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DE GELDENDE CORONAMAATREGELEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE ACTIVITEITEN IN DIT
MAGAZINE. DIT NUMMER GING IN DRUK OP 8 JANUARI 2021. DE REGELS KUNNEN INTUSSEN
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DE MEEST ACTUELE INFO OVER DE CORONARICHTLIJNEN VIND JE OP WWW.BRUGGE.BE.
JE KUNT OOK MAILEN NAAR INFO@BRUGGE.BE OF BELLEN NAAR 050 44 8000.
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BESTE BRUGGELING
Mijn grootste wens is dat alle Bruggelingen weer lichtpunten
mogen zien in deze donkere dagen. Dat we in 2021 weer mensen
kunnen ontmoeten en hen mogen omhelzen. Dat we weer
onbezorgd op café of restaurant kunnen gaan, opnieuw kunnen
genieten van cultuur en sport en kleine of grote plannen kunnen
verwezenlijken. Dat we niet eenzaam zijn, maar ons goed in ons vel
voelen.
Op dit moment is een gedegen aanpak van de coronacrisis de
belangrijkste zorg van de Stad, maar we streven er ook naar
om enkele positieve elementen uit deze verwarrende periode
te behouden. Telewerk en het gebruik van film en video voor
inspraakvergaderingen behoren daartoe, maar ook het bewaren
van de solidariteit onder de Bruggelingen.
We doen er alles aan om u gezond en wel terug te zien. Daarom
hebben we samen met de huisartsenkring (HABO) vaccinatiecentra
opgericht. Op het moment dat dit magazine wordt bedeeld, zijn
de vaccinaties in de woonzorgcentra opgestart. We bereiden ons
grondig voor om zodra het kan zo snel mogelijk zo veel mogelijk
mensen te vaccineren.
Eens de situatie het toelaat, willen we weer volop inzetten op het
ongedwongen samenzijn. Met ‘Buurt aan de beurt 2.0’ zullen we
teruggaan naar elke deelgemeente, specifiek naar de locaties
in de deelgemeenten die een belangrijke rol spelen in ons
beleidsprogramma. We zullen er een stand van zaken geven over
ons beleid en luisteren naar de buurtbewoners. Op het terrein
Knapen in Zeebrugge en op de site De Lijn aan het Perretje in
Assebroek willen we bijvoorbeeld onze plannen bespreken om van
beide plaatsen stadsparken te maken. Zo zullen we ook de plannen
concretiseren voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Lissewege
en voor het nieuwe sportcentrum in Koolkerke/Sint-Jozef. Voor
hapjes en drankjes zullen we in elke buurt een beroep doen op de
lokale horeca.
Ook andere grote dossiers liggen op tafel. Dit voorjaar duiden we
de architect en het bouwteam aan voor de nieuwe museumsite
en in het late najaar gaat het nieuwe Beurs-, Meeting- en
Congrescentrum open. Onze aandacht gaat ook naar de grote
werkzaamheden in de Katelijnestraat en in de Sint-Jorisstraat/
Vlamingstraat, naar de nieuwe parking ’t Zand en natuurlijk naar
de ingrepen aan de Steenbruggebrug. We hopen ook definitief te
kunnen beslissen waar de nieuwe brandweerkazerne zal komen.
Ten slotte onderhandelen we ook over een verregaande
samenwerking tussen de haven van Zeebrugge en die van
Antwerpen. Onze haven groeit, maar zal in de eerste maanden van
2021 ongetwijfeld de gevolgen van de Brexit ondervinden. Ik twijfel
er niet aan dat we ook deze hindernis zullen overwinnen.
Om de wens voor een hoopvol jaar voorzichtig te illustreren,
werd uw Stadsmagazine lichtjes opgefrist. Het lettertype werd
aangepast en er kwamen een paar items bij. De vorm veranderde
wat, maar de ambitie om u zo goed mogelijk te informeren, blijft
ongewijzigd.
Houd de moed erin en blijf zorgen voor elkaar!
Uw burgemeester,
Dirk De fauw
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We doen er alles aan
om u gezond en wel
terug te zien

RIEWKE FRANCO
Riewke (19) studeert nu rechten in Gent, maar
vorig schooljaar was ze via AFS Vlaanderen een
jaar op uitwisseling als vrijwilliger in Brazilië.
Riewke woont aan het Lisseweegs Vaartje en is al
enkele jaren leidster bij de KSA van Lissewege.
Daarmee treedt ze in de voetstappen van haar
twee zussen en twee broers. Daarnaast is ze nog
steeds vrijwilliger voor AFS Vlaanderen.
WAT VIND JE GOED IN DE BUURT?

Lissewege is een klein en rustig dorpje, maar ik
heb nooit het gevoel dat het afgelegen is. Met het
openbaar vervoer ben ik snel aan zee of in het
centrum van Brugge. Waar ik woon, stroomt het
vaartje langs de straat. Dat levert prachtige beelden
op, zeker tijdens de zomer. Dan wordt de straat nog
mooier door de vele bloemen en de beeldenroute.
Je vindt hier ook Kunstencentrum `t Vaartje. In de
grote tuin stellen kunstenaars tentoon en vinden
concertjes plaats.

WAT IS JE FAVORIETE PLEK IN DE BUURT?

In de zomer is dat zonder twijfel de markt van
Lissewege. De terrasjes zijn dan goed gevuld en je
krijgt een instant vakantiegevoel. In de winter kom ik
tot rust aan het Boudewijnkanaal.

WAAR BEN JE HET MEEST FIER OP?

In Lissewege ontmoet je altijd wel iemand die je
kent en waarmee je een praatje kunt slaan. Dat
maakt ons dorpje extra speciaal. Ik ben ook blij met
de vele initiatieven die de inwoners van Lissewege
samenbrengen. Vorig jaar vond hier voor het eerst
een kerstmarkt plaats. De KSA werkte toen samen
met de lokale krachtbalvereniging en het werd een
prachtige avond waar jong en oud konden genieten
van de leuke kerstsfeer.

WAT WIL JE VERANDEREN IN DE BUURT?

Samen met vele anderen hoop ik op een snelle
heropbouw van De Regenboog. Deze plek heeft
zoveel te bieden voor de Lisseweegse organisaties.
Het kan weer een ontmoetingsplaats worden voor
alle Lissewegenaren. Onze KSA zou meteen ook
eindelijk een geschikte ruimte hebben om veilig te
spelen en evenementen te organiseren.
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BUURT AAN DE BEURT: Lissewege
LISSEWEGE: HET PITTORESKE WITTE POLDERDORP TUSSEN OUD EN
NIEUW EN TUSSEN STAD EN HAVEN
Lissewege wordt in het noorden en het noordoosten begrensd door ZeebruggeZwankendamme en in het oosten door het Boudewijnkanaal. De grillige
waterlopen Dullemeulenader en Reygarsvliet vormen de zuidergrens, de
Kruishilader en de Lange Smalle Watergang de westergrens.

EEN NIEUWE
ONTMOETINGSPLEK IN
LISSEWEGE
Eind 2016 kocht de Stad de
Scharphoutsite (15.037 m²) in Lissewege
aan. Tot de zomer van 2004 had
gemeenschapsschool De Regenboog
er zijn thuisbasis. Op de site vestigden
zich ondertussen verschillende
plaatselijke verenigingen, maar de
gebouwen voldoen niet meer aan de
wettelijke veiligheidseisen. Doordachte
investeringen drongen zich dus op en
daarom besliste het stadsbestuur om
op de Scharphoutsite een gloednieuw
ontmoetingscentrum te bouwen. Ook de
bibliotheek zal er worden ondergebracht.
De nieuwbouw zal een kwalitatieve en
duurzame vrijetijdsinfrastructuur bieden
voor alle Lissewegenaars.
DE NIEUWE SCHARPHOUTSITE IN EEN
NOTENDOP
In het nieuwe ontmoetingscentrum zal
ruimte zijn voor:
- een ruime open inkomhal met
onthaalbalie
- een polyvalente zaal (inclusief bar met
ingerichte keuken en drankenberging,
twee kleedkamers, sanitair en een
EHBO-ruimte) die plaats zal bieden
aan maximum driehonderd personen.
Verenigingen en particulieren kunnen
de zaal gebruiken voor culturele
activiteiten of om er recreatief te
sporten.
- multifunctionele ruimtes, onder meer
bruikbaar voor vergaderingen en
repetities
- afzonderlijke lokalen met barruimte,
afzonderlijke berging en sanitair voor
de plaatselijke KSA
- een hedendaagse bibliotheek
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Ook voor buitenactiviteiten wordt extra
plaats gemaakt. Rond het nieuwe
ontmoetingscentrum wordt een park
aangelegd met sfeervolle verlichting,
wandelpaden en zitbanken.
Daar zal ruimte zijn voor:
- een (groene) parking voor vijftig
voertuigen
- een overdekte fietsenstalling
- een groot terras dat aansluit op de
polyvalente zaal
- een speelplein met speeltoestellen
- een minipitch
- een skatepark met toestellen
- een petanqueveld
DUURZAAMHEID CENTRAAL
Bij de herinrichting van de Scharphoutsite
wil het stadsbestuur de modernste
technieken aanwenden om een
duurzaam resultaat te bereiken.
Het kiest daarom voor een bijna
energieneutraal (BEN) gebouw. Het
wordt een compact en polyvalent complex
met multifunctionele inzetbaarheid en
een slim en gedeeld ruimtegebruik.
Het krijgt aanwezigheidsgestuurde
ledverlichting en ventilatie, doorgedreven
isolatie, een zuinige stookinstallatie
met warmterecuperatie en een
gebouwbeheersysteem.
De Scharphoutsite wordt ook
hemelwaterneutraal. Voor de nieuwe
constructie en de omgevingsaanleg
ligt de focus op maximale recuperatie,
hergebruik en het ter plaatse infiltreren
van regenwater.
PILOOTPROJECT IN CIRCULAIR BOUWEN
Stad Brugge neemt deel aan de
Green Deal Circulair Bouwen van
de Vlaamse Overheid. Binnen dit
kennisnetwerk schoof het stadsbestuur
de Scharphoutsite als pilootproject naar

voor. Een gespecialiseerd studiebureau
zal bijzondere aandacht besteden aan
het hergebruik van materialen en aan
het produceren van een minimum aan
restafval.
Duurzaam bouwen gaat om meer dan
energiezuinigheid. Een doordacht gebruik
van materialen is op lange termijn
minstens even belangrijk om onze
voetafdruk verder te verkleinen. Daarom
is circulair bouwen in al zijn facetten de
toekomst van de bouwindustrie.
De dienst Patrimoniumbeheer zal
het volledige bouwproces nauwgezet
begeleiden. De totale kostprijs voor de
nieuwbouw wordt geraamd op 3,6 miljoen
euro. Voor de omgevingsaanleg is dat
722.160 euro.
HOE ZIEN INWONERS EN GEBRUIKERS
DE NIEUWE ONTMOETINGSRUIMTE?
De voorbije jaren kregen inwoners en
verenigingen uit Lissewege de kans om
tijdens verschillende inspraaktrajecten
hun noden en verlangens te uiten. Nu
de eerste grote lijnen van het nieuwe
gebouw duidelijk zijn, wil de Stad graag
nog eens hun mening horen. Houd
www.brugge.be/lissewege en de
bewonersbrieven in de gaten om te
ontdekken wanneer de workshop(s)
zullen plaatsvinden.
TIJDSLIJN
2016: aankoop Scharphoutsite
2018: inspraaktraject
2020: goedkeuring bouwprogramma
door college van burgemeester en
schepenen
2020: aanstellen studie- en
ontwerpbureaus
2021: omgevingsvergunning en
aanbesteding, workshop(s)
2022–2023: bouwperiode en
omgevingsaanleg

MOBILITEIT

- In het Lisseweegs Vaartje plaatste
de Stad vier wegversmallingen om
de snelheid van het verkeer terug te
dringen.
- Om de verkeersleefbaarheid in
Lissewege te verbeteren, voert het
stadsbestuur enkele aanpassingen
door:
- de vooraankondiging van de
tonnagebeperking in het dorp
wordt verbeterd door het kruispunt
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Ter Doeststraat/Stationsweg
in te snoeren, door bijkomende
signalisatie te plaatsen aan de
aanvang Lisseweegse Steenweg/
Doornweg en door sensibiliserende
borden te plaatsen.
- als bijkomende snelheidsmaatregel
wordt de Stationsstraat belijnd ten
westen van de spooroverweg.
- er komt een plateau op het
kruispunt Stationsstraat/Walram
Romboudtstraat/Lisseweegs
Vaartje.
- Infrabel vernieuwde de overweg
in de Stationsweg op de grens van
Lissewege en Dudzele.

