STADS
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Juli 2021
DE GELDENDE CORONAMAATREGELEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE ACTIVITEITEN IN DIT
MAGAZINE. DIT NUMMER GING IN DRUK OP 4 JUNI 2021. DE REGELS KUNNEN INTUSSEN
GEWIJZIGD ZIJN. ALLE INFORMATIE WORDT DAN OOK ONDER VOORBEHOUD GEPUBLICEERD.
DE MEEST ACTUELE INFO OVER DE CORONARICHTLIJNEN VIND JE OP WWW.BRUGGE.BE.
JE KUNT OOK BELLEN NAAR 050 44 8000 OF MAILEN NAAR INFO@BRUGGE.BE.
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BESTE BRUGGELING
Wanneer dit nummer in druk gaat, is het bijna vijftien
maanden geleden dat de coronapandemie ons opzadelde
met de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.
Ons actieve leven viel grotendeels stil en werd
gedomineerd en geregisseerd door dat akelige virus.
Niets was nog zeker en vele zieken en doden vielen te
betreuren. Het is een periode die een zware impact heeft
op onszelf en op de hele maatschappij. De gevolgen
ervan zullen nog een hele tijd nazinderen.
Op dit moment schijnt er evenwel licht aan het einde van
de tunnel. Wereldwijd wordt met man en macht gewerkt
om de crisis te bezweren en dat werpt zijn vruchten af.
De vaccinatiecentra draaien op volle toeren en de cijfers
lijken over het algemeen goed te evolueren. We kunnen
voorzichtig beginnen te dromen van een terugkeer
naar een normaal leven. Hoe dit eruit zal zien, zal de
komende weken en maanden blijken. In ieder geval lijkt
de hoop die we zo lang hebben gekoesterd langzaam
werkelijkheid te worden.
Ook uw stadsbestuur zet zich actief in om het leven zo
veilig, maar ook zo snel en zo goed mogelijk weer op de
rails te krijgen. Vorige maand konden we starten met de
opening van de terrassen en openluchtattracties zoals de
koetsen en de bootjes. Intussen zijn er nog stappen gezet
en de komende tijd volgen er nog. Uiteraard doen we dit
altijd behoedzaam en volgens de geldende maatregelen.
Onze goesting is in elk geval groter dan ooit. De
Bruggeling staat daarbij steeds centraal. In dit nummer
verneemt u wat we allemaal ondernemen op mobiliteits-,
cultureel, economisch, sociaal en klimaatvlak en
nog zoveel meer. Ook Triënnale Brugge 2021 met
als thema ‘TraumA’ krijgt gepaste aandacht, net als
het wereldkampioenschap tijdrijden, het grootste
sportevenement in onze stad sinds het EK voetbal in
2000. Voor meer zomeractiviteiten verwijs ik naar de
online Zomeragenda op
www.brugge.be/zomeragenda2021.
Ten slotte wil ik u nog eens nadrukkelijk vragen om zich
te laten vaccineren. Het is de enige weg naar het einde
van de tunnel. U verlangt er net als ik naar om vrienden
en familie ongedwongen terug te zien en hen eens goed
vast te pakken. Dat kan alleen als we allemaal volledig
zijn ingeënt. Als het zover is, kunnen we elkaar eindelijk
weer hartelijk begroeten in onze gezellige, prachtige
Brugse straten. En ja, als het toegestaan is, zou het
kunnen dat ik u dan eens goed vastpak. Of u mij, dat mag
zeker ook. Nog even … !
Uw burgemeester
Dirk De fauw
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Onze goesting is
groter dan ooit

KRISTOF VANDENBUSSCHE
Kristof (46) werd geboren in Brugge en groeide
op in Jabbeke. In 1999 verhuisde deze boerenzoon
samen met zijn vrouw Charlotte naar Sint-Jozef.
Het koppel heeft twee zonen: Tristan (20)
en Florian (18). Tristan is Europees en
vicewereldkampioen roeien bij de junioren.
Kristof werkte vroeger als zelfstandig
koeltechnicus. In 2011 bouwde hij het pand waar
hij aan de installaties sleutelde geleidelijk om tot
brouwerij Fort Lapin. Hij besloot zijn creaties
te commercialiseren en werd voltijds brouwer.
Ook in zijn vrije tijd werkt Kristof verder aan
de brouwerij. Hij ontwerpt en bouwt zelf de
machines en de meubels die er staan.
WAT VIND JE GOED IN DE BUURT?

Wij kwamen in Sint-Jozef wonen omdat de huizen
hier toen betaalbaar waren. Dankzij een goede
verbinding met het openbaar vervoer geraken we
heel gemakkelijk in het stadscentrum. Toch kies ik
ervoor om mijn inkopen te doen bij de lokale bakker
en slager. Lokaal winkelen geeft mij een dorpsgevoel,
ik kan alles te voet of met de fiets doen.

WAT IS JE FAVORIETE PLEK IN DE BUURT?

Omdat ik weinig vrije tijd heb, vertoef ik het liefst in
mijn eigen tuin. Sint-Jozef is een rustige buurt en dus
vind ik het niet nodig om de stilte elders op te zoeken.
In mijn tuin kweek ik hop. Daarmee experimenteer ik
soms in de brouwerij.

WAAR BEN JE HET MEEST FIER OP?

De meeste machines in de brouwerij heb ik zelf
gemaakt. Ons bier wordt ter plaatse gebrouwen,
gebotteld en verkocht. Zo komen we vaak in contact
met mensen uit de buurt.
Vorig jaar is mijn vrouw gestart met een bed and
breakfast in de brouwerij en mijn jongste zoon wil
hier later komen werken. We hebben een goed
draaiende onderneming opgestart en dat maakt mij
enorm trots.

WAT WIL JE VERANDEREN IN DE BUURT?

Als er iets is waar alle gemeenten moeten blijven aan
werken, is het wel verkeersveiligheid. Er wordt nog
altijd veel te snel gereden in onze wijk.
Bovendien mogen bepaalde initiatieven en
activiteiten die in het centrum plaatsvinden, ook
in de deelgemeenten een verlengstuk krijgen.
Meer kerstverlichting in de straten van Sint-Jozef,
bijvoorbeeld. Dat zou mooi zijn!
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BUURT AAN DE BEURT:
SINT-JOZEF

EEN RUSTIGE WIJK, OMRINGD DOOR WATER
EN GROEN
Het Boudewijnkanaal vormt de westelijke grens van
Sint-Jozef, de Damse Vaart de oostelijke. In het
zuiden grenst deze wijk aan de binnenstad, in het
noorden aan de Brugse Steenweg.
LOPENDE EN GEPLANDE PROJECTEN

- Sportcomplex Gemeneweidestraat
De Stad is op zoek naar een ontwerper voor de nieuwe
sporthal in de Gemeneweidestraat. Het gebouw geeft
de buurt een volwaardige sportzaal, kleedkamers,
een polyvalente ruimte, sanitair en bergruimtes.
Buiten zal er plaats zijn voor een basketbalterrein, een
skateterrein, een petanqueterrein, een trapveldje en
fietsenstallingen. Rond het complex komt een gezellig
buurtpark en een vlindertuin. In het ontwerp staat
duurzaamheid voorop.
Hoewel het sportcomplex net over de grens in
Koolkerke wordt gebouwd, zal het voor de inwoners
van Sint-Jozef de dichtstbijzijnde plaats zijn waar ze
in- en outdoor kunnen gaan sporten.
De ontwerpfase loopt van juli tot december 2021.
Daarna start de vergunningsfase en vindt de
terugkoppeling van het ontwerp naar de buurt plaats.
De start van de bouw is gepland voor eind 2022.
- Invoeren zone 30 in wijk Kruisabele
Het stadsbestuur besliste om in de wijk Kruisabele de
zone 30 in te voeren. Om automobilisten ertoe aan te
zetten om zich aan deze snelheidslimiet te houden,
worden extra maatregelen voorbereid:
- insnoering van het kruispunt Kruisabelestraat en
Dudzeelse Steenweg;
- versmalling van het wegprofiel in de
Kruisabelestraat door de afbakening van
parkeervakken in combinatie met bijkomende
plant- en boomvakken;
- insnoering en vergroening van het kruispunt
Riekstraat en Schoffelstraat.
- Werkzaamheden in de Ronsaardbekestraat
In de Ronsaardbekestraat komen nieuwe bomen in
grotere plantvakken in de plaats van bomen die te
groot zijn geworden voor hun standplaats.
De plantvakken komen in de voetpadzone. Er
verdwijnen dus geen parkeerplaatsen. Deze
werkzaamheden zullen de bushalte toegankelijker
maken voor iedereen. In het voetpad komen ribbel- en
noppentegels, als hulp voor mensen met een visuele
beperking.
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VERENIGINGEN EN VRIJE TIJD

- Sportcomplex Tempelhof, Tempelhof
57 in Sint-Pieters, en sportzaal De
Arend, Arendstraat 16 in Koolkerke,
zijn voor inwoners van Sint-Jozef
de dichtstbijzijnde locaties om
indoorsporten te beoefenen. Buiten
sporten kan in de Gemeneweidestraat
50 in Koolkerke.
- In 2020 startte de Stad met een nieuw
aanbod ‘Sport in je buurt’ in Sint-Jozef.
Meer info op
www.brugge.be/sportinjebuurt.
- Sint-Jozef heeft petanquevelden
in de Cornelis Everaartstraat, de
Emile en Dora Rommelaerestraat
en de Paul Devauxstraat en aan
Lokaal Dienstencentrum De Garve,
Pannebekestraat 33.
- Er zijn speelpleintjes in de
Pannebekestraat, de Paul
Devauxstraat, de Leon de Foerestraat,
de Sikkelstraat en de Emile en Dora
Rommelaerestraat, langs de Dreef
Kruisabele en op het Ghandiplein.
- Skateparken vind je aan Het Entrepot,
langs de Sluisstraat en op het
Ghandiplein.
- Uitrusten in het groen kan in de
parkjes op het Ghandiplein, tussen de
appartementen van Reigersvliet en aan
de voormalige Hoeve De Grendel.
- Jeugdhuis Comma huist in
Het Entrepot. Het lokaal van
Chiro Sint-Jozef vind je op
Landjuwelenstraat 43.
- Sint-Jozef telt tal van actieve
buurtcomités. De buurtcomités Ten
Berghe, Cornelis Everaartjes, De
Grendel, Bommelbeke, Rainer Maria
Rilkestraat, De Augustjes, Pino en zijn
vrienden en Den Arend vroegen in de
voorbije twee jaar een buurtcheque of
buurtoppepper aan.
- Er zijn twee feestcomités: feestcomité
Sint-Jozef en Bluuven Goan Sint-Jozef.
- Verschillende zorgorganisaties zoals
Viro vzw en vzw Oranje willen van SintJozef een aangename regio maken.
Samen met diverse partners richten ze
gastvrije plekken in en organiseren ze
activiteiten met een maatschappelijke
meerwaarde.
- In de gemeenschappelijke werkplekken
van House of Time gonst het van
de bedrijvigheid. Het houtafval van
lokale brouwer Kristof (zie pagina 6)
wordt er bijvoorbeeld verwerkt tot
verpakkingsmateriaal.
- Zaal De Korf, Ronsaardbekestraat 59,
wordt in het weekend verhuurd door
vzw Oranje. Tijdens de week vinden
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er verschillende buurtactiviteiten
plaats, zoals de verdeling van
voedseloverschotten van de lokale
supermarkt. Er is ook een ‘co-frigo’.
Daarin kunnen buurtbewoners
voedingswaren leggen die bijna over
tijd zijn, maar die anderen nog kunnen
gebruiken. Samen met basisschool De
Komme werd de binnenplaats van De
Korf omgetoverd tot een groene oase.

SCHOLEN

Basisscholen
- Sint-Leo Hemelsdaele Basisschool
De Komme, Sint-Jozefstraat 2
- Innovatieve Basisschool De Pannebeke,
Pannebekestraat 34

Vraag hulp aan je buren of leer ze beter
kennen via Hoplr. Meer dan 250.000
huishoudens gebruiken dit online sociale
netwerk voor en door de buurt. Via Hoplr
(hoplr.com en/of de app) sta je heel
eenvoudig in contact met de mensen uit je
straat of buurt.
Ook in Sint-Jozef is er intussen een
Hoplr-netwerk met als buurtcode LFWKF.
De mobiele app voor iOS is beschikbaar
in de App Store, voor Android in de Play
Store. Meer info op www.brugge.be/hoplr.

Volwassenenonderwijs
CVO VIVA West-Vlaanderen,
Pathoekeweg 34

DIENSTVERLENING

Deelgemeentehuis Sint-Jozef,
Koolkerkse Steenweg 199, 050 44 8000,
burgerzaken@brugge.be
Bibliotheek De Garve,
Pannebekestraat 33, 050 33 32 95

DIENSTENCENTRA

- Buurthuis Sint-Jozef,
Landjuwelenstraat 43, 050 33 60 55,
geert.pollin@mintus.be
- Lokaal Dienstencentrum De Garve,
Pannebekestraat 63, 050 32 60 60,
degarve@mintus.be
Je kunt in beide centra ook zaaltjes
huren.

LOKALE POLITIE

Wijkkantoor: Lodewijk Coiseaukaai 2,
pz.brugge.noord.wijk@police.belgium.eu
Wijkinspecteurs:
- Marissa De Bruycker, 0471 11 72 75
(enkel tijdens de kantooruren),
marissa.debruycker@police.belgium.eu
- Mick Schoonbaert, 0471 11 72 77
(enkel tijdens de kantooruren),
mick.schoonbaert@police.belgium.eu

GEMEENSCHAPSWACHT

Josée Samyn, 050 32 34 97,
gemeenschapswacht@brugge.be

Op vraag van de betrokkenen voegen we
Laurierenhof en Kraaienhof toe aan de
buurtcomités van de wijken Kerkebeek en
Stokvelde in Sint-Michiels (Stadsmagazine
mei 2021).
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.

Sint-Jozef in cijfers:
2,46

Sint-Jozef heeft een oppervlakte
van 2,46 km².

2.647

Er zijn 2.647 brievenbussen.

5.193

Er wonen 5.193 mensen.

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 Sint-Jozef vind
je op www.brugge.be/sint-jozef.

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

facebook.com/destadbrugge
twitter.com/stadbrugge
instagram.com/stadbrugge
www.brugge.be/buurtaandebeurt
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Laat je
burgerproject
financieren door het
Burgerbudget
Startschot burgerproject
Joy@Koude Keuken
Op donderdag 1 juli start in park- en speeldomein De Koude Keuken een
onvergetelijke zomer dankzij J@KK [Jack]. J@KK staat voor Joy@Koude Keuken
en is een initiatief van zeven buurtbewoners uit de Patrijzenweg in Sint-Andries.
Zij genoten van zomerse momenten in het parkdomein en kregen een idee. Ze
stapten ermee naar het stadsbestuur en het eerste burgerproject gefinancierd
met het burgerbudget werd werkelijkheid.
In de groene omgeving zul je kunnen genieten van heerlijke lokale drankjes en
versnaperingen terwijl de kleinsten zich uitleven op het speelplein. Maar J@KK
heeft nog heel wat meer te bieden.

VERSTERKEN VAN DE BUURTCOHESIE

Heb je ook een goed projectidee voor je buurt of
de stad? Het stadsbestuur maakt een budget van
minimaal 501 tot maximaal 25.000 euro vrij voor
burgerprojecten. Stad Brugge zorgt bovendien
voor een begeleidingstraject op maat.
Een burgerproject verbetert het samenleven,
de samenwerking, de betrokkenheid, de
communicatie en/of de leefbaarheid. Het
kan ook gaan om een samenwerking tussen
buurtbewoners, verenigingen, organisaties,
lokale handelaars …
Een burgerproject is van toepassing op de hele
stad of een specifieke buurt. Een buurt kan een
deelgemeente, een wijk, een bouwblok of zelfs
een appartementsgebouw zijn.
Met je project wil je het wonen en leven
aangenamer maken en/of wil je tegemoet komen
aan de stadsuitdagingen.

