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BESTE BRUGGELING

A

ls ik u de voorbije weken nog niet ontmoet zou hebben, wil ik u eerst en vooral een
gelukkig nieuwjaar toewensen. Dat 2020 een schitterend jaar mag zijn voor u en uw dierbaren, vol vreugde, gezondheid, geluk en tonnen levenskwaliteit.

Een gezonde
Bruggeling in een
gezond Brugge

Die levenskwaliteit krijgt in deze periode meer aandacht dan anders. Een nieuw jaar gaat immers steevast gepaard met goede voornemens en die gaan vaak over gezondheid. De Stad organiseert allerlei acties om u te helpen. Tournée Minérale hoort daarbij, net als enkele andere
preventiecampagnes. Voor een gezonde fysiek organiseren we onder meer jeugdsportkampen,
een sportdag voor blinden en slechtzienden, beweegcommunities, Dwars door Brugge en de
Eco Trailrun. Dit laatste is een prachtig voorbeeld van een sportief evenement dat ook het algemeen welzijn voorop stelt.
Net zoals een gezonde geest thuishoort in een gezond lichaam, heeft de Bruggeling het basisrecht om te leven in een gezonde stad. Wij leveren op dat vlak veel inspanningen. Noodzakelijke
werkzaamheden vergroten het levenscomfort en projecten zoals Cathemgoed in Dudzele geven
ons meer zuurstof. Daarnaast zetten we acties op die zorgen voor een warmere samenleving,
zoals de Onderwijsambassadeurs.

Uiteraard verliezen we het klimaat niet uit het oog. Om de CO2 -uitstoot van onze verwarming
drastisch naar beneden te halen, stelden we een projectcoördinator aan. In dezelfde beweging
krijgen enkele Brugse KMO’s een gratis energiescan. Ook de groepsaankoop groene energie
moet ertoe bijdragen om Brugge klimaatneutraler te maken, net zoals Bruggesmaakt. Ten slotte brengen we in dit magazine weer een Duurzame Held voor het voetlicht en kondigen we ons
milieubesparende digitale factureringssysteem aan.
Uw stadsbestuur laat het dus niet bij voornemens. Ruim een jaar geleden startten we met een
ambitieus plan en we zijn vastberaden om het uit te voeren. Daarbij hebben we een doel voor
ogen: een gezonde Bruggeling in een gezond Brugge, elk jaar, het hele jaar door. Met uw hulp
en medewerking slagen we daar ongetwijfeld in.

Uw burgemeester,
Dirk De fauw
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BUURT AAN DE BEURT:
ONZE-LIEVE-VROUWE-, MAGDALENA- EN STEENSTRAATKWARTIEREN
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JAN VAN BRUGGHE
Jan (63) is voorzitter van Davidsfonds Brugge en
al drie jaar vrijwillig coördinator van de Brugse
afdeling van Poverello in de Goezeputstraat.
Mede dankzij milde giften van bakkers en winkeliers uit de nabije omgeving, bereiden de vrijwilligers van Poverello maaltijden voor kansarme
Bruggelingen. De vereniging werkt ook nauw
samen met hulpinstanties uit de buurt, zoals
inloophuis ’t Sas. Minderbedeelde buurtbewoners kunnen ook bij Poverello terecht voor een
koffietje en een babbel, want eenzaamheid in de
Brugse binnenstad is volgens Jan een niet te onderschatten probleem.
WAT VIND JE GOED IN JE BUURT?
Het volkse karakter in de buurt van de Goezeputstraat vind ik heel aangenaam. Hier leer je - onder meer door onze bezoekers - het authentieke
Brugge kennen, dat helaas ook vaak met armoede
wordt geconfronteerd.
WAT IS JE FAVORIETE PLEK?
De stek van Poverello hier in de Goezeputstraat. Wat
is er mooier dan de indrukwekkende klokken van de
nabije Sint-Salvatorskathedraal te horen luiden?
WAAR BEN JE HET MEEST
FIER OP IN JE BUURT?
Dat we met Poverello met bescheiden middelen
proberen om een zekere nood in Brugge op te vullen. Veel Bruggelingen hebben er geen idee van
dat er in onze welvarende stad heel wat verdoken
armoede is.
WAT WIL JE GRAAG VERANDEREN IN JE BUURT?
Het is niet gemakkelijk om te laden en te lossen
voor de deur en om in de smalle Brugse straatjes
te rijden met onze bestelwagen. Een vlottere verkeersdoorstroming, bereikbaarheid, een parkeerplaats voor onze deur of een garagepoort mogen
plaatsen, zou een groot verschil maken.
Daarnaast hopen we ook dat we met onze werking
voor een mentaliteitswijziging kunnen zorgen.

Onze-Lieve-Vrouwe-, Magdalenaen Steenstraatkwartieren:
drie stadskwartieren met elk
een eigen identiteit, middenin
Unesco Werelderfgoed
Gebied: de zuidelijke kwartieren van het Brugse stadscentrum
LOPENDE EN GEPLANDE PROJECTEN
- De Stad bouwt met een aantal partners aan De Stadsrepubliek. Op
deze locatie vind je in een straal van 150 meter Hoofdbibliotheek Biekorf, de Koninklijke Stadsschouwburg, het Stedelijk Conservatorium,
Cinema Lumière, De Republiek, Cultuurcentrum Brugge en woonzorgcentrum Hof Bladelin. Er bevinden zich ook verschillende scholen en leuke handels- en horecazaken. Het doel is om stadsgebruikers (inwoners, toeristen, ondernemers ...) nog meer met elkaar in
contact te brengen. De renovatie van de Biekorfsite (Cultuurcentrum
Brugge en Hoofdbibliotheek Biekorf) speelt daarin een belangrijke rol.
De werkzaamheden staan gepland voor 2022-2023. Alle info vind je
op www.destadsrepubliek.be. Op pagina 18 lees je meer over de publieksdag op zondag 2 februari.
- Heraanleg Katelijnestraat: tot midden februari worden de nutsleidingen aangepakt, daarna worden de rioleringen vernieuwd en volgt de
eigenlijke heraanleg, ook die van de Arsenaalstraat.
- De restauratie (torenspits, gevels, daken, interieur) van de 13de-eeuwse Onze-Lieve-Vrouwekerk werd recent afgerond.
- Na de werkzaamheden (april 2020), zal het speelplein in het Koningin
Astridpark het grootste zijn van de binnenstad. Twee zandzones en
nieuwe speeltoestellen zullen kinderen tussen 1 en 12 jaar eindeloos
speelplezier bezorgen.
MOBILITEIT
- Via het fietsroutenetwerk geraak je snel en veilig van de randgemeenten tot in de binnenstad en omgekeerd. Momenteel onderzoekt de
Stad de uitbouw van een Brugse fietsring.
- De hele Brugse binnenstad is zone 30.
- Voertuigen die meer dan 12 ton wegen, mogen de binnenstad niet
meer in. Voertuigen tussen de 3,5 ton en 12 ton mogen enkel nog de
binnenstad in tussen 6.00 en 11.00 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur.
- Om Brugge leefbaar en veilig te houden, zet de Stad lichter en aangepast busvervoer in. Elke dag tussen 7.20 en 19.00 uur rijdt een gratis
shuttledienst of ‘centrumshuttle’ een vast traject tussen de randparking Lodewijk Coiseaukaai en het Station. Deze centrumshuttle rijdt
elke 20 minuten, volgens een vaste dienstregeling.
- Sinds 1 januari 2020 gelden er nieuwe tarieven voor het straatparkeren in de binnenstad en het parkeren in de publieke parkings. Om
Brugge leefbaar en toegankelijk te houden, werkte het stadsbestuur
een maatregelenpakket uit, onder meer om het langparkeren op
straat te ontmoedigen.
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Om bezoekers de beste en snelste route naar het centrum
te tonen vanaf het Stationsplein, werden in oktober 2019 aan
het Koning Albert I-park extra verkeersborden en markeringen aangebracht. Voordien liepen bezoekers vaak verloren of
volgden ze blindelings hun gps, waardoor ze in de Oostmeers
terechtkwamen.

VERENIGINGEN EN VRIJE TIJD
- Dankzij Cultuurcentrum Brugge (Sint-Jakobsstraat 20) maak je
de allerbeste muziek-, theater-, circus-, dansvoorstellingen en
tentoonstellingen mee. Je vindt er alle recente cultuurpublicaties en ook voor tickets kun je er terecht.
Tijdens het cultuurseizoen 2019-2020 viert de Koninklijke Stadsschouwburg (Vlamingstraat 29) zijn 150ste verjaardag.
In de Biekorf Theaterzaal/Brugotta Hal Biekorf (Sint-Jakobsstraat 8) vind je een theaterzaal en een tentoonstellingsruimte.
Meer info: www.ccbrugge.be.
- Op de site van het Oud Sint-Jan in de Zonnekemeers bevindt zich
een congres- en evenementencentrum.
- Dit gebied huisvest heel wat musea: het Groeningemuseum en
het Gruuthusemuseum aan de Dijver, het Memlingmuseum en
het Archeologiemuseum in de Mariastraat en het Diamantmuseum in de Katelijnestraat. Er zijn ook prachtige plekken en gebouwen, zoals de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Sint-Salvatorskathedraal, het Begijnhof, de crypte en het oorlogsmonument
(Kartuizerinnenstraat), het Minnewaterpark, de Dijver en Groeninge, de Markt, de Rozenhoedkaai, de Vismarkt en het Walplein.
- In het Minnewaterpark, het Koningin Astridpark, het Zilverpand
en het Willemijnenplantsoen staan (kleuter)speeltoestellen en
spelprikkels. Het Jakobinessenpark heeft speeltoestellen, een
voetbal- en basketbalveld en een skateruimte.
- Petanquepleintjes vind je in de Jakobinessenstraat, de Stalijzerstraat en aan het Minnewater.
- De vesten zijn een geschikt loopparcours. Het traject rond de historische binnenstad is 8,6 kilometer lang, is grotendeels verlicht
en heeft voor 75% een dolomieten ondergrond. Om de 500 meter
staan er afstandsaanduidingen.
- In juli en augustus van 2019 was de zwemzone aan de Coupure
voor het eerst dagelijks open, in nauw overleg met de buurt.
- Sint-Pieters-Roos (pistool- en karabijnschieten) in de Violierstraat, de Derby Schutters (pistoolschieten) in de Gentpoortvest
en de Brugse Kajak Klub in de Bargeweg zijn enkele van de aanwezige sportclubs.
- In deze kwartieren vinden evenementen plaats zoals Wintergloed,
Feest in ’t Park en het Cactusfestival. De Great Bruges Marathon
en de Elfstedenronde starten er.
- YOT, het labo voor levensbeschouwing, wil beweging brengen op
het vlak van zingeving en spiritualiteit. De Nieuwe Pastorie en de
Magdalenakerk aan het Koningin Astridpark bieden een gastvrije
ruimte waar een brede groep mensen terecht kan met uiteenlopende levensvragen.
- Er zijn heel wat buurtcomités actief in deze kwartieren.
Zie www.brugse-buurten.be/buurten.

GEMEENTEAFDELING EN DIENSTENCENTRA
- Voor alle dienstverlening kun je terecht in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein),
050 44 80 00, info@brugge.be.
- Dichtstbijzijnde lokale dienstencentra:
- 't Reitje, Annuntiatenstraat 34, 050 32 60 95, reitje@mintus.be
- Van Volden, Joris Dumeryplein 1, 050 32 78 90,
vanvolden@mintus.be
DICHTSTBIJZIJNDE BIBLIOTHEKEN
- Hoofdbibliotheek De Biekorf, Kuipersstraat 3, 050 47 24 00,
bibliotheek@brugge.be
- Lode Zielens, Westmeers 35, 050 33 40 14,
lodezielens.bibliotheek@brugge.be
LOKALE POLITIE
- Kartuizerinnenstraat 4, 050 44 12 10,
pz.brugge.centrum.wijk@police.belgium.eu
- Langestraat- en Magdalenakwartier: Eric Reuse, 0471 43 40 84,
eric.reuse@police.belgium.eu
- Onze-Lieve-Vrouwekwartier: Koen Neirinck, 0471 43 31 80,
koen.neirinck@police.belgium.eu
SCHOLEN
- Kleuterschool Het Kleurenpalet, Giststraat 1, 050 33 19 43,
www.kleurenpalet.be
- Lagere school Het Kleurenpalet, Zilverstraat 26, 050 33 19 43,
www.kleurenpalet.be
- Kleuterschool Sint-Andreasinstituut, Gentpoortstraat 1,
050 34 24 35, www.sint-andreas-brugge.be
- Lagere en middelbare school Sint-Andreasinstituut,
Garenmarkt 8, 050 47 09 67, www.sint-andreas-brugge.be
- Kunsthumaniora Brugge en Deeltijds Kunstonderwijs (DKO),
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten - lesplaatsen:
Katelijnestraat 86 (050 44 11 60) en Freren Fonteinstraat 6
(050 34 05 97), www.academiebruggedko.be
- Sint-Jozef Humaniora, Noordzandstraat 76, 050 47 17 17,
www.sintjozefhumaniora.be
- Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 050 33 19 43,
www.sintjozefbrugge.be
- Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut, Mariastraat 7, 050 33 63 47,
www.sfxbrugge.be
- Centrum voor Volwassenenonderwijs SVG - lesplaats:
Nieuwstraat 5, 050 33 52 19, www.cvosvg.be
- Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen, Centrum voor
Volwassenenonderwijs - lesplaatsen: Arsenaalstraat 4,
Sulferbergstraat 41A, Garenmarkt 9 en Dijver 11, 050 44 11 40,
www.snt.be
MARKT
- Elke zaterdagmorgen is er van 8.00 tot 13.30 uur markt op ’t Zand
(West-Bruggekwartier).
- Op woensdagmorgen is er markt van 8.00 tot 13.30 uur op de
Markt (Steenstraatkwartier).
GEMEENSCHAPSWACHTEN
Sigrid Verbrugghe, Nand Kessels, Bea Dombrecht en Rik Claeys,
gemeenschapswacht@brugge.be, 050 32 34 97

•
•

Onze-Lieve-Vrouwe-en Magdalenakwartier: 525 leden
West-Brugge en Steenstraatkwartier: 258 leden

7

ONZE-LIEVE-VROUWE-,
MAGDALENA- EN
STEENSTRAATKWARTIEREN
1,5 ha
Deze drie stadskwartieren hebben samen een
oppervlakte van 1,5 ha of 15.000 m².

6.581
Ze tellen 6.581 brievenbussen.

6.911
Er wonen 6.911 mensen.

Meer weten over dit project?
Contacteer Stad Brugge,
Communicatie & Citymarketing
via communicatie@brugge.be.
Alle actuele info staat op
www.brugge.be/buurtaandebeurt.

Je kunt steeds met je vragen en
meldingen terecht op 050 44 8000,
www.brugge.be/meldpunt en
info@brugge.be.
Alle inzendingen worden
gegarandeerd behandeld.

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

www.brugge.be/buurtaandebeurt
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WEDSTRIJD BRUGGESMAAKT:
VIJF NIEUWE WINNAARS
Onlangs wonnen weer vijf projecten samen 2.500 euro omdat ze de
voedselstrategie Bruggesmaakt mee hielpen vormgeven. Om kans te
maken op de prijs moesten de projectvoorstellen kaderen in een of
meerdere thema’s van de voedselstrategie, waaronder stadslandbouw,
stadstuinieren, korte keten, voedselverlies, fair trade en minder vleesconsumptie.
Freinet Kindcentrum de Tandem bouwt het voedselbos verder uit en
zal het openstellen voor eigen leerlingen, leerlingen van buurtscholen,
ouders, buurtbewoners en vrijwilligers. De Tandem wil bezoekers ook
meer kennis bijbrengen over stadstuinieren, fair trade, korte keten en
minder vleesconsumptie. Het organiseren van veggiekookworkshops
met eetbare wilde planten uit het voedselbos en het samenstellen van
recepten voor een biobellopakket staan onder meer op de planning.
Voor het maken van zijn nieuw brood zal Stefan Vandaele (de Broodsmid) samenwerken met een bioboer. Die zal spelt, tarwe en emmertarwe drogen en malen in een windmolen. Een fietskoerier zal het meel
bezorgen in Brugge, waar Stefan er zuurdesembrood van zal maken.
Tijdens (H)eerlijk Brugge zul je het broodje kunnen proeven.
Vzw Skobo - Vrije school Haverlo zal werken rond stadslandbouw en
korte keten. Leerlingen en cursisten van de unieke opleiding ‘biologisch, van grond tot mond’ zullen het volledige productieproces van de
biologische landbouw volgen. De producten zullen verkocht worden aan
leerlingen, leerkrachten …
Sint-Pieters Eet is een onderdeel van het buurtproject Sint-Pieters
Deelt. Elke week halen vrijwilligers voedseloverschotten op in de buurt
(supermarkt, bakker …) en van de tuiniers van de volkstuinen in SintPieters (een ander buurtproject) krijgen ze kruiden en andere groenten.
Met dit alles maken ze samen een heerlijke - meestal vegetarische maaltijd die ze samen opeten.
Voedselteams wil een extra afhaaldepot openen. Het doel is om de relatie tussen producent en consument te versterken en de consument te
sensibiliseren over het belang van duurzame, lokale, gezonde voeding
tegen eerlijke prijzen voor de producenten.

