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DE GELDENDE CORONAMAATREGELEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE ACTIVITEITEN IN
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BESTE BRUGGELING
In elke maand van 2021 gebeurde er in onze stad iets waar we met
zijn allen trots op mogen zijn.
In januari stelden we de nieuwe tentoonstellingshal BRUSK voor
en in februari volgde de fusie van de havens van Zeebrugge en
Antwerpen. Het nieuwe afvalplan dat we in maart bekendmaakten,
zal onze afvalproductie verminderen en op die manier bijdragen
aan onze klimaatdoelstellingen.
April was de maand waarin we een akkoord bereikten om de
start van de Ronde van Vlaanderen beurtelings in onze stad en in
Antwerpen te organiseren. In mei startte de Triënnale en dat werd
ondanks corona een bijzonder succes.
In juni verschenen de resultaten van de Vlaamse Stadsmonitor.
Daaruit bleek dat de Bruggelingen fier zijn op hun stad en dat ze
vertrouwen hebben in hun bestuur.
Begin juli werd ‘‘k En Brugge in m’n Herte’ van Benny
Scott uitgeroepen tot het Brugse volkslied en in augustus
introduceerden we onze plannen voor het wijkpark Ten Boomgaard
in Sint-Michiels.
Het WK tijdrijden tussen Knokke en Brugge maakte van
september een fantastische feestmaand en in oktober verleende
de Vlaamse overheid de omgevingsvergunning voor de bouw van
een nieuw stadion voor Club Brugge. In dezelfde maand mochten
we voor het eerst de Zoute Grand Prix ontvangen.
In november ging Wintergloed van start en in december kondigden
we de fusie aan van VIVENDO en de BMH, de twee grote Brugse
huisvestingsmaatschappijen.
De opening van het BMCC sloot het jaar af. Dit nieuwe, moderne en
klimaatvriendelijke gebouw zal heel wat beurzen, congressen en
evenementen ontvangen en dat betekent ook een flinke opsteker
voor onze horeca.

Het wordt een
jaar met mooie
uitdagingen
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In 2022 ligt er voor uw beleidsploeg weer veel werk op de plank.
Het wordt een jaar met mooie uitdagingen, waaronder de opening
van de nieuwe parking aan ’t Zand en de afwerking van de
Katelijnestraat. Na de werkzaamheden zullen we tijdens drukke
momenten ook deze straat kunnen afsluiten voor het verkeer. Zo
krijgen voetgangers en fietsers meer ruimte.
Voor de fietsers komt er een nieuwe fietsverbinding langs het
Veltembos en de plannen van de nieuwe multifunctionele zaal voor
Lissewege, de nieuwe sportzaal voor Koolkerke en de invulling van
de site oude stelplaats De Lijn in Assebroek worden concreet.
We hopen ook dat de Vlaamse overheid voor een doorbraak zal
zorgen in het dossier over kleinere elektrische bussen in onze
binnenstad. Voorts werken we samen met de Vlaamse overheid de
plannen uit voor een grote voetgangers- en fietserstunnel aan de
voorkant van het station.
Met de hulpverleningszone zijn we ondertussen begonnen met
de voorbereidingen van onze nieuwe brandweerkazerne en zodra
de gemeenteraad zijn goedkeuring geeft, zullen we ons nieuw
klimaatplan lanceren. Met dit plan willen we ook in Brugge de
klimaatproblematiek lokaal aanpakken.
Afsluitend richt ik specifiek het woord tot het personeel in de zorg,
de vele vrijwilligers - waaronder die in het vaccinatiecentrum en alle andere stadsgenoten die tijdens de coronacrisis hun
beste beentje voorzetten. In deze woelige tijden betekent jullie
niet-aflatende inzet een wereld van verschil. Daarvoor heb ik
onnoemelijk veel waardering en respect.
In naam van alle Bruggelingen: oprecht veel dank!

Uw burgemeester
Dirk De fauw

CARL TOP
Carl (61) is zaakvoerder van ‘De
Kaasbolle’ in de Smedenstraat. Ruim
veertig jaar geleden startte hij samen met
zijn echtgenote Rosemie deze kaaswinkel
op. In 2019 kreeg Carl een grote klap te
verwerken toen Rosemie plots overleed,
maar zijn gedrevenheid en passie zetten
hem ertoe aan om hun levenswerk
voort te zetten. Hun zoon Gauthier baat
naast de deur een herstelservice voor
smartphones uit.
WAT VIND JE GOED IN DE BUURT?

De Smedenstraat is als winkelstraat ideaal
gelegen tussen ‘t Zand en de Smedenpoort.
Je vindt hier nog steeds een aantal
klassezaken die een bezoek meer dan
waard zijn. Bovendien biedt de komst van
het nieuwe beurs- en congresgebouw heel
wat mogelijkheden. Het is een opsteker
voor onze buurt.

WAT IS JE FAVORIETE PLEK IN DE BUURT?

De zeven kilometer lange vesten liggen
hier vlakbij. De oude bomen ademen
geschiedenis en vormen een weelderig
natuurkader waarin tal van vogels huizen.
Van zoveel moois word ik stil en raak ik
ontroerd.

WAAR BEN JE HET MEEST FIER OP?

Ik ben uitermate trots op ‘De Kaasbolle’. Ik
ben er dagelijks met hart en ziel mee bezig
en kan er al mijn passie kwijt. Het is ons
levenswerk.

WAT WIL JE VERANDEREN IN DE BUURT?

De Smedenstraat is van oudsher een
winkelstraat die elegantie uitstraalt. Er zijn
hier veel mogelijkheden. Als handelaars
hebben we hier een decennialange
reputatie hoog te houden. Nieuwkomers
zijn hier van harte welkom. Samen met
hen willen we de Smedenstraat opnieuw
op de kaart zetten als ondernemende
winkelstraat met diversiteit en klasse.
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BUURT AAN DE BEURT:
Ezelstraatkwartier en
West-Bruggekwartier

VAN KWALITEITSVOLLE DELICATESSEZAKEN EN
GEZELLIGE BRUGSE CHARME TOT STIJLVOLLE
WINKELS EN BESCHERMDE STADSGEZICHTEN
Zoals de naam het aangeeft, ligt het West-Bruggekwartier in de
westelijke hoek van het Brugse centrum. De Boeveriestraat en
de Smedenstraat zijn er de bekendste straten. Beide sluiten aan
op ’t Zand en de Vrijdagmarkt.
Het Ezelstraatkwartier ligt ten noordoosten van het WestBruggekwartier, tussen de vesten van de tweede omwalling en
de binnenreien, de oorspronkelijke omwalling van Brugge.
LOPENDE EN GEPLANDE PROJECTEN

- Het BMCC: een nieuw beurs- en congrescentrum
Eind 2015 werd de eerste aanzet gegeven om op het Beursplein een
nieuw beurs- en congrescentrum op te trekken. Onlangs opende het
Beurs-, Meeting en Congrescentrum (BMCC) officieel de deuren.
Dankzij het BMCC kan Brugge tegemoetkomen aan de hedendaagse
noden en behoeften van de beurs- en eventsector.
- Actieplan voor de Smedenstraat
Stad Brugge en de lokale politie pakken uit met een actieplan dat de
Smedenstraat een upgrade moet geven. De Stad huurt er twee jaar
een pand waar het team Centrummanagement actief is.
Dit stadspand (Smedenstraat 37) is intussen een ondernemend,
creatief, inclusief en buurtversterkend knooppunt. Het team is een
aanspreekpunt voor de plaatselijke ondernemers en handelaars en
wijst starters, shoppers en andere bezoekers op de vele troeven in
de buurt. De etalage staat ter beschikking van de lokale handelaars
en starters kunnen er hun ideeën testen met een pop-up. In
samenspraak met de handelaars werden de winkelramen tijdens
de eindejaarsperiode versierd met sfeervolle tekeningen. De
beleveniswandeling ‘Santa & de Pixies’ bracht jonge gezinnen naar
dit stadsdeel.
Het nieuwe Beurs-, Meeting en Congrescentrum (BMCC) om de
hoek zal de buurt en ondernemend Brugge meer opportuniteiten
bieden. De toekomst ziet er dus goed uit.
- Herbestemming Weylerkazerne
Na veertig jaar leegstand krijgt het voormalige 17de-eeuwse
klooster in de Ezelstraat een nieuwe toekomst. Er komt een
woonproject dat de architectuurhistorische waarde van het
beschermde monument zal respecteren. De historische onderste
verdiepingen van het klooster blijven bewaard, maar de recentere
kazerneverdieping krijgt een nieuwe bouwlaag. Bij dit project hoort
ook de aanpak van zes aanpalende panden in de Ezelstraat. Enkele
ervan worden gerestaureerd, de andere worden vervangen door
nieuwbouw.
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Zodra de site klaar is, zal hij plaats
bieden aan appartementen en enkele
handelspanden. Verschillende
binnentuinen, open ruimtes en een
wandelzone zullen zorgen voor
overvloedig groen.
- Heraanleg Sint-Jorisstraat,
Vlamingstraat en Vlamingdam
Al ruim een jaar vinden in de SintJorisstraat, de Vlamingstraat
en de Vlamingdam ingrijpende
werkzaamheden plaats. Alle
nutsvoorzieningen en het
rioleringsstelstel worden er vernieuwd.
Intussen hebben de nutsmaatschappijen
de voorbereidingen afgerond.
De rioleringswerkzaamheden en de
aanleg van de bovenbouw startten
vorig najaar. Over een jaar zou alles
afgewerkt moeten zijn.
- Samen met een team van deskundigen
maakt de Stad voor de komende
24 jaar een beheersplan voor
onze stadsvesten. Dit plan zal de
erfgoedwaarden van de Brugse
vesten versterken. Je leest er meer
over op www.brugge.be/centrum/
beheersplanvesten.

MOBILITEIT

- Buurtbewoners die hun fiets veilig
willen stallen, kunnen een fietstrommel
huren. De dichtstbijzijnde vind je op
de Buiten Boeverievest (Sint-Andries)
en op het kruispunt van de Gulden
Vlieslaan met de Pater Damiaanstraat.
Meer info en voorwaarden:
www.brugge.be/fietsenberginghuren.
- Particulier autodelen kan in deze
buurten met Dégage en Cozywheels.
Bekijk de mogelijkheden of schrijf je in
als autodeler op www.degage.be en/of
www.cozywheels.be.

VERENIGINGEN EN VRIJE TIJD

- In deze buurten zijn er verschillende
voorzieningen en verenigingen voor
de jeugd: Jeugdkoor Cantores Primo
(Naaldenstraat 7), KAJ Brugge,
KSA Spiko, Brugse Socio-Culturele
Jongeren, Jeugdwerkgroep Ruimtevaart
en 39e FOS De Menapiërs (allen
Mortierstraat 31), Reisbib Wegwijzer
(Beenhouwersstraat 9) en Fiorettikoor
(Boeveriestraat 16).
Route 36 - de werkplek van JAC, LOGiN,
jongerenwerking ‘t Salon, Buurtsport,
Brugge(n) voor jongeren en de
preventiewerkers – heeft Vlamingdam
36 als thuisbasis.
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- In West-Brugge zijn de verenigingen
studentenfanfare Ad Omnes (The
Student Village, Hauwerstraat 3b) en
HuisvandeMens (Hauwerstraat 3c)
actief.
- De plaatselijke buurtcomités zijn
Romboudswijk, Bobintje en Boeverie.
- Zaalverhuur:
- Joseph Ryelandtzaal, Achiel Van
Ackerplein 3. Reserveer via
www.brugge.be/zaal-van-stadbrugge-huren.
- Beurs-, Meeting- en Congrescentrum
(BMCC), Beursplein 1. Info via
bmccbruges.com/contact.
- The Student Village,
Hauwerstraat 3b. Reserveer
via bruggestudentenstad.be/nl/
zaalverhuur.
- Fuifzaal Cachot, Hauwerstraat 3.
Reserveer via hetentrepot.be/zalen/
fuifzaal-cachot.
- Sint-Godelieveabdij (Brugge
Foundation), Boeveriestraat 45. Info
via detuinvanheden.be.
- De Brug, Centrum voor het Vrije
Denken en HuisvandeMens,
Hauwerstraat 3a. Surf naar
www.vrijzinnigbrugge.be/zaalverhuur.
- Wie het groen wil opzoeken, kan
terecht op de vesten en het Pastoor
Van Haeckeplantsoen en in het Koning
Albert I-park en het Professor
Dr. J. Sebrechtspark.
- Er is een speelplein in het Professor Dr.
J. Sebrechtspark (Beenhouwersstraat).
- Je vindt een boekenruilkastje aan The
Student Village (Hauwerstraat 3b).

- Stedelijke Nijverheids- en
Taalleergangen (SNT), lesplaatsen:
Vlamingstraat 55 en Hugo
Losschaertstraat 5
CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING
- Vrij CLB De Havens (basisonderwijs
en secundair onderwijs),
Sint-Maartensbilk 2
- CLB Connect, Klaverstraat 49

DIENSTVERLENING

- Huis van de Bruggeling, Frank Van
Ackerpromenade 2 (Stationsplein),
info@brugge.be, 050 44 8000
- Hoofdbibliotheek Biekorf,
Kuipersstraat 3, 050 47 24 00

LOKALE POLITIE

WIJKKANTOOR
Regio Centrum, Kartuizerinnenstraat 4,
pz.brugge.centrum.leiding@police.belgium.eu,
050 44 12 10
WIJKINSPECTEURS
- Matthias Pitellioen (Weyler),
matthias.pitellioen@police.belgium.eu,
0471 43 19 76
- Philip Malbrancke (Centrum West),
philip.malbrancke@police.belgium.eu,
0471 43 39 22

GEMEENSCHAPSWACHTEN

Nand Kessels (West-Brugge en
Weyler) en Natasja Hosten (Sint-Gillis),
gemeenschapswacht@brugge.be,
050 32 34 97.