J@KK staat voor plezierig samen buiten zijn en genieten. Het project wil de
buurtcohesie in Sint-Andries en bij uitbreiding heel Brugge versterken. Het
brengt mensen samen via verschillende activiteiten en evenementen, van een
schminknamiddag voor de allerkleinsten tot een akoestisch optreden en een
familieontbijt of een barbecue. Voor de organisatie van deze activiteiten krijgen
de buurtbewoners een burgerbudget.

VOORSTEL INDIENEN

LOKAAL EN DUURZAAM

Meer informatie
- Stad Brugge bundelt alle
ondersteuningsmogelijkheden op
www.brugge.be/ikhebeenplan en
verzamelt inspiratie en mogelijkheden
in de ‘Boost je Brugse buurt’-brochure.
- Mail je vragen naar
participatie@brugge.be. Alles over het
nieuwe Burgerbudget vind je op
www.brugge.be/burgerbudget.

J@KK wil het belang van de ‘korte keten’ benadrukken. Daarom worden bij de
organisatie zoveel mogelijk lokale handelaren betrokken. De plaatselijke bakker
verzorgt het ontbijtevenement, de fruithandel schenkt verse sapjes en bij mooi
weer kun je genieten van een heerlijk lokaal ijsje.
Ook duurzaam ondernemen staat centraal. Zo is recuperatiemateriaal
alomtegenwoordig en komen bezoekers bij voorkeur met de fiets.
J@KK vindt plaats van donderdag 1 juli tot en met zondag 15 augustus, telkens
van woensdag tot en met vrijdag van 14.00 tot 23.00 uur en op zaterdag en
zondag van 11.00 tot 23.00 uur. Ook op dinsdag 20 juli is er J@KK.
Koude Keuken, 8200 Sint-Andries. Ingang en fietsparking aan de Fazantenlaan.
contact@jakk.be
Volg J@KK op Facebook en Instagram.
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Dien je projectvoorstel in via het
formulier op
www.brugge.be/burgerbudget en krijg
binnen de vijf werkdagen een eerste
reactie.

www.brugge.be/burgerbudget

Maak gebruik van je sociale rechten
Geïntegreerd Breed Onthaal Brugge (GBO) is een samenwerking tussen OCMW Brugge, CAW Noord-West-Vlaanderen en de
Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen. GBO wil erop toezien dat iedereen zijn rechten ten volle benut. Kom je
in aanmerking voor een van de volgende sociale rechten? Dien dan zo snel mogelijk je aanvraag in. Je kunt ook een afspraak
maken bij de verantwoordelijke dienst.

DE FIETSBIEB

De Fietsbieb is een uitleendienst van tweedehandskinderfietsen
voor kinderen tot 12 jaar. Als je lidgeld en een waarborg betaalt,
kun je een jaar lang een kinderfiets lenen. Contacteer de
Fietsbieb voor meer info.
De Fietsbieb
Gistelse Steenweg 223, 8200 Sint-Andries
050 44 43 35
brugge@fietsbieb.be

JEUGD-AXI-BONNEN

Woon je in Brugge en is je kind tussen 3 en 18 jaar oud? Dan
heb je recht op Jeugd-AXI-bonnen. Mensen met een verhoogde
tegemoetkoming of een participatiekaart van het OCMW hebben
per kind recht op een hoger bedrag.
Je kunt de Jeugd-AXI-bonnen gebruiken als betalingsmiddel
bij onder meer de Brugse buitenschoolse kinderopvang, de
Jeugddienst en elke Brugse jeugdvereniging, bijvoorbeeld om er
kampen mee te bekostigen.
Contacteer de Jeugddienst of het Brugs Netwerk
Vrijetijdsparticipatie voor meer informatie.
Jeugddienst
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge - enkel na afspraak
050 44 83 33
jeugd@brugge.be
Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge - enkel na afspraak
050 32 74 96 of 050 32 67 73
0496 90 50 15 of 0478 63 78 09
bart.hollevoet@ocmw-brugge.be
jovi.cauwels@ocmw-brugge.be
vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be
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SPORT-AXI-BONNEN

Met de Sport-AXI-bonnen kun je betalen voor diverse
sportactiviteiten die plaatsvinden op Brugs grondgebied. Wie
een verhoogde tegemoetkoming via het ziekenfonds krijgt of
een participatiekaart van het OCMW bezit, kan deze bonnen
aanvragen. Ze zijn geldig voor kinderen vanaf 3 jaar.
Contacteer de Sportdienst of het Brugs Netwerk
Vrijetijdsparticipatie voor meer informatie.
Sportdienst
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge - enkel na afspraak
050 47 54 70
sportdienst@brugge.be
Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge - enkel na afspraak
050 32 74 96 of 050 32 67 73
0496 90 50 15 of 0478 63 78 09
bart.hollevoet@ocmw-brugge.be
jovi.cauwels@ocmw-brugge.be
vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be

ONDERWIJSCHEQUES

Zit je kind in het kleuter-, lager of middelbaar onderwijs? Is je
gezin gedomicilieerd in Brugge en heb je recht op een verhoogde
tegemoetkoming via het ziekenfonds? Of zit je in collectieve
schuldenregeling of budgetbeheer? Dan heb je recht op
onderwijscheques.
Ook kinderen en jongeren zonder verblijfsrecht hebben recht op
deze cheques. Neem contact op met Huis van het Kind Brugge
voor meer info.
Huis van het Kind Brugge
Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge - enkel na afspraak
050 47 55 15
info@huisvanhetkindbrugge.be

Samen voor een warm,
sociaal en zorgzaam
Brugge

Op verschillende plaatsen verscheen de afgelopen
weken het ‘Brugge draait om mensen’-logo. Dit logo
toont aan dat de Brugse sociale sector zich ten volle
inzet voor alle Bruggelingen en dus ook voor jou.

DOE MEE

Er zijn talrijke manieren, groot en klein, waarop jij
kunt meewerken om Brugge nog warmer, socialer,
zorgzamer of rechtvaardiger te maken. Je kunt
bijvoorbeeld een praatje maken met een eenzame buur,
je woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor,
vrijwilligerswerk doen bij een sociale organisatie of een
pleegkind opvangen in je gezin.
Wil je de verschillende opties verkennen en bekijken
wat aansluit bij jouw mogelijkheden en interesses?
Neem dan een kijkje op
www.brugge.be/bruggedraaitommensen of neem
contact op met de Vrijwilligerscentrale via 050 44 82 22.
www.brugge.be/bruggedraaitommensen
www.facebook.com/bruggedraaitommensen
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Snoeien van overgroeiende
takken en hagen

Naar aanleiding van de actie ‘Samen Mobiel – 1,20 meter obstakelvrije
voetpaden’ gingen medewerkers van de organisatie Samana met de
rolwagen op stap in verschillende Brugse deelgemeenten. Ze stootten
daarbij onder meer op het probleem van te ver overgroeiende hagen.
Rolwagengebruikers willen zich veilig en comfortabel kunnen
verplaatsen. Jacques De Brabander van Samana Assebroek stelde vast
dat als je je ergens met de rolwagen begeeft waar de hagen te breed
zijn, het voetpad te smal wordt. Dan moet je met je rolstoel de straat op
en dat is zeer onveilig. Ook moet je een drempel af en dan terug op en
dat is allesbehalve gemakkelijk.
Zorg er dus voor dat de takken en hagen in jouw voortuin een vlotte
doorgang op het voetpad niet belemmeren. Iedereen moet immers het
voetpad voor zijn of haar huis onkruid- en obstakelvrij houden. Stad
Brugge zorgt op haar beurt voor het groenonderhoud op de openbare
weg. Takken die voor verkeersborden hangen, worden bijvoorbeeld
verwijderd. De onderhoudsploegen staan ook in voor het tijdig scheren
van hagen langs de fietspaden. Op de hoeken van kruispunten snoeien
ze het groen, zodat het zicht voor de weggebruikers gevrijwaard blijft.
Samen werken we aan een veilige en toegankelijke stad voor iedereen.
Je kunt onveilige of ontoegankelijke situaties signaleren via
www.brugge.be/meldpunt.
www.samana.be
www.brugge.be/meldpunt

Verwennamiddag
Levensloop Brugge op
zaterdag 10 juli
Levensloop Brugge neemt allerlei initiatieven om mensen die
strijden tegen kanker (de zogenaamde Vechters) te steunen en
te verwennen. In het begin van de pandemie stuurde Levensloop
de Vechters bijvoorbeeld een mondmasker op en rond Nieuwjaar
kreeg elke Vechter een persoonlijk kaartje.
Verwennen is natuurlijk veel meer dan dat. Het is samenkomen
en praten, van gedachten wisselen en elkaar moed inspreken.
Het is ook verschillende activiteiten op touw zetten die helpen
om de ziekte even te doen vergeten.
Om die reden organiseert Levensloop Brugge elk jaar een
Verwennamiddag. Door de coronamaatregelen moeten de
organisatoren het evenement dit jaar anders aanpakken. Op
zaterdag 10 juli zullen de randanimatie en de tenten rond de
piste ontbreken. Het ontbijtbuffet gaat niet door, maar wordt
waardig vervangen door takeawayontbijten. Naar goede
gewoonte krijgen de Vechters hun ontbijt gratis.
De Verwennamiddag zelf start om 13.00 uur in de gebouwen
van Sport Vlaanderen. Op het programma staan onder meer
reikibehandelingen en voetmassages, maar er zijn ook
creatieve activiteiten zoals pottendraaien of werken met klei.
Uiteraard kan iedereen ook gewoon wat bijpraten in de gezellige
koffiehoek.
Kinderen zijn eveneens van harte welkom. Voor hen is er een
gezellig vertelatelier, wondgrimage en heel wat meer.
Sport Vlaanderen, Nijverheidsstraat 112, 8310 Assebroek
Info en inschrijven via vechters.brugge@levensloop.be
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Zeehonden op het strand
De kans dat je op een van onze stranden een zeehond ziet, is de
laatste jaren sterk toegenomen. Dit komt door het stijgend aantal
zeehondenkolonies in onze buurlanden. Zeehonden zijn bij ons
dus geen bedreigde dieren meer, maar wel nog een beschermde
diersoort. In de Belgische Noordzee komen twee soorten
zeehonden voor: de gewone en de grijze.

ZEEHONDEN BESCHERMEN

Laat zeehonden op het strand met rust. Ze hebben die rust nodig
voor hun vertering, hun slaap en het inwisselen van hun vacht.
Om rustende zeehonden te beschermen en het publiek correct
te informeren, werd in 2020 met de steun van Provincie WestVlaanderen het burgerinitiatief NorthSealTeam opgericht.

ZIEK OF NIET?

Algemene richtlijnen zijn dat gezonde zeehonden vaak alert zijn,
een ‘banaanhouding’ aannemen met opgeheven staart en kop,
geen wondjes vertonen en niet grommen. Zieke zeehonden zijn
meestal veel passiever.

VIER GOUDEN TIPS

- Bewaar 30 meter afstand van zeehonden op het strand.
- Houd je hond aan de leiband en laat hem niet in de buurt van
de zeehond.
- Neem geen ‘sealfie’ of close-upfoto.
- Verwittig het NorthSealTeam via 0491 74 32 78.
Enkel zo gun je de dieren de nodige rust en kun je genieten van
hun aanwezigheid aan onze kust.

www.northsealteam.be

Van links naar rechts: Sylvie De Souter, Bart Van Troye en Veerle Van Vynckt
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Interview
SYLVIE DE SOUTER, BART VAN TROYE EN VEERLE VAN VYNCKT OVER PRO DUO
Onder de naam PRO DUO startte OCMW Brugge vorig najaar een administratieve buddywerking.
Vrijwilligers helpen mensen met hun (financiële) administratie en laten hen terug het bos door de
bomen zien. Met succes, zo blijkt, want intussen zijn er al 25 PRO DUO-buddy’s aan de slag.
OCMW-medewerkers Sylvie De Souter (hoofd budget- en schuldhulpverlening), Bart Van Troye
(budgetcoach en maatschappelijk werker) en Veerle Van Vynckt (adviseur maatschappelijke
dienstverlening) lichten de PRO DUO-werking toe.

HOE IS PRO DUO ONTSTAAN?

SYLVIE DE SOUTER De PRO DUO-buddy’s zijn een aanvulling op onze
vertrouwde professionele hulpverlening. We merken immers
dat het voor veel mensen moeilijk is om de weg te vinden in de
administratieve jungle. De toegenomen digitalisering zorgt er
geregeld voor dat ze in de problemen komen. Facturen blijven
liggen of betalingsaanmaningen worden uit het oog verloren.
Niet iedereen is vaardig genoeg om bij te benen en daar maken
de buddy’s het verschil. Ook voor er eventueel sprake is van een
schulddossier helpen ze in overleg met de cliënt al klaarheid
scheppen in documenten. Zo voorkomen ze bepaalde problemen.

Er is in zekere zin een
x-factor nodig

PRO DUO werd in oktober 2020 gelanceerd met een eenvoudige
oproep: wie wil als vrijwilliger cliënten van de dienst budgeten schuldhulpverlening ondersteuning bieden? Kandidaatvrijwilligers ontvangen in aanloop naar zo’n traject de PRO DUOgids. Daarin staat van naaldje tot draadje wat de administratieve
en psychosociale vrijwilligerswerking inhoudt. OCMW Brugge
organiseert (online)-infosessies en blijft vrijwilligers werven.
Die koppelen we zorgvuldig aan de juiste cliënten. PRO DUO laat
niets aan het toeval over.

vrijwilligerscontract, een gsm, kilometervergoeding, een
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, intervisiemomenten
en vorming op maat. Daarnaast bekijken we op basis van
de hulpvraag welke cliënt we aan welke vrijwilliger kunnen
koppelen. Na de startopleiding krijgt die vrijwilliger een
uitgebreid gesprek. Dit helpt ons om talenten, ervaring,
beschikbaarheid en voorkeuren in kaart te brengen. Er is in
zekere zin een x-factor nodig, waarbij de PRO DUO-buddy
en de cliënt het goed met elkaar kunnen vinden. De eerste
kennismaking is altijd een spannend moment, maar de
resultaten tonen aan dat het concept echt werkt.

HOE ZIET HET PROFIEL VAN PRO DUO-BUDDY’S ERUIT EN WAT ZIJN HUN
TAKEN?

BART VAN TROYE Naast sociale, administratieve en communicatieve
vaardigheden zijn discretie, geduld en verantwoordelijkheidszin
een absolute must voor onze vrijwilligers. We geven hen
een breed, maar haalbaar takenpakket. Post doornemen,
documenten helpen begrijpen of een klasseersysteem op punt
zetten: het zijn allemaal zaken die ze met de cliënt opnemen.
Ook meegaan naar diensten en organisaties, het beschikbare
budget helpen bewaken of meterstanden helpen opnemen,
mogen ze na overleg doen. Daarnaast bieden de vrijwilligers
een luisterend oor en zijn ze voor de betrokkenen een absolute
vertrouwenspersoon.

MAAR EERST KRIJGEN ZE EEN OPLEIDING?

B. VAN TROYE Wie zich engageert om via PRO DUO een cliënt te
ondersteunen, krijgt een uitgebreide startopleiding. We maken
deelnemers wegwijs in de werking van het OCMW en zijn
verenigingen. Ze maken kennis met de verschillende vormen van
budget- en schuldhulpverlening en de visie en werkwijze van het
OCMW. Ook deontologie, discretieplicht en praktische tips komen
aan bod.

HOE ONDERSTEUNEN JULLIE DE VRIJWILLIGERS?

S. DE SOUTER We coachen en ondersteunen de vrijwilligers
maximaal en coronaproof. We zorgen voor een
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De resultaten van de PRO DUO-werking worden zorgvuldig
gemonitord. De maatschappelijk werker die de cliënt sowieso
begeleidt, bewaakt de inhoudelijke opvolging van de opdracht
van de PRO DUO-buddy. Waar nodig, wordt er gecoacht en
bijgestuurd. Dat is intensief, maar zeer nuttig.

WAT ZIJN DE EFFECTEN VAN DE PRO DUO-WERKING?