Het Brugs Food Lab is een kennis- en ontmoetingsplatform
dat de spil vormt van het lokale duurzame voedselsysteem.
Ondertussen zijn er al zo’n veertig organisaties bij betrokken.
Zij maakten de voedingsstrategie op voor Stad Brugge en werken acties uit over stadslandbouw, stadstuinieren, korte keten,
fair trade en voedselverlies. Ze organiseren ook vorming (veggie, duurzame vis …) rond deze thema’s. Wil je ook meedoen?
Mail naar foodlabbrugge@gmail.com.

foodlab.brugge.be
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STAD EERT VIJF DUURZAME HELDEN:
WELVAART
Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente, van 18 tot en
met 25 september vorig jaar, stonden de zeventien Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN centraal. Het
stadsbestuur maakte toen vijf Duurzame Helden bekend: vijf
lokale organisaties die zich inzetten voor een duurzamere samenleving. Zij mogen zich een jaar lang ambassadeur voor de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in Brugge noemen.
De Duurzame Helden kregen een award die werd ontworpen
en gemaakt door Bruggeling Yves Obyn. Het werk bestaat uit
vijf delen die elk een pijler vertegenwoordigen: People (Mens),
Prosperity (Welvaart), Planet (Planeet), Peace (Vrede) en Partnership (Partnerschap).
CONCERTGEBOUW BRUGGE
Voor de pijler Prosperity (Welvaart) is het Concertgebouw de
Duurzame Held. Dit cultuurhuis besteedt veel aandacht aan
ecologie en duurzaamheid en investeerde in 100% groene
energie en zuinige ledverlichting. Daarnaast onderzoekt een
eigen Ecoteam hoe de werking achter de schermen groener
kan. In het Concertgebouw bestaat duurzaamheid niet enkel
uit ecologische overwegingen. Er wordt ook geïnvesteerd in
een gezonde werkomgeving voor het personeel, in digitalisering en in een duurzaam mobiliteitsplan. In oktober vond
er de trefdag plaats van Pulse Transitienetwerk, een vereniging die ijvert voor cultuur als motor voor een meer sociale,
rechtvaardige en duurzame samenleving. In de toekomst blijft
Concertgebouw Brugge focussen op maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Bert Vanlaere (Concertgebouw) met de Prosperity-award

FLEUR JE ACTIVITEIT OP MET DE SDG-ZITKUBUSSEN
Gaat jouw organisatie, dienst, school ... binnenkort aan de slag
met de Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen?
Om je activiteit op te fleuren, kun je sinds kort zeventien SDGzitkubussen lenen bij de Noord-Zuiddienst. Een kubus is 45 cm³
groot.
Je kunt de kubussen binnen en buiten (behalve bij regenweer)
gebruiken. Als je ze leent, sta je zelf in voor het transport. De
waarborg bedraagt 50 euro.
RESERVEREN
Vul het reservatieformulier in op www.brugge.be/reservatiesdg-zitkubussen. Daarna neemt de Noord-Zuiddienst contact
met je op om verder af te spreken.
noordzuiddienst@brugge.be
050 44 82 44

www.brugge.be/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen
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GRATIS RENOVATIESCAN
Wil je af van gas als energiebron? Heb je al een gratis renovatiescan aangevraagd bij De Schakelaar?
Om in 2050 CO2 -neutraal te zijn, zet Stad Brugge vol in op het
verduurzamen van verwarmingsinstallaties, zowel in openbare gebouwen als in particuliere woningen. Bijna de helft van
de Brugse CO2 -uitstoot wordt namelijk veroorzaakt door de
verwarming van onze gebouwen en woningen. Maak je huis
dus klaar voor de Brugse Verwarmingsrevolutie en vraag gratis advies bij De Schakelaar.
Geen tijd om aannemers te zoeken? Klik op `Offerte zonder
zorgen' op energieplatform.brugge.be, een van de resultaten
van het Europees See2Do-project.
De Schakelaar, Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
050 32 74 13
info@deschakelaar.be

BRUGSE KMO’S KRIJGEN GRATIS ENERGIESCAN
Energie verbruiken kost geld en dat weet je als ondernemer maar al te goed. Wil je het verbruik van je zaak
verlagen en energiekosten besparen? De Stad biedt
vijftig kleine en middelgrote Brugse ondernemingen
uit de sectoren bakkerij, horeca, slagerij en detailhandel gratis energieprestatiescans aan.
Zo’n energieprestatiescan toont het energieverbruik
van je onderneming en laat zien welke mogelijkheden je hebt om het energieverbruik te verlagen. De
scan geeft ook aan hoe je dankzij bepaalde investeringen stevig kunt besparen.
De normale prijs van een energiescan ligt tussen 100
en 200 euro, maar dankzij het Europees subsidieproject TERTS kan het stadsbestuur vijftig energiescans
gratis laten uitvoeren. Een scan gebeurt op maat van
je bedrijf en duurt een à twee uur. Maak een afspraak
en bepaal zelf wanneer dit het beste past.
Interesse? Mail naar michel.forrest@brugge.be of bel 050 47 53 87.
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MAAK JE KLAAR VOOR

De Brugse
Verwarmingsrevolutie
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Goed bezig!

Is je verwarmingsinstallatie
aan vervanging toe?

Heb je al dakisolatie
en

hoogrendementsglas?

JA

zodat Brugge
in 2050
CO2-neutraal is

NEE

NEE

JA
Samen voor
schoane lucht!
Maak je huis klaar voor
een toekomst zonder
aardgas en mazout.
Gebruik hernieuwbare
energie en stap af van
aardgas en mazout.

• warmtepomp (+
optioneel zonnepanelen)

• vloerverwarming
• zonnepanelen

• verder isoleren vloer
en spouwmuren

Een goed
geïsoleerd
huis is altijd de
eerste stap.

• aansluiten op
een warmtenet
(indien mogelijk)
• ...

Vraag gratis advies bij
De Schakelaar en maak je huis
klaar voor de Verwarmingsrevolutie!
www.energieplatform.brugge.be

Wat kan je nog doen
o m de CO 2-uitstoot
van je woning te verlagen?
1. zonneboiler
2. zonnewering
3. zonnepanelen
4. draai de verwarming lager

‘t I s in
de sjakos!

5. korter douchen
6. gebruik een besparende
douchekop
7. kies voor groene stroom

Info over

• de gratis
renovatiescan
• energiepremies

INTERVIEW
Lies Debbaut, projectcoördinator Europees Interreg-project SHIFFT

B

rugge bereidt zich voor op een heuse Verwarmingsrevolutie (zie ook pagina's 10 en 11). Deze actie maakt deel uit
van een grote Europese campagne die de CO2-uitstoot in
steden en gemeenten de komende jaren drastisch naar beneden moet halen. De Stad stelde Lies Debbaut aan om dit project
in goede banen te leiden.

Waarom heeft Brugge een Verwarmingsrevolutie nodig?
LIES DEBBAUT Brugge heeft zich samen met 6.000 andere Europese steden en gemeenten geëngageerd om tegen 2020 20% en tegen 2030 zelfs 40% minder CO2 uit te stoten. CO2 is een broeikasgas
dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Brugge
heeft er net zoals andere steden alle belang bij om de lokale CO2uitstoot te verminderen.
Bijna de helft van onze lokale uitstoot van CO2 komt van huishoudelijke verwarming en van de verwarming van gebouwen. We moeten
de huidige manier van verwarmen drastisch veranderen om onze
CO2-uitstoot maximaal te reduceren. Daarom lanceren we de Brugse Verwarmingsrevolutie.
Wat houdt die Verwarmingsrevolutie in ?
L. DEBBAUT Ik ben de projectcoördinator voor het Europees Interreg-project SHIFFT, wat staat voor ‘Sustainable Heating Implementation Fossil Free Technologies’. Het uiteindelijke doel is om CO2neutraal te verwarmen in Brugge.
Eerst moet ik per Brugse buurt nagaan welke CO2-neutrale verwarming er het beste past. Tegen 2021 wil ik een plan klaar hebben waarop je ziet hoe de CO2-neutrale warmte in je buurt eruit zal
uitzien. Het doel daarvan is om de Bruggelingen te informeren en
hen voor te bereiden op CO2-neutraal verwarmen. Met het vooronderzoek voor de binnenstad - het Museumkwartier (Dijver) en de
omgeving van De Stadsrepubliek (Sint-Jakobsstraat) - wil ik tegen
deze zomer klaar zijn.
Mijn tweede uitdaging is om de buurtbewoners te stimuleren om
te investeren in duurzame warmte en energetische renovaties. Samen met geëngageerde buurtgenoten en de buurtcomités zullen
we hen in dit traject begeleiden.
Hoe kun je je huis CO2-neutraal verwarmen?
L. DEBBAUT De warmtevraag van je woning laten dalen is een eerste vereiste. Dit kan door het dak, de raamvlakken of de muren van
je huis beter te isoleren. Daar bestaan al tal van technieken en premies voor.
De volgende stap is een duurzame verwarmingsinstallatie. Het doel
voor 2050 is dat de CO2-uitstoot minimaal wordt of dat die helemaal
wegvalt. Dan kies je best voor een warmtepomp. Die werkt op groene elektriciteit en verbruikt tot 70% minder energie dan elektrische
verwarming. Ook een zonneboiler zorgt voor sanitair warm water
zonder dat er CO2 wordt uitgestoten.
Hoe kunnen Bruggelingen CO2-neutraal verwarmen als ze geen
warmtepomp kunnen plaatsen?
L. DEBBAUT In de binnenstad en de dichtbebouwde rand is
een warmtepomp niet gemakkelijk te installeren. Daar kan bijvoorbeeld een warmtenet de nodige huiselijke warmte leveren.
Brugge is een van de Vlaamse pioniers rond warmtenetten en
daar mogen we best trots op zijn. Het warmtenet dat werd aangelegd door de afvalintercommunale IVBO beschikt over veel
restwarmte door de verbranding van ons restafval. Deze warmte

Het uiteindelijke
doel is om
CO2-neutraal
te verwarmen
in Brugge

wordt benut om andere plaatsen (zoals AZ Sint-Jan en woonwijk
Blauwe Poort in Sint-Pieters) te verwarmen. Op termijn willen we
deze warmtenetten uitbreiden.
Kan de Stad helpen of begeleiden bij het uitvoeren van deze
werkzaamheden?
L. DEBBAUT Elke Bruggeling kan een gratis renovatiescan bestellen via De Schakelaar. Dat kan op www.energieplatform.brugge.be.
Daar vind je ook tips over welke premies er bestaan voor het uitvoeren van energiebesparende renovaties.
Bruggelingen die willen renoveren, maar geen tijd hebben om een
betrouwbare aannemer te zoeken, kunnen ook op energieplatform.
brugge.be terecht. Via deze site zorgt vzw Impact voor een correcte
prijsvraag, offertes van geschikte aannemers en de uitvoering van
de werkzaamheden.
Ten slotte is er de opknappremie van Stad Brugge waarmee je tot
5.000 euro toelage kunt krijgen voor het energetisch renoveren van
je woning. Deze premie is combineerbaar met andere subsidies van
Vlaanderen en Fluvius.
Zijn er al goede voorbeelden in Brugge?
L. DEBBAUT Zeker. De Stad wil het goede voorbeeld geven door
de stadsgebouwen maximaal CO2-neutraal te maken. Dit betekent
optimaal isoleren en duurzamer verwarmen. Het gaat meestal
om oude gebouwen, dus dat is een hele uitdaging. Het pand waar
The Student Village en het huisvandeMens huizen (het voormalige
politiekantoor in de Hauwerstraat) is een mooi voorbeeld van een
bijna-energieneutrale (BEN) renovatie. Ook het beurs- en congresgebouw aan de overkant zal maximaal energieneutraal zijn.
Zoals gezegd voorziet het warmtenet van IVBO al heel wat particuliere woningen en bedrijven van warmte. Ook nieuwe woonprojecten, zoals Den Indruk (Gentpoortvest) zetten de stap naar duurzaam en dus CO2-neutraal verwarmen.

energieplatform.brugge.be
www.brugge.be/premies-ver-bouwen-en-wonen
www.fluvius.be/premies
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NEEM DEEL AAN
DE ACHTSTE GROEPSAANKOOP
GROENE STROOM EN GAS
Er bestaan verschillende manieren om te besparen op je maandelijkse
energiefactuur. Minder energie verbruiken is daar uiteraard een van,
maar je kunt de kosten ook terugdringen door je energieleverancier bewust te kiezen. Samen met de Provincie West-Vlaanderen biedt de Stad
aan alle Bruggelingen de mogelijkheid om in te stappen in de groepsaankoop van groene stroom en gas. Hoe meer deelnemers, hoe groter
de korting op de energiefactuur.
DEELNEMEN IS EENVOUDIG
Tot en met dinsdag 11 februari kan iedereen zich inschrijven op
www.samengaanwegroener.be. Dit is gratis en volledig vrijblijvend. Je
kunt kiezen of je deelneemt aan de groepsaankoop van elektriciteit,
gas of beide. Om je verbruik in te geven, moet je je jaarafrekening bij
de hand houden. Vind je die niet terug, dan kun je kiezen voor verbruiksgemiddelden.

ENECO CLEAN BEACH CUP
IN ZEEBRUGGE
De lente van 2020 start met de ‘grote Brugse opkuisactie’. Deze keer
spoort een nieuw fris concept iedereen aan om Brugge samen proper
te maken. Stad Brugge voorziet gratis ophaling, opruimmateriaal en
afvalzakken. De actie krijgt een feestelijk hoogtepunt op het strand van
Zeebrugge, de hoofdlocatie van de Eneco Clean Beach Cup 2020.
Kom op zondag 22 maart tussen 13.00 en 18.00 uur naar surfclub Icarus,
help het strand opruimen en geniet van animatie, concerten en meer.
Meer informatie krijg je in het Stadsmagazine van maart.
www.brugge.be/oltiedschoane
www.enecocleanbeachcup.be

Op woensdag 12 februari vindt de onlineveiling plaats. Kort daarna ontvangt elke deelnemer een e-mail of een brief met een voorstel op maat
en een duidelijk zicht op de besparing. Pas dan beslis je of je al dan niet
verandert van energieleverancier.
Als je voor een andere leverancier kiest, wordt de administratieve afhandeling van de overstap voor jou geregeld. Het gaat wel om een eenjarig contract. Daarna geldt het standaardtarief.
Ook al heb je deelgenomen aan vorige groepsaankopen, toch is het
aan te raden om weer mee te doen. Door over te stappen kun je altijd
extra besparen.
Heb je geen toegang tot het internet en wil je toch inschrijven? Of heb je
vragen? Bel 050 47 55 13 en maak een afspraak met de medewerkers
van het Energieloket in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge. Neem zeker je jaarafrekening mee. Sinds de allereerste editie kregen 207.000 deelnemers een
goedkoper contract. Als je intekent, zorg je bovendien voor een betere
en schonere leefwereld, want het gaat om groene stroom die wordt opgewekt door hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon en water.
Energieloket, Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
050 47 55 13
www.samengaanwegroener.be
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HERBESTRATEN EN
VOEGVULLEN VAN WEGEN
IN DE BINNENSTAD
Om het comfort van de weggebruikers in een aantal straten in de binnenstad te verbeteren, vernieuwt de Stad het wegdek en de voegen tussen de mozaïeken en kasseien. Dit jaar staan er heel wat projecten op
stapel.
Zo startte in januari de herbestrating van De Garre en de Breidelstraat.
In beide straten vinden ook werkzaamheden aan de nutsleidingen plaats.
Het kruispunt Mallebergplaats/Philipstockstraat wordt ingericht als
een pleintje met een boom. Er komt een doorlopende voetpadzone in
roodbruine porfieren tegels.
De vernieuwing van de wegbedekking van het plein aan de Eiermarkt,
de Rozemarijnstraat en de Geernaartstraat is voorzien voor februari.
Er zijn gelijkaardige opfrissingen op til in de Balsemboomstraat, Bapaumestraat, Peterseliestraat (tussen Potterierei en Leestenburg), Ieperstraat, Essenboomstraat, Peperstraat en Vuldersreitje, Riddersstraat
(enkel vernieuwen voetpaden), de Spiegelrei en op de site Oud Sint-Jan.
openbaardomein@brugge.be

brugge.be

HERAANLEG SINT-JORISSTRAAT
EN VLAMINGSTRAAT EN
VERNIEUWING RIJWEG
VLAMINGDAM WORDEN
VOORBEREID
Vanaf de tweede helft van dit jaar tot in 2021 staat de volledige heraanleg van de Sint-Jorisstraat en de Vlamingstraat (vanaf Academiestraat
tot Sint-Jorisstraat) gepland. De Vlamingdam krijgt een nieuw wegdek.
Tussen de Academiestraat en de Klaverstraat wordt bovendien een
nieuwe riolering aangebracht. Intussen zullen de nutsmaatschappijen
waar mogelijk hun leidingen vernieuwen.
Momenteel wordt vooral nagedacht, gebrainstormd, gerekend en getekend door de bevoegde diensten. Dit gebeurt samen met een stuurgroep
waarin ook buurtbewoners zijn vertegenwoordigd. Hun opmerkingen en
suggesties komen tijdens de stuurgroepvergaderingen aan bod.
In het najaar van 2020 worden deze projecten aan alle bewoners van de
betrokken straten voorgesteld.
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WERFNIEUWS KATELIJNESTRAAT
EN ARSENAALSTRAAT
Sinds september vorig jaar beweegt er heel wat in de Katelijnestraat.
De nutsleidingen (gas, water, elektriciteit …) werden al vernieuwd. Dit
gebeurde in verschillende fasen om de bereikbaarheid van handelszaken en woningen maximaal te verzekeren.
Halverwege februari zal de aannemer de oude riolering vervangen en
daarna volgt de eigenlijke heraanleg. Ook die zal gefaseerd verlopen.
ZEVEN FASEN
De heraanleg gebeurt in zeven fasen. De werkzaamheden starten op
de verbinding Katelijnebrug – Bargeweg – Gentpoortvest – Katelijnevest. Vervolgens werkt de aannemer tot eind 2020 verder in de zone
tussen het vermelde kruispunt en het Ankerplein (inclusief heraanleg
Arsenaalstraat).
Tot april 2021 werkt de aannemer in de zone tussen het Ankerplein en
de Mariabrug.
De sifonering onder de Mariabrug is gepland tussen november 2020 en
april 2021. De sifon of onderleider voert het vuilwater van de ene kant
van de rei naar de andere kant, zonder het te vermengen met het water
in de rei.
EINDE
Midden 2021 zal de heraanleg van de Katelijnestraat en de Arsenaalstraat volledig afgerond zijn.
Inschrijven nieuwsbrief: www.brugge.be/inschrijven-nieuwsbrief-katelijne
openbaardomein@brugge.be