SCHOLEN

BASISSCHOLEN
- Innovatieve Basisschool De
Springplank, Hugo Losschaertstraat 5
- GO! Basisschool Brugge Centrum,
Vrijdagmarkt 12
- Vrije Basisschool Het Kleurenpalet,
Groenestraat 27
SECUNDAIR ONDERWIJS
Technisch Instituut Heilige Familie,
Oude Zak 38
HOGER ONDERWIJS
Howest, Sint-Jorisstraat 71
VOLWASSENENONDERWIJS
- CVO MIRAS, lesplaatsen: Koning Albert Ilaan 1.2 en Boeveriestraat 73

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 mensen uit je
straat of buurt.
Voor de kwartieren Ezelstraat, SintGillis en Burg kun je aanmelden met
de buurtcode J4G6Z. Voor het WestBruggekwartier is de buurtcode 58VBD.
De mobiele app voor iOS is beschikbaar
in de App Store, voor Android in de Play
Store. Meer info op www.brugge.be/hoplr.

Aan de lijst met Koolkerkse verenigingen
in het Stadsmagazine van november 2021
voegen we de lokale afdeling van Femma
toe. Surf naar www.koolkerke.eu,
www.femma.be/nl/groep/koolkerke of naar
de Facebookpagina ‘Femma Koolkerke’
voor een overzicht van de vele activiteiten
die deze geëngageerde vrouwenbeweging
organiseert.
De redactie is er zich van bewust dat
opsommingen in de ‘Buurt aan de beurt’rubrieken soms maar een deel van het
ruime buurtaanbod bevatten. De selectie
bestaat vooral uit de grootste, de nieuwste of
de minder bekende verenigingen.

Ezelstraatkwartier en
West-Bruggekwartier
in cijfers:
0,89

Deze kwartieren hebben een
gezamenlijke oppervlakte
van 0,89 km².

3.668

Er zijn 3.668 brievenbussen.

3.971

Er wonen 3.971 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 het
Ezelstraatkwartier en het
West-Bruggekwartier vind je op
www.brugge.be/deelgemeenten/
brugge-centrum.

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

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

Nieuw Beurs-, Meeting- en
Congrescentrum (BMCC)
geopend
Het nieuwe Beurs-, Meeting- en Congrescentrum ging op
18 december 2021 officieel open. Die dag werden ook het
vernieuwde Beursplein en een nieuw kunstwerk voorgesteld.
Het nieuwe Beurs-, Meeting- en Congrescentrum is de ideale locatie
voor bijzondere events, congressen en beurzen. De indrukwekkende
benedenverdieping heeft een oppervlakte van 4.500 m² en dient
perfect voor beurzen en grotere publieksevenementen. Wanneer de
grote glaspartijen van de beurshal worden opengezet, transformeert
het geheel in een groot overdekt plein. Het congresgedeelte op de
bovenverdiepingen biedt plaats aan ruim vijfhonderd personen.
Als de coronamaatregelen het toelaten, zullen in het BMCC dit jaar
nog tal van congressen en andere activiteiten plaatsvinden. Ook
grote publieksevents zoals de Euroschlagerparade en het Brugs
Bierfestival staan op de planning.
Wil je een event, beurs, vergadering of congres organiseren in het
BMCC? Contacteer dan directeur Sarah Cornand via
info@bmccbruges.com of 050 89 35 47.
BMCC, Beursplein 1, 8000 Brugge
www.bmccbruges.com
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Kisses from Bruges
Valentijn in Brugge associeer je misschien
met charmante bruggetjes en sierlijke witte
zwanen, maar onze stad heeft nog veel meer
te bieden op dat vlak. In deze periode maken
de lokale handels- en horecazaken het
romantische Brugge nog specialer.
Trek met je geliefde de winkelstraten in en
breng een bezoekje aan de toffe shops die je
hart doen smelten. Spring zeker ook binnen
in een van de eetzaken. Zij geven culinaire
hoogstandjes een romantische toets.
Om je te bedanken dat je in Brugge shopt,
bieden de Stad en de deelnemende zaken je
tijdens het weekend net voor Valentijn graag
een ‘Kisses from Bruges’-lippenbalsem aan
(zolang de voorraad strekt).
Op www.brugge.be/valentijn22 ontdek je de
deelnemerslijst.
www.brugge.be/shopping
@shoppingbrugge

Mag je parkeren op laadplaatsen?
Om tegemoet te komen aan het stijgend aantal
elektrische en hybride wagens, komen er ook
in Brugge steeds meer publieke laadpalen.
Dat is een goede evolutie, maar hoe zit dat met
parkeerplaatsen met een laadpaal? Wie mag
parkeren op zo’n laadplaats? Je krijgt de regels
nog eens op een rijtje.
Volgens het verkeersreglement moet een
parkeerplaats voor elektrische voertuigen
(bijvoorbeeld aan laadpalen) worden aangeduid
met een blauw verkeersbord met een witte P.
Daaronder hangt een bord met het symbool van
een stekker of van een stekker met een specifiek
voertuig erbij. In dit laatste geval gaat het om
een parkeerplaats met een oplaadpunt voor die
specifieke voertuigen. Deze combinatie van borden
geeft aan dat parkeren op die plaats voorbehouden
is voor elektrische voertuigen.
In de Brugse binnenstad hangt onder beide borden
het blauwe bordje ‘betalend’. De laadplaatsen in
de binnenstad zijn dus voor iedereen betalend, ook
als je een geldige parkeervergunning hebt. De Stad
neemt deze maatregel om te vermijden dat een
elektrisch voertuig langere tijd op dezelfde plaats
blijft staan, waardoor andere e-rijders er hun
wagen niet kunnen opladen.
Voor laadplaatsen in een blauwe zone gelden
dezelfde parkeerbeperkingen: maximum vier
uur parkeren met een blauwe parkeerschijf. Op
laadplaatsen op gemeentepleinen (Sint-Michiels,
Sint-Kruis, Gaston Roelantsplein) mag je tijdens
het opladen maximaal twee uur parkeren.
Houd er rekening mee dat tijdens het laden alle
parkeerregels gelden. Als je deze niet naleeft,
kan je dat een retributie kosten van 30 euro per
overtreding.
Wie geen elektrische wagen heeft en toch
op een laadplaats parkeert, overtreedt het
verkeersreglement en is strafrechtelijk
vervolgbaar. De politie kan in dat geval
verbaliseren.
Een hoop regels dus, maar eigenlijk onthoud
je best deze: een laadplaats neem je in om een
elektrische wagen op te laden en niet om er te
parkeren.

www.brugge.be/laadpalen-elektrische-voertuigen
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Tunnel vervangt twee overwegen in Sint-Andries
Stad Brugge en Infrabel bereikten een princiepsakkoord om
in Sint-Andries twee spooroverwegen op de drukke spoorlijn
Brussel-Oostende (L50A) te vervangen door een tunnel. Het gaat
om de overwegen van de Grote Moerstraat en de Pastoriestraat.
De tunnel zal worden aangelegd tussen de beide in.
De spoorinfrastructuurbeheerder en het stadsbestuur
overlegden al enige tijd over een volwaardig alternatief voor
deze twee overwegen. Dit akkoord zal het lokale verkeersverloop
veiliger en vlotter maken. Het is ook een goede zaak voor
de spoorveiligheid, de stiptheid en de capaciteit van het
treinverkeer.

VEILIGHEIDSSTRATEGIE

Statistieken tonen dat er in België elke week een ongeval
gebeurt aan een overweg. Maandelijks valt daarbij een dodelijk
slachtoffer. Tijdens het eerste semester van 2021 gebeurden er
zeventien ongevallen aan overwegen. Daarbij vielen vijf doden
en drie zwaargewonden. Deze cijfers moeten drastisch naar
beneden. Infrabel en de lokale overheden doen er dan ook alles
aan om de veiligheid aan overwegen te verhogen. De beste
manier is om ze af te sluiten en/of te vervangen door bruggen,
tunnels, parallelwegen of fietspaden.
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TOEKOMSTBEELD

Beide overwegen worden pas afgesloten wanneer de tunnel
volledig klaar is. De komende maanden wordt een gedetailleerd
ontwerp uitgewerkt, in nauw overleg met de betrokken eigenaars
van de aangrenzende percelen. In het voorjaar van 2022
organiseren Infrabel en Stad Brugge hierover een infomoment
voor de buurt.

DRUKSTE SPOORLIJN VAN BELGIË OP TERMIJN
ZONDER OVERWEGEN?

De spoorlijn Brussel-Oostende is de drukste van ons land.
Tussen Brussel en Brugge zijn er geen overwegen meer, maar
op het stuk tussen Brugge en Oostende bestaan er nog zeven.
Door dit recente akkoord verdwijnen er daarvan binnenkort twee.
Infrabel doet er met de lokale besturen alles aan om op termijn
ook de overige vijf te sluiten en te vervangen door volwaardige
mobiliteitsalternatieven.

www.brugge.be/mobiliteit-en-verkeer

Vrijwilligers gezocht
Na bijna twee jaar corona blijft het een huzarenstukje om de broodnodige zorg te blijven aanbieden. Ook
in Brugge trekken de directies en de koepels aan de alarmbel. Er zijn creatieve oplossingen nodig, maar
er is ook nood aan solidariteit.
De Stad vraagt alle Bruggelingen om zich indien mogelijk in te zetten als vrijwilliger in de zorgsector.
Hieronder vind je een kleine selectie van vacatures. Op www.brugge.be/vrijwilligerswerk staat een
ruimer aanbod.

LIVINGWERKING

In de livings van woonzorgcentrum Westervier komen de bewoners samen om elkaar te ontmoeten, de krant
te lezen, een spel te spelen of een maaltijd te nuttigen. Ben je sociaal en hulpvaardig en wil je samen met de
leefouder deze werking ondersteunen? Laat dan iets van je horen. Je komt terecht op een warme, toffe plek
in een enthousiast team met collega-vrijwilligers.
Westervier (Curando West)
Leen Verlé
leen.verle@curando.be
0472 01 08 29

GROENE VINGERS

Oranje is een open en toegankelijke organisatie die zich richt tot alle personen met een (vermoeden van)
beperking. In de woongroep van Oranje in de Ganzenstraat wonen elf volwassenen met een verstandelijke
beperking. De organisatie zoekt een vrijwilliger met een hart voor tuinieren die samen met de bewoners de
stadstuin wil onderhouden. Ook voor andere taken in huis zoekt men nog helpende handen.
Oranje
Jana Bouttelisier
vrijwilligers@oranje.be
050 33 83 97

LUNCHHULP

Ter Dreve zoekt kindvriendelijke vrijwilligers die willen helpen met de maaltijden en bij het middagtoezicht.
Samen met de leerkrachten sta je van 11.45 tot 13.15 uur in voor een groepje van zeven kinderen.
Heb je een of meer middagen vrij en zie je dit engagement zitten? Neem dan contact op voor een
kennismaking.
Viro
Marthe Debrouwere
vrijwilligers@virovzw.be
0490 57 51 89

VLOT TRANSPORT

Ben je een of meerdere dagen per week beschikbaar rond de middag?
Ben je een goede organisator en ben je zelfstandig en sociaal?
WZC Herdershove zoekt vrijwilligers die gezonde middagmaaltijden willen thuisbezorgen bij mensen die
minder goed ter been zijn. Je geniet van verschillende personeelsvoordelen.
Herdershove (Curando Noord)
Emmy Simaey
emmy.simaey@curando.be
0473 65 07 96
Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge
vrijwilligerscentrale@brugge.be
050 44 82 22
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Gezocht: rijbuddy’s

Tournée Minérale: een
maand zonder alcohol
In februari blaast Tournée Minérale zes kaarsjes uit.
De campagne van De Druglijn roept iedereen op om in
februari 2022, voor het eerst of opnieuw, een maand
geen alcohol te drinken.

EDITIE 2022: VOEL JE VRIJ MET TOURNÉE
MINÉRALE

Ben je in het bezit van een rijbewijs en beschik je
over een goede kennis van het verkeersreglement?
Heb je een beetje tijd, veel geduld en een positieve
ingesteldheid? Rijd je bovendien al acht jaar zonder
zware overtredingen? Stel je dan kandidaat om
rijbuddy te worden.
Als rijbuddy begeleid je in een oefenwagen mensen
die al een voorlopig rijbewijs hebben en extra willen
oefenen. Zo stijgen hun slaagkansen tijdens het
praktijkexamen.