SCHOLEN

VERENIGINGEN EN VRIJE TIJD

LOKALE POLITIE

- Buiten zijn er drie krachtbalvelden,
drie tennisvelden en een voetbalveld.
Daarop zijn respectievelijk Avanti
Lissewege, TC Lissewege en RFC
Lissewege actief. In Lissewege zijn
er nog andere sportclubs, waaronder
wielerclub De Zeeweegse Trappers,
Yoga Nirmla en judovereniging Sen No
Sen.
Voor indoorsport kunnen de
Lissewegenaren uitwijken naar
sporthal De Landdijk, Evendijk-Oost
246 in Zeebrugge, De Polder, Stokerij
10 in Dudzele of sportcomplex
Tempelhof, Tempelhof 57 in
Sint-Pieters.
- De Stad pakte in 2020 uit met
‘Sport in je buurt’, een project rond
bewegingslessen in de stedelijke
school. ‘Sport in je buurt’ werkt met
tienbeurtenkaarten die je online koopt
via de Sportdienst. Per beurt betaal je
4 euro.
- De KSA-lokalen bevinden zich aan
het speel- en sportpark en zijn zowel
bereikbaar via de Stationsstraat als via
de Vincent Doensstraat.
- Speelpleintjes vind je in de
Stationsstraat, de Pluvierstraat en de
Scharphoutstraat.
- Lissewege heeft vier buurtcomités,
een feestcomité, twee
seniorenverenigingen en een afdeling
van Femma.
- Natuurliefhebbers kunnen
hun hart ophalen langs de Ter
Doestwandelroute. Dit bewegwijzerde
parcours van 6 km start en eindigt in
de pittoreske dorpskom. Onderweg
geniet je van landelijke wegen,
fraaie vergezichten en uitgestrekte
polderweiden.

- Gemeentelijke Basisschool BruggeNoord ‘Ter Poorten’, Stationsstraat 25
- Vrije Basisschool ‘De Lisblomme’,
Zeebruggelaan 41

DIENSTVERLENING

DEELGEMEENTEHUIS LISSEWEGE,
Oude Pastoriestraat 5, 050 44 8000,
burgerzaken@brugge.be
Buurtcentrum Levensvreugde,
Lisseweegs Vaartje 43, 050 32 62 80,
levensvreugde@mintus.be
Bibliotheek: Oude Pastoriestraat 5,
050 55 01 71,
lissewege.bibliotheek@brugge.be
WIJKKANTOOR:
Lodewijk Coiseaukaai 2, 8000 Brugge,
050 47 28 05,
pz.brugge.noord.wijk@police.belgium.eu
Contactpunt Zeebrugge: Marktplein 12,
8380 Zeebrugge, 050 47 29 35
WIJKAGENT:
Anouchka Goethals, 0471 56 85 70 (tijdens
de kantooruren),
anouchka.goethals@police.belgium.eu.

GEMEENSCHAPSWACHT

Je contacteert de gemeenschapswachten
via 050 32 34 97 of
gemeenschapswacht@brugge.be.
De dienst Preventie & Samenleven
gaat in 2021 op zoek naar een nieuwe
gemeenschapswacht voor Lissewege.

Vraag hulp aan je buren of leer ze beter
kennen via Hoplr. Meer dan 250.000
huishoudens gebruiken dit online sociale
netwerk voor en door de buurt. Via Hoplr
(hoplr.com en/of de app) sta je heel
eenvoudig in contact met de mensen uit je
straat of buurt.
Ook in Lissewege is er een Hoplrnetwerk. Met de buurtcode RBZ7B kun
je gemakkelijk en gratis aanmelden. De
mobiele app voor iOS is beschikbaar in de
App Store, voor Android in de Play Store.
Meer info op www.brugge.be/hoplr.
Naast Hoplr is er ‘tlissewegenartje, een
blog met lokaal nieuws.

In het vorige Stadsmagazine ontbrak KSK Steenbrugge bij de sportclubs. Deze
voetbalvereniging bevindt zich op Weidestraat 85a, 8310 Brugge en telt een
driehonderdtal jeugdspelers.
Ter aanvulling: opsommingen in de ‘Buurt aan de Beurt’-rubrieken bevatten soms
maar een deel van het vaak ruime buurtaanbod. De betrachting is om vooral
nieuwere of minder bekende verenigingen in de kijker te zetten.

LISSEWEGE
in cijfers
8,76

Lissewege heeft een oppervlakte
van 8,76 km2.

1.178

Deze buurt telt 1.178
brievenbussen.

2.405

Er wonen 2.405 mensen.
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Meer weten over
dit project?
Contacteer Stad Brugge,
Communicatie & Citymarketing via
communicatie@brugge.be.
Alle actuele info staat op
www.brugge.be/buurtaandebeurt.
Specifieke info over Lissewege vind
je op www.brugge.be/lissewege.

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

facebook.com/destadbrugge
twitter.com/stadbrugge
instagram.com/stadbrugge
www.brugge.be/buurtaandebeurt

Laat je burgerproject financieren
door een burgerbudget
Onder de noemer ‘Buurt aan de beurt’ bracht
het stadsbestuur in het voorjaar van 2018 een
bezoek aan de verschillende Brugse buurten.
Uit deze levendige kennismakingen bleek dat
er in de wijken veel energie aanwezig is om er
nog warmere plekken van te maken. Om dit te
ondersteunen en te kanaliseren, stelt de Stad
jaarlijks 200.000 euro ter beschikking.
BURGERBUDGET

Omdat het volop de kaart trekt van de
burgerparticipatie, lanceerde het stadsbestuur
het burgerbudget. Per burgerproject kunnen
Bruggelingen minimaal 501 tot maximaal 25.000
euro krijgen, aangevuld met een begeleidingstraject
op maat. Op die manier wil de Stad samen met jou
je project ontwikkelen en Brugge en zijn buurten
nog levendiger en warmer maken.
Het burgerbudget moet ruimte geven aan projecten
en thema’s die ondersteuning verdienen. Het
begeleidingstraject helpt je om je voorstel uit te
werken tot een strak plan. Dergelijke initiatieven
ontvouwen is immers niet altijd evident, maar door
samen te werken hoopt de Stad veel te leren over de
manier waarop de acties nog beter kunnen worden
ondersteund.

ANDERE INITIATIEVEN BLIJVEN

Een budget voor burgerprojecten is niet nieuw in
Brugge. Er bestaan al financiële ondersteuningen
in de vorm van de Buurtoppepper, Jong Ding
of subsidies voor socio-culturele projecten.
Daarenboven bestaan er tal van andere
buurtversterkende acties, zoals het plaatsen
van een buurtbank, het installeren van een
boekenruilkastje of het adopteren van een plantvak.
Deze warme initiatieven lopen gewoon door.

ONTMOETINGSMOMENTEN

Na de eerste fase en zodra ontmoetingen weer
mogelijk zijn, wil het stadsbestuur per buurt
ontmoetingsmomenten organiseren waar bewoners
samen mooie ideeën kunnen uitwerken.
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VOORSTELLEN INDIENEN
Dien je projectvoorstel in via
www.brugge.be/aanvraag-burgerbudget en krijg
binnen de vijf werkdagen een eerste reactie.
MEER INFO
Alle ondersteuningsmogelijkheden staan op
www.brugge.be/ikhebeenplan. De ‘Boost je Brugse
buurt’-brochure op www.brugge.be/boostjebuurt
bundelt heel wat inspiratie en mogelijkheden.
Mail je vragen naar participatie@brugge.be.
Alle info over het nieuwe burgerbudget vind je op
www.brugge.be/burgerbudget.

Stad aan de slag
DIRK VAN GREMBERGEN, BUURTVERBINDER
Sinds september 2019 is Dirk buurtverbinder in
Sint-Pieters. Hij stemt er buurtinitiatieven op elkaar
af en brengt bewoners samen. Met de middelen van
het Europese pilootproject AGE’IN gaat Dirk ook
aan de slag om 65-plussers langer autonoom thuis te
laten wonen.
“De belangrijkste functie van een buurtverbinder is
om de kwetsbaarheid in Brugse ‘aandachtsbuurten’
terug te dringen, specifiek met de focus op 65-plussers.
Gezondheid, digitale geletterdheid, langer autonoom
thuis wonen, ontmoeting tussen verschillende
generaties en de strijd tegen eenzaamheid zijn daarbij
belangrijke uitdagingen. Mijn collega Vincent Duyck
vervult deze taak in de binnenstad, ik in Sint-Pieters.
In Sint-Pieters wonen ouderen en steeds meer
jongere gezinnen naast elkaar. Allerlei projecten,
bewonerswerkingen en geëngageerde verenigingen
brengen heel wat beweging in de wijken. De inspanningen
en het aanbod kunnen echter beter op elkaar worden
afgestemd en daarom werk ik samen met diverse
organisaties, stadsdiensten en vrijwilligers. Patrick
Anthone, het team BC Den Heerd, Fabienne Brichaux,
Covias, het project Kwartier Maken en
vzw Oranje dragen een enorme steen bij, net als zoveel
anderen die ik nu helaas niet allemaal kan opnoemen.”

“Elke stap naar meer betrokkenheid en
samenhorigheid maakt me bijzonder blij”
“Ondanks de coronacrisis hebben we niet stilgezeten.
Vooreerst lag de focus op de solidariteit tussen
de buurtbewoners en verschillende projecten
rond eenzaamheid, ‘contact digitaal’ en ‘de
kleine ontmoeting’. Momenteel werken we rond
buurtambassadeurschap.
Daarnaast hebben we intensief voorbereidend gewerkt.
We definieerden tien krachtlijnen waarop we in de
wijk samen willen inzetten en werkten verder aan de
invulling van de Oude Pastorie langs de Blankenbergse
Steenweg. Die moet een draaischijf worden voor het
delen van diensten en goederen in de wijk. Sommige
andere waardevolle acties worden noodgedwongen
uitgesteld tot na de coronacrisis.
Door eenzaamheid aan te pakken en te streven naar
meer verbinding, kan ik samen met alle betrokkenen
ook op langere termijn een verschil maken. Ik vind
het fantastisch om te mogen deel uitmaken van de
gebiedsgerichte aanpak van de Stad. Elke stap naar
meer betrokkenheid en samenhorigheid maakt me
bijzonder blij.”
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Geborgen Zorgen
biedt troost

Brugge.inc promoot
ondernemerschap

We werden het voorbije jaar vrijwel dagelijks geconfronteerd met
allerlei vormen van verlies: het wegvallen van sociale contacten
en hobby’s, feestdagen die in rook opgingen, relatiebreuken,
overlijdens, ontslagen en faillissementen. Het coronavirus en
de noodzakelijke maatregelen hebben velen van ons getroffen.
In onze stad groeide al snel de nood om daar extra zorg aan
te besteden. Met de steun van verschillende partners zag het
project ‘Geborgen Zorgen’ het levenslicht.
Piekeren, gevoelens opkroppen en eenzaamheid stellen onze
draagkracht danig op de proef. Daarom konden tijdens de eerste
golf alle Bruggelingen hun coronazorgen posten in de rode
brievenbussen, werden er rouwcafés georganiseerd en boden
de dienstencentra interactieve rouwsessies aan. Het doel was
telkens om mensen op verhaal te laten komen.
Omdat de coronaperiode intussen bijzonder lang duurt, zet de
werkgroep Geborgen Zorgen nu in op zijn Facebookpagina en op
informatiecampagnes. Er bestonden al infofilmpjes en onlangs
verschenen in het straatbeeld posters en postkaartjes met
‘tips voor troost’. Intussen is Geborgen Zorgen aangesloten bij
Compassionate Brugge. Samen met tal van partners gaan ze
verbindend aan de slag en bieden ze steun aan Bruggelingen die
geconfronteerd worden met rouw en verlies.
Er is dus heel wat in beweging om de Bruggelingen zo goed
mogelijk door deze crisis te loodsen. “Je kunt niet vermijden
dat de vogels van het lijden over jouw hoofd passeren, maar
wel dat ze nesten bouwen in je haar”, zegt het spreekwoord.
Geborgen Zorgen wil handvatten aanreiken, verbinding creëren
en informatie bieden om mensen in deze tijden te steunen en te
versterken.
Ook na corona zal er nog werk aan de winkel zijn. Het wordt een
inspanning van lange adem, maar samen gaan we ervoor.
Geborgen Zorgen is een samenwerking tussen Missing You,
Rouw- en verliescafé Vlaanderen, Heidehuis, huisvandeMens,
Mintus, OCMW Brugge en Stad Brugge.
www.brugge.be/coronavirus/geborgenzorgen
www.brugge.be/compassionatebrugge
www.facebook.com/geborgenzorgen
Nood aan een babbel? Je kunt altijd terecht bij de
projectpartners of bij Tele-Onthaal op het telefoonnummer 106
(dag en nacht).

