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BESTE BRUGGELING

B

innenkort zit ‘buurt aan de beurt’ erop. Voor de schepenen en ikzelf zijn het boeiende en
leerrijke maanden geweest. Bij elk bezoek mochten we ervaren hoeveel gedrevenheid, betrokkenheid en fierheid er leeft in de Brugse wijken. Ik wil u met heel mijn hart bedanken
voor de warme ontvangsten en voor al uw voorstellen, ideeën en opmerkingen. Ik verzeker
u dat we elke suggestie grondig onderzoeken en dat we die waar mogelijk zullen meenemen in
ons verdere beleid.

Een verbonden
stad waar iedereen
zich thuis voelt

Op zondag 7 juli komt Sint-Pieters als laatste buurt aan de beurt. Elke Bruggeling is die dag
vanaf 10.30 uur welkom in Het Entrepot om dit feestelijke slot mee te maken.
Het einde van onze buurtbezoeken betekent niet het einde van ons engagement: alle suggesties
en bekommernissen blijven welkom via www.brugge.be/meldpunt, 050 44 8000 of info@brugge.be.
Het blijft onze ambitie om steeds bereikbaar te zijn en de dialoog met alle Bruggelingen
maximaal te onderhouden. Zo maken we van Brugge een verbonden stad waar iedereen zich
thuis voelt.
Brugge heeft dan ook heel wat in petto. Dat kon u al lezen in de Zomeragenda en ook in dit
nummer informeren we u over wat hier de komende weken reilt en zeilt.
Natuurlijk hoeft u niet de wachten op de vele evenementen om u deze zomer in onze stad te
ontspannen. Kom tot rust in een van de Brugse stadsparken, onderneem een fietstocht, of plan
een dagje strand in Zeebrugge met als afsluiter een terrasje in Lissewege.
De kans is groot dat we elkaar deze zomer tegenkomen. Aarzel dan zeker niet om een praatje te
komen maken. We zijn er voor u.

Uw burgemeester,
Dirk De fauw
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BUURT AAN DE BEURT: LANGESTRAAT- EN SEMINARIEKWARTIER
Sinds zondag 24 maart trekken de burgemeester en de schepenen
de Brugse wijken in om kennis met je te maken. Intussen kwamen al
twintig buurten aan de beurt. De komende weken mogen wijkbewoners
uit Sint-Kruis, Sint-Andries, Sint-Pieters en de binnenstad nog een
bezoek van de bestuursploeg verwachten. Op zondag 7 juli om 10.30
uur wordt de reeks buurtbezoeken afgesloten in Het Entrepot. Elke
Bruggeling is welkom.

Tijdens ‘buurt aan de beurt’ ging het stadsbestuur langs in buurten van
telkens zo’n 5.000 inwoners. Daarom werden het Langestraatkwartier
en het Seminariekwartier samen bezocht, als één buurt. Tegelijkertijd
leerden de inwoners van beide kwartieren elkaar beter kennen.

KATELIJNE RISTEYN
Katelijne (29) werkt als
vrijetijdsondersteuner bij Vrijetijdspunt
vzw Oranje in de Peterseliestraat.
Sociaal-cultureel werkster Katelijne werkt al
vijf jaar voor Vrijetijdspunt vzw Oranje. Samen
met haar collega’s organiseert ze vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een (vermoedelijke)
beperking. Binnen dit gegeven ontstond Zaal
Lokaal: een open ruimte in de Peterseliestraat
waar diverse initiatieven kunnen plaatsvinden,
van improvisatietheater tot een soepcafé. Iedereen die dat wil, mag aan de activiteiten
deelnemen of die zelf organiseren. Naast haar
job houdt Katelijne van klimmen, zwemmen en
reizen. Intussen zijn Katelijne en haar vriend
de trotse ouders van een dochtertje.
WAT VIND JE GOED IN DE BUURT?
Via de app 'Hoplr' merkte ik dat hier heel wat
enthousiaste mensen wonen die actief bijdragen aan een positieve sfeer in de buurt.
Het is een mooie mix van jonge en oudere
buurtbewoners.
WAT IS JE FAVORIETE PLEK?
Vrijetijdspunt ligt in een rustige buurt. Het is
fijn om tijdens mijn pauze een wandelingetje
te maken langs de omliggende vesten.
WAAR BEN JE HET MEEST FIER
OP IN JE BUURT?
Er gaat steeds meer aandacht naar samenwerkingen en buurtprojecten. Hopelijk blijft
die aandacht groeien en ontstaan er nog meer
initiatieven die de buurtwerking en het samenzijn bevorderen.
WAT WIL JE GRAAG VERANDEREN
IN JE BUURT?
Ik zou het leuk vinden mocht er meer streetart
zijn, zeker op gedeelde ontmoetingsplaatsen.
Het geeft de buurt en de stad ook meer kleur.
Onze werkplek kijkt uit op de muur van het
Grootseminarie. Daarachter schuilt een oase
van groen: een grote tuin met koeien. Koeien
in het centrum van Brugge, hoe leuk is dat?
Het zou tof zijn mocht dit een openbare ruimte worden waar we aan ‘urbfarming’ kunnen
doen en waar Bruggelingen kunnen picknicken of dieren verzorgen.
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Tussen de kasseien en het groen in het
Langestraat- en het Seminariekwartier
Gebied: deze twee stadskwartieren bevinden zich in de binnenstad tussen de vesten
(Kazernevest en de Kruisvest) en de reien (Predikherenrei, Sint-Annarei en Potterierei).
LOPENDE EN GEPLANDE PROJECTEN
-

-

-

Het speelplein in ’t Bilkske is aan renovatie toe. Het
stadsbestuur hoort graag de mening van de omwonenden en van de betrokkenen bij de school in de
buurt. Daarom komt er een inspraak- en een terugkoppelingsmoment over de (her)inrichting van de
omgeving. De uitvoering van de werkzaamheden is
voorzien voor 2020.
Vorig jaar nam Stad Brugge deel aan het project
‘Overal stroomversnellers’. Inwoners konden toen
op hun favoriete groenproject stemmen. Samen met
Coopstroom zal de Stad zorgen voor groene stroom,
een laadpaal en een elektrische deelwagen aan de
Ganzenveer (Ganzenstraat 15).
Vanaf maandag 19 augustus wordt de riolering van
de Strostraat vernieuwd.

FACILITEITEN
- Basketten kan op het Stoelpleintje in de Stoelstraat
(Vuldersreitje) en op het terreintje aan de Kazernevest-`t Bilkske.
- In de Hugo Verrieststraat, ’t Bilkske en de Ganzenstraat en op het Sint-Brunoplein kunnen de jongsten
zich uitleven op de (kleuter)speeltoestellen.
- Petanqueliefhebbers zijn welkom op buitenvelden in
de Balstraat en Oost-Proosse en op het Sint-Brunoplein en het Stoelpleintje. Aan ‘t Bilkske kun je petanque spelen op dolomiet.
VERENIGINGEN EN VRIJE TIJD
- Ontdek de wereld van het circus in de tuin van het
Grootseminarie. Op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juli ben je tijdens Cirque Plus getuige van verrassende circusacts.
- De Verloren Hoekfeesten vinden plaats van vrijdag
26 tot en met dinsdag 30 juli.
- Begin juli opent in de Langestraat ‘Karmamarkt’, de
eerste ‘zero waste shop’ in Brugge.
- Er zijn heel wat buurtcomités actief. Neem een kijkje
op www.brugse-buurten.be/buurten.
- Tijdens het derde weekend van september is er de
jaarlijkse braderie in de Langestraat-Hoogstraat.
Op de dag van de braderie organiseren een aantal
andere organisaties zoals Speelotheek De Piepbal,
Oranje vzw, Ons Huis Sint-Anna en Annabil een sociale braderie in ’t Bilkske. Het gaat om een mix van
een straatfeest en een forum waarop ook sociale organisaties zich voorstellen of iets verkopen.
- Bij vzw Annabil gaat het ruimer dan buurtwerking.
Iedere buurtbewoner kan er, ongeacht zijn origine
of overtuiging, meewerken aan het verbeteren van
de buurt. Het sociaal welzijn van elke bewoner staat
daarbij centraal.
- De handelskring is die van Langestraat en
Hoogstraat.
- Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 oktober loopt
de tentoonstelling ‘Buren bij Kunstenaars’ in de kerk

-

-

aan ’t Bilkske. Het thema is ‘de stad’. Alle info vind je
op www.burenbijkunstenaars.be.
Samen met de buurtbewoners van ‘t Bilkske neemt
Oranje vzw zijn binnentuin en terras onder handen.
Wil je meehelpen en je buren ontmoeten? Bekijk de
info op Hoplr of mail naar info@oranje.be.
Er is een buurtbibliotheekje op het Sint-Annaplein.
Ook de Balsemboom heeft er eentje.
Op de tweede zondag van juli vinden er een wijkpick
nick en een rommelmarkt plaats op de Kruisvest.
Tijdens de kerstperiode zet het project ‘Iedereen
kerstman’ in op een zorgzame buurt. Wil je helpen
met het opzetten van de kerstboom? Of heb je kerst
spullen op overschot? Neem contact op met Oranje
vzw (www.oranje.be).

DIENSTVERLENING
Voor alle dienstverlening zijn de bewoners van het Langestraat- en het Seminariekwartier welkom in het Huis van
de Bruggeling.
LOKAAL DIENSTENCENTRUM
De Balsemboom, Ganzenstraat 33, 050 32 78 80,
debalsemboom@mintus.be
Centrumleider: Karel Meuleman
LOKALE POLITIE
Wijkkantoor: Kartuizerinnenstraat 4, 050 44 12 10,
pz.brugge.centrum.wijk@police.belgium.eu
Wijkagent Langestraat Magdalena: Eric Reuse,
0471 43 40 84, eric.reuse@police.belgium.eu
SCHOLEN
- VBS De Witte Stamroos – Bijbelgetrouw, Peterse
liestraat 23A, 0485 16 02 14, www.dewittestamroos.be
- Sint-Leo Hemelsdaele – Secundaire school,
Potterierei 11, 050 44 59 33, www.secundair.slhd.be
- GO! Stamina, Jeruzalemstraat 34, 050 34 69 46,
www.stamina.be
- Buitengewoon lager onderwijs De Ganzenveer,
Ganzenstraat 15, 050 33 21 86, www.ganzenveer.be
- Buitengewoon basisonderwijs Koninklijk Instituut
Spermalie, Snaggaardstraat 9, 050 47 19 84,
www.dekade.org
- Buitengewoon secundair onderwijs Spermalie,
Potterierei 46, 050 47 19 85, www.dekade.org
- Hotel- en Toerismeschool Spermalie,
Snaggaardstraat 15, 050 33 52 19, www.spermalie.be
- Centrum voor Volwassenenonderwijs Spermalie,
Snaggaardstraat 15, 050 33 52 19, www.spermalie.be
- Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen (SNT) Centrum voor Volwassenenonderwijs, Bilkske 5
050 44 11 40, www.snt.be
GEMEENSCHAPSWACHT
Rik Claeys
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LANGESTRAATKWARTIER
0,30
Het Langestraatkwartier heeft een
oppervlakte van 0,30 km².

1.274
Deze buurt telt 1.274 brievenbussen.

23

1.777
Er wonen 1.777 mensen.
24

SEMINARIEKWARTIER
11

Het Seminariekwartier heeft een
oppervlakte van 0,65 km².

1.904
2.697
10

Er wonen 2.697 mensen.
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22. ZON 7 JULI 10.30 UUR
Het Entrepot, Binnenweg 4
Tijdens deze laatste 'buurt aan
de beurt' is iedereen welkom
voor een feestelijke afsluiter!

DUDZELE (9), SINT-KRUIS (16 en 17),
BINNENSTAD (4, 5 en 6),
ASSEBROEK (1, 2 en 3), KOOLKERKE (5),
SINT-MICHIELS (19 en 20), SINTANDRIES (12 en 13), SINT-PIETERS
(21), ZWANKENDAMME (24),
LISSEWEGE (11), SINT-JOZEF (15),
CHRISTUS-KONING (8) en
ZWANKENDAMME (24)

6
16

17

18

14

BINNENSTAD

7. ZAT 6 JULI 10.30 UUR
Ezelstraat en West-Bruggekwartier
Sint-Godelieveabdij, Boeveriestraat 41

15

22

8

SINT-ANDRIES

14. ZAT 29 JUNI 10.30 UUR
Sporthal Koude Keuken, Zandstraat 284

DEZE BUURTEN KWAMEN AL AAN DE BEURT:

Deze buurt telt 1.904 brievenbussen.

