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Door een wereldwijde schaarste op de papiermarkt werd dit
magazine gedrukt op ander papier. In deze omstandigheden
blijft het stadsbestuur de hoogst mogelijke kwaliteits- en
milieunormen nastreven.
REDACTIE
Redactieraad Stadsmagazine
HOOFDREDACTIE/VORMGEVING
Communicatie & Citymarketing
Dit Stadsmagazine staat ook op
www.brugge.be/stadsmagazine.
Communicatie & Citymarketing,
Burg 11, 8000 Brugge
stadsmagazine@brugge.be
050 44 81 00
Wil je graag bij de Stad werken?
Raadpleeg www.werkenbijbrugge.be.
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Het kloppende hart van
onze stad bevindt zich in
elke Brugse straat en wijk
BESTE BRUGGELING
Een goede drie jaar geleden stelden we ons
beleidsprogramma aan u voor. Dit ambitieuze plan bevat alle
doelstellingen die uw beleidsploeg tijdens deze legislatuur
in Brugge wil realiseren. Als raamwerk gebruikten we de
zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van
de Verenigde Naties.
Een van de belangrijkste thema’s in het beleidsplan is de
ontwikkeling van Brugge als warme, sociale en gastvrije
stad. De focus ligt op welzijn, solidariteit en verbondenheid,
in samenwerking en samenspraak met elke Bruggeling. Om
die reden trokken we in 2019 onder de naam ‘Buurt aan de
beurt’ de Brugse buurten in. We stelden er ons beleid voor
en legden onze oren bij u te luister. Het was een boeiende
en leerrijke ervaring die ons deed besluiten om dit over
te doen met ‘Buurt aan de beurt Bis’. Na een ellendige
coronaperiode konden we hier enkele maanden geleden
eindelijk mee starten.
Van maart tot en met juni gingen we al langs in Zeebrugge,
Lissewege, Zwankendamme, Dudzele, Sint-Jozef, Sint-Andries
en Sint-Michiels. De komende maanden brengen we nog
bezoeken aan Sint-Pieters, Koolkerke, Christus-Koning,
Assebroek, Sint-Kruis en de binnenstad. De concrete data en
locaties vindt u op pagina 8. Alle buurtbewoners krijgen nog
een uitnodiging voor deze najaarsrecepties in de brievenbus,
maar ik wil beklemtonen dat elke Bruggeling altijd welkom
is. Noteer de data dus zeker in uw agenda.
De Brugse buurten nemen ook al meer dan drie jaar
een hoofdrol op in uw Stadsmagazine. In 24 edities
werden ze prominent in beeld gebracht, telkens met een
buurtbewoner op de cover en allerlei praktische info
binnenin. De wijken Waggelwater, Hoge Express, Lange
Vesting, Sint-Baafs en Abdijbeke in het oosten van
Sint-Andries zijn de laatste van deze reeks, maar ook
in de volgende nummers blijven we aandacht besteden
aan de Bruggelingen en hun buurten. Want het kan niet
genoeg worden benadrukt: het kloppende hart van onze
stad bevindt zich in elke Brugse straat en wijk en hoe meer
verbondenheid er heerst, hoe sneller dat hart gaat slaan.
Uw burgemeester
Dirk De fauw
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HELEEN DERMUL
Sinds 2014 woont Heleen Dermul (35) samen met
haar vriend in Sint-Andries. Ze werkt als creatief
therapeute bij verschillende organisaties en geeft
individuele therapieën. Heleen brengt haar vrije tijd
vaak door met vrienden. Ze wandelt graag en houdt
ervan om creatief bezig te zijn, zowel muzikaal als
bij improvisatietheater Playb(L)ack.
WAT VIND JE GOED IN DE BUURT?

Sint-Andries is een perfecte woonplaats. Het centrum
van Brugge ligt op wandelafstand en als ik langere
afstanden moet afleggen, ben ik snel op de autostrade
of in het station. Er zijn verschillende lokale winkels
waar ik al mijn boodschappen kan doen.
Hier vind je leuke groene plekjes en er heerst een open
en vriendelijke sfeer. Sint-Andries heeft van alles wat,
dus zou ik niet weten waarom ik ooit nog zou verhuizen.

WAT IS JE FAVORIETE PLEK IN DE BUURT?

Ik wandel zeer graag en niets is zo fijn als tot rust
komen op groene plekjes in de buurt, zoals het
‘Olifantenpleintje’ (aan de Jan Breydellaan en de
Sint-Jansdreef), het Edgard De Smedtplantsoen of het
pleintje achter de Sint-Baafskerk.
De vesten zijn uitermate geschikt voor kleine en grote
wandelingen, maar je kunt er evengoed even uitrusten
op een bankje.

WAAR BEN JE HET MEEST FIER OP?

Ik ben zeer trots op de buurt waar we wonen en op
ons huis dat we aan het renoveren zijn. Vrienden die
een huis willen kopen, voegen onze regio toe aan hun
wensenlijst.
Ik breng ook graag mensen samen. Ik doe dat op allerlei
manieren, zowel professioneel als in mijn vrije tijd. Met
mijn terugspeeltheatergroep Playb(L)ack organiseerde
ik onlangs een avond voor vrouwen uit Sint-Andries. We
hadden het over hoe we de voorbije twee coronajaren
hebben ervaren. Dit samenzijn heeft veel positiefs
losgemaakt.
Ik vind het ook goed dat de Stad steeds meer (gratis)
activiteiten organiseert die contacten tussen mensen
aanmoedigen. Dat maakt van mij een fiere Bruggeling.

WAT WIL JE VERANDEREN IN DE BUURT?

Van mij mogen er altijd activiteiten bijkomen die
ontmoeting stimuleren. Menselijk contact zorgt
ervoor dat iedereen zich thuis en welkom voelt in een
buurt. De groene plekken zijn bovendien prachtige
ontmoetingsplaatsen die alle aandacht verdienen.
Daarnaast gebruik ik vaak Hoplr. Ook via dit platform
leren mensen uit de buurt elkaar beter kennen.
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BUURT AAN DE BEURT:

Waggelwater, Hoge Express, Lange Vesting
en het Sanderkwartier met de wijken
Sint-Baafs en Abdijbeke
ACTIEVE BUURTEN MET TAL VAN ONTSPANNINGSMOGELIJKHEDEN
De wijken Waggelwater, Hoge Express, Lange Vesting, Sint-Baafs en
Abdijbeke liggen in het oosten van Sint-Andries. Ze grenzen in het oosten
aan het Brugse stadscentrum en in het noorden aan Christus-Koning en
Sint-Pieters. De Expresweg is de westelijke grens.