CATHEMGOED: EEN GROENZONE VOOR DUDZELE
Cathemgoed is de naam van het gebied tussen de havenweg en het
dorpscentrum van Dudzele. In het kader van de uitbreiding van de haven
van Zeebrugge en de aanleg van de A11, besliste de Vlaamse overheid
om, mee op vraag van veel inwoners, Dudzele visueel af te schermen
van de haven. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kreeg de opdracht
om 10 van de 30 hectaren opnieuw in te richten.
HET VERNIEUWDE CATHEMGOED
De parkzone komt langs de Zwaanhofstraat. De Cathemgoedmote
wordt de blikvanger. Motes werden in de middeleeuwen in de polders
aangelegd als toevluchtheuvels voor schaapherders. De naam Cathemgoed verwijst naar de voormalige Cathemhoeve. Die lag op een mote in
het huidige havengebied van Zeebrugge.
Het stuk tussen de Zwaanhofstraat en de Vaneweg wordt een zone met
een dorpsboomgaard met plukfruit en een zestigtal fruitbomen, een
schapenweide, een educatieve poel en picknickbanken. Langs de Vaneweg komt een nieuw bos.
Een wandelpad zal de Zwaanhofstraat en de Kasteelstraat met elkaar
verbinden. Tussen de Zwaanhofstraat en de Vaneweg wordt het pad verhard, zodat ook rolstoelen en kinderwagens er vlot op kunnen.
Een nieuw fiets- en wandelpad zal voor een optimale verbinding zorgen
tussen het Cathemgoed en de wijken Dudzeels Neerhof - Bossiersgoed
en de Zwaanhofstraat. Ook het nieuwe fietspad naast de A11 wordt op
die manier veilig bereikbaar.
TWEE FASEN
Fase 1 van deze inrichting startte in oktober 2019. De werkzaamheden
duren tot deze zomer en omvatten de aanleg van de dorpsboomgaard,
het bos en de verbindingen tussen Zwaanhofstraat, Vaneweg en Kasteelstraat. Het Cathemgoedbos ter hoogte van de Vaneweg komt eerst
aan de beurt. De aannemer voert er grondwerkzaamheden uit en bereidt de constructie van de paden voor.
Fase 2 (het deel ten westen van de Zwaanhofstraat) wordt nog aanbesteed en wordt dus later uitgevoerd. Het gaat om de inplanting van de
parkzone en het wandel- en fietspad tussen Dudzeels Neerhof – Bossiersgoed en Zwaanhofstraat.
www.cathemgoed.be (tot 31 januari 2020)
www.brugge.be/cathemgoed (vanaf 1 februari 2020)
Projectleider Vlaamse Landmaatschappij: wim.vanisacker@vlm.be, 0492 72 29 73
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MASTERPLAN KERKEBEEK
VAN START

BEURSSITE: STADSVERNIEUWINGSPROJECT IN VOLLE VAART

In opdracht van de Stad starten Maat-ontwerpers
en Antea Group met de opmaak van het Masterplan Kerkebeek. Eerst en vooral is het de bedoeling om te zoeken naar een mooie en kwalitatieve
inrichting van de beek en de omgeving, maar er is
meer. De Kerkebeek en het Kerkbeekpad liggen
immers strategisch tussen het stadscentrum en
het buitengebied. Daarom moet het plan ook aandacht hebben voor mobiliteit, water en ecologie,
woonkwaliteit en verbindingsvoorzieningen.

VIRTUELE BEURSSITE ALS STARTPUNT
Een project als de beurssite vraagt een specifieke aanpak van het
bouwteam. Vanaf de eerste ontwerpen was er een doordachte samenwerking tussen de verschillende partners. Een mooi voorbeeld daarvan
is de uitwerking van het volledige project in ‘Building Information Modeling’, kortweg ‘BIM’. Het team bouwde de nieuwe beurssite vooraf
volledig virtueel uit. Deze virtuele versie is een belangrijke bron van gegevens voor alle betrokken partijen en helpt bij de voorbereidingen en
de uitvoering. Ook bij het onderhoud van dit stadsvernieuwingsproject
zal dit zijn nut bewijzen.

Bij de start van dit project moet het ontwerpteam
informatie verzamelen en verwerken. Eerdere studies vormen de basis, maar ook de verschillende
belanghebbenden uit de omgeving (scholen, bewoners, handelaars …) worden geraadpleegd tijdens
verschillende inspraakmomenten.

TEAM OP DE SITE
Het team dat dagelijks op de werf aanwezig is, bestaat uit vijf personen.
Elk hebben ze een specifieke taak: werfleiding, projectleiding, werkvoorbereiding, speciale technieken (bijvoorbeeld elektriciteit en sanitair) en het werfsecretariaat. Daarnaast helpen heel wat ondersteunende diensten bij de realisatie van het project. De werkploeg die alles
op de werf uitvoert, is de motor van alles. Eigen werkkrachten voeren
een groot deel van de werkzaamheden uit, maar specifieke taken worden uitbesteed aan onderaannemers.

www.maatontwerpers.be

MIJLPALEN
Het gebouw kan opgedeeld worden in drie zones: een zone met de ondergrondse fietsenstalling, een zone met het congresgedeelte en een
zone met het beursgedeelte. Eind december werd de ruwbouw van de
eerste zone afgewerkt. Het bouwteam van zones twee en drie heeft de
aanleg van de fundering en de riolering afgerond. Het team startte ook
met het ‘BEO-veld’ in zone drie. Een BEO-veld (boorgaten energieopslag) koelt of verwarmt de energie die uit de grond komt.
Begin 2020 hervatte het bouwteam de werkzaamheden aan de funderingsplaat en de resterende ruwbouwwerkzaamheden in de kelder van
zones twee en drie. In februari wordt de tweede torenkraan opgebouwd.
Tegen maart zal de ruwbouw van de kelder afgerond zijn en zal het gebouw meer zichtbaar worden in het straatbeeld. De uitvoering van de
staalstructuur boven de beurshal is gepland in mei. Dit wordt een hele
karwei, want er moeten grote vakwerkstukken worden aangevoerd.
EXPLOITATIE IN EIGEN BEHEER
Het stadsbestuur besliste eind 2019 om het beurs- en congresgebouw
in eigen beheer uit te baten. Sinds 1 januari 2020 is Sarah Cornand
waarnemend directeur.
www.brugge.be/beurssite
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PUBLIEKSDAG DE NIEUWE BIEKORF OP 2 FEBRUARI

In november gaf de Stad Architectuuratelier Dertien12 groen licht om
de plannen voor de Biekorf te realiseren. Dit is een nieuwe stap in de
ontwikkeling van De Stadsrepubliek. De focus van het plan ligt op ontmoeting, intensere samenwerking en innovatie in het Sint-Jakobskwartier. Deze wijk moet het creatieve hart van Brugge worden en zowel bewoners, organisaties als bezoekers stimuleren. De nieuwe Biekorfsite
zal met de vernieuwde Republiek een belangrijk knooppunt zijn in dit
stadsvernieuwingsproject.
Innovatie, energiebesparing en duurzaamheid vormen de pijlers van de
ingrijpende verbouwingsplannen. Eerst en vooral worden de technische
voorzieningen aangepakt. Daarnaast zal de Biekorf een bruisende ‘hotspot’ worden met een centraal cultuur- en leescafé; een dynamische
plek voor de Bruggeling, de bezoeker, de bewoner en de werknemers.
De onbenutte zolderruimte wordt omgebouwd tot een grote kantoor
ruimte. Cultuurcentrum Brugge, de Bibliotheek en Brugge Plus, drie
cruciale spelers uit het Brugse culturele veld, zullen er gehuisvest zijn.
Zo komt er extra ruimte vrij voor de publieke functies van de site. De
centrale trap in de bib zal worden doorgetrokken tot aan de zolder. Er
komt een dakterras met een panoramisch zicht op de stad en de bin
nentuinen zullen worden heraangelegd. Ze zullen geïntegreerd worden
in het nieuwe lees- en cultuurcafé en bijdragen tot de openheid van het
gebouw. Door deze ingrepen en de boeiende combinatie van partners
kunnen stadsgebruikers elkaar ontmoeten en samenwerken aan een
innovatief Brugge.

Wil je ook meedenken en bouwen aan de nieuwe Biekorf of
ben je benieuwd naar deze ambitieuze plannen? Kom dan naar
de publieksdag op zondag 2 februari. Vanaf 11.00 uur zijn er
rondleidingen in de Biekorf en in het Sint-Jakobskwartier. Ook
kinderen, jongeren en hun families zijn welkom en krijgen de
kans om de Biekorf mee te ontwerpen en te verbeelden. Tegen
15.00 uur eindigt de dag in de Biekorf Theaterzaal met een
drankje en een woordje uitleg van het stadsbestuur en architect Lennart Claeys.
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STAD EN HOWEST
BEGELEIDEN JE NAAR
DWARS DOOR BRUGGE
Wil je op zondag 10 mei Dwars door Brugge
lopen maar weet je niet hoe je eraan moet
beginnen? Heb je geen tijd of motivatie voor
een gedegen voorbereiding? De Stad en Howest zetten je op weg. Een loopproef bepaalt
je conditiepeil en op basis daarvan krijg je
een persoonlijk trainingsschema van tien weken. Tijdens die periode word je begeleid door
een beweegcoach. Die laat je minstens twee
keer per week in kleine groepjes trainen. Samen werk je toe naar de dag van Brugges
loopklassieker.
'Op naar Dwars door Brugge' is er voor beginnende lopers en voor lopers met een eerste ervaring. Afhankelijk van je startniveau
werk je toe naar de 5 of de 15 kilometer.
Naast een looptest en tien weken persoonlijk
trainingsadvies krijg je een ticket voor Dwars
door Brugge.
www.brugge.be/opnaardwarsdoorbrugge

BRUGGE ZET ZIJN
KAMPIOENEN IN DE
BLOEMETJES
Op maandag 17 februari worden in de MaZ
de Brugse Sportprijzen 2019 uitgereikt. De
Brugse Sportraad kiest de winnaars van de
Trofee van Sportverdienste en de Jeugdtrofee.
De Brugse sportjournalisten kiezen de sportman, sportvrouw en sportploeg van 2019.
Traditiegetrouw worden ook alle Belgische
kampioenen uit Brugge gehuldigd, zowel in
individuele sporten als in ploegdisciplines.
De uitreikingen worden afgewisseld met
interviews en demonstraties van Brugse
sportverenigingen.
Wil je de avond bijwonen of wil je een (Belgisch) kampioen voordragen? Neem contact op via sportdienst@brugge.be of bel
050 44 80 00.
MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries

SPORTDAG VOOR
BLINDEN EN SLECHTZIENDEN
Voor de vierde keer organiseert G-sportfederatie Parantee-Psylos de Blind(sports)date.
De editie van dit jaar vindt plaats op woensdag 4 maart in het sportcentrum van Sport
Vlaanderen in Brugge.
Tijdens deze sportdag kan iedereen met
een visuele beperking proeven van een ruim
sportaanbod op maat, waaronder showdown,
torbal en goalbal.
Benieuwd naar hoe het eraan toegaat? Surf
naar www.parantee-psylos.be/activiteiten/
blindsportsdate-brugge en bekijk het
filmpje van 2018 met audiodescriptie. Op de
website vind je allerlei andere praktische
informatie, zoals hoe je kunt inschrijven.
Sport Vlaanderen Brugge, Nijverheidsstraat 112,
8310 Assebroek
www.parantee-psylos.be
Een samenwerking van Parantee-Psylos met Spermalie,
Stad Brugge, VIGE Noordzee en Sport Vlaanderen
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ECO TRAILRUN
COMBINEERT SPORT,
DUURZAAMHEID EN INCLUSIE
Sporten in de natuur is een adembenemende beleving. Om dit te onderstrepen, vindt
op zaterdag 7 maart de eerste editie van de
Eco Trailrun plaats in Sint-Kruis. Dit unieke
loopevenement laat de deelnemers bewust
bewegen in de natuur, met respect voor het
milieu. De start ligt aan het Sint-Andreaslyceum. De lopers kunnen kiezen voor een 5of 11-kilometerloop door het Veltembos, het
Paalbos en het Ryckeveldebos.
De Eco Trailrun is een duurzaam evenement
dat aandacht besteedt aan het milieu. De harmonie tussen mens en natuur staat daarbij
centraal. De organisatie streeft bovendien
naar een minimale ecologische voetafdruk.
Bij het inschrijven krijgt iedere deelnemer
een opvouwbare Eco Running Cup.

WRESTLING EVENT
TEMPELHOF
Op zaterdag 14 maart stappen de moderne
gladiatoren voor het achtste opeenvolgende jaar in de ring van Sporthal Tempelhof.
Worstelaars uit tien verschillende landen
zakken af naar Brugge om het beste van
zichzelf te geven.
Het programma omvat een mix van zwaargewichten en high flyers (atleten die vooral
de ring, de palen en de touwen gebruiken om
hun tegenstanders uit te schakelen). Er nemen ook dames deel.

Overdag vinden de kidsrun (1.500 meter)
en de 5- en 11-kilometerloop (voor volwassenen) plaats. ’s Avonds worden de hoofdlampen opgezet voor een unieke nachtelijke
trailrun van 5 of 11 kilometer. Dit onderdeel
is enkel voor volwassenen.