VEERLE VAN VYNCKT Vandaag telt onze PRO DUO-werking al 25
vrijwilligers. Bankiers, ICT’ers, juristen, docenten en zelfs
studenten uit het hoger onderwijs hebben zich aangemeld bij
het team. Ze ondersteunen vandaag zo’n dertig cliënten en dat
blijkt een meerwaarde voor alle partijen. Cliënten waarderen
de extra ondersteuning en bouwen op een gemoedelijke manier
zelfvertrouwen op. Ze kijken echt uit naar de komst van hun
vrijwilliger. De PRO DUO-buddy’s ervaren hun opdracht dan
weer als een zinvolle vrijetijdsbesteding waar ze hun kennis
en vaardigheden kunnen delen en verder ontplooien. In
economische termen heet dat een win-winsituatie. We zijn blij
dat we die met OCMW Brugge kunnen realiseren!
Wil je meer weten over PRO DUO of ben je kandidaatvrijwilliger? Mail dan naar produo@ocmw-brugge.be of
bel naar 050 32 73 83.

Route 36 ondersteunt (kwetsbare) jongeren
Hulpverleners doen hun uiterste best om (kwetsbare)
jongeren te blijven bereiken, maar de crisis maakt dit niet
gemakkelijk. Veel jonge mensen blijven onder de radar.
Route 36 zet in op aanwezigheid in het openbaar domein
om toch in contact te komen met deze doelgroep. Dit
jongerenhuis wil samen met jongeren timmeren aan een
toekomst en ervoor zorgen dat ze zich een onderdeel van de
maatschappij voelen.
Ook in Brugge voelen vele (al kwetsbare) jongeren de
gevolgen van de coronacrisis. Voor velen van hen was het de
genadeslag, zeker als ze het al moeilijk hadden. Het verhaal
van ‘Kenny’ maakt dit pijnlijk duidelijk.
KENNY

“Mijn naam is onbelangrijk. Ik ben een zeventienjarige zonder
skills. Ik ben eigenlijk niemand. Misschien moet je me gewoon
‘Kenny’ noemen, zoals in dat nummer van Zwangere Guy. Als
je het niet kent, moet je het misschien eens opzetten, om in de
sfeer te komen.”

OVERLEVEN

“Ik ben goed in ‘over-leven’. Sinds mijn geboorte ben ik op
mezelf aangewezen. Mijn moeder was alleenstaand en met
mijn twee broers en drie zussen erbij had ze enkel tijd voor het
noodzakelijke. Ik leerde al snel vluchten. Een oerinstinct dat
ervoor zorgt dat je niet wordt opgegeten door de maatschappij.
Ik sliep vanaf mijn zestiende vaak bij vrienden en overleefde een
zomer in een tent. De winters waren harder, maar je moet snel
leren en je aanpassen. Mijn rugzakje zit goed vol. Niet enkel met
kleren, maar ook met zorgen en littekens uit mijn verleden.

Ik vond het super dat ik niet enkel met problemen werd
geconfronteerd, maar dat ik me ook kon ontspannen. Ik ben blij
dat ik de weg gevonden heb naar Vlamingdam 36. Route 36 is
mijn begin.”

Route 36 is een samenwerking tussen Stad Brugge,
OCMW Brugge en CAW Noord-West-Vlaanderen.
Dit jongerenhuis wil het welzijn en het welbevinden
van (kwetsbare) jongeren in Brugge versterken door
hen een plek en activiteiten aan te bieden en hen te
ondersteunen vanuit hun noden en behoeften. Route
36 streeft naar een vlotte doorstroming van vrije tijd
naar welzijn, vertrekkend vanuit de leefwereld van de
jongere.
Naast het JAC zitten ook de jeugdpreventiewerkers
van de Stad onder hetzelfde dak, net als Buurtsport
Brugge, Jongerenwerking ‘t Salon en Casemanagement
LogIN. Deze laatste ondersteunt jongeren die hulp- en
dienstverlening nodig hebben.

www.route36.be

Plots was het op. Ik kon niet meer. Ik wou voor het eerst verder
kijken dan de dag die net begon.”

BEGINNEN

“Aan het skatepark was ik al eens aangesproken door iemand
die er veel rondhangt. Ik stapte op hem af. Het was een
preventiemedewerker van Stad Brugge. Hij kon goed luisteren.
Hij overtuigde me om samen naar het jongerenadviescentrum
JAC te gaan. Met z’n tweeën trokken we richting Vlamingdam.
Nummer 36. Het heette toepasselijk ‘Route 36’.
De JAC-medewerkster luisterde naar mijn verhaal. Ze vertelde
mij dat niets hoefde en dat ik alles zelf kon beslissen. Het
voordeel was dat mijn verschillende problemen op een rijtje
werden gezet. Eerst kunnen we dit aanpakken, dan dat, dan het
volgende. Het was een opluchting. Ik kreeg wat overzicht en dat
gaf hoop.
Ze vertelde me ook over de verschillende activiteiten die Route 36
aanbiedt. In de samenwerking zitten twee vrijetijdswerkingen:
’t Salon en Buurtsport. ‘t Salon is een boot waar jongeren zich
kunnen amuseren of wat kunnen praten. De welzijnswerkers
luisteren en helpen wanneer je dat wilt.
Buurtsport is in een vijftal buurten actief. Dit initiatief biedt sport
aan op Brugse pleintjes en wil jongeren activeren om hun vrije
tijd zinvol in te vullen.
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Tekening: Koen Gadeyne (preventiewerker)

Bescherm jezelf
en je omgeving.
KIJK VOOR MEER INFO OVER COVID-19-VACCINATIE OP
LAATJEVACCINEREN.BE &
WWW.BRUGGE.BE/VACCINEREN
TEL. 050 44 8000
15
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Blijf de coronamaatregelen volgen.

Je laten vaccineren
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.

Het Huis weet raad
DEZE KEER KRIJGEN ENKELE VAAK GESTELDE CORONAVRAGEN
EEN ANTWOORD VANUIT HET HUIS VAN DE BRUGGELING.
HOE HANDEL IK DE ADMINISTRATIE VAN MIJN
VACCINATIE ONLINE AF?
Heb je de uitnodiging voor het vaccin gekregen
(via brief en/of per sms of e-mail)? Handel dan
je afspraak af via www.laatjevaccineren.be. De
vereiste code staat in je uitnodiging.

Meer informatie
- Heb je een algemene vraag over het vaccin? Surf
naar www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegencovid-19-vraag-en-antwoord.
- Heb je een vraag over het Brugse
vaccinatiecentrum? Je vindt veel info op
www.brugge.be/coronavirus/vaccineren/faq.
- Meer informatie over de vaccinatie-uitnodiging
vind je ook op ‘Mijn Burgerprofiel’ via
burgerprofiel.vlaanderen.be.

KAN IK GRATIS MET DE BUS NAAR EN VAN HET
VACCINATIECENTRUM?

Sinds 1 mei kun je op de dagen van je vaccinatie
gratis met de bus van De Lijn van en naar het
vaccinatiecentrum. Verzend op die dagen de code
VCBRU naar het nummer 4884. Het antwoordbericht
geldt als vervoerbewijs voor je heen- en terugreis.
Bij controle moet je ook je oproepingsbrief tonen.
Voor extra info kun je bellen naar 050 44 8000 of
mailen naar vaccinatie@brugge.be.

HOE ZIT HET MET MIJN VACCINATIE ALS IK OP
VAKANTIE GA?

Met de zomervakantie in zicht kom je misschien
voor een dilemma te staan: reizen of vaccineren?
Je eerste vaccinatieafspraak verplaatsen kan, maar
niet eindeloos. En wat als je je eerste inenting al
hebt gekregen? Verplaats je zomaar je geplande
tweede inenting? Een woordje uitleg.
Houd rekening met je vaccinatieafspraak
De Vlaamse regering is duidelijk: stem je
vakantieplannen af op eventuele vaccinatie. Een
prik gaat voor. Het reserveringsysteem voor een
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vaccinatieafspraak houdt geen rekening met je
plannen.
Zelf kun je je hier in zekere mate aan aanpassen.
Normaal gezien kun je de ingeschatte datum van je
eerste en twee vaccinatie raadplegen op
www.laatjevaccineren.be. Plan je reis na deze
periode of tussen twee vaccinaties in en zorg dat
je vaccinatie niet in de weg komt te staan van je
vakantie of omgekeerd. Tijdig terug zijn is van groot
belang. Een tweede inenting kun je immers niet
uitstellen.
Wat als ik mijn reis al heb gepland?
Wie een uitnodiging krijgt, kan zijn eerste inenting
dertig dagen vrij verplaatsen. Je moet wel rekening
houden met het type vaccin en de beschikbaarheid
ervan in het vaccinatiecentrum. Als je binnen
deze periode niet kunt komen, word je een tweede
keer uitgenodigd nadat alle achttienplussers hun
uitnodiging hebben gekregen.
Afspraak tweede prik kun je niet verplaatsen
Wie zijn eerste prik al heeft gekregen maar de
afspraak voor prik twee niet kan nakomen, kan deze
afspraak niet verplaatsen. Een eerste vaccinatie
gaat automatisch gepaard met een strikte
vervolgafspraak waarop je verplicht aanwezig
moet zijn. Het is medisch niet verantwoord om af te
wijken van de opgelegde tussentijd.
Doe er dus alles aan om aanwezig te zijn op de
afgesproken datum, want als dat niet lukt, blijf
je onvolledig gevaccineerd. Na de zomer zal de
Vlaamse overheid onderzoeken hoe ze onvolledig
gevaccineerde mensen tegemoet kan komen.

Meer info en veelgestelde vragen vind je op
www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-en-vakantie.

Het Brugs vaccinatiecentrum
in cijfers
-

1 ingang, via de Sint-Michielslaan (volg de wegwijzers).

-

Sinds 1 mei kun je gratis met de bus van De Lijn naar het vaccinatiecentrum en
terug. Lijnen

-

7 en 17 hebben er een halte.

Ga indien mogelijk met de fiets naar het vaccinatiecentrum.
Er zijn

160 fietsenstallingen.

8 vaccinatielijnen.

-

In het vaccinatiecentrum zijn er

-

In de jouw toegewezen lijn doorloop je stappen: inschrijving, medische
administratie, vaccinatie en de registratie van het vaccin.

-

minuten wachten, tenzij men om medische
Na je vaccinatie moet je
redenen vraagt om wat langer te blijven.

-

Per dag kunnen tot

-

Na afloop van de huidige vaccinatiecampagne zullen
meerderjarige Bruggelingen een uitnodiging in de bus hebben
gekregen.

-

Meer info vind je op websites: www.brugge.be/vaccineren
en www.laatjevaccineren.be. Je kunt ook bellen naar

4
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3.000 vaccins worden toegediend.
99.032

2

050 44 8000.

HET STADSBESTUUR HERINNERT ERAAN DAT DE
CORONAMAATREGELEN VAN KRACHT BLIJVEN.
BLIJF DE REGELS STRIKT NALEVEN EN ZORG VOOR
JEZELF EN JE OMGEVING.
MEER INFO OP WWW.BRUGGE.BE/CORONAVIRUS EN
WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE.

17

Tatiana Dhondt (links) en Larissa Derkatcheva (rechts)
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Interview
LARISSA DERKATCHEVA EN TATIANA DHONDT VERWARMDEN HUN BUURT TIJDENS DE LOCKDOWN
Moeder en dochter Larissa Derkatcheva en Tatiana Dhondt wonen in de Stokveldewijk in Sint-Michiels.
Ze namen een waardevol en sterk geapprecieerd initiatief tijdens de lockdownperiode.

WELK INITIATIEF NAMEN JULLIE PRECIES EN WAAROM?

LARISSA DERKATCHEVA Vanaf het begin van de lockdown
applaudisseerden de buurtbewoners elke avond om 20.00 uur
voor de zorgverleners en andere essentiële beroepen. Een van
onze buren ondersteunde hen met zijn ‘toeter’. Een paar weken
later begon mijn dochter dwarsfluit te spelen vanop ons balkon,
als aanvulling op het applaus. Het waren korte maar opwindende
concertjes en de buurtbewoners reageerden zeer dankbaar.
Ongeacht de weersomstandigheden waren ze elke avond op post
om aandachtig naar Tatiana te luisteren.

De buren waren heel
dankbaar en enthousiast

HOE KWAMEN JULLIE OP DAT IDEE?

WELKE REACTIES ZIJN JULLIE HET MEEST BIJGEBLEVEN?

WAAR HEB JE DWARSFLUIT LEREN SPELEN?

HOE ERVAREN JULLIE DE CORONAPERIODE?

TATIANA DHONDT Het idee kwam eigenlijk van mijn mama. Alle
muzieklessen en -wedstrijden waren afgelast, dus vond ze
dit een mooi alternatief om muziek te blijven spelen voor een
publiek. Ik aarzelde eerst, maar mama heeft mij overtuigd om
het toch te doen. Ik wachtte elke avond ongeduldig om te spelen
en was telkens een beetje zenuwachtig. Om de luisteraars te
plezieren, selecteerde ik iedere dag een ander muziekstuk uit
mijn oude repertoire.
T. DHONDT Toen ik acht jaar was, begon ik muzieklessen te volgen in
het conservatorium van Brugge. Mijn broer Nikolaj speelde toen
al twee jaar hobo en ik wou zo snel mogelijk ook een instrument
leren spelen. Normaal gezien mag dat pas in je tweede jaar
notenleer, maar de fluitlerares stelde voor om al in het eerste
jaar muziekschool initiatielessen dwarsfluit te volgen. Sindsdien
is dit instrument een belangrijk deel van mijn leven. Ik volg
ook de jaarlijkse zomercursus van International Flute Seminar
Bruges (IFSB). Hopelijk gaat die dit jaar door.

OM DE PERIODE VAN CONCERTJES AF TE SLUITEN HEBBEN JULLIE DE BUREN
OOK GETRAKTEERD?
T. DHONDT In april 2020 speelde ik elke dag een concertje, maar
na een maand was mijn repertoire zo goed als op. Ik had daarna
meer tijd nodig om mij voor te bereiden en besloot om nog
een keer per week op te treden, op zaterdagavond. De laatste
keer was op 27 juni. Om mijn trouwe luisteraars te bedanken,
trakteerden mijn mama en ik hen op zelfgebakken wafeltjes en
thee of fruitsap. Dat gebeurde buiten en op een veilige afstand.
Iedereen was onder de indruk. Ik heb beloofd om hen uit te
nodigen op al mijn toekomstige concerten.
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T. DHONDT De buren waren heel dankbaar en enthousiast. Ze gaven
altijd een warm applaus. Een van de bewoonsters vertelde
me dat ze in deze wijk nog nooit zoveel buurtbewoners bij
elkaar heeft gezien. Ik heb ook een uitnodiging gekregen om
pannenkoeken te gaan eten, maar dat is jammer genoeg nog
niet gelukt door de coronamaatregelen. Het was ook leuk om
te zien dat mensen die passeerden even stopten om naar mij te
luisteren.
L. DERKATCHEVA Het is een bijzonder moeilijke periode voor veel
mensen. Er wordt natuurlijk heel veel gedaan om de kwetsbare
bevolkingsgroepen te steunen, maar de zware gevolgen van deze
crisis zullen we nog moeten ontdekken.

HEBBEN JULLIE TIPS VOOR ANDERE BRUGGELINGEN DIE IETS WILLEN
BETEKENEN VOOR HUN BUURT?

L. DERKATCHEVA Ik merk dat buurtbewoners de laatste decennia
minder in contact komen met elkaar. Om dat te doorbreken,
kunnen we ludieke activiteiten organiseren, zoals Brugge Plus
dat doet met Uitwijken. Iets laagdrempeligs hoeft niet veel geld
te kosten.

HEBBEN JULLIE NOG ANDERE IDEEËN OM JULLIE BUURT NOG LEUKER TE
MAKEN?

T. DHONDT Ik zou graag meer groen en meer bankjes zien in de
buurt. Dat zou zorgen voor meer sociaal contact. Misschien is
het ook mogelijk om gratis concertjes te organiseren, met lokaal
talent op tijdelijke podiums? Aan ideeën geen gebrek, maar er
is voorlopig een zware hindernis: COVID-19. Nog even geduld
zeker?

Mobiliteit
Thermoplastische
markeringen

Blauwe zone in Strandwijk en wijk
rond jachthaven in Zeebrugge

Begin 2017 werd in sommige
deelgemeenten een blauwe zone
ingevoerd in straten die grenzen aan de
binnenstad. Mensen die het centrum
bezochten, parkeerden immers vaak in
die straten om het betalend parkeren in
de binnenstad te vermijden.