LOPENDE EN GEPLANDE
PROJECTEN

- De Stad maakte een
wijkmobiliteitsplan op voor de
Zandstraat en omgeving: tussen de
Legeweg, de Gistelse Steenweg, de
spoorlijn en de ventweg N31.
In het plan staan verschillende
maatregelen die de
verkeersveiligheid bevorderen. De
Zandstraat werd een fietsstraat
en de zone 30 werd er ingevoerd.
Twee verkeersplateaus moeten
de kruispunten van de Zandstraat
met de Albert Serrynstraat
(gerealiseerd) en de Zandstraat met
de Jachthoornlaan (nog te realiseren)
veiliger maken.
Het wijkmobiliteitsplan bevat ook
de heraanleg van Van Leeg tot
Zand. In het ontwerp verwerkte
Studiebureau Lobelle de input van de
bevraging van oktober 2020 en van
het buurtmoment eind 2021. In maart
2022 gingen de werkzaamheden van
start. Tegen het bouwverlof van 2023
zouden ze moeten beëindigd zijn.
In het ontwerpplan gaat veel
aandacht naar het vergroenen van
de straat. Een slimme en groene
inrichting moet de gevolgen van
de klimaatverandering beter
opvangen. Een nieuw gescheiden
rioleringsstelsel vermijdt dat de
afvalwaterriolering overstroomt bij
hevige regenval. Bovendien wordt
afvalwater efficiënter gereinigd.
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- Het Agentschap Wegen en Verkeer
plaatst nieuwe geluidsschermen
langs beide kanten van de N31
(Expresweg). De schermen komen
tussen de Legeweg en de Koningin
Astridlaan en zullen het geluid
onder 60 decibel brengen. Als alles
volgens plan verloopt, staan alle
geluidsschermen er tegen het einde
van volgend jaar.
- De heraanleg van de Singel en de
Buiten Boeverievest zal afgerond zijn
tegen het bouwverlof van deze zomer.
Half juni gingen de werkzaamheden
in de Nieuwe Sint-Annadreef en
omgeving van start, en ook Blijmare
staat nog op de planning.
- Bij voetbalclub JVV komt een
kunstgrasveld.
- De Stad en Infrabel onderzoeken
de mogelijkheid om twee
spooroverwegen in Sint-Andries te
vervangen door een tunnel.

MOBILITEIT

- Nu de Zandstraat een fietsstraat is,
kunnen kinderen veiliger naar school
fietsen over de volledige breedte van
het rijvak. Automobilisten mogen er
niet inhalen.
- Er zijn fietstrommels (fietsenbergingen voor buurtbewoners)
aan het Canadaplein, in de
Hertogenstraat, in de Lange Vesting/
Sint-Jansdreef en in de WitteBeerstraat. Er komen er nog
bij in de Ontmijnerslaan, in de

Noordveldstraat, in de Legeweg (aan
nummer 24), in de Lange Vesting en
in de Sint-Jansdreef.
Je kunt je inschrijven op
een wachtlijst of een locatie
voorstellen op www.brugge.be/
fietsenberginghuren.
- Op de randparking Magdalenastraat
parkeer je gratis je auto. Je kunt er
ook een fietskluis huren.
Meer info vind je op www.brugge.be/
fietskluizen-op-randparking-huren.
- Met het systeem van autodelen (zie
ook pagina 31) gebruik je een auto op
een doordachte en duurzame manier.
Autodeelaanbieder Cambio heeft een
vaste standplaats op het Canadaplein.
Op www.autodelen.net vind je nog
meer autodeelmogelijkheden in
Sint-Andries. Je kunt je ook opgeven
als autodeler.

-

-

VERENIGINGEN EN VRIJE TIJD

- De lokale buurtcomités zijn
Sint-Jansdreef, Legebuurt (Legeweg),
de U (Titecastraat), Sint-Ewoudstraat,
Van Leeg tot Zand, Sanderkwartier
(18-oktoberstraat), Spoorkiekers
(Korte Vesting), Alberto’s &
Albertina’s (Albert Dyserinckstraat),
Diksmuidse Heerfeesten (Diksmuidse
Heerweg), Hovenierslanden,
PDC-laan (Pieter de Conincklaan),
’t Goe Geburte (Legeweg) en
Abdijbekestraat.
- KSA Kriko en Jeugdatelier Oranje
(Paul Gilsonstraat), 39e FOS
De Menapiërs (Sint-Jansdreef
61) en Jeugd Rode Kruis (Dirk
Martensstraat 11) zijn de plaatselijke
jeugdverenigingen.
- Andere lokale verenigingen
zijn Feestcomité Sint-Andries,
Femmagroep Sint-Andries,
jeugdmuziekschool JMA Sint-Andries,
KWB Sint-Andries, de lokale afdeling
van Markant vzw, muziekkoor
Solied en Brugs mandoline- en
gitaarensemble Testudinum.
- In Buurtpaviljoen Den Breydel
(Kennedypark, www.mintus.be/onzezalen), MaZ (Magdalenastraat 27,
www.brugge.be/maz-0) en Parochiaal
Centrum Valkenburg (Legeweg 83,
050 31 63 05) kun je een zaal huren.
- Kinderen kunnen zich uitleven
op de speelpleintjes op het
Edgard De Smedtplantsoen
(Magdalenastraat) en in Les Acasias
(Hogeweg-Legeweg), Ter Lindehof,
Hertsvelde West, Sint-BaafsstraatHertogenstraat, de Jan Breydellaan,
de Peter Benoitlaan, de Paul
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-

Gilsonstraat, het Abdijbekepark en de
Kasteelhoevestraat.
In de buurtparkjes Edgard De
Smedtplantsoen en Frederick
Sanderpark kun je ontspannen in het
groen.
Sporten is mogelijk op verschillende
petanqueterreinen (Diksmuidse
Heirweg, Jan Breydellaan, Hoge
Lane en Kasteelhoevestraat),
basketbalvelden (Jan Breydellaan en
Sint-Baafsstraat–Hertogenstraat)
en voetbalpleintjes (Ter Lindehof,
Abdijbekepark en Peter Benoitlaan en
speelplein in de Paul Gilsonstraat).
De vesten zijn uitermate geschikt als
loopparcours.
Koninklijke Vereniging Sint
Baafsschutters heeft zijn thuisbasis
in Parochiaal centrum Valkenburg,
Legeweg 83.
Het Sint-Lodewijkscollege
(Magdalenastraat 30) stelt zijn
schoolsportinfrastructuur open na
schooltijd. Voor meer info mail je naar
verhuur@sint-lodewijkscollege.be.
In cultuurzaal MaZ (Magdalenastraat)
organiseren Cultuurcentrum Brugge
en Cactus Muziekcentrum allerlei
pop- en rockconcerten. Ook theater
en dans staan regelmatig op het
programma.
Boekenruilkastjes vind je in de
Ontmijnerslaan en in de Edward de
Jansstraat (nummer 15).

