikaal verleden. Rond mijn veertigste was het
Arid-verhaal uitverteld en daarna volgde een nieuw
avontuur van ‘speler wordt trainer’. Een heroriëntering, dus. Met de kennis die ik had opgebouwd, kon ik
iets nuttigs doen in mijn muziekschool.
BiS Heb je als muzikant zelf ooit awards in ontvangst mogen nemen?
S. VAN HAVERE In 1999 hebben we met Arid een
ZaMu-award (de voorloper van de MIA’S) gekregen
in de categorie Focus/Verrijking voor de Belgische
muziekscene. Er staan ook enkele TMF-Awards in
mijn kast. Het voelt altijd geweldig aan wanneer je
muzikale inspanningen worden gewaardeerd.

www.ccbrugge.be
Tickets kosten 15 euro per stuk.

Die Brugotta-avond
brengt alles mooi in
kaart en vormt hopelijk
een aanzet tot meer
samenwerking tussen
de muzikanten

EXPO ‘LIVING IN DREAMS’
VERBEELDING, DROOM EN
WERKELIJKHEID STAAN CENTRAAL
De woorden ‘Living in Dreams’ komen uit ‘Sputnik Sweetheart’ van de
Japanse schrijver Haruki Murakami. In dit boek zoekt een meisje een
manier om zonder aanvaringen verder te leven. Het antwoord is: leven
in dromen en blijven dromen.
Wie in een droom leeft, moet echter af en toe weer terug. De realiteit
is onverbiddelijk. Ontsnappen aan conflicten, verdriet en verlies is, ondanks alles, niet mogelijk. In ‘Living in Dreams’ gaan 26 actuele kunstenaars om met die tegenstelling. Ze duiken diep in hun verbeelding en
dromen, maar kijken tegelijk ook naar de werkelijkheid. Soms leidt de
versmelting tot een drama, soms tot humor of tot een absurde situatie.
Een werk is vaak dubbel, confronterend en grappig of juist troostend en
hard. Het fijne is dat alles mogelijk is, net als in een droom.
In haar film ‘Night Soil #1’ volgt Melanie Bonajo een meisje dat deelneemt aan een indiaanse rituele ceremonie. Bedwyr Williams vertelt
in zijn film ‘Flexure’ over een hypnotiseur die probeert om te gaan met
zijn agressieve buurman. Tom Dale toont een harige opblaastafel op zes
grote poten. Laurent Jourquin maakte een monumentale kartonsculptuur van Michael Jackson en zijn huisdier Bubbles. De ‘Hitler’ van Roy
Villevoye is dakloos, wat hij vrijwel zeker ook echt een tijd is geweest,
nadat hij als kunstenaar werd afgewezen aan de Weense academie.
‘Living in Dreams’ werd samengesteld door Frank Koolen (kunstenaar)
en Els Fiers (critica, schrijfster).

‘Living in Dreams’ loopt nog tot en met zondag 23 april, De Bond, Buiten Smedenvest 1,
8000 Brugge, elke dag gratis toegankelijk van 13.00 tot 18.00
uur. Gesloten op dinsdag en op zondag 16 april.

COLLECTIEPRESENTATIES MUSEA BRUGGE
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RAVEEL & DE KEYSER.
WERK OP PAPIER
Zowel Roger Raveel als Raoul De Keyser
vonden oorspronkelijk hun inspiratie in de
directe omgeving: de eigen woning en tuin,
het Vlaamse dorp, het voetbalveld in de
achtertuin… Ze ontwikkelden elk een eigen,
nieuwe visie. Bij Raveel bleven altijd herkenbare elementen verschijnen, terwijl Raoul De Keyser evolueerde naar een volledig
abstracte beeldtaal.
Musea Brugge bezit van beide kunstenaars
een aantal schilderkunstige sleutelwerken,
maar ook een omvangrijke hoeveelheid werk
op papier.
In het Arentshuis is voor het eerst sinds lang
de volledige ‘Malmedy Series’ van de Keyser
te zien: een reeks tekeningen met inkt op papier, gerealiseerd tussen maart 1981 en december 1983. Ook wordt er een ruime selectie van de ‘Genesis’-tekeningen van Raveel
getoond. De ontwerpen horen bij gedichten
van Hugo Claus.