Midden november 2020 lanceerden Stad Brugge, Voka WestVlaanderen en POM West-Vlaanderen ‘Brugge.inc’, een ambitieus
actieplan om ondernemerschap in onze regio te promoten.
De voorbije jaren investeerden de overheid, ondernemers en
onderwijsactoren sterk in de Brugse regio. Toch trekken jonge
innovatieve groeibedrijven nog al te vaak weg. Om deze kostbare
bronnen van creativiteit en toegevoegde waarden niet te moeten
missen en om deze ondernemers naar onze regio terug te halen,
bundelden de Stad en Voka West-Vlaanderen de krachten.

WEBPLATFORM EN INCUBATOR

Het initiatief bestaat uit het webplatform www.brugge.inc en
vervult de functie van incubator. Dit betekent dat het nieuwe
bedrijven helpt starten en groeien. Sinds 1 januari is Mijn
Brugge, naast het Huis van de Bruggeling, de uitvalsbasis.
Enkele ambitieuze start-ups namen er al hun intrek.

ONDERWIJS- EN KENNISINSTELLINGEN ACTIEF BETROKKEN

Een van de hoofddoelen van de incubator is om een
kruisbestuiving te creëren tussen de kennisinstellingen,
startende bedrijven, kmo’s en grotere bedrijven in onze
regio. Het project wordt dan ook mee gedragen en financieel
ondersteund door verschillende sterke lokale ondernemingen
zoals Artes, AZ Sint-Jan, CNH Industrial, ICO Terminals, MBZ,
Pattyn Packing Lines en TE Connectivity. Ook onderwijs- en
kennisinstellingen worden actief betrokken.

Met Brugge.inc wordt de Brugse regio niet enkel nog meer op
de kaart gezet als topbestemming voor ondernemerschap en
innovatie. De actie beoogt ook een drastische en gerichte stijging
van het aantal start- en scale-ups.
www.brugge.inc
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Het Huis
weet raad
EEN VAAK GESTELDE VRAAG KRIJGT EEN
ANTWOORD VANUIT HET HUIS VAN DE
BRUGGELING.
ER IS EEN NIEUW MODEL ELEKTRONISCHE
IDENTITEITSKAART. MOET IK MIJN HUIDIGE KAART
VERVANGEN?

Elke dinsdagvoormiddag
spreekuur van
Fedris
Heb je een arbeidsongeval gehad of lijd je
aan een beroepsziekte? Dan kun je terecht
bij Fedris. Dit federaal agentschap voor
beroepsrisico’s biedt hulp en info als het gaat
om het uitvoeren van controles, het uitkeren
van vergoedingen, preventie en zo meer.
Elke dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur kun je de
maatschappelijk assistente van Fedris,
Anne-Marie De Reu, bereiken op 050 47 55 22.
www.fedris.be
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De huidige identiteitskaarten worden vervangen op het
einde van hun geldigheidsperiode, bij verlies, diefstal
of beschadiging of om een andere reden zoals een
naamsverandering of een niet meer gelijkende foto.
Zolang je eID nog geldig is en je ze niet verloren hebt,
hoef je dus geen nieuwe aan te vragen. Op het einde van
de geldigheidsperiode van je kaart krijg je een oproep
om die te laten vervangen.

HOE ZIT DAT MET DIE VINGERAFDRUKKEN?

Om identiteitsfraude tegen te gaan, bevat de nieuwe
eID vingerafdrukken. De vingerafdrukken zijn beveiligd
en staan enkel op de contactloze chip van de kaart. Ze
worden dus niet opgenomen in een centrale databank.
Enkel bevoegde instanties kunnen de contactloze chip
uitlezen.

WAAROM KAN IK GEEN VOLMACHT MEER GEVEN OM
MIJN NIEUWE KAART AF TE HALEN?
Voor het aanvragen van je kaart moet je je
persoonlijk aanmelden, tenzij je dit niet kunt om
gezondheidsredenen. Neem in dat geval contact op via
burgerzaken@brugge.be of 050 44 8000.
Je moet je kaart voortaan ook zelf afhalen. Op dat
moment worden je vingerafdrukken op de contactloze
chip nog eens gecontroleerd.

Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge
www.brugge.be
info@brugge.be
050 44 8000

Jules De Doncker (links) en Tom Feys (rechts)
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Interview
TOM FEYS, EXPERT INTEGRATIE BIJ DIVERSITEIT BRUGGE EN JULES DE DONCKER, ERFGOEDCONSULENT BIJ ERFGOEDCEL BRUGGE
Eind vorig jaar lanceerden de stedelijke Diversiteitsdienst en Erfgoedcel samen met Vormingplus
regio Brugge, huisvandeMens, Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties (FMDO) en
de Stedelijke Academie Brugge de brochure ‘Tijd voor afscheid’. Daarin geven Bruggelingen met
verschillende levensbeschouwingen hun visie op afscheid en de tradities en rituelen die daarbij horen. De
uitgave helpt om interculturele verbinding en uitwisseling rond dit diepmenselijke thema te stimuleren.
Tom Feys (Diversiteit Brugge) en Jules De Doncker (Erfgoedcel Brugge) zetten mee hun schouders
onder dit project.

MET ALS RESULTAAT?

Afscheid nemen is heel
persoonlijk en tegelijk
universeel
WAAROM WAS DEZE BROCHURE NODIG?

TOM FEYS Uit verschillende hoeken krijgt onze dienst vragen
over afscheidsrituelen in bepaalde geloofsgemeenschappen,
levensbeschouwingen en culturen. Zo willen ziekenhuizen en
begrafenisondernemers weten wat hen te doen staat bij het
overlijden van mensen die zich bijvoorbeeld identificeren als
moslim, hindoe of protestant. Ook scholen, buddywerkingen,
middenveldorganisaties en privépersonen blijken veel interesse
te hebben voor dit thema. Met deze brochure willen we daaraan
tegemoetkomen.

HOE ZIJN JULLIE MET HET THEMA AAN DE SLAG GEGAAN?

T. FEYS Aanvankelijk wilden we met Vormingplus regio Brugge,
huisvandeMens en FMDO een praktisch kader schetsen over
levenseinde en afscheid en dit aanvullen met basisinfo over de
levensbeschouwingen die in Brugge goed vertegenwoordigd zijn.
We konden ons baseren op ‘Afscheidsrituelen hier en elders’,
een project uit 2018 van Vormingplus Oostende-Westhoek,
SamenDivers en Stad Oostende.
JULES DE DONCKER Met de Erfgoedcel werkten we met deze
projectpartners al dikwijls samen als het ging over de
tradities, gebruiken en het erfgoed van de verschillende
levensbeschouwingen in Brugge. Toen we de plannen vernamen
om een brochure te maken over afscheidsrituelen, wilden we
daar heel graag aan bijdragen.

www.brugge.be/tijdvoorafscheid
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J. DE DONCKER Veel mensen geven een persoonlijke invulling aan
een afscheid. Tegelijk is het ook universeel: elke mens wordt
met afscheid geconfronteerd en moet zoeken naar manieren
om daarmee om te gaan. Afscheidsrituelen spelen daarin een
belangrijke rol. Het zijn gedeelde gebruiken en tradities die hun
oorsprong vinden in de levensbeschouwing van elke mens en die
bij een afscheid verbindend werken. Ze worden van generatie op
generatie doorgegeven en behoren tot het immaterieel erfgoed
van een gemeenschap.
T. FEYS Alle betrokkenen bij het project vonden het heel belangrijk
om naast het praktisch kader rond levenseinde ook het erfgoed
van de levensbeschouwingen in Brugge en de persoonlijke
beleving van afscheid op te nemen in de brochure. Met Floortje
Vantomme – een gedreven freelancer met ervaring rond
immaterieel erfgoed – vonden we de geknipte persoon om dit in
handen te nemen. Het voorbije jaar voerde ze gesprekken met
Bruggelingen uit verschillende culturen en tradities. Zij gaven
hun visie op afscheid nemen.
J. DE DONCKER Om deze levensbeschouwingen ook letterlijk een
gezicht te geven, deden we een beroep op Joost Goethals,
de directeur van de Stedelijke Academie Brugge. Hij ging
samen met Floortje op pad en bracht de geïnterviewden en
hun erfgoed in beeld. Om de brochure nog meer zichtbaarheid
te geven, maakten we met de portretten van Joost een
reizende fototentoonstelling. Die zal de komende maanden
op verschillende plaatsen in de stad – van cultuurplekken tot
ziekenhuizen en crematoria – te zien zijn.
T. FEYS Daarnaast willen we het thema afscheid in de kijker
blijven zetten met verschillende activiteiten zoals vormingen en
debatten.

HOE WERD DE BROCHURE TOT NU TOE ONTVANGEN?

T. FEYS We merken dat de vraag naar informatie over afscheid
en levenseinde in verschillende culturen heel groot is. Op de
verdeelpunten worden de brochures gretig meegenomen en ook
via e-mail krijgen we heel wat aanvragen.
J. DE DONCKER Ook buiten Brugge kan ons initiatief op heel wat
interesse rekenen. Verschillende diversiteits- en erfgoedwerkers
willen in hun regio gelijkaardige acties ontwikkelen en vroegen
ons om advies.

Wachtwoorden zijn niet meer van deze tijd
BESCHERM JE ONLINE ACCOUNTS MET TWEESTAPSVERIFICATIE
WAT IS TWEESTAPSVERIFICATIE?

WAAROM TWEESTAPSVERIFICATIE?

Hoe korter en eenvoudiger een wachtwoord, hoe sneller het
kan worden gekraakt. Sterke wachtwoorden gebruiken is zeer
belangrijk, maar ook die kunnen worden gestolen bij datalekken
of door virussen. Soms geven we die zonder het te willen zelf
prijs aan een phishingwebsite of een slinkse oplichter.
Daarom is het uiterst belangrijk om voor een extra
beveiligingslaag te zorgen: de tweestapsverificatie.
Tweestapsverificatie of two factor authentication (2FA). is een
eenvoudige oplossing om je accounts beter te beschermen.

HOE SCHAKEL JE TWEESTAPSVERIFICATIE IN?

De meeste internetgebruikers beseffen dat een kort en
eenvoudig wachtwoord niet veilig is, maar toch gebruiken ze nog
steeds zwakke wachtwoorden zoals 01234, azerty, password of
een voornaam en een geboortedatum.

Tweestapsverificatie werkt een beetje zoals een dubbel slot. Je
combineert iets dat je weet (zoals je wachtwoord) met iets dat
je hebt (zoals een smartphone) of met iets persoonlijks (zoals je
vingerafdruk). In de eerste stap log je in op je account (Facebook,
Twitter, Google, Microsoft …). In de tweede stap stuurt die
account een code naar je gsm. Die moet je invullen om toegang
te krijgen tot je account. Je kunt de toegang ook bevestigen met
je vingerafdruk.
Tweestapsverificatie is een eenvoudige en veilige manier om
je online accounts te beschermen. Schakel het overal in waar
mogelijk.
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- Een wachtwoord alleen is gemakkelijk te raden.
- Je maakt het hackers extra lastig.
- Iemand die je wachtwoord steelt, is er niets mee.
- Je hoeft geen beveiligingsvragen te onthouden.
De kans is groot dat je belangrijkste accounts (sociale media,
e-mail, browsers ...) al tweestapsverificatie aanbieden.
Weet je niet hoe je tweestapsverificatie moet invoeren op je
Facebook- of Instagramaccount? De meest gebruikte diensten
bieden een vorm van tweestapsverificatie aan en hebben een
korte instructiepagina. Op safeonweb.be staan de links naar deze
instructiepagina’s.
Vaak vragen deze accounts je bij het inloggen om
tweestapsverificatie of two factor authentication in te
schakelen. Negeer dit niet. Het is in zo’n geval veiliger om je
telefoonnummer wel te delen.
Ook in de veiligheidsinstellingen van je account staat hoe je
tweestapsverificatie kunt inschakelen.
safeonweb.be
campagne.safeonweb.be/nl/tweestapsverificatie

Werfnieuws

Beurs-, Meeting- en
Congrescentrum en omgeving
BOUW GAAT GOED VOORUIT

De werkzaamheden aan het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC)
vorderen goed. Het metselwerk aan de gevel van het beurshalgedeelte is
voltooid en de dakdichting en de montage van de technische installaties zijn
volop aan de gang. Niveau +3 van het congresgebouw is in opbouw. In de
kelder worden de technische installaties gemonteerd.