De focus van de campagne ligt dit jaar op je vrij voelen
met Tournée Minérale: vrij van een kater met een
verloren dag tot gevolg, vrij van sociale druk om te
drinken en vrij om tijdens de rest van het jaar op een
doordachte manier zelf te bepalen wanneer je wel of
niet een glas drinkt.
De keuzevrijheid is tijdens deze maand zonder
alcohol ook verzekerd dankzij het grote aanbod aan
alcoholvrije dranken in de supermarkten en de horeca.
Er zijn weer verschillende ‘Minérale bars’ die inzetten
op een goed alcoholvrij aanbod. Je ontdekt ze allemaal
op www.tourneeminerale.be.

OP JE GEZONDHEID

Dit project is een samenwerking met Avansa Brugge.

Ga de uitdaging aan en drink in februari 2022 geen
alcohol, want ook zonder kun je je perfect amuseren.

Wil je meer info of ben je kandidaat?
Mail dan naar baraa.khadra@avansa-brugge.be.

www.tourneeminerale.be
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Brugge krijgt
Pleegzorglabel

Noodhulp DR Congo

128 Brugse gezinnen bieden een thuis aan
ruim 160 kwetsbare kinderen, jongeren en
pleeggasten. Dankzij het ‘Pleegzorglabel’
dat de Stad onlangs kreeg van Pleegzorg
West-Vlaanderen, krijgen deze pleeggezinnen
extra ondersteuning. Op vertoon van hun
pleegzorgattest kunnen ze bijvoorbeeld
onderwijscheques krijgen waarmee ze de
schoolkosten kunnen betalen van de kinderen
en jongeren die ze opvangen.
Als Pleegzorgstad wil Brugge dat meer
kinderen, jongeren en volwassenen met een
beperking of een psychiatrische achtergrond
hier een warme thuis vinden. Door de
campagnes van Pleegzorg mee uit te dragen,
zal de Stad helpen in de zoektocht naar
kandidaat-pleeggezinnen.
Wil je graag meer info? Surf dan naar
www.pleegzorg.be of bel naar 051 200 222
om een infopakket aan te vragen.
Meer info over onderwijscheques?
www.brugge.be/onderwijscheques
050 47 55 15

Eind mei 2021 barstte in DR Congo de vulkaan Nyiragongo
uit, op zo’n 15 kilometer van de stad Goma. De impact van de
ramp was enorm. Lokaal werden 6.000 tot 8.000 gezinnen
getroffen. Modderstromen vernielden woningen en velden.
Honderdduizenden mensen sloegen op de vlucht naar naburige
steden. Door de schade aan de luchthaven van Goma konden
vliegtuigen met (hulp)goederen uit Kinshasa, Ituri en buurland
Rwanda er niet landen.
De Brugse vzw Nsanga deed een beroep op het noodhulpfonds
van de Stad. Via de partnerorganisatie UPDDHE draagt
deze vereniging bij aan een verbetering van de sociaaleconomische situatie van de vrouwelijke slachtoffers van
de vulkaanuitbarsting. In de getroffen regio zorgen vrouwen
namelijk voor 95% van de inkomsten die nodig zijn om hun gezin
te ondersteunen. Door de uitbarsting vielen de inkomsten uit
landbouw en andere activiteiten weg.
Nsanga kreeg een toelage van 5.000 euro van het noodhulpfonds
van Stad Brugge. Daarmee worden concrete voorstellen
ondersteund die werden voorgedragen door de vrouwen uit het
dorp Bohene. Deze voorstellen omvatten acties waarmee ze in
hun basisbehoeften kunnen voorzien.
www.brugge.be/diversiteit-en-noord-zuidbeleid
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Interview
RIKA NOTEBAERT EN FILIPPO FIORENTINI OVER SAMEN NEDERLANDS OEFENEN
In Brugge wonen niet minder dan 143 verschillende nationaliteiten samen. Omdat een gezamenlijke taal een
van de sleutels tot integratie is, zet de Stad in op oefenkansen Nederlands. Daartoe behoren ook de wekelijkse
‘Praattafels’ die plaatsvinden op vijf verschillende locaties. Filippo Fiorentini en Rika Notebaert nemen hieraan
deel in Buurtcentrum De Balsemboom. Filippo doet dit als anderstalige deelnemer,
Rika als Nederlandstalige vrijwilliger.
WAT ZIJN PRAATTAFELS EN WAAROM IS DIT OEFENAANBOD BELANGRIJK?
FILIPPO FIORENTINI Ik kom uit Italië en woon intussen anderhalf jaar
in Brugge. Ik heb lessen Nederlands gevolgd, maar er is een
groot verschil tussen wat je leert op school en het praten zelf.
Om een taal goed te kunnen spreken, moet je vooral oefenen en
dat kan tijdens de Praattafels. De taal van de mensen spreken
is belangrijk om je thuis te voelen in een nieuw land. Daarnaast
leer ik er ook heel wat mensen kennen. De Praattafels zijn
belangrijk om mij hier goed te kunnen integreren.
RIKA NOTEBAERT Praattafels zijn ontmoetingsmomenten
waar het Nederlands wordt geoefend. Anderstaligen en
Nederlandstaligen gaan er met elkaar in gesprek via spel en
specifieke methodieken. Het is geen les maar een oefenkans.
Anderstaligen moeten zoveel mogelijk aan het woord komen op
een niet-schoolse manier. Praattafels zijn een basismodule en
kunnen een opstap betekenen naar andere (oefen)initiatieven.
Deelnemers kunnen gratis meedoen. Inschrijven is niet nodig.

WIE ZIJN DE ANDERSTALIGE DEELNEMERS?

R. NOTEBAERT Het zijn meestal mensen die hier nog niet zo lang
wonen, maar er doen ook anderstaligen mee die hier al wat
langer zijn en hun Nederlands willen verbeteren. Het zijn
overigens niet altijd vluchtelingen. Sommige deelnemers zijn de
liefde gevolgd, terwijl anderen hier verblijven omwille van hun
job of hun studies.
F. FIORENTINI Heel wat anderstalige Bruggelingen hebben weinig
contact met Nederlandstaligen. Ze wonen vaak alleen of
zien enkel mensen uit hun eigen netwerk waarmee ze geen
Nederlands spreken. De Praattafels maken het verschil. Het
is een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen,
vriendschappen op te bouwen of vragen te stellen. Het sociale
aspect is dus minstens even belangrijk.

De Praattafels zijn belangrijk
om mij hier goed te kunnen
integreren
TOT SLOT: WAAR DROMEN JULLIE NOG VAN?

F. FIORENTINI Ik genoot een opleiding als ingenieur, maar ik ben
gepassioneerd door natuurkunde. Het is mijn droom om hier in
België een nieuwe universiteit op te richten die de focus legt op
fysica. Dat is alvast een hele goede reden om mijn Nederlands
nog te verbeteren en een goede motivatie om te blijven
deelnemen aan de Praattafels.
R. NOTEBAERT Door corona liggen heel wat oefenmogelijkheden
even stil. De nood aan het verder oefenen is overduidelijk
aanwezig bij heel wat anderstalige Bruggelingen. Ik hoop dan
ook dat we binnenkort alle activiteiten weer kunnen opstarten en
dat nog meer begeesterde vrijwilligers de weg vinden naar onze
initiatieven. Tegelijk is het mijn wens dat nog meer anderstaligen
die worstelen met de taal, het alleen zijn of hun administratie, de
weg vinden naar de juiste diensten. Zeker ook voor hen kunnen
de Praattafels een eerste stap zijn.

ZIJN ER BEHALVE DE PRAATTAFELS NOG ANDERE MOGELIJKHEDEN OM HET
NEDERLANDS TE OEFENEN?

R. NOTEBAERT Zeker. Zo is er bijvoorbeeld de meertalige
theatergroep Mozaïek waar anderstaligen en Nederlandstaligen
samenwerken aan een toneelstuk dat wordt opgevoerd voor een
groot publiek. Het Nederlands oefenen staat er centraal, maar
het is ook een leuke manier om nieuwe mensen te ontmoeten en
de passie voor toneel te delen.
F. FIORENTINI Ik neem pas sinds september deel aan de Praattafels
maar ik wil in de toekomst ook andere mogelijkheden ontdekken.
Mozaïek wordt trouwens ook in Buurtcentrum De Balsemboom
georganiseerd. Ik woon in de buurt, dus kan ik bij een volgende
editie misschien aansluiten.
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www.brugge.be/oefenkansen-nederlands
Wil je op regelmatige basis anderstaligen ondersteunen bij het
oefenen van hun Nederlands? Of ben je anderstalig en wil je
beter Nederlands leren spreken? Stuur dan een mailtje naar
praattafelbrugge@gmail.com.
Ook via het Taalpunt Nederlands in de bibliotheek kun je
Nederlands leren of oefenen. Surf naar
brugge.bibliotheek.be/taalpunt-nederlands voor meer info.

Phishing: laat je niet vangen
WAT IS PHISHING?

BESCHERM JEZELF EN ANDEREN

Cybercriminelen proberen altijd misbruik te maken van je
vertrouwen en spelen vaak in op angst. Laat je niet vangen.

WAT ALS JE TWIJFELT?

Phishing is online oplichting waarbij fraudeurs bankgegevens,
persoonlijke codes en andere info van hun slachtoffers willen
bemachtigen. Dit gebeurt voornamelijk via e-mail, sms,
Whatsapp of sociale media. De berichten die je krijgt bevatten
een verdachte bijlage, een link naar een valse website of de
vraag om een onbetrouwbare app te downloaden.

HOE WERKT PHISHING?

Het phishingbericht kan een link bevatten naar een website waar
men je vraagt om je persoonlijke bankcodes of wachtwoorden in
te geven. Als je dat doet, geef je de oplichters vrije toegang tot je
bankrekening of een andere account.
Sommige phishingberichten bevatten een bijlage die je
moet openen of de vraag om een app te downloaden. Zo
kan de oplichter een virus op je toestel installeren en je
contactgegevens gebruiken, je wachtwoorden kopiëren of andere
persoonlijke gegevens stelen.

Iedereen krijgt wel eens een verdacht bericht. Blijf waakzaam en
wees oplichters te slim af:
- Klik niet op links of bijlagen in het bericht.
- Deel nooit persoonlijke codes of wachtwoorden.
- Stuur het bericht door naar verdacht@safeonweb.be (bij een
sms volstaat een screenshot).
- Verwijder het bericht.
Wees altijd op je hoede. Open als je twijfelt geen links of bijlagen
en neem op een andere manier contact op met de afzender.
Bel je vrienden of stuur een sms of een bericht via sociale
media. Komt het bericht niet van hen, laat hen dan weten dat hun
account is gehackt.
Bij sommige sociale netwerken kun je berichten als ‘vals’
markeren.
Bij verdachte berichten van organisaties of bedrijven ga je naar
hun site en controleer je of die ‘dringende’ actie bestaat. Als je
niets terugvindt, kun je hen ook even bellen.
Op www.safeonweb.be vind je heel wat praktische tips en een
phishingtest.
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Digi-welcome: de wereld
aan je vingertoppen

iPad-lessenreeks
Digisenior

Steeds vaker hebben we een computer nodig om lessen te
volgen, huiswerk te maken of afspraken vast te leggen. Daarom
lanceerden OCMW Brugge, het Huis van het Kind en Stad Brugge
in maart 2020 ‘Digi-Welcome: de wereld aan je vingertoppen’. Dit
project wil Brugse vrouwen van niet-Belgische origine digitaal
vaardig maken.

Op woensdagen 27 april, 4 mei en 11 mei, telkens van 9.30 tot
11.30 uur (onthaal vanaf 9.00 uur), maken leerlingen van het
zesde jaar informatica van het VHSI senioren wegwijs in de
digitale wereld.

Alle deelnemers ontvangen een laptop met webcam. In groepjes
van tien volgen ze ook de achtdelige basiscursus ‘Werken met de
laptop’. Daarnaast kunnen ze rekenen op de Brugse Digi-Dokters
om technische computerproblemen op te lossen. Ze krijgen
ook hulp bij het downloaden van programma’s waarmee ze vlot
online kunnen communiceren. Het hele pakket is volledig gratis.
De volgende lessenreeks start in maart 2022.
‘Digi-Welcome: de wereld aan je vingertoppen’ wordt
gesubsidieerd door de Koning Boudewijnstichting en is een
samenwerking tussen Avansa Brugge, Ligo Brugge, OCMW
Brugge, Stad Brugge en Wieder vzw.
Wil je deelnemen? Neem contact op met Bart Hollevoet via
vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be, 050 32 74 96 of
0496 90 50 15.
Vermeld je naam, geboortedatum en hoe en wanneer je
bereikbaar bent voor een kennismakingsgesprek.
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In het VHSI zijn er twee lessen over de iPad thuis en op reis,
handige apps en sociale media. De derde les vindt plaats in
Hoofdbibliotheek Biekorf en gaat onder meer over opzoeken op
het internet en het gebruik van het digitale zoeksysteem ‘Mijn
Bibliotheek’.
Tijdens de lessen krijgen de senioren individuele ondersteuning
van een student. Alle deelnemers ontvangen een door de
leerlingen gemaakte syllabus, opgesteld in begrijpelijke taal.
Thuis kunnen ze rekenen op de mobiele digibrigade: studenten
die computerproblemen komen oplossen.
Deelnemen kost 5 euro per persoon.
Inschrijven doe je via vhsi@vhsi.be of 050 40 68 68.
Er wordt enkel gewerkt met de iPad (Apple). Vermeld dus zeker
of je je eigen toestel meeneemt. Tien cursisten kunnen een iPad
van de school gebruiken.
VHSI, Spoorwegstraat 14/7, 8200 Sint-Michiels
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge

Langer zelfstandig thuis
dankzij nieuwe technologie
Brugge kent een sterke vergrijzing. Vandaag is een op de vier
Bruggelingen ouder dan 65 jaar en tegen 2030 wordt dit een op
de drie. Met het Europese ‘Interreg Age’in’-project willen
Stad Brugge, OCMW Brugge en Mintus het langer kwalitatief,
gelukkig en zelfstandig thuis wonen van ouder wordende
stadsgenoten ondersteunen. Een van de pijlers is het verkennen
en aanbieden van innovatieve technologie. Het voorbije jaar deden
Hogeschool VIVES en Mintus hier uitgebreid onderzoek naar.