Tot en met zondag 18 juni in het Arentshuis, Dijver 16,
8000 Brugge. Elke dag open van 9.30 tot 17.00 uur,
behalve op maandag. Gratis voor inwoners van Brugge.
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WILLY DE SAUTER.
COLLECTIEPRESENTATIE
& RECENT WERK
Het Groeningemuseum bezit van Willy De
Sauter een ensemble van zes werken. Aanvankelijk wordt zijn werk tot de minimalistische, fundamentele en conceptuele kunst
gerekend vanwege de verbetenheid waarmee hij lijnen laat ontwikkelen of eenvoudige
vormen uitpuurt. Maar de gevoeligheid van
en voor materie is bij De Sauter minstens
even belangrijk.
Voor deze presentatie heeft de kunstenaar
een opstelling ontworpen in de grootste
ruimte van het museum. Hij brengt er collectiestukken samen met recent werk. In
zijn oeuvre is de drager op zich belangrijk
maar evenzeer de plaats van die drager ten
opzichte van de wand en de ruimte. Het oppervlak van het werk toont de materie in zijn
opperste verschijning, van diverse soorten
metalen en kunststoffen tot verf en plamuur
in zijn basissamenstelling: krijt, pigment en
dierenlijm. Daarmee rijkt hij de hand naar de
oude kunst.

Tot en met zondag 3 september in het Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge. Elke dag
open van 9.30 tot 17.00 uur, behalve op maandag. Gratis voor inwoners van Brugge.

brugge.be

COLLECTIE MODERNE KUNST.
EEN KEUZE
In de voorbije jaren werd de verzameling moderne kunst getoond in diverse wisselende
presentaties. De sculptuur ‘Construction
dans la sphère 2’ van Georges Vantongerloo uit 1917 vormt dit keer de kern van een
collectiepresentatie met twee van zijn latere
werken, een schilderij uit 1939 en een sculptuur uit 1965. Die gaan de confrontatie aan
met schilderijen en sculpturen van Dan Van
Severen, Raoul De Keyser, Gaston De Mey,
Amédée Cortier, Gilbert Swimberghe, René
Heyvaert, Pierre Alechinsky en Bram Bogart.

Tot en met zondag 3 september in het
Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge. Elke
dag open van 9.30 tot 17.00 uur, behalve op
maandag. Gratis voor inwoners van Brugge.

ASPECTEN VAN HET
SURREALISME IN BELGIË
In tegenstelling tot het Franse surrealisme
dat gepropageerd werd door André Breton,
ontstond er in ons land een eigen vorm. Die
ging minder uit van de duistere droomwereld, maar zette bijvoorbeeld vrolijke taalen beeldspelletjes voorop. Aan de hand van
werk uit de eigen collectie roept Musea
Brugge de sfeer van het Belgisch surrealisme op, zonder daarbij volledig te willen zijn.
‘L’attentat’ van René Magritte wordt samen
met het werk van Paul Delvaux getoond, net
als twee recent verworven schilderijen van
Marcel Delmotte, een andere, minder bekende Waalse surrealist. Marcel Broodthaers
was een bewonderaar en artistieke erfgenaam van Magritte. Er is een selectie van zijn
edities te zien, samen met vroege publicitaire
ontwerpen van Magritte, foto’s en publicaties
van Georges Houyoux, Marcel Lecomte en
Louis Scutenaire. Marcel van Maele, vriend
van Broodthaers in de late jaren 50, komt aan
bod met zijn beeldende poëzie.

Tot en met zondag 3 september in het Groeningemuseum,
Dijver 12, 8000 Brugge. Elke dag open van 9.30 tot 17.00
uur, behalve op maandag. Gratis voor inwoners van
Brugge.
www.museabrugge.be
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Raveel & De Keyser. Werk op papier, Arentshuis