21

SINT-KRUIS

18. WOE 26 JUNI 20.00 UUR
Freinetschool De Tandem,
Leopold Debruynestraat 56

SINT-PIETERS EN SINT-JOZEF

0,65
9

JOUW BUURT
AAN DE BEURT:

4

7

3
1
2

13

Dit is ook een Hoplr-buurt (SintAnna- en Langestraatkwartier)

19
20

Er zijn ondertussen Hoplr-netwerkjes
in de hele binnenstad. Woon je
in de buurt? Surf dan naar
hoplr.com om je aan te melden. Vul
je straat en stad in en kom meteen
in contact met je omgeving.

7

UITWIJKEN CIRCUSTOER
Meer weten over dit project?

Contacteer Stad
Brugge, Communicatie
& Citymarketing via
communicatie@brugge.be.
Alle actuele info staat op
www.brugge.be/
buurtaandebeurt.

Bewoners van vijf Brugse buurten worden vijf avonden op een rij getrakteerd op een gratis
circusact. De circustoer is de voorbode van het gratis circusfestival Cirque Plus, op vrijdag 12,
zaterdag 13 en zondag 14 juli in de tuin van het Grootseminarie.
BY HEART
Vijf beloftevolle jonge artiesten uit België, Duitsland, Frankrijk en Brazilië bundelen hun circusskills en tonen het allerbeste van zichzelf.
Ze hebben behalve een professionele circusopleiding nog een iets gemeen: hun regisseur. Gab
Bondewel ademt circus. Hij is docent, maker én speler. Gab loodste de jonge makers door een
intensief parcours en maakte de voorstelling 'By Heart' speciaal voor de Uitwijken Circustoer
en Cirque Plus.

Brugge is een kind- en
jeugdvriendelijke stad.
Tijdens elk buurtmoment
kunnen kinderen en
jongeren hun ideeën voor
de buurt en de stad delen.

Voor de ontmoeting in
jouw buurt krijg je een
uitnodiging in je brievenbus.

Buurtbezoek gemist?

Heb je het bezoek gemist?
Dan ben je welkom op
een ander 'buurt aan
de beurt'-moment.
Bovendien kun je steeds
met je vragen en ideeën
terecht op 050 44 8000,
www.brugge.be/meldpunt
en info@brugge.be.
Alle inzendingen worden
gegarandeerd behandeld.

Zaterdag 6 juli
Zeezwaluwstraat, Lissewege
Zondag 7 juli
Grasplein Amaat Vynckestraat, Dudzele
Maandag 8 juli
Grasplein ter hoogte van de Paul Gilsonstraat, Sint-Andries
Dinsdag 9 juli
Konijnenpijp, Sint-Michiels
Woensdag 10 juli
Matmeers, Assebroek
De bar gaat telkens open om 19.00 uur. De circusvoorstelling start om 19.30 uur.
(onder voorbehoud van wijzigingen)

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

Uitwijken is een project van de culturele wijkwerking van Brugge Plus in samenwerking met de Brugse Buurtcheques.
www.uitwijken.be
info@uitwijken.be
050 44 20 02
Volg Uitwijken op Facebook en Instagram.

INTERVIEW
Sociaal circus op Cirque Plus.

Ief Gilis (links) en Lieve Moeremans (rechts)

H

et gratis festival Cirque Plus vindt plaats van vrijdag 12 tot
en met zondag 14 juli en heeft een vaste stek op de Brugse
zomerkalender. In de tuin van het Grootseminarie vinden
er elk jaar verschillende circusvoorstellingen plaats, voor
jong en minder jong. Voor de derde keer op rij heeft organisator Brugge Plus ook aandacht voor sociaal circus. Brugge Plusdirecteur Lieve Moeremans en Ief Gilis van De Wenkbrauwerij geven hierover wat meer uitleg.
Wat is sociaal circus precies?
LIEVE MOEREMANS Circus is misschien wel de meest
laagdrempelige kunstdiscipline. Binnen dit gegeven laat sociaal
circus mensen samenwerken, los van onderlinge verschillen. Je
kunt het op verschillende manieren invullen. Zo zet Circusatelier
Woesh in op inclusief circus. Met Cirque Plus kiezen we voor de derde
keer op rij voor een voorstelling met niet-professionele spelers met
een verschillende achtergrond. We werken daarvoor samen met
mensen uit verschillende doelgroepen. Dat kunnen asielzoekers
zijn of mensen met een mentale beperking. Die samenwerking gaat
dus zeer breed. Met de deelnemers creëren we een professionele
voorstelling. Het traject dat we samen afleggen, is minstens even
belangrijk als het eindresultaat: de uiteindelijke voorstelling voor
een publiek op Cirque Plus. De eerste edities vielen alvast zeer goed
mee en werden door alle partijen als zeer waardevol bevonden.
Met welke partners werken jullie dit jaar samen?
L. MOEREMANS De eerste keer werkten we samen met De Patio,
het opvangcentrum voor asielzoekers. Vorig jaar sloegen we de
handen in elkaar met Ter Dreve en zetten we een voorstelling op
met mensen met een beperking. Deze keer kiezen we voor een
andere aanpak. Op vraag van coach Ief Gilis stellen we zelf een groep
samen. Daardoor krijgen we een grote diversiteit aan deelnemers,
van alle leeftijden. Met het sociaal circus hebben we al een flink
parcours afgelegd en bij elke editie leren we bij. In de toekomst
zullen we die ervaring goed kunnen gebruiken. We willen dat het
eindresultaat meer is dan enkel een fijn toonmoment. Om die reden
is de regisseur al van in het begin bij alles betrokken.
Hoe is Brugge Plus bij jou terechtgekomen, Ief?
IEF GILIS Met mijn compagnie De Wenkbrauwerij heb ik al
vaak voorstellingen gespeeld op Cirque Plus. Ik ben er kind aan
huis, als speler en als maker. De mensen van Brugge Plus zijn
goed vertrouwd met mijn werk en mijn speelstijl. Eind vorig jaar
contacteerden ze me met de vraag of ik een voorstelling wou maken
voor het sociaal circus. Daar heb ik volmondig "ja" op geantwoord,
want ik was gecharmeerd door de ‘sociale’ voorstelling die ik vorige
zomer op Cirque Plus zag.
De aanpak is nu anders?
I. GILIS Ik ben het gewoon om met de mensen van mijn eigen
compagnie te werken, maar deze keer was dat anders. Samen
met Woesh lanceerden we een oproep om mensen te rekruteren in
functie van de voorstelling. Zo ‘plukten’ we geïnteresseerden met
uiteenlopende achtergronden. Ik vond het leuk dat we het project
op die manier konden opentrekken en daarin zijn we geslaagd. We
startten met elf kandidaten en ik hoop te stranden met minstens
zeven deelnemers.

Circus anders
bekijken

‘Ervaring is absoluut geen vereiste’ stond er in die oproep?
I. GILIS Klopt, want sociaal circus is er voor mensen die niets met
acteren te maken hebben en geen circusartiesten zijn. Zelf ben
ik ook een zeer atypische circusmaker. Mensen vragen me soms
wat mijn job is. “Clown”, antwoord ik dan, maar hoe leg ik dat dan
precies verder uit? Bij mij gaat dat clichébeeld van het personage
met een rode neus, een kleurrijke pruik en een hoop ballonnen
immers niet op. Ik speel zonder schmink en ik gebruik objecten die
niet direct met het circus worden geassocieerd. Op dezelfde manier
ga ik met de deelnemers aan de slag om een ‘intieme’ voorstelling
te maken voor een publiek van 100 tot 150 man. Ik wil dat ze circus
anders bekijken.
Kun je al een tipje van de sluier oplichten over de voorstelling?
I. GILIS Bij Woesh leren de deelnemers hoe ze bepaalde technieken
onder de knie kunnen krijgen. We eindigen de sessies altijd met
attributen die ze meebrengen uit de tuin: kruiwagens, tuinslangen,
emmers, gieters, spades … Wat we daarmee aanvangen, zal een
verrassend schouwspel opleveren. Het blijft circus, maar het wordt
op een totaal andere manier ingevuld.
Wanneer is het project geslaagd voor jullie?
I. GILIS Als de laatste voorstelling is gespeeld en elke deelnemer
veel spijt heeft dat het afgelopen is …
L. MOEREMANS Als we het publiek kunnen meenemen en ontroeren
en hen even laten vergeten dat ze kijken naar niet-professionele
spelers. Cirque Plus is het uitgelezen festival om zo’n voorstelling
tot zijn recht te laten komen. Ik weet dat we een publiek hebben dat
dit waardeert.
Cirque Plus: vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juli, telkens van 13.30 tot 22.00 uur in
de tuin van het Grootseminarie, ingang via Peterseliestraat, tegenover Leestenburg
www.cirqueplus.be
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OCMW BRUGGE:
EEN HUIS MET VEEL KAMERS
“OCMW Brugge, bestaat dat nog?” De vraag wordt nu en dan wel
eens gesteld. Zo gek is dat niet, want begin 2018 werd de welzijnsvereniging Mintus opgericht. Mintus is een vereniging van OCMW
Brugge en Stad Brugge. Ze bundelt alle dienstverleningen voor senioren en de thuishulp van OCMW Brugge. Toch betekent de komst
van Mintus en een nieuw stadsbestuur niet het einde van het ‘vertrouwde’ OCMW.
Tegenwoordig is OCMW Brugge een organisatie die negen verenigingen overkoepelt. Daarvan is Mintus de grootste: alle voormalige OCMW
woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, dienstencentra en thuisvoorzieningen voor senioren maken er deel van uit. De dienst Thuishulp
werd in het najaar van 2018 aan Mintus toegevoegd. De dienstverlening
blijft gelijk, alleen de `leverancier' is van naam veranderd.
MINTUS EN OCMW BRUGGE
Omdat Mintus al geruime tijd in het straatbeeld te zien is – op bestelwagens, flyers en allerlei drukwerk – lijkt het soms alsof OCMW Brugge
is opgehouden te bestaan, maar niets is minder waar. De koepel is wel
degelijk nog actief. OCMW Brugge vervult tal van opdrachten, los van
Mintus. Zo vind je in Hoogstraat 9 het kloppende hart van de Intake.
Mensen kunnen er terecht met eerstelijnsvragen over bijvoorbeeld uitkeringen, een referentieadres of een tussenkomst in medische kosten.
Gesprekken gebeuren op afspraak of tijdens vastgelegde onthaaluren.
ANDERE OCMW-VERENIGINGEN
Naast de kernwerking van het OCMW zijn er ook nog andere OCMWverenigingen in Brugge, elk met hun specifiek werkterrein:
SPOOR BRUGGE
SPOOR Brugge zet projecten op voor jongeren en kinderen. De
medewerkers ondersteunen ouders en opvoeders en begeleiden
jongeren die het moeilijk hebben, op school en daarbuiten.
www.spoorbrugge.be
't SAS
’t Sas coördineert onder andere het Inloophuis, dat een warm onthaal
biedt aan kwetsbare personen. De sociale kruidenier De KABA
verkoopt laaggeprijsde voedingsmiddelen en huishoudproducten
aan kwetsbare gezinnen. ‘t Sas biedt ook woondiensten aan zoals
crisisopvang, nachtopvang en preventie van uithuiszetting.
www.ocmw-brugge.be/inloophuis-t-sas
www.ocmw-brugge.be/sociale-kruidenier-de-kaba
WOK (WERKT OOK)
WOK biedt arbeidszorg aan personen die uit de boot vallen op de
betaalde arbeidsmarkt. Bij WOK kunnen firma’s, organisaties en
particulieren terecht voor onder meer klus- en tuinwerking en
atelierwerking.
www.wokbrugge.be
ONS HUIS
Ons Huis biedt woonondersteuning en dagactiviteiten aan
volwassenen met een beperking. Op de locatie Sint-Anna gebeurt
dit voor mensen met een verstandelijke beperking en op de campus
De Nieuwe Notelaar voor mensen met een niet-aangeboren
hersenletsel (NAH).
www.onshuisbrugge.be

DE BLAUWE LELIE
De Blauwe Lelie organiseert kinderopvang voor kinderen van 0
tot 12 jaar, in buitenschoolse kinderopvang en kinderdagverblijven. De vereniging ondersteunt onthaalouders en is betrokken bij
inclusieve kinderopvang, de speel-o-theek, opvang voor zieke kinderen en vakantiewerking.
www.deblauwelelie.be
DE SCHAKELAAR
De Schakelaar promoot met tal van acties bewust energieverbruik.
Ze helpen inwoners van Brugge om de energiefactuur te doen dalen.
www.deschakelaar.be
SOCIAAL VERHUURKANTOOR BRUGGE (SVK)
SVK huurt woningen van particulieren en verhuurt ze aan personen
die het moeilijk hebben om een betaalbare woning te vinden.
www.svk-brugge.be
RUDDERSSTOVE
Ruddersstove laat senioren genieten van lekkere en gezonde
maaltijden. Ze kunnen hun maaltijden thuis geleverd krijgen of die
afhalen in een lokaal dienstencentrum.
www.ruddersstove.be
OCMW BRUGGE EN STAD BRUGGE
OCMW Brugge en de verenigingen bieden antwoorden op specifieke
hulpvragen van de inwoners van de stad. Dat blijft ook in de toekomst
zo. De dienstverlening zit verspreid over meer dan vijftig locaties in
Brugge, waarvan Hoogstraat 9 (Intake), Ruddershove 4 (maatschappelijke dienstverlening) en het Huis van de Bruggeling de grootste zijn.
In samenwerking met Stad Brugge wordt iedereen, ongeacht leeftijd
of afkomst, de hand gereikt en op weg geholpen.
www.ocmw-brugge.be
www.mintus.be
www.brugge.be
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HUUR- EN ISOLATIEPREMIE:
EXTRA PREMIE VOOR EIGENAARS,
EXTRA BESPARING VOOR HUURDERS
Eigenaars die een woning verhuren aan kwetsbare huurders kunnen bij
netbeheerder Fluvius een huur- en isolatiepremie aanvragen. Deze premie
geldt voor energiebesparende ingrepen, zoals het isoleren van het dak of de
spouwmuren en het plaatsen van ramen met hoogrendementsglas.
Kwetsbare huurders zijn mensen die recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming. Als gezin mogen ze een gezamenlijk belastbaar inkomen
hebben van maximaal 31.340 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met 1.630
euro per persoon ten laste (aanslagbiljet 2016).