POP-UPS

Sinds oktober 2021 organiseren de projectpartners
van Age’in pop-ups met de titel ‘Gezond en fit in eigen
huis’. Deze demonstratienamiddagen vinden plaats in de
verschillende buurtcentra. Ze richten zich op ouder wordende
buurtbewoners en hun mantelzorgers. De deelnemers
maken er kennis met `Langer thuis in eigen huis’, de nieuwe
dienstverlening van Mintus. Ze krijgen gratis advies over
slimme woningaanpassingen en ondersteuningsmiddelen die de
levenskwaliteit in eigen huis verbeteren.
Tijdens de pop-ups krijgt iedereen ook de kans om te
experimenteren met klassieke hulpmiddelen en de nieuwe
zorgtechnologie. Het is meteen een ideale gelegenheid om
mensen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

WORKSHOPS SMARTPHONE

Het Age’in-project verbindt zich ook met partners en
samenwerkingen in Brugse buurten. Zo polste het buurtcomité
Meersen8000 bij de buurtbewoners naar een vormingsaanbod
over digitale communicatie. De bevraging werd afgenomen
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en besproken met de Brugse afdeling van het Centrum voor
Basiseducatie Ligo. Het initiatief resulteerde in een vorming op
maat in de buurt.
In oktober 2021 startten de eerste workshops ‘Smartphone voor
beginners’. Dankzij de samenwerking met het ‘Huis met Vele
Kamers’ vinden deze plaats in De Meersen, in het hart van de
buurt. Ouder wordende buurtbewoners krijgen er de kans om
samen het gebruik van de smartphone te verkennen. Op die
manier leren ze ook de plaatselijke initiatieven en dienstverlening
beter kennen.
De volgende pop-ups vinden plaats op vrijdag 25 februari in
buurtcentrum Ter Leyen (Kroosmeers 1, 8310 Assebroek) en op
vrijdag 22 april in Ten Boomgaarde (Ter Beke 27,
8200 Sint-Michiels). Inschrijven is vereist.

Wil je meer info over de technologie of ben je geïnteresseerd in
advies aan huis? Contacteer Zoë Claes via zoe.claes@mintus.be of
050 32 78 89.
Wil je meer weten over het organiseren van een vorming in jouw
buurt? Contacteer Maarten Demeyer via
maarten.demeyer@ligo-regiobow.be of 050 34 15 15.
Je kunt ook contact opnemen met de Vrijwilligerscentrale via
vrijwilligerscentrale@brugge.be of 050 44 82 22.

‘Vier het Leven’ neemt ouderen mee uit
Sinds oktober 2021 is Brugge een waardevol project rijker.
‘Vier het Leven’ organiseert uitstappen voor ouderen die
niet meer kunnen deelnemen aan culturele activiteiten.
De deelnemers worden van deur tot deur begeleid door
een vrijwilliger. Ter plaatse genieten zij samen van een
cultuurvoorstelling en een drankje.

OPSTART IN BRUGGE

‘Vier het Leven’ bestond al in Gent en in KortenbergSteenokkerzeel en startte op 23 oktober 2021 in Brugge.
De Brugse vrijwilliger Christine pikte toen Daniel, Resi en
Claudine als allereerste deelnemers op in Residentie Ten
Eeckhoute aan de Garenmarkt. Op het programma stond een
voorstelling in het Concertgebouw.
Ter plaatse krijgen de ouderen de meest toegankelijke
plaatsen en kunnen ze onbezorgd genieten. Tijdens een
drankje voor en na de voorstelling voeren ze een gezellige
babbel. Zo leren ze elkaar beter kennen en is er tijd voor een
grondige nabespreking. Daarna brengt de vrijwilliger iedereen
veilig terug thuis.
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SAMEN GENIETEN VAN CULTUUR

Op hogere leeftijd aan cultuur participeren is niet altijd evident.
Er ontstaan verschillende drempels, zoals fysieke klachten of het
verlies van een partner. ‘Vier het Leven’ biedt een oplossing en
zorgt voor begeleiding op maat. Met de cultuurhuizen zoekt de
vereniging vooraf oplossingen voor mensen die minder mobiel
zijn. Zo kunnen ouderen actief blijven en genieten van kunst en
cultuur. Inschrijven voor een uitstap kan telefonisch of via mail.
Is dit iets voor jou of voor iemand in je familie of omgeving?
Vraag gratis het programmakrantje aan en wie weet staat er
binnenkort een vrijwilliger aan je deur.
info@4hetleven.be
www.4hetleven.be
0479 73 02 30
‘Vier het Leven’ is een initiatief van FedOS vzw en Cera in
samenwerking met Stad Brugge, Concertgebouw Brugge en
Cultuurcentrum Brugge.
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Interview
LILIANE VAN DEN BOSSCHE (66) EN MAURICE VANPARYS (68): VRIJWILLIGERS IN HET VACCINATIECENTRUM
De goede werking van het vaccinatiecentrum staat of valt met de belangeloze inzet van geëngageerde
vrijwilligers. Dankzij hen is de vaccinatiecampagne in Brugge een groot succes.
Liliane Van den bossche en Maurice Vanparys zijn twee van die vrijwilligers die hun taken zeer ter harte nemen.

WAT ZIJN JULLIE TAKEN IN HET VACCINATIECENTRUM?

LILIANE VAN DEN BOSSCHE Ik werk er als steward. Ik begeleid
bezoekers voor ze gevaccineerd worden en meet hun
lichaamstemperatuur. Ik houd ook toezicht in de rustzone waar
iedereen na de vaccinatie vijftien minuten moet wachten. Soms
beman ik ook het ontvangstloket. Elk uur wisselen alle stewards
van taak en dat zorgt voor variatie. Zo zijn we betrokken bij de
volledige werking.
MAURICE VANPARYS Ik ben opgeleid als verpleegkundige en ben
medisch vrijwilliger. Ik dien de vaccins toe en vraag mensen naar
hun medische toestand. Ik maak ook de vaccins klaar voor ze
worden toegediend.

JULLIE ZIJN MINSTENS TWINTIG UUR PER WEEK AAN DE SLAG IN HET
VACCINATIECENTRUM. DAT IS NIET WEINIG. WAAROM DOEN JULLIE DIT
VRIJWILLIGERSWERK?

M. VANPARYS Ik ben heilig overtuigd van het nut van de vaccinatie en
wou echt meewerken aan de vaccinatiecampagne. Het is enkel
door zo veel mogelijk mensen te vaccineren, dat we de druk in
de ziekenhuizen kunnen doen dalen. Ik heb vroeger nog op de
afdeling intensieve zorgen gewerkt, dus ik weet hoe zwaar en
hectisch het daar kan zijn.
L. VAN DEN BOSSCHE Ik wou me graag nuttig maken in het
vaccinatiecentrum en het werk maakt me oprecht gelukkig. Je
laten vaccineren is een heel nobele zaak. Het is de enige manier
om uit deze pandemie te geraken. Je doet het voor jezelf, maar
evenzeer voor je medemens.

IN HET VACCINATIECENTRUM KOMT HEEL WAT VOLK OVER DE VLOER, ZOWEL
MEDEWERKERS ALS BRUGGELINGEN. HOE ERVAREN JULLIE DIE DYNAMIEK?
M. VANPARYS De samenwerking met alle vrijwilligers verloopt zeer
goed. Ik werk vaak samen met medestudenten van vroeger
en leer veel nieuwe verpleegkundigen kennen. Dat is heel
aangenaam.
Er is een grote samenhorigheid tussen de medewerkers. We
delen dezelfde motivatie en hetzelfde doel: zorgen voor de
gezondheid van alle Bruggelingen, zodat we zo snel mogelijk
kunnen terugkeren naar het normale leven.

HEBBEN JULLIE NOG EEN BOODSCHAP VOOR DE BRUGGELINGEN?

L. VAN DEN BOSSCHE De vaccinatie is enorm belangrijk voor de zorg.
Het zorgpersoneel heeft zijn limiet bereikt en enkel zo kunnen
we hen helpen. Ik raad dus iedereen aan om zich te laten
vaccineren. Het is nog niet te laat. Met de vaccinaties redden we
levens en beschermen we volgende generaties.

21

Met de vaccinaties redden
we levens en beschermen
we volgende generaties
M. VANPARYS Ik merk dat vooral jongeren zeer kritisch zijn.
Gelukkig laten veel van hen zich wel vaccineren. Ik heb ook veel
bewondering voor de kinderen die jonger zijn dan twaalf. Ze
tonen zich bijzonder moedig en ze zijn zeer blij als ze hun vaccin
hebben gekregen.
Slechts een minderheid kiest ervoor om zich niet te laten
vaccineren, maar toch brengt dat de ziekenhuizen in de
problemen. Veel zorgpersoneel is niet vertrouwd met intensieve
zorgen en toch moeten ze op die afdeling bijspringen. Dat is verre
van evident. Ik hoop dat mensen dat beseffen.
Ten slotte wil ik alle gevaccineerde Bruggelingen oprecht
bedanken voor de vele mooie en bemoedigende woorden. Ook
alle vrijwilligers verdienen een woord van dank: doe zo voort,
jullie inzet is goud waard!

In het vaccinatiecentrum en het testcentrum in B-Park is extra
hulp altijd welkom.
Wil je meewerken als steward, baliemedewerker of medisch
vrijwilliger? Registreer je dan via planningvacc.habovzw.be.
Ook voor het callcenter in het Huis van de Bruggeling is de Stad
op zoek naar helpende handen. Wie de Bruggelingen telefonisch
te woord wil staan, kan mailen naar info@brugge.be (vermeld
daarbij ‘vrijwilliger callcenter’ in het onderwerp).

Vaccinatiecentrum en testcentrum
in B-Park, Blankenbergse Steenweg 420

VACCINATIECENTRUM:
B-PARK, UNIT 13

TESTCENTRUM:
B-PARK, UNIT 9
- Na ontvangst van je testcode (CTPC-code)
maak je een afspraak op
www.testcovidnwvl.be.
- Draag bij een bezoek een mondmasker,
ontsmet je handen en houd je identiteitskaart
en CTPC-code klaar.
- De testresultaten krijg je via itsme, www.
mijngezondheid.be,
cozo.be, nezuxhealth.be, de CovidSafeBE-app
of de CoronAlert-app.
- Meer info staat op
www.testcovidnwvl.be.
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- Wie nog geen eerste prik kreeg, is nog altijd
welkom in het vaccinatiecentrum. Maak wel
eerst een afspraak op 050 44 8000.
- Draag bij een bezoek een mondmasker,
ontsmet je handen en houd je identiteitskaart
bij de hand.
- Covid Safe Ticket (CST):
- via de CovidSafeBE-app;
- via mijnburgerprofiel.be,
mijngezondheid.be of myhealthviewer.be;
- bel naar 078 78 78 50 om het CST te laten
opsturen naar je domicilieadres;
- in het Huis van de Bruggeling, in
Hoofdbibliotheek Biekorf en in de
buurtcentra van Mintus kun je het
CST laten downloaden en printen.
- Meer info staat op
www.brugge.be/coronavirus. Toch een
medewerker nodig? Contacteer de
vaccinatielijn via vaccinatie@brugge.be
of 050 44 8000.

Doe mee aan
Food Winners Brugge
Maar liefst een derde van het geproduceerde voedsel
wordt niet geconsumeerd. Dat is niet alleen ethisch
onverantwoord, want voedselverspilling is ook
verantwoordelijk voor acht procent van onze totale
CO2-uitstoot. Het is dus hoog tijd voor verandering.
In ons land gaat er per huishouden jaarlijks gemiddeld
88 kilogram of bijna 370 euro aan voeding verloren.
De campagne ‘Food Winners Brugge’ bewees al dat
het mogelijk is om voedselverlies thuis drastisch te
verminderen. Vijftig ambassadeurs en 512 Brugse
huishoudens bespaarden samen 19.662 kilogram voedsel,
goed voor 83.383 euro en 62.918 kilogram CO2.

5.000 FOOD WINNERS, 7 UITDAGINGEN

Het stadsbestuur roept iedereen op om zich te verenigen
tegen voedselverspilling thuis. Het wil vanaf dinsdag
19 april deze uitdaging aangaan met 5.000 Food Winners.
Alle Bruggelingen en Brugse bedrijven, scholen en
organisaties kunnen deelnemen. Schrijf je in op
www.foodwinnersbrugge.be, ook als je je bedrijf, school
of organisatie wilt vertegenwoordigen.
Vanaf april 2022 krijg je in je mailbox zeven uitdagingen
die je helpen om voedselverspilling tegen te gaan.