SOCIALE PROJECTEN

- Welzijnsschakel Ûze Plekke
zoekt mensen in armoede op,
brengt hen samen en maakt hen
zo sterker. Tijdens waardevolle
ontmoetingsmomenten vinden
mensen met en zonder armoede
elkaar in een geest van openheid en
luisterbereidheid. Iedereen is welkom
en wordt aanvaard zoals die is. Meer
info op www.uzeplekke.be.
- De Kringwinkel ’t Rad biedt jobs,
opleidingen en toekomstperspectieven
aan mensen die om uiteenlopende
redenen weinig of geen kansen krijgen
op de gewone arbeidsmarkt. Wie shopt
in De Kringwinkel draagt bij aan een
duurzame wereld en geeft ingezamelde
goederen een nieuwe thuis.
Surf voor meer info naar
www.dekringwinkel.be/trad.
- TEJO Brugge verleent
laagdrempelige en therapeutische
hulp aan jongeren tussen 10 en 20
jaar. Dit verloopt kort, onmiddellijk,
anoniem en gratis. Professionele
therapeuten werken er op vrijwillige

basis vanuit hun eigen therapeutisch
denkkader. Op www.tejo.be vind je
meer informatie.
- Vivendo is al meer dan zestig jaar
actief in Noord-West-Vlaanderen
als partner in betaalbaar wonen.
Deze sociale verhuurmaatschappij
wil de woonvoorwaarden van de
meest behoeftige gezinnen en
alleenstaanden verbeteren met een
aanbod aan voldoende kwalitatieve en
sociale huur- en koopwoningen. Meer
info op www.vivendo.be.
- MamaStart zet zich in voor mama’s
met jonge kinderen (tot en met het
eerste leerjaar) en zwangere vrouwen
die het financieel (even) moeilijker
hebben. MamaStart biedt kinder- en
zwangerschapskledij, speelgoed,
bedjes, buggy’s, autostoeltjes en nog
veel meer. Het project werkt samen
met erkende welzijnsorganisaties. Op
www.mamastart.be staat meer info.

DIENSTVERLENING

- Deelgemeentehuis Sint-Andries,
Gistelse Steenweg 524, 050 44 8000,
info@brugge.be
- Bibliotheek Sint-Andries, Gistelse
Steenweg 524, 050 72 70 50,
sint-andries.bibliotheek@brugge.be
- Buurtcentrum Den Breydel
(Kennedypark, 050 32 70 90,
denbreydel@mintus.be) is een open
huis waar iedereen welkom is en
waar mensen elkaar ontmoeten en
actief bezig zijn.

SCHOLEN

Basisscholen
- GO! Basisschool Manitoba,
Manitobalaan 48, 050 38 63 81
- VBS Sint-Lodewijkscollege,
Zandstraat 69, 050 31 63 22
- VBS Sint-Lodewijkscollege,
Jan Breydellaan 56, 050 31 69 02
Buitengewoon basisonderwijs
BuBaO Het Noordveld,
Noordveldstraat 31, 050 31 69 60
Secundaire scholen
- Sint-Lodewijkscollege,
Magdalenastraat 30, 050 40 68 40
- VTI Brugge, Zandstraat 138,
050 31 66 12
Buitengewoon secundair onderwijs
GO! BuSO De Varens, Manitobalaan 48,
050 38 86 60

Deeltijds beroepsonderwijs
CLW VTI Brugge, Lieven Bauwensstraat 29,
050 34 33 73
CLB
Vrij CLB De Havens BaO, Legeweg 83 A,
050 44 02 20

LOKALE POLITIE

Wijkkantoor
Politie Regio West – contactpunt
Sint-Andries, Gistelse Steenweg 524,
pz.brugge.west.leiding@police.belgium.eu,
050 47 28 25
Wijkagenten
- Sven Denolf (Hoge Express),
sven.denolf@police.belgium.eu,
0471 13 75 46
- Annemie Vanstaen (Sanderkwartier),
annemie.vanstaen@police.belgium.eu,
0471 13 81 20

GEMEENSCHAPSWACHT

Katrien Clyncke (Sanderkwartier,
Koude Keuken en Hoge Express),
gemeenschapswacht@brugge.be,
050 32 34 97

Vraag hulp aan je buren of leer ze beter
kennen via Hoplr. Meer dan 250.000
huishoudens gebruiken dit online
sociale netwerk voor en door de buurt.
Via Hoplr (hoplr.com en/of de app) sta je
heel eenvoudig in contact met mensen
uit je straat of buurt. In Waggelwater,
Hoge Express, Lange Vesting, Sint-Baafs
en Abdijbeke is er een Hoplr-netwerk
met als buurtcode 2KTW4.
De mobiele app voor iOS is
beschikbaar in de App Store, voor
Android in de Play Store.
Meer info op www.brugge.be/hoplr.

Waggelwater, Hoge Express,
Lange Vesting, Sint-Baafs en
Abdijbeke in cijfers
2.96

Deze wijken hebben een gezamenlijke
oppervlakte van 2.96 km².

5.482

Er zijn 5.482 brievenbussen.

8.315

Er wonen 8.315 mensen.

Meer weten over dit
project?
Meer weten over dit project? Contacteer
Stad Brugge, Communicatie &
Citymarketing via communicatie@brugge.be.
Alle actuele info staat op
www.brugge.be/buurtaandebeurt.
Specifieke informatie over Sint-Andries
vind je op www.brugge.be/sint-andries.

Je kunt met vragen en meldingen terecht
op www.brugge.be/meldpunt en via
info@brugge.be of 050 44 8000.
Alle inzendingen worden gegarandeerd
behandeld.
destadbrugge
stadbrugge
stadbrugge
www.brugge.be/buurtaandebeurt
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In 2022 komt de beleidsploeg
opnieuw naar je toe
Het stadsbestuur nodigt je uit op een nieuwe reeks `Buurt aan de Beurt’-momenten. In maart,
april, mei en juni kwamen Zeebrugge, Lissewege, Zwankendamme, Dudzele, Sint-Jozef,
Sint-Andries en Sint-Michiels al aan bod.
Wil je weten wat nieuw is in je buurt en wat er allemaal te beleven valt? Heb je vragen of
voorstellen die je op de buurtagenda wilt zetten? Wil je je buurt door kinderogen zien? Ben je
benieuwd hoe je buurt er vijftig jaar geleden uitzag? En vooral: wil je je buren ontmoeten en
bijpraten tijdens een hapje en een drankje? Noteer dan nog zeker de volgende data en locaties.

ZATERDAG 10 SEPTEMBER:
SINT-PIETERS
Tempelhof

ZONDAG 16 OKTOBER:
SINT-KRUIS
Sportpark Gulden Kamer

ZATERDAG 24 SEPTEMBER:
KOOLKERKE
Ontmoetingscentrum Reigersnest

ZONDAG 13 NOVEMBER:
BINNENSTAD
Beurs-, Meeting- en Congrescentrum

ZATERDAG 1 OKTOBER:
CHRISTUS-KONING
Baron Ruzettepark
ZONDAG 9 OKTOBER:
ASSEBROEK
Oude Stelplaats De Lijn

OP ZATERDAG
VAN 16.00 TOT 19.00 UUR
OP ZONDAG
VAN 11.00 TOT 14.00 UUR

Elke buurtbewoner krijgt een uitnodiging in de brievenbus.
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Vrijwilligers gezocht
Op zoek naar vrijwilligerswerk? De volgende organisaties
hebben dringend jouw hulp nodig.