PROJECTPROMOTOR
Bij de huur- en isolatiepremie begeleidt een projectpromotor de huurder
en de verhuurder, van de voorbereiding tot de uitvoering. Na overleg stellen
de eigenaar en de projectpromotor samen een bekwame aannemer aan.
De projectpromotor bekommert zich ook om de aanvragen voor alle huuren isolatiepremies.
VOORWAARDEN
Aan het krijgen van de huur- en isolatiepremie zijn een paar voorwaarden
gekoppeld. Zo mag je als eigenaar de huurprijs niet verhogen na de
werkzaamheden. Je mag het lopende huurcontract ook niet voortijdig
opzeggen en je moet het restbedrag van de investering betalen.
HUUR- EN ISOLATIEPREMIES
Voor dakisolatie bedraagt de premie 20 euro per vierkante meter, voor
spouwmuurisolatie 12 euro per vierkante meter en voor het plaatsen van
hoogrendementsglas 85 euro per vierkante meter.

MAAK ONLINE EEN AFSPRAAK
MET DE POLITIE

Met minder dringende vragen en problemen kon je tot voor kort
zonder afspraak terecht in het Politiehuis en in de andere regiokantoren. Omdat dit soms tot lange wachttijden leidde, kun
je sinds 6 mei een afspraak maken via www.politiebrugge.be.
DIT HEEFT ALLEEN MAAR VOORDELEN:
- je kunt je afspraak gemakkelijk vastleggen met je smartphone of computer;
- je kiest zelf wanneer je wilt langskomen;
- je krijgt een bevestigingsmail die vermeldt welke documenten je eventueel moet meebrengen;
- er zijn geen wachtrijen meer en dat verbetert de klantvriendelijkheid;
- de onthaalmedewerkers kunnen zich voorbereiden en dat
verbetert de service;
- je hebt meer privacy, want je hoeft niet meer in de rij te staan.

Deze premies liggen een stuk hoger dan de gewone premies voor
energiebesparende maatregelen. Heb je voor een woning in Brugge nog
recht op de opknappremie, dan mag je dit combineren.
De winst is bovendien dubbel: jij renoveert tegen een voordeeltarief en je
huurder geniet van een energiezuinig(er)e woning.

Een online afspraak maken kan momenteel enkel voor het
Politiehuis. Je kunt je afspraak plannen van maandag tot en
met zaterdag, telkens tussen 8.00 en 20.00 uur. Op zondag is
dit tussen 8.00 en 18.00 uur. Na evaluatie zal de Politiezone
Brugge bekijken of er ook een reservatiesysteem komt voor
de regiokantoren.

www.huur-en-isolatiepremie.be

Wie de politie echt dringend nodig heeft, belt naar het telefoonnummer 101, 112 of 050 44 88 44 (het rechtstreekse nummer van de Brugse dispatching). Via www.politiebrugge.be/
aangifte-doen kun je aangifte doen van onder meer (brom-)
fietsdiefstal, winkeldiefstal, schade en graffiti.

Voor de regio Brugge treedt De Schakelaar op als promotor. Deze vereniging gaat na of je in
aanmerking komt voor de premie.
Vereniging De Schakelaar, Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
info@deschakelaar.be
www.deschakelaar.be
050 32 74 55

www.politiebrugge.be
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STAD AAN DE SLAG

Joris Roose,
TECHNISCH ASSISTENT GROEN
BIJ OPENBAAR DOMEIN
Joris staat niet alleen in voor het
onderhoud van verschillende groenzones,
maar ook voor het verzorgen van de
zwanen op het openbaar domein.
“Op het Brugs openbaar domein leven zo’n 140
zwanen. Je treft ze aan op de reien en op andere
plekken zoals het Minnewater en 't Stil Ende.
Ook buiten het centrum vind je zwanen, zoals in
de Koude Keuken in Sint-Andries. Elke maandag
en vrijdag voederen we de zwanen. Als er kleine
zwaantjes zijn, voederen we dagelijks. Dit jaar
zijn er al 24 jongen ter wereld gekomen en dat is
veel in vergelijking met vorige jaren. Toen waren
er minder kuikens door de ophokplicht. Die
verplichting geldt als er bijvoorbeeld vogelgriep
uitbreekt of als er blauwalgen in het water zijn.
Het verzorgen van de Brugse zwanen is een
veelzijdige job die me veel voldoening geeft. Ik
ben er trots op dat ik de bekende 15de-eeuwse
legende van de Brugse zwanen mee levend
houd. Volgens die legende eiste Maximiliaan
van Oostenrijk - na de onthoofding van zijn
raadsman Pieter Lanchals door opstandige
Bruggelingen - dat Brugge eeuwig `langhalzen'
of zwanen op zijn wateren moest houden."

“De zwaan is een symbool
voor Brugge en spreekt bij
iedereen tot de verbeelding”
“Het is fijn als toeristen en Bruggelingen onder
de indruk zijn als ze ons met de zwanen bezig
zien. Het levert vaak een mooi spektakel op. De
zwaan is een symbool voor Brugge en spreekt
bij iedereen tot de verbeelding. Neem de zwanen
weg en onze stad is dezelfde niet meer. De zwanen
zijn dan ook altijd in het openbaar aanwezig, zelfs
in de winter. Het is enkel wanneer er ophokplicht
geldt dat we de dieren naar speciaal voor hen
ingerichte serres overbrengen.”
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TRAJECTWIJZIGING
BUSLIJNEN 2 EN 13

OPENLESWEEK
INFORMATICA IN SNT

Vanaf maandag 1 juli rijden de bussen
van lijn 13 (AZ Sint-Jan) vanaf het station
rechtstreeks via de Hoefijzerlaan, de GuldenVlieslaan en de Scheepsdalelaan naar het AZ
Sint- Jan en niet meer via de Zuidzandstraat,
de Steenstraat, de Markt, de Sint-Jorisstraat
en de Vlamingdam.
Ook buslijn 2 (AZ Sint-Lucas en Assebroek)
rijdt niet langer door het centrum.

Wil je een blik werpen in een computerlokaal? Wil je meer weten over de cursussen
gps Garmin, WordPress, iPhone of Photoshop? Wil je zien hoe het er concreet aan toe
gaat tijdens de les?
Dan ben je van harte welkom in het Centrum voor Volwassenenonderwijs Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen (SNT)
tijdens de openlesweek van de vakgroep
informatica. Van maandag 2 tot en met zaterdag 7 september kun je er gratis en vrijblijvend lessen meevolgen.

www.delijn.be/brugge
070 220 220

GEBOORTEREGISTRATIE IN
BRUGSE ZIEKENHUIZEN
In AZ Sint-Jan en in AZ Sint-Lucas kunnen ouders hun baby meteen na de geboorte inschrijven in het bevolkingsregister.
Elke maandag en donderdag is daar een
stadsmedewerker een halve dag aanwezig
om de geboortes digitaal te registreren.
UITZONDERINGEN
In sommige gevallen moeten jonge ouders
naar het Huis van de Bruggeling voor de registratie, bijvoorbeeld wanneer ze geen Belg
zijn of als er geen erkenning van de vader is.
geboorten@brugge.be
050 47 53 40

‘LEIF’-SPREEKUUR IN HUIS
VAN DE BRUGGELING
Het LevensEinde InformatieForum, kortweg
LEIF, informeert en sensibiliseert over een
waardig levenseinde voor iedereen. Zelfbeschikking en respect voor de wil van de patiënt staan daarbij centraal.
Wie vragen heeft over voorafgaande zorgplanning en het levenseinde kan voortaan
elke tweede donderdag van de maand van
9.00 tot 12.00 uur terecht in het Huis van de
Bruggeling. Daarvoor maak je eerst een afspraak op 050 44 8000.
Het spreekuur in het Huis van de Bruggeling
is een uitbreiding van de dienstverlening van
LEIF in Brugge. Die bestond al in het Levenshuis en in het Huis van de Mens.
www.leifwestvlaanderen.be
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge
Levenshuis, Koningin Elisabethlaan 92, 8000 Brugge
www.levenshuis.be
Huis van de Mens Brugge, Hauwerstraat 3C, 8000 Brugge
Na afspraak via brugge@demens.nu of
050 33 59 75, elke werkdag tijdens de kantooruren

De hele week lang zetten alle leerkrachten
informatica hun deuren open. Er zijn lessen om 8.30 uur, om 13.30 uur en om 18.00
uur. Kijk zeker vooraf op www.snt.be waar en
wanneer de cursus van je keuze plaatsvindt.
Nog vragen vooraf? Aarzel niet om het SNTsecretariaat te contacteren.

SNT-OPENDEURDAG
De SNT-opendeurdag vindt plaats
op zaterdag 31 augustus van 10.00
tot 16.00 uur. In de Arsenaalstraat
4 krijg je uitleg over en demonstraties van de cursussen fotografie, informatica/computer, mode,
talen, koken en bakken, Vlaamse
gebarentaal en Nederlands voor
anderstaligen.
Het volledige programma vind je op
www.snt.be.

SNT Centrum voor Volwassenenonderwijs,
Arsenaalstraat 4, 8000 Brugge
www.snt.be
info@snt.be
050 44 11 40
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LESSENREEKS KUNSTPROJECT
VOOR PERSONEN MET DEMENTIE
‘KUNST VERWOORDT WAAR TAAL TEKORT SCHIET,
ONTROERT EN VERBINDT’

VRIJWILLIGERSCENTRALE
De volgende organisaties zijn dringend op zoek naar geëngageerde vrijwilligers. Misschien zit er iets bij voor jou?
HEIDEHUIS
Ben je empathisch, luistervaardig en zorgzaam? Heidehuis vzw - Netwerk Palliatieve Zorg - zoekt mensen die
willen helpen in het dagcentrum, de palliatieve eenheid
en bij de thuiszorg. Deze vrijwilligers zijn aanwezig, koken, helpen mee in de zorg en ondernemen activiteiten
met personen in de laatste levensfase.
Het Heidehuis
Koen Bertrem
info@heidehuis.be
050 40 61 50
DOKTERS VAN DE WERELD
Wekelijks vind je in Inloophuis ‘t Sas een antennepost van
Dokters van de Wereld. Deze post biedt gratis gezondheidszorg aan en zoekt enthousiaste verpleegkundigen en artsen
die zich voor dit project willen engageren.
Inloophuis ’t Sas
Sien Dupan
onthaal@sasbrugge.be
050 32 76 72

In het kader van ‘Dementievriendelijk Brugge’ organiseren de dienst
Welzijn, Stedelijke Academie Brugge DKO, Foton, Het Ventiel, Alzheimerliga, de Brugse woonzorgcentra en een groep vrijwilligers een
sociaal en artistiek kunstproject voor personen met dementie. Op die
manier krijgen deze mensen de kans om samen met een mantelzorger
of familielid op een creatieve manier te uiten wat ze niet meer onder
woorden kunnen brengen.
De ateliernamiddagen vinden plaats in de Schipperskapel, elke
maandag van 2 september tot en met 29 juni 2020, telkens van 14.00
tot 17.00 uur.
Teken- of schilderervaring is niet vereist, een leerkracht en een
kunstenaar helpen van bij de eerste stap.
Vanaf maandag 21 september 2020 (Werelddag Dementie) zijn de
gemaakte werken veertien dagen lang te zien in de Bogardenkapel.
De lessenreeks is gratis voor Bruggelingen.
Inschrijven kan bij de Stedelijke Academie Brugge DKO via 050 44 11 70
of info@ academiebruggedko.be.
Het aantal plaatsen is beperkt.
Schipperskapel, Komvest 38, 8000 Brugge
Bogardenkapel, Katelijnestraat 86, 8000 Brugge
Dienst Welzijn, 050 32 78 67

BINNENSTAD
Binnenstad vzw zoekt vrijwilligers voor logistieke hulp.
Heb je een hart voor jongeren? Beschik je over een stel
groene vingers? Kook of bak je graag? Of ben je technisch
en handig? Neem dan zeker contact op.
Binnenstad vzw
Kimberly Neirinck
kimberly.neirinck@binnenstad.be
0490 64 82 37

OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERSWERK?
SURF NAAR WWW.BRUGGE.BE/VRIJWILLIGERSWERK EN
MAAK EEN PROFIEL AAN. ZO BLIJF JE OP DE HOOGTE
VAN DE RECENTSTE VACATURES IN JE BUURT.
VRIJWILLIGERSCENTRALE,
KRAANPLEIN 6, 8000 BRUGGE
VRIJWILLIGERSCENTRALE@BRUGGE.BE
050 44 82 22
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OOK ROKERS KUNNEN FAN WORDEN BRUGGE: TOEGANKELIJK
VAN BRUGGE OLTIED SCHOANE
VOOR IEDEREEN
Ben je of ken je een roker en wil je meehelpen om je onmiddellijke
omgeving net te houden? Gebruik de unieke peukenbuidel of hang een
affiche aan het raam.