Het hoogtepunt van de avond is de strijd om
het Europees Kampioenschap. Vorig jaar
kwam Kenzo Richards in hetzelfde Tempelhof als overwinnaar uit de bus en nu zal hij
er zijn titel verdedigen.
Stadsgenoot Bernard Vandamme stapt ook
weer in de ring. Tijdens een speciaal gevecht
zal hij de Brugse eer hooghouden.

www.join2sport.be/evenementen/eco-trailrun/index.html

www.eurostars-wrestling.be

VIJFDE EDITIE BRUGGE
CLASSIC
De Brugge Classic krijgt een vijfde editie op
zaterdag 21 maart. Dit recreatieve wielerevenement werd in 2016 in het leven geroepen
door de Stad en acht Brugse wielerverenigingen. Het concept blijft behouden: een
groepsrit in drie pelotons op een tijdelijk afgesloten parcours van ongeveer 75 kilometer. Een extra lus in het traject zorgt ervoor
dat de snelste groep in totaal 100 kilometer
zal afgelegd hebben. Dit jaar weerklinkt het
startsein om 8.30 uur.
Elke groep rijdt aan een vooraf bepaalde
snelheid en wordt begeleid door de politie
en mobiele seingevers. Volgwagens zorgen
voor assistentie onderweg. Het parcours
bestaat uit een gezamenlijke aanlooplus
langs een verkeersvrij gemaakte Brugse
ring. Daarna worden de drie pelotons gevormd die elk op hun eigen tempo de rit
afwerken. De start en de aankomst liggen
weer in het Sint-Lodewijkscollege.
Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30,
8200 Sint-Andries
www.brugge.be/classic
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VLAAMS PILOOTPROJECT VOOR BRUGGE:
INFORMELE BEWEEGCOMMUNITY
Stad Brugge en Sport Vlaanderen slaan de handen in elkaar om de
Bruggeling aan het bewegen te brengen. Daarom neemt de Stad deel
aan een Vlaams pilootproject dat een informele beweegcommunity wil
opzetten. Op termijn zal deze community uitgerold worden over heel
Vlaanderen. Brugge is teststad bij de ontwikkeling van de methodieken
en de bijhorende technologie.
Het spontane ontstaan van lichte beweeggemeenschappen (informele
loop-, fiets- en andere sportgroepjes) speelde een belangrijke rol bij
het opstarten van dit initiatief. De modale sportvereniging heeft namelijk een gestructureerde werking met vaste trainings- en wedstrijduren.
Omdat daar moeilijk van af te wijken valt, kan dit mogelijke deelnemers
afschrikken. Door het drukke leven bewegen en sporten meer en meer
mensen immers liever op momenten die hen beter passen. Om die reden spreken ze gemakkelijker af via Facebook of WhatsApp.
Om hierop in te spelen, wil Sport Vlaanderen een applicatie ontwikkelen die het aanbod koppelt aan de vraag. De app moet de gebruikers
in staat stellen om mensen met dezelfde beweeginteresses te vinden
en samen met hen kleine ‘beweegcommunities’ op te richten. De doelgroep zelf moet dus initiatieven opstarten en het aanwezige aanbod van
de sportverenigingen aanvullen. Op hun beurt mogen deze verenigingen
hun aanbod op de applicatie plaatsen. Zo ontstaat een totaaloverzicht
van wat er zich op beweegvlak afspeelt in Brugge.
Het is de bedoeling dat je als gebruiker een profiel aanmaakt op basis van een aantal korte vragen die peilen naar je beweeginteresses en

-voorkeuren. Aan de hand van deze informatie stelt de app een gepersonaliseerd aanbod voor. Je krijgt ook de nodige contactgegevens. De
app zal ook allerlei uitdagingen en zelftesten bevatten die deelnemers
prikkelen om meer te bewegen. Later wordt het profiel verfijnd, zodat je
sport- of bewegingsvoorstellen op maat krijgt.
De app richt zich voornamelijk op volwassen Bruggelingen die overwegen om te bewegen, maar er om verschillende redenen niet toe komen.
Uiteraard kunnen mensen die al actief bezig zijn de applicatie ook gebruiken. Zij kunnen via het platform kennismaken met een nieuw aanbod en in contact komen met andere geïnteresseerden.
Om het project de grootste slaagkans te geven, zoeken de Stad en
Sport Vlaanderen gangmakers en clubs die willen meewerken aan de
opstart. Gangmakers zijn mensen die hun beweegpassie willen delen
met andere Bruggelingen door bijvoorbeeld zelf beweegmomenten te
organiseren of die te faciliteren. De clubs kunnen meehelpen door hun
aanbod in de app in te voeren of door hun aanbod aan te passen aan de
nieuwe beweegtrends.
Interesse? Mail naar emmily.neutens@brugge.be of
jesse.clarysse@sport.vlaanderen.be.

www.brugge.be/sport
www.sport.vlaanderen
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STUDENTEN EN DRUGGEBRUIK:
NIEUW PLATFORM VOOR
ADVIES AAN OUDERS
Wanneer je zoon of dochter gaat studeren aan de hogeschool of universiteit heb je als ouder vaak het gevoel dat je je kind helemaal moet
loslaten en dat je de controle verliest. Dat is zeker zo als het warme
thuisnest ingeruild wordt voor een kot of studentenhome. Tegelijk maak
je je misschien ook zorgen over de weerbaarheid van zo’n jongvolwassene omdat de omkadering (waaronder die van de middelbare school)
wegvalt. Is je kind wel voldoende bestand tegen risicovolle verleidingen
zoals drugs en alcohol?
Deze bezorgdheid is niet onterecht. Uit een studentenbevraging van
2017 blijkt dat negen op de tien hogeschoolstudenten alcohol drinkt.
De helft daarvan loopt een verhoogd risico op een problematisch drinkpatroon. Bij de illegale drugs is cannabis de koploper. Tijdens het academiejaar van het onderzoek gebruikte een kwart van de studenten het
minstens een keer.
EEN VEILIGE THUIS
Alcohol en andere drugs zijn dus een belangrijk thema voor studenten.
Ouders denken vaak dat ze daarop geen invloed meer hebben, maar bij
problemen zoekt de helft van de studenten toch hulp bij dichte familieleden. Hun thuis is immers een veilige basis en hun ouders blijven een
belangrijke rol spelen.
De DrugLijn ontwikkelde de interactieve website oudersvanstudenten.
druglijn.be die ouders helpt om antwoorden te vinden op een aantal
belangrijke vragen omtrent deze thematiek.
REFERENTIEKADER
Door er met hun ouders over te praten, denken jongeren zelf na over
wat ze ok vinden en wat niet. Ze zullen het niet altijd eens zijn met de
grenzen die hun ouders aangeven, maar het geeft hen wel een referentiekader. Als studenten merken dat hun ouders geïnteresseerd blijven
en hen door dik en dun steunen - ook wanneer ze fouten maken - dan is
dat voor hen een hele geruststelling.
oudersvanstudenten.druglijn.be

TOURNÉE MINÉRALE:
EEN MAAND ZONDER ALCOHOL
Na het overdonderende succes van de vorige jaren, slaan De DrugLijn
en Stichting tegen Kanker weer de handen in elkaar voor een nieuwe
‘Tournée Minérale’. De campagne roept alle Belgen op om in februari
een maand lang neen te zeggen tegen alcohol.
TOURNÉE MINÉRALE ZET IN OP TEAMS
Organisaties, bedrijven, verenigingen, sportclubs, horecazaken … kunnen hun werknemers, klanten, leden en partners uitdagen om deel te
nemen aan de Tournée. Wie een team vormt, kan een gratis toolbox
met tips en bekendmakingsmateriaal aanvragen op materiaal.tourneeminerale.be.
MINÉRALE BARS EN RESTO’S MAKEN VAN FEBRUARI EEN FEEST
Ook de horecasector springt op de kar. Een aantal bars en restaurants
zorgt voor een aantrekkelijk alcoholvrij aanbod en organiseert allerlei
Tournée Minérale-initiatieven. Bars en restaurants die een toolbox bestellen, verschijnen automatisch op de interactieve kaart op de website.
Zo weten deelnemers waar ze in februari op hun alcoholvrije wenken
bediend kunnen worden.
ALCOHOL: GEEN ONSCHULDIG PRODUCT
De boodschap blijft onveranderd: hoewel het nuttigen van alcohol vaak
deel uitmaakt van een routine, zijn er toch risico's aan verbonden. Alcohol heeft immers invloed op bijna alle organen en hangt samen met
zo’n tweehonderd aandoeningen. Schrijf je dus in en drink een maand
geen alcohol. Zo geef je je lichaam de tijd om te herstellen.
www.tourneeminerale.be
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LANGER (GEZOND) GENIETEN
Als je ouder wordt, sta je voor nieuwe uitdagingen. Je verwelkomt kleinkinderen, je pensioen zorgt voor meer vrije tijd, je neemt afscheid van
dierbaren …
Ook je lichaam verandert. Zorg dragen voor jezelf is de sleutel om met
volle teugen van het leven te blijven genieten. Stilstaan bij de plaats van
alcohol in je leven hoort daar ook bij. Zeker wanneer je ouder wordt,
heeft verstandig omgaan met alcohol alleen maar voordelen.
EEN LICHAAM IN VERANDERING
Dat jongeren extra kwetsbaar zijn voor alcohol, is ondertussen geweten. Maar wist je dat dit ook geldt voor oudere volwassenen? Wanneer
je ouder wordt, neemt je lichaamsvet toe en neemt je lichaamsvocht
af. Je lever en nieren werken bovendien minder goed en je lichamelijke
weerstand neemt af. Omdat je lichaam meer tijd nodig heeft om alcohol af te breken, word je sneller dronken, duren de effecten langer en
heb je meer tijd nodig om te recupereren. Zelfs kleine hoeveelheden
alcohol kunnen een aanzienlijke impact hebben op je gezondheid en je
functioneren.
STILSTAAN BIJ DE PLAATS VAN ALCOHOL IN JE LEVEN
Meer vrije tijd betekent misschien meer alcoholgebruik. Natuurlijk mag
je nog genieten van een glas wijn of een frisse pint, maar te veel alcohol kan op de duur negatieve gevolgen hebben voor je gezondheid
(leverklachten, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten …). Het kan ook de
werking van medicijnen gevaarlijk versterken of tegengaan.
TIPS VOOR EEN GLAS MINDER
Door minder alcohol te drinken, verbetert je conditie en je concentratievermogen. Je slaapt beter, je energiepeil stijgt en je kunt je gewicht
beter onder controle houden. Als je medicatie neemt, is het risico op
bijwerkingen veel kleiner.

Er zijn dus redenen genoeg om een glas minder te drinken. De volgende tips kunnen je daarbij helpen.
Tip 1: Wissel een alcoholische drank af met minstens een alcoholvrije
drank.
Tip 2: Drink niet als je met de wagen bent.
Tip 3: Neem deel aan activiteiten waar alcohol niet de rode draad hoeft
te zijn.
Tip 4: Haal minder grote hoeveelheden alcohol in huis.
Tip 5: Zorg voor een lekker aanbod niet-alcoholische dranken in huis.
Tip 6: Experimenteer en zoek recepten om een lekkere smoothie of
mocktail (een alcoholvrije cocktail) te maken.
Tip 7: Neem deel aan Tournée Minérale (zie p. 22) en drink in februari
geen alcohol of las een andere alcoholvrije maand in.
Tip 8: Drink je liever geen alcohol? Vertel je gezelschap dat je dat doet
voor je gezondheid. Dring ook zelf niet aan als je gezelschap liever geen alcohol wil drinken.
HOEVEEL IS TE VEEL?
Hoeveel te veel alcohol is, hangt niet alleen af van de hoeveelheid alcohol. Het verschilt van persoon tot persoon en hangt af van geslacht,
fitheid, omgeving …
NOOD AAN ADVIES?
Praat erover met je huisarts of neem contact op met de DrugLijn:
078 15 10 20 of www.druglijn.be.
Bestel de gratis brochure ‘Ouder worden en alcohol’ op www.vad.be/langer-genieten.

INTERVIEW
Jade Hoornaert, coördinator Onderwijsambassadeurs, vzw FMDO

S

Kiezen voor
het welzijn van
het kind is kiezen
voor de toekomst
van de stad

inds begin dit jaar zijn er 25 Onderwijsambassadeurs
aan de slag in de Brugse scholen. Dit project leidt Bruggelingen met een migratieachtergrond op om nieuwkomers wegwijs te maken in onderwijs- en opvoedingsthema’s. Het stelt alle ouders, ongeacht hun afkomst, in staat
om de beste keuzes te maken voor hun kind. Onderwijsambassadeurs is een project van vzw FMDO en wordt ondersteund
door Stad Brugge. Jade Hoornaert is de gedreven coördinator.
Wat is het project Onderwijsambassadeurs precies?
JADE HOORNAERT Voor nieuwe Bruggelingen is het niet altijd
eenvoudig om hun weg te vinden. Als je daarenboven de taal
nog niet helemaal begrijpt of de structuren van ons onderwijs
niet kent, zijn er extra drempels. Onderwijsambassadeurs wil
hierop een antwoord bieden. Binnen dit nieuwe project kunnen Bruggelingen met een migratieachtergrond een specifiek
vormingstraject van tien modules volgen. De verschillende facetten van het onderwijssysteem in Vlaanderen staan daarbij
centraal, met extra aandacht voor de Brugse sociale kaart.
Het educatieve spel ‘Ouders zonder grenzen’ brengt deze informatie tot bij ouders die nieuw zijn in de stad en dat in hun
eigen thuistaal. De organisatie van het onderwijs is namelijk in
elk land anders. Het project wil de ouderbetrokkenheid in de
Brugse scholen vergroten en streeft naar gelijke kansen voor
elk kind. Dit geldt ook voor nieuwkomers die de taal nog niet
voldoende beheersen.
Onderwijsambassadeurs is een project van Federatie van Mondiale en Democratische Organisaties (FMDO). Dit is een vzw die
sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond ondersteunt en projecten uitwerkt die de integratie,
participatie en het positief samenleven in diversiteit bevordert.
Wat is het belang van dit project voor Brugge?
J. HOORNAERT Brugge is een heel diverse stad waar 137 herkomstnationaliteiten wonen. Vandaag heeft 14,5% van onze inwoners een migratieachtergrond. Bij de leeftijdsgroep van 0 tot
24 jaar is dit zelfs 23,8%. Bovendien telde Brugge in 2017 het
grootste aantal nieuwkomers na Antwerpen, Gent en Leuven.
77% van deze groep is 18 tot 34 jaar en dus zal de etnischculturele diversiteit de komende jaren alleen maar toenemen.
Deze groeiende cijfers zorgen voor een aantal concrete noden
in het onderwijs. Voor ouders die de taal nog niet helemaal
machtig zijn, is het bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend om vlot
contact te leggen en vragen te stellen in het belang van hun
kind. Ze hebben vaak ook onvoldoende kennis over ons schoolsysteem. Het project wil antwoorden bieden in de thuistaal van
die ouders, waardoor ze alles duidelijk kunnen begrijpen. Op
die manier krijgen ze dezelfde kansen om zo vroeg mogelijk
de juiste keuzes te maken voor hun kind. Want kiezen voor het
welzijn van het kind is kiezen voor de toekomst van de stad.

Wie zijn die Onderwijsambassadeurs?
J. HOORNAERT 25 enthousiaste Bruggelingen van diverse afkomst zijn al ingestapt in het team Onderwijsambassadeurs.
Samen zijn ze afkomstig uit zeventien herkomstlanden en
spreken ze naast het Nederlands tien verschillende talen.
De Onderwijsambassadeurs stellen hun kennis over het onderwijssysteem en vooral hun eigen ervaringen ter beschikking
van de scholen. Ze begrijpen namelijk als geen ander waar de

drempels liggen als je nieuw bent in een land en een stad. De
educatieve overdracht in de eigen thuistaal schept vertrouwen
en geeft ruimte voor nuancering, waardoor de informatie veel
beter kan worden begrepen.
Hoe ver staat het project vandaag?
J. HOORNAERT Sinds het begin van dit jaar kunnen scholen
een Onderwijsambassadeur boeken. In februari start een
tweede groep Onderwijsambassadeurs aan de opleiding. De
expertise en het aanbod aan talen zullen de komende maanden dus toenemen.
Hoe kunnen scholen de Onderwijsambassadeurs inzetten?
J. HOORNAERT De directie, zorgcoördinatoren en leerkrachten
van alle Brugse lagere en secundaire scholen kunnen bij mij
terecht. Samen bekijken we hoe we dit aanbod optimaal kunnen organiseren in de scholen. Het is belangrijk dat we werken
op maat van de school en van de anderstalige ouders voor wie
het infomoment is bedoeld.
Wat wens je het project toe?
J. HOORNAERT Ik hoop dat het kan bijdragen tot gelijke kansen
in het onderwijs en dat het scholen, ouders en leerlingen dichter bij elkaar zal brengen. Het is een grote onrechtvaardigheid
dat talenten en capaciteiten verloren gaan. Als iedereen op een
gelijke manier aan de start komt, krijgt ook iedereen dezelfde
kansen om zich in de wedstrijd te tonen.
Mijn ultieme wens is dus dat de Onderwijsambassadeurs zichzelf op termijn overbodig maken en dat iedere Bruggeling, jong
of oud, de kansen krijgt waar hij of zij recht op heeft.

jade@fmdo.be
0488 51 04 04
Meer info of zelf Onderwijsambassadeur worden? Surf naar
www.fmdo.be/projecten/onderwijsambassadeurs/onderswijsambassadeurs-brugge.
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Jeugd en Studenten
Vakantiewerking Kwibus
tijdens de krokusvakantie
Tijdens de krokusvakantie kan het jonge geweld zich van
maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari uitleven op drie
Brugse pleinen. Die vind je op www.jeugddienstbrugge.be/
kwibus. Verschillende animatoren organiseren er de leukste activiteiten en zorgen voor vijf dagen grenzeloos plezier.
Kinderen en jongeren tussen 4 (of die dit jaar 4 jaar worden) en 15 jaar zijn welkom. Een halve dag Kwibus kost
2,5 euro. Voor een volledige dag betaal je 5 euro.
Je hoeft niet vooraf in te schrijven, maar vul wel zeker de infofiche in op
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus/vul-de-eerste-keer-de-infofiche.

Aanbod sportkampen
opnieuw uitgebreid
Ook dit jaar organiseren de Stad en K.A.V.V.V. Fedes
vzw sportkampen tijdens de schoolvakanties. Dit
jaar zijn er enkele veranderingen. Er kwamen twee
nieuwe kamplocaties bij (sporthal De Landdijk in
Zeebrugge en sporthal Xaverianen in Sint-Michiels)
en de kleuterkampen worden overal in combinatie met omnisportkampen aangeboden. Zo kunnen
broers en zussen samen op kamp. Tijdens de kerstvakantie vindt er weer een verkort kamp plaats.
De stedelijke sportkampen staan voor een hele week
sporten en spelen met leeftijdsgenoten. Er zijn kleuterkampen (4 tot 6 jaar) en omnisportkampen (7 tot
12 jaar en 13 tot 16 jaar). De kampen starten telkens
om 9.00 uur en duren tot 16.00 uur. Er is opvang van
8.00 en tot 17.00 uur. Ervaren lesgevers leiden alles
in goede banen.
Er zijn meer dan negenhonderd plaatsen.