DIERENVRIEND
Woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Michiels zoekt iemand
die zelfstandig, maar ook samen met een vaste medewerker
regelmatig de dieren in de tuin ‘t Leyseleperk wil verzorgen.
Het nodige materiaal is ter plaatse aanwezig.

Laat je huisdier
nooit alleen in
de auto
Een sensibiliseringsactie van de Stad
wijst iedereen op de gevaren van het
achterlaten van een huisdier in de auto,
zeker nu het warmer wordt.
Bij warm of matig warm weer kan
de temperatuur in een auto immers
razendsnel stijgen. Dat is zeker zo
als de wagen afgesloten is, maar ook
wanneer die in de schaduw staat.
Zelfs met het raam open kan een dier
oververhit geraken en zelfs sterven.
Dus, aan alle huisdiereigenaars: neem
je verantwoordelijkheid en laat je
huisdier nooit achter in je auto, ook
als je denkt dat je maar even weg
zult zijn. Aan iedereen die een dier in
nood ziet, wordt gevraagd om snel de
hulpdiensten te verwittigen.
Wil je deze boodschap helpen
verspreiden? Vraag affiches en/of
digitaal beeldmateriaal op via
dierenwelzijn@brugge.be.
brugge.be/dierenwelzijn
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Chris De Muynck
chris.demuynck@wooncentrum-st-jozef.be
050 30 33 11

BABBELBUDDY
OCMW Brugge is op zoek naar babbelbuddy’s die mensen
willen contacteren om te horen hoe het met hen gaat en
een gezellig gesprekje willen houden over dagelijkse
onderwerpen.
Je kunt ervoor kiezen om enkel te bellen, maar elkaar
fysiek ontmoeten is ook mogelijk. Het goed gevoel primeert.
Joachim Cherlet
joachim.cherlet@ocmw-brugge.be
050 32 67 82

TUINONDERHOUD
Huizen van Vrede helpt erkende vluchtelingen die in de
regio Brugge op zoek zijn naar een woning.
De vzw zoekt mensen die de tuinen van deze woningen
willen inspecteren en onderhouden. Het vereiste materiaal
is voorhanden.
Als een van de zeventig vrijwilligers ben je bovendien
welkom in het maandelijkse vrijwilligerscafé.
Philip Beuckels
philip.beuckels@gmail.com
0485 42 28 52

Op zoek naar meer vrijwilligerswerk?
Surf naar www.brugge.be/vrijwilligerswerk
en maak een profiel aan.
Zo blijf je op de hoogte van de recentste vacatures.
Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge
vrijwilligerscentrale@brugge.be, 050 44 82 22

Het Huis weet raad
NIEUWS VANUIT HET HUIS VAN DE BRUGGELING
IK GA OP REIS EN IK NEEM MEE …
ALGEMEEN

Op www.diplomatie.belgium.be vind je
informatie en aanbevelingen van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken over reisdocumenten
en visa. Afhankelijk van je bestemming heb
je een identiteitskaart of een geldig reispas
(paspoort) nodig.

Goed om te weten

Heb je een visum nodig? Doorgaans moet je dit
aanvragen bij de ambassade van je reisland,
niet bij Stad Brugge.

ID

Om je identiteit te bewijzen in België en de EU
heb je voldoende aan je identiteitskaart (eID).
Vanaf de leeftijd van 12 jaar moet je een eID
aanvragen, vanaf 15 jaar ben je verplicht om die
altijd op zak te hebben. Vraag je eID tijdig aan
in het Huis van de Bruggeling of in een van de
deelgemeentehuizen.

Goed om te weten

Het kan tot drie weken duren vooraleer je
eID klaar is. Je kunt je nieuwe eID ophalen
wanneer je de pin- en pukcode ervan thuis hebt
ontvangen.
Meer info vind je op www.brugge.be/
identiteitskaart-e-id.
RIJBEWIJS
Voor sommige landen heb je een internationaal
rijbewijs nodig. Vraag dit tijdig aan in het
Huis van de Bruggeling of in een van de
deelgemeentehuizen.
Meer info vind je op
www.brugge.be/internationaal-rijbewijs.

KINDEREN

Gaan je kinderen (mee) op reis? Tot ze 12 jaar
zijn, kun je voor hen een Kids-ID aanvragen.
Dit is niet verplicht, maar wordt sterk
aangeraden. Vraag de Kids-ID op tijd aan in
het Huis van de Bruggeling of in een van de
deelgemeentehuizen.
Meer info staat op www.brugge.be/
identiteitskaart-voor-kinderen-kids-id.

Goed om te weten

- Bij de aanvraag van de Kids-ID moet het kind
persoonlijk aanwezig zijn.
- Geef de Kids-ID mee met je kind als het met
de andere ouder of met de grootouders op
reis gaat.
- Gaat je kind op vakantie met andere
volwassenen dan de ouders (school,
vereniging, kamp …)? Zorg dan voor een
‘reistoelating minderjarige’. Die vul je online
in op www.brugge.be/reistoelating-voorminderjarige.
NOODGEVALLEN
Registreer je voor je vertrek op
travellersonline.diplomatie.be. Zo kan de
FOD Buitenlandse Zaken je gemakkelijker
contacteren bij noodgevallen.
DIEFSTALPREVENTIE
Laat met een gerust gevoel je woning achter.
Via www.politie.be/nl/police-on-web/
afwezigheidsmelding vraag je de politie om een
oogje in het zeil te houden.
Meer info staat op
www.brugge.be/diefstalpreventieadvies.

info@brugge.be
050 44 8000
Surf naar www.brugge.be/producten voor een overzicht van de onlinedienstverlening.
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EINDE GRAFCONCESSIES
Een grafconcessie wordt altijd vastgelegd voor
een bepaalde duur. Raadpleeg de lijst op
www.brugge.be/overzicht-begraafplaatsen
om te weten hoe lang de concessie voor een
bepaald graf nog loopt. Aan de ingang van
elke Brugse begraafplaats vind je bovendien
een overzicht van de grafconcessies die het
komende jaar zullen vervallen. Een jaar voor
het vervallen van een grafvergunning wordt bij
het graf in kwestie ook een bordje geplaatst.
Voor bijkomende informatie of voor het
verlengen van een grafconcessie kun je bellen
naar de balie Overlijden in het Huis van de
Bruggeling op 050 47 53 40.
Huis van de Bruggeling, Frank Van
Ackerpromenade 2 (Stationsplein),
8000 Brugge
www.brugge.be
info@brugge.be
050 44 8000