In Brugge is iedereen welkom, met of zonder beperking. Daarom bundelde Visit Bruges alle informatie over toegankelijke locaties in de
stad in de publicatie ‘Brugge, toegankelijk voor iedereen’.

De Stad vraagt rokers om peuken niet meer op de openbare weg te
gooien en een handige peukenbuidel te gebruiken. Deze unieke draagbare asbak kun je leegmaken in de vuilnisbak.
Peuken op de grond zijn niet alleen storend, ze zijn ook heel vervuilend.
Ze komen vast te zitten tussen straattegels, belanden in de riolen of
brugge.be/oltiedschoane
BRUGGE
komen terecht
in de natuur.

In 2016 gaf Toerisme Vlaanderen al een toegankelijkheidsbrochure uit
in het Nederlands en het Engels, maar die editie was aan een update
toe. Visit Bruges nam hiervoor het initiatief. Met de steun van Toerisme
Vlaanderen, Inter (expertisecentrum voor toegankelijkheid in Vlaanderen) en Provincie West-Vlaanderen verzamelde de dienst alle belangrijke info voor personen met een fysieke, visuele, auditieve en/of verstandelijke beperking. Deze nieuwe publicatie bestaat uit een brochure
en een wandelkaart en is beschikbaar in vier talen.

V.U. COLIN BEHEYDT, ALGEMEEN DIRECTEUR STAD EN OCMW BRUGGE, BURG 12, 8000 BRUGGE | ONTWERP: CEL CREATIE - STAD BRUGGE

OLTIED
SCHOANE

Gooi je peuk niet op de grond.
Ne jetez pas vos mégots par terre.
Don’t throw your cigarette ends on the ground.
Haal je gratis
peukenbuidel in de
Vrijwilligerscentrale
of vraag
Zigarettenstummel
nicht
auf den Boden werfen
bitte.
er een aan een gemeenschapswacht.
Woon je in#bruggeoltiedschoane
een straat waar veel peuken liggen? Haal een affiche in de Vrijwilligerscentrale en hang die aan het raam. Zo
maak je de rokende voorbijganger duidelijk dat peuken in de
vuilnisbak horen en niet op de grond.

Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge
www.brugge.be/peukencampagne
050 44 80 66

De folder bevat praktische pictogrammen en uitgebreide info over
musea, bezienswaardigheden, horeca, openbare toiletten, toeristische infokantoren, zorg- en hulpmiddelen en openbaar vervoer in
Brugge. De wandelkaart voert bezoekers met een beperking via een
uitgestippelde erfgoedroute langs de belangrijkste Brugse bezienswaardigheden. Voor de ontwikkeling van de kaart riep Visit Bruges
de hulp in van mensen met een beperking om allerlei obstakels in
kaart te brengen. Op de uitgestippelde wandelroute worden kasseien
bijvoorbeeld zoveel mogelijk gemeden.
De publicatie met brochure en stadsplan is gratis verkrijgbaar in een
van de drie toeristische kantoren (In&Uit, Station, Historium). Je kunt
ze ook downloaden via www.visitbruges.be/brugge-toegankelijk-vooriedereen-brochure.
www.visitbruges.be

Coiseaukaai

GRATIS
CENTRUMSHUTTLE

Calvarie

Langerei

De centrumshuttle
brengt je elke dag
gratis van het station
via de binnenstad
naar de randparking
Coiseaukaai.

Jan van Eyck

Biekorf
Markt
Zilverpand
Hof van Watervliet

CENTRUMSHUTTLE
Concertgebouw

Katelijne

K&R Station
Barge

Elke dag - 7/7
van 7.20 tot 19.00 uur
Om de 20 minuten

Meer info:
www.brugge.be/shuttlebus
mobi@brugge.be
050 44 8000
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DE ZOMER VAN
ZEEBRUGGE EN LISSEWEGE
Zeebrugge en Lissewege hebben ontzettend veel te bieden.
Twintig locals bewijzen het graag in de nieuwe inspiratiegids
van Toerisme Brugge. Ze hebben het gepassioneerd over de
leukste plekjes en activiteiten. Tijdens de zomermaanden vertellen ze van dinsdag tot en met zondag hun unieke verhalen in
de promofilmpjes van Focus-WTV.
Wie graag actief op ontdekking gaat, kan zijn hart ophalen
met de twee zoektochten in de Vakantiekrant van Krant van
West-Vlaanderen. Deze onthullen verborgen plekjes in Zeebrugge en Lissewege.
Ook een bezoek aan de haven wordt dit jaar sterk gepromoot.
Elke woensdag vanaf 10 juli organiseren het Feestcomité,
MBZ en Rederij Franlis een excursie van een halve dag met
een busrondrit door het havengebied en een havenrondvaart.
De rit start om 13.45 uur op de parking op de hoek van de
Tijdokstraat en de Vismijnstraat (voorverkoop via Toerisme
Brugge op de Zeedijk).
Nieuw dit jaar is de Expo Operatie Noordzee 1944-1945 in hall
III van Seafront. Je leert er hoe de oorlog vanop zee werd gevoerd en welke rol de Belgische zeelieden erin speelden. De
tentoonstelling loopt van zaterdag 8 juni 2019 tot en met zondag
3 januari 2021.
Toerisme Brugge verleent dit seizoen weer financiële steun
aan het zomeraanbod van Brugge Plus: Filmophetstrand in
Zeebrugge (elke donderdag in juli en augustus), MAfestival
Lissewege (zondag 4 augustus) en Vélo Baroque (zondag 11
augustus) en Lichtfeest Lissewege (vrijdag 16 en zaterdag
17 augustus).
De Strandbibliotheek is deze zomer open van zaterdag 22 juni
tot en met zondag 1 september. In dezelfde periode kun je je
uitleven op het Sportstrand.
Festivalliefhebbers komen aan hun trekken tijdens WECANDANCE (van vrijdag 9 tot en met zondag 11 augustus) en Bomboclat (vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus). WIJklanken garandeert een gezellige avond met livemuziek in de Old Steamer op
dinsdag 23 juli en het Festival van de Noordzee laat je op donderdag 15 augustus proeven van al het lekkers uit de Noordzee.
Een uitgebreid evenementenoverzicht staat in de evenementenkalender die je vindt in de Brugse infokantoren en op
www.visitbruges.be.
Ten slotte nog dit: in juni starten de filmopnames van de tweede
reeks van de Vlaamse topserie Beau Séjour, met Zeebrugge als
decor. Eén zal seizoen twee uitzenden in het voorjaar van 2021.
www.visitbruges.be
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STRANDBIBLIOTHEEK
Sinds zaterdag 22 juni en tot en met zondag 1 september kun je op het strand van
Zeebrugge dagelijks van 10.30 tot 17.30 uur
genieten van boeken, tijdschriften en strips.
Ontlenen doe je gratis, ook als je geen lid
bent van de Openbare Bibliotheek Brugge.
Je vindt de Strandbibliotheek ter hoogte van
het Badengebouw.
www.brugge.be/bibliotheek
bibliotheek@brugge.be
050 47 24 00

AFTRAP LOOPCRITERIUM
VAN DE KUST IN ZEEBRUGGE

PALJAS SEASWIM OP
ZONDAG 21 JULI

De Strandloop Zeebrugge op vrijdag 5 juli is
de openingsmanche van het Loopcriterium
van de Kust. Tijdens dit jaarlijkse criterium
dat strandlopen combineert in negen verschillende kustgemeenten, kunnen lopers
punten sprokkelen om mee te dingen naar
de hoofdprijzen.
Het parcours van zowel de 5-kilometerloop
als de 10-kilometer jogging bestaat uit een
passage over het strand, de Zeedijk en de
Saint George's day-wandeling. Voor de allerkleinsten is er een 0,6-kilometerloop met
aankomst op de Zeedijk.
Er is bevoorrading onderweg voor de deelnemers aan de 5- en de 10-kilometerwedstrijden en aan de aankomst voor alle lopers.
Dankzij de elektronische tijdsregistratie kun
je de resultaten live online volgen.

Drie jaar geleden bliezen openwaterzwemclub de Langerei Zwemmers, surfclub Icarus
en de Stad het Brugse zeezwemmen nieuw
leven in. Sindsdien vindt er in Zeebrugge elk
jaar een zwemjogging plaats van 1 kilometer,
met start en aankomst op het strand.
Dit jaar is er voor de eerste keer een officiële wedstrijd voor competitiezwemmers. Zij
worden opgedeeld in vier verschillende categorieën (heren vrije slag en schoolslag en
dames vrije slag en schoolslag).
De Zeebrugse strandreddingsdienst begeleidt de wedstrijd. Daarnaast verzekeren
vrijwilligers in bootjes en kajaks de veiligheid
van alle deelnemers.

www.brugge.be/strandloopzeebrugge

www.langerei.be
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FESTIVAL VAN DE NOORDZEE

LICHTFEEST LISSEWEGE

Op donderdag 15 augustus strijkt het Festival van de Noordzee weer neer in hartje
Zeebrugge. In en aan de Oude Vismijnsite, de
Tijdokstraat en de Rederskaai proef je tussen
12.00 en 2.00 uur van al het lekkers dat de
Noordzee te bieden heeft. Neem een kijkje
aan de demostanden en verwen je smaakpapillen aan de eetkraampjes. Leer hoe je het
best garnalen pelt en vis fileert of ding mee
naar het kroontje van Visambassadrice. Ook
de vele optredens, de straatanimatie en de
gezellige terrasjes en pop-up bars zijn een
bezoekje meer dan waard.