WIE WORDT DE ULTIEME FOOD WINNER?

Groepen kunnen het tegen elkaar opnemen om de
ultieme Food Winner te worden. Deelnemers beginnen
en eindigen met een meting van hun verspilling en
ontvangen uiteindelijk een rapport. De resultaten
zijn anoniem. De winnaar is diegene met het grootste
engagement. Er zijn ook prijzen per categorie.
VOLG ONS OP

www.foodwinnersbrugge.be
klimaatenmilieu@brugge.be
loick@foodwin.org
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Stad Brugge
ondertekent Lokaal
Energie- en Klimaatpact
Op 25 oktober 2021 keurde de gemeenteraad het
Lokaal Energie- en Klimaatpact Vlaanderen goed. Op
die manier engageert de Stad zich om mee te werken
aan de Vlaamse klimaatdoelen. Stad Brugge krijgt
hiervoor een ondersteuning van 500.000 euro van de
Vlaamse overheid en investeert zelf ook 500.000 euro.
Met het afsluiten van het pact vraagt Vlaanderen om
mee te werken aan minstens een van de vier Vlaamse
klimaatwerven. Ons stadsbestuur kiest ervoor om aan
alle vier bij te dragen, aangezien deze ook werden
opgenomen in het eigen lokaal klimaatplan 2030
(zie hiernaast). Om de Bruggelingen bij dit plan te
betrekken, voegt de Stad er een vijfde werf aan toe.
Met de ondertekening van het Lokaal Energie- en
Klimaatpact wil Stad Brugge werk maken van woningen gebouwrenovaties, ook van het eigen patrimonium.
Het stadsbestuur wil miniwarmtenetten aanleggen
tussen stadsgebouwen, zodat een enkele zuinige
stookplaats deze kan koelen en verwarmen. Het is de
bedoeling om deze miniwarmtenetten op termijn aan te
sluiten op een fossielvrij of fossielarm warmtenet.
De Stad wil de middelen ook aanwenden om de grote
renovatiegolf bij de Brugse woningeigenaars extra aan
te zwengelen via een gerichte begeleiding op maat.
Het Lokaal Energie- en Klimaatpact kiest voor meer
groen en meer ontharding en dat past dan weer
in het klimaatrobuust maken van Brugge. Meer
waterdoorlatende plaatsen en extra groen op straten en
pleinen moeten nog meer zuurstof en leven in onze stad
brengen.
Het Lokaal Energie- en Klimaatpact Vlaanderen werd
officieel ondertekend op 2 december 2021. Ook andere
steden en gemeenten stappen mee in dit traject.
klimaat.brugge.be
energiesparen.be/klimaat
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Ambitieus klimaatplan
2030 is klaar
Brugge neemt zijn volle verantwoordelijkheid in
de wereldwijde klimaatdoelstellingen. Met de
campagne ‘Zorgen voor morgen begint vandaag,
verminder samen met ons je CO2-uitstoot’ roept
de Stad alle Bruggelingen op om mee te doen.
Op basis van een expertenrapport en tientallen
gesprekken met Brugse betrokkenen werd een
ontwerp gemaakt van het ‘klimaatplan 2030’.
Dit plan bevat zeven resultaatgebieden, twintig
werkvelden en meer dan tweehonderd actiepunten.
Het ontwerp wordt in februari ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.
De doelstelling is ambitieus: tegen 2030 wil
Brugge de lokale CO2-uitstoot met bijna de helft
verminderd zien. Daarmee blijft onze stad trouw aan
de klimaatakkoorden van Parijs om de wereldwijde
opwarming te beperken tot 1,5°C.
Om deze klimaatdoelstellingen haalbaar te maken,
roept ons stadsbestuur de Vlaamse, federale en
Europese overheden op om klimaatvriendelijke
maatregelen te nemen omtrent fiscaliteit, regelgeving
en financiële steun.
Daarnaast rekent de Stad op alle Bruggelingen om
mee te zorgen voor morgen en volop te kiezen voor
fossielvrije en duurzame oplossingen.

WAT HOUDT JE TEGEN?

Wil je het lokaal van je vereniging energiezuiniger
maken? Plan je met je buren een informatieavond
over de klimaatdoelstellingen? Heb je een voorstel
om Bruggelingen te laten koken met lokale en
plantaardige ingrediënten?
De projectoproep ‘Zorgen voor morgen begint
vandaag. Wat houdt je tegen?’ ondersteunt goede
ideeën. Ga met je buren, vrienden, collega’s,
je sportclub of vereniging aan de slag met de
klimaatambities, dien je projectvoorstel in voor
dinsdag 15 februari 2022 en maak kans op een
financiële steun tot 5.000 euro.
klimaat.brugge.be
proximitybelgium.be

Brugge zonnestad: samen investeren in
hernieuwbare energie
Ook in Brugge zijn de uitdagingen op het vlak van hernieuwbare energie en vooral zonneenergie bijzonder groot. Om de klimaatdoelstellingen te halen, is tegen 2030 tien keer zoveel
zonne-energie nodig. Dit betekent dat we moeten investeren in degelijke zonne-installaties.
Als je zelf geen zonnepanelen kunt leggen, kun je mee investeren in een van de
zonneprojecten van de Stad. Twee van die projecten worden uitgevoerd door Beauvent. Deze
energiecoöperatieve installeert panelen op de daken van de Magadalenazaal (MaZ) en het
nieuwe beurs- en congresgebouw BMCC. De zonnepanelen op de MaZ zullen jaarlijks een
vierde van de energie leveren die vereist is voor het uitbaten van de zaal. De panelen op het
BMCC zullen evenveel energie produceren als het gezamenlijke jaarlijkse energieverbruik
van een zestigtal gezinnen.
In je eigen zonnepanelen investeren blijft natuurlijk ook een uitstekend idee. Je bespaart niet
enkel op je energiefactuur, maar je maakt je woning en de stad ook klaar voor een fossielvrije
toekomst. Op klimaat.brugge.be staat hoe je dit vlot en veilig kunt doen.
klimaat.brugge.be

25

51°20’06.3”N 3°10’41.5”E
Met het eindeloos brede strand en de havendam die bijna tot in zee reikt, is Zeebrugge de ideale plek om tot rust te komen.
Uitwaaien en genieten van de pure zeelucht kun je nergens beter dan hier.
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Meer info over activiteiten, leuke plekken en
toffe hobby’s voor kinderen in Brugge
vind je op jong.brugge.be

Vakantiewerking
KWIBUS tijdens de
Krokusvakantie
Tijdens de krokusvakantie
kan het jonge geweld zich van maandag 28 februari
tot en met vrijdag 4 maart uitleven op vier Brugse pleinen.
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.
De locaties, de deelnamevoorwaarden en de geldende
coronamaatregelen vind je op de website.
www.kwibusbrugge.be
kwibus@brugge.be
facebook.com/kwibusbrugge
050 44 83 33

Op zoek naar toffe activiteiten
of leuke speelplekken?
Surf snel naar jong.brugge.be
Op jong.brugge.be ontdek je wat er te
beleven valt in jouw buurt. Je vindt er alle
Brugse activiteiten, kampen, speelpleinen,
skateplekken en nog veel meer.

Twintig jaar
Jeugdboekenfeest op
zondag 20 maart
Op zondag 20 maart organiseert de Openbare
Bibliotheek Brugge van 10.30 tot 17.00 uur de
twintigste editie van het Jeugdboekenfeest.
Maak je klaar voor een dag vol heldentoeren en
schurkenstreken, want ‘Helden en Schurken’ is het
centrale thema van de Jeugdboekenmaand.
De bib zorgt voor een gevarieerd programma met
onder meer workshops, theater, voorleesmomenten,
animatie en stadswandelingen. Duo Abbraccio,
Annemie Berebrouckx, Mark Tijsmans, Gerard van
Gemert, Siska Goeminne, Laila Koubaa en Benjamin
Leroy zijn al zeker van de partij. Het evenement start
op zondagochtend met een feestelijke optocht.
Het Jeugdboekenfeest vindt plaats in
Hoofdbibliotheek Biekorf en op verschillende andere
locaties in de binnenstad. Het programma vind je
in de brochure en op de website van de bibliotheek.
Tickets reserveren kan vanaf maandag 7 maart om
14.00 uur via brugge.bibliotheek.be of 078 15 20 20
(In&Uit). Deelnemen is gratis.
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3,
8000 Brugge
brugge.bibliotheek.be
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Brugge viert
Internationale
Vrouwendag
Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag
2022 vinden van maandag 7 tot en met vrijdag 11
maart allerlei activiteiten plaats in onze stad. Ook
de prachtige expo ‘Kiyoshi’ op de eerste verdieping
van Hoofdbibliotheek Biekorf maakt hier deel
van uit. Je kunt deze al bezoeken vanaf vrijdag 25
februari tot en met zaterdag 12 maart.

KIYOSHI

‘Kiyoshi’ (Japans voor ‘puur’) toont 21 nietprofessionele modellen die poseerden voor de lens
van fotografe Femke Den Hollander. Ze tonen dat
hun lijf in alle imperfectie toch perfect is. ‘Ik ben
mooi zoals ik ben’ is de boodschap.
Deze tentoonstelling is een project van vzw Wieder
en Viva-svv West-Vlaanderen met de steun van
Vrijuit en Brugge Dialoogstad.
Het volledige programma van Internationale
Vrouwendag in Brugge staat vanaf begin februari
op www.brugge.be/internationalevrouwendag.

Tijd en herinnering:
twintig jaar boeken in het Concertgebouw
Al twintig jaar lang organiseren de Openbare Bibliotheek Brugge
en Concertgebouw Brugge samen een boekenprogramma. De
start werd gegeven met ‘Brugge 2002, Culturele Hoofdstad van
Europa’. Omdat het toen gloednieuwe Concertgebouw ook wou
inzetten op literatuur, ging het samenwerken met de bibliotheek.
Ook het Beschrijf, een literaire organisatie met hoofdkwartier
in Brussel, werkte mee en dat resulteerde in een programma
waarin internationale auteurs als Cees Nooteboom en Jonathan
Coe met elkaar in gesprek gingen over ‘De mythe Europa’.

BOEKENPROGRAMMA’S

De samenwerking tussen de drie partners bleef behouden.
Tussen 2002 en 2008 organiseerden ze samen ‘De Naakte
Schrijver’. In de kamermuziekzaal van het Concertgebouw
interviewde Kurt Van Eeghem drie keer per jaar een auteur over
zijn of haar oeuvre. In 2008 veranderde het concept en kreeg het
programma de naam ‘De Oogst van het Seizoen’. Van Eeghem
ging in gesprek met drie auteurs over hun pas verschenen
roman. Toen Kurt Van Eeghem in 2012 stopte als interviewer
kreeg het boekenprogramma de naam ‘Lees Meer!’. De formule
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bleef ongewijzigd. Aanvankelijk was Freek Braeckman de vaste
gastheer, maar hij gaf in 2013 de fakkel door aan VRT-journaliste
Ann De Bie.

TIJD EN HERINNERING

Op zondag 27 februari 2022 ontvangt De Bie om 11.00 uur
opnieuw drie auteurs in het Concertgebouw. Speciaal voor het
twintigjarig jubileum is daar een thema aan verbonden: ‘tijd en
herinnering’. Net zoals bij de andere afleveringen verloot de
andere vaste partner van het boekenprogramma, Boekhandel
De Reyghere, exemplaren van de besproken boeken onder de
aanwezigen.

Tickets: www.ticketsbrugge.be
De namen van de auteurs die worden geïnterviewd vind je op
brugge.bibliotheek.be/lees-meer.
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Interview
TWINTIG JAAR CONCERTGEBOUW BRUGGE: KATRIEN VAN EECKHOUTTE EN JEROEN VANACKER BLIKKEN TERUG EN VOORUIT
Op 20 februari 2002 om 20.02 uur gingen de deuren van het Brugse Concertgebouw officieel open.
Huidig algemeen directeur Katrien Van Eeckhoutte en artistiek directeur Jeroen Vanacker waren er toen al bij.
Samen kijken ze terug op twintig jaar Concertgebouw en richten ze hun blik op de toekomst.

KATRIEN VAN EECKHOUTTE Ik was heel nauw betrokken bij de start van
het Concertgebouw. Op dat moment was ik dagelijks bestuurder
en zakelijk directeur van de vzw Brugge 2002. Tijdens de opening
zat ik op balkon 1, niet ver van het koningspaar. Voor mij was het
een historische gebeurtenis.
JEROEN VANACKER Ik volgde toen mijn laatste jaar musicologie
in Leuven. Ik had al gesolliciteerd voor de functie van
muziekprogrammator, maar als student was het nog te vroeg
om meteen aan de slag te kunnen. Ik kreeg wel een tijdelijke
opdracht – het schrijven van de teksten voor de seizoensbrochure –
en sindsdien ben ik niet meer weggegaan.

WELKE MOMENTEN VAN DE VOORBIJE TWINTIG JAAR ZIJN JULLIE
BIJGEBLEVEN?