Haal alles uit je vakantie dankzij
jong.brugge.be
Zoek je vakantiekampjes, een jeugdvereniging of een leuke
plek in Brugge waar kinderen kunnen buiten spelen?
Surf naar de nieuwe site jong.brugge.be, voer de leeftijd
van je kinderen en de naam of postcode van de gewenste
deelgemeente in en krijg een overzicht van alle activiteiten.

Het volledige aanbod en het inschrijvingsformulier staan op
www.brugge.be/sportkampen.
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Jeugdfilms in de mix tijdens
het Jef Festival
Tijdens de krokusvakantie, van zaterdag 22 tot zaterdag 29
februari, vindt het JEF Festival plaats in Cinema Lumière en
De Republiek. Dit filmfestival in eigen stad wordt speciaal
voor kinderen georganiseerd. Zij kunnen er niet alleen genieten van verschillende films die werden uitgekozen door
leeftijdsgenoten, ze kunnen er ook de filmmakers bestoken
met al hun vragen.
Het JEF Festival toont exclusief voor het jonge publiek de
mooiste films van het voorbije jaar. De openingsfilm is meteen een schot in de roos: 'Marona' vertelt het levensverhaal
van een schattige straathond met een hartvormig neusje.
Tijdens haar laatste momenten denkt ze terug aan de tijd
dat ze een schattige puppy was. Ze herinnert zich ook alle
mensen waar ze onvoorwaardelijk van gehouden heeft. Deze
prachtige animatiefilm opent het filmfestival op zaterdag 22
februari.
Het festival is er voor alle leeftijden. Het jongste publiek
kan genieten van de avonturen van een dappere muis
('Ridder Muis') of van dromerige verhalen over een varkentje dat bovenop de bergtop woont ('Het varken, de vos
en de molen'). Tijdens de Peuterdag kunnen peuters in een
donkere filmzaal genieten van kortfilms met een live gespeelde soundtrack.
Oudere kinderen kunnen kiezen uit een hele resem spannende films, zoals 'Mijn bijzonder rare week met Tess'. De
prent vertelt het verhaal van Sam. Hij leert tijdens de zomervakantie Tess kennen. Zij neemt hem mee in een avontuur
dat hun levens voorgoed zal veranderen.
Tijdens het festival reikt de Brugse kinderjury verschillende
filmprijzen uit.
Elke avond zijn er filmvertoningen voor jongeren. Zo is er de
Noorse film 'Psychobitch', waarin buitenbeentje Frida een
klasopdracht moet maken met ‘golden boy’ Marius.
Het thema van het JEF Festival is ‘in de mix’. Bestaan zwart
en wit wel? Zijn we allemaal een mix van eigenschappen?
Met die vragen gaat het festival aan de slag tijdens filmvertoningen en andere exclusieve evenementen voor en door
kinderen en jongeren.
De Republiek & Cinema Lumière, Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge
Info en tickets: www.jeffestival.be of festival@jeugdfilm.be
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Gratis Jeugdboekenfeest op
zondag 22 maart
Op zondag 22 maart organiseert Openbare Bibliotheek Brugge van 10.30 tot 17.00 uur het Jeugdboekenfeest. Volgens het thema van de Jeugdboekenmaand, `Wat doet kunst?', zorgt de bib voor een
gevarieerd programma in Hoofdbibliotheek Biekorf
en op verschillende locaties in heel Brugge. Verwacht je aan workshops, theater, voorleesmomenten en animatie met onder meer Jef Aerts, Annemie
Berebrouckx, Fatinha Ramos en Valerie Eyckmans.
Deelnemen is gratis. Je vindt het programma vanaf
half februari in de brochure en op
brugge.be/bibliotheek. Tickets reserveren kan vanaf
maandag 9 maart om 14.00 uur via de website van
de bibliotheek of met een telefoontje naar In&Uit.

Maak en speel het Erfgoednachtspel met jouw jeugdbeweging
Ben je leider in een jeugdbeweging en een echte nachtspelfanaat? Dan is het Erfgoednachtspel zeker iets voor jou.
Samen met je leden speel je een spannend verhaal op maat
van jouw buurt.
De West-Vlaamse erfgoedcellen, Achthoek, cultuureducatieve organisatie Oetang en leiders van vijf West-Vlaamse
jeugdbewegingen ontwikkelden een digitaal Erfgoednachtspel voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Op Erfgoeddag 2020,
met ‘De nacht’ als centraal thema, willen ze dit met zoveel
mogelijk jeugdbewegingen uit West-Vlaanderen spelen.
Maar dit kan natuurlijk ook nog na Erfgoeddag.
Het spel bestaat uit een paar spannende basisformats die
heel eenvoudig aan je eigen omgeving, deelgemeente, of
een bepaald stukje van de stad kunnen worden aangepast.
De interactieve ErfgoedApp van FARO loodst de deelnemers
door het spelverhaal, maar voor de aanvulling met opdrachten en spelletjes hebben de initiatiefnemers jou (en je medeleiders) nodig.
Je wordt uitgenodigd voor een creatieavond waarop het Erfgoednachtspel samen voorbereid wordt. In ruil voor enkele
uurtjes tijd krijg je een uniek nachtspel op maat van jouw
jeugdbeweging.
Interesse? Stuur dan snel een mailtje naar
info@erfgoedcelbrugge.be.
faro.be/erfgoeddag
www.erfgoedcelbrugge.be

www.brugge.be/bibliotheek
In&Uit: 070 22 12 12 (0,30 euro per minuut)
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ALLES WAT JE NOG NIET WIST OVER GUIDO GEZELLE:
OPENBARE BIBLIOTHEEK BRUGGE PRESENTEERT GEZELLE.BE
Dat Guido Gezelle priester en dichter was, wist
je ongetwijfeld. Maar wist je ook dat hij een
kenner was van de indiaanse cultuur en een
tomahawk had? En wist je dat er in het negentiende-eeuwse Brugge flink werd geroddeld
over Gezelles nauwe band met zijn buurvrouw
Lady Smith?
Op de gloednieuwe website Gezelle.be maak
je niet alleen kennis met het leven en het werk
van Guido Gezelle. Je leest er ook opmerkelijke verhalen, ontdekt er het creatieproces van
de dichter en je ziet kunstwerken die werden
geïnspireerd door Gezelle en zijn poëzie.
Daarnaast bevat de site een educatief gedeelte met lespakketten en inspiratie voor leerkrachten. Dit luik werd samengesteld tijdens
een participatieproject waaraan leerlingen
van de Stedelijke Academie, professoren, studenten van de lerarenopleiding en zelfs kleuters deelnamen.
HET GEZELLEARCHIEF VAN DE OPENBARE
BIBLIOTHEEK BRUGGE
Het Guido Gezellearchief van de bibliotheek
bewaart onder meer originele poëziehandschriften, correspondentie, werken van en
over Gezelle en Gezelles eigen bibliotheek. De
rijke en gevarieerde inhoud van het archief,
waarvan je het grootste deel al digitaal kunt
raadplegen via de bibliotheekcatalogus, vormt
de basis voor de nieuwe website. Die is er gekomen op initiatief van de Openbare Bibliotheek Brugge.
EEN VERNIEUWENDE WEBSITE
Brieffragmenten, fotoalbums, citaten, tekst en
audio laten de bezoeker kennismaken met de
figuur van Gezelle en met zijn leven en werk.
Verwacht je dus niet aan lange teksten of droge inventarissen, maar aan een toegankelijke
webstek voor een ruim publiek. Tegelijk blijft
de Gezellekenner niet op zijn honger zitten,
want er zijn tal van wetenschappelijke bijdragen en linken naar de originele archiefstukken
in de catalogus.
EEN GEZELLE VOOR DE EENENTWINTIGSTE
EEUW
Gezelles leefwereld lijkt soms ver van de
onze te staan, maar wie de moeite doet om
de priester-dichter wat beter te leren kennen,

Gezelle.be
www.brugge.be/bibliotheek
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge

ontdekt op Gezelle.be een grappige, ontroerende en virtuoze schrijver van Europees formaat. Daarenboven gingen de medewerkers
van het Gezellearchief en Xander Steenbrugge
van het Gentse bedrijf ML6 op een speelse en
verrassende manier het imago van de oude
man op de oude foto te lijf. Zo ontdek je dankzij
artificiële intelligentie hoe Gezelle er als kind
moet hebben uitgezien.
EDUCATIEF LABORATORIUM
Hoe maak je kinderen en jongeren warm voor
Gezelle? Samen met de KU Leuven en de lerarenopleidingen van Vives en Howest, het Poëziecentrum en dichteres Lies Van Gasse zocht
het educatief team van de bibliotheek naar
originele invalshoeken en werkvormen om
Guido Gezelle aan te brengen in het secundair
onderwijs. Binnen dit gegeven bezochten docenten van de Stedelijke Academie het Gezellearchief en werkten ze creatieve projecten uit.
De kleuterklas van meester Henk (Heilig Hart)
kreeg dan weer het bezoek van een levende
‘averulle’ of meikever.
GEZELLE ALS INSPIRATIEBRON
Van Rik Wouters tot Klaas Verplancke, van Marec tot Brigitte Minne, van Willem Vermandere
tot ’t Hof van Commerce: Gezelle inspireerde
en blijft inspireren. Ook dat ontdek je op de
website onder de rubriek ‘Atelier Gezelle’.
De leerlingen van de Brugse Academie lieten
zich eveneens inspireren door stukken uit het
Gezellearchief en gingen ermee aan de slag.
Een tentoonstelling met de resultaten daarvan
(foto, video, schilderijen, juweelontwerpen …)
kun je bekijken in Hoofdbibliotheek Biekorf.

WAAR IS GUIDO?
Klik op Gezelle.be ook eens op ‘Waar
is Guido’. Tientallen foto’s tonen dat
Gezelle alomtegenwoordig is in ons
straatbeeld.
Ken jij een plek in of buiten Brugge
waar Gezelle aanwezig is? Maak er
een foto van en stuur die naar
communicatie.bibliotheek@brugge.be.
Zodra je beeld op de website staat,
krijg je een seintje.
Speciaal voor deze rubriek tekende de
Brugse cartoonist Marec een zoekplaat. Daarop vind je naast de figuur
van Gezelle heel wat andere elementen uit Gezelles leven en werk.

TUSSEN D'OORTJES EN DEBAT
GEZELLE LEEFT
Op zaterdagmiddag 1 februari kunnen de allerjongste bibliotheekbezoekers kennismaken met Gezelle in een
‘Tussen d’oortjes’ over het gedicht ‘De
averulle en de blomme’. Meer info op
www.brugge.be/bibliotheek.
Op vrijdagavond 7 februari gaan Bert
Van Raemdonck, Piet Couttenier en
Geert Buelens in Hoofdbibliotheek
Biekorf in gesprek over het belang van
Guido Gezelle. Om deze avond bij te
wonen, moet je inschrijven via
communicatie.bibliotheek@brugge.be.
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GEDICHTENDAG MET
XAVIER ROELENS EN
HANNELORE DEVAERE
Op Gedichtendag op donderdag 30 januari is
Xavier Roelens te gast in Hoofdbibliotheek
Biekorf. Tussen 12.30 en 13.15 uur draagt hij
in de Leeszaal gedichten voor uit zijn laatste
bundel ‘Onze kinderjaren’. Harpiste Hannelore
Devaere zorgt voor passende muziek.

SARAH MEULEMAN TE GAST IN
LEES MEER!
In het boekenprogramma Lees Meer! van de Openbare Bibliotheek Brugge interviewt VRT-journaliste
Ann De Bie drie auteurs over hun recentste werk.
Op zondag 8 maart is Sarah Meuleman een van die
drie. Lees Meer! vindt plaats in de Kamermuziekzaal van het Concertgebouw en start om 11.00 uur.
Tickets bestel je via www.ticketsbrugge.be.

Xavier Roelens (Rekkem, 1976) debuteerde in
2007 met de dichtbundel ‘Er is een spookrijder gesignaleerd’. De opvolger daarvan, ‘Stormen, olielekken, motetten’, werd door de jury
van de Herman de Coninckprijs tot de beste
vijf Vlaamse bundels van 2012 gerekend.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
VOOR TUSSEN D’OORTJES
Voor ‘Tussen d’oortjes’, de creatieve
voorleesmomenten voor kinderen,
zoekt Openbare Bibliotheek Brugge
enthousiaste vrijwilligers. Ben jij een
goede voorlezer met een voorliefde
voor jeugdboeken en kun je goed met
kinderen omgaan? Dan ben jij wellicht
de geknipte persoon om voor te lezen
en om een creatieve opdracht over het
verhaal uit te werken.
Voor meer info neem je contact op met
lieselot.vancoille@brugge.be.
www.brugge.be/bibliotheek

Voor zijn recentste bundel ‘Onze kinderjaren’
(2018) vroeg Roelens aan 365 mensen naar
hun vroegste herinnering als kind. Die verhalen vulde hij aan met zijn eigen indrukken
en visies en verwerkte hij tot ruim honderd
pagina’s poëzie. De bundel leest als een poëtische kroniek die begint in 2004 en aftelt
tot 1911. Er duiken figuren uit sprookjes,
jeugdboeken en tekenfilmseries in op, maar
er komen ook politici aan bod. Xavier Roelens
toont zich daarmee een geëngageerde dichter en dat leverde hem een nominatie voor de
Grote Poëzieprijs 2019 op.
Hannelore Devaere luistert de namiddag op
met stemmige harpmuziek. Ze legt zich vooral toe op het renaissance en barokke repertorium uit Spanje en Italië. Hannelore geeft ook
harples aan de muziekacademies van Tielt,
Knokke en Sint-Lambrechts-Woluwe.
Hoofdbibliotheek Biekorf (Leeszaal), Kuipersstraat 3,
8000 Brugge
Reserveren doe je via
communicatie.bibliotheek@brugge.be.
Deelnemen kost 5 euro. Studenten betalen 2 euro.
Voor Vrienden van de Biekorfbibliotheek is de
toegang gratis.

Sarah Meuleman (1977) debuteerde in 2015 met ‘De
zes levens van Sophie’. Het werk werd in 2016 herwerkt en werd opnieuw uitgebracht onder de titel
‘Wat ik je niet vertel’. In 2018 kwam de vertaling ‘Find
Me Gone’ uit in Amerika, Canada en Engeland. Meuleman werd geboren in Oostende, maar woont en
werkt ondertussen in Nederland. Voor haar romandebuut werkte ze als journaliste, singer-songwriter,
chef kunst en media van Vrij Nederland (2007-2008)
en tv-presentatrice. Ze schrijft ook artikels en verhalen voor Volkskrant Magazine.
Tijdens Lees Meer! stelt Meuleman haar tweede
roman ‘De Vondeling’ voor. Het verhaal speelt zich
vooral af op de Scilly-eilanden, in het uiterste westen van Engeland. Het leven is er primitief, de zee is
er wild en de eilandbewoners zijn er stug. In 1968
vindt de achtjarige Robin een pop op het strand. Of
was het een baby? Vele jaren later keert ze terug
naar de eilanden omdat ze het beeld van de strandbaby niet kan vergeten en wil ontrafelen wat ze
precies heeft gezien. Daarbij stuit ze op familie- en
eilandgeheimen die beter niet blootgelegd worden.
‘De Vondeling’ speelt zich af op drie fronten, want
de bejaarde Robin vertelt haar levensverhaal in 2035
aan een verpleegster die in een huwelijkscrisis zit.
Meuleman toont zich met deze roman een meester in het opbouwen van sfeer. Het centrale thema is de problematische waarheidsgetrouwheid
van herinneringen.
Ann De Bie interviewt tijdens Lees Meer! nog twee
andere auteurs. Boekhandel De Reyghere verloot
ook van hen een boek onder de aanwezigen.
Concertgebouw (Kamermuziekzaal), ’t Zand 34, 8000 Brugge
www.ticketsbrugge.be
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PLAYTIME 20.20: GAMEPARADIJS
IN JARIGE STADSSCHOUWBURG
Tijdens het gratis gamefestival Playtime 20.20 tovert Cultuurcentrum
Brugge de jarige Koninklijke Stadsschouwburg om tot een reusachtige
digitale gamehal. Ontdek op zaterdag 7 maart van 14.00 tot 21.00 uur
en op zondag 8 maart van 10.00 tot 18.00 uur hoe een cultuurtempel in
al zijn glorie blijft boeien. Welkom in het stadstheater van de toekomst!
Tijdens de tweede editie van dit festival verken je de gamegeschiedenis met de verschillende retroconsoles, ontdek je de creaties van de
nieuwste gameontwikkelaars en ervaar je een andere wereld in virtual
of augmented reality.
Rol je digitale spieren en neem het op tegen gameheld William Boeva of
neem deel aan het panelgesprek met Joost Vandecasteele. De zaterdag
wordt afgesloten met een unieke gameparty.
Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Het volledige programma ontdek je op www.ccbrugge.be.
In samenwerking met Bibliotheek Brugge, Cultuurconnect, Gluon, Pecha Kucha, Devillé
Arcade, Het Consolesalon, Game Mania, Damp Oord vzw en de Vlaamse Gemeenschap