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 augustus,
telkens van 21.00 tot 23.30 uur, laten tal van
artiesten en organisaties het witte polderdorp
baden in sfeervol licht. De combinatie van
muziek, installaties met vuur, straattheater
en honderden kaarsjes zorgen voor een
intieme en gezellige sfeer.
De leerlingen van Stedelijke Basisschool Ter
Poorten presenteren twee mooie installaties
waaraan ze zelf hebben gewerkt.
Het hele programma is gratis en speelt zich
af langs een feeëriek parcours.

uitinbrugge.be

www.lichtfeestlissewege.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

RAID OF VALOUR:
URBAN OBSTACLE
RUN IN ZEEBRUGGE
Op zaterdag 17 augustus is de dorpskern
van Zeebrugge het strijdtoneel voor de derde
editie van de Raid of Valour, een urban obstacle run voor het goede doel.
Het parcours loopt door de straten, pleinen,
parken, tuinen en verborgen pareltjes van
het pittoreske havendorp. Dit jaar is er een
aangepast parcours van 5 of 10 kilometer. Er
zijn minstens twintig hindernissen per ronde
en de deelnemers kunnen het traject een of
twee keer afleggen. Competitielopers kunnen
zich kwalificeren voor het Europees kampioenschap obstacle course racing (OCR).
De naam van het evenement verwijst naar
een veldslag die in de Eerste Wereldoorlog
in Zeebrugge werd geleverd. De Britten probeerden toen om de Duitse duikbootbasis de
toegang tot de zee te ontnemen. De missie
slaagde, maar eiste een grote tol. Officieren
en mariniers die aan de raid deelnamen,
kregen bij thuiskomst het Victoria Cross, de
hoogste Britse militaire onderscheiding. Op
de medaille staan de woorden ‘For Valour’.
raidofvalour.be

20

ZON, ZEE … ZORGELOOS
ZORGELOOS ZONNEKLOPPEN
IN ZEEBRUGGE-BAD

Elke dag van juli en augustus richt Zon, Zee …
Zorgeloos zich van 10.30 tot 18.30 uur op
mensen met mobiliteitsbeperkingen, (groot-)
ouders met peuters of kleuters en anderen.
Dankzij dit initiatief kunnen zij op een comfortabele wijze een gezellige dag op het strand
doorbrengen. De Stad plaatst in het Badengebouw een aangepast toilet en een aangepaste
douche. Je kunt er gratis vier strandrolstoelen, een strandrollator en een tiralo (rolstoel
waarmee je tot aan de zee rijdt) lenen. Er
staan ook jobstudenten klaar om mensen te
begeleiden naar en op het strand.
Heb je een beperking en kom je met de tram
of met de trein naar Zeebrugge? Je kunt op
de studenten rekenen om je van je aankomstplaats naar het strand te brengen. Bel voor je
bezoek naar 0472 90 08 45 om af te spreken.
dienst.welzijn@brugge.be
050 47 55 16

FILMOPHETSTRAND: GRATIS
OPENLUCHTBIOSCOOP

SPORT EN SPEL OP
HET STRAND

In juli en augustus is elke donderdag filmdag op het strand van Zeebrugge. Om 14.00
en 16.00 uur zie je er kinder- en jeugdfilms,
in samenwerking met het Jeugdfilmfestival
(JEF). Om 20.00 uur start de avondfilm. Dit
alles is helemaal gratis.
Het volledige programma staat in de Zomeragenda van het Stadsmagazine en op
www.filmophetstrand.be.

Vanaf zaterdag 22 juni kan jong en oud zich
uitleven op het Sportstrand aan het Badengebouw in Zeebrugge. Voor jongeren is er
een ruim aanbod aan recreatieve tornooitjes
en strandspelletjes. Senioren kunnen er iedere donderdagnamiddag een uurtje seniorensport beoefenen, onder begeleiding van
een professionele lesgever.

www.filmophetstrand.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

Het Sportstrand is dagelijks open van 11.00
tot 17.00 uur tot en met zondag 1 september. Het aanwezige sportmateriaal mag je
gratis gebruiken.
www.brugge.be/sportstrand-zeebrugge
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ZOMERZWEMMEN
IN DE COUPURE
Net zoals tijdens de Triënnales van 2015 en
2018 organiseert de Stad deze zomer recreatief zomerzwemmen in de Brugse reitjes.
Onder redderstoezicht kun je van zaterdag 29
juni tot en met zondag 1 september dagelijks
van 11.00 tot 20.00 uur gratis zwemmen of
zonnebaden op het ponton aan de afgebakende zwemzone aan de Coupure. Op de kade
vind je kleedkamers, douches en sanitair.
www.brugge.be/zwemmenindecoupure
sportdienst@brugge.be
050 44 8000

RUIMERE OPENINGSUREN VOOR
ZWEMBAD JAN GUILINI VANAF 1 JULI
In het Stadsmagazine van mei kon je al lezen dat de Stad besliste om de exploitatie
van de zwembaden Jan Guilini en Interbad over te laten aan FARYS/TMVW. Aan de
tarieven verandert er niets, maar vanaf maandag 1 juli breiden de openingsuren
van zwembad Jan Guilini gevoelig uit. Je zult er ook ‘s middags kunnen zwemmen.
Ook op woensdag, donderdag en vrijdag verruimen de uren voor de
publiekszwemmers. Op jaarbasis zal het bad bijna achthonderd uren langer open
zijn voor het publiek.
PUBLIEKE OPENINGSUREN TIJDENS DE SCHOOLPERIODE VANAF 1 JULI 2019
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
7.00-8.45 uur
7.00-8.45 uur
7.00-8.45 uur
7.00-8.45 uur
7.00-8.45 uur
7.00-17.45 uur
12.00-13.30 uur 12.00-13.30 uur 12.00-22.00 uur 12.00-13.30 uur 12.00-13.30 uur
15.45-17.45 uur 15.45-17.45 uur		
15.45-17.45 uur 15.45-22.00 uur
PUBLIEKE OPENINGSUREN TIJDENS DE VAKANTIEPERIODE VANAF 1 JULI 2019
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
7.00-17.45 uur
7.00-17.45 uur 7.00-22.00 uur
7.00-17.45 uur 7.00-22.00 uur
7.00-17.45 uur
Stedelijk zwembad Jan Guilini, Keizer Karelstraat 41, 8000 Brugge
www.brugge.be/zwembadjanguilini
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LEVENSLOOP BRUGGE
De vierde editie van Levensloop Brugge op zaterdag 5 en zondag 6
oktober staat in het teken van de strijd tegen kanker. 24 uur lang
is Sport Vlaanderen Brugge een heus sportdorp waar familie en
sympathisanten de vechters (personen die kanker overleefden of nog
behandeld worden) aanmoedigen en mensen herdenken die overleden
zijn aan de gevolgen van kanker.
Tijdens het evenement bewegen verschillende teams 24 uur lang tegen
kanker. Gedurende die tijd lossen ze elkaar al wandelend of al lopend af.
De opbrengst gaat naar wetenschappelijk onderzoek, kankerpreventie
en ondersteuning van patiënten.
Levensloop Brugge kent drie sleutelmomenten.De openingsceremonie
viert de moed van de eregasten en de vechters en de kaarsenceremonie
eert en herdenkt. Tijdens de slotceremonie viert iedereen samen de
laatste ronde.
Om deel te nemen betaal je 10 euro. Je mag meedoen met je eigen loopof wandelteam of een bestaand team vervoegen. Ook vechters kunnen
deelnemen en in het Vechtersdorp genieten van activiteiten op maat.
Info en inschrijvingen: www.levensloop.be/relays/brugge-2019
Sport Vlaanderen Brugge, Nijverheidsstraat 112, 8310 Assebroek

Jeugd en Studente
Sportkriebels
voor jongeren
Op donderdag 4 juli kunnen alle jongeren van 8 tot 16 jaar de zomervakantie
actief inzetten, want dan vindt op domein Koude Keuken de avontuurlijke
sportdag Sportkriebels plaats. Tussen
9.30 en 15.30 uur mogen de jongeren
zich uitleven in meer dan veertig verschillende disciplines waaronder vissen,
muurklimmen, deathride, krolf, tennis,
archery tag, boogschieten, skateboarden, paardrijden, hindernissenparcours,
baseball of festivalwip. Ervaren lesgevers leiden alles in goede banen.
Voor het eerst kregen de deelnemers
de kans om zelf een nieuwe activiteit te
kiezen. De keuze viel op de ‘Lü interactieve speelwand’: een slim en ruimtelijk
belevingsspel dat in realtime reageert
op het gedrag van de spelers en hun
onderlinge interactie.
www.brugge.be/sportkriebels
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en
Belgisch kampioenschap
boogschieten staande
wip voor jeugd
Op zaterdag 17 augustus verwelkomt Dudzele de finale
van het Belgisch kampioenschap boogschieten staande
wip voor de jeugd. De organiserende club, de Koninklijke
Sint-Sebastiaansgilde Eendracht Maakt Macht Dudzele,
organiseert de 57ste editie van deze jeugdfinale.
De hele voormiddag meten miniemen, scholieren en juniores zich met hun leeftijdsgenoten. Daarna volgen een
konings- en prijzenschieting voor de jeugd en een prijsschieting voor de seniores.
Het deelnemersveld van het moderne staande wipschieten bestaat uit een goede mix van jong en oud. Concentratie, een perfecte houding en stressbestendigheid zijn
van groot belang, net zoals het materiaal.
De afgelopen jaren trekt het boogschieten steeds meer
jongeren aan. Vanaf het jaar waarin je 6 wordt, kun je
er al mee starten. Omdat ook volwassenen en senioren
boogschieten, is het de familiesport bij uitstek.

Tienerwerking KWIX
VAN DINSDAG 2 JULI TOT EN
MET VRIJDAG 30 AUGUSTUS
Ben je tussen 12 en 15 jaar? Geniet van een chille zomer en bepaal zelf hoe je dag eruit moet zien. Daag
de animatoren uit en laat hen de gekste activiteiten en
uitstappen op poten zetten.
Ga met KWIX op uitstap naar Bobbejaanland, Splesj,
Kegel X-treme of Duinrell.
Je vindt KWIX in de jeugdlokalen aan Paalbos 39,
8310 Assebroek.
www.facebook.com/kwixbrugge
jeugd@brugge.be
050 44 83 33

Je kunt recreatief boogschieten, maar er vinden wekelijks op verschillende plaatsen ook wedstrijden plaats.
Daarin bekampen de beste schutters elkaar, elk in hun
eigen categorie.
In België zijn zo’n 215 clubs aangesloten bij de nationale
federatie KNBBW. Ook in jouw buurt kun je dus kennismaken met de boogschietsport.
Info en inschrijvingen: ericvanneste@live.be
www.kgssdudzele.brugseverenigingen.be

INTERVIEW
Valérie Buyse en Katelijne Gevaert over de Kinder- en Jeugdjury in de bibliotheek.

Katelijne Gevaert (links) en Valérie Buyse (rechts)

Graag lezen
kun je leren

D

e Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV) brengt kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar in contact met goede,
recente jeugdboeken. De Openbare Bibliotheek Brugge
coördineert de werking van de KJV in Brugge en werkt
samen met enkele enthousiaste vrijwilligers. Valérie Buyse en
Katelijne Gevaert zijn respectievelijk 14 en 8 jaar KJV-begeleider. Een boeiend gesprek over leesplezier.
Jullie zijn al een hele tijd KJV-begeleiders.
Vanwaar de motivatie?
VALÉRIE BUYSE Ik ben opgegroeid met de KJV. Ik was zelf jarenlang lid en na het vierde middelbaar was het voor mij een
logische stap om zelf begeleider te worden.
KATELIJNE GEVAERT Tijdens mijn eerste jaar lerarenopleiding zag ik dat de bib vrijwilligers voor de KJV zocht. Ik lees
graag en werk graag met kinderen, dus het leek mij een ideale
combinatie. En kijk, acht jaar later doe ik het nog steeds, met
evenveel enthousiasme.
Wat is je taak als KJV-begeleider?
K. GEVAERT Eerst lees je de boeken voor de leeftijdsgroep die
je begeleidt en daarna werk je volgens de inhoud creatieve opdrachtjes uit. De kinderen voeren die dan uit tijdens de bijeenkomsten. Op die manier verwerken ze op een speelse manier het
boek dat ze lazen.
V. BUYSE Hoe je het precies aanpakt, hangt natuurlijk af van de
leeftijd van de kinderen. Ik heb lang kinderen uit het eerste en
het tweede middelbaar begeleid. Samen ontwierpen we bijvoorbeeld een nieuwe kaft voor het boek, deden we een quiz of bedachten we een nieuwe titel.
Word je hierin ondersteund?
V. BUYSE Zeker. Op de vormingsdag van ‘Iedereen Leest’ (de
vereniging die campagnes en programma's rond lezen coördineert) krijgen we verschillende thema’s aangereikt waaruit we
kunnen kiezen.
In de bib in Brugge is er eind augustus een bijeenkomst met de
verschillende begeleiders. Ook daar wisselen we tips uit.
K. GEVAERT Er zijn steeds twee begeleiders per groep. De bib
zorgt ervoor dat ervaren begeleiders samenwerken met vrijwilligers die net gestart zijn. Door die combinatie versterk je elkaar
en leer je van elkaar.
Veel kinderen lezen graag, maar zullen misschien niet snel
een gelezen boek bespreken met leeftijdsgenoten. Wat is volgens jullie de meerwaarde van de KJV-bijeenkomsten?
V. BUYSE De kinderen leren er om hun mening te formuleren, te
luisteren naar anderen en te begrijpen dat iemand een andere
mening kan hebben. Het is bijvoorbeeld niet omdat een bepaald
genre je niet ligt, dat een boek slecht is. Er zijn immers heel wat
andere kinderen die het wel graag hebben gelezen.
K. GEVAERT Je merkt ook dat de woordenschat van de kinderen
rijker wordt. Door te praten over het verhaal of door bepaalde
vragen te stellen, leren ze nieuwe woorden kennen en gebruiken.
www.brugge.be/kjv

Het belang van leesbevordering komt de laatste tijd vaak aan
bod in de media. Wat is jullie ervaring? En heb je concrete
tips voor ouders of leerkrachten?
K. GEVAERT Ik geef les in het vierde leerjaar en begeleid in de
KJV ook kinderen van die leeftijd. In mijn klas lees ik elke dag
een kwartiertje voor. Zo komen de leerlingen, zonder dat ze
er zelf moeite moeten voor doen, in contact met het werk van
schrijvers zoals Roald Dahl. Op het oudercontact vertelde een
mama me dat haar zoon door mij graag is gaan lezen. Als je dat
ene kind raakt met een verhaal en het zo aanzet om te lezen,
maakt je hart wel een sprongetje. Mijn advies is om kinderen
vooral zelf te laten kiezen wat ze willen lezen. Het mogen gerust
strips of populaire boeken zijn. Wie weet komen ze daardoor later in contact met andere boeken. Thuis gewoon een paar boeken laten rondslingeren kan ook een goed idee zijn.
V. BUYSE En voorlezen voor het slapengaan. Dat werkt ook
heel goed.
Dus graag lezen kun je leren?
K. GEVAERT Daar ben ik van overtuigd. Je moet gewoon geprikkeld worden door het juiste boek.
V. BUYSE Inderdaad. Ook wie moeite heeft met lezen, kan plots
door dat ene boek er toch plezier in vinden. Dat merk ik toch bij
bepaalde kinderen die bij mij logopedie volgen.
Wat geeft je voldoening als KJV-begeleider?
V. BUYSE Wanneer je merkt hoe bevlogen kinderen kunnen vertellen over een boek. Ze kunnen zo opgaan in een verhaal en
achteraf nog zoveel details weten. Ik ben blij dat er nog enthousiasme is voor boeken, ondanks tablets en tv.
K. GEVAERT Het doet deugd om kinderen even enthousiast te
zien over boeken als je zelf bent. Die leesmicrobe kunnen doorgeven … Heerlijk!