J. VANACKER Er zijn er natuurlijk heel veel, maar ik pik er graag
de ‘Cage Happening’ van 2008 uit. Dat festival met grote
Amerikaanse namen sloot af met een happening die honderden
mensen aansprak met muziek die niet gemakkelijk is. Zelfs de
beiaardier deed mee, met een mobiele beiaard op ’t Zand. Vanuit
de prestigieuze John Cage Foundation kregen we een brief met
felicitaties.
K. VAN EECKHOUTTE Ik noem de erkenning als Vlaamse
Kunstinstelling in 2015, een mijlpaal in onze evolutie. Het is
een kwaliteitslabel dat ons een breder draagvlak geeft, maar
het is vooral een garantie op continuïteit voor alle betrokkenen:
de artiesten, het team en de stad zelf. De start van het
Concertgebouw was geen evidentie en dan geeft zo’n erkenning
een enorme drive.

ER IS VEEL VERANDERD SINDS DIE BEWOGEN START?

K. VAN EECKHOUTTE Zonder twijfel. De afgelopen twee decennia staan
voor mij echt voor een evolutie van ‘mijn’ Concertgebouw naar
‘ons’ Concertgebouw. We stonden met enkelen aan de voet van
een berg. De beklimming was vaak kil, de tegenwind liet zich
voelen, maar kleine en grote successen gaven moed. Het team
en het publiek groeiden enorm, partners gaven mee richting, ons
artistiek profiel werd uitgediept. Het project van enkelen werd
een open huis voor iedereen.
J. VANACKER Daar zie ik inderdaad een van de mooiste evoluties:
we zijn veel opener geworden. Het Concertgebouwcafé is
echt verbonden met de Inkomhal waar kinderen zich op
zondagochtend kunnen uitleven in gratis speelhoeken. Er is
het Concertgebouw Circuit dat iedereen toelaat om ons huis
te verkennen. De jeugd neemt een heel prominente plek in.
Dankzij allerhande samenwerkingen zijn onze wortels in de
stad wijdvertakt. De afgelopen jaren kwam er ook steeds meer
openheid voor andere tradities en culturen.
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Het project van enkelen werd
een open huis voor iedereen
K. VAN EECKHOUTTE Ik zou echt heel gelukkig zijn mochten mensen
ons vooral die openheid en creativiteit toedichten. Dat we gezien
worden als een ontmoetingsplek waar werelden kruisen.
J. VANACKER Hetzelfde geldt voor onze programmering. Die geeft
je een blik op de wereld en laat je intense ervaringen beleven die
zin geven en verbinden.

WAAR ZIEN JULLIE NIEUWE KANSEN EN WEGEN VOOR DE KOMENDE JAREN?
K. VAN EECKHOUTTE Ik zie veel uitdagingen die inhaken op
maatschappelijke kwesties. Hoe kunnen we bijvoorbeeld met
kunst het welzijn van mensen mee verbeteren en welke rol
kunnen we opnemen in het klimaatdebat? Daarnaast willen we
een hefboom zijn voor de welvaart in de regio, onder meer door
nog intenser samen te werken met het toerisme, een sector die
voor grote uitdagingen staat.
J. VANACKER Nu rituelen rond belangrijke levensmomenten
wat verloren zijn gegaan, kan kunst een grotere rol spelen
in het emotionele en spirituele leven van mensen. Onze
seizoensthema’s zullen daarop inspelen.

MAAR EERST IS ER DE FEESTWEEK IN FEBRUARI. WAAR KIJKEN JULLIE ZELF
NAAR UIT?
K. VAN EECKHOUTTE Ik ben heel erg blij dat we voor het eerst een
wereldpremière van Rosas bij ons in huis hebben. ‘Mystery
Sonatas/For Rosa’ wordt een heel mooi cadeau, voor onszelf en
voor ons publiek.

J. VANACKER Ik vind ons ‘blijvend cadeau’ fantastisch: de toevoeging
van een videowerk van David Claerbout aan onze kunstcollectie.
Dat staat al op ons verlanglijstje sinds 2010. Waar is de tijd ...?

www.concertgebouw.be

LINE BOOGAERTS
‘é/change’

STROOK
‘It’s only a matter of time’

Stefaan De Croock (1982) - alias ‘Strook’ - is een Belgische
hedendaagse kunstenaar. Het centrale thema van zijn oeuvre
kan worden teruggebracht naar ‘tijd’, een gegeven dat Strook
altijd al heeft geïnspireerd. Oude verweerde materialen hebben
in zijn ogen iets magisch. Er gaat een bepaalde spontaniteit van
uit die onmogelijk te recreëren is. De kleuren, de verf en het
reliëf vormen een esthetische afdruk van alles wat het materiaal
ooit doorstaan heeft. Je kunt de tijd als het ware ‘zien’. Voor de
kunstenaar is het een privilege om daarmee aan de slag te gaan.
Voor deze expo maakte Strook nieuw werk dat hij nog tot en met
zondag 6 maart presenteert op drie historische Brugse plekken:
de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de zolder van het middeleeuwse
Sint-Janshospitaal en het Groeningemuseum. Hij wil de
onzichtbare geschiedenissen van deze sites vangen in zijn werk.
Daarom maakte hij op elk ervan afgietsels van stukjes vloer. Zo
‘samplede’ de kunstenaar de patina en de ziel van die locaties
waar dagelijks duizenden mensen achteloos passeren.
De afgietsels resulteerden in werk in keramiek: een portret
waar de eeuwenoude verhalen van de drie plaatsen - letterlijk ingebakken zijn.

Line Boogaerts is een Belgische
beeldend en performancekunstenaar.
Haar projecten ontwikkelen zich
vanuit tekeningen die ze op vensters,
glazen deuren of grote stukken glas
maakt en daarna meteen afveegt.
Bogaerts presenteert haar
werk - dat doet denken aan oude
schildertechnieken - als een
performance. Ze bedenkt in haar
composities blinde vlekken als
motief en brengt tegelijk andere
blinde vlekken aan het licht, zoals
verborgen geschiedenissen, kunst
en kunstenaars in de marge of
verscholen verhalen of betekenissen.
De expositie ‘é/change’ vloeit voort uit haar residentie en de
daaraan gekoppelde tentoonstelling in het Centre d’art Waza
in Lubumbashi, Congo, in 2019. Naast eigen werk presenteert
Boogaerts als curator ook werk van verschillende Congolese
kunstenaars waarmee ze de voorbije jaren samenwerkte.
Met Célestin Kabuya komt de zogenaamde eerste generatie
Congolese modernistische kunstenaars aan bod. Ook de meest
recente generatie artiesten is vertegenwoordigd, met Paul
Malaba en de Belgisch-Congolese spokenwordartieste Muabana.
In deze expo gaat Line Boogaerts samen met de Congolese
kunstenaars in dialoog met het oeuvre van de Britse kunstenaar
en designer Frank Brangwyn, dat een vaste plek heeft in het
Arentshuis. Bogaerts slaat de brug tussen haar eigen werk en
dat van haar Congolese collega’s met Brangwyns kunstvormen
en ambacht en zijn relatie met Afrika. Over die band kunnen we
vandaag nog steeds geen eenduidig beeld geven. Zo vermengt ze
standpunten en werken over kunstenaarsgeneraties heen.
Line Boogaerts maakt van het Arentshuis een bewegend
landschap en vormt het museum om tot een trefpunt van
artiesten uit diverse landen en generaties, maar ook tot een labo
waar ze experimenteert met de fysieke grenzen van het kijken ervaringsproces van de bezoeker. Ze laat je zoeken naar de
verstopte kunstenaars, betekenissen en dubbele bodems en doet
je dieper nadenken over blinde vlekken op sociaal, artistiek en
cultureel vlak. Deze tentoonstelling loopt nog tot en met zondag
13 maart 2022.

Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge
O.L.V.-kerk, Mariastraat, 8000 Brugge
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Brugge

Arentshuis, Dijver 16, 8000 Brugge

Gratis voor inwoners van Brugge

Gratis voor inwoners van Brugge

www.museabrugge.be

www.museabrugge.be
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Verhalen uit de ondergrond. Brugge in het jaar 1000.

In de late middeleeuwen was Brugge een bruisende
handelsmetropool. Dit uitzonderlijke succes viel niet uit de
lucht. Het jaar 1000 is een scharniermoment in de geschiedenis
van onze stad. De tijdelijke tentoonstelling ‘Verhalen uit de
ondergrond. Brugge in het jaar 1000.’ op de expozolder in het
Gruuthusemuseum neemt je tot en met vrijdag 27 oktober 2023
mee naar die cruciale, maar onderbelichte periode.

METROPOOL

BURG

TENTOONSTELLING

In de negende eeuw teisteren Vikingen de Vlaamse kust. Hun
schepen varen tot diep in het binnenland. Tijdens invallen
plunderen ze een deel van het jonge graafschap Vlaanderen.
Boudewijn met de IJzeren Arm doet zijn naam eer aan en
stopt verschillende Vikingvloten. Voor zijn militaire operaties
kiest Boudewijn, de eerste graaf van Vlaanderen, een nieuwe
uitvalsbasis. Hij bouwt een militaire versterking op een
natuurlijke hoogte aan de rand van de kustvlakte, langs een
bevaarbare route richting zee: de Burg.
De graven van Vlaanderen komen de periode van de invallen
succesvol door en vergroten hun invloed in de regio vanuit de
ommuurde en door water omgeven versterking op de Burg. Er
breekt een periode van intensieve handel aan waarvan Brugge
profiteert. De locatie op het raakvlak tussen de kustvlakte en de
zandstreek is uitstekend.

Tussen 1200 en 1500 groeit Brugge uit tot een grootstad met
gebouwen die rusten op metersdiepe funderingen. Dat maakt
het niet eenvoudig om overblijfselen van rond het jaar 1000
te vinden. Toch leggen archeologen sporen van toen bloot.
Daardoor krijgen we een steeds scherper beeld van Brugge en
het Ommeland duizend jaar geleden.
Raakvlak ontfermt zich over het archeologische, bouwkundige
en landschappelijke erfgoed in de regio. Samen met de
wetenschappelijke partners en iedereen die een hart heeft voor
de geschiedenis van Brugge, wil deze dienst doorgaan op de
ingeslagen weg en antwoorden vinden op enkele prangende
vragen.
Hoe zag de eerste haven eruit? Hoe groeide een bescheiden
handelskwartier uit tot de motor van de Brugse welvaart? Hoe
verliep de wisselwerking tussen de stad en het Ommeland?
De expo daagt de bezoeker uit om nieuwe vraagstukken op te
werpen voor de archeologen. In de toekomst zoeken we samen
naar antwoorden.

STAD

Vanaf de tiende eeuw is Brugge naast het grafelijk centrum ook
het religieuze hart van de streek. Binnen de muren van de Burg
bouwt Arnulf I de Sint-Donaaskerk. Ambachtslui en handelaars
voorzien in de behoeften van de elite.
In de elfde eeuw groeit de nederzetting verder. Brugge wordt
een echte stad met een belangrijke militaire, administratieve
en religieuze functie. De stad is de spil in een overzees
handelsnetwerk en een regionale economie.
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Expozolder Gruuthusemuseum, Dijver 17c, 8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
www.museabrugge.be

Stad aan de slag
FREDERIK ROELENS,
STADSARCHEOLOOG
Vanuit Raakvlak - de Intergemeentelijke
Onroerenderfgoeddienst Brugge en Ommeland - wil
Frederik het publieke bewustzijn over het lokale erfgoed
vergroten.
“Verschillende stadsdiensten bezorgen mij dossiers die
een impact kunnen hebben op waardevolle archeologische
resten. Op basis van de aangeleverde plannen maak ik een
eerste screening om in te schatten of een archeologietraject
vereist is. Ik bekijk ook wat het verwachtingspatroon is op
die locatie. Archeologie heeft namelijk grote gevolgen voor
bouwdossiers, zowel wat timing als financiën betreft.
In principe doen wij vanuit Raakvlak alles zelf: van
bureaustudies tot vooronderzoeken. We doen ook zelf
archeologische opgravingen, maar sommige grote projecten
besteden we uit.
Archeologie is verder ook een geprivatiseerde sector. Ik
probeer een brugfiguur te zijn voor alle archeologiebedrijven
die in Brugge werken. Hen extra archiefgegevens bezorgen,
helpen bij gezamenlijke communicatie en publiekswerking
zijn mijn hoofdtaken. We nodigen ook vaak wetenschappers
uit die met bepaalde experimentele technieken werken en
stellen hen ons materiaal ter beschikking.”

“Er is hier gigantisch veel archeologisch
potentieel dat we absoluut moeten benutten”
“Bij Raakvlak hebben we elke maandagochtend
teamvergadering. De rest van mijn werkweek bestaat
voornamelijk uit werven bezoeken, rapporten uitschrijven, in
het Stadsarchief duiken, rondleidingen geven en vergaderen.
Die variatie is fantastisch. Soms is het wel nodig om even
op de rem te gaan staan, zodat ik me in mijn dossiers kan
verdiepen.
Bruggelingen zijn fiere mensen. We ontvangen hier
bezoekers van over de hele wereld en maken hen hier graag
wegwijs. Dat Brugge soms nog wordt beschreven als een
19de-eeuwse pastiche, kunnen we volledig weerleggen met
elk onderzoek en met elke archeologische ontdekking. Er is
hier gigantisch veel archeologisch potentieel dat we absoluut
moeten benutten. Archeologie is immers een heel dankbare
en tastbare getuige van ons verleden.”
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Poëtische dansbeleving
met ‘Set of Sets’
Van internationale gevestigde waarden tot nieuwe nationale
helden: ook dit jaar beleef je de meest verrijkende en
inspirerende dansvoorstellingen in de zalen van Cultuurcentrum
Brugge.