NAAR HET RECYCLAGEPARK?
MAAK EEN AFSPRAAK!
Surf naar brugge.mijnrecyclagepark.be en
maak een afspraak in een recyclagepark naar
keuze. Dit kan tot een halfuur voor je bezoek.
Een afspraak maak je met of zonder account.
Gebruik je rijksregisternummer als je dit
zonder account doet.
Als je je eigen account gebruikt, kun
je je openstaande afspraken zien, je
bezoekershistoriek raadplegen en checken
hoeveel gratis kilogram je al gebruikte in de
betalende zone.
Wil je een afspraak annuleren? Doe dat dan
tijdig via je reservatiebevestiging. Zo kunnen
anderen het vrijgekomen moment innemen.
Belangrijk om te weten: in de recyclageparken
kun je enkel elektronisch betalen.
www.brugge.be/recyclageparken

Zon, Zee …
Zorgeloos: de zee
is van iedereen
Elke dag van juli en augustus, van 10.30 tot 18.30
uur, laat ‘Zon, Zee … Zorgeloos’ personen met een
handicap weer volop genieten van het strand en de
zee.
In het Badengebouw staan een nieuwe elektrische
strandrolstoel, drie gewone strandrolstoelen, een
strandrollator en een nieuwe Tiralo (waarmee
je kunt drijven in het water). Er is ook een
toegankelijk toilet en een toegankelijke douche
en een hellend vlak dat naar het strand leidt. Ook
de surfclub heeft zo’n hellend vlak. Opgeleide
jobstudenten helpen en begeleiden de bezoekers.
Reserveren wordt aangeraden. Voor de elektrische
strandrolstoel is dit vereist. Het gebruik van de
toestellen en de begeleiding zijn gratis.
Badengebouw, Zeedijk, 8380 Zeebrugge
Reserveer vanaf juli via sociaalbeleid@brugge.be,
050 47 54 78 of 0472 90 08 45.
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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 of maak een
afspraak bij de verantwoordelijke dienst.
DE INKOMENSVERVANGENDE
TEGEMOETKOMING (IVT)

DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING
(IT)

Ben je tussen 18 en 65 jaar en kun
je door een (erkende) handicap niet
gaan werken? Of werk je wel, maar
verdien je maar een derde of minder
van wat iemand zonder handicap
op de algemene arbeidsmarkt kan
verdienen? Dan kun je een beroep
doen op de inkomensvervangende
tegemoetkoming.

Heb je het door je beperking moeilijk
om dagelijkse activiteiten (zoals koken,
poetsen of jezelf wassen) uit te voeren
en heb je daardoor veel bijkomende
kosten? Dan heb je misschien recht op
een integratietegemoetkoming.

Om in aanmerking te komen, moet
je aan bepaalde voorwaarden
voldoen. Je moet ouder zijn dan
18 jaar, ingeschreven zijn in het
bevolkingsregister en in België
verblijven en gedomicilieerd zijn.
Je handicap moet erkend zijn door FOD
Sociale zekerheid en je inkomen (en dat
van je partner) mag een bepaalde grens
niet overschrijden.
Het bedrag van de tegemoetkoming
hangt af van je gezinssamenstelling,
het belastbaar inkomen van je gezin
en de impact van je handicap op wat
je op de gewone arbeidsmarkt kunt
verdienen (je verdienvermogen).
Een aanvraag indienen doe je via
handicap.belgium.be/nl/
onze-dienstverlening/
inkomensvervangendetegemoetkoming.
Hulp nodig?
Neem contact op met de Dienst
Maatschappelijk Werk van je
ziekenfonds.
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Daaraan zijn enkele voorwaarden
verbonden. Zo moet je tussen 18
en 65 jaar zijn, ingeschreven zijn in
het bevolkingsregister en in België
verblijven en gedomicilieerd zijn. Je
handicap moet erkend zijn door FOD
Sociale zekerheid en je inkomen (en dat
van je partner) mag een bepaalde grens
niet overschrijden.
Je verminderde zelfredzaamheidsgraad
mag niet minder dan 7 punten
bedragen. Dit wordt door een arts
geëvalueerd.
Het bedrag dat je kunt krijgen, hangt
af van je punten op het vlak van
zelfredzaamheid en je financiële
situatie.
Je kunt deze tegemoetkoming
combineren met de
inkomensvervangende
tegemoetkoming.
Een aanvraag indienen kan
via handicap.belgium.be/
nl/onze-dienstverlening/
integratietegemoetkoming.
Hulp nodig?
Neem contact op met de Dienst
Maatschappelijk Werk van je
ziekenfonds.

TAXIBONNEN
Als je in Brugge woont, een beperkt
inkomen hebt, je moeilijk kunt
verplaatsen, geen gebruik kunt maken
van het openbaar vervoer en geen
eigen wagen hebt, heb je misschien
recht op taxibonnen.
Met die bonnen kun je in Brugge bij
een aangesloten taxibedrijf een taxi
nemen voor de helft van de prijs. Per
maand heb je recht op maximum tien
taxibonnen van 4 euro per stuk. Voor
de taxibedrijven zijn de bonnen 8 euro
waard.
Wil je een aanvraag indienen of wil je
meer informatie?
Dienst Thuiszorg Mintus
(OCMW Brugge), Ruddershove 4,
8000 Brugge
thuiszorg@mintus.be
050 32 63 26

Wil jij anderstalige
Bruggelingen online
helpen bij het
oefenen van
hun Nederlands?

VERBI ND E N LE E R
Het is leuk,
leerrijk en
je spreekt af
wanneer het
jou past!

Overtuigd?
Schrijf je dan snel in
via www.parlangi.com.
Met de projectcode
‘BRUG2122ge’ kun je
gratis deelnemen!

MAIL NAAR DIVERSITEITSDIENST@BRUGGE.BE VOOR MEER INFO
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Brugge heeft vier toeleiders in diversiteit
Voor nieuwe Bruggelingen van buitenlandse herkomst is het
niet altijd eenvoudig om te weten waar ze naartoe kunnen
met bepaalde vragen of om hun weg te vinden naar de hulpen dienstverlening. De toeleiders in diversiteit staan in direct
contact met anderstalige Bruggelingen die nieuw zijn in onze
stad. Ze ondersteunen de nieuwkomers en brengen hen in
contact met de juiste dienst of organisatie. Ze informeren
hen en tonen hen de weg: in documenten, online en offline,
en door mee te gaan naar diensten en organisaties die
antwoorden kunnen geven. Het project is een samenwerking
tussen Stad Brugge en het Agentschap Integratie en
Inburgering.

HABIBA, CYNTHIA, GEORGIANA EN IRINA

Habiba en Cynthia werken sinds 2017 bij de Stad als
toeleiders in diversiteit. Naast Nederlands, Frans en Engels
spreken beide dames ook Arabisch, Marokkaans, Spaans,
Swahili, Kiga, Nyankole, Kinyarwanda, Kirundi, Luganda en
Bantoe.