Na analyse van de parkeerproblemen in Zeebrugge besliste de Stad
om voortaan vanaf 1 juni elke zomer een blauwe zone in te voeren in
de Strandwijk en in de wijk rond de jachthaven.

In de blauwe zones mag je maximaal vier
uur parkeren als je daarbij een geldige
Europese parkeerschijf gebruikt. De
maatregelen gelden elke dag van 9.00 tot
18.00 uur, dus ook op zon- en feestdagen.
De grenzen van de blauwe zones worden
aangeduid door wettelijke signalisatie.
In de grotere zones herinneren extra
herhalingsborden en stickers op de
verlichtingspalen je aan de beperkte
parkeermogelijkheden.
Om dit nog meer te accentueren, kregen
de rijbanen van de gemeentewegen
onlangs thermoplastische markeringen.
Ook die ondersteunen de wettelijke
signalisatie en wijzen je bijkomend op je
aanwezigheid in een blauwe zone.
www.brugge.be/parkeren

Dit betekent dat je er tussen 1 juni en 30 september elke dag, dus
ook op zon- en feestdagen, van 9.00 tot 18.00 uur maximaal vier
uur aan een stuk mag parkeren, mits je geldig gebruik maakt van
een Europese parkeerschijf. De houders van een parkeerkaart voor
personen met een handicap zijn hiervan vrijgesteld.
Wie in deze zones is gedomicilieerd of er werkt, kan een
parkeervergunning aanvragen. Per wooneenheid kunnen hoogstens
vier parkeervergunningen worden verleend. De eerste twee
zijn gratis, voor de derde en de vierde moet je betalen (50 euro
per vergunning per jaar). Wie in de zone werkt, kan slechts één
parkeervergunning aanvragen.
Je parkeervergunning aanvragen kan online of in de Parkeerwinkel
in het Huis van de Bruggeling. Door de huidige coronamaatregelen
moet je daarvoor een afspraak maken via afspraken.brugge.be of
050 44 8000.

PARKINGS VOOR LANGPARKEERDERS

Langparkeerders die in de Strandwijk moeten zijn, kunnen hun wagen
kwijt op de parkings C, D en E (Kustlaan). Die bevinden zich naast het
station in de Baron de Maerelaan en aan de overkant van de Kustlaan.
Wie de wijk rond de jachthaven bezoekt, kan parkeren in de Graaf
Jansdijk. Daar is geen blauwe zone.
Andere doelgroepen (tweedeverblijvers, strandcabinehouders ...)
kunnen geen vrijstelling krijgen van deze parkeerregels. De nieuwe
blauwe zone wordt evenwel nog geëvalueerd en de maatregelen
kunnen in de toekomst nog worden aangepast.

PARKEERWINKEL

Alle info over de Parkeerwinkel vind je op de pagina hiernaast.
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Aanvraag
Stad baat weer zelf
bezoekerscodes voor Parkeerwinkel uit
parkeren ook online
Wie in Brugge is gedomicilieerd, kan nu
ook bezoekerscodes aankopen via
brugge.intouch.be/eloket. Met deze codes
kunnen bezoekers goedkoper parkeren.
Aanmelden op het onlineloket doe je
met je eID of via itsme®. De aangekochte
codes worden per mail bezorgd en zijn
consulteerbaar in het e-loket. In dit
loket vind je ook de parkeercodes die
sinds 1 januari 2020 werden aangekocht.
Per code is de status (gebruikt of niet
gebruikt) zichtbaar.
Sinds kort kun je de parkeercodes
ook gebruiken in de app van 4411.
Bij de diensten ‘parkeren’ klik je op
‘parkeervouchers’. Vervolgens geef
je de parkeercode in, gevolgd door je
nummerplaat. Zodra de sessie start, kun
je bij ‘actueel’ de looptijd van de sessie
volgen. De activatiekost bedraagt
0,25 euro per code.
brugge.intouch.be/eloket

Sinds 16 februari baat de Stad de
Parkeerwinkel weer uit in eigen beheer.
Vier medewerkers zullen er de klanten
op een correcte en vriendelijke manier
informeren, ook als het om minder goed
nieuws gaat. Voor het stadsbestuur is
klantvriendelijkheid immers bijzonder
belangrijk.
Je kunt in de Parkeerwinkel terecht voor:
- de bewonersvergunningen voor de
binnenstad en de blauwe zones in de
deelgemeenten
- bezoekerscodes voor de binnenstad
- parkeerkaarten voor autodelen
- parkeerkaarten voor zorgverstrekkers
in de binnenstad
- parkeervergunningen voor de blauwe
zones in de deelgemeenten
- alles omtrent het werk- en
cursistentarief in de binnenstad
- betaling en betwisting van
parkeerretributies.
De Parkeerwinkel bevindt zich in het
Huis van de Bruggeling en is open op
maandag, dinsdag en donderdag van 8.30
tot 17.00 uur, op woensdag van 8.30 tot
20.00 uur en op vrijdag en zaterdag van
8.30 tot 12.30 uur. Het telefoonnummer
(050 47 55 21) is niet veranderd. Enkel het
e-mailadres wijzigde naar
parkeren@brugge.be.
Omwille van de coronamaatregelen is een
afspraak maken nog steeds vereist.
Dit kan via afspraken.brugge.be of
050 44 8000.
Parkeerwinkel, Huis van de Bruggeling,
Frank van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge
parkeren@brugge.be
www.brugge.be/parkeren
050 47 55 21

21

Elektrische en
hybride voertuigen
opladen op het
openbaar domein
Beschik je over een elektrische of hybride
wagen, maar heb je geen oprit of garage?
In afwachting van een beleidskader
op Vlaams niveau geeft de Stad je de
toestemming om de batterij van je wagen
op te laden op het openbaar domein. Dit
gebeurt vanuit je eigen woning, op eigen
rekening en op eigen risico. Je bent zelf
aansprakelijk voor eventuele schade aan
derden.
Aan de toestemming zijn enkele
belangrijke voorwaarden verbonden:
- Het oplaadpunt moet zich op jouw
terrein bevinden.
- Je mag niet opladen op plaatsen
waar laden en lossen of parkeren
verboden is.
- Houd tijdens het opladen rekening met
de buren.
- De elektrische kabel moet in goede
staat zijn.
- Voor het opladen mag je geen
openbare parkeerplaats claimen als
vaste oplaadplaats.
- De openbare parkeerplaats moet direct
grenzen aan het voetpad aan de kant
van de woning. Je mag de kabel dus
niet over de rijbaan leggen.
- De kabel mag niet meer dan 10 meter
over het trottoir liggen. Dit is de
afstand vanaf de grens van je eigen
terrein tot aan de wagen.
- Leg de kabel indien mogelijk langs het
trottoir.
- Dek de kabel af met een degelijke en
zware kabelmat.
- Verwijder de kabel en de kabelmat
onmiddelijk na het opladen.
Intussen blijft het stadsbestuur volop
inzetten op het publiek en semipubliek
opladen van elektrische en hybride
voertuigen.

Charter zwaar verkeer in
schoolomgevingen

Twee scholen op proef in het
schoolstraatproject

Dagelijks rijdt er zwaar verkeer door Brugge. Leveringen op
bouwwerven, transport van en naar de vele bedrijven, logistieke
bediening van de haven van Zeebrugge en de bedrijvigheid van de
vele landbouwers en loonwerkers zijn nu eenmaal economisch
noodzakelijk.

In 2017 gingen in Brugge de eerste schoolstraten van start. In
april 2019 werd de schoolstraat ook verankerd in de wegcode.
Motorvoertuigen zijn er een halfuur lang niet welkom aan de
toegang van de school, zowel bij het begin als op het einde van de
schooldag. Enkel voetgangers en fietsers zijn er dan toegelaten.
Deze maatregel zorgt voor meer veiligheid aan de schoolpoort en
stimuleert ouders om hun kinderen te voet of met de fiets naar
school te brengen. Let wel: een schoolstraat is geen speelplaats.
De wegcode is er van kracht. Kijk dus ook daar goed uit als je
oversteekt.

Soms is er ook zwaar verkeer rond scholen en dat is om evidente
redenen verre van ideaal. Het is wettelijk helaas niet mogelijk
om dit soort verkeer uit de schoolomgevingen houden, maar ons
stadsbestuur maakt van de veiligheid van de schoolgaande jeugd
een absolute topprioriteit.
Om het zwaar verkeer zo veel mogelijk en tijdens de
schoolspitsuren uit de schoolomgevingen te weren, stelde
de Stad samen met enkele bouw- en transportfederaties
het ‘charter zwaar verkeer’ op. Hoewel dit document niet
afdwingbaar is, wil het stadsbestuur er de vele betrokken partijen
mee sensibiliseren.
Het `charter zwaar verkeer’ bestaat uit acht doelstellingen die
de verkeersveiligheid rond scholen verder moeten verhogen.
Om deze doelstellingen extra kracht bij te zetten, zal het charter
voortaan worden toegevoegd aan elke afgeleverde vergunning
voor openbare werkzaamheden. Het zal ook deel uitmaken van de
toekomstige aanbestedingsprocedures van de stadsdiensten.
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PROEFPERIODE

Aan de opstart van een schoolstraat gaat een proefperiode
vooraf. Drie maanden lang duiden verkeersborden aan
verplaatsbare dranghekken het begin en einde van zo’n
straat aan. Tijdens die periode is het schoolpersoneel of een
aangeduide vrijwilliger verantwoordelijk voor het plaatsen en
het wegnemen van de hekken. Intussen wordt gemeten of de
maatregel een positief effect heeft op de nabije omgeving.
Tot eind september doorlopen Basisschool De Zessprong in SintAndries en VBS De Roezemoes in Zeebrugge deze proefperiode.
Na evaluatie zal de Stad beslissen of zij een definitieve afsluiting
met een slagboom krijgen.
Schoolbesturen die geïnteresseerd zijn in dit project kunnen
contact opnemen via veiligeschoolomgeving@brugge.be
of 050 47 53 69.

Voorbereiding exploitatie Beurs-, Meeting en
Congrescentrum (BMCC) in volle gang
Momenteel wordt nog volop gebouwd aan het Beurs-, Meeting
en Congrescentrum (BMCC) op het Beursplein. De oplevering
is gepland voor dit najaar en het BMCC moet operationeel zijn
in januari 2022. De voorbereidingen om het BMCC uit te baten
draaien op volle toeren.
Met dit nieuwe gebouw wil de Stad ruimte bieden aan
Bruggelingen, maar ook aan een nationaal en internationaal
publiek dat naar Brugge komt om te ondernemen, te vergaderen
en elkaar te ontmoeten.
De gelijkvloerse verdieping is maar liefst 4.500 m² groot en
zal worden gebruikt voor de organisatie van nationale en
internationale beurzen, maar ook voor evenementen in de ruime
zin van het woord. Het gaat om congresdiners, bedrijfsfeesten,
tentoonstellingen en productlanceringen, maar bijvoorbeeld ook
muziek-, sport- en netwerkevents voor het grote publiek.
Bedrijven en organisaties kunnen gebruik maken van de
vergaderruimtes op de eerste, tweede en derde verdieping.
Sommige van deze ruimtes zijn kleiner en bieden plaats aan
twintig mensen. Andere, zoals de plenaire zaal, zijn zeer geschikt
voor congressen en grotere bedrijfsevents. De plenaire zaal heeft
een capaciteit van 514 personen. De technische uitrusting met
telescopische tribune beantwoordt perfect aan de noden van
hedendaagse organisatoren.

De vergaderplekken op de derde verdieping zijn zeer flexibel aan
te passen aan de grootte van het evenement en de wensen van de
gebruiker.
De grote cateringruimte op de vierde verdieping is een
bijkomende troef. Ontbijtmeetings, lunches, recepties, diners,
netwerkmomenten, bedrijfsfestiviteiten en privéfeesten voor
maximum vijfhonderd mensen kunnen er plaatsvinden. In de
kleinere ruimte ernaast is er plaats voor kleinere bijeenkomsten
zoals ontbijtmeetings of privédiners. Vanop het terras heb je een
uniek zicht op ons UNESCO werelderfgoed, met onder andere het
Concertgebouw en de torens van Brugge.
Op 7 mei werd het hoogste punt in de bouw bereikt en werd de
meiboom geplaatst. Door corona kon het eerste werfbezoek voor
buurtbewoners niet doorgaan, maar eind april werd een virtuele
rondleiding opgenomen. Neem een kijkje op
www.brugge.be/beurssite of scan de QR-code hieronder.
Aanvragen en bevestigingen voor events in het BMCC lopen
intussen vlot binnen. Wie een evenement wil organiseren neemt
contact op via sarah.cornand@brugge.be of 050 44 46 68.
Info over dit project:
- www.brugge.be/beurssite
- facebook.com/destadbrugge
- Hoplr.com
Info over de exploitatie van het gebouw:
- www.instagram.com/bmccbruges
- www.facebook.com/bmccbruges
- www.twitter.com/bmccbruges
- www.linkedin.com/company/bmccbruges
- YouTube: Bruges Meeting & Convention Centre
- www.bmccbruges.com
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Platform nieuwe
woonvormen

Brugge in de ban van het
WK wielrennen
Over een kleine drie maanden is het
zover. Dan wordt Brugge vier dagen
lang het epicentrum van de
wielerwereld. Onze stad fungeert van
zondag 19 tot en met woensdag 22
september als aankomstplaats voor de
tijdritten van het WK wielrennen.
De wegritten gaan van Antwerpen naar
Leuven, de tijdritten van Knokke-Heist
naar Brugge. De Bruggelingen zullen
gedurende vier dagen de elite, de
beloften en de junioren bij de mannen,
de elite en de beloften bij de vrouwen
en de gemengde ploegen voorbij zien
razen, met onder meer de historische
binnenstad als decor.

De afgelopen jaren is onze kijk op wonen sterk
veranderd. Er wordt steeds meer gezocht
naar alternatieve woonvormen. Concepten
zoals cohousing (of samenhuizen) winnen aan
populariteit. Om een antwoord te bieden op
vragen over deze nieuwe woonformules, richtte
de Stad het platform ‘nieuwe woonvormen’ op.

Voor de Stad is dit wereldkampioenschap een unieke gelegenheid om
het wielrennen te promoten en om Brugge te profileren als fiets- en
wielerstad. Er is bovendien meer dan het WK alleen. Begin dit jaar
kregen Brugse verenigingen de oproep om lokale initiatieven in het leven
te roepen die gelinkt zijn aan het WK wielrennen of aan de honderdste
verjaardag van het evenement. De grote respons is een duidelijk bewijs
van het ongelofelijke enthousiasme voor het wereldkampioenschap.

In het beleidsplan van het stadsbestuur spelen
cohousing, levenslang wonen en andere
vormen van samenwonen een belangrijke rol.
Als je een idee hebt dat hierbij aansluit, kun je
een beroep doen op de woonbeleidscoördinator
om het uit te werken. Ook wanneer het
wettelijk kader rond je plannen is afgerond,
staat deze stadsmedewerker klaar om je te
helpen met administratieve procedures of
om je project bekend te maken. Met Stoer
Huus (27 units) werd alvast een eerste
succesvol cohousingproject in de binnenstad
gerealiseerd.

Niet alleen in september, maar ook in de aanloop naar het WK komt
een heus belevingsfeest met tal van activiteiten op gang, van leren
fietsen voor de jongsten met `Wij Kunnen fietsen’ over opleidingen door
ervaren trainers voor jongvolwassenen in `Ik word wielrenner’. Eerder
konden we al genieten van het originele West-Vlaams Kampioenschap
Surplacen.
Daarnaast staan er ook toertochten langs het WK-parcours op het
programma, net zoals tentoonstellingen, podcasts en een heus WK-dorp
in Dudzele. Dit allemaal tussen de Driedaagse, de Elfstedenronde en
de Lotto Belgium Tour door en onder het deskundige toezicht van Jens
Keukeleire. Hij vertegenwoordigt Brugge als WK-ambassadeur.