Bits of Dance

Op dinsdag 15 februari om 20.00 uur bezorgt ‘Set of Sets’ van
Guy Nader en Maria Campos je een onwaarschijnlijke
dansbeleving in de Koninklijke Stadsschouwburg.

Een platform voor makers en dansers
Tijdens Bits of Dance bundelen de drie partners van Dans in
Brugge - KAAP, Cultuurcentrum Brugge en Concertgebouw
Brugge - de krachten.

‘Set of Sets’ is een zeer fysieke voorstelling die de dansers
tot het uiterste drijft. De poëzie van wervelende lichamen is
gebaseerd op de notie van tijd en oneindigheid. Circulariteit
en centrifugale krachten staan centraal en zijn een metafoor
voor de cyclische aard van het bestaan. Op zoek naar kracht en
verfijning laten de dansers een eindeloos ‘lichaamslandschap’
ontstaan, een breed spectrum van verbeelding.
Nader en Campos experimenteren met een nieuwe manier
van partnerschap. Van begin tot eind wordt een spanning
aangehouden die, gevoed door precisie en nauwgezetheid, een
charmant spel met synchroniciteit op gang brengt.
Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Tickets: ccbrugge.be of In&Uit Brugge, ‘t Zand 34, 8000 Brugge

HET FESTIVAL VAN DE VERNIEUWING

Het festival laat niet enkel dans zien, maar is ook een spannend
platform voor dansexpertise. Ook dit jaar delen spelers uit het
veld verrassende praktijken tijdens de makersdag, exclusief voor
dansers en choreografen.
Het grote publiek kan heel wat dans ervaren. Bij Bits of Dance
ontdek je het zaadje dat later ontkiemt tot een afgewerkte
productie. Je krijgt tijdens dit festival als eerste een blik op
nieuw werk. Ontdek de volgende ruwe diamanten van
vijf makers/dansers.
Donderdag 24 februari om 20.00 uur

TUUR MARINUS - PREMIÈRE: TH LNG GDBY
MaZ, Magdalenstraat 27, 8200 Sint-Andries
Vrijdag 25 februari om 17.00 uur

MARIO BARRANTES ESPINOZA: EL CANTAR DEL PLAYO
KAAP De Groenplaats, Groenestraat 19b, 8000 Brugge
Vrijdag 25 februari om 20.00 uur

LARA BARSACQ: FRUIT TREE

Theaterzaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8, 8000 Brugge
Zaterdag 26 februari om 16.00 en 18.00 uur

BENJAMIN VANDEWALLE EN HYOID:
LE JOURNAL D’UN USAGER
Concertgebouw, ‘t Zand 34, 8000 Brugge
Zaterdag 26 februari om 18.00 uur

LISI ESTARÀS: #THISISBEAUTY

KAAP De Groenplaats, Groenestraat 19b, 8000 Brugge
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Interview
MEREL VERCOUTERE EN GEORG WEINAND OVER ‘DANS IN BRUGGE’
KAAP, Cultuurcentrum Brugge en Concertgebouw Brugge bundelen hun krachten en zorgen met ‘Dans in
Brugge’ voor meer dans in de stad. Op dansinbrugge.be vind je het volledige dansaanbod en een kalender die
voortdurend wordt bijgewerkt. Je kunt er ook tickets kopen.
‘Dans in Brugge’ zet in op een verrassende presentatie en centrale communicatie.
Het wil dans dichter bij het publiek brengen en Brugge nog meer in de verf zetten als echte dansstad.
Programmatoren Merel Vercoutere (KAAP) en Georg Weinand (Concertgebouw Brugge en
Cultuurcentrum Brugge) lichten deze samenwerking toe.
WAT DOEN JULLIE BETER SAMEN DAN ALLEEN?

GEORG WEINAND We zijn ervan overtuigd dat de podiumkunsten
in het algemeen, maar dans in het bijzonder baat hebben
bij stimulerende samenwerkingen. Brugge kent een rijke
danstraditie en dat weerspiegelt zich in een breed aanbod.
Helaas is dit vaak nog te gesegmenteerd en voor het publiek niet
altijd even zichtbaar. Daar willen we verandering in brengen.
MEREL VERCOUTERE Samen komen we tot een veelomvattend
dansaanbod dat traditionele en innovatieve vormen van dans
samenbrengt. We kunnen ook ‘scherper’ programmeren door te
overleggen met elkaar en samen de juiste locaties te zoeken voor
een productie. Dat komt niet alleen de huizen en de makers ten
goede, maar ook het publiek.
‘Dans in Brugge’ wil een genereus gebaar zijn naar de
Bruggelingen en hen op een open manier uitnodigen en warm
maken voor dans. Zo hopen we een breder publiek te bereiken
dat een echte weerspiegeling vormt van onze maatschappij.
G. WEINAND Als verbond kunnen we ook andere gesprekken
aangaan en ons netwerk verbreden. Brugge biedt unieke
mogelijkheden door de maat van de stad en door het engagement
van de partners. We kunnen hier echt pionierswerk verrichten.

WANNEER IS JULLIE MISSIE GESLAAGD?

G. WEINAND Het klinkt cliché, maar als je mensen uit de zaal ziet
komen met een glinstering in hun ogen, voel je dat dat een
verschil maakt. Kunst kan mensen doen begrijpen. Live is dat
effect natuurlijk veel groter dan wanneer je streamt. Corona
heeft ons geleerd hoe waardevol het is om kunst echt te beleven.
M. VERCOUTERE We moeten het idee van dans als ‘hoge kunst’
loslaten. Cultuur is meer dan een rigide invulling. In het beste
geval bereiken we ermee dat de toeschouwer iets ontdekt
over zichzelf en zijn wereld, desnoods iets heel kleins. Een
choreograaf is vaak een spiegel van de maatschappij en
choreografisch werk kan bijdragen tot gemeenschapsvorming.
G. WEINAND We proberen bewust een jonger publiek te bereiken
door in te zetten op genres zoals hiphop en door spannende
choreografen als Cassiel Gaube en Mohamed Toukabri uit te
nodigen. Dans hoeft niet elitair te zijn.

Dans hoeft niet elitair te zijn
de stad als de ideale werkplek. Naar Brugge komen betekent
voor hen een soort retraite. Weg van het ‘gezoem’ van hun
sectorgenoten. Dat er zoveel ruimte wordt gemaakt voor
de creatie van dans is uitzonderlijk. Er is ook aandacht voor
kennis- en ervaringsoverdracht en verdiepende gesprekken. Het
platform ‘Bits of Dance’, bijvoorbeeld, helpt ons om de vinger
aan de pols te houden bij de makers. Wanneer Brugge voor
makers een echte dansstad wordt, wordt het dat ook voor de
toeschouwer.
G. WEINAND ’December Dance’ is natuurlijk ook een artistiek
pareltje en een hoogtepunt voor de hedendaagse dansscene.
Het festival is een bijzondere troef voor de stad en daar mag de
Bruggeling trots op zijn.

HOE ZOUDEN JULLIE ELKAARS STERKTES OMSCHRIJVEN?

M. VERCOUTERE Het Concertgebouw vindt steeds het evenwicht
tussen grote namen en innovatief werk en heeft een duidelijke
handtekening. De aandacht voor muziek is herkenbaar. Het
is een soort kwaliteitslabel dat Brugge moet koesteren.
Cultuurcentrum Brugge slaagt er dan weer in om zich te
verhouden tot het publiek en presenteert mooie pretentieloze
avonden met werk van vandaag.
G. WEINAND KAAP vertrekt vanuit een andere aanpak. Dit
kunstencentrum stelt andere vragen en heeft een ander
netwerk. Op die manier levert het een onmisbare bijdrage tot het
kleurrijke dansmozaïek dat we in Brugge willen leggen.
M. VERCOUTERE Je merkt dat we elkaar aanvullen. We hebben
verschillende sterktes en samen kunnen we heel veel. De
complementariteit van de huizen komt samen op onze mooie,
homogene en overzichtelijke website en op onze sociale media.
Neem zeker een kijkje!

WAT IS ER ZO BIJZONDER AAN BRUGGE?

M. VERCOUTERE Je zou het misschien niet zeggen, maar er werken
heel wat choreografen in Brugge. Voor velen van hen voelt

37

dansinbrugge.be

THEATER ZALFT, VERBAAST EN VERWONDERT
In 2022 verrast Cultuurcentrum Brugge je weer met een indrukwekkende waaier aan theatervoorstellingen vol passie en
grenzeloze creativiteit.
Woensdag 2 februari om 20.00 uur

MAN IN DE MIST HET NIEUWSTEDELIJK

Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Christophe Aussems maakte op basis
van diepte-interviews een nieuwe
theatertekst en -voorstelling over het
succes en de ondergang van een gedreven
ondernemer in tijden van crisis en
recessie. Welke oplossingen blijven er
over als je geen uitweg meer ziet?
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Vrijdag 4 februari om 20.00 uur

HULLEP! - DE HOFLEVERANCIERS/
MAAIKE CAFMEYER EN
PETER DE GRAEF
Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

‘Hullep!’ is een stuk over
grensoverschrijdend gedrag en staat bol
van vragen. Aanvankelijk valt er nog wat
te glimlachen, maar gaandeweg wordt de
situatie steeds nijpender.
‘Hullep!’ is een tragikomische, muzikale
theatervoorstelling van Maaike Cafmeyer
en Peter De Graef, geruggesteund door
topmuzikanten Frans Grapperhaus,
Tine Roelens en Sara De Smedt.

Dinsdag 8 februari om 20.00 uur

MEDEA - THEATER MALPERTUIS
Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

‘Medea’ is een van de gruwelijkste
Griekse tragedies. Na het overspel van
haar echtgenoot Jason wreekt Medea
zich door hun twee eigen kinderen en zijn
toekomstige nieuwe bruid te doden.
Regisseur Piet Arfeuille creëert een
schilderij met een bijzondere rol voor
vorm, licht en geluid. Hij beroept zich
hiervoor op actrice Tania Van der Sanden
en omringt haar met negen mannen. Die
maken het patriarchale juk voelbaar en
leggen tegelijk hun eigen mannelijkheid
in de weegschaal.

Donderdag 10 en vrijdag 11 februari,
telkens om 20.00 uur

BILLY’S VIOLENCE NEEDCOMPANY

Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Voor ‘Billy’s Violence’ onderzocht Victor
Lauwers tien tragedies van Shakespeare.
Hij herschreef ze tot gewelddadig
liefdevolle, intieme dialogen waarin de
vrouw centraal staat, ontdaan van elke
historische referentie of anekdotiek.
Naast krachtige vrouwenrollen vormt
vooral geweld een basismotief in
Shakespeares tragedies. Als we kunnen
doordringen tot de wortels van dit geweld,
ligt daar misschien wel de sleutel naar de
kennis van de fundamenteel vreedzame
natuur van de mens?
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Zondag 13 februari om 15.00 uur

IN DE SCHADUW VAN
TOON HERMANS - STUDIO DONGO/
HERMAN VAN HOVE EN
LISSA MEYVIS
Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

Herman Van Hove bundelde zijn
herinneringen aan taalvirtuoos en
tedere poëet Toon Hermans in een
hartverwarmende voorstelling vol
anekdotes en liedjes.
Het theaterstuk voert je terug naar de
warmte en vreugde die Toon Hermans
aan zijn publiek schonk. Daarnaast geeft
Van Hove je een inkijk in de vreugde en de
droefenis in het leven van de bejubelde
artiest. Lissa Meyvis, een engelachtige
verschijning met een stem zo fijn en
breekbaar als kristal, blaast de liedjes
van Hermans nieuw fris leven in.

Donderdag 17 februari om 20.00 uur

SURFER ROSA BEGIJNTJE HET NIEUWSTEDELIJK/
ADRIAAN VAN AKEN
MaZ, Magdalenastraat 27,
8200 Sint-Andries

In ‘Surfer Rosa Begijntje’ combineert
Adriaan Van Aken de taal van Felix
Timmermans met het klankbeeld van
de Amerikaanse rockgroep The Pixies.
De titel verwijst zowel naar de novelle
‘De zeer schone uren van Juffrouw
Symforosa, begijntjen’ (1918) als naar het
klassieke album ‘Surfer Rosa’ (1988).
In nagenoeg alle nummers van The Pixies
wisselen stille en lege stukken af met
volle en luide passages. Dat is ook wat
Van Aken met deze voorstelling brengt.
Het contrast tussen de zware muziek en
het klein verhaaltje in ragfijne taal levert
een fantastische theateravond op, met
Joke Emmers in een glansrol.

Zaterdag 19 februari om 20.00 uur

DEAR WINNIE - JR.CE.SA.R.,
KVS EN NNT
Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

Negen actrices, zangeressen en
danseressen laten zich inspireren
door de Zuid-Afrikaanse activiste en
vrijheidsstrijdster Winnie Mandela.
Meer dan de vrouw van, is Winnie een
onuitputtelijke inspiratiebron.
De actrices tonen vooral veel eerbied
voor de jarenlange strijd die Winnie
Madikizela-Mandela voerde om haar land
te bevrijden van het apartheidsregime. Dit
levert in de regie van Junior Mthombeni
een wervelende, vitale en vooral
strijdlustige belevenis op.