Katelijnestraat
op schema

De eerste evenementen in het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum kunnen
plaatsvinden vanaf januari 2022. Organisatoren kunnen al aanvragen indienen
via de link ‘Ik wil iets organiseren’ op www.brugge.be/beurssite, via
sarah.cornand@brugge.be of op 050 44 46 68.

OMGEVING

De straten rond het BMCC worden heraangelegd. De riolen in de
Maagdenstraat, tussen de Smedenstraat en de Hauwerstraat, en de SintMaartensbilk, tussen de Hendrik Consciencelaan en de Kegelschoolstraat,
werden vernieuwd. Deze straten krijgen nu een nieuwe wegbedekking.

De heraanleg van de Katelijnestraat verloopt
per zone en zit nog steeds op schema. De
Arsenaalstraat en het stuk Katelijnestraat
tussen de Katelijnepoort en de Wijngaardstraat
zijn inmiddels afgewerkt.

In de Hauwerstraat vinden rioleringswerkzaamheden plaats. Daarna
volgen de Zwijnstraat en het overige deel van Sint-Maartensbilk. Om
deze werkzaamheden mogelijk te maken, zijn de voormelde straatdelen
onderbroken voor het verkeer.

Tot midden april werkt de aannemer tussen
de Mariabrug en het Ankerplein (vernieuwen
riolering en heraanleg) en op het Ankerplein
zelf (vernieuwen riolering en heraanleg vanaf
midden februari).
Tijdens de voorbereidende werkzaamheden
aan de Mariabrug (sifonnering) bleek de
eerder geplande uitvoering niet haalbaar te
zijn. Bij het in druk gaan van dit magazine
wordt een alternatieve optie gezocht om de
werkzaamheden zo optimaal mogelijk tot een
goed einde te brengen.

Info over dit project:
- www.brugge.be/beurssite
- www.facebook.com/destadbrugge
- www.instagram.com/stadbrugge
- Hoplr.com

www.brugge.be/katelijnestraat-arsenaalstraat

Info over de straatvernieuwing: www.brugge.be/beurssite-heraanleg-straten
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Info over de exploitatie van het gebouw:
- www.instagram.com/bmccbruges
- www.facebook.com/bmccbruges
- twitter.com/bmccbruges
- www.linkedin.com/company/bmccbruges
- YouTube: Bruges Meeting and Convention Centre
- www.bmccbruges.com

Verkeersleefbaarheid Doornstraat en Sparrenstraat
Gedurende drie maanden in het najaar
van 2020 kregen de Doornstraat
(Sint-Andries) en de Sparrenstraat
(Assebroek) een proefopstelling met
knip voor gemotoriseerd verkeer. In de
Doornstraat moest de knip het fietstracé
tussen Brugge en Varsenare –
Snellegem rustiger en veiliger maken.
In de Sparrenstraat diende de knip om
het sluipverkeer in te perken en de hoge
snelheden terug te dringen.

DOORNSTRAAT

In de Doornstraat werd dit proefproject
algemeen positief geëvalueerd. Het
aantal fietsers nam er sterk toe. De lichte
toename van gemotoriseerd verkeer
in de Diksmuidse Heerweg, de Zeeweg
en de Oude Sint-Annadreef vormde
geen bedreiging voor de plaatselijke
verkeersleefbaarheid. Het gros van het
verkeer verlegde zich zoals voorzien naar
het hoger wegennet (Gistelse Steenweg).
De Stad besliste dan ook om de knip in
de Doornstraat te behouden. Bovendien
zullen in de Diksmuidse Heerweg en de
Zeeweg maatregelen worden genomen
die de veiligheid van alle weggebruikers
garanderen en het beperkte
sluipverkeer ontraden.

www.brugge.be/knipindoornstraat
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SPARRENSTRAAT

In de Sparrenstraat bleek onvoldoende
draagvlak voor de knip. Het proefproject
werd er vroegtijdig afgebroken. Toch
blijft de verkeersleefbaarheid in de
Sparrenstraat en de omliggende straten
een belangrijke uitdaging. Daarom plant
het stadsbestuur op korte en middellange
termijn enkele alternatieve ingrepen.
Op de oude spoorwegbedding
in de Sparrenstraat komen een
fietsoversteek met verhoogd plateau
en een wegversmalling. Wie op de
spoorwegbedding fietst, heeft voorrang.
Daarenboven wordt een herinrichting
van de parkeerplaatsen voorgesteld.
Die zullen asverschuivingen creëren
en het verkeer afremmen. Ook in de
Maalderijstraat, de Astridlaan, de
Engelendalelaan en de Lorreinendreef
worden bijkomende maatregelen
getroffen.

www.brugge.be/sparrenstraat

Waar in
Brugge je
elektrische
wagen laden?

Steeds meer voertuigen worden uitgerust
met een elektrische motor en dat is
maar goed ook. Op dit moment is de
CO2-uitstoot van personenwagens en
vrachtverkeer in Brugge immers goed
voor maar liefst een derde van de totale
CO2-uitstoot.
Elektrische auto’s winnen steeds meer
terrein en daar bereidt de Stad zich
op voor, onder meer door aangepaste
laadinfrastructuur te plaatsen. In onze
stad bevinden zich al een zestigtal
publieke laadpunten. Die worden
uitgebaat door Allego en kwamen er
dankzij de samenwerking met Fluvius.
Sinds kort bevinden zich twee publieke
snellaadpunten op de randparking
Waggelwater en op de randparking
Coiseaukaai.

SNELLER LADEN

Deze nieuwe snellaadpunten werken met
een DC-lader (gelijkstroom) en hebben
het grote voordeel dat je de batterij van

je wagen aan 50 kW kunt opladen. Dat is
veel sneller dan bij een gewoon laadpunt,
want in minder dan 20 minuten wordt
er stroom opgeslagen waarmee je 100
kilometer kunt rijden. Dit is bijzonder
interessant voor professionele gebruikers
van 100% elektrische voertuigen zoals
taxichauffeurs en leveranciers, maar
ook voor Bruggelingen en bezoekers.
In korte tijd kun je voldoende bijladen
om je verplaatsing veilig en comfortabel
verder te zetten. De snellaadpalen op
beide randparkings werden gerealiseerd
in samenwerking met TOTAL Belgium.
De laadstations zijn dag en nacht
toegankelijk en werken met alle
laadpassen. Dankzij de QR-code kun je
ook met een kredietkaart betalen.
Naast deze publieke laadpunten zijn
er nog semi-publieke laadstations
waar je als particulier onder bepaalde
voorwaarden stroom kunt laden.

Meer info over de publieke laadpunten in Brugge vind je op
www.brugge.be/laadpalen-elektrische-voertuigen.
Een overzicht van alle laadpunten in België staat op
www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/laadpalen.
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Brugge krijgt een stadsfietsroute
Het stadsbestuur wil ook zorgen voor de mobiliteit van
morgen. Daarom zet het volop in op het verbeteren van de
fietsinfrastructuur. Brugge wil immers blijven groeien als
fietsstad en daarom investeert de Stad in de ontwikkeling van
een volwaardig fietsnetwerk: de stadsfietsroute FR30. De naam
verwijst naar de R30, de ring rond Brugge.

Aan de westkant van het Brugse ei wordt onderzocht of de
vestingstraten Guido Gezellelaan en Hendrik Consciencelaan
fietsstraten kunnen worden. Te smalle fietspaden zouden
daarbij worden vergroend en bij de groene vesten worden
ingelijfd. Meteen zou de fietscapaciteit op deze drukke fietsas
veel groter worden.

De FR30 zal bestaande fietsroutes met elkaar verknopen en
verbinden zodat fietsers zich vlot, veilig, snel en comfortabel
kunnen verplaatsen. In Brugge zijn fietsers immers echte
‘stadsmakers’ en dat past perfect bij het DNA van Brugge als stad
op mensenmaat. Bovendien is de fiets het vervoermiddel met de
laagste CO2-uitstoot en dat komt de luchtkwaliteit en de lokale
klimaatdoelen alleen maar ten goede.
De FR30 zal in verschillende etappes worden gerealiseerd en
wordt geënt op het ei van de Brugse binnenstad.

Aan de noordzijde van de Brugse binnenstad wordt de
stadsfietsroute verweven met de bestaande fietsinfrastructuur in
de Houtkaai en de Kolenkaai.

Aan de oostzijde van de Brugse binnenstad, de kant Sint-Kruis/
Assebroek, komt een dubbele fietsstructuur, zowel langs de
ringvaart als langs de vesten, met telkens een verknoping aan de
historische stadspoorten.

Om de ambitie als fietshoofdstad te onderstrepen, is Brugge dit
najaar de aankomststad van het WK tijdrijden. De Stad wil dit
unieke evenement aanwenden om het enthousiasme rond het
wielrennen door te trekken naar de mobiliteit van de toekomst.
De stadsfietsroute zal daarin een belangrijke rol spelen.

Aan de kant van de binnenstad is het idee om van de
vestingstraten zoals de Boninvest en de Gentpoortvest
fietsstraten te maken.
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Aan de zuidzijde wordt de stadsfietsroute verknoopt met de
toekomstige fietssnelwegen F6 (Gent) en F32 (Torhout) in
de stationsomgeving. Zo moet het fietsverkeer van en naar
de randgemeenten comfortabeler, gezonder, veiliger en
duurzamer verlopen.

www.brugge.be/de-fr30-fietsring-wordt-stadsfietsroute

Ten Boomgaard Wedstrijd ‘Zorgen voor morgen
krijgt een
begint vandaag’
wijkpark
ZORGEN
VOOR
MORGEN

Verlaag samen met ons je CO 2-uitstoot

Om onze stad aan te passen aan
de klimaatverandering investeert
het stadsbestuur ook in groene
infrastructuur. Het Kerkebeekpad - dat op
verschillende plaatsen aan vernieuwing
toe is - biedt heel wat mogelijkheden op
dat vlak.
Op basis van het overkoepelende
masterplan Kerkebeek werd al een
concreet ontwerp uitgewerkt voor het
eerste deel van het traject. In de zone
tussen de Dorpsstraat en het Boudewijn
Seapark zal de beek binnenkort op
een aantrekkelijke manier worden
opengelegd en deel uitmaken van een
groen park. Dit nieuwe wijkpark moet
een voorbeeld zijn voor toekomstige
projecten. Vrijetijdsbeleving, natuur,
veiligheid, mobiliteit en klimaat moeten
daarbij hand in hand gaan.
www.brugge.be/sint-michiels/
wijkparktenboomgaard

TIEN WINNAARS

Tien concrete projecten die zullen bijdragen aan de klimaatdoelen van de Stad krijgen
een financieel duwtje in de rug. Dat is het resultaat van de wedstrijd ‘Zorgen voor
morgen begint vandaag’.

ZES PROJECTEN ZETTEN IN OP HET VERMIJDEN VAN CO2-UITSTOOT

- Vzw Brugge Geeft Energie (BGE) werkt een project uit waarbij een mobiele batterij
wordt gevoed door duurzame stroom. Die batterij kan worden ingezet tijdens
evenementen of op werven. BGE zal ook een infopunt opzetten over duurzaam
energiegebruik.
- Voetbalclub De Zeemeeuw zal de verlichting in de kleedkamers vervangen door
duurzame ledverlichting met bewegingsdetectie.
- AGAPE vzw renoveert samen met kwetsbare Bruggelingen haar lokalen in de
Boninstraat. Het doel is om de CO2-uitstoot en de energiefactuur zo laag mogelijk te
maken.
- De Grootouders voor het Klimaat willen kleinkinderen uitdagen om met hun
grootouders een toekomstcontract op te stellen over concrete CO2-besparingen.
- Brugge Plus vzw zal de Uitwijkenkaravaan voorzien van zonne-energie, zodat ze de
dieselgenerator achterwege kunnen laten.