Ben je op zoek naar een nieuw
cohousingproject dat recent is opgestart?
Dan is CoHouse 67 in Heidelbergstraat 67 in
Sint-Michiels (foto) een mogelijkheid. Voor
dit nieuwe, kleinschalige initiatief zoekt
men vijf gezinnen die willen wonen in een
prachtige groene omgeving op een boogscheut
van het station en de binnenstad. Er zijn al
bouwplannen, maar die kunnen nog worden
aangepast aan de wensen van de cohousers die
in het project meestappen. Meer info vind je op
gemeengoed.weebly.com/cohouse-67---brugge.
Woonbeleidscoördinator:
marc.leonard@brugge.be
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Onder het mom van `Iedereen Wereldkampioen’ bieden de activiteiten
voor elk wat wils. De Stad wil dan ook elke Bruggeling actief betrekken
bij dit evenement. Je kunt je bijvoorbeeld opgeven als vrijwilliger om
van dichtbij deel uit maken van het hele gebeuren, of je kunt een unieke
Brugse limited edition WK-wieleroutfit aanschaffen.
De wielerambities van Brugge stoppen niet na deze editie. In
samenwerking met de Brugse Vélosport start de traditierijke en oudste
wielerclub van Brugge zijn jeugdwerking opnieuw op.
www.brugge.be/wkwielrennen
www.brugge.be/wk-wieleroutfit
www.flanders2021.com/nl/vrijwilligers

Stad aan de slag
EMMILY NEUTENS,
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER SPORTPROMOTIE
Dit jaar is voor Brugge een glansrol weggelegd als
aankomstplaats voor het WK tijdrijden. Emmily
werkt bij de Sportdienst en is verantwoordelijk voor de
activatie en de opvolging van het randprogramma van dit
wereldkampioenschap.
“Mijn job is erg gevarieerd. Ik sta in voor de organisatie van
fietsevenementen voor jongeren, beoordeel subsidiedossiers
en zorg ervoor dat onze stad tijdens het WK mooi aangekleed
zal zijn. Daarnaast sta ik mensen te woord die vragen hebben.
Elke werkdag is voor mij dus anders. Onlangs verzorgde ik
bijvoorbeeld de organisatie van ‘Iedereen Wereldkampioen’,
een fietsevent voor leerlingen van het vijfde en het zesde
leerjaar. Op de site van Sport Vlaanderen konden zij zich
inschrijven voor verschillende fietsactiviteiten, zoals een
initiatie op de wielerpiste en een behendigheidsparcours. Ze
vernamen ook meer over gezonde tussendoortjes en over
de geschiedenis van de wielersport. Op andere dagen doe ik
administratieve taken, leg ik contacten met partners en volg ik
het financiële luik en de verkoop van de nieuwe limited edition
wieleroutfit van de Stad verder op.”

“We willen van het WK tijdrijden een feest
maken voor iedereen”
“Het resultaat van mijn werk geeft mij enorm veel voldoening.
Wanneer een evenement slaagt en ik lachende gezichten
zie en toffe opmerkingen krijg, weet ik dat ik goed werk heb
geleverd. Bovendien is het zeer boeiend om zoveel nieuwe
mensen te leren kennen, zowel binnen als buiten de Stad.
We hebben allemaal hetzelfde doel en het is verrijkend om te
zien dat we zoveel gedaan krijgen door samen te werken. We
willen van het WK tijdrijden een feest maken voor iedereen.
Dat is best een uitdaging. De tijdrit van de elite bij de mannen
rijdt op zondag 19 september bijvoorbeeld twee keer door
Dudzele en dat zal voor verkeershinder zorgen. Daarom
riepen we de hulp in van enkele Dudzeelse verenigingen. Zij
zullen met de steun van Stad Brugge een WK-dorp opzetten.
Daar kunnen alle Dudzelenaars op een aangename manier
van de koers genieten.
Het WK is voor Brugge een uitgelezen kans om verschillende
maatschappelijke doelen te realiseren, zoals kinderen leren
fietsen en de fiets promoten voor woon-werkverkeer. Ook
duurzaamheid hoort daarbij. Het evenement wil het goede
voorbeeld geven en inzetten op inclusie, groene stroom,
het vermijden van voedselverspilling en nog veel meer.
Daarenboven kan onze stad de internationale aandacht voor
dit wereldkampioenschap goed gebruiken. Na de moeilijke
coronaperiode zal het WK tijdrijden de Brugse horeca een
boost geven en het toerisme op gang helpen trekken.”
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Meer info over activiteiten, leuke plekken en toffe hobby’s voor kinderen in Brugge
vind je op jong.brugge.be

Speel mee
met Kwibus
Ook deze zomer kun je meespelen op een van de zeven
Kwibuslocaties. Die bevinden zich in Assebroek, Dudzele, SintAndries, Sint-Jozef, Sint-Michiels, Sint-Pieters en Sint-Kruis.

Beastwood: het eerste indoorskatepark
van Brugge
De oude loods op Grasdreef 5 in Sint-Michiels werd
omgevormd tot Beastwood, het eerste indoorskatepark van
Brugge. Skateparkbouwer Nine Yards tekende de plannen
uit en bouwde de nieuwe skatetempel met beton en
houten elementen. Op YouTube staan video’s over hoe het
skatepark tot stand kwam.
Het park, de quarters en banks zijn nu helemaal klaar om
door jou te worden uitgetest.
Info, openingsuren en prijzen: www.beastwood.be

Kinderen van 4 jaar (of het jaar waarin ze 4 worden) tot en met
15 jaar zijn er van harte welkom. De animatoren zorgen voor
leuke spelletjes en bezorgen je een supertoffe vakantie.
Openingsuren en inschrijvingen:
www.kwibusbrugge.be of 050 44 83 33

Voor de jongsten: Anna Zoektocht
De Stad en uitgeverij Clavis organiseren in juli en augustus
een zoektocht in de binnenstad voor peuters en kleuters. Het
personage Anna uit de boekenreeks van Kathleen Amant staat
centraal. Tijdens de zoektocht kom je van alles te weten over
Anna. Wie is haar lievelingsknuffel? Wat is haar lievelingskleur,
-dier, -boek en -instrument? Wat eet ze het liefst? Hoeveel jaar
is ze? …
De zoektocht start aan de Clavis Conceptwinkel en eindigt
aan In&Uit. Daar krijgen alle deelnemers een leuk en creatief
cadeautje.
Clavis Conceptwinkel, Sint-Amandsstraat 5, 8000 Brugge
In&Uit (Concertgebouw), ’t Zand 34, 8000 Brugge
www.brugge.be/annazoektocht21
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Stad Brugge lanceert
Ga op stap in Brugge
eigen shoppingmagazine en ontdek duurzame
adresjes
Hoezo openluchtmuseum? Zij die Brugge kennen, weten
wel beter. Brugge onderging de laatste jaren een stevige
metamorfose. Op heel wat plekken openden leuke, verrassende
zaken de deuren. Adresjes met een ziel die de grote
winkelstraten en kleine steegjes kleuren. Brugge is bovendien
gezellig en behapbaar. Ideaal dus voor een dagje winkelen of een
weekendje weg.
Om de vele leuke plekjes in de kijker te plaatsen, lanceerde
de Stad begin juni voor de allereerste keer een eigen
shoppingmagazine. Daarin ontdek je verborgen parels,
ontsnappingsplekjes, nieuwe adressen en de allerlaatste
zomertrends. Zo’n 120 handels- en horecazaken in het centrum
komen aan bod. Zes ambassadeurs verklappen hun favoriete
adressen. Er komen ook enkele ondernemers aan het woord.
Het magazine in handig A5-formaat telt veertig pagina’s. Je vindt
het bij verschillende handelszaken in het stadscentrum. Je kunt
het ook digitaal lezen.
www.brugge.be/shoppingmagazinezomer2021
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Eind mei lanceerden de Stad en COSH! voor de tweede keer een
duurzameshoppingroute in Brugge. Langs het traject ontdek je
duurzame mode- en lifestylewinkels, koffie- en lunchplekjes en
voedingszaken. Met de nieuwe shoppingkaart is het gemakkelijk
om duurzaam en lokaal te kopen. Mensen die ecologischer willen
leven, worden op die manier geholpen in hun zoektocht naar
verantwoorde keuzes.
www.brugge.be/tweededuurzameshoppingroute

Brugge past zich aan.
Jij toch ook?!
Dat het klimaat verandert, is onmiskenbaar. Dat merken we
ook in Brugge. Het klimaatadaptieplan, dat onderzocht welke
gevolgen de klimaatverandering met zich meebrengt, moet onze
stad hierop voorbereiden.
De belangrijkste risico’s zijn droogte, hitte en overstroming. Om
de leefbaarheid optimaal te houden, zal Brugge slim moeten
investeren om zich geleidelijk aan te passen.

ONTHARDEN

Om droogte tegen te gaan, is het absoluut noodzakelijk om
regenwater zo veel mogelijk in de ondergrond te laten dringen.
Dit kan door actief te ontharden en pleinen en straten te voorzien
van meer groene ‘openingen’. Ook het opvangen van water in
lager gelegen stukken in groene gebieden (de zogenaamde
wadi’s) is essentieel.

VERGROENEN

Meer groen in straten en op pleinen zorgt voor een sterk
verkoelend effect tijdens hittedagen, zeker op plaatsen waar veel
huizen en gebouwen samen staan. Daarom investeert de Stad in
groene ontwerpen van straten en pleinen.

SLIM WATERBEHEER

Extreme regenval zal steeds vaker voorkomen. Om
overstromingen te vermijden, is een slim waterbeheer nodig.
Daarom investeert ons stadsbestuur in het vernieuwen van
rioleringen.
klimaat.brugge.be/actieplan-klimaatadaptatie-historischcentrum

VOLG ONS OP

DRAAG JE STEENTJE BIJ

Ook jij kunt helpen om Brugge klimaatrobuust te maken
door je eigen woning en tuin aan te passen.
Op klimaat.brugge.be/folder-klimaatadaptatie vind je
concrete tips.
Dit zijn de belangrijkste:
- Vang regenwater zo veel mogelijk zelf op en gebruik
het in je huishouden. Gebruik zo weinig mogelijk
drinkwater om te douchen en je te wassen.
- Een schaduwrijk aangelegde tuin is klimaatrobuust.
Gebruik enkel regenwater om te sproeien. Plant
grassen en planten aan die weinig water vragen.
- Onthard je voortuin, oprit of terras, zodat regenwater
kan indringen.
- Een klimplant aan je gevel is mooi en werkt
verkoelend.
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Brugge: dé hernieuwbare Financiële steun voor
energiestad van
jouw klimaatidee
Vlaanderen
Overschakelen naar fossielvrije warmte en elektriciteit betekent
dat we flink moeten investeren in hernieuwbare energiebronnen.
Het gaat vooral om zonne- en windenergie. Deze energiebronnen
zijn onuitputtelijk en stoten zo goed als geen CO2 uit. Als we ze
ook lokaal kunnen ontwikkelen, zijn we minder afhankelijk van
het buitenland en houden we heel wat geld in eigen land. Het kan
dus enkel winst opleveren.
Als we alle hernieuwbare energie die we in Brugge al produceren
lokaal zouden consumeren, dekken we ongeveer 30% van onze
lokale elektriciteitsconsumptie. Daarmee staat Brugge op kop
van alle Vlaamse gemeenten.
Om te bepalen waar nog ruimte is voor extra windmolens wordt
een windplan opgemaakt. Daarin komen afgebakende zones
waar bijkomende windenergie op Brugs grondgebied kan worden
ontwikkeld. De aandacht gaat vooral naar de omgeving van de
haven van Zeebrugge.
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Zorgen voor morgen begint vandaag. Daarom wil het
stadsbestuur jouw idee financieel steunen. Met een
inspirerende klimaatwedstrijd dagen Stad Brugge, Proximity
vzw en verschillende Brugse verenigingen en organisaties je
uit om concrete acties te ondernemen die de CO2-uitstoot in
Brugge verminderen.
De Stad en Proximity vzw zoeken Brugse bedrijven en
organisaties die ambassadeurs voor deze wedstrijd willen
zijn. Als ambassadeur help je de oproep mee verspreiden en
daag je andere verenigingen en organisaties uit om mee de
handen uit de mouwen te steken om de lokale klimaatdoelen
te halen.
Interesse?
Neem contact op via zorgenvoormorgen@brugge.be of
info@proximitybelgium.be.

Han Vandevyvere (links) en Pedro Pattijn (rechts)
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Interview
HAN VANDEVYVERE EN PEDRO PATTIJN ZORGEN MEE VOOR MORGEN
De afgelopen maanden werd een ambitieus klimaatplan opgemaakt waarmee onze stad tegen 2030
de uitstoot van broeikasgassen met 55% wil reduceren. Bruggelingen Han Vandevyvere (expert bij
het onderzoekscentrum EnergyVille) en Pedro Pattijn (directeur innovatie en duurzaamheid bij
studie- en adviesbureau Ingenium - met hoofdkantoor in Brugge) vormen samen met enkele collega’s
‘Bruggenbouwers’. Dit consortium adviseert en begeleidt de Stad in haar klimaatambities.

TEGEN 2030 MOETEN WE IN BRUGGE DE UITSTOOT VAN CO2 MET MINSTENS
55% DOEN DALEN. IS DAT HAALBAAR?

HAN VANDEVYVERE We bevinden ons in een goede uitgangspositie in
vergelijking met andere Vlaamse steden. Brugge is bijvoorbeeld
koploper in de productie van hernieuwbare energie en kan
daarin nog groeien. Het einddoel - volledige klimaatneutraliteit
in 2050 - is ambitieus, maar je moet deze inspanningen zien
als een investering in onze toekomst. We zullen stevig moeten
inzetten op gezamenlijke oplossingen. Hierin moet de Stad een
belangrijke regierol spelen. Dit zal stimulerend werken voor
alle Bruggelingen en zal ons als gemeenschap sterker maken.
Niets doen is absoluut geen optie, dus waarom maken we er niet
meteen een mooi en ambitieus stadsproject van?

DE HELFT VAN DE LOKALE CO2-UITSTOOT KOMT VAN DE VERWARMING VAN
GEBOUWEN. WAT MOET ER PRECIES GEBEUREN?
PEDRO PATTIJN Het is heel simpel: we moeten de warmtevraag in
Brugge zo klein mogelijk krijgen. We moeten onze woningen
en gebouwen dus doorgedreven isoleren. Nieuwe woningen
zijn meestal al goed geïsoleerd, maar het gros van de Brugse
huizen moet in de komende dertig jaar een grondige renovatie
ondergaan. Daarnaast moeten we zorgen voor voldoende
alternatieve, fossielvrije warmtebronnen. In veel gevallen zal
dat een warmtepomp zijn. Waar warmtepompen niet mogelijk
zijn, kan een collectieve oplossing zoals een warmtenet een
oplossing bieden. Brugge heeft al een warmtenet en dat is
een belangrijke troef waarin we verder moeten investeren.
De warmtezoneringskaart (zie kader) zal helpen om de
warmterevolutie in Brugge te organiseren.

ONZE VERPLAATSINGEN EN MOBILITEIT ZIJN GOED VOOR EEN DERDE VAN DE
BRUGSE CO2-UITSTOOT. HOE KRIJGEN WE DIE NAAR BENEDEN?

H. VANDEVYVERE Brugge heeft altijd al een progressief
mobiliteitsbeleid gevoerd. In de jaren 70 met het structuurplan
en in de jaren 90 met een doortastend lussenplan waardoor
de auto minder aantrekkelijk werd. Brugge kan hier terug bij
aanknopen door de fiets en het openbaar vervoer letterlijk
en figuurlijk meer ruimte te geven. Het is goed dat de bussen
van De Lijn lichter en elektrisch zullen rijden, zeker met de
aanvulling van een elektrische shuttlebus voor de binnenstad.
Deelmobiliteit blijkt steeds aantrekkelijker en moet worden
gestimuleerd, ook voor bijvoorbeeld cargofietsen. Op logistiek
vlak kan een stedelijk verdeelcentrum het aantal stadsleveringen
bundelen. Het verkeer van en naar de haven verloopt bij voorkeur
zoveel mogelijk via spoor en water, maar dit vraagt opnieuw
grote investeringen. De fusie met de haven van Antwerpen kan
hierin een troef zijn.
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We zijn goed bezig en
moeten vooral voortdoen
WAT ZAL HET SUCCES VAN DE BRUGSE KLIMAATAMBITIES BEPALEN?