Ben je tussen 4 en 16 jaar en wil je lid worden van de
KJV? Op www.brugge.be/kjv kun je gratis inschrijven.
Je leest acht boeken en bespreekt die met leeftijdsgenoten. De zes bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagavond (voor de kleuters op zaterdagochtend) in Hoofdbibliotheek Biekorf. Op het einde van het leesjaar (eind
maart) stem je voor jouw favoriete jeugdboek.
NIEUW
Kleuters en kinderen uit het eerste leerjaar die inschrijven voor het nieuwe leesjaar kunnen nu ook terecht in Bibliotheek De Dijk, Blankenbergse Steenweg
221, Sint-Pieters.
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ZOMERREGELING OPENBARE
BIBLIOTHEEK BRUGGE

GRATIS TENTOONSTELLING
50 JAAR MAANLANDING

Zoals elk jaar is Hoofdbibliotheek Biekorf in juli en augustus op
zaterdag enkel 's voormiddags open, van 9.30 uur tot 13.00 uur. Ook
bibliotheek De Zorge is elke zaterdag van die maanden enkel open van
9.30 uur tot 12.30 uur. Door de geplande verbouwing zal De Zorge ook
een week gesloten zijn. Wanneer dat precies is, vind je onder ‘Adressen
& openingstijden’ op www.brugge.be/bibliotheek.

In 2019 is het vijftig jaar geleden dat de mens voet op de maan zette.
Op 21 juli 1969 om 3.56 uur ’s morgens zat bijna heel België aan de
beeldbuis gekluisterd om deze waanzinnige gebeurtenis met eigen
ogen te zien. Maar hoe ging die landing ook alweer in zijn werk? Wat
ging eraan vooraf? Waarom was dit zo’n fenomenale verwezenlijking?

Van andere bibliotheekfilialen is de korte zomeronderbreking al gekend:
Sint-Thomas, Brieversweg 334, Sint-Kruis
Gesloten van woensdag 3 juli tot en met zaterdag 13 juli
De Schorre, Westkapelsesteenweg 58, Dudzele
Gesloten van woensdag 10 juli tot en met zaterdag 20 juli
Lissewege, Oude Pastoriestraat 5
Gesloten van woensdag 10 juli tot en met zaterdag 20 juli
De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221, Sint-Pieters
Gesloten van woensdag 31 juli tot en met vrijdag 9 augustus
Lode Zielens, Westmeers 35, Brugge
Gesloten van zaterdag 3 tot en met vrijdag 16 augustus
De Arend, Arendstraat 36, Koolkerke
Gesloten van woensdag 7 tot en met zaterdag 17 augustusbrugge.be/bibliotheek
J.F. Willems, Marktplein 12, Zeebrugge
Gesloten van maandag 19 tot en met zaterdag 31 augustus
OPENBARE

BIBLIOTHEEK
www.brugge.be/bibliotheek
BRUGGE

De Bib.
Jij hoort
erbij.

GRATIS TENTOONSTELLING
Van maandag 1 juli tot en met zondag 22 september krijg je in Cozmix
een antwoord op deze en vele andere vragen en (her)beleef je de
maanlanding alsof je er zelf bij was. Deze tentoonstelling is gratis.
In Cozmix krijg je uitgebreide informatie en vind je uniek en origineel
beeld- en geluidsmateriaal. Droom ook even weg bij de schaalmodellen
van de machtige Saturn V raket.
NIEUWE PLANETARIUMVOORSTELLING
Naast de tentoonstelling is er ook een unieke 360°-filmvoorstelling
’50 jaar Apollo’. De film gaat dieper in op het reilen en zeilen van het
Amerikaanse Apollo ruimtevaartprogramma. De voorstelling vindt
meerdere keren per week plaats. Reserveren is niet nodig.
Bezoekerscentrum Cozmix, Zeeweg 96, 8200 Sint-Andries
www.cozmix.be
info@cozmix.be
050 39 05 66
Een bezoek aan de planetariumvoorstelling kost 5 euro voor bezoekers van 18 jaar of
jonger. Wie ouder is dan 18 betaalt 6 euro. Alle speeldata staan op www.cozmix.be.
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CONCERTGEBOUW CIRCUIT
VANAF 1 JULI GRATIS
VOOR BRUGGELINGEN
Wist je dat het Concertgebouw bedekt is met 68.000 terracottategels?
En dat er in de Concertzaal plaats is voor maar liefst 1.289 mensen?
En heb je de befaamde ‘Angel’ van Luc Tuymans al van dichtbij gezien?
Stond je er ooit al bij stil dat elk raam in het Concertgebouw zowel
uitzicht geeft op het gebouw zelf als op het historische Brugge? En dat
je vanop het panoramische dakterras de bedrijvigheid in de Zeebrugse
haven kunt spotten? Of dat er steeds een tijdelijke expo loopt die de
betonnen muren extra glans en kleur geeft?

brugge.be

DANS DER ZOTTEN OP EEN
GEVEL IN DE WESTMEERS
Brugge is een kunstwerk rijker. Sinds 3 mei kun je op de gevel
van Westmeers 18 een muurschildering (of ‘mural’) bekijken van
kunstenaar Stan Slabbinck (STS). Na Jeremiah Persyn (die een mural
van Maria van Bourgondië maakte in de Hauwerstraat) en Strook (die
een sculptuur maakte aan de gevel van ’t Santpoortje) is dit het derde
kunstwerk binnen het streetartproject ‘Legendz’.

Tijdens het interactieve bezoekersparcours Concertgebouw Circuit kom
je alles te weten over de uitgebreide (klank)kunstcollectie, de unieke
architectuur van het gebouw en de werking achter de schermen.
Heeft het Concertgebouw geen geheimen meer voor jou? Dan ben jij de
geknipte persoon om vrienden en familie mee te nemen voor een tocht
door dit bijzondere kunstenhuis.
Voortaan kun je als Bruggeling het Circuit helemaal gratis verkennen.
Intussen kun je ook de fascinerende expo van Peter Voigt te ontdekken.
Deze Duitse fotograaf leent zijn indrukwekkende collectie vintage
NASA-beelden nog tot eind augustus uit aan het Concertgebouw. Het
is meteen ook een passend eerbetoon aan de Apollo-missies die een
halve eeuw geleden de eerste mens op de maan zetten.
Concertgebouw Circuit loopt van woensdag tot en met zaterdag van
14.00 tot 18.00 uur en op zondag van 10.00 tot 14.00 uur.
www.concertgebouwcircuit.be

DE DANS DER ZOTTEN
Het werk van Slabbinck beeldt de legende uit van de Brugse Zotten. Het
verhaal kent zijn oorsprong in het Vlaanderen van de 15de eeuw.
In 1488 was er onvrede tussen Keizer Maximiliaan van Oostenrijk en
de Bruggelingen. Nadat de Bruggelingen Maximiliaan meer dan vier
maanden hadden gevangen gehouden in het ‘Huys Craenenburg’,
verbood hij hen om nog langer jaarmarkten te organiseren. De inwoners
probeerden de keizer weer aan hun kant te krijgen door voor hem een
groot feest te organiseren. Ze hoopten zo weer jaarmarkten te mogen
inrichten en een nieuw ‘zothuis’ te bouwen. Toen de keizer dit hoorde
sprak hij de legendarische woorden: “Sluit alle poorten van Brugge en
je hebt een zothuis”. Zo werd de geuzennaam ‘Brugse zotten’ geboren.
Het woord ‘zot’ stond niet zozeer synoniem voor krankzinnig. Het
doelde veeleer op het eigenzinnige karakter van de Bruggelingen en
hun specifieke humor.
De vier dansende zotten in het werk van Stan Slabbinck illustreren de
vier seizoenen.
LEGENDZ
Het streetartproject Legendz, onder curatorschap van Jeremiah Persyn,
wil oude Brugse legendes en verhalen op een hedendaagse manier
onder de aandacht brengen.
STAN SLABBINCK
Stan Slabbinck (STS) komt uit een artistiek nest. In de late jaren 80 begon
hij zijn loopbaan als graffitikunstenaar. Na zijn studies aan de Stedelijke
Academie Brugge, Sint-Lucas en KASK Gent verdiepte hij zich in het
creëren van mixed-media, sculpturen en muurschilderijen. Hij was
geruime tijd aan de slag in de decorwereld en werkte voor festivals en
pretparken in binnen- en buitenland. Stan haalt zijn inspiratie uit zowat
alles. Hij is maatschappijkritisch en in zijn werk komt het thema natuur
versus mens vaak aan bod.
www.stanslabbinck.com

INTERVIEW
House of time: een creatieve ontmoetingsplaats.

Marec Zeghers (links) en Vicky Terryn (rechts)

T

ijdens Triënnale Brugge 2018 kregen Brugse kwetsbare jongeren een plaats waar ze hun ervaringen
en dromen over het samenleven in onze stad konden delen. Die plek op de Site DuPont (aan de oude
Gistfabriek, Komvest 45/47) kreeg de naam House of Time
(HoT). Brugge Plus zet deze werking nu voort en zwaait
tot eind augustus elke zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.00
uur de deur van het atelier open, niet alleen voor jongeren,
maar voor iedereen die iets wil creëren.

Vorig jaar gingen het Berlijnse collectief 'raumlabor',
‘Brugge(n) voor jongeren’, het Kortrijkse Bolwerk en de
Brugse jeugd op House of Time aan de slag. Tijdens Triënnale Brugge 2018 stond deze locatie symbool voor het leven in het nu. Het was een creatieve plaats waar kwetsbare jongeren de kans kregen om onder begeleiding iets te
creëren. De inbreng van het artistieke vormde een meerwaarde voor de jongeren. Samen bouwden ze aan een plek
voor co-creatie, experimenteren en leren, ontmoeting en
rust. Jongeren maakten verschillende constructies, zoals een warmwaterbad, een boomhut, een keuken en een
reeks bankjes. Ook immateriële waarden stonden centraal: betrokkenheid en samenhorigheid, respect en begrip, hulp en ondersteuning, motivatie en doorzetting en
het engagement om actief problemen op te lossen op elk
moment van het creatieproces.
House of Time blijft dit jaar een plek voor ontmoeting en
co-creatie. Brugge Plus zet de werking van House of Time
immers verder. Marec Zeghers (coördinator HoT) en Vicky
Terryn (jongerencoördinator HoT) zetten er hun schouders
onder.
Is de werking dit jaar dezelfde gebleven?
VICKY TERRYN Het is deels gelijk en deels anders. Vorig jaar
was er veel spontane bedrijvigheid en wat minder structuur.
Nu werken we (meer) samen met de sociale partners. We
vroegen hen welke activiteiten ze op de site van HoT willen
organiseren. Op basis daarvan maken we een rooster op.
De site wordt het meest gebruikt door organisaties die zich
inzetten voor jongeren. Zij zorgen voor de begeleiding, wij
zorgen voor de locatie en bieden de mogelijkheid om met
ambacht bezig te zijn. We stellen ook vast dat anderen deze
plek als inspirerend ervaren. We krijgen veel aanvragen van
organisaties om in onze tuin te vergaderen of om er netwerkmomenten te organiseren. Tijdens de zomermaanden
staan er ook al enkele evenementen op de site gepland.
Kunnen jongeren hier zelf aankloppen?
V. TERRYN Dat kan, maar ze vinden meestal de weg via de
betrokken organisaties van het netwerk Brugge(n) voor Jongeren. We zien het ook ruimer. Binnen de HoT-jongerenwerking kunnen de jongeren klussen uitvoeren of deelnemen
aan activiteiten. We starten steeds met een cirkel waarin elke
deelnemer zijn voorkeur mag geven. Hij of zij kan ook zelf
voorstellen doen. Als groep beslissen we dan welke klussen
prioritair zijn en hoe we de tijd gaan indelen. Dit biedt heel
wat leerkansen om samen te werken en te communiceren.