VIER PROJECTEN ENGAGEREN ZICH VOOR DE BRUGSE VOEDSELSTRATEGIE

- Maatwerkbedrijf SOBO zal lokale fruitoverschotten verwerken tot voedingsproducten
met een betere houdbaarheid.
- Atelier M zal mogelijkheden onderzoeken om reststromen van een Brugse brouwerij
aan te wenden.
- Feu Vif zal plantaardig koken toegankelijker maken voor een groter publiek.
- De Kantel vzw zal kansarme Bruggelingen ondersteunen in het maken van
klimaatvriendelijke voedselkeuzes.
Wil je ook de uitstoot van broeikasgassen in Brugge verminderen?
Op www.brugge.be/zorgenvoormorgen vind je tips en nieuws over de Brugse
klimaatdoelen. Deze website bevat ook info over de opmaak van het klimaatplan 2030
en hoe je daaraan kunt bijdragen.
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Interview
JAN VANDECASTEELE, VOORZITTER SENIORENADVIESRAAD
Begin 2019 nam Jan Vandecasteele het voorzitterschap van de Brugse Seniorenadviesraad (SAR) over
van Rik Sagaert. De SAR viert dit jaar zijn vijftigjarig bestaan en corona of niet, de voorzitter en de
leden blijven zich onvermoeid inzetten voor de belangen van de Brugse senioren.

In een ernstig beleid zijn
adviesraden een waarborg
voor inspraak en democratie
DE NIEUW SAMENGESTELDE SENIORENADVIESRAAD BESTAAT NU TWEE
JAAR. ER IS AL WAT WERK VERZET?

JAN VANDECASTEELE We zijn gestart met de opmaak van een
aangepaste versie van de statuten en daarnaast maakten we
een voorstel van afsprakennota. Daarin staat wat de rol is van
de Seniorenadviesraad en hoe adviezen worden voorgelegd en
opgevolgd.
Een werkgroep heeft het beleidsprogramma 2019-2024 van de
Stad grondig doorgenomen. Daaruit werden 52 beleidspunten
geselecteerd die rechtstreeks in het belang zijn van de Brugse
senioren. Eind 2020 bezorgden we aan het college de nota waarin
de SAR een inhoudelijke voorzet geeft om die 52 beleidspunten te
vertalen naar concrete beleidsbesluiten.

WELKE VISIE HEB JE OP HET SENIORENBELEID?

J. VANDECASTEELE Ik vind het belangrijk dat bij het uitstippelen
van het beleid zoveel mogelijk mensen ervan overtuigd zijn
dat senioren vanuit hun rijke levenservaring een zinvolle
inbreng hebben en dat zij daarin een actieve rol willen spelen.
Beleidsverantwoordelijken die inspraak en participatie ernstig
nemen, hebben vooral een luisterend oor voor mensen die het
brede dagelijkse leven in de stad aan den lijve ondervinden.

WELKE ROL ZIE JE DE SAR SPELEN IN HET LOKAAL BELEID? HOE WIL JE DIT
REALISEREN?

J. VANDECASTEELE Het lijkt mij evident dat de SAR actief bij het
beleid wordt betrokken en dit op twee manieren. We verwachten
dat aan de SAR advies wordt gevraagd over zaken die de
senioren aanbelangen en we willen op eigen initiatief vragen en
voorstellen overmaken aan het stadsbestuur.
Om dit te realiseren komen wij vijf keer per jaar samen
met de Algemene Vergadering. Daarin zijn de veertien
seniorenverenigingen vertegenwoordigd die in Brugge actief
zijn. We kunnen ook rekenen op de inbreng van een zestal
onafhankelijken, van de dienst Welzijn-Seniorenbeleid en van
de bevoegde schepen. Deze bijeenkomsten worden voorbereid
door de kern en door de agendacommissie. Als het om verkeer
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en mobiliteit gaat, kunnen we rekenen op de inbreng van de
permanente werkgroep verkeer.

WELKE ROL SPEELT DE SAR IN HET STEDELIJK PROJECT ‘VIERKANT TEGEN
EENZAAMHEID’?

J. VANDECASTEELE De SAR wil de seniorenverenigingen aanzetten
om via huisbezoeken en andere activiteiten oog te hebben voor
senioren die vereenzamen. De SAR is ook medeorganisator
van het jaarlijkse bezoek aan de intussen zowat 4.200 Brugse
85-plussers. Tijdens de Ouderenweek gaan zo’n tweehonderd
goed voorbereide vrijwilligers bij hen thuis langs en overhandigen
ze een peperkoeken hart in naam van de Stad. Intussen luisteren
ze naar de vragen en bekommernissen van de senioren en
kunnen ze vaststellen of er problemen zijn, onder meer omtrent
vereenzaming. Het is bijzonder jammer dat de actie van 2020
moest worden uitgesteld omwille van de coronacrisis.

HOE REALISEERT DE SAR PARTICIPATIE VAN SENIOREN?

J. VANDECASTEELE Participatie betekent in denken en doen actief een
seniorenvriendelijk beleid mee uitstippelen. Dit veronderstelt
eerst en vooral ‘weet hebben’ van wat senioren aanbelangt
en zien wat zich in de leefwereld van de senioren afspeelt.
Vervolgens wordt dit getoetst aan het beleid: wat moet worden
bijgestuurd en welke bijkomende initiatieven zijn er nodig?
Ten slotte volgt het evalueren: nagaan of er voldoende wordt
ingespeeld op de inbreng vanuit de SAR. Met de SAR zullen we
deze oefening jaarlijks maken om zeker te zijn dat we bij de les
blijven. Dit vergt een permanente aandacht en vereist herhaalde
oproepen om actief betrokken te blijven. In dit verband is het
aangekondigde ‘seniorenbehoeftenonderzoek’ heel belangrijk.
De SAR is betrokken partij, zowel bij de inhoud van het onderzoek
als bij de uitvoering ervan.

DIT JAAR VIERT DE SAR ZIJN VIJFTIGSTE VERJAARDAG. AL PLANNEN?

J. VANDECASTEELE Wij plannen een feestelijke zitting waarbij we even
achterom zullen kijken, maar vooral de toekomst zullen toelichten.
Dit met veel respect en dankbaarheid voor alle enthousiaste
medewerkers die bijdroegen en bijdragen aan de inspraak en
participatie van senioren in onze stad. In oktober stond onze stand
ook op de wekelijkse markten. Digitaal legden we er senioren
enkele stellingen voor over het Brugse seniorenbeleid.

WAT WIL JE BEREIKT HEBBEN IN 2024?

J. VANDECASTEELE Ik hoop dat we in ons eindrapport mogen
schrijven dat het stadsbestuur ons regelmatig om advies heeft
gevraagd en dat er over het zinvolle van een adviesraad van
en voor ouderen geen discussies zijn. In een ernstig beleid zijn
adviesraden een waarborg voor inspraak en democratie.
www.brugge.be/seniorenadviesraad

Beheersplan beschermt Brugse binnenstad
Misschien zag je de afgelopen maanden iemand uitvoerig
foto’s nemen van gevels in het historische centrum van
Brugge. Deze actie maakt deel uit van de opmaak van een
beheersplan voor alle beschermde stadsgezichten en
monumenten in onze binnenstad. Maar wat houdt zo’n plan in
en waarvoor dient het?
WAT IS EEN BEHEERSPLAN?

Een beheersplan is een document dat het gebouwde verleden
in kaart brengt en bijdraagt tot een zorgvuldig beheer ervan.
Concreet beschrijft zo’n plan de historische context en de
huidige staat van een gebouw. Het dient ook als instrument
om aanbevelingen te doen over restauratie en onderhoud.
Het beheersplan geldt voor 24 jaar en eigenaars kunnen het
aanwenden om Vlaamse erfgoedpremies te krijgen.

WAAROM EEN BEHEERSPLAN?

Om vanaf 1 januari 2022 aanspraak te kunnen maken op
erfgoedpremies moet je als eigenaar een beheersplan
opstellen als je eigendom aangeduid is als werelderfgoed of
als het zich in een werelderfgoedzone bevindt. Aangezien de
volledige Brugse binnenstad Unesco Werelderfgoed is, geldt dit
voor alle beschermde stadsgezichten en de circa vijfhonderd
monumenten in die historische stadskern. Daarom besliste
het stadsbestuur om zelf een overkoepelend beheersplan op
te stellen voor die stadsgezichten en monumenten. Om die
reden werden bij de dienst Monumentenzorg twee tijdelijke
medewerkers aangeworven. Dankzij hun werk zullen eigenaars
van monumenten erfgoedpremies kunnen aanvragen. Ook wie
een eigendom bezit dat deel uitmaakt van een stadsgezicht zal
monumentenzorg@brugge.be
www.onroerenderfgoed.be/een-beheersplan-opstellen
inventaris.onroerenderfgoed.be
www.brugge.be/unesco-werelderfgoed-brugge
www.brugge.be/monumentenzorg-en-algemeen-erfgoedbeheer
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dit voor het eerst kunnen doen. Op lange termijn komt dit ook het
onderhoud van het patrimonium en de uitstraling van de stad ten
goede. Het streefdoel is om het beheersplan tegen begin 2022 af
te werken.

WAT BETEKENT DIT VOOR DE EIGENAARS?

Als eigenaar van een monument of historisch gebouw in een
beschermd stadsgezicht in de Brugse binnenstad moet je zelf
geen beheersplan opmaken om erfgoedpremies te krijgen voor
het exterieur (gevels en daken). Je eigendom wordt automatisch
opgenomen in het plan. Voor het interieur moet je zelf een
specifiek beheersplan laten opmaken. Eerder opgestelde
beheersplannen blijven evenwel van kracht.

HOE WORDT HET BEHEERSPLAN OPGESTELD?

Voor het maken van een beheersplan halen de medewerkers
informatie uit bestaande literatuur, uit de inventaris Onroerend
Erfgoed en uit het archief van de dienst Monumentenzorg.
Oude foto’s en ansichtkaarten worden grondig bestudeerd en
waar nodig worden bouwdossiers en bouwvergunningen uit het
Stadsarchief geanalyseerd om het verleden van een gebouw in
kaart te brengen. Daarnaast beschrijven de medewerkers de
huidige staat van het pand en fotograferen ze de gevel. Eventuele
schade wordt ook aangeduid in het rapport.
Op basis van de verzamelde gegevens wordt de erfgoedwaarde
van elk huis bepaald en worden aanbevelingen gedaan voor
restauratie en behoud. Uiteindelijk zal alle informatie worden
gekoppeld aan een geografisch informatiesysteem (GIS). De
eigenaar zal dan de fiche van zijn pand, specifiek de info over de
gevels en de bedaking, online kunnen raadplegen.

Het beheersplan
bespreekt

16
BESCHERMDE

STADSGEZICHTEN
in de
Brugse
binnenstad

518
BESCHERMDE

MONUMENTEN en

787
PANDEN
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Van links naar rechts: Leentje Gunst, Filip Bonte en Gerda Flo
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Interview
GERDA FLO, LEENTJE GUNST EN FILIP BONTE OVER HET KLIMAATNEUTRAAL MAKEN VAN DE STADSGEBOUWEN
Stad Brugge bezit meer dan 150 gebouwen, van historische monumenten over scholen en magazijnen tot
jeugd-, sport- en cultuurinfrastructuur. Met het oog op de toekomst moet al dit vastgoed duurzaam en
klimaatneutraal worden gemaakt. Architecte Leentje Gunst, ingenieur Filip Bonte en energieambtenaar
Gerda Flo zijn stadsmedewerkers die mee zorgen voor de gebouwen van morgen.

De Stad moet het
voorbeeld tonen
DE STAD WIL TEGEN 2030 40% MINDER CO2 UITSTOTEN EN HET VOORTOUW
NEMEN MET DE EIGEN GEBOUWEN. WAAR LIGT DE AMBITIE?

LEENTJE GUNST Tegen 2050 moeten alle stadsgebouwen
klimaatneutraal zijn en dus fossielvrij worden verwarmd en
gekoeld. De elektriciteit moet bovendien volledig duurzaam
worden opgewekt. We zijn al jaren bezig met deze transitie, maar
we moeten versnellen. Daarom maakten we een strategisch
plan en zetten we nu al volop in op de grondige renovatie van
onze bestaande gebouwen. Aangevuld met energie-arme
nieuwbouwprojecten maken we ons zo klaar voor een fossielvrije
toekomst.