P. PATTIJN We hangen voor veel ingrepen af van andere overheden,
maar wat we zelf kunnen doen, moeten we ambitieus aanpakken.
Brugge zal succesvol zijn als we als een ploeg deze uitdaging
aangaan. Iedereen - overheid en burgers – moet investeren in
een goede infrastructuur voor de toekomst: renovatie van onze
woningen, slimme mobiliteit (met de fiets of elektrisch) en
veel zonne- en windenergie. Ik geloof er rotsvast in en zie nu al
veel beweging in Brugge. We zijn goed bezig en moeten vooral
voortdoen!
Meer info over de opmaak van het klimaatplan 2030 van
Stad Brugge vind je op www.brugge.be/zorgenvoormorgen.

De verwarming van onze woningen en gebouwen
(de grote industriële bedrijven niet meegerekend)
veroorzaakt bijna de helft van de CO2-uitstoot in Brugge.
Verwarmingsinstallaties draaien nog vaak op stookolie
en aardgas. Om CO2-neutraal te zijn tegen 2050, moeten
we overstappen naar duurzame en/of hernieuwbare
warmte.
In het kader van het Europees project SHIFFT werd voor
Brugge een warmtezoneringskaart opgemaakt. Die
geeft de beste vorm van duurzame verwarming per wijk
weer. Zo kunnen we samen een zo efficiënt en effectief
mogelijke warmtetransitie realiseren tegen 2050.
De kaart en meer info vind je op
energieplatform.brugge.be en klimaat.brugge.be.

Openbare Bibliotheek
Brugge coördineert het
Brugse bibliotheeknetwerk
Vorig jaar paste de Openbare Bibliotheek Brugge haar
dienstreglement aan na de overstap naar het Eengemaakt
Bibliotheek Systeem (EBS). Door deze stap werd het onder meer
gemakkelijker om samen te werken met andere bibliotheken.
Vandaag liggen de concrete regels vast om toe te treden tot het
Brugse bibliotheeknetwerk.

HET BRUGSE BIBLIOTHEEKNETWERK

De Openbare Bibliotheek Brugge vormde met de hoofdbibliotheek
en de dertien filialen al een netwerk op zich. Dit wordt nu uitgebreid
met externe Brugse organisaties.
De Museumbibliotheek is de eerste die het netwerk vervoegt. Deze
bibliotheek is gevestigd in Garenmarkt 8 en herbergt een uitgebreide
collectie boeken en tijdschriften die inhoudelijk aansluiten bij de
werking van Musea Brugge.
Er zijn op korte termijn gelijkaardige plannen met de bibliotheken
van het Conservatorium, het Stadsarchief, de Erfgoedcel en het
Penitentiair Complex. Deze zullen na toetreding tot het netwerk
hetzelfde systeem (EBS) gebruiken en op die manier hun collectie
kunnen voorstellen via een online catalogus. Binnen hun eigen
werking kunnen ze hun collectie apart aanbieden, maar ook het
grote publiek zal deze catalogus kunnen inkijken omdat die mee is
opgenomen in die van de Openbare Bibliotheek Brugge.
De Openbare Bibliotheek Brugge neemt hierin een regierol op: de
invoer van de collectie in de catalogus gebeurt door de medewerkers
van de externe bibliotheek, maar de Openbare Bibliotheek Brugge
deelt haar knowhow en ziet toe op de correcte toepassing van de
regels.

MEER BIBLIOTHEEK VOOR HETZELFDE GELD

Het EBS maakt het mogelijk om met verschillende bibliotheken
samen te werken. Daartegenover staat dat zij een gelijkaardige
werking moeten aanbieden. Dat betekent dat de bibliotheken die
het Brugse bibliotheeknetwerk vervoegen ook het uitleenreglement
van de Openbare Bibliotheek Brugge zullen volgen. Dezelfde
voorwaarden gelden voor het lidgeld (gratis tot 22 jaar) en de
uitleentermijn (bijvoorbeeld standaard vier weken).
In die zin functioneren de externe bibliotheken binnen het Brugse
bibliotheeknetwerk zoals de filialen van de Openbare Bibliotheek
Brugge dat al deden: als je lid bent van de ene bibliotheek, ben je
meteen ook lid van de andere. Het komt er dus op neer dat leden
dankzij het Brugse bibliotheeknetwerk meer bibliotheek krijgen
voor hetzelfde lidgeld.
brugge.bibliotheek.be
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Een leestip van Ruben Hennon
op bruggeleest.be:
‘STILTE VINDEN’ VAN AMBER HATCH
“Dit is een boek van weinig woorden.
Woorden heb je immers niet nodig om
stilte te vinden, misschien enkel om ernaar
te vragen. Toen ik het boek begon te
lezen, verwachtte ik niet dat stilte zoveel
meer is dan we denken. Het is een echte
openbaring. Bijzonder is bovendien de
minimalistische cover die mij ertoe aanzette
om het werk te lezen. Afgaand op die cover,
dacht ik dat de inhoud beperkt zou blijven
tot stilte. Ik was echter de stemmetjes in
mijn hoofd vergeten. Ook de auteur haalt
die aan. Maar er is meer dan dat. Lawaai
is zelfs in onze slaap aanwezig en al dat
lawaai kunnen we wegnemen aan de hand
van dit boek. Het is een heuse aanrader
voor wie meer stilte wil ervaren.”
Meer leestips vind je op bruggeleest.be.

760 middeleeuwse manuscripten
gedigitaliseerd voor mmmonk.be
De Openbare Bibliotheek Brugge,
de Universiteitsbibliotheek Gent,
het Grootseminarie Ten Duinen in
Brugge en het Bisdom Gent werken
samen aan een ambitieus project
rond hun middeleeuwse monastieke
manuscripten. De projectpartners van
Mmmonk zullen de digitale beelden van
760 middeleeuwse manuscripten van
de abdijen van Ten Duinen, Ter Doest,
Sint-Baafs en Sint-Pieters ontsluiten
en die samenbrengen in een virtuele
bibliotheek en kennisplatform via het
International Image Interoperability
Framework (IIIF). Hiermee nemen ze een
pioniersrol op in Vlaanderen.
Van de Brugse collecties (Openbare
Bibliotheek Brugge en Grootseminarie
Ten Duinen) zijn momenteel al
vierhonderd manuscripten – dat zijn meer
dan 150.000 pagina’s – gedigitaliseerd.
mmmonk.be

Ms. 140 f. 190r uit de collectie van de Openbare Bibliotheek Brugge. Onze Brugse bibliotheek is ook een
erfgoedbibliotheek. De historische kern van de erfgoedbibliotheek wordt onder andere gevormd door de
bibliotheken van de voormalige cisterciënzerabdijen Ten Duinen in Koksijde en Ter Doest in Lissewege.

Zomersluiting
openbare
bibliotheken
Enkele filialen van de Openbare
Bibliotheek Brugge hebben deze zomer
een korte sluitingsperiode of wijzigen de
openingstijden.
- Hoofdbibliotheek Biekorf is in juli en
augustus op zaterdag open van 9.30
tot 13.00 uur en is tijdens die maanden
gesloten op zaterdagnamiddag.
- Bibliotheek Lode Zielens (binnenstad)
is in juli en augustus gesloten op
woensdag en vrijdag. Je kunt er
terecht op dinsdag van 14.00 tot
18.00 uur en op zaterdag van 9.30 tot
12.00 uur.
- De bibliotheken van Sint-Thomas
(Sint-Kruis) en Lissewege zijn gesloten
van woensdag 14 tot en met zaterdag
24 juli.
- Bibliotheek De Dijk (Sint-Pieters) is
gesloten van dinsdag 3 tot en met
zaterdag 7 augustus.
- Bibliotheken De Arend (Koolkerke)
en De Schorre (Dudzele) zijn dicht
van woensdag 4 tot en met zaterdag
14 augustus.
- Bibliotheek J.F. Willems (Zeebrugge)
is gesloten van maandag 16 tot en met
zaterdag 21 augustus.
- Alle andere bibliotheken (Assebroek,
Sint-Andries, Sint-Kruis, Sint-Jozef
en Sint-Michiels) behouden tijdens de
zomer de gebruikelijke openingstijden.
brugge.bibliotheek.be

Strandbibliotheek
Ook deze zomer opent de Openbare
Bibliotheek Brugge een extra filiaal op
het strand van Zeebrugge. Van donderdag
1 juli tot en met dinsdag 31 augustus kun
je er boeken, strips en tijdschriften gratis
lenen. De strandbibliotheek is elke dag
open van 10.30 tot 17.30 uur.
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Interview
NADIA NAVEAU OVER HAAR WERK ‘LES NICHES PARTIES’ VOOR TRIËNNALE BRUGGE 2021
Op 8 mei ging Triënnale Brugge 2021: TraumA van start. Op verschillende plaatsen in de stad zijn
kunstinstallaties te zien van (inter)nationale kunstenaars en architecten. Aan de Augustijnenrei kom je
‘Les Niches Parties’ van Nadia Naveau tegen. Deze kunstenares woont en werkt in Antwerpen, maar werd
geboren in Brugge.

WAT BETEKENT BRUGGE VANDAAG VOOR JOU?

NADIA NAVEAU De vraag om deel te nemen aan Triënnale Brugge
2021 is een vernieuwde kennismaking met de stad. Ik ben er
geboren, maar verhuisde op mijn tweede met mijn ouders naar
het buitenland. Ik ging daarna wel regelmatig langs bij mijn
grootmoeder in Brugge. Ik ken de stad dus vooral als bezoeker.
Ik heb er de afgelopen tijd vaak gewandeld, ook samen met de
curatoren, op zoek naar een geschikte plek voor mijn werk. Wat
mij opvalt, is de rust en schoonheid die er nog steeds heerst,
vooral op de minder platgetreden toeristische paden. Brugge
blijft hoe dan ook een inspirerende stad.

Brugge blijft hoe dan ook
een inspirerende stad

HOE BELANGRIJK IS DEELNEMEN AAN TRIËNNALE BRUGGE 2021 VOOR JOU?

IN DE NISSEN ZIJN LEVENSGROTE MASKERS TE ZIEN. HOE BEN JE DAARTOE
GEKOMEN?

N. NAVEAU Het is opnieuw een cruciale stap in mijn artistieke
parcours. Ik startte meteen na mijn afstuderen met een eigen
atelier en combineerde mijn artistieke werk met een job in
de horeca. Enkele jaren terug kwam de vraag om les te geven
aan de academie in Antwerpen. Sindsdien kan ik mij volledig
richten op mijn kunst. Ik heb al op heel wat plekken in binnenen buitenland geëxposeerd, ook in gerenommeerde musea. Ik
mocht vaste sculpturen maken voor parken en pleinen en zo
meer. Toch is het de eerste keer dat ik werk binnen het format
van een stadstriënnale met een zeer grote internationale
weerklank. Voor mij is dit dus een artistiek hoogtepunt, een
mooie kans om mijn werk weer een niveau hoger te tillen.

TRIËNNALE BRUGGE IS GROTENDEELS EEN OPENLUCHTEXPO. GA JE DAN
ANDERS TE WERK?

N. NAVEAU Als beeldhouwer word ik heel vaak gevraagd voor
openluchttentoonstellingen. Bij buitenexpo’s draait het vooral om
het samenspel met de omgeving, met de natuur, de stad … Kleur
en formaat zijn daarbij erg belangrijk. Meestal wordt een beeld
of collage groter uitgewerkt, maar het kan evengoed andersom
zijn. De grootste uitdaging is hoe je zo’n werk in de buitenruimte
integreert. Is er een harmonie of vormt het net een contrast met
wat errond te zien is?

HOE BEN JE MET HET THEMA ‘TRAUMA’ AAN DE SLAG GEGAAN?

N. NAVEAU Mijn ideeën ontstaan altijd heel geleidelijk en groeien
heel gestaag. Na gesprekken met de curatoren was ik er snel van
overtuigd om het thema ‘TraumA’ een positieve draai te geven. Ik
ben bij het gegeven ‘dromen’ uitgekomen. Een ander bepalend
element was de locatie. Tijdens mijn zoektocht door Brugge
sprongen de arcades aan de Augustijnenrei me in het oog. Het
voelde alsof die moesten worden ingevuld. Er zijn veel pleinen
in de stad of sokkels waarop een sculptuur zou passen, maar die
zeven lege nissen bleven mij fascineren.
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N. NAVEAU Het is de eerste keer dat ik niet voor een 3D-sculptuur
kies en een ander facet van mijn werk laat zien. Naast sculpturen
maak ik ook veel 3D-collages. Als ik ergens ben - in een stad, op
straat of op reis - verzamel ik allerlei materiaal. Soms neem ik
vondsten mee naar mijn atelier ofwel verwerk ik ze ter plaatse
en neem ik er foto’s van. Dat zijn dan mijn inspiratiebronnen. Ik
voer ze zelden of nooit letterlijk uit, maar ik heb ze wel nodig om
tot een creatie te komen. Het zijn cruciale tussenstappen.
Voor dit werk liet ik mij inspireren door een reis die ik maakte
door Mexico. In een van de steden waar ik verbleef, hingen
kleurrijke vlaggen in de straten. Ze waaiden op en straalden een
enorme vrolijkheid uit. Zo kwam ik op het idee om maskers met
kleurrijke linten in de nissen te hangen. Ik koos bewust niet voor
vlaggen, omdat die een politieke connotatie kunnen hebben.
De linten verwijzen wel naar de communicatieve functie van
vlaggen: als verspreiders van een waarschuwing, een boodschap
of een ideologie. Mijn werk is in eerste instantie zeer luchtig. Het
is een vrolijke, beweeglijke maskerade, een warm welkom aan
alle bezoekers.

ER IS OOK EEN LINK MET BRUGS KANT?

N. NAVEAU Die is er in de motieven. Toen ik als kind door Brugge
liep, zag ik dames kantklossen in de straten. Dat beeld is nu
verdwenen, maar het is mij altijd bijgebleven. Ook de materialen
zilver- en gouddraad werkten inspirerend. De maskers zelf zijn
gemaakt van inox. Door hun zilverkleur weerspiegelen ze in het
kabbelende water. Ze zijn ook een knipoog naar Brugge, het
Venetië van het Noorden.

www.triënnalebrugge.be

51°12’52.4”N 3°14’14.1”E
Triënnale Brugge siert verschillende locaties in de stad met unieke kunst en architecturale installaties. Met het thema TraumA
toont het de minder zichtbare kant van Brugge. Het kunstentraject zoekt het verborgene op en balanceert tussen droom en realiteit,
tussen privé en publiek.
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SEADS
Vanaf zaterdag 26 juni presenteert het internationale
kunstcollectief SEADS in het Sint-Janshospitaal de recentste
versie van hun fascinerende sculptuur Biomodd (BRG13). Deze
monumentale sculptuur en het daaraan gekoppelde ‘summer
program’ belooft een van de meest uitdagende projecten te
worden van de komende kunstrijke zomer.
Het dynamische SEADS stelt met deze sculptuur en een boeiend
zomerprogramma belangrijke vragen over de kunstwereld
en over de relaties tussen natuur en technologie. Via
computerhacking nemen ze de bezoeker bovendien mee in de
geheimen van de vaak obscure computerwereld.
Met ‘Mind the Artist’ investeert Musea Brugge een
jaar lang in het ontzettend veelzijdige en creatieve
talent dat ons land in huis heeft. Musea Brugge
verbindt uiteenlopende kunstenaars - fotografen,
auteurs, beeldend kunstenaars en muzikanten met de bestaande museumcollecties.