Onlangs kwamen Georgiana en Irina het Brugse team
versterken. Zij vullen het indrukwekkende taalaanbod aan
met Roemeens, Russisch en Oekraïens. Zo worden nog meer
nieuwkomers ondersteund in hun eigen moedertaal.
Je kunt Habiba, Cynthia en Irina bereiken in het Huis
van de Bruggeling. Georgiana werkt vooral vanuit het
Gemeenschapshuis in Zeebrugge.

AFSPRAAK

Je kunt een afspraak maken met de toeleiders in diversiteit
aan de onthaalbalie in het Huis van de Bruggeling, via
toeleiders@brugge.be of op 050 32 42 40.
Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge
Gemeenschapshuis Zeebrugge, Marktplein 12,
8380 Zeebrugge
www.brugge.be/toeleiders-in-diversiteit

Van links naar rechts: Cynthia, Irina, Georgiana en Habiba
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Nieuwe duurzame helden compleet
Het stadsbestuur huldigde vijf Brugse organisaties die elk
op hun eigen manier een inspirerend voorbeeld zijn op het
vlak van duurzaamheid. Zij mogen zich een jaar lang onze
Duurzame Helden noemen, als ambassadeurs voor de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).
In de vorige twee edities kwamen de Duurzame Helden
Coopstroom en Mowi al aan bod. Dit nummer stelt de overige
drie Duurzame Helden aan je voor.

HUIZEN VAN VREDE VZW

Huizen van Vrede werd Duurzame Held in de categorie
People (Mensen). Deze vzw helpt sinds september 2016
erkende vluchtelingen in hun moeizame zoektocht naar een
betaalbare woning die voldoet aan de Vlaamse Wooncode.
De werkwijze van Huizen van Vrede bestaat uit begeleiding,
onderverhuring en het aanbieden van tweedehandsmeubels.
Er is ook een eigen karweienploeg. De vzw gebruikt de SDG’s
als kompas om te werken aan een duurzame stad met minder
armoede en minder ongelijkheid.

VAPH-VOORZIENINGEN

In de pijler Partnership (Partnerschap) koos de Stad voor
VAPH-voorzieningen. Deze dienst streeft naar een zo groot
mogelijke autonomie en levenskwaliteit voor personen met
een handicap.
Het VAPH treedt op als een klantgerichte en efficiënte partner
van personen met een handicap, maar ook van initiatieven die
zorgen voor een kwaliteitsvolle ondersteuning. De krachten
bundelen leek al snel de beste oplossing om zorgtrajecten
over sectoren heen te organiseren en te coördineren. Begin
2005 werden verschillende voorzieningen ondergebracht in
de vzw UNIE-K.

VIVES

Voor Peace (Vrede) mocht Vives de Heldentrofee mee naar
huis nemen. Internationalisering maakt deel uit van de
kerntaak van deze hogeschool. VIVES inspireert tot globaal
engagement om de grote maatschappelijke uitdagingen het
hoofd te bieden. We maken immers deel uit van een continu
veranderende wereld waarin we onderling verbonden zijn
met en afhankelijk zijn van elkaar.
VIVES werkte aan een ‘Inspiratiekader voor Globaal
Engagement in Hoger Onderwijs’, met een eigen agenda
voor 2030. VIVES daagt hiermee studenten en medewerkers
uit om de wereld te verkennen en vorm te geven en dit te
integreren in hun eigen leer-, leef- en werkomgeving. Zo
wordt de wereld voor elke student en medewerker zowel een
ontmoetingsruimte als een thuis.
www.brugge.be/de-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen
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Interview
PROFESSOR JOACHIM COHEN OVER COMPASSIONATE BRUGGE

In 2020 werd Brugge de eerste Compassionate City in ons land. Onder de naam Compassionate Brugge
wil onze stad zijn inwoners beter ondersteunen in het omgaan met mantelzorg, ernstige ziekte en verlies.
Volgens professor Joachim Cohen (VUB) van de onderzoeksgroep `Zorg rond het Levenseinde’ (VUB/UGent)
kunnen steden met hun beleid mensen en organisaties doen samenwerken rond deze thema’s.

WAAROM IS ER NOOD AAN COMPASSIONATE STEDEN?

Door verbinding te maken,
versterk je wat er al is

WAT BETEKENT DIT CONCREET VOOR BRUGGE?

IN SEPTEMBER GEEFT BRUGGE ROUW EN VERLIES LETTERLIJK EEN
PLAATS MET HET STADSFESTIVAL ‘KNOOPPUNTEN’. HOE KIJK JE
DAARNAAR?

JOACHIM COHEN Vroeg of laat wordt elk van ons geconfronteerd
met het levenseinde van een dierbare. Toch merken we dat
mensen dit onderwerp vaak uit de weg gaan. We zien rouw,
sterven en zorg rond het levenseinde in een professionele
context of in de privésfeer. Maar ook buiten de klassieke
gezondheidsactoren kun je ondersteuning bieden, ook in je
buurt. Door verbinding te maken, versterk je wat er al is.
J. COHEN De manier waarop de Stad mantelzorgers
ondersteunt, draagt hieraan bij. Maar ook initiatieven zoals
De Langste Stoel vergroten de sociale connectie in buurten.
In zo’n omgeving gaan organisaties beter samenwerken
en vinden mensen gemakkelijker hun weg in het aanbod.
Compassionate Brugge laat toe om dit structureel en op grote
schaal te doen. Dat is een interessante oefening, ook voor ons
als onderzoeksgroep.

WAT KAN DE BRUGGELING ZELF DOEN?

J. COHEN Iedereen is een buur. Het is normaal om hulp te
vragen. We doen dit al wanneer de haag moet worden
gesnoeid. Durf ook hulp te vragen in moeilijkere situaties.
Soms is er schroom om hulp aan te bieden omdat we
veronderstellen dat mensen al in een zorgtraject zitten. Als
we naar een cultuurverandering willen gaan, moeten we dit
durven te doorbreken.

J. COHEN Het stadsfestival is een mooi voorbeeld van hoe
actie wordt gestimuleerd. Het Brugse stadsbestuur laat een
grote vrijheid aan organisaties en inwoners om met ideeën
te komen. Deze mensen en organisaties maken Brugge. De
oplossingen die op deze manier tot stand komen, sluiten dan
ook het beste aan bij wat er leeft. Covid heeft ons doen inzien
dat gezondheid in sterke mate ook door sociale aspecten
wordt beïnvloed.

TERUG NAAR DE BUURT DUS?

J. COHEN Er zijn in steden al heel wat buurten waar de sociale
connectie erg groot is. Als je de buurtwerking uitbreidt
met thema’s zoals verlies en ernstige ziekte, creëer je
compassionate buurten waar je ook op moeilijke momenten
op elkaar kunt terugvallen.

HOE PASSEN WE DIE PRINCIPES TOE?