RAYMOND VAN HET GROENEWOUD
IN JARIGE STADSSCHOUWBURG
Valentijn twintigtwintig, een dag om in te kaderen. Zeker als je Raymond
heet. Het is meteen ook een gelegenheid om stil te staan bij een halve
eeuw carrière als rocker en chansonnier en de optelsom te maken van
honderden liedjes, tientallen liefdes en ‘Groenewoudse’ filosofietjes.
Om het feest van Raymonds zeventigste verjaardag extra glans te geven, staat er heel wat op stapel. Het productiehuis Noxville maakt voor
VRT en NPO een tweedelige documentaire die in februari wordt uitgezonden op beide zenders.
Er verschijnt ook een nieuw album en een speciaal fotoboek, geselecteerd uit Raymonds privé-archief en aangevuld met anekdotes recht uit
zijn spitsvondige pen.
Als kers op de taart plant Raymond ook een aantal unieke concerten,
met extra muzikanten en videomapping, samengesteld uit beelden die
de toeschouwers meenemen in het levensverhaal van de zanger. Wees
erbij, op donderdag 20 en vrijdag 21 februari telkens om 20.00 uur.
Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
www.ccbrugge.be
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STAD AAN DE SLAG
Steven Baes,
HUISBEWAARDER GROENINGEMUSEUM,
DIRECTIEGEBOUW, ARENTSHUIS,
ARENTSHOF EN KOETSHUIS
Steven staat al tien jaar in voor het toezicht
op en de bewaking van vijf verschillende
locaties van Musea Brugge.
“Het is mijn hoofdtaak om het Groeningemuseum,
Directiegebouw, Arentshuis, Arentshof en Koetshuis dagelijks te openen en af te sluiten. Telkens
ben ik de eerste en de laatste op deze locaties. Ik
controleer grondig of alles in orde is. Ook tijdens de
werkdag ga ik enkele keren langs om te checken
of alles onder controle is. Ik werk vooral preventief
maar af en toe duikt er onverwacht een probleem
op. Dan ben ik het eerste aanspreekpunt. Het kan
bijvoorbeeld gaan over een lekkende kraan of een
defecte centrale verwarming.
Als huisbewaarder ben ik altijd telefonisch bereikbaar en moet ik snel ter plaatse kunnen zijn als dat
nodig is. Mijn dagindeling wordt heel vaak de dag
zelf bepaald. Soms moeten afspraken daarvoor
wijken. Werk en privé lopen bij mij dus dikwijls door
elkaar en dat maakt mijn leven heel interessant.“

“Na al die jaren heb ik een
bijzondere band opgebouwd met
onze locaties en hun collecties”
“Dankzij deze job kan ik in de prachtige conciërgewoning van het Groeningemuseum wonen.
Het is fantastisch om tussen het Brugs erfgoed
te leven terwijl mensen soms van de andere kant
van de wereld komen om dit alles te zien. Door
mijn werk heb ik veel contacten en werk ik nauw
samen met verschillende stadsdiensten. In mijn
job is het belangrijk om optimistisch en diplomatisch te zijn. Ik krijg veel respect en veel mensen
rekenen op mij. Elke dag is anders en dat zorgt
voor veel variatie. Ik blijf bovendien bijleren, op
praktisch en menselijk vlak.
Ik ben heel trots dat ik zo’n verantwoordelijkheid
mag dragen. Achter de schermen zorg ik ervoor
dat alles goed loopt in onze gebouwen. Het comfort, de toegankelijkheid en de veiligheid van het
personeel en de bezoekers gaan daarbij voorop. Ik
draag ook bij tot de zorg voor ons erfgoed, zowel de
gebouwen als de collecties. Wanneer ik ’s avonds
een locatie afsluit, geniet ik er enorm van om door
het museum te wandelen. Er heerst een speciale
sfeer als je je ’s avonds alleen tussen die schitterende kunstwerken begeeft. Na al die jaren heb ik
een bijzondere band opgebouwd met onze locaties
en hun collecties.”
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IN WIJZERZIN DOOR
HET GROENINGEMUSEUM

VIER DE SEIZOENEN IN
HET VOLKSKUNDEMUSEUM

Wie tot vorig jaar de zalen van het Groeningemuseum in chronologische volgorde van
oud naar nieuw bezocht, deed dat in tegenwijzerzin. Vanaf februari 2020 wordt deze
route omgedraaid. Dit betekent dat de `Madonna met Kanunnik Van der Paele' te zien
zal zijn in de zaal waar de moderne kunst
werd getoond.

Voor elk seizoen hadden onze voorouders specifieke tradities en rituelen die de leidraad vormden voor hun dagelijkse leven. Met een reeks familieworkshops wil het Volkskundemuseum deze
eeuwenoude seizoensgewoontes nieuw leven inblazen. Terwijl de kinderen knutselen of luisteren
naar een verhaal, gaan hun (groot)ouders creatief
aan de slag met natuurlijke materialen. Elke workshop eindigt met een seizoenshapje in de gezellige
museumherberg In de Zwarte Kat.

Dit is niet de enige verandering. Het Groeningemuseum was aan een opfrissing toe. In
januari kregen alle zalen een nieuwe vloerbekleding en de muren kregen een kleurtje.
De werken uit de 15de en 16de eeuw kregen
een betere spreiding over de vier eerste zalen. De kabinetten worden voorbehouden
voor de barokkunst van de 17de eeuw. Het
neoclassicisme kreeg er een zaal bij. De rest
van de 19de-eeuwse werken en de kunst uit
de 20ste eeuw worden in een nieuwe samenhang in drie opeenvolgende zalen tentoongesteld. Het grote werk van Gustave Van de
Woestyne verhuist naar de laatste zaal. Het
is daar vanaf juli 2020 te zien in combinatie
met werk uit het fin de siècle en het begin
van de 20ste eeuw.
Ook de publieksomkadering werd aangepakt. In elke zaal komen nieuw geschreven
teksten en de werken krijgen een uitleg in
vier talen. Minder zichtbaar, maar minstens
even belangrijk is dat het glas werd vervangen door hoogwaardig Tru Vue UV-werend
veiligheidsglas of museumacrylaat. Het eigen technisch atelier bedacht en maakte de
nieuwe ophangsystemen.
Vanaf zaterdag 1 februari gaat het Groeningemuseum gefaseerd weer open. Vanaf de
start van de tentoonstelling ‘Jan van Eyck in
Bruges' op donderdag 12 maart zal het museum weer volledig toegankelijk zijn. Deze
tentoonstelling focust op de twee topwerken
van Jan van Eyck die het Groeningemuseum
in bezit heeft (zie p. 34).
Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge
www.museabrugge.be
Gratis voor inwoners van Brugge

ZONDAG 2 FEBRUARI VAN 14.00 TOT 16.00 UUR
LICHTMIS: DE NATUUR ONTWAAKT
Voor velen is 2 februari een dag waarop pannenkoeken worden gegeten, maar voor onze voorouders had Maria Lichtmis een ruimere betekenis.
Op die dag lieten zij hun kaarsen wijden. Het was
tevens de dag waarop men het steeds sterker wordende daglicht vierde en uitkeek naar de wedergeboorte van de lente. In die periode begonnen de
boeren hun land ook weer te bewerken.
Tijdens deze workshop luisteren de kinderen naar
een verhaal over wortelkindjes die na een lange
winter stilletjes ontwaken. Ze maken klokjes om de
wortelkindjes te wekken en een vogelvoerslinger
om de vogeltjes extra kracht te geven in de laatste
wintermaand. De (groot)ouders gaan aan de slag
met schapenwol in mooie kleuren en prikvilten een
wortelkindje. De dag eindigt met pannenkoeken.
ZONDAG 5 APRIL VAN 14.00 TOT 16.00 UUR
PASEN: DE MOOISTE EIEREN VERSIEREN
Pasen is niet alleen een belangrijk christelijk feest.
Het is ook een echt lentefeest. Het ei symboliseert
al eeuwenlang vruchtbaarheid en het nieuwe leven
dat in de lente openbloeit. Eieren kleuren of beschilderen zou de levenskracht van het ei nog versterken.
Het is een gebruik dat in vele culturen voorkomt.
De kinderen luisteren naar het verhaal van de
paashaas, maken vilten eitjes en zaaien plantjes
in eierdoppen. Alexandra uit Rusland introduceert
de volwassenen in de Centraal-Europese batiktechniek (met bijenwas, kruiden en bloemen) om
eieren te versieren. Als seizoenshapje staan er natuurlijk eieren op het menu, heerlijk hardgekookt
of van chocolade.
Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
De kinderworkshop is voor vijf- tot negenjarigen.
Om deel te nemen moet je reserveren via
musea.reservatie@brugge.be.
Je betaalt 8 euro per sessie en per deelnemer.
Vanaf het tweede kind van hetzelfde gezin betaal je 5 euro.
De museumtoegang is in de prijs inbegrepen.
Per workshop is er plaats voor maximaal vijftien volwassenen en twintig kinderen. Inschrijven doe je
ten laatste op de donderdag voor de activiteit.
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ZWARTE KATSESSIE: HEILIGEN EN
TRADITIES IN VLAANDEREN

SCHEMERTIJD/CULTUREN
NA DE UREN
Musea Brugge opent elke derde donderdag
van de maand de deuren na sluitingstijd, telkens van 17.00 tot 21.00 uur. Elke keer staat
een andere locatie centraal. Het programma
varieert: van rondleidingen, workshops of
een streep muziek tot een bezoek aan de
permanente collectie of een tijdelijke tentoonstelling.
Op donderdag 20 februari ben je rond schemertijd welkom in het Gruuthusemuseum.
Op donderdag 19 maart is het Volkskundemuseum aan de beurt.
Gruuthusemuseum, Dijver 17c, 8000 Brugge
Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
www.museabrugge.be
Gratis voor inwoners van Brugge

Voor de Zwarte Katsessies nodigt Volkskunde
West-Vlaanderen vier keer per jaar experten,
liefhebbers of beoefenaars uit om te vertellen
over hun passie voor het immaterieel erfgoed.
Het kan daarbij gaan over tradities, feesten,
rituelen, ambachten, volksmuziek of verhalen.

TENTOONSTELLING:
JAN VAN EYCK IN BRUGES

Heeft Sint-Nicolaas echt bestaan? Waarom
bidden mensen tot Sint-Antonius om iets
terug te vinden? Wat is het verschil tussen
een zalige en een heilige? Hoeveel heiligen
zijn er? Hoe is de heiligenverering ontstaan?
Waar komen hun patronaten vandaan?

In het Groeningemuseum zet de tentoonstelling 'Jan van Eyck in Bruges' twee topstukken van de Bourgondische hofschilder in de
kijker: de Madonna met kanunnik Joris van
der Paele en het portret van zijn echtgenote
Margareta van Eyck.

Tijdens de Zwarte Katsessie met Hans Geybels op donderdag 20 februari komen deze
en nog vele andere vragen aan bod, van
10.00 tot 12.00 uur in het Volkskundemuseum. Geybels is de gewezen woordvoerder
van kardinaal Danneels en doceert deeltijds
aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven . Hij doet onderzoek naar de religieuze volkscultuur en is de
auteur van ‘Kapellen in Vlaanderen. Vergeten
verleden’ (2006), ‘Alledaags geloof. Christelijke religieuze volkscultuur in Vlaanderen’
(2015) en ‘Heiligen en tradities in Vlaanderen’ (2018).

De expositie vindt plaats van donderdag 12
maart tot en met zaterdag 12 juli 2020 en gaat
over de Brugse periode van Jan van Eyck. Aan
de hand van authentieke documenten worden
zijn werk en leven in Brugge belicht.

Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Deelnemen kost 5 euro. De toegang tot het
Volkskundemuseum is inbegrepen. Reservatie via
bruggemuseum@brugge.be is vereist. Maximaal
veertig personen kunnen de sessie bijwonen.

Technisch onderzoek toont hoe de schilder
te werk ging bij het plannen van zijn schilderijen en hoe hij soms ingrijpende wijzingen
aanbracht.
Daarnaast focust de tentoonstelling op Joris
van der Paele. In heel bewogen tijden bouwde hij een indrukwekkende carrière uit aan
de pauselijke curie in Rome. Van der Paele
was getuige van de machtsspelletjes rond
de paus en de antipaus en was betrokken
bij onderhandelingen rond de Honderdjarige
Oorlog en bij de conciliën.
Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge
Voor inwoners van Brugge is de toegang gratis.
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TWEEDE EDITIE
(B)ITS OF DANCE
Voor (B)its of Dance bundelen kunstencentrum KAAP, Cultuurcentrum
Brugge en Concertgebouw Brugge de krachten om vernieuwende artistieke initiatieven een podium te geven. Tijdens het meerdaags programma zijn er grensverleggende ontmoetingen en uitwisselingen tussen
het publiek, de artiesten en de instellingen. Meer nog, het evenement
gaat actief op zoek naar verrassende dansmomenten, onvatbare choreografische expertise en gedurfde utopische verwachtingen.

DONDERDAG 27 FEBRUARI IN MAZ,
MAGDALENASTRAAT 27, 8200 SINT-ANDRIES
NEUER NEUER NEUER TANZ - MICHIEL VANDEVELDE
Choregraaf Michiel Vandevelde houdt zijn blik immer voorwaarts gericht. 'Neuer Neuer Neuer Tanz' is een futuristische, postdigitale voorstelling. In een wilde choreografie reikt Vandevelde via dansen uit het
verleden tot ver in de 21ste eeuw.
VRIJDAG 28 FEBRUARI IN KAAP | DE GROENPLAATS,
GROENESTRAAT 19B, 8000 BRUGGE
OPEN STUDIO_WORK IN PROGRESS

Ben je zelf een professionele danser?
Dan ben je welkom op de inspirerende makersdag op vrijdag
28 februari.
Laat je inspireren en wissel ideeën uit met andere choreografen en dansers.
Schrijf je in via www.bitsofdance.be

FESTIVAL IN BEWEGING

Deze editie pakt uit met enkele prachtige voorstellingen, zoals de première van ‘Hyphen’, de Belgische première van ‘Neuer Neuer Neuer
Tanz’ en ‘FLÖKT, a flickering flow’.
WOENSDAG 26 FEBRUARI IN HET CONCERTGEBOUW,
’T ZAND 34, 8000 BRUGGE
HYPHEN - CHARLOTTE VANDEN EYNDE EN NICOLAS ROMBOUTS
In 'Hyphen' zijn dans en muziek gelijk. Niet alleen is de auditieve ervaring even belangrijk als de visuele, maar ook de fysieke aanwezigheid
van Vanden Eynde en Rombouts is evenwaardig. Dat neemt niet weg dat
zij op een heel andere manier op scène staan: Rombouts als muzikant,
iemand die een instrument in beweging brengt, en Vanden Eynde als
danseres, iemand die door te bewegen haar eigen instrument wordt
en er niet meer van te onderscheiden is. Vanuit hun eigenheid reiken
ze uit naar elkaar. Samen zoeken ze naar kantelpunten waarin muziek
beweging kan worden en beweging muziek.

IN OTHER WORDS - INGRID BERGER MYHRE
Is dans een taal? Taal en semiotiek zijn centrale elementen in het artistieke werk van de Noorse choreografe Ingrid Berger Myhre (1987). Ze
beëindigde vorig jaar de training cycle bij PARTS en verblijft sindsdien
in Brussel. Ze werkt vandaag verder aan wat ze daar reeds ontwikkelde.
JARDIN POILU - FRANCESCA CHIODI LATINI
In een extreem koude en desolate witte ruimte bouwen er drie figuren
aan een nieuwe realiteit.
Ze doen denken aan jeugdherinneringen van een absurde familie. De familie wordt fotografisch voorgesteld en bewegend door elkaar geschud.
De voorstelling experimenteert met een nieuwe manier van kijken. Een
klankschaal geeft aan wanneer het publiek de ogen even moet sluiten,
openen of knipperen.
VRIJDAG 28 FEBRUARI IN DE KAAP | DE WERF,
WERFSTRAAT 108, 8000 BRUGGE
FLÖKT – A FLICKERING FLOW - BÁRA SIGFÚSDÓTTIR EN
TINNA OTTESEN
Deze dansperformance vertrekt vanuit het idee dat de natuur niet enkel
buiten ons bestaat, maar dat we ze ook vanuit ons lichaam kunnen voelen en ervaren. Als kijker kom je onder een witte zijden koepel terecht.
In een omgeving die voortdurend verandert, beïnvloeden ook de nabijheid van dingen, lichamen, de ruimte, het geluid, het licht … je manier
van waarnemen. De overrompelende aanwezigheid van een omgeving
overheerst je en kapselt je letterlijk in. Samen met de makers zit je in
een trip doorheen een poëtische miniatuur van onze wereld, waarin alles onderling verbonden lijkt.
Bekijk het volledige programma op bitsofdance.be.
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Als je je het Concertgebouw voor de geest haalt, denk je wellicht aan
een gigantisch orkest dat symfonische muziek speelt op dat grote podium in de prachtige Concertzaal. Het kamermuziekfestival Têtes-à-têtes
stelt dat beeld helemaal bij. Van zaterdag 1 tot en met zaterdag 29 februari wordt er immers plaatsgemaakt voor kleinschaligheid. De heerlijk intieme Kamermuziekzaal is het kloppende hart van het festival.
Magische momenten tussen muzikanten en publiek
In de Kamermuziekzaal scharen muziekliefhebbers zich rond de musici.
Ze kijken elkaar diep in de ogen en begrijpen elkaar zonder woorden. De
muziek verbindt hen. Een wintermaand lang verwarmt het Concertgebouw je met zestien bijzondere concertprogramma’s. Vier thematische
lijnen helpen je om je eigen weg uit te stippelen: Beethoven XS, Internationale Kwartetten, Muzikale Geschenken en Roots.