SANAM KHATIBI

Tot zondag 3 oktober 2021
Groeningemuseum, Dijver 12,
8000 Brugge

SEADS

Vrijdag 25 juni tot en met
zondag 29 augustus 2021
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 48,
8000 Brugge

TILLE PEPERMANS

Vrijdag 24 september tot en met
zondag 21 november 2021
Arentshuis, Dijver 16,
8000 Brugge

STROOK

Zaterdag 30 oktober 2021 tot en met
zondag 6 maart 2022
Verschillende locaties Musea Brugge

LINE BOOGAERTS

Vrijdag 10 december 2021 tot
en met zondag 13 maart 2022
Arentshuis, Dijver 16,
8000 Brugge

DELPHINE LECOMPTE (eerste
museumdichter)
Tot en met vrijdag 31 december 2021
Verschillende locaties Musea Brugge
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SEADS staat voor participatie en co-creatie. Het gaat om een
actieve samenwerking met lokale en internationale deelnemers.
Het SEADS-collectief verzamelt kunstenaars, wetenschappers,
ingenieurs, ontwerpers, programmeurs en activisten die samen
met lokale deelnemers de nieuwe Biomodd-sculptuur en de
verwante activiteiten ter plaatse creëren. Ook in Brugge was dat
niet anders. In mei kon iedereen aansluiten om mee te bouwen
aan Biomodd.
Ongeveer tien jaar geleden werd het collectief opgericht door
de Belgische kunstenaar Angelo Vermeulen. Vermeulen is niet
alleen kunstenaar, hij is ook bioloog en is enorm begaan met
ruimtevaart en gaming. Zo was hij in 2013 voor de NASA de
bemanningscommandant van de Mars-missiesimulatie op Hawaï.
Hij zette diverse kunstprojecten op met verwante kunstenaars en
wetenschappers. Dit leidde tot het ontstaan van SEADS.

De naam SEADS staat voor ‘Space Ecologies Art and Design’.
Deze naam dekt diverse gebieden en onderzoeken waarmee het
collectief is begaan. Met de term ‘Space’ wordt niet enkel ruimte
bedoeld, maar vooral een blik op de toekomst. ‘Ecologies’ reikt
verder dan de studie van de samenhang tussen organismen en
het milieu. SEADS wijst op de vele uiteenlopende verbanden,
de verbindingen en wisselwerkingen van diverse materies en
actoren. Verder zijn kunst en design bijzonder belangrijk voor het
collectief.
Biomodd (BRG13) is een goed voorbeeld van SEADS-werking.
Het bestaat uit een reeks experimenten, onderzoeken en
uitwisselingen die uiteindelijk leiden tot de bouw van een
imponerende sculptuur. In Biomodd vermengt SEADS
gerecycleerde computers (de zogenaamde e-waste) met levende
ecosystemen zoals planten en algen. Deze fusie leidt tot de
meest onvoorziene en hybride kunstvormen. In de sculptuur
zorgt de symbiose tussen technologie en ecologie ervoor dat
computers bijvoorbeeld aangestuurd kunnen worden door
planten of algen.

SUMMER PROGRAM

Tijdens de zomer gaat een flankerend Summer Program dieper
in op een aantal thema’s die SEADS met Biomodd in Brugge
onder de aandacht wil brengen.
Op vrijdag 16 juli focust het collectief van de klimaatdichters in
de tuin van het Gezellehuis op het project Biomodd. Ze geven
verschillende performances, geïnspireerd op Biomodd en enkele
voor hen relevante thema’s. SEADS ondersteunt de optredens
visueel met lasermapping.
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In het kader van de festivalreeks Mind The Artist programmeert
MOOOV op donderdagen 12 en 19 augustus in en rond het
museum ook twee filmvoorstellingen die passen bij Biomodd.
Bioloog en Knack-redacteur Dirk Draulans is dan weer de
centrale gast tijdens `An Evening With …’, de eerste aflevering in
een reeks van drie waarin het publiek in het museum een intiem
en direct gesprek kan aangaan over een van de tentoonstellingen
of collecties van het huis. Voor Biomodd gaat Draulans in
gesprek met SEADS over thema’s als ecologie, duurzaamheid
en klimaat en op donderdag 26 augustus gaat hij in dialoog met
een select publiek op de zolder van het Sint-Janshospitaal, in de
schaduw van de Biomodd-installatie.
De hele zomer lang biedt Musea Brugge in het museum ook
een Tinkerlab voor kinderen aan. Op die manier kunnen ze, net
zoals SEADS, al experimenteren en bouwen met verschillende
soorten materialen. Dit kan doorlopend en zonder begeleiding
of tijdens een van de workshops op woensdagen 14, 21 en 28
juli en 4 en 11 augustus en zondagen 18 en 25 juli en 1, 8 en 15
augustus.
Een onderdeel van de installatie is ook de integratie van een
videogame. Zo kunnen bezoekers Biomodd niet enkel bekijken,
maar ook letterlijk spelen in de installatie. SEADS en Musea
Brugge organiseren in de loop van de zomer samen met
Cultuurcentrum Brugge ‘Play Time in Biomodd’, een dag met een
gevarieerd programma waarop gamers welkom zijn.
Tot en met zondag 29 augustus
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Brugge
De expo is gratis voor inwoners van Brugge.
Meer info over alle events en reservatie van tickets vind je op
www.museabrugge.be/tickets.

Takeover door Mooov
In het kader van ‘Mind the Artist’ geeft Musea Brugge MOOOV
een platform tijdens de zomermaanden. MOOOV haalt het hele
jaar door kwaliteitsvolle films uit de hele wereld naar de Brugse
cinemazaal. Tijdens de zomermaanden trekt MOOOV de stad in.
Kleine, grote en experimentele vertoningen van film, videokunst
en alles daartussenin staan op het programma, zowel binnen als
in de openlucht.
MOOOV vroeg aan ’s lands bekendste filmprogrammatoren en
aan de jongeren van PLATFORM om zich te laten inspireren
door de Brugse musea. De programmatoren van vandaag en
morgen stellen in juli en augustus hun selectie voor in de tuin
van het Gezellehuis, in het Arentshof, op het binnenplein van
het Gruuthusemuseum en op vele andere plaatsen in en rond de
museumsites.
MOOOV treedt ook buiten zijn comfortzone. In september nodigt
het samen met centrum voor audiovisuele kunsten ARGOS
kunstenaarscollectieven uit om een filmprogramma samen te
stellen. Zij nemen je mee op een vierdaagse ontdekkingsreis met
video, experiment, workshops, nabesprekingen en meer.
Van donderdag 1 juli tot en met donderdag 30 september.
Het volledige programma vind je op www.mindtheartist.be en
www.mooov.be.
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Schatten van Vlieg
Speurneuzen, houd je klaar! Deze zomer zijn wel vijf schatkisten van Vlieg
verstopt in de locaties van Musea Brugge. Ga op zoek en geef vooral je ogen de
kost. ‘Zie jij wat ik zie?’ is het thema. De zoektochten zijn allemaal verschillend
en geven je een mooi idee van wat er te beleven valt in de Brugse musea.
De eerste honderd deelnemers die de vijf zoektochten hebben voltooid, krijgen
een extra verrassing. Vraag zeker naar je spaarkaart en word deze zomer kind
aan huis bij Musea Brugge.

GRUUTHUSEMUSEUM

Er werd een geheimzinnig briefje gevonden met de boodschap: ‘Dit museum
verbergt een ding. Het zit in een kist en de code is vermist. Richt je ogen op het
perkament, dan word je zeker verwend’.
Download de erfgoedapp vooraf en zorg dat je telefoon opgeladen is. Geschikt
voor kinderen vanaf 8 jaar, maar met de hulp van een volwassene lukt het
zeker ook voor jongere kinderen.
Deze speurtocht op de erfgoedapp is ook voor kinderen met een auditieve
beperking.

’Ik heb nen dreupel
dauw gedronken’
DE KLIMAATDICHTERS TE GAST BIJ
GUIDO GEZELLE
Guido Gezelle bezong zijn liefde voor de natuur
in veel van zijn verzen. Op donderdag 15 juli om
20.00 uur gaan klimaatdichters Daniël Billiet,
Monique Bol, Frederik Lucien De Laere, Yanni
Ratajczyk, Xavier Roelens en Steven Van Der
Heyden in de tuin van het Gezellehuis in dialoog
met zijn ecologische gedichten.

VOLKSKUNDEMUSEUM

Deze woordkunstenaars strijden met hun poëzie
voor een klimaatvriendelijke wereld. Gastvrouw
is Moya De Feyter, initiatiefneemster van de
klimaatdichters.

SINT-JANSHOSPITAAL

Tuin Gezellehuis, Rolweg 64, 8000 Brugge
Deelnemen kost 12 euro.
Koop je tickets via www.museabrugge.be/tickets.

Zoek de verschillen. In het museum zijn een aantal dingen veranderd. Als jij
kunt zien wat, vind je ook de schat. Deze zoektocht is geschikt voor kinderen
vanaf 6 jaar.
Op de grote zolder staat Biomodd, een installatie die technologie en ecologie
samenbrengt. Ben jij ook zo’n uitvinder? Ga dan zelf aan de slag in het
Tinkerlab. Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

ARENTSHUIS

‘Zie jij wat ik zie?’ mag je hier wel letterlijk nemen. In de tentoonstelling ‘Een
wereld binnen handbereik’ ontdek je met welke hulpmiddelen mensen met een
visuele beperking de wereld leren begrijpen. Deze activiteit is geschikt voor
kinderen vanaf 6 jaar.

GEZELLEHUIS EN -TUIN

Guido Gezelle had oog voor de kleine insecten in de natuur. Denk maar
aan zijn gedichtjes over de ‘kobbe’ of het ‘schrijvertje’. Ga op zoek naar de
kriebeldiertjes in de Gezelletuin. Deze zoektocht is geschikt voor kinderen
vanaf 6 jaar.

Gruuthusemuseum, Dijver 17, 8000 Brugge
Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Brugge
Arentshuis, Dijver 16, 8000 Brugge
Gezellehuis, Rolweg 64, 8000 Brugge
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Museumdichter
Delphine Lecompte en
Mauro Pawlowski

Rondleidingen
langs
hoogtepunten

Museumdichter Delphine Lecompte laat zich een jaar lang gulzig,
koortsig en driftig onderdompelen in de rijke collecties van
Musea Brugge. Haar museumgedichten kun je lezen op
www.museabrugge.be.

Herontdek deze zomer de musea in je
eigen stad. Bezoek het Groeningemuseum,
het Gruuthusemuseum en het SintJanshospitaal onder begeleiding van een
gids. Elk weekend kun je deelnemen aan
een instaprondleiding die je in een uurtje
langs de hoogtepunten van een van deze
drie topcollecties leidt.

Op vrijdag 20 augustus om 20.00 uur is deze onvoorspelbare
museumdichter te gast in de tuin van het Gezellehuis voor een
literaire avond met haar muzikale bondgenoot, de ontregelende
Mauro Pawlowski.
De gedichten van Delphine stuwen je op de riffs van Mauro naar een
blasfemisch poëtisch hoogtepunt. Een dichterlijk universum en een
muzikale draad vinden elkaar, botsen, raken compromisloos in de
war. Bereid je voor. Chaos en morsigheid verzekerd.
Tuin Gezellehuis, Rolweg 64, 8000 Brugge
Deelnemen kost 17 euro. Koop je tickets via
www.museabrugge.be/tickets.
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Reserveren via
www.museabrugge.be/tickets is vereist.
Raadpleeg de data van deze rondleidingen
op www.museabrugge.be.
De toegang tot het museum is gratis voor
inwoners van Brugge. Deelnemen aan een
rondleiding kost 3 euro.
Deze rondleidingen worden ook
aangeboden in het Frans en het Engels.

Expo en fietsroute Verdwenen Zwinhavens
VIRTUELE REALITEIT WEKT DE MIDDELEEUWEN WEER TOT LEVEN
Brugge, Damme, Monnikerede, Hoeke, Sint-Anna-Ter-Muiden en
Sluis waren ooit Europese tophavens, tot de Zwingeul verzandde
en de havens verdwenen. Een fietsroute met virtualrealitykijkers
en een belevingsexpo in het Zwin Natuur Park brengen de
middeleeuwse Zwinhavens vanaf zaterdag 3 juli terug tot leven.

VAN ARCHEOLOGIE TOT VIRTUELE REALITEIT

Brugge ontwikkelde zich tot dé laatmiddeleeuwse metropool
van Europa. Dat had alles te maken met de voorhavens,
gelegen langsheen de Zwingeul. Na jarenlang interdisciplinair
archeologisch onderzoek van de Universiteit Gent worden de
verdwenen Zwinhavens nu virtueel opnieuw tot leven gewekt. De
beelden in virtuele realiteit zijn tot in de details historisch correct.

BELEVINGSEXPO

In de exporuimte en het kijkcentrum in het Zwin Natuur Park
maak je een tijdreis naar de middeleeuwen. Dankzij innovatieve
technologie kun je de evolutie van de Zwinstreek echt gaan
beleven, in beeld en geluid. In de exporuimte zie je de evolutie en
maak je een virtuele bootreis langs de middeleeuwse Zwingeul.
In het kijkcentrum tonen twee virtualrealitykijkers het landschap
door de eeuwen heen vanuit de lucht.

FIETSROUTE MET VIRTUALREALITYKIJKERS

De route verkent het prachtige fietsgebied tussen Knokke-Heist,
Sluis, Damme en Brugge. Er zijn vier virtualrealitykijkers langs
de route. Wie door een kijker loert, komt vanuit het huidige
landschap virtueel terecht in de bruisende middeleeuwse
havenstadjes. Je staat er middenin en kunt 360° om je heen
kijken. Wie de QR-code op de gratis fietskaart scant, krijgt
onderweg meldingen. Zo zie je ter plekke archeologische
vondsten op je smartphone verschijnen.

UNIEK PROJECT

Het project is uitgegroeid tot een internationale samenwerking
tussen Vlaanderen en Nederland. Ook Stad Brugge is partner.
Met de steun van Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen
werken initiatiefnemers Universiteit Gent en Westtoer samen
met het Zwin Natuur Park en de partners Brugge, Knokke-Heist,
Damme, Sluis, de Provincie Zeeland en Agentschap voor Natuur
en Bos. Ook de Haven van Zeebrugge (MBZ), baggerbedrijf DEME
en de Nationale Loterij zijn partners.

PRAKTISCH

De expo loopt van zaterdag 3 juli tot en met zondag 7 november
2021, de fietsroute van zaterdag 3 juli tot oktober 2023.
www.verdwenen-zwinhavens.be
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Interview
JESSE HUYGH OVER ZIJN VOORSTELLING ‘À 2 MÈTRES’ TIJDENS CIRQUE PLUS
Van dinsdag 20 tot zondag 25 juli overdondert Cirque Plus je weer met acrobatie, clownerie, humor
en emotie. Tijdens zijn voorstelling ‘À 2 mètres’ verwondert Jesse Huygh je met de krachttoeren van
het lichaam en de daadkracht van de geest. Jesse lijdt aan mucoviscidose en lag met corona in het
ziekenhuis toen het plan voor deze bijzondere, persoonlijke productie groeide. Hij brengt ‘À 2 mètres’
samen met circusartieste Rocio Garrote. De naam van de voorstelling verwijst naar de afstandsregels,
maar ook naar de afstand die Jesse kan nemen van zijn zuurstoftank.
Jesse Huygh praat over zijn passie voor circus, over het hoe en waarom van de pakkende
duovoorstelling, over kwetsbaar zijn en daar kracht uit putten. Een gesprek met een sterk acrobaat die
niet opgeeft en zichzelf en het publiek uitdaagt om alles uit het leven te halen.

WANNEER WIST JE DAT JE CIRCUSARTIEST ZOU WORDEN?

JESSE HUYGH Op de steinerschool was circus mijn hobby, maar bij
de keuze voor mijn hogere studies werd het serieus. Na mijn
jeugdopleiding bij Estropov en Ell Circo d’ell Fuego, ging ik
studeren aan de Ecole supérieure des arts du Cirque (ESAC)
in Brussel. Ik koos de Chinese mast als mijn hoofddiscipline.
Daarnaast legde ik me toe op lucht- en partneracrobatie.

JE TOERDE MET INTERNATIONALE GEZELSCHAPPEN ALS CIRQUE ELOIZE,
NO FIT STATE, CASUS EN COLLECTIF SOUS LE MANTEAU EN DOCEERT IN
BINNEN- EN BUITENLAND. WELKE JOB ZOU JE HEBBEN UITGEOEFEND
MOCHT JE GEEN ACROBAAT ZIJN GEWORDEN?

J. HUYGH Ik was altijd al sportief, dus wellicht iets wat daarbij
aanleunt, zoals kinesitherapeut. Of iets met sociologie, want dat
sluit aan bij mijn maatschappelijke interesse.