p. 32

T.e.m. zo 3/09

Willy De Sauter. Collectiepresentatie & recent eigen werk, Groeningemuseum

p. 33

T.e.m. zo 3/09

Collectie moderne kunst. Een keuze, Groeningemuseum

p. 33

T.e.m. zo 3/09

Aspecten van het surrealisme in België, Groeningemuseum

p. 33

Ma 27/03

Uitreiking Brugse sportprijzen met TnT Crew, MAZ

p. 27

Do 30/03

Spring Break, Het Entrepot

p. 26

Vr 31/03

Gers Pardoel, Stadsschouwburg

p. 29

Za 1 en zo 2/04

Help de paashaas, Volkskundemuseum

p. 23

Zo 2/04

Paaseieren batikken en paasverhaal, Volkskundemuseum

p. 23

Ma 3 t.e.m. vr 14/04

Kwibus, diverse locaties

p. 24

Paasvakantie

Sportkampen, diverse locaties

p. 24

Vr 14 en za 15/04

Paasverhaal, Sint-Janshospitaal

p. 23

Za 15/04

Uitreiking Brugotta Awards, Stadsschouwburg

p. 30

Za 15/04

Paaseierenraap, tuin Guido Gezellemuseum en Volkskundemuseum

p. 23

Di 18 t.e.m. zo 23/04

Grote Lenteschoonmaak

p. 10

Wo 19/04

Buitenspeeldag

p. 25

Za 22/04

Roefelland, Burg

p. 26

Do 20 t.e.m. za 22/04

Herman Van Veen, Stadsschouwburg

p. 29

Za 22 en zo 23/04

Erfgoedweekend, diverse locaties

p. 19

Do 27/04

Kajakrace Brugge Studentenstad, Buiten Katelijnevest

p. 26

Vr 28/04 t.e.m. zo 7/05

Week van de Amateurkunsten (WAK), diverse locaties

p. 29

Za 29/04

Dag van de Dans, diverse locaties

p. 29

Vr 5 t.e.m. zo 13/05

Bru∙Taal, diverse locaties

p. 4

Za 6/05

Vrijwilligersbeurs, Daverlo

p. 18

Za 6 en zo 7/05

Meitoer Uitwijken, zie www.uitwijken.be

p. 28

Za 6 en zo 7/05

Week van de Zee: strandlabo en zandkastelenwedstrijd, strand Zeebrugge

p. 13

Zo 7/05

Lees Meer! (Bru∙Taal), Concertgebouw

p. 6

Za 13 en zo 14/05

Meitoer Uitwijken, zie www.uitwijken.be

p. 28

Vr 19/05

Lezing huiszwaluwen, Vormingplus

p. 14

Za 20/05

Mensenrechtenwandeling, Begijnhof

p. 14

Za 20 en zo 21/05

Meitoer Uitwijken, zie www.uitwijken.be

p. 28

Do 25/05

Heilig Bloedprocessie

p. 22

Za 27 en zo 28/05

Meitoer Uitwijken, zie www.uitwijken.be

p. 28

Zomer

URB EGG-café, parkzone tussen Station en Boeveriepoort

p. 17

Zomervakantie

Sportkampen, diverse locaties

p. 24

Ma 3/07 t.e.m. ma 28/08

Kwiplus, diverse locaties

p. 25

Di 4 t.e.m. vr 7/07

Museumkamp Engeltjes Bengeltjes, Sint-Janshospitaal

p. 24

Za 19 en zo 20/08

Praalstoet van de Gouden Boom

p. 28

Di 22 t.e.m. vr 25/08

Museumkamp Aan Tafel!, Sint-Janshospitaal

p. 24
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WEDSTRIJD
Op welke dag worden de eerste Brugotta Awards uitgereikt?
Cultuurcentrum geeft vijf duotickets weg voor het bijwonen van de Brugotta Awards.
Antwoord voor 7 april per mail naar persdienst@brugge.be of per post
naar Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge. Je kunt
de antwoordstrook ook deponeren in de brievenbus van het Stadhuis,
Burg 12, 8000 Brugge.
We contacteren de winnaars persoonlijk.

De wildwaterbaan van S&R Olympia is 115 meter lang.
De 10 x 2 tickets voor het subtropisch zwemparadijs werden verdeeld
onder de winnaars.
Naam en voornaam

Geboortejaar
Adres

E-mail + tel.

Antwoord wedstrijdvraag

MELDINGSKAART
Ik wil het volgende signaleren
(probleem met juiste plaats en omschrijving):
Meldingen van klachten
Er zijn ook andere mogelijkheden
om de Stad iets te melden, zoals:

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

Te bezorgen aan het Meldpunt, Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge.
Naamloze kaarten worden niet behandeld.

• Via www.brugge.be/meldpunt
met de drukknop ‘Meldpunt’
• 050 44 80 00
• info@brugge.be
Voor klachten over onbehoorlijk
optreden van stadsdiensten is er
de dienst Ombudsman:
(vanaf 30 maart)
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
050 44 80 90
ombudsman@brugge.be

facebook.com/destadbrugge
twitter.com/stadbrugge
instagram.com/stadbrugge

Let op: omdat de bedeling van BiS verspreid wordt
over meerdere dagen, is het mogelijk dat sommige
activiteiten voorbij zijn op het moment dat het magazine in je brievenbus valt.