KAMERMUZIEKFESTIVAL
TÊTES-À-TÊTES
KIJK EEN MUZIKANT DIEP IN DE OGEN

Van grootse symfonieën in zakformaat tot muziek met wortels
De zestien veelkleurige concerten van Têtes-à-têtes bieden voor elk wat
wils. In het Beethovenjaar – in 2020 vieren we 250 jaar Ludwig - kan de
muziek van de Duitse meester niet ontbreken. Met Beethoven XS worden zijn orkestrale monumenten gekneed tot intieme kamermuziek.
De reeks Internationale Kwartetten focust op beroemde strijkkwartetten en solisten.
Dat musici niet enkel het publiek, maar ook componisten en collega’s
inspireren, blijkt uit Muzikale Geschenken.
Ten slotte graaft Roots naar de (gemeenschappelijke) wortels van volksmuziek en kunstmuziek. Zo mixt Teta Diana – een absolute superster in
Rwanda – afropop met oude invloeden.
Culinaire tête-à-tête of een glas met fenomenaal zicht op Brugge
Elk concert wordt ingeleid door een programmator of muzikant, maar
ook achteraf houdt het Concertgebouw vast aan de persoonlijke toets.
Als toemaatje krijg je de kans om ongedwongen na te praten met uitvoerders en medetoehoorders in het sfeervolle pop-upcafé op de zesde
verdieping van de Lantaarntoren. Het schitterende zicht op het nachtelijke Brugge krijg je er gratis bij. Fijnproevers kunnen hun festivalbezoek compleet maken met een culinaire tête-à-tête bij een van de
Concertgebouw Serviespartners.
www.concertgebouw.be/tetes-a-tetes
www.concertgebouw.be/servies
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RYELANDT FESTIVAL EERT
BRUGSE COMPONIST
Wanneer je het oude directeurskantoor (nu een leslokaal) van het
Stedelijk Conservatorium binnenstapt, zie je meteen een portret
van een 66-jarige man met een mijmerende blik. Het gaat om de
Brugse componist Joseph Ryelandt, die twintig jaar lang directeur
was van het Brugse Conservatorium. Als je het schilderij bekijkt
en weet dat deze brave katholiek werken schreef met titels zoals
‘Christus Rex’ of ‘De Komst des Heeren’, kun je de indruk krijgen
dat je te maken hebt met een bestofte en stijve, ietwat belegen klassieke muziekcomponist. Maar schijn kan bedriegen: onder het stof
schuilt namelijk een kleurrijk en fijnzinnig toonkunstenaar die met
een sprankelende stijl zijn stad op de muzikale kaart wist te zetten.
Het is dus hoog tijd om het imago van deze rasechte Bruggeling
op te poetsen.
Joseph Ryelandts carrière startte in de jaren 1890, toen het Brugge
van Rodenbachs ‘Bruges-la-Morte’ volop werd verbouwd onder
impuls van stadsarchitect Louis Delacenserie. Als telg uit een rijke
vooraanstaande familie moest Ryelandt eigenlijk rechten studeren
in Leuven, maar de lokroep van de muziek bracht hem in contact
met zijn toekomstige mentor Edgar Tinel, de toenmalige directeur
van het Lemmensinstituut.
Tijdens zijn lange loopbaan van een halve eeuw (1895 tot 1945)
schreef Joseph Ryelandt een indrukwekkend oeuvre bijeen: zes
grote oratoria, een opera, vijf symfonieën, vier missen, talrijke
cantates en flink wat piano- en kamermuziek. Hij componeerde
ook tientallen liederen, waarvan vele op teksten van zijn favoriete
dichter, Guido Gezelle. Dit gigantische repertoire bevat pareltjes
die smeken om een uitvoering.
Dit jaar zou Ryelandt 150 jaar oud zijn geworden en daarom staat
in Brugge tussen maart en april 2020 een heus Ryelandt Festival
op het programma. Met een tentoonstelling in het Arentshuis, concerten in de Stadsschouwburg, de Ryelandtzaal en het Concertgebouw en tal van wandelingen, voordrachten en cursussen, hoopt
het stadsbestuur de Bruggelingen weer trots te maken op een van
hun voornaamste muzikale stadsgenoten. Naar aanleiding van dit
festival verschijnt er ook een lijvige biografie van Joseph Ryelandt,
geschreven door de Brugse wetenschapper David Vergauwen. Na
afloop van de feestelijkheden zal geen enkele Bruggeling meer
kunnen beweren dat hij Joseph Ryelandt niet kent.

INTERVIEW
David Vergauwen, initiatiefnemer en coördinator Ryelandt Festival

V

an zaterdag 7 maart tot en met dinsdag 7 april 2020
vindt in onze stad een festival plaats ter ere van de
Brugse componist Joseph Ryelandt (1870-1965). Op
het programma staan tal van concerten, lezingen en
wandelingen. Er is ook een tentoonstelling in het Arentshuis.
Initiatiefnemer en coördinator is de Brugse historicus en musicoloog David Vergauwen. Hij bestudeerde de voorbije vier jaar
intensief het leven en werk van Ryelandt en publiceert naar
aanleiding van het festival een lijvige biografie.
De meeste Bruggelingen kennen Joseph Ryelandt misschien van de Ryelandtzaal of de Ryelandtstraat en ze weten mogelijk dat hij iets met het conservatorium te maken
had. Maar wie was Joseph Ryelandt precies?
DAVID VERGAUWEN Het is niet moeilijk om Ryelandt een van
de voornaamste componisten te noemen die Brugge de voorbije vier- of vijfhonderd jaar heeft gekend. Je moet al teruggrijpen naar de Vlaamse polyfonisten om in deze stad een componist te vinden die zo’n belangrijke muzikale bijdrage heeft
geleverd. Joseph Ryelandt begon zijn carrière in de jaren 1890
en bleef muziek schrijven tot aan zijn pensioen in 1945. Dat
is toch indrukwekkend, zo’n halve eeuw muziek? Tussen 1924
en 1945 leidde Ryelandt het Brugse conservatorium. Zijn hele
leven woonde en werkte hij in Brugge.
Was hij een rasechte Bruggeling?
D. VERGAUWEN Hij was in mijn ogen zelfs meer dan dat. Hij
werd geboren in Brugge en woonde hier zijn hele leven. In
Brugge schreef hij zijn gigantische oeuvre bij elkaar. Hij werkte
hier, stierf hier en ligt hier begraven. En dat is nog niet alles:
zijn stamboom heeft diepe wortels in de stad en gaat terug tot
voor de Brugse Metten. Ik wil maar zeggen: meer ‘van Brugge’
kun je niet zijn …
Ryelandt was ook trots op zijn stad. Uit zijn briefwisseling en
geschriften blijkt zijn liefde voor het werk van Hans Memling
en op hoge leeftijd schreef hij gedichten over Brugge. Tijdens
een interview voor het televisieprogramma ‘Ten Huize van…’ in
1959 vroeg Joos Florquin hem of hij een echte Bruggeling was.
Ryelandt antwoordde daarop: “Indien ik geen Bruggeling was
geweest, dan had ik er een willen worden”. Dat zegt genoeg,
denk ik.
Wat voor muziek schreef Joseph Ryelandt?
D. VERGAUWEN Hij was een klassiek componist die behoorde
tot de late romantiek. Zijn vroege stijl is typerend voor het fin de
siècle en baadt in de mystiek-symbolistische sfeer van die tijd.
De romanticus in hem werd gedreven door ‘innerlijke noodzaak’ en ‘verheven idealisme’. Hij schreef omdat het in hem
zat, niet omdat men daar om vroeg. Hij schreef niet graag op
bestelling en heeft dat ook zelden gedaan.
Kwam hij dan wel aan de kost?
D. VERGAUWEN Je moet weten dat de familie Ryelandt vermogend was. In 1911 liet Joseph een groot neogotisch herenhuis bouwen aan de Filips de Goedelaan, een ontwerp van de
gerenommeerde Brugse architect en stedenbouwkundige Huib
Hoste. Hij had ook een villa in Duinbergen en hij verbleef vaak
in zijn buitenverblijf, een verbouwd kasteeltje in Orchimont in
de Belgische Ardennen. Hij had ook nog wat boerderijen en

Meer
‘van Brugge’
kun je
niet zijn

landerijen, tot in Zeeland. Hij zat er dus warmpjes bij.
Joseph Ryelandt is een mooi voorbeeld van de gegoede Franstalige Brugse bourgeoisie in het begin van de twintigste eeuw.
Wie rijk is, hoeft zich minder iets aan te trekken van commercieel succes. Op die manier is het natuurlijk wel gemakkelijker
om te scheppen ‘volgens de eigen innerlijke noodzaak’.
Toch werd hij directeur van het Brugse conservatorium.
D. VERGAUWEN Ryelandt was al halverwege de vijftig toen hij
directeur werd. Dat gebeurde na het onverwachte overlijden
van Karel Mestdagh. Het stadsbestuur was tevreden dat een
componist van het kaliber van Ryelandt zich aanmeldde voor
de functie. Hij was op dat ogenblik ook al bijna dertig jaar lid
van de administratieve commissie van het conservatorium, een
soort raad van bestuur.
Dat Ryelandt de job aanvaardde, heeft veel te maken met de
Eerste Wereldoorlog. De inflatie die erop volgde, deed zijn
spaarcenten smelten als sneeuw voor de zon. Het zinde hem
niet dat hij zijn kapitaal opsoupeerde. Hij had immers veel
kosten: een groot huis, een vrouw en acht kinderen en twee of
soms zelfs drie inwonende bedienden. Dat verklaart waarom
Joseph Ryelandt pas op zijn vierenvijftigste zijn eerste betaalde
job aanvaardde. Van dan af componeerde hij ook minder, maar
hij had toen al een flink oeuvre bijeengeschreven, met in totaal
133 opusnummers. Dat is ronduit indrukwekkend.
De componist is ook tamelijk oud geworden.
D. VERGAUWEN Dat klopt. Ik deed mezelf iets aan door een
biografie te maken over een kunstenaar die 95 jaar oud werd.
Had ik het levensverhaal willen neerpennen van Guillaume Lekeu - die een tragisch vroege dood stierf op zijn vierentwintigste - was ik allicht sneller klaar geweest. Maar Joseph Ryelandt bleek de moeite meer dan waard.

www.conservatorium-brugge.be
www.museabrugge.be
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Relax !
En denk twee keer na
voor je op een link klikt

WOMEN AFTER WORK OP
6 MAART IN HET ENTREPOT

Daarom is het tijd voor een ‘Women after
work’-editie 2.0 op vrijdag 6 maart in Het
Entrepot. Geniet van 17.00 tot 22.00 uur van
een avondje ontspanning met inhoud op dit
wervelende afterworkevenement voor jong
en oud.
Laat je raken, verrassen en inspireren door
verschillende verhalen terwijl je in een sfeervol muzikaal kader geniet van een drankje en
een hapje. Blijf vervolgens gezellig nakaarten of gooi je benen los op de beats van dj
Nèz Nèz.
Het Entrepot, Binnenweg 4, 8000 Brugge
www.brugge.be/internationalevrouwendag

E.R. Miguel De Bruycker, Rue de la loi 18, 1000 Bruxelles

Internationale Vrouwendag staat steeds in
het teken van verworven rechten en gemeenschappelijke strijdpunten. Deze dag viert,
steunt en inspireert vrouwen wereldwijd en
dat is hard nodig, want gendergelijkheid is
nog steeds geen evidentie.

DENK TWEE KEER NA VOOR JE OP EEN
LINK KLIKT
Herken verdachte berichten op tijd en
stuur ze naar verdacht@safeonweb.be

O N T D E K H O E J E V E R DAC HT E
B E R I C HT E N H E RK E N T O P
SA F EO N W E B. B E

Phishing is oplichting via het internet. Cybercriminelen gebruiken valse emails, websites of berichten om in te spelen op je angst en je vertrouwen te
misbruiken om persoonlijke gegevens te ontfutselen. Laat je dus niet misleiden.
Hoe herken je evenwel die valse e-mails en hoe weet je of een bericht betrouwbaar is? Slimme cybercriminelen kunnen je echt doen twijfelen. Hier
volgen enkele tips om te beoordelen of je een bericht al dan niet kunt vertrouwen.

CCB_affiche_A4_NL.indd 1

Tickets in voorverkoop: 5 euro (sociaal tarief: 3 euro) via
www.brugge.be/internationalevrouwendag
Een samenwerking tussen Vormingplus Brugge, Femma,
Viva-SVV, Vrouw & maatschappij en Stad Brugge

19/09/2019 13:23

HOE HERKEN JE VERDACHTE BERICHTEN?
Phishingberichten krijg je meestal onverwacht en zonder reden. Ze zijn vaak
dwingend of willen je nieuwsgierig maken. De berichten bevatten soms taalfouten, zijn vreemd geschreven, hebben een vage aanspreektitel of gebruiken
je e-mailadres als aanspreking. Je krijgt phishingberichten vaak van een onbekende afzender. Ze bevatten een link die naar een onbeveiligde website leidt.
Het is beter om op je hoede te zijn. Als je twijfelt, open dan geen links of bijlagen en neem contact op met de afzender op een andere manier.
Komt het bericht schijnbaar van een vriend of vriendin? Bel, sms of stuur hem
of haar een bericht via de sociale media om na te gaan of het bericht effectief
van die persoon afkomstig is. Is dat niet het geval, laat hem of haar zo snel mogelijk weten dat zijn of haar account gehackt is. Bij sommige sociale netwerken
kun je berichten als 'vals' markeren.
Als het bericht zogezegd van een organisatie of bedrijf komt, surf je best even
naar hun website om te controleren of die dringende actie effectief bestaat.
Vind je niets terug, dan kun je bellen om dit te verifiëren.
JE HERKENT EEN VALS BERICHT. WAT MOET JE DOEN?
Stuur valse berichten door naar verdacht@safeonweb.be.
Klik niet op de links, maar zoek de website op via een zoekmachine.
Stuur het bericht niet door naar je contacten en vul nooit persoonlijke gegevens
in. Je kun het bericht ook doorsturen naar de organisatie zelf.
JE HEBT JE GEGEVENS TOCH DOORGEGEVEN. WAT NU?
Waarschuw je vrienden als je hen een vals bericht hebt doorgestuurd, verander
onmiddellijk je wachtwoorden en verwittig je bank en cardstop als je je bankgegevens hebt doorgegeven.
Ben je het slachtoffer geworden van cybercrime? Doe aangifte bij de politie.
Meer info op www.politiebrugge.be.
PHISHINGTEST
Herken jij valse berichten? Ontdek of je in de val van cybercriminelen trapt en
doe de test op safeonweb.be.
www.safeonweb.be
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STAD VERSTUURT VOORTAAN
DIGITALE FACTUREN

EEN DUIDELIJK HUISNUMMER,
EEN KWESTIE VAN VEILIGHEID

ZATERDAGMARKT VAN 1 FEBRUARI
VERPLAATST

Sinds 1 december 2019 verstuurt Stad Brugge
elektronische facturen. Het versturen van die
digitale facturen gaat sneller en efficiënter
en is duurzamer.

Elke woning in Brugge moet een huisnummer hebben dat duidelijk leesbaar is vanop
de straat. Zo kunnen hulp- en andere diensten (post, elektriciteits- gas- of watermaatschappij …) efficiënter werken.

Op zaterdag 1 februari vindt het Bierfestival
plaats op ’t Zand. Om die reden wordt de
openbare zaterdagmarkt die dag verplaatst.
De kramen komen in de Boeveriestraat en in
de zijstraten. Kip aan ‘t spit krijgt een stek
aan het Dumeryplein.