Een
ontmoetingsplaats
waar duurzaamheid
en kwaliteit
centraal staan
Sinds kort is het atelier ook open op zaterdagvoormiddag
van 9.00 tot 12.00 uur. Het project ‘Open Atelier’ loopt tot
eind augustus en is er voor iedereen die iets wil creëren.
Meer informatie daarover vind je op onze Facebookpagina.
Is er begeleiding in het atelier?
M. ZEGHERS Zeker. We werken met vrijwilligers die ruime
ervaring hebben met timmer- en laswerk en die de machines
kennen. Iedereen is hier welkom. Wie dat wil, kan zijn eigen
materiaal meebrengen naar het deelatelier. Iemand die bijvoorbeeld een kapotte stoel heeft, kan hier zijn stoel komen
herstellen of onder begeleiding een nieuwe tuinstoel maken.
We hebben wel geen opslagplaat. Wie iets maakt, moet het
dus meenemen naar huis. Ikzelf heb mijn hele leven staan
knoeien in mijn garage en heb altijd een atelier gemist. Nu
kunnen we op onze site de plaats en de kennis delen met iedereen. Het uitgangspunt in het atelier is het plezier om iets
te maken. Het opwaarderen van het ambacht en handwerk
speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom zullen er op de site
ook korte of meerdaagse cursussen plaatsvinden.
De rode draad in alle evenementen van Brugge Plus is
ontmoetingen, gastvrijheid en laagdrempeligheid.
M. ZEGHERS Dat klopt, die lijn willen we doortrekken in alles wat we organiseren, van Uitwijken over Cirque Plus tot
Kookeet. House of Time willen we uitbouwen tot een vaste
stek, een gastvrije creatieplek, een ontmoetingsplaats waar
duurzaamheid en kwaliteit centraal staan. We stimuleren
sociaal contact en proberen mensen uit hun huis te krijgen. We beperken ons daarbij niet tot enkele doelgroepen,
maar streven ernaar om bruggen te bouwen en iedereen
te betrekken. Het is de bedoeling om House of Time uit te
bouwen tot een project van lange termijn, met langdurige
samenwerkingen met sociale en culturele partners.
Volg House of Time op Facebook en Instagram.
Vragen? Mail naar vicky@houseoftime.be of marec@houseoftime.be.
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ZEEUWSE DRIESTERRENCHEF JANNIS BREVET
GASTCHEF LAATSTE KOOKEET
Jannis Brevet, chef van het driesterrenrestaurant Inter Scaldes***
in Kruiningen (Nederland), is de gastchef van Kookeet 2019. In zijn
huidige vorm is dit gastronomisch festival aan zijn negende en laatste
jaargang toe. Het wordt een afscheid in schoonheid en stijl, met klasse
en heerlijke verwennerij. Na deze feestelijke topeditie starten de
voorbereidingen voor een nieuw culinair vervolg in 2020.
OPENLUCHTRESTAURANT MET NEGEN STERREN
Ook dit jaar is Kookeet dé ontmoetingsplek voor fijnproevers, Bourgondiërs en gastronomen. Tijdens dit feest voor de smaakpapillen stellen
jaarlijks zo’n 100.000 bezoekers zelf hun menu samen uit een rijke
waaier aan verrukkelijke gerechten.
De 31 Brugse topchefs en gastchef Jannis Brevet vertegenwoordigen
samen negen Michelinsterren. Ze serveren drie dagen lang heerlijke
gerechten van topniveau. Elke chef presenteert een gerecht dat
zijn/haar kookkunst het beste weerspiegelt. Genieten, proeven van
gastronomische ontdekkingen, elkaar ontmoeten in een stijlvol kader:
Kookeet is een topevenement voor alle zintuigen.
Over de kwaliteit van de gerechten waken vijf experts: Geert Van Hecke
(Zet’joe*), Filip Claeys (De Jonkman**), Patrick Devos (Restaurant
Patrick Devos), Dominique Persoone (The Chocolate Line) en Peter
Laloo (Rock-Fort).

www.kookeet.be

GASTCHEF JANNIS BREVET
Jannis Brevet verdiende zijn sporen in gerenommeerde (sterren-)
restaurants in binnen- en buitenland. Voor het creëren van zijn
gerechten laat hij zich inspireren door de Zeeuwse wateren.
In Inter Scaldes wordt de schoonheid van kunst vertaald naar het bord.
Als gastchef volgt Jannis Brevet een indrukwekkende rij voorgangers
op: Jonnie Boer, Wout Bru, Wim Lybaert, Peter Goossens, Jeroen Meus,
Piet Huysentruyt en Roger van Damme.
PRAKTISCH
Kookeet vindt plaats op het Stationsplein, kant Sint-Michiels, op
zaterdag 28, zondag 29 en maandag 30 september, van 11.00 tot 21.00
uur. De toegang tot het tentendorp is gratis. Gerechtjes kosten 7, 8 of
9 euro.

DEELNEMENDE RESTAURANTS
Inter Scaldes*** (gastchef Jannis Brevet) - De Jonkman** Auberge de Herborist* - Goffin* - Sans Cravate* - Zet’joe*
- Assiette Blanche - Bruut - Bistro Refter - Bistro Rombaux
- Bonte B - Cantine Copine - Restaurant Franco Belge (nieuw)
- Gastrobar Hubert - Goesepitte 43 (nieuw) - Rock-Fort - The
Chocolate Line - De Mangerie - Den Dyver - Den Gouden
Karpel - D’s Deldycke Traiteurs - LESS Eatery - Kok au Vin
- Laissez-Faire - La Tâche - Lieven - Restaurant Patrick Devos - Ducheyne Atelier-Traiteur - ‘t Pakhuis - Tanuki - Tête
Pressée - Weinebrugge
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INTERVIEW
TANIA VERHELST, STADSDICHTER.

S

Het is fijn om
poëzie meer
te laten leven
in Brugge

inds kort heeft Brugge een officiële stadsdichter,
of beter: een stadsdichteres. Het begrip bestond
hier al langer, maar het is Tania Verhelst die
dankzij de steun van Zwerm vzw en het stadsbestuur de functie officieel mag invullen. Tania wil de
Bruggelingen onderdompelen in een bad vol poëzie: “De
angst om te beginnen, het lege blad, het niet weten en
dan toch maar beginnen om al prutsend iets te vinden:
dàt is creativiteit”.
Hoe ben je met dichten begonnen?
TANIA VERHELST In de eerste plaats voel ik me een tekenaar. Het schrijven kwam pas later. Je zou kunnen zeggen dat het dichten voortvloeide uit het tekenen. In een
bepaalde periode was ik wat ‘materiaalmoe’. Ik vond het
een prettige gedachte dat je voor het schrijven - in tegenstelling tot het tekenen - in principe niets nodig hebt:
geen verf, geen doek, geen papier … Je kunt gewoon ‘in
je hoofd’ schrijven terwijl je aanschuift in de file of aan
de kassa. Als je tekent, ben je gebonden aan plaats en
ruimte. Nu probeer ik beide af te wisselen. Als ik het ene
beu ben, doe ik het andere.
Welke dichters inspireren jou?
T. VERHELST Ik raak vooral geïnspireerd door het talent van anderen, los van enige discipline. Daarbij denk
ik bijvoorbeeld aan de filmregisseurs Artur Aristakisyan
en Andrei Tarkovski en aan de schilders Per Kirkeby en
William Kentridge. Ze leren mij vooral veel over het proces van creativiteit. Want of het nu over tekenen of over
schrijven gaat, het creatieve proces start altijd met de
angst om te beginnen: met het lege blad, het witte doek,
het ‘niet-weten’. Uiteindelijk ga je toch aan de slag om al
schavend en prutsend iets te ontdekken.
Wat dichters betreft, ben ik op dit moment erg in de
ban van conceptuele dichters zoals Lev Rubinstein of
César Vallejo. Ik houd ook van dichters die combinaties
maken met muziek of dans, zoals Rafeef Ziadah of Ruben
Mardulier. Dichter bij huis hebben we ook zeer goede
dichters, zoals Ruth Lasters, Jeroen Mettes, Nachoem
Wijnberg of Marieke Rijneveld. Het zijn stuk voor stuk
mensen die erin slagen om een eigen universum te
creëren en de taal te onderwerpen aan nieuwe wetten en
een eigen logica.
Je bent de eerste officiële stadsdichter van Brugge, dat
was voor jou een belangrijk doel. Waarom precies?
T. VERHELST Ik ga ervan uit dat die titel meer perspectieven zal bieden. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het brengen van poëzie in de publieke ruimte. Binnenkort bekijk ik
samen met de Stad wat er mogelijk is.
Wat wordt er eigenlijk verwacht van een stadsdichter?
T. VERHELST Dat hij of zij het woord in de stad uitdraagt
en die als broodkruimels rondstrooit en in het beste geval
mensen doet struikelen (lacht). Concreet doe ik dat door

aan te haken bij evenementen. Zo maakte ik voor Kookeet een gedicht dat op schorten werd gedrukt en in het
kader van ‘Vierkant tegen eenzaamheid’ schreef ik een
rouwgedicht dat door vrijwilligers wordt voorgelezen bij
eenzame begrafenissen. Tijdens het SLOW-festival in het
Concertgebouw schilderde ik dan weer live een gedicht
op een muur.
Bovendien publiceer ik tweemaandelijks een gedicht in
het Brugse cultuurblad ‘Exit’. Dit werk wordt ook gedrukt
op een postkaart die je bij de ‘betere’ boekhandel vindt.
Wat is je voornaamste persoonlijke doel als stadsdichteres?
T. VERHELST Het is vooral fijn om poëzie meer te laten
leven in Brugge. De Stad kan daar zeker bij helpen en
het feit dat deze titel erkend is, is al een eerste stap in de
goede richting. Ook de Bruggelingen kunnen hun steentje bijdragen.
Dat kan zelfs zeer praktisch, want ook de Bruggelingen
kunnen jou verzen aanreiken. Daarvoor is een speciaal
object gebouwd, kun je daar wat uitleg bij geven?
T. VERHELST Dat klopt, dat is de ‘Stadsdichtersstoel’. Het
is eigenlijk een kruising tussen een stoel, een stemhokje,
een veredeld publiek toilet en een rariteitenkabinet met
brievenbus. De oorspronkelijke bedoeling was dat ik erop
zou gaan zitten, maar omdat hij vrij hoog en niet zo stabiel
is, hebben we de ambities ietwat bijgesteld. Nu belandt
de stoel op gezette tijden op strategische plaatsen in de
stad. Mensen worden uitgenodigd om verzen te schrijven
en die daar te deponeren. Op het einde van het jaar componeer ik met alle ‘gesprokkelde verzen’ een ‘gedicht van
Bruggelingen’.
www.zwerm-vzw.com
www.taniaverhelst.be
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CULTUURCENTRUM BRUGGE
FEEST EEN HEEL SEIZOEN LANG
Met de 150ste verjaardag van de Brugse Koninklijke Stadsschouwburg beleeft Cultuurcentrum Brugge volgend seizoen een feestjaar
van jewelste. Om de mooiste cultuurtempel van Brugge en Europa
een passend eerbetoon te schenken, slaat Cultuurcentrum Brugge
de handen in elkaar met maar liefst 32 culturele partners. Dankzij tal
van unieke projecten leer je de Koninklijke Stadsschouwburg en zijn
verborgen parels (her)ontdekken. Ook de programmatie steekt in een
feestelijk kleedje en belooft heel wat sensationele pretmomenten in
de Koninklijke Stadsschouwburg en ver daarbuiten.
MUZIEK
Along Comes Mary, Brussels Jazz Orchestra, Red Zebra,
Histrylogie, Renato Borghetti Quartet, Novastar, Herman van Veen,
Raymond van het Groenewoud, Jools Holland, Stef Bos, Boogie
Boy, Airbag, Nothin’ But Covers …
THEATER
Youp Van’t Hek, True Copy van Berlin, Het Koninkrijk van Henry
Dagger van Lynn Van Royen en Peter De Graef, Othello van Het
Nationale Toneel, Pareidolia van La Llave Maestra, The Great
Gatsby van Toneelgroep Maastricht, Een Jihad van Liefde van
Rataplan, Yellow van NTGent/Luk Perceval …
DANS
KIND van Peeping Tom, December Dance 2019 met Needcompany,
Tender Men van Koen De Preter, Softies van fABULEUS, 11 O’ clock
van Liz Kinoshita, Ends of Worlds van Michiel Vandevelde …

CIRCUS
Humans van Circa, Common Ground, Cirque Composé gecureerd
door Gab Bondewel, Carrying my father van THERE THERE
Company …
TENTOONSTELLINGEN
Input/Output, Groetjes uit Molenbeek door Needcompany, Scales
of Water van WORKac, Tragedie van het menselijk tekort van
Geertje Vangenechten, Fotonale Brugge 2019 ‘Feest!’, M/V/X: het
lichaam, een feest? van Christoph Muylaert, Sylvie Crutelle, Peter
Jonckheere en Elke Desutter …
Het feestgedruis van Cultuurcentrum Brugge stopt dus niet bij de
Koninklijke Stadsschouwburg maar vindt zijn weg ook naar alle
andere locaties van het Brugse cultuurhuis. Van Daverlo, De Dijk,
MaZ, Brugotta Hal Biekorf/Burg tot de afsluiter van het seizoen in de
feeërieke spiegeltent Magic Mirrors tijdens Airbag. In de prikkelende
programmatie ontdek je tal van bijzondere, vreugdevolle voorstellingen.
Benieuwd naar alle voorstellingen van het feestjaar 2019–2020?
Surf naar www.ccbrugge.be of haal de nieuwe seizoensbrochure bij
Cultuurcentrum Brugge.