JE MAATSCHAPPELIJK BEWUSTZIJN BLIJKT STERK UIT DE
TOTSTANDKOMING EN DE BOODSCHAP VAN ‘À 2 MÈTRES’.

J. HUYGH De productie kreeg vorm toen ik vorig jaar met COVID-19
- en een longontsteking als gevolg - in het ziekenhuis lag. Als
mucopatiënt leef ik altijd met gezondheidsbeperkingen, maar
ik voelde toen ook hoe moeilijk ik het kreeg wanneer contacten
wegvielen. De gezichten van de verplegers gingen half schuil
achter een masker en er mocht niemand op bezoek komen. Het
was saai en eentonig. Ik dacht: hoe fijn zou het zijn om hier een
voorstelling van te maken? Zo groeide het idee voor een mobiele
productie die patiënten vanuit hun kamer zouden kunnen volgen,
maar waarmee we ook een ‘gewoon’ publiek kunnen bereiken.
Want ook wie niet ziek is, is nu aan beperkingen gebonden en kan
een boodschap hebben aan wat we doen.

WAT JE PRESTEERT, IS INDRUKWEKKEND. LICHAMELIJK VERLEG JE
GRENZEN, MAAR MENTAAL IS HET TOCH NIET EVIDENT OM JE FRAGILITEIT
AAN EEN GROOT PUBLIEK TE TONEN?

J. HUYGH Lichamelijk is de voorstelling inderdaad zwaar. Als we bij
een ziekenhuis spelen en alle patiënten willen bereiken, moeten
we ze bovendien enkele keren na elkaar opvoeren. Aanvankelijk
had ik ‘À 2 mètres’ gepland als solovoorstelling, maar ik had
niet genoeg energie om de oefeningen aan de Chinese paal
te combineren met het dragen van mijn zuurstoftank. De
zuurstofslang heeft een bereik van twee meter tussen mij en de
tank. Dus evolueerden we naar een duovoorstelling, met Rocio
Garrote. Zij helpt me onder andere door de tank te dragen en
dat geeft ook meer diepgang aan de voorstelling. Die gaat over
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Onze geest dirigeert ons
lichaam
elkaar helpen, hulp aanvaarden, je trots aan de kant zetten en
mogen steunen op iemand die je vertrouwt.
Mentaal voelde ik me klaar om dit persoonlijke verhaal naar
buiten te brengen. Ik dacht ook dat mensen er iets aan konden
hebben in deze bizarre tijden. Want al heb ik dagen dat ik diep
zit, toch wil ik een positieve boodschap uitdragen. We mogen
onze kwetsbaarheid toelaten en kunnen veel als we de draad
weer oppikken en doorzetten. Onze geest dirigeert ons lichaam.
Wat onbereikbaar lijkt, daagt ons ook uit om toch de volgende
stap te zetten.

WAT IS HET VOORDEEL VAN EEN VOORSTELLING DIE JE SPEELT VANOP EEN
WAGEN?

J. HUYGH Het mobiel zijn zorgt voor vrijheid en meer bereik. Het
is praktisch omdat we zo ons materiaal niet telkens moeten open afbouwen. Alles is gebruiksklaar op de wagen gemonteerd.
Ik heb geleerd om de dosis energie die ik heb strategisch in te
zetten. Die gaat nu integraal naar de voorstelling.

Jesse Huygh speelt ‘À 2 mètres’ in een versie zonder de
wagen tijdens Cirque Plus op zaterdag 24 en zondag 25
juli. Voor alle voorstellingen moet je vooraf een ticket
kopen.
‘À 2 mètres’ krijgt onder meer steun van het netwerk
voor openluchtcircus Circ’uit, mee opgericht door
Cirque Plus.

www.cirqueplus.be
Volg Cirque Plus ook op Facebook.

Cultuurcentrum Brugge verrast met indrukwekkend
nieuw cultuurseizoen
In september breekt een nieuw, hoopgevend cultuurseizoen aan. Cultuurcentrum Brugge trekt alle registers open
en verrast tot juni 2022 met een bijzonder programma met meer dan 160 activiteiten. De nieuwste circus-, dans- en
theatervoorstellingen, concerten en tentoonstellingen ontdek je bij je favoriete cultuurcentrum.

DRIE HUISKUNSTENAARS

THEATER

MUZIEK

Cultuurcentrum Brugge bouwt ook het
nieuwe cultuurseizoen op rond drie
huiskunstenaars. Vanaf september
verwelkomt het Brugse cultuurhuis
danser, acteur en muzikant Sam
Louwyck en kunstenares Sylvie Crutelle.
Auteur, actrice en muzikante Anna
Vercammen verlengt haar verblijf en
sluit volgend seizoen opnieuw aan. De
drie huiskunstenaars duiken geregeld op
tijdens het seizoen en verleiden je nog
meer tot unieke cultuurbelevingen.

Schoonheid, creativiteit en inspiratie.
Daar staan de theatervoorstellingen
van het Brugse cultuurhuis voor. Laat
je verbeelding de vrije loop tijdens
producties zoals Billy’s Violence van
Needcompany, Het gezin Van Paemel
van SKaGeN, Bovary van KVS/Carme
Portaceli en Michael De Cock, Oresteia
van hetpaleis/Simon De Vos, Moby Dick,
at last Queequeg speaks van LOD/Gorges
Ocloo, Dominique Pauwels en Ben Okri,
Medea van Theater Malpertuis,
Dear Winnie van JR.CE.SA.R, KVS & NNT,
De man die zijn haar kort liet knippen
II van de KOE en Witch Hunt van Noord
Nederlands Toneel + Club Guy & Roni.

Cultuurcentrum Brugge zet de deuren
wagenwijd open en verwelkomt je
graag op verschillende concerten in de
Koninklijke Stadsschouwburg, MaZ of
Daverlo. Klinkt dit als muziek in je oren?
Nestel je dan in een zitje voor een van
de feestelijke, bijzondere of intieme
concerten van onder meer Admiral
Freebee, Brussels Jazz Orchestra &
Kommil Foo, George Baker, The Calicos,
Cowboys & Aliens, Jools Holland, Jaouad,
Gisela João, Les Truttes, Los Lobos,
Ibrahim Maalouf Duo, Randy Newman,
Jef Neve, Wim Opbrouck, Axelle Red,
Nucleus Roots, Spinvis, Stef Kamil
Carlens, Astrid Stockman, The Kyiv All
Girl Ska Orchestra en Jonas Winterland.
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CIRCUS

DANS

FAMILIEVOORSTELLINGEN

Circus verbaast, prikkelt en verwondert.
Cultuurcentrum Brugge opent de poorten
van deze magische wereld. Kom binnen
en geniet van onder andere Alfonso Barón
& Luciano Rosso, Circa, Compagnie Iéto,
Lapso Cirk, Nicholas en Tim Oelbrandt &
De Studio.

Ontdek de meest verrijkende en
inspirerende dansvoorstellingen
van dit moment, van internationale
gevestigde waarden tot nieuwe nationale
danshelden. Met Eastman/Sidi Larbi
Cherkaoui, Patricia Guerrero, Ana
Morales, Nevski Prospekt en Kollektiv-F,
Siamese Cie, Alexander Vantournhout/not
standing, Ultima Vez/Wim Vandekeybus
en vele anderen.

Verken cultuur samen met je (klein)kinderen en beleef fantastische
avonturen tijdens verschillende
familievoorstellingen zoals KIER van
hetpaleis/Kim Karssen en Hendrik
Kegels, Click van Sprookjes enzo/
Pietro Chiarenza, De binnenkamer
van Binta van Laika/Aminata
Demba, plastiekBERTRAND van
KOPERGIETERY, KGbe & beeldsmederij
DE MAAN, De koningin is verdwenen van
KOPERGIETERY/Anna Vercammen en De
grote reis van Meneer Beer van Theater
Tieret & Walrus.
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BEELDENDE KUNST
MET WERK VAN SYLVIE CRUTELLE
ALS RODE DRAAD
Ontdek het boeiende landschap van actuele
beeldende kunst in Brugge. Naast de
verschillende tentoonstellingen loopt het werk
van huiskunstenaar Sylvie Crutelle als een rode
draad doorheen het hele seizoen. Met onder
andere AiR Biekorf 6.0, Sylvie Crutelle (drie
tentoonstellingen), Jean Godecharle,
Sien Goderis en Input/Output 2021.

TICKETS

De ticketverkoop voor cultuurseizoen 2021-2022 is
gestart. Bestel kaartjes voor je favoriete culturele
belevenis of doorzoek het aanbod. Je vindt er van alles,
of je nu verknocht bent aan feestelijke concerten,
liever ontroerd wordt door een intieme dans- of
theatervoorstelling of het vele talent dat Brugge
rijk is graag leert kennen. Plaats nu je bestelling.
Cultuurcentrum Brugge kijkt ernaar uit om je opnieuw
te ontmoeten.

ONLINE

Via www.ccbrugge.be

AAN DE BALIE

- Info- en ticketbalie Cultuurcentrum Brugge, SintJakobsstraat 20, 8000 Brugge, 050 44 30 60, van
dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
- In&Uit Brugge, ’t Zand 34, 8000 Brugge, 078 15 20 20,
openingsuren via ticketsbrugge.be

Benieuwd naar alle culturele activiteiten van het nieuwe
cultuurseizoen? Surf naar www.ccbrugge.be of haal de nieuwe
seizoensbrochure bij Cultuurcentrum Brugge of In&Uit Brugge.
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De Schouwburg vertelt: uniek parcours in de
Koninklijke Stadsschouwburg
De Koninklijke Stadsschouwburg is al meer dan 150 jaar een
plek die tot de verbeelding spreekt. De ‘bonbonnière’ onderging
in die ruim anderhalve eeuw tal van veranderingen.

monument. Onderweg krijg je een overzicht van opmerkelijke
momenten uit de geschiedenis van onze schouwburg en het
bijhorende erfgoed.

Technicus Dominique Berten van Cultuurcentrum Brugge
volgt die evolutie al sinds 1986 vanop de eerste rij. De voorbije
maanden gingen Dominique en de technische ploeg van
Cultuurcentrum Brugge aan de slag met enkele verborgen
schatten uit de Koninklijke Stadsschouwburg. Enkele jaren
geleden kwamen de medewerkers er immers achter dat de ‘oude
rommel’ die al jaren in de kelder lag, authentieke decorstukken
en rekwisieten waren die dateren uit de beginperiode van de
schouwburg. Een factuur in het Stadsarchief toont aan dat deze
rekwisieten in 1887 werden gemaakt door het Parijse Charles
Hallé Fils. Dit atelier was vanaf het midden van de 18de eeuw ook
hofleverancier van decorstukken voor de ‘Menus Plaisir du Roi‘
van Lodewijk XV.

Daarnaast laat Cultuurcentrum Brugge je de wereld van de
geluidstechniek ontdekken. De schouwburg vertelt, dus spits je
oren en luister aandachtig naar het paardengetrappel, de donder,
de wind en zoveel andere verrassende klanken.

Deze zomer dompelt een boeiend parcours langs deze
authentieke rekwisieten en decorstukken en tal van foto’s en
beelden je onder in de geschiedenis van het wondermooie
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Ook kinderen zijn van harte welkom. Mia Nollet Creative Thinking
werkte voor hen een speels parcours uit.
‘De Schouwburg vertelt’ loopt van donderdag 15 juli tot en met
zondag 29 augustus, telkens van donderdag tot en met maandag
van 13.00 tot 18.00 uur.
Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Gratis voor Bruggelingen. Reserveer je bezoek via ccbrugge.be
(gratis ticket reserveren is vereist).

DE TIJD IS NU

Concertgebouw focust op tijd en herinnering tijdens
het seizoen 21-22
Na de voorbije time-out is het hoog tijd om weer de tijd van
ons leven te hebben. Muziek en dans blazen leven in de tijd en
dus cirkelt het Concertgebouw tijdens seizoen 21–22 rond de
ongrijpbare fenomenen tijd en herinnering. Maak je op voor een
seizoen van hink–stap–springen doorheen wat was–is–komt. En
vooral: van de tijd grijpen voor kunst in alle maten en kleuren.
TERUG NAAR 2002

Was jij erbij op die twintigste van de tweede maand in 2002, toen
het vorstenpaar om 20.02 uur het Concertgebouw op ’t Zand voor
geopend verklaarde? In 2002 was Brugge het artistieke middelpunt
van Europa en het Concertgebouw is het blijvende resultaat van
dat culturelehoofdstadjaar. Dat moet uitgebreid worden gevierd
met huisartiesten Rosas, Anima Eterna Brugge en Vox Luminis en
een nieuw kunstwerk van David Claerbout. Herinneringen hinken
het komende Concertgebouwseizoen op twee gedachten: van
herdenken tot aandenken, van werken over de Holocaust tot warme
weemoed. Het verleden inspireert ook weer volop kunstenaars van
nu, in jazzprojecten of het festival GOLD. Beide laven zich aan de
Vlaamse polyfonie.

TIJDSZONE CONCERTGEBOUW

Muziek en dans zijn de tijdskunsten bij uitstek, maar kunstenaars
verwijzen ook thematisch graag naar (het verstrijken van) de tijd. Van
preludes tot nachtmuziek, van Haydns ‘Jahreszeiten’ tot Schnittkes
‘Lebenslauf’. Hoewel dans en muziek luisteren naar een strikte
klok, vertoef je in het Concertgebouw moeiteloos in een alternatieve
tijdszone. Want merkte je al dat een festival als SLOW(36h) de haast
uit je hoofd haalt met een uitgebreid multicultureel programma over
de hele binnenstad? En voelde je al dat minuten seconden lijken in de
roes van een topstuk van Händel, Berlioz of Reich?

SEIZOENSTRIO TUSSEN TOEN, NU EN STRAKS

Na maanden van stilte zul je het Concertgebouw misschien weer
moeten herontdekken. Seizoenskunstenaar Yaqine Hamzaoui en
haar artiestencollectief Pleindejeu deden het je voor. Zij verkenden
het gebouw 24 uur lang en vatten het in prachtige beelden. Kunnen
we ook leren uit de voorbije maanden en een andere omgang met
tijd en het leven vooropstellen? Weinig denkers zijn daar beter op
hun plaats dan seizoensdenker en geboren Bruggeling David Van
Reybrouck. Ook seizoenscomponist Aurélie Nyirabikali Lierman – een
Brugse met Rwandese wortels – werkt rond verschillende lagen van
tijd, met nieuwe technieken en oude inspiratie.
Neem de tijd om te neuzen in het nieuwe programma, met
voorstellingen van dauw tot donker en van de vroege middeleeuwen
tot de verre toekomst.
www.concertgebouw.be
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Wedstrijd
OP WELKE DATUM START HET WK TIJDRIJDEN DAT DIT JAAR
AANKOMT IN BRUGGE?
Twintig winnaars ontvangen een Brugge/WK-drinkbus die
speciaal voor dit evenement werd ontworpen.

ANTWOORD VORIGE VRAAG:
‘Twee Meisjes’ is de kledingwinkel die in 2015 de
Goeiendagprijs won.
Vijf winnaars kregen een Cadeaubon Brugge ter waarde
van 10 euro.

Voornaam en naam
Adres
E-mail en telefoonnummer
Antwoord wedstrijdvraag

Stuur je antwoord voor maandag 26 juli 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 4 JUNI
2021. DE REGELS KUNNEN INTUSSEN
GEWIJZIGD ZIJN. ALLE INFORMATIE
WORDT DAN OOK ONDER VOORBEHOUD
GEPUBLICEERD.
DE MEEST ACTUELE INFO OVER DE
CORONARICHTLIJNEN VIND JE OP
WWW.BRUGGE.BE.
JE KUNT OOK BELLEN NAAR
050 44 8000 OF MAILEN NAAR
INFO@BRUGGE.BE.

ZOMERAGENDA ONLINE
DOOR CORONA VALT ER OOK DIT
JAAR GEEN ZOMERAGENDA VAN HET
STADSMAGAZINE IN JE BRIEVENBUS.
ER IS WEL EEN ONLINE ALTERNATIEF.
OP WWW.BRUGGE.BE/ZOMERAGENDA2021
STAAT EEN OVERZICHT VAN BRUGSE
ZOMERACTIVITEITEN.

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.