J. COHEN We kunnen onze persoonlijke vaardigheden
verbeteren door ons te verdiepen in het aanbod op het vlak
van gezondheids- en mantelzorg. Dit kan door jezelf de vraag
te stellen hoe je je kunt voorbereiden op zo’n situatie, maar
bijvoorbeeld ook door op een andere manier over verlies te
spreken. Goedbedoelde zinnen die in onze taal ingebakken
zijn, zoals: “Ik hoop dat je snel weer de oude bent”, zeg je
beter niet.

DE DOOD WAS DE AFGELOPEN JAREN VAKER AANWEZIG.

J. COHEN Er was meer verlies, maar ook de manier waarop
je dat verlies moest verwerken was anders. Laatste
groeten konden niet doorgaan, er was een maximumaantal
aanwezigen bij begrafenissen, mensen konden plechtigheden
voor familieleden in het buitenland niet bijwonen … Dit heeft
een enorme impact gehad. Er is nog veel onverwerkt verlies.
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Met ‘10 tips voor troost’ lanceerde Compassionate Brugge
een campagne met concrete tips om in gesprek te gaan met
iemand die geconfronteerd werd met een verlies. Download
de poster of bestel een exemplaar in poster- of foldervorm.
Alle info staat op www.brugge.be/compassionatebrugge.
Meer informatie over het stadsfestival staat op
www.brugge.be/knooppuntenfestival.
Wil je meer weten over de onderzoeksgroep ‘Zorg rond
Levenseinde’? Surf dan naar de Engelstalige site
www.endoflifecare.be.

OP ZOEK NAAR LEUKE VAKANTIEKAMPEN EN ANDERE TOFFE KINDERACTIVITEITEN?
Ontdek het allemaal op jong.brugge.be.

Anna-zoektocht voor kinderen

Tover je straat om tot een speelstraat

Tot en met zaterdag 3 september organiseren Shopping
Brugge en Uitgeverij Clavis een zoektocht voor gezinnen
met jonge kinderen. Centraal staat ‘Anna voelt zich goed’, de
nieuwste uitgave over het kinderfiguurtje Anna.

In een speelstraat kun je met de hele buurt de hele dag
buiten spelen. De Stad komt langs met de speelmobiel of
zorgt voor een koffer vol spelmateriaal, helemaal gratis. In
de verkeersvrije straat is er ook ruimte voor een barbecue of
een leuke babbel met de buren.

In tien etalages van winkels in de binnenstad speuren
kinderen naar een figuurtje uit dit boek. Onderweg
beantwoorden ze enkele vragen op het formulier dat ze op het
einde van de tocht mogen inruilen voor een leuk geschenkje.
Het beginpunt ligt aan het toeristisch infokantoor op Markt 1
(Historium), het eindpunt is aan de Clavis Conceptwinkel in de
Sint-Amandsstraat.

Twijfel dus niet, volg het voorbeeld van vijftig andere straten
en vraag je speelstraat voor deze zomer aan via
jong.brugge.be/speelstraat.
jeugd@brugge.be
050 44 83 33

Clavis Conceptwinkel,
Sint-Amandsstraat 5, 8000 Brugge
www.brugge.be/shopping
shopping@brugge.be

De zomer van KWIX

Vakantiewerking Kwibus

jong.brugge.be

KWIX staat voor zotte activiteiten,
machtige uitstappen en een chille
zomer. Ben je tussen 12 en 15 jaar en
wil je met vrienden een onvergetelijke
vakantie beleven? Dan is KWIX iets voor
jou. Iedere week beslis je samen met de
begeleider wat je gaat doen, van TikTokfilmpjes maken tot uitstappen doen.

Van vrijdag 1 juli tot en met dinsdag 30 augustus
kunnen kinderen vanaf het jaar waarin ze 4 worden
tot en met 15 jaar meespelen met Kwibus.
De animatoren zorgen van 7.30 tot 17.30 uur voor
leuke dagen vol uitdagende activiteiten en zotte
avonturen.
Ontdek de zeven zomerlocaties op kwibus.brugge.be.

Ben je op zoek naar een
vakantiekamp of een toffe
activiteit of zoek je een
speelplein in je buurt?
Ontdek wat er deze zomer
te beleven valt op
jong.brugge.be.

Bekijk het programma op Facebook en
Instagram via @kwixbrugge.
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kwibusbrugge
kwibus@brugge.be
050 44 83 33

Zomeractiviteiten van
Natuurcentrum Beisbroek
NATUURTWEEDAAGSE AAN ZEE

KIDSLAB

De deelnemers leren de namen van
schelpen en zeediertjes, spelen bingo
in de duinen en maken hun eigen
vliegers. Vanaf de cabine van het
Natuurcentrum maken ze wandelingen
en creëren ze kunst van materiaal dat
op het strand is aangespoeld.

Elk Kidslab heeft een ander thema:
- 6 juli: waar komt de honing vandaan?
- 20 juli: speuren en sporen
- 27 juli: creatief met de natuur
- 3 augustus: experimenteren in de
kruidentuin
- 10 augustus: het kriebelt overal!
- 17 augustus: beestjes op de heide
- 31 augustus: nachtdieren

De natuurtweedaagse aan zee is er
voor kinderen tussen 7 en 12 jaar die
houden van zon, zee en strand. Op
maandag 4 en dinsdag 5 juli ontrafelen
ze telkens van 9.00 tot 16.00 uur op een
leuke, speelse en creatieve manier de
diepste geheimen van de zee.

Educatieve strandcabine
Natuurcentrum Beisbroek, Zeedijk,
8380 Zeebrugge
Inschrijven:
vrijetijd.brugge.be/buitenbeentjes

ZOMERKAMP

Dit supercoole kamp van Cozmix en
Natuurcentrum Beisbroek is er voor
jonge astronauten en bosverkenners
geboren tussen 2010 en 2013. Elke dag
van maandag 11 tot en met vrijdag 15
juli trekken ze ’s ochtends de ruimte
in en verkennen ze in de namiddag de
natuur.
De activiteiten starten telkens om
9.00 uur en eindigen om 16.00 uur.
Er is opvang vanaf 8.30 uur.
Natuurcentrum Beisbroek en Cozmix,
Zeeweg 96, 8200 Sint-Andries
Inschrijven:
www.cozmix.be/nl/zomerkamp

www.brugge.be/natuurcentrum
natuurcentrum@brugge.be
050 32 90 20
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Met de leuke activiteiten en opdrachten
van Kidslab beleven kinderen
tussen 7 en 12 jaar zeven heerlijke
woensdagnamiddagen (telkens van
14.00 tot 16.30 uur) in de natuur.

Natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96,
8200 Sint-Andries
Inschrijven:
vrijetijd.brugge.be/buitenbeentjes

ZOMERZOEKTOCHT

Van vrijdag 1 juli tot en met woensdag
31 augustus kun je elke dag van
14.00 tot 17.00 uur het domein
Beisbroek op een leuke en speelse
manier ontdekken. Neem deel aan de
fotozoektocht en win leuke prijzen.
Het deelnameformulier kun je afhalen
in het Natuurcentrum of downloaden
via www.brugge.be/natuurcentrum.
Natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96,
8200 Sint-Andries

Laatste plaatsen
voor sportkampen

Zwemzone Coupure
weer open

Sport en spel op het
Zeebrugse strand

Tijdens de zomervakantie organiseren
de Stad, K.A.V.V.V. en Fedes vzw weer
diverse sportkampen voor jongeren.