Cultuurcentrum Brugge, Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge
www.ccbrugge.be
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ARCHEOLOGISCHE
OPGRAVINGEN BEURSPLEIN

SCHEMERTIJD /
CULTUREN NA DE UREN

Het Beursplein kent een boeiende geschiedenis. Veel Bruggelingen weten misschien
dat er op die plaats tot in de jaren 50 een
slachthuis stond en er is ook een 18deeeuwse link met de Engelse Jezuïeten, maar
over de periode voor de 16de eeuw is er zeer
weinig geweten.

Een bezoek aan een van de stedelijke musea
bij valavond? Dat kan elke derde donderdag
van de maand, telkens op een andere locatie.

Tijdens een archeologisch vooronderzoek
op het plein in 2017 troffen archeologen
bewoningssporen aan uit de late middeleeuwen (13de-15de eeuw). Deze sporen en
structuren zullen verdwijnen door de graafwerkzaamheden voor het nieuwe beurs- en
congresgebouw. Daarom vinden er nu archeologische opgravingen plaats om meer te
weten te komen over ons rijke middeleeuwse
patrimonium. Deze zomer (vanaf dinsdag 2
juli) wordt er in de noordoostelijke hoek van
het plein verder opgegraven.

DONDERDAG 18 JULI VAN 20.00 TOT 0.00
UUR IN HET GEZELLEMUSEUM
Opgelet: voor deze editie van Schemertijd
wijken de uren af, namelijk van 20.00 uur tot
middernacht.

Na de gewone openingsuren wordt de sfeervolle tuin van het Gezellemuseum omgetoverd tot een openluchtbioscoop. Samen met
MOOOV zet Musea Brugge de film 'Paterson'
van Jim Jarmush op het programma. Daarin
volg je buschauffeur Paterson die woont in …
Paterson, New Jersey, een stad van dichters, van William Carlos Williams tot Allan
Ginsberg. Wanneer hij tijd heeft, schrijft de
zwijgzame maar niet onverschillige hoofdrolspeler gedichten. Hij kijkt, luistert, wandelt en dicht de sleur weg. De film is een ongehaaste, elegante zoektocht naar de poëzie
die ons omringt.
Als opwarmer kun je tussen 20.00 en 22.00
uur een rondleiding in het museum meepikken. Bij regenweer wordt de film afgelast.

Wil je meer weten over deze archeologische activiteiten? Kom naar het wekelijkse
spreekuur aan het kijkvenster op het Beursplein. Elke woensdag mag je er tijdens de
opgravingen van 15.00 tot 16.00 uur al je
prangende vragen stellen. Houd ook de
Facebookpagina in de gaten voor dagelijkse
updates en abonneer je op de nieuwsbrief via
raakvlak.be om op de hoogte te blijven van
komende rondleidingen.
www.raakvlak.be
050 44 50 44
Volg Raakvlak op Facebook en
op Instagram (raakvlak.archeologie).

DONDERDAG 15 AUGUSTUS VAN 17.00 TOT
21.00 UUR IN HET SINT-JANSHOSPITAAL
De derde donderdag van augustus krijg je
de kans om in alle rust te genieten van een
avondlijk bezoek aan de permanente collectie van het Sint-Janshospitaal en de tentoonstelling 'De Mena, Murillo, Zurbarán. Meesters van de Spaanse barok' in het bijzonder.
Gezellemuseum, Rolweg 64, 8000 Brugge
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Brugge
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11

VIER DE SEIZOENEN:
OOGSTFEEST, OP
BEZOEK BIJ DE GEZELLEN
Voor onze voorouders had elk seizoen zijn eigen tradities en rituelen. Zij vormden een leidraad voor het dagelijks leven. Met de knutselateliers ‘Vier de seizoenen’ op zondag 25
augustus blaast het Volkskundemuseum van
14.00 tot 16.00 uur deze eeuwenoude seizoenstradities nieuw leven in. Het hele gezin
kan deelnemen.

Vroeger ging het binnenhalen van de nieuwe
oogst gepaard met een groot feest. Een nieuwe oogst betekende eten en eten betekende
leven. Met een oogstfeest vierden onze voorouders de verbintenis tussen mens en land.
Omdat de verstedelijkte mens steeds meer
vervreemdt van wat hij eet, haalt Musea
Brugge de band met de natuur aan. In de
tuin van het Gezellemuseum leiden De Gezellen je rond in hun ecologische moestuin.
Met heerlijke groenten uit die tuin maak je
samen soep. Peter Vandermeersch van de
Vegetarische Kookschool De Zonnekeuken
steekt daarbij een handje toe. Terwijl de soep
gaart, introduceert Heidi Demeyer van De
Gezellen jong en oud in het wilgenvlechten.
Inschrijven via musea.reservatie@brugge.be
(ten laatste op donderdag 22 augustus) is
noodzakelijk. Deelnemen (kinderen van 5 tot
9 jaar en hun (groot)ouders) kost 8 euro per
persoon en 5 euro vanaf elk tweede deelnemende kind van hetzelfde gezin.
Tuin Gezellemuseum, Rolweg 64, 8000 Brugge
Reservatie (ten laatste op donderdag 22 augustus):
musea.reservatie@brugge.be
www.museabrugge.be
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OPENINGSWEEKEND
GRUUTHUSEMUSEUM:
EEN GROOT FEEST
Op zaterdag 25 en zondag 26 mei opende het Gruuthusemuseum na vijf
jaar weer de deuren. Het volledig vernieuwde museum kreeg duizenden
enthousiaste gasten over de vloer. Zij genoten met volle teugen van het
prachtig gerenoveerde en gerestaureerde stadspaleis en alles eromheen.
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KALENDER
T.e.m. za 31/08

Open Atelier, House of Time - elke zaterdagvoormiddag

p. 28

T.e.m. zo 1/09

Strandbibliotheek, Zeebrugge

p. 18

T.e.m. zo 3/01/2021

Expo Operatie Noordzee, Seafront, Zeebrugge

p. 17

Wo 26/06

Buurt aan de beurt, Sint-Kruis

p. 6

Za 29/06

Buurt aan de beurt, Sint-Andries

p. 6

Za 29/06 t.e.m. zo 1/09

Sportstrand, Zeebrugge

p. 17, 20

Za 29/06 t.e.m. zo 1/09

Zomerzwemmen, Coupure

p. 21

Ma 1/07

Start uitgebreide uurregeling stedelijk zwembad Jan Guilini

p. 21

Ma 1/07 t.e.m. za 31/08

Zon, Zee … Zorgeloos, Zeebrugge

p. 20

Ma 1/07 t.e.m. zo 22/09

Tentoonstelling 50 jaar maanlanding, Cosmix, Sint-Andries

p. 26

Di 2/07

Start opgravingen Beursplein + spreekuur op woensdag

p. 35

Di 2/07 t.e.m. vr 30/08

Kwix, Paalbos 39, Assebroek

p. 23

Do 4/07

Sportkriebels, Koude Keuken, Sint-Andries

p. 22

Do 4/07 t.e.m. do 29/08

Filmophetstrand, Zeebrugge

p. 17, 20

Vr 5/07

Strandloop Zeebrugge

p. 18

Za 6/07

Buurt aan de beurt, Ezelstraat en West-Bruggekwartier

p. 6

Za 6/07

Uitwijken Circustoer, Lissewege

p. 7

Zo 7/07

Buurt aan de beurt, Sint-Pieters en Sint-Jozef

p. 6

Zo 7/07

Uitwijken Circustoer, Dudzele

p. 7

Ma 8/07

Uitwijken Circustoer, Sint-Andries

p. 7

Di 9/07

Uitwijken Circustoer, Sint-Michiels

p. 7

Wo 10/07

Uitwijken Circustoer, Assebroek

p. 7

Wo 10/07

Start excursies haven, Zeebrugge

p. 17

Vr 12 t.e.m. zo 14/07

Cirque Plus, tuin Grootseminarie

p. 8

Zo 14/07

Wijkpicknick en rommelmarkt, Kazernevest

p. 5

Do 18/07

Schemertijd/Culturen na de uren, Gezellemuseum

p. 35

Zo 21/07

Paljas Seaswim, Zeebrugge

p. 18

Di 23/07

WIJklanken in Old Steamer, Rederskaai 19, Zeebrugge

p. 17

Vr 26 t.e.m. di 30/07

Verloren Hoekfeesten

p. 5

Zo 4/08

MAfestival, Lissewege

p. 17

Vr 9 t.e.m. zo 11/08

WECANDANCE, Zeebrugge

p. 17

Zo 11/08

VéloBaroque, start en aankomst in Lissewege

p. 17

Do 15/08

Festival van de Noordzee, Zeebrugge

p. 19

Do 15/08

Schemertijd/Culturen na de uren, Sint-Janshospitaal

p. 35

Vr 16 en za 17/08

Lichtfeest Lissewege

p. 19

Za 17/08

Raid of Valour obstacle run, Zeebrugge

p. 19

Za 17/08

Finale BK boogschieten staande wip voor de jeugd, Dudzele

p. 23

Vr 23 en za 24/08

Bomboclat, Zeebrugge

p. 17

Zo 25/08

Knutselateliers Vier de Seizoenen, Volkskundemuseum

p. 35

Za 31/08

Opendeurdag SNT, Arsenaalstraat 4

p. 13

Ma 2 t.e.m. za 7/09

Openlesweek vakgroep informatica, SNT, Arsenaalstraat 4

p. 13

Ma 2/09/2019 t.e.m. ma 29/06/2020

Elke maandag: ateliernamiddagen personen met dementie, Schipperskapel

p. 14

Vr 13 t.e.m. 15/09

Braderie Langestraat – Hoogstraat

p. 5

Za 28 t.e.m. ma 30/09

Kookeet, Stationsplein, kant Sint-Michiels

p. 30, 31

Za 5 en zo 6/10

Levensloop Brugge, Sport Vlaanderen Brugge, Assebroek

p. 22

Vr 18 t.e.m. zo 20/10

Tentoonstelling Buren bij Kunstenaars, kerk 't Bilkske

p. 5

Kerstperiode

Project Iedereen Kerstman

p. 5

Ma 21/09/2020 t.e.m. ma 5/10/2020

Tentoonstelling kunstproject personen met dementie, Bogardenkapel

p. 14
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WEDSTRIJD
Hoe heet de gastchef van de
negende en laatste Kookeet?
Vijf winnaars krijgen elk een Kookeet-betaalkaart ter waarde van 25 euro.
Stuur je antwoord voor maandag 2 september 2019 per mail naar
stadsmagazine@brugge.be of per post naar Communicatie &
Citymarketing, Burg 11. Je kunt de antwoordstrook ook deponeren
in de brievenbus van het Stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge.

Voornaam en naam

Geboortejaar
Adres

E-mail + tel.

Antwoord wedstrijdvraag

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

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

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

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

facebook.com/destadbrugge
twitter.com/stadbrugge
instagram.com/stadbrugge
Let op: omdat de bedeling van het stadsmagazine verspreid wordt over meerdere dagen, is het mogelijk dat sommige
activiteiten voorbij zijn op het moment
dat dit blad in je brievenbus valt.