WAT ZIJN CONCRETE VOORBEELDEN VAN DEZE AANPAK?

FILIP BONTE Een belangrijke ingreep is de systematische
vernieuwing van de stookplaatsen. Tien jaar geleden
verwarmden we nog veel gebouwen met oude vervuilende
mazoutinstallaties. Die werden intussen bijna allemaal
vervangen door gasinstallaties met hoog rendement en
dat levert een enorme energie- en kostenbesparing op. De
energiefactuur en de CO2-uitstoot van het Belfort en de Hallen,
de grootste energievreter, zal na de renovatie van de stookplaats
met maar liefst de helft dalen. Nu volgen het Conservatorium,
het administratief centrum in Sint-Andries en tal van kleinere
gebouwen en projecten.
Deze gebouwen verbruiken nog gas, maar we koppelen
de stookplaatsrenovatie aan een strategische visie op de
collectieve verwarming van de toekomst. Met de installatie
van miniwarmtenetten willen we de stookplaatsen met elkaar
verbinden om ze later aan te sluiten op een duurzaam warmtenet
dat vroeg of laat in de binnenstad zal worden aangelegd.
GERDA FLO De basisopdracht blijft om de warmte- en energievraag
te doen dalen, onder meer door gevel- en dakisolatie te plaatsen,
dubbel glas te installeren en systematisch over te schakelen op
ledverlichting. Heel wat monumenten worden intussen op die
manier verlicht en dat leidt vaak tot 90% energiebesparing. Om
energie te besparen en te produceren willen we deze eenvoudige
maar noodzakelijke renovatiestappen combineren met nieuwe
technieken. In het dak van het Gruuthuusemuseum bijvoorbeeld
zitten hyperefficiënte isolatiepanelen die worden gebruikt in de
ruimtevaartsector.
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BRUGGE HEEFT OOK HEEL WAT BOUWPLANNEN. WAT BETEKENEN DIE VOOR
ONZE ENERGIEFACTUUR?

G. FLO Met het bijna energieneutrale Politiehuis aan de
Coiseaukaai heeft de Stad tien jaar geleden de stap gezet
naar zeer energiezuinig bouwen. Alle nieuwbouwprojecten
van Stad Brugge zijn intussen bijna energieneutraal (BEN). De
recent geopende site Xaverianen in Sint-Michiels draait met
een zeer lage energiefactuur. Ook het Beurs-, Meeting- en
Congrescentrum en de nieuwe museumsite zullen opvallend
weinig energie verbruiken. Voor deze gebouwen voorzien we
zelfs een mogelijk energie-overschot. Via de zonnedaken op
het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum zullen Bruggelingen
mee kunnen investeren in de lokale energieproductie. Dit
model moeten we toepassen op al onze toekomstige bouw- en
renovatieprojecten.
L. GUNST We mogen bovendien niet vergeten dat ook
bouwmaterialen een grote ecologische voetafdruk hebben,
zowel op het vlak van productie als van toepassing. Het circulair
bouwen - waarbij elk gebruikt onderdeel later hergebruikt kan
worden - willen we ook in Brugge toepassen, bijvoorbeeld in het
nieuwe ontmoetingscentrum op de Scharphoutsite in Lissewege.
Onze stadskantoren willen we laten inrichten door een firma die
zich specialiseert in het hergebruik van oud kantoormateriaal.

WIE BETAALT DE FACTUUR VOOR DEZE RENOVATIES? IS DAAR GELD GENOEG
VOOR?

F. BONTE De renovaties zijn noodzakelijk en zijn een investering in
de toekomst. Niet renoveren zal ons op termijn veel meer kosten.
De Stad moet het voorbeeld tonen en met eigen middelen deze
renovaties bekostigen, waar mogelijk aangevuld met Vlaamse en
Europese subsidies.
G. FLO Om deze operatie te versnellen, start de Stad binnenkort
met ‘derdepartijfinanciering’: een private partner die investeert
in het verduurzamen van onze gebouwen. De factuur wordt dan
betaald met de opbrengst van de gerealiseerde besparing. Het is
een slimme manier om snel te renoveren zonder zelf te moeten
investeren.

WAT HOUDT JULLIE ZO ENTHOUSIAST OM DEZE RENOVATIEGOLF AAN TE
PAKKEN?

L. GUNST Brugge is in veel opzichten uniek en zeer divers. Het is
onze rol om deze stad klaar te maken voor onze kinderen en
kleinkinderen. We zijn heel trots op de vele realisaties, maar we
beseffen dat we nog een hele weg moeten afleggen. Ik hoop dat
alle Bruggelingen vanuit de liefde voor hun stad hun huizen en
gebouwen klimaatneutraal zullen renoveren. Dat is echt zorgen
voor morgen.
www.brugge.be/zorgenvoormorgen

51°12’30.2’’N - 3°13’38.0’’O
De voorbije maanden lag Brugge er anders bij dan gewoonlijk. De stad hulde zich in rust en stilte.
Een vreemde sfeer heerste in de straten en maakte de schoonheid van Brugge opvallend zichtbaar.
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Ontdek Gezelles brieven online en
kom dichter bij de dichter

In het Guido Gezellearchief van de
Brugse Openbare Bibliotheek worden
een achtduizendtal Gezellebrieven
bewaard. Vijfhonderd daarvan kun
je nu ontdekken op Gezelle.be.
Samen met een groep enthousiaste
vrijwilligers en wetenschappelijke
partners zoals de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal en Letteren
(KANTL) maakte de bibliotheek een
online-editie van de briefwisseling
tussen Gezelle en de leraars van het
Sint-Lodewijkscollege.
Omwille van dit project werd Gezelle.be
uitgebreid met nieuwe functies die de
briefwisseling toegankelijk maken en
tot leven brengen. Het project loopt in
samenwerking met KANTL, het Guido
Gezellegenootschap en de Universiteit
Antwerpen.

DE LERAARS VAN HET
SINT-LODEWIJKSCOLLEGE EN
HUN BRIEVEN

Het Sint-Lodewijkscollege was een
belangrijke katholieke school in het
19de-eeuwse Brugge. Prominente
figuren als Leonard Lodewijk De Bo en
Hugo Verriest waren er leraar. Ze gaven
hun bewondering voor Gezelle en hun
passie voor taal en cultuur door aan
collega’s en leerlingen. 51 leraars van het
college correspondeerden met Gezelle.
Samen vormden ze een intellectuele
elite in Brugge en West-Vlaanderen.
Uit de vijfhonderd brieven blijkt dat
Gezelle een centrale rol vervulde in dit
netwerk. Hij bewerkte publicaties en gaf
raad. Ze correspondeerden met elkaar
over bijvoorbeeld de vernederlandsing
van wiskundige termen voor het
onderwijs en over Latijnse werken,
Middelnederlandse literatuur, de Vlaamse
liederenschat, religieuze stoeten en de
studentenbeweging. Deze leraars waren
vaak de medewerkers en lezers van
Gezelles tijdschriften. De brieven geven
een goed inzicht in de voedingsbodem en
de doelgroep van ‘‘t Jaer 30’, ‘Rond den
heerd’, ‘Loquela’ en ‘Biekorf’.

PARTICIPATIEPROJECT

Gezelle.be
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De digitale brieveneditie is het resultaat
van duizenden uren werk gedurende
drie jaar en kwam tot stand dankzij een
unieke samenwerking. De vrijwilligers
van het Guido Gezellegenootschap
namen de uitgave van de teksten voor
hun rekening en werkten daarbij verder
op de resultaten van een eerder initiatief

van het Centrum voor Gezellestudie
(Universiteit Antwerpen - prof. Piet
Couttenier). Het Guido Gezellearchief
van de Openbare Bibliotheek Brugge
coördineerde het brievenproject. Het
identificeerde de brieven en leverde
de digitale beelden. Het begeleidde de
vrijwilligers en was verantwoordelijk
voor de eindredactie. Het Centrum voor
Teksteditie en Bronnenstudie van KANTL
zorgde voor de technische ondersteuning
van het project en voor de ontwikkeling
van de editie zelf.

WETENSCHAPPELIJKE DIGITALE
EDITIE

De brieven van het Sint-Lodewijkscollege
vind je nu in een online editie waarbij
je de afbeelding van de brief en de
vlot leesbare tekst te zien krijgt. Als
je kiest voor een meer historischkritische versie, zie je de verschillende
tekststadia en de tekstvarianten. Om
de brieven beter te begrijpen, werd de
brieftekst verrijkt met commentaar bij
personen, verenigingen, plaatsen, titels
van Gezelles werken en gedichten en
gebeurtenissen uit Gezelles leven.

GEZELLE.BE

Op Gezelle.be kun je grasduinen
in de wetenschappelijke editie of
je laten leiden langs andere leuke
paden. Maak kennis met de personen
op het biografische plein, lees de
prikkelende citaten en volg een heus
WhatsAppgesprek tussen verschillende
correspondenten. Een galerij toont je de
mooist uitgewerkte brieven.

Stefan Hertmans en
Anneleen Van Offel te
gast in Lees Meer!
Op zondag 7 februari interviewt VRT-journaliste Ann De Bie met
Stefan Hertmans en Anneleen Van Offel opnieuw twee auteurs
over hun meest recente boek. In het geval van Stefan Hertmans
gaat het om ‘De opgang’. Anneleen Van Offel stelt op haar beurt
‘Hier is alles veilig’ voor. Het interview vindt plaats in het Brugse
Concertgebouw en start om 11.00 uur. Wegens corona zal dit
zonder publiek gebeuren, maar het vraaggesprek wordt wel
live gestreamd op de Facebookpagina van Openbare Bibliotheek
Brugge. Stem af op het kanaal van de bib en volg de interviews
vanuit je luie zetel.
In ‘De opgang’ brengt Stefan Hertmans het verhaal van het huis
in het Gentse Patershol waar hij twintig jaar woonde. Hij vertelt
niet enkel over het huis, maar vooral over de vroegere bewoner
ervan: een SS’er die getrouwd was met een pacifistische
Nederlandse. Op basis van gesprekken met nabestaanden en
intieme documenten die hij in archieven vond, reconstrueert de
auteur een verhaal dat geënt is op historische gebeurtenissen.
In zijn kaskraker ‘Oorlog en terpentijn’ ging Hertmans al
gelijkaardig te werk.
Terwijl Stefan Hertmans een éminence grise is in de literaire
wereld, steekt Anneleen Van Offel met ‘Hier is alles veilig’
haar neus aan het venster. Ze publiceerde eerder al verhalen
en poëzie in verschillende literaire tijdschriften, maar haar
romandebuut ‘Hier is alles veilig’ verscheen in februari 2020.
Het verhaal speelt zich af in Israël, waar hoofdpersonage Lydia
naartoe trekt na een noodkreet van haar stiefzoon Immanuel.
Ze komt te laat, maar probeert het leven van Immanuel te
reconstrueren aan de hand van getuigenissen.
www.brugge.bibliotheek.be/lees-meer

Jeugdboekenfeest
op 20 en 21 maart
Lezen is een feest, maar dat wist je natuurlijk
al. Vier je mee op zaterdag 20 en zondag 21
maart?
Maureen van Ketnet komt twee ochtenden
na elkaar naar de Brugse bib om je favoriete
schrijvers en illustratoren te interviewen. Jij
kunt alles live volgen op je tablet of computer.
In de namiddag mag je kiezen uit drie
verfrissende stadswandelingen.
Het hele weekend lang kun je ook een
knutselactiviteit of een heerlijk vertelmoment
meepikken en dat allemaal online.
Vergeet alleen niet om je in te schrijven, want
enkel dan krijg je toegang tot deze schatkamer
vol lees-, luister- en knutselplezier.
Leo Timmers, Gerda Dendooven, Pieter
Gaudesaboos, Mathilda Masters en Sofie Leyts
zijn alvast van de partij.
brugge.bibliotheek.be/jeugdboekenfeest

Krokuskriebels in
de Brugse musea
Tijdens de krokusvakantie ontdek je met
de hele familie de Brugse musea. Zo kun
je in het vernieuwde Groeningemuseum de
cultuurkriebels in je losmaken met ‘de Groene
Pluim’. De grasparkiet van Jan van Eyck loodst
je daarbij via allerlei leuke opdrachtjes langs de
topwerken.
Als je wilt weten hoe zieken werden verzorgd
in de middeleeuwen, moet je in het SintJanshospitaal zijn. Loop je graag je neus
achterna? Dan moet je zeker een bezoek
brengen aan de bijhorende apotheek en
deelnemen aan de geurige zoektochten.
Als het allemaal wat spannender mag, ben je
welkom in het Gruuthusemuseum. Daar wacht
een echt escape game op je. Spioneer er op los
en kraak de code.
Speciaal voor ouders met tieners of voor tieners
met hun vrienden.
www.museabrugge.be

29

Mind the Artist
Musea Brugge
investeert in
kunstenaars
Nele Van Canneyt
De coronacrisis zet de hele cultuursector op zijn kop.
Ook kunstenaars worden extra hard getroffen. Met
‘Mind the Artist’ investeert Musea Brugge een jaar lang
in het veelzijdige en creatieve talent dat ons land te
bieden heeft.
Tot en met zondag 13 maart 2022 verbindt Musea
Brugge uiteenlopende kunstenaars (fotografen,
auteurs, beeldend kunstenaars en muzikanten) met de
bestaande museumcollecties. Een aantal kunsthuizen
programmeren ook een take-over in een of meerdere
museumlocaties.