Na Antwerpen en Gent sprong ook Brugge
op de kar van digitale facturen. Het grote
voordeel van elektronische facturatie voor
jou als klant is dat de facturen sneller en efficiënter bij jou geraken. Voor de Stad is het
een duurzame en milieuvriendelijke manier
van werken.
Neem een kijkje op brugge.be/efacturen als
je de facturen van Stad Brugge digitaal wilt
krijgen. Facturen van je inschrijving voor een
jeugd- of sportactiviteit en reservaties van
sportaccommodatie kun je voorlopig enkel
via e-mail ontvangen.
www.brugge.be/digitalefacturen

Hang je huisnummer bij voorkeur rechts
van de deur op ooghoogte. De cijfers mogen
niet te klein zijn (minstens 5 cm) en moeten
goed leesbaar en duidelijk zichtbaar zijn.
Zwarte cijfers op een witte achtergrond zijn
ideaal. Ook busnummers moeten duidelijk
te lezen zijn.
Ligt het gebouw niet aan de openbare weg,
voorzie dan een duidelijk nummer aan de
hoofdtoegang, bijvoorbeeld op de brievenbus.
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge
050 44 80 00
info@brugge.be

www.brugge.be/openbare-markten

NIEUW TAXISTATUUT
Sinds 1 januari bestaat het onderscheid
taxi-VVB (verhuurvoertuig met bestuurder)
niet meer. Er is nu een nieuw statuut: de
straattaxi. Dergelijke taxi’s stationeren niet
op taxistandplaatsen. Je bestelt ze met een
taxiapp. Je herkent straattaxi’s aan de TXnummerplaten en de vergunningskaarten.
De bestuurders ervan bepalen zelf de tarieven. De tarievenkaart hangt in het voertuig.
Daarnaast zijn er de standplaatstaxi’s.
Deze stationeren op de taxistandplaatsen
en werken met een taximeter. Naast een
TX-nummerplaat en een vergunningskaart
hebben standplaatstaxi’s een taxilicht.
Bestuurders hanteren de tarieven die het
stadsbestuur oplegt.

TRAKTEER EEN RONDJE TAXI
Een taxi betaal je steeds per rit, ongeacht het aantal inzittenden. Ben
je bijvoorbeeld met vier, dan kost
een taxirit van 5 km je amper 5 euro.

www.brugge.be/economie
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MEERJARENPLAN
2020-2025
Op 26 november 2019 keurde de gemeenteraad het Meerjarenplan 2020-2025 voor Stad Brugge en OCMW goed. Ook
de politiebegroting werd goedgekeurd. Het meerjarenplan
is het eerste waarin de Stad en OCMW geïntegreerd zijn en
biedt een financiële vertaling van het Brugs Beleidsprogramma 2019-2024 dat werd goedgekeurd in maart.
Bij de opmaak van dit meerjarenplan lag de nadruk op vier
pijlers: een zuinig, efficiënt maar ook een ambitieus en
vooral een gezond financieel beleid.

ENKELE KRACHTLIJNEN

• Er wordt fors geïnvesteerd in een warme, sociale en solidaire stad.
• Door de politiedotatie kan sterk worden ingezet op een
veilig Brugge.
• Aan de basisbelastingen wordt niet geraakt. De opcentiemen op de onroerende voorheffing en de personenbelasting blijven ongewijzigd. Er worden zelfs een aantal
belastingen verlaagd (milieubelasting, vrijstelling bedrijfsruimte, bouwtaks …).
• Met een bedrag van 300 miljoen euro is er ruimte voor
concrete investeringen. Denk maar aan het beurs- en
congrescentrum, de nieuwe museumsite, de vernieuwde
Biekorfsite en de uitbreiding van parking 't Zand. Tegelijk
blijft de uitstaande schuld onder controle, met een schuldratio van maar 48%.
Het stadsbestuur zet de trend van een gezond financieel beleid voort. Er is een jaarlijks dubbel financieel evenwicht. De
exploitatiekosten zijn onder controle zodat ook de toekomstige bestuursploeg aan beleid kan doen.
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DE CIJFERS IN DETAIL
EXPLOITATIE
Voor het meerjarenplan 2020-2025 voorziet de Stad 2.047 miljoen
euro exploitatieontvangsten (of +/- 2,05 miljard) en 1.941 miljoen euro
exploitatieuitgaven (of +/- 1,94 miljard). Dit betekent een exploitatieoverschot van 106 miljoen euro over de zes jaar.

EXPLOITATIEONTVANGSTEN

Van de 2.047 miljoen exploitatieontvangsten zijn er 1.816 miljoen bij
de Stad:
Ontvangsten uit de werking à 231 miljoen euro
• O.a. ontvangsten uit toegangsgelden musea voorzien een stijging
vanaf 2021 (voor Bruggelingen blijft het gratis)
• Verhoging van de tarieven voor boven- en ondergronds parkeren
(maar gunstig tarief via P-card voor Bruggelingen)
Fiscale ontvangsten à 688 miljoen euro
- Hogere overheden: 592 miljoen euro (86%)
- Opcentiemen onroerende voorheffing: 349,5 miljoen euro
- Aanvullende personenbelasting: 230,8 miljoen euro
- Gemeentebelastingen: 96 miljoen euro (14%)
- Belastingverlagingen:
- Verlaging milieubelasting voor eenpersoonshuishoudens
- Optrekken vrijstelling bedrijfsruimten
- Vermindering bouwtaks
- Nieuwe gerichte belastingen in functie van beleidskeuzes:
- Niet-geadresseerd reclamedrukwerk
- Masten & pylonen (visuele vervuiling)
- Verblijfsbelasting wordt opgetrokken
Werkingssubsidies à 857 miljoen euro
- Gemeentefonds met 3,5% groeivoet: 534,5 miljoen euro
- Tussenkomst hogere overheden onderwijzend personeel:
154 miljoen euro
- Aanvullende dotaties gemeentefonds: 51 miljoen euro
- Diversen:
- Werking diensten (o.a. musea)
- Tussenkomst hogere pensioenlasten (resonsabiliseringsbijdrage)
- Elia compensatie (verlies energiedividenden)
- Tussenkomst bepaalde loonlasten
Financiële ontvangsten à 41 miljoen euro
voornamelijk dividenden: 40,1 miljoen
- Gas en elektriciteit: 33,4 miljoen euro
- MBZ (haven): 6,8 miljoen euro
- Ook intresten uit beleggingen: 0,85 miljoen euro
Het OCMW voorziet 230,4 miljoen euro exploitatieontvangsten.

EXPLOITATIEUITGAVEN

Van de 1.941 miljoen exploitatieuitgaven zijn er 1.611 bij de Stad:
•

•

•
•

Personeelskosten à 762,2 miljoen euro
- Onderwijzend personeel: 154 miljoen euro
(volledig gesubsidieerd)
- Personeelsenveloppe exclusief responsabiliseringsbijdrage:
568 miljoen euro. Voor het eerst wordt met een personeelsenveloppe gewerkt. Vervangingen en pensioneringen moeten binnen deze enveloppe gebeuren. In de enveloppe wordt rekening
gehouden met 100% vervanging van pensioneringen tot 2024
en 50% in 2025.
- Responsabiliseringsbijdrage: 35 miljoen euro
- Diversen: 5,5 miljoen euro (preventieve middelen, arbeidsgeneeskundige dienst …)
Toegestane werkingstoelagen à 501 miljoen euro
- Politiezone: 188,1 miljoen euro
- Zorgvereniging Mintus Brugge: 141 miljoen euro
- Hulpverleningszone: 57,4 miljoen euro
- Brugge Plus: 30,4 miljoen euro
- OCMW-verenigingen: 9,5 miljoen euro
- Het Entrepot (jeugd): 5,2 miljoen euro
- De Korrelatie (cultuur): 3,8 miljoen euro
- Concertgebouw: 3,6 miljoen euro
- Kenniscentrum (musea): 2,7 miljoen euro
- Oranje vzw: 1,2 miljoen euro
- Veel diversen
- De Stad houdt rekening met een tussenkomst in het verlies van
het OCMW van 100 miljoen euro.
Financiële uitgaven: 11 miljoen euro
- Voornamelijk intresten op leningen: 10,4 miljoen euro
Werkingskosten à 328,6 miljoen euro
- Technische diensten (afvalophaling, crematies, shuttledienst,
beveiliging …) (112 miljoen euro)
- Elektriciteit (25 miljoen euro)
- Intellectuele diensten (21 miljoen euro)
- Publiciteitskosten (16 miljoen euro)
- Informatica (15 miljoen euro)
- Huurlasten (13 miljoen euro)
- …
- Andere operationele kosten: 8,9 miljoen euro, o.a:
- Belastingen
- Schadevergoedingen
- …

Het OCMW voorziet 329,4 miljoen euro exploitatiekosten.
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EXPLOITATIEOVERSCHOT
Het exploitatieoverschot van 106 miljoen is de basis om aan beleid te
kunnen doen (ook voor de volgende legislatuur). Met dit overschot kunnen de investeringen gefinancierd worden of de leningen afbetaald worden.

EVOLUTIE GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEUITGAVEN EN -ONTVANGSTEN IN MILJOEN EURO
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INVESTERINGEN
De nieuwe bestuursploeg is zeer ambitieus. De komende zes jaar
zijn er minstens 306 miljoen euro investeringen gepland. Dit is maar
liefst 37% meer dan de investeringen uit het initieel Meerjarenplan
2014-2019. De investeringen zijn opgesplitst in materiële investeringen (268 miljoen euro) en anderzijds investeringstoelagen (38 miljoen
euro). Een aantal investeringen zijn gesubsidieerd, waardoor ook investeringsontvangsten kunnen ingeschreven worden.

INVESTERINGSONTVANGSTEN
Te ontvangen investeringssubsidies: 26,1 miljoen euro voor o.a.:
•
•
•

Investeringssubsidie De Stadsrepubliek (1,4 miljoen euro)
Nieuwe tentoonstellingshal (17,64 miljoen euro)
Conservatorium (0,2 miljoen euro)

Daarnaast voorziet de Stad de verkoop van stadseigendommen: 29,2
miljoen euro (in het initieel Meerjarenplan 2014-2019 was dit 36 miljoen
euro) voor o.a.:
•
•
•

Complex Himpe
Vismijn Zeebrugge
Sebrechts, Moritoen …

ENKELE BELANGRIJKE INVESTERINGEN
• Beurs- en congrescentrum à 38,6 miljoen euro
• Nieuwe tentoonstellingshal à 30 miljoen euro
• Strategische aanwervingen à 10 miljoen euro
• Stadsaandeel projecten andere overheden à 10 miljoen euro
• Verbouwing Biekorf (De Stadsrepubliek) à 9 miljoen euro
• Ontwikkeling kustpark (Kazerne Knaepen) in Zeebrugge à
5,6 miljoen euro
• Restauratie conservatorium à 4,9 miljoen euro
• Erfgoeddepot Pathoekeweg à 4,5 miljoen euro
• Vernieuwen openbare verlichting à 4 miljoen euro
• Community Land Trust (fonds voor bouwen woningen) à
3 miljoen euro
• Buiteninfrastructuur voor jeugd(werk) à 1 miljoen euro
• Voormalige site De Lijn in Assebroek à 1 miljoen euro
• Wegen, pleinen en water à 45 miljoen euro
• Groene investeringen à 18 miljoen euro
• Onderhoud patrimonium Stad à 30 miljoen
• Diversen à 55 miljoen euro (o.a. ICT, aankoop kunstwerken …)
Bij het OCMW situeren de investeringen zich vooral bij de verenigingen
en Mintus, waardoor ze in dit meerjarenplan niet tot uiting komen. De
grootste investering bij Mintus is het nieuwe woonzorgcentrum SintPietersmolenwijk.
ENKELE BELANGRIJKE INVESTERINGSTOELAGEN
• Wonen: 14,8 miljoen euro opknappremie
• Infrastructuurtoelage Concertgebouw: 4,3 miljoen euro
• Investeringstoelagen voor sportinfrastructuur: 3,6 miljoen euro
• Investeringstoelagen voor jeugdinfrastrcutuur: 1,75 miljoen euro
• Centraal impuls- en cofinancieringsbudget voor innovatieve projecten: 1,8 miljoen euro

Het is de ambitie om minstens 306 miljoen euro te investeren.
Een groot deel daarvan gebeurt met eigen middelen. Ongeveer de
helft van de geplande investeringen wordt gefinancierd met nieuwe leningen (153 miljoen). De uitstaande schuld wordt geraamd
op 155,5 miljoen euro eind 2025 (exclusief het OCMW) als deze
leningen ook effectief worden opgenomen. Na opname van deze
leningen bedraagt de schuldgraad van de Stad maar 48,41%. Dit
is een toename van 16 procentpunt t.o.v. 2018, en gelijk met het
niveau van 2010. Deze geprojecteerde schuldgraad is ruim onder
het gemiddelde van de centrumsteden voor 2018 (59%).
In de jaren voor 2010 bedroeg onze schuldgraad ooit 200% (1993).
Alles onder de 100% wordt als gezond gezien.
Wil je meer weten over het meerjarenplan?
Alle boekdelen staan op www.brugge.be/jaarrekening-en-budget.

KALENDER
Do 30/1

Gedichtendag, Hoofdbibliotheek Biekorf

p.30

Za 1 t.e.m. za 29/2

Tournée Minérale

p.22

Za 1 t.e.m. za 29/2

Kamermuziekfestival Têtes-à-têtes, Concertgebouw

p.36

Za 1/2

Verplaatsing zaterdagmarkt, Boeveriestraat en zijstraten + Dumeryplein

p.41

Za 1/2

Heropening Groeningemuseum

p.33

Za 1/2

Tussen d’oortjes Guido Gezelle, Hoofdbibliotheek Biekorf

p.29

Zo 2/2

Workshop Vier de seizoenen - Lichtmis: de natuur ontwaakt, Volkskundemuseum

p.33

Zo 2/2

Publieksdag De Nieuwe Biekorf, Biekorfsite

p.18

Vr 7/2

Debat Gezelle Leeft, Hoofdbibliotheek Biekorf

p.29

Di 11/2

Deadline inschrijven achtste groepsaankoop groene stroom en gas

p.14

Wo 12/2

Onlineveiling achtste groepsaankoop groene stroom en gas

p.14

Ma 17/2

Brugse Sportprijzen 2019, MaZ

p.19

Do 20 en vr 21/02

Raymond van het Groenewoud, Koninklijke Stadsschouwburg

p.31

Do 20/2

Schemertijd / Culturen na de uren, Gruuthusemuseum

p.34

Do 20/2

Lezing Zwarte Katsessie: Heiligen en tradities in Vlaanderen, Volkskundemuseum

p.34

Za 22 t.e.m. za 29/2

JEF Festival, Cinema Lumière en De Republiek

p.27

Ma 24 t.e.m. vr 28/2

Kwibus, verschillende locaties

p.26

Wo 26 t.e.m. vr 28/2

(B)its of Dance, verschillende locaties

p.35

Wo 4/3

Sportdag voor blinden en slechtzienden, Sport Vlaanderen Brugge

p.19

Vr 6/3

Women after work, Het Entrepot

p.40

Za 7 t.e.m. di 7/4

Ryelandt festival, verschillende locaties

p.37

Za 7 en zo 8/3

Playtime 20.20, Koninklijke Stadsschouwburg

p.31

Za 7/3

Eco Trailrun, start aan Sint-Andreaslyceum

p.20

Zo 8/3

Lees meer!, Concertgebouw

p.30

Do 12/3 t.e.m. za 12/7

Tentoonstelling: Jan van Eyck in Bruges, Groeningemuseum

p.34

Za 14/3

Wrestling Event Tempelhof, Sporthal Tempelhof

p.20

Do 19/3

Schemertijd/Culturen na de uren, Volkskundemuseum

p.34

Za 21/3

Vijfde editie Brugge Classic, start aan Sint-Lodewijkscollege

p.20

Zo 22/3

Eneco Clean Beach Cup 2020, strand Zeebrugge

p.14

Zo 22/3

Jeugdboekenfeest, Hoofdbibliotheek Biekorf en verschillende locaties

p.28

Zo 5/4

Workshop Vier de seizoenen - Pasen: de mooiste eieren versieren, Volkskundemuseum

p.33

Za 25 t.e.m. zo 26/4

Erfgoeddag, verschillende locaties

p.28

Zo 10/5

Dwars door Brugge

p.19
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WEDSTRIJD

ANTWOORD VORIGE VRAAG

Hoe heten de drie partners die (B)its of Dance
organiseren?

December Dance was in 2019 aan de dertiende editie toe. De vijf duotickets werden uitgedeeld.

(B)its of Dance geeft per voorstelling drie duotickets weg.

Voornaam en naam

Stuur je antwoord voor maandag 17 februari per mail naar
stadsmagazine@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.

Adres

E-mail + tel.

ANTWOORD WEDSTRIJDVRAAG

DUID JE VOORKEUR AAN:
 Hyphen op woensdag 26 februari in het Concertgebouw
 Neuer Neuer Neuer Tanz op donderdag 27 februari in de MaZ
 Flökt – a flickering flow op vrijdag 28 februari (17.00 uur) in De Werf

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

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

Bezorg deze kaart aan het Meldpunt, Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge.
Naamloze kaarten worden niet behandeld.

• Via www.brugge.be/meldpunt
met de drukknop ‘Meldpunt’
• 050 44 8000
• info@brugge.be
Voor klachten over onbehoorlijk
optreden van stadsdiensten is er
de dienst Ombudsman:
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 het Stadsmagazine verspreid wordt over meerdere dagen, is het mogelijk dat sommige
activiteiten voorbij zijn op het moment
dat dit blad in je brievenbus valt.