Donderdag 3 maart om 20.00 uur

EEN LOLA - COMPAGNIE CECILIA
MaZ, Magdalenastraat 27,
8200 Sint-Andries

Lokeren, 2035. Europa likt zijn wonden
na een groot en grotesk conflict.
Iedereen hunkert naar de wederopbouw.
Ondertussen start de voetbalcompetitie
weer en promoveren de Blue Angels
Lokeren naar eerste klasse. In de
loge van de club ontvangt Lola allerlei
hoogwaardigheidsbekleders en
laaghartige zielen.
Samen met vijf vrouwen verkent Yahya
terryn de radicale mannenwereld
zoals Fassbinder die schetst in zijn
gelijknamige film.

Tickets: ccbrugge.be of In&Uit Brugge, ’t Zand 34, 8000 Brugge
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Dinsdag 8 maart om 20.00 uur

THE LAST NIGHT OF THE WORLD CIE ARTARA
MaZ, Magdalenastraat 27,
8200 Sint-Andries

In ‘The last night of the world’ ontmoet
je Gabor. Hij manifesteert zich als groot
promotor van een pil die 45 minuten
intense slaap garandeert en zo een
volledige nachtrust vervangt. Maar hoe
meer de pil de markt verovert, hoe meer
Gabor beseft dat hij een wereldschokkende
omwenteling in gang zet.
‘The last night of the world’ confronteert
je met hoe de nacht in onze samenleving
steeds korter wordt, onder invloed van
het kapitalisme en de bijhorende continue
consumptiedrift.

De koningin is verdwenen
TROOSTEND SPROOKJE VOOR KLEINE EN
GROTE MENSEN
Theatermaakster, actrice en muzikante Anna Vercammen
is dit seizoen weer een van de drie huiskunstenaars van
Cultuurcentrum Brugge. Samen met haar muzikale kompaan
Joeri Cnapelinckx en illustrator Sabien Clement maakte
Vercammen in 2014 ‘De koningin is verdwenen’. Speciaal
voor Brugge herneemt ze deze beeldende en muzikale
familievoorstelling op zondag 6 maart om 15.00 uur in de
Koninklijke Stadsschouwburg.
‘De koningin is verdwenen’ gaat over een koninkrijk waar
iedereen bedroefd is. De koning kan het verlies van zijn vrouw
niet verwerken en zelfs de narren zijn weggevlucht. Ondertussen
wacht in het bevroren land de prinses op dooi. Waar zijn de
vingertoppen van de prins wanneer je hart bevroren is?
Dit stuk is een zacht verhaal over groot verdriet, maar ook over
hoop als je denkt dat het nooit meer goed komt.
Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Tickets: ccbrugge.be of bij In&Uit, ’t Zand 34, 8000 Brugge
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Muziek! Muziek! Muziek!
In februari verwelkomt Cultuurcentrum Brugge je op concerten
in de Koninklijke Stadsschouwburg, MaZ en Daverlo.
Vrijdag 4 februari om 20.00 uur

METRONOOMBAND & GUESTS - SUPER 70’S
MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries

De muzikale tijdmachine van de Metronoomband slingert je een
halve eeuw terug in de tijd. Supertramp injecteerde virtuositeit
in de rock, Bowie excelleerde in Berlijn en groepen zoals
Deep Purple bliezen alle fundamenten op. Tegelijk scheerde
Fleetwood Mac hoge toppen, kwam de ene na de andere geniale
singer-songwriter aan de oppervlakte en werd er gedanst op
aanstekelijke disco. Welkom in de jaren 70.

Woensdag 16 februari om 20.00 uur

DANCE OF THE SEVEN VEILS

MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries
Sopraan Astrid Stockman, Amenra-boegbeeld Colin H. van
Eeckhout en contrabassist Pieter-Jan Van Assche bundelen
de krachten voor deze krachtige genre-overschrijdende
performance.
In dit project bevrijdt Salomé zich van haar stereotypen. Sluier
voor sluier onthult ze haar innerlijke strijd. Wat gebeurt er
wanneer de zogenaamde belichaming van sensualiteit uit haar
voegen barst en Salomé haar ware aard laat zien?

Zondag 20 februari om 15.00 uur

THE GREAT AMERICAN SONGBOOK VLAAMS RADIOKOOR

Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Het Vlaams Radiokoor vroeg componist Jeroen D’hoe om
de mooiste nummers uit The Great American Songbook te
arrangeren. De sfeervolle versies van onvergetelijke composities
voeren je mee naar de glamour van een Amerikaanse jazzclub.
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Woensdag 23 februari om 20.00 uur

TERESA SALGUEIRO - #ALEGRIA

Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Sinds ze vertrok bij Madredeus ontwikkelde zangeres Teresa
Salgueiro een veelzijdig repertoire. Ze respecteerde daarbij
telkens haar Portugese roots, maar ook de volksmuziek in het
algemeen.
Voor deze tournee giet Salgueiro ouder werk in nieuwe
arrangementen. Ze interpreteert ook liederen die ze tijdens haar
32-jarige carrière oppikte in verschillende landen en culturen.

Zaterdag 26 februari om 20.00 uur

ILLUMININE + THE ANTLER KING
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

Illuminine, alias muzikant Kevin Imbrechts, cirkelt aan het
rondpunt waar Nils Frahm, Ólafur Arnalds en A Winged Victory
for the Sullen samenkomen. Op de laatste zaterdag van februari
stelt hij in Daverlo met serene maar bevlogen eenvoud zijn
nieuwste soloalbum voor.
Met prachtige vocale harmonieën en kruimels psychedelica
werkt The Antler King sinds 2011 gestaag aan een repertoire van
catchy indiepop. Na het bejubelde ‘Ten for a Bird’ schrijven de
bandleden momenteel aan hun vierde album. Daarvan geven ze
je een voorsmaakje in Daverlo.

Tickets: ccbrugge.be of In&Uit Brugge, ’t Zand 34, 8000 Brugge
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Brugotta zet lokaal
talent op Brugse podia
Brugotta van Cultuurcentrum Brugge geeft ook dit cultuurseizoen
podium- en tentoonstellingskansen aan Brugs talent.
Zaterdag 12 februari om 18.00 uur

BRUGOTTA BLUES NIGHT: DIRTY5 + LONG TALL DANNY’S
BLUES BAND + THE ALLEY GATORS + JAN DE BRUIJN
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

Jaren geleden zette een groots internationaal bluesfestival Brugge
op de kaart als dé bluesstad van Vlaanderen.
Met het allereerste Brugotta Blues Night minifestival doet
Cultuurcentrum Brugge een gooi naar het heroveren van die plaats.
Jan de Bruijn, The Alley Gators, Long Tall Danny’s Blues Band en
Dirty5 kleuren de affiche en Clarksville Station draait plaatjes tussen
en na de concerten.
Zaterdag 19 februari om 20.30 uur

BRUGOTTA CLUB: NUCLEUS ROOTS (UK) + MARIJAH & LIVE
BAND + FORWARD FEVER
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

Het Brugse dub- en reggaecollectief Forward Fever bouwde in
2019 een onvergetelijk Brugs feestje met Jamaican Jazz Orchestra.
Cultuurcentrum Brugge gaf Forward Fever daarom carte blanche
om op zaterdag 19 februari een zwoele avond samen te stellen in
Daverlo. De bandleden nodigen twee andere groepen uit.
De Belgische reggaedubvocalist MariJah heeft met ‘Ego’ al een tijd
een hit te pakken. Hij komt nu live met een gloednieuwe dubband
naar buiten, met Wannes Cornelis op drums, Emile Claeys
(ex-Iron Ites) op bas, Wouter Rosseel (Jamaican Jazz Orchestra) op
gitaar en Ilias Verbelen op toetsen.
Nucleus Roots behoort tot de top van de Engelse dubscene en brengt
eclectische reggae.
Zaterdag 5 maart om 20.00 uur

BRUGOTTA TRIBUTE: KURT COBAIN

Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Dit cultuurseizoen zijn er maar liefst twee edities van Brugotta
Tribute. Eerder bracht de Brugse muziekscene hulde aan David
Bowie en nu volgt een eerbetoon aan Kurt Cobain.
De frontman van Nirvana zou dit jaar 55 jaar zijn geworden. In zijn
korte maar krachtige carrière schreef hij een uitgebreid repertoire
bijeen. Talentvolle Brugse muzikanten brengen eigen versies van de
songs van een van de meest invloedrijke muzikanten van de jaren 90.
Deze voorstelling is een samenwerking met Metronoom.
www.brugotta.be
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Gamefestival
Playtime 20.22
Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 maart organiseert
Cultuurcentrum Brugge voor de derde keer het gamefestival
Playtime. In de historische setting van de Koninklijke
Stadsschouwburg ontdek je battlegames, indiegames, virtuele
realiteit, workshops en allerlei andere fascinerende aspecten uit
de gamewereld.
Als je tijdens het tweede weekend van maart dus plots
een loodgieter op muntjes ziet springen in de Koninklijke
Stadsschouwburg of consoles ziet liggen aan Papageno’s voeten,
hoef je niet te panikeren. Neem je ouders of vrienden bij de hand
en open de deuren van het theater. Knipper even met je ogen en
geloof wat je ziet. Je betreedt het gamewalhalla Playtime 20.22.
Tijdens deze derde editie stouwt Cultuurcentrum Brugge
de schouwburg weer vol met verrassende spelinstallaties,
adembenemende creaties en innovatieve vondsten. Het
cultuurhuis bewijst dat gamen een kunstvorm is die met sterke
verhalen, geniale muziek en adembenemende architectuur voor
een totaalervaring zorgt. Playtime 20.22 verwondert, ontroert en
bezorgt je vooral veel (spel)plezier.
www.playtime2022.be
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TENTOONSTELLINGEN BIJ CULTUURCENTRUM BRUGGE
Cultuurcentrum Brugge toont je het boeiende landschap van actuele beeldende kunst in Brugge. Het intrigerende werk
van huiskunstenaar Sylvie Crutelle loopt als een rode draad door het hele seizoen. Haar derde solotentoonstelling kun je
bekijken in Kunstenruimte Bogardenkapel. Het werk van een andere beeldend kunstenaar, Sien Godderis, krijgt dan weer
een prominente plaats in de Poortersloge. Je kunt beide expo’s gratis bezoeken.
Tot en met zondag 13 maart, telkens van donderdag tot en
met zondag van 14.00 tot 17.00 uur

SYLVIE CRUTELLE - EXPECT AN OCCASIONAL
ATTACK … AND STRIVE BACK
Kunstenruimte Bogardenkapel, Katelijnestraat 86,
8000 Brugge

Sylvie Crutelle is de derde Brugse meester in Kunstenruimte
Bogardenkapel en pakt uit met de film ‘Piece of Mine’.
Darwin achterna, staat de huiskunstenaar van
Cultuurcentrum Brugge stil bij de evolutie van de mens en
stelt ze wat we tot nu toe als houvast kenden in vraag.
Kan creativiteit moeilijkheden gezwind omvormen tot
mogelijkheden? Hoever kan ‘opperwezen de mens’ gaan
in de manipulatie van ander bestaan zoals fauna of flora?
Moeten we er ons niet bewust van zijn dat dit nieuwe soorten
genereert waarover we plots geen controle meer hebben?

Donderdag 24 februari tot en met zondag 10 april, telkens van
donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur

SIEN GODDERIS - SO HAPPY I COULD CRY
Poortersloge, Kraanrei 19, 8000 Brugge

‘So Happy I Could Cry’ is een zoektocht naar een poëtische
wereld waar essentiële emoties als geluk en verdriet zich op een
eigenzinnige manier tot elkaar verhouden.
Kleine sculpturen, fotoreeksen en boeiende structuren
verspreiden zich als een glooiend landschap over de
tentoonstellingsruimte. De kijker wordt uitgenodigd tot
verwondering en zelfbevraging. In welke mate gaan we de
confrontatie met onszelf aan?
Sien Godderis won de aanmoedigingsprijs op SANT2020. Reden
genoeg om haar een solotentoonstelling te schenken.

ccbrugge.be/bk
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Wedstrijd
OP WELKE DATUM GING HET CONCERTGEBOUW OFFICIEEL
OPEN?
Concertgebouw Brugge viert zijn bijzondere verjaardag met ‘Een
huis vol geluiden’, het eerste Concertgebouw-prentenboek voor
families.
Wanneer Oskar tijdens een
bezoek aan het Concertgebouw
de weg kwijtraakt, is dat
het begin van een spannend
avontuur. Hij ontdekt een
bijzonder huis vol geluiden: van
ratelende ijskarren, zingende
walvissen en een orkest dat
klinkt als klankensoep.
Vijf deelnemers winnen elk
een exemplaar van dit mooie
muzikale verhaal vol poëtische
en humoristische beelden.

ANTWOORD VORIGE VRAAG:
‘Dans in Brugge’ verenigt de dansplannen van KAAP,
Cultuurcentrum Brugge en Concertgebouw Brugge.
Tien deelnemers wonnen elk een duoticket voor
‘Without references’.

Voornaam en naam
Adres
E-mail en telefoonnummer
Antwoord wedstrijdvraag

Stuur je antwoord voor vrijdag 4 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.

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 7 JANUARI.
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.