Brugge lag er tijdens de lockdown leeg en verweesd bij. Voor een
stad die jaarlijks zowat acht miljoen bezoekers ontvangt, was het
wennen aan de vele lege hotspots.
In april en mei bracht fotografe Nele Van Canneyt in opdracht
van Musea Brugge onze stad in beeld. Nele dwaalde overdag
en ’s nachts rond over het hele Brugse grondgebied, kwam
op verdoken plekken en had onverwachte ontmoetingen en
gesprekken. Ze drong door in een nieuw ‘binnenland’ en bracht
de stad, de stilte en de leegte in beeld.
Je kunt haar fotografische relaas van deze omzwervingen
bekijken in de tentoonstelling ‘Binnenland’, tot en met zondag
25 april in het Arentshuis.
Deze tentoonstelling is het eerste project in de reeks ‘Mind the
artist’ van Musea Brugge. Han Decorte is curator.
Arentshuis, Dijver 16, 8000 Brugge
Reserveren via www.museabrugge.be/reservatie wordt
aanbevolen.
Gratis voor inwoners van Brugge
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Pieter Chanterie

Delphine Lecompte

Pieter Chanterie woont en werkt in Brussel en studeerde in
2018 af aan LUCA School of Arts in Gent. Hij maakt kleine
schilderijen, bas-reliëfs en tekeningen in boeken en laat deze
media overlappen. De beelden exploreren hun karakteristieken
als ‘object an sich’, maar ook als raam waarin vertellingen
plaatsvinden.

Dichteres Delphine Lecompte laat zich inspireren door de rijke
collecties van Musea Brugge en zal regelmatig zorgen voor
passende poëtische interventies.

Voor zijn tentoonstelling, tot zondag 13 juni in het
Volkskundemuseum, onderzoekt Pieter hoe de 19de-eeuwse
voorwerpen in de collectie zich verhouden tegenover zijn
schilderijen. Hoe verhoudt een handgemaakt gebruiksvoorwerp
zich tot een ‘kunstwerk’? Hoe kan een appreciatie voor tradities
een plaats krijgen in een modern, inclusief discours? Wat is de
verhouding tussen een artefact en een narratieve context? En
wat is de rol van het hypermateriële in een digitale wereld?
Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Reserveren via www.museabrugge.be/reservatie wordt
aanbevolen.
Gratis voor inwoners van Brugge
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Delphine antwoordde volmondig “ja!” op de vraag of zij de
eerste museumdichter van Musea Brugge wilde worden. Acht
dichtbundels én een bloemlezing sieren al haar palmares. De
rijke museumcollectie en de tentoonstellingen die in 2021 op het
programma staan, zijn ongetwijfeld voer voor deze eigenzinnige
schrijfster.
www.museabrugge.be

Briklyoung meets Memling Now
EEN NIEUWE UITDAGING VOOR DE JONGERENWERKING VAN MUSEA BRUGGE

Even terug naar 24 mei 2019. Op een
bomvol plein voor het Gruuthusemuseum
staan pakweg duizend jongeren te
dansen. Ze vieren de opening van een
nieuw museum en het einde van ‘Paleisje
Pimpen’, het eerste jongerenproject van
Musea Brugge sinds jaren.
De groep jongeren tussen 16 en 25 jaar
werkte enkele maanden aan een eigen
interpretatie van de nieuwe opstelling.
Het resultaat was `Paleisje Pimpen’, een
uitdagende expo in Studio+, op de zolder
van het museum.
Enkele maanden later groeide de
jongerengroep uit tot een hecht
gezelschap met een sterke verbondenheid
met Musea Brugge. Ze herdoopten
zich tot ‘Briklyoung’, een knipoog naar
het Brugse brikeljon: de basis waarop
nieuwe bouwwerken - in dit geval nieuwe
creatieve projecten - worden ontwikkeld.
Alles stond klaar om in maart 2020 uit de
startblokken te schieten, tot corona ook
daar een stokje voor stak.
Hoewel het virus er nog steeds is, houdt
het Briklyoung niet tegen om een nieuw
project op poten te zetten. Onder de
naam ‘Briklyoung meets Memling Now’
organiseert Musea Brugge in februari en
maart vier masterclasses in de schoot van
de gelijknamige expo ‘Memling Now’.
Net zoals in de tentoonstelling vijf
hedendaagse kunstenaars op zoek
gaan naar de actuele relevantie van de
schilder, gaan acht jongeren aan de slag
met thema’s uit de expo en het oeuvre van
Hans Memling.
Theo, Iman, Amelia, Emma, Johannes,
Sasha, Frédérique en Sabrina breken in
bij Musea Brugge. Ze gaan op zoek naar
de onderwerpen die voor hen belangrijk
zijn en hoe ze dit kunnen uiten. Vol
ongeduld staan ze te trappelen om oude
kunst nieuw leven in te blazen en om
de bekende schilder te (her)ontdekken
en te herinterpreteren. Ze laten hun
stem weerklinken in de majestueuze
oude ziekenzaal en op de zolder van het
historische Sint-Janshospitaal. Net zoals
de artiesten uit ‘Memling Now’, geven de
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jongeren ook hun ideeën vorm. Ze doen
dit niet alleen. Vier volbloedkunstenaars
bieden hun artistieke kijk op de dingen en
gaan met het jonge geweld in cocreatie.
De vormentaal van Sammy Slabbinck is
de collage. De uitdaging voor Briklyoung
is om samen met hem een modern
stripverhaal te creëren in het museum.
Carmien Michels slamt, dicht, schrijft
en zoekt met krachtige en kunstige
woorden naar een verband tussen de
wereld van de Vlaamse Meester en die
van de jongeren.
Nel Bonte exploreert via materialen
en installaties. Ze zoekt naar nieuwe
interpretaties, zowel van Memlings
schilderwerken als van de plaats waar
ze (grotendeels) voor gemaakt zijn: het
Sint-Janshospitaal.
Ten slotte gaat Klaas De Roo de uitdaging
aan om performance en beeldende
kunst te integreren in de leefwereld
van de Briklyoung-jongeren en hun
hersenspinsels rond ‘Memling Now’.

Vier masterclasses zullen evenveel
creaties opleveren. Die krijgen begin april
een plaats in het Sint-Janshospitaal en
Musea Brugge zal ze via verschillende
communicatiekanalen in de spotlights
zetten.
Houd de komende weken Facebook,
Instagram en www.museabrugge.be
in de gaten om het proces te volgen en
het resultaat van ‘Briklyoung meets
Memling Now’ te bewonderen. Of bezoek
de komende weken het museum om er
de tentoonstelling en – iets later – de
interventies van de jongeren te bekijken.
www.museabrugge.be/over-ons
jongercrew-musea-brugge
www.facebook.com/briklyoung
www.instagram.com/briklyoung

BEAT IT! 3.0
PERCUSSIEFESTIVAL RAAKT
DE ESSENTIE IN HET CONCERTGEBOUW
VAN WOENSDAG 17 TOT EN MET
ZONDAG 21 MAART

Bits of Dance
Concertgebouw Brugge, Cultuurcentrum
Brugge en KAAP bundelen van woensdag
3 tot en met zaterdag 6 maart weer
de krachten voor de vierde editie van
Bits of Dance. Dit festival is de som van
toonmomenten, voorstellingen, premières
en ontmoetingen tussen choreografen en
dansers van vandaag en morgen.
Naast dansvoorstellingen van gevestigde
namen ontplooit zich achter de schermen
een uitwisselingsplatform voor jonge
dansmakers. Ze gaan er met elkaar
in gesprek, elk vanuit hun ervaring en
expertise.
Verwacht je aan een divers programma
waarin hedendaagse dans zich laat
inspireren door de urban culture en
elementen uit de housescene.
www.concertgebouw.be
www.ccbrugge.be
www.kaap.be

Als we een voorwerp voor het eerst
in handen krijgen, hebben we vaak de
neiging om erop te tikken, te slaan of
te wrijven. Hout, metaal, steen of een
gespannen dierenhuid: elk materiaal
heeft zijn eigen unieke klankkleur als
het wordt aangeslagen. Voor de derde
editie van percussiefestival Beat it! grijpt
Concertgebouw Brugge in een seizoen
dat draait om biodiversiteit niet toevallig
terug naar deze oergeluiden uit de natuur.
Niet enkel op instrumentenvlak haalt
het Concertgebouw de natuur binnen.
Zo blaast het Belgian National Orchestra
leven in een werk van John Luther
Adams, dé ecologische componist bij
uitstek.
Beat it! 3.0 ademt diezelfde boodschap
als het seizoensthema `Voor het leven’:
een ode aan de biodiversiteit is voor
de kunstenaar een kleine stap, de
ontdekking van en de zorg voor het leven
is zijn tweede natuur.
Laat je om de oren slaan met beats van
stam tot snipper en van kei tot klok.

BEWEGEN DOOR METALEN KLOKKEN

Percussioniste Aya Suzuki beweegt zich in
‘Nine bells’ als een Japanse butohdanser
doorheen negen metalen klokken. De
Amerikaanse componist Tom Johnson
schreef voor dit werk niet alleen de noten
neer, hij stippelde ook het parcours door
het instrument uit. Het resultaat is een
bezwerend ritueel voor oog en oor.

OP EIGEN HOUTJE

De meesterlijke Russisch-Griekse
percussionist Theodor Milkov laat Mozart
en Chopin weerklinken op het gulle
hout van de marimba. Ook Slagwerk
Den Haag neemt je op eigen houtje mee
op een avontuurlijk slagwerkparcours
waarbij alle ‘instrumenten’, waaronder
een doodgewone onbewerkte boomstam,
gemaakt zijn van hout.

OMRINGD DOOR PRIMITIEVE BEATS IN
METAAL, HOUT EN STEEN

Zo’n 200.000 jaar geleden weerklonk
de allereerste muziek van de mens. Hij
klopte stenen tegen elkaar en luisterde
naar het ritme van zijn hart terwijl hij
naar de hemel keek. Met ‘The Well
Tempered Circle’ giet Stefaan Quix deze
primitieve beats in een concert. Acht
percussionisten omringen het publiek en
gebruiken percussie-instrumenten uit
steen, hout en metaal. Ze creëren een
klanklandschap dat doet denken aan het
geluid van een massa krekels op een
warme dag in het zuiden. Neem plaats
middenin het geluid, sluit je ogen en laat
je meevoeren.
Nu nog hout vasthouden dat Beat it! 3.0
kan plaatsvinden.
Houd www.concertgebouw.be in de gaten
voor updates, info en tickets.

Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge
www.concertgebouw.be
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Femke Den Hollander
en Prijs Jonge Makers
in De Republiek
Goodnight – Femke Den Hollander
Expo en nocturne
Fotografe Femke den Hollander heeft een hart voor cultuur
en relevante maatschappelijke projecten. Haar werk getuigt
van een constante zoektocht naar het onbekende. Door tijd te
nemen legt ze het ongeziene en het onuitgesprokene vast. De
afgelopen zomer- en herfstperiode maakte ze dagelijks een
foto op hetzelfde avondlijke moment. Live en instant, met roze
zonsondergangen, rivieren en vijvers, vuur op wolken, het
avondblauwe licht op de bloemen in de tuin, hoge luchten en
gevonden pluimpjes. Op stille warme zomeravonden en op natte
herfstavonden. Op weg naar huis en op weg naar nergens.

EXPO EN BOEK

‘Goodnight’ werd een spontaan project dat meteen de nodige
weerklank vond op de sociale media. Tot en met maandag
8 maart wordt een selectie van de foto’s voor het eerst
tentoongesteld in De Republiek. Naar aanleiding van deze expo
verschijnt ook een boek met de foto’s, aangevuld met teksten van
onder meer Peter Verhelst, Lise Surmont, Frederik Lucien De
Laere en Harm Logghe.

NOCTURNE

In het kader van deze expo organiseert De Republiek op
woensdag 24 februari een eenmalige publieke nocturne. Naast
een vrij bezoek aan de tentoonstelling kun je genieten van een
avondvullend programma met woordperformances, gesprekken
en muziek. Speciaal voor deze nocturne creëerde Femke den
Hollander ook een kortfilm. Daarvoor baseerde ze zich op haar
eigen beelden en liet ze zich inspireren door de teksten van
de schrijvers. Zo komen de verschillende onderdelen van dit
multidisciplinaire project samen: beeld, film, woord en muziek.
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Prijs Jonge Makers 2020
Met de ‘Prijs Jonge Makers’ willen Handmade in Brugge en
Turbo de skills van jonge ambachtelijke makers aanscherpen
door hen te coachen op het vlak van ondernemen en ambachten.
De winnaar krijgt een begeleidingstraject op maat en een
geldprijs van 500 euro. Uit de vele kandidaturen selecteerde een
professionele jury drie kandidaten. Als de coronamaatregelen
het toelaten, zullen zij op de uitreikingsavond op donderdag 4
februari een pitch geven in het bijzijn van het publiek en de jury.
Meteen daarna kiest de jury de uiteindelijke winnaar.

DE GENOMINEERDEN

Goesting, dat is wat Marie Vandewiele in overvloed heeft om van
start te gaan met de uitbouw van haar eigen juwelenlijn. Tijdens
haar studies interieurvormgeving aan het KASK ontdekte ze de
wereld van het juweelontwerpen. Ze vindt het een uitdaging om
met eeuwenoude technieken hippe hedendaagse ontwerpen te
maken.
Het ontbreekt Eline Bremeersch duidelijk niet aan
ondernemingszin. Ze is nog maar 23 en toch is ze al zelfstandig
in hoofdberoep. Sinds haar zestiende is Eline gebeten door de
keramiekmicrobe. Ondertussen heeft ze een eigen collectie,
een eigen atelier en een winkel. Ze onderscheidt zich door haar
glazuren zelf te maken en zo eigen kleuren te ontwikkelen.
Lissy Vermeulen is van vele markten thuis. Ze is grafisch
ontwerper en kok. Ze tovert schitterende gerechten op het bord
en gebruikt daarbij lokale en seizoensgebonden producten. Lissy
vindt duurzaamheid zeer belangrijk en daarom ontwikkelt ze zelf
haar ecologische en herbruikbare verpakkingen.
De Republiek, Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge
www.republiekbrugge.be
www.prijsjongemakers.be

Iedereen welkom op deelplek House of Time
Bouwproject

Open atelier

Als de coronamaatregelen het toelaten, is er op de site van
House of Time altijd wat te doen. Omdat deze locatie evenwel
een gedeelde plek is, wil House of Time ze graag samen met
anderen inrichten en er bepaalde creaties verder uitwerken. Hoe
geweldig zou het niet zijn om zelf mee te bouwen aan House of
Time? Er zijn tal van mogelijkheden om deze plaats nog leuker
te maken en daarom organiseert House of Time dit voorjaar een
eerste reeks bouwdagen.
Tijdens die dagen werk je samen met anderen de Street Work
Out af, een fitnessconstructie voor bezoekers en buurtbewoners.
Als deze klaar is, zul je op House of Time dus ook aan je conditie
kunnen werken.

Elke zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur opent House of Time de
deuren van het atelier. Werk je graag met hout of metaal maar
beschik je niet over de juiste machines? Zoek je een plek waar
je aan je eigen project kunt werken? Wil je een Frankfurt Chair
(ontworpen door Raumlaborberlin) maken uit larikshout? Wees
welkom!

WANNEER?

Kom gewoon langs, je hoeft normaal gezien niet te reserveren.
Om te weten hoe het zit met de coronamaatregelen raadpleeg je
de website en de sociale media van House of Time.

De bouwdagen vinden plaats op zaterdagen 13 februari en 6 en
27 maart, telkens van 13.30 tot 17.00 uur.

WAT?

Om de Street Work Out af te krijgen moet er nog een houten
vloer worden gelegd, een aantal buizen worden gelast en een
plafond van lege tonnen worden gemaakt. Ook de gewichten
moeten nog worden ingebouwd. De maquette en de stalen
basisstructuur zijn er al.

WIE?

House of Time zoekt vier personen die de handigheid bezitten om
een of meerdere van de bovenstaande klussen tot een goed einde
te brengen. Het nodige materiaal en de vereiste machines zijn
aanwezig.
Geïnteresseerd? Mail naar info@houseoftime.be.
Om te weten hoe het zit met de coronamaatregelen raadpleeg je
de website en de sociale media van House of Time.

House of Time, Komvest 45/47, 8000 Brugge (toegang via het
poortje in de Wulpenstraat, tussen Sasplein en Komvest)
www.houseoftime.be
www.facebook.com/HouseofTimeBruges
www.instagram.com/houseoftimebruges
info@houseoftime.be
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Je kunt zowel binnen als buiten aan de slag en je krijgt
technische ondersteuning van ervaren vrijwilligers. Het gebruik
van het atelier en het materiaal is gratis, maar een vrije bijdrage
mag altijd. Voor het hout om een Frankfurt Chair te maken betaal
je 20 euro.

71
-1
97
4

-1968

-19

Staat voor Traum, raum en TraumA.
De droom, de ruimte en de
realiteit die soms, maar
niet altijd rooskleurig is.

6
Een route langs meer
dan 12 verborgen en
minder verborgen plekken
in de historische
binnenstad en Zeebrugge.

De uitgenodigde kunstenaars
en architecten komen uit
5 werelddelen, spreken meer
dan 10 verschillende talen
en brengen invloeden van over
de hele wereld met zich mee.

ZESDE
EDITIE

-2021

141 dagen een andere kijk
op de stad, gekoppeld aan
20 weken vol culturele
activiteiten.

TRIENNALE
BRUGGE 2021

NOOD AAN EEN VERFRISSENDE FIETS- OF WANDELTOCHT?
WANNEER JE ALLE LOCATIES VERBINDT,
KUN JE TOT 10 KILOMETER
ATYPISCHE PLEKKEN AAN ELKAAR RIJGEN.
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De Brugse Velosport herrijst
In 2021 zal Brugge weer een wielerclub hebben met een
professionele jeugdwerking. Naar aanleiding van het nakende
WK wielrennen wordt de Koninklijke Brugse Velosport namelijk
heropgestart.

RIJKE GESCHIEDENIS

Door een gebrek aan sponsors en een tekort aan wielrenners
besliste de beroemde wielerclub in 2018 om geen renners meer
te huisvesten. Daarmee kwam een einde aan een mooi verhaal
dat begon in 1898 en op zijn hoogtepunt in 1970 meer dan
honderd renners telde.
De Koninklijke Brugse Velosport was jarenlang de enige
wielerploeg in Brugge en kent een rijke geschiedenis. Zeker
bij de ouderen onder ons doet de naam flink wat belletjes
rinkelen. Grote coureurs zoals de gewezen wereldkampioen
Jempi Monseré en Bruggelingen Georges Vandenberghe en
Guido Reybrouck maakten er deel van uit. Redenen genoeg voor
voorzitter Jelle Vandenberghe en secretaris Dirk Talloen (foto)
om dit wielerteam nieuw leven in te blazen.

NIEUWE START

De aanzet kwam er op vraag van de Brugse Sportdienst, die het
WK wielrennen (met tijdritten tussen Knokke-Heist en Brugge)
wil aangrijpen om het wielrennen in Brugge een boost te geven.
Vandenberghe en Talloen zeiden onmiddellijk ja. Uit liefde voor
de sport en omdat het nu of nooit was. De trein van het WK
wilden ze niet laten voorbijgaan. Bovendien genieten ze de steun
van Stad Brugge en Cycling Vlaanderen. Aan de motivatie zal het
dus zeker niet liggen.
Het startsein wordt gegeven op zaterdag 27 maart, wanneer
– als corona geen roet in het eten gooit – de Brugge Classic
wordt gereden. Die dag hoopt Koninklijke Brugse Velosport via
kennismakingsactiviteiten genoeg jongeren te ronselen om
lessen op te starten. De focus ligt op U12 (van 8 tot 11 jaar) en
U15 (van 12 tot en met 14 jaar).
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Peter van het project is onze eigen Jens Keukeleire. Hij is zelf
ooit gestart bij de Koninklijke Brugse Velosport en zou zonder de
wielerclub nooit profrenner zijn geworden. De voorzitter en de
secretaris zijn optimistisch over de slaagkansen van het initiatief,
zeker nu met Wout Van Aert en Remco Evenepoel nieuwe idolen
zijn opgestaan. Het Tom Boonen-tijdperk, toen jongeren massaal
voor de fiets kozen, is volgens hen niet meer veraf.

BRUGGE FIETSSTAD

Door corona kruipen meer mensen op de fiets, maar het laatste
decennium heeft het fietsen in onze stad sowieso een hogere
vlucht genomen. Niet het minst omdat de Stad daarop blijft
inspelen. Het binnenhalen van het WK en de aangekondigde
stadsfietsroute getuigen daarvan.

FINANCIËLE STEUN

In de toekomst zal moeten blijken of de heropstart van de
jeugdwerking financieel haalbaar is. De Koninklijke Brugse
Velosport wil een comeback alleszins niet ten koste laten gaan
van de clubkas. Subsidies zullen dus welkom en noodzakelijk
zijn, zeker als van jeugdwerking ook weer naar competitie wordt
overgegaan. In deze tijden staan zelfstandigen immers niet te
springen om te sponsoren en de concurrentie is enorm. Het zijn
nog altijd de rijkste clubs die de meeste renners aantrekken en in
tegenstelling tot vroeger tellen stadsgrenzen niet meer echt mee.
De Koninklijke Brugse Velosport is evenwel bekend tot ver buiten
Brugge en omstreken en dat kan een groot voordeel opleveren.
Daarom wil het bestuur niet langer wachten om de bekendste
wielerclub van Brugge te laten herrijzen.
Wil jij, je club of je vereniging ook het WK en de wielersport
helpen promoten?
Registreer dan snel via www.flanders2021.com, de website van
de 2021 UCI Road World Championships. Je vindt er ook allerlei
andere info.

Blijf de voorzorgsmaatregelen volgen.

Je laten vaccineren
is het beste plan,
zodat je straks meer
mensen zien kan.

Bescherm jezelf
en je omgeving.
MEER INFORMATIE OVER COVID-19-VACCINATIE OP
LAATJEVACCINEREN.BE
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Wedstrijd
HOEVEEL JAAR IS HET GELEDEN DAT BRUGGE FUSEERDE
MET SINT-ANDRIES, SINT-MICHIELS, ASSEBROEK, SINTKRUIS, KOOLKERKE, DUDZELE EN LISSEWEGE?
Het antwoord vind je in het vorige Stadsmagazine en op
www.brugge.be/stadsmagazine-november-2020.

ANTWOORD VORIGE VRAAG:
De Brugse binnenstad werd op 2 december 2000 officieel
toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst.
Vijf winnaars ontvingen het boek ‘Beeld van de stad’.

Tien winnaars krijgen een exemplaar van het boek ‘Een droom
van een stad’.
Stuur je antwoord voor vrijdag 12 maart 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.

Voornaam en naam
Adres
E-mail en telefoonnummer
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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.
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• 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

DE GELDENDE
CORONAMAATREGELEN ZIJN VAN
TOEPASSING OP ALLE ACTIVITEITEN
IN DIT MAGAZINE. DIT NUMMER
GING IN DRUK OP 8 JANUARI 2021.
DE REGELS KUNNEN INTUSSEN
GEWIJZIGD ZIJN. ALLE INFORMATIE
WORDT DAN OOK ONDER
VOORBEHOUD GEPUBLICEERD.
DE MEEST ACTUELE INFO OVER DE
CORONARICHTLIJNEN VIND JE OP
WWW.BRUGGE.BE.
JE KUNT OOK MAILEN NAAR
INFO@BRUGGE.BE OF BELLEN NAAR
050 44 8000.

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