Tot en met woensdag 31 augustus kun
je weer zonnebaden, baantjes trekken
en pootjebaden in de historische
binnenstad, want het zwemplatform
in de Coupure is officieel open. Dit
initiatief is uniek in Vlaanderen.

Op het strand van Zeebrugge beleef je
van zaterdag 25 juni tot en met zondag
31 augustus een zomer vol sport- en
spelplezier. Iedereen kan deelnemen
aan strandspelletjes, recreatieve
tornooitjes en sportinitiaties.
Een gediplomeerde strandanimator
leidt alles in goede banen en leent
sportmateriaal gratis uit.

De kleuterkampen voor de allerjongsten
(4 tot 6 jaar) bestaan uit een mix van
sportieve en creatieve activiteiten.
Voor kinderen van 7 tot 12 jaar staat
omnisport op het programma. Een
hele week lang maken de deelnemers
kennis met uiteenlopende groeps- en
individuele sporten.
Tieners (13 tot 16 jaar) krijgen
uitdagende sporttakken voorgeschoteld
en leren zo de basis van nieuwe
bewegingsvormen.
De sportkampen vinden plaats op
verschillende locaties. Pedagogisch
opgeleide en gemotiveerde
sportlesgevers leiden alles in goede
banen.
Surf naar www.brugge.be/sportkampen
en ontdek de laatste vrije plaatsen.
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De toegang tot het platform en het
zwemmen zijn gratis. Elke dag van
13.00 tot 20.00 uur houden redders een
oogje in het zeil. De Stad zorgt voor
de vereiste sanitaire voorzieningen
om alles te laten verlopen volgens de
Vlarem II-wetgeving.
www.brugge.be/zwemmenincoupure

Op donderdagmiddag zijn senioren van
harte welkom om deel te nemen aan
een uurtje sportles onder leiding van
een professionele lesgever.
Het Sportstrand is elke dag open van
10.30 tot 17.30 uur.
www.brugge.be/sportstrand-zeebrugge

Strandloop Zeebrugge
weer openingsmanche van
Loopcriterium van de Kust
Op vrijdag 1 juli start het Loopcriterium van de Kust weer
op het strand van Zeebrugge. Tijdens deze openingsmanche
leggen de lopers een parcours af van 5 of 10 kilometer langs
onder meer de St George’s day-wandeling, het strand en
de Zeedijk. De allerkleinsten krijgen een 0,8-kilometerloop
voorgeschoteld.
De bevoorrading gebeurt zowel onderweg als aan de
aankomst. Dankzij de elektronische tijdsregistratie kun je de
resultaten live online volgen.
Het Loopcriterium van de Kust bundelt strandlopen van de
tien kustgemeenten. Met de punten die de deelnemers elke
wedstrijd kunnen sprokkelen, kunnen ze meedingen naar de
hoofdprijzen.
www.brugge.be/strandloopzeebrugge
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Sportkriebels in
De Koude Keuken
Op donderdag 7 juli van 9.30 tot 15.30 uur kunnen jongeren
van 8 tot 15 jaar de zomer actief inzetten tijdens de
avontuurlijke sportdag ‘Sportkriebels’. Ervaren lesgevers
leiden alles in goede banen.
Op domein De Koude Keuken in Sint-Andries kiezen de
deelnemers uit een veertigtal sport- en beweegdisciplines
waaronder klimmen, deathride, tennis, archery tag,
boogschieten, paardrijden, hindernissenparcours of schieten
op de festivalwip. Nieuw dit jaar zijn basket 3x3, SUP en
zwemmen.
Inschrijven kan op de dag zelf aan de stand in de
Prangeweidedreef (kant Legeweg).
www.brugge.be/sportkriebels

Sportzot North Sea
Swim Challenge
Ook de vijfde editie van het zeezwemevenement Sportzot
North Sea Swim Challenge op zaterdag 9 juli is een wedstrijd
tussen Blankenberge en Brugge. Competitiezwemmers
nemen het tegen elkaar op in vier categorieën (heren vrije
slag en schoolslag en dames vrije slag en schoolslag).
Het startschot klinkt rond 9.00 uur op het strand van
Blankenberge.
Strandreddingsdiensten van Zeebrugge en Blankenberge
begeleiden de zwemmers. Vrijwilligers in bootjes en kajaks
zorgen voor een veilig wedstrijdverloop.
Info en inschrijvingen:
www.langereizwemmers.be/#NSSC

Tiende Grote Prijs Garage
Scheerens/memorial Georges
Vandenberghe
Tijdens de jaarlijks kermis in Dudzele vindt op
dinsdag 9 augustus de tiende editie van de Grote Prijs
Garage Scheerens/memorial Georges Vandenberghe
plaats. Deze wielerwedstrijd maakt deel uit van het
regelmatigheidscriterium Ladies Cycling Trophy.
De elite dames 1.15A starten om 18.00 uur en rijden elf
ronden van 7,7 kilometer in de dorpskern van Dudzele. Ze
komen over de eindmeet rond 20.00 uur.
Vorig jaar namen 113 rensters deel uit veertien verschillende
landen, maar het podium kleurde volledig Belgisch.
www.brugge.be/verkeershinder
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Autovrije Zondag op 18 september
Op de derde zondag van september sluit Brugge de
Europese Week van de Mobiliteit af met Autovrije Zondag.
Laat op 18 september je auto staan en verplaats je ook
buiten de autoluwe binnenstad zoveel mogelijk te voet,
met de (e-)fiets of met het openbaar vervoer.
Dit jaar pakt de Stad uit met een nieuw concept: het stukje
van de ring tussen de Bloedput en de Ezelpoort (GuldenVlieslaan) is van 10.00 tot 18.00 uur autovrij en verandert
in een bruisende plek met tal van gezinsactiviteiten. Je
kunt er onder andere picknicken, racen met zeepkisten,
krijten, skaten en steppen op een urban pump track,
elektrische (bak)fietsen testen en Kroenkelen. De
kleinsten kunnen oefenen op een verkeerseducatieve
route.
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Er is ook een pendeldienst van en naar de Jeugd-SportCultuurmarkt op ‘t Zand en nog veel meer ander motorvrij
mobiel plezier.
Ontdek hoe een drukke verkeersader een leefbare ruimte
wordt waar het gezellig toeven is. De Stad stelt er op een
leuke manier ook toekomstplannen en allerlei lopende
mobiliteitsinitiatieven voor.

www.brugge.be/autovrijezondag
www.brugge.be/jsc-markt
www.brugge.be/kroenkelen

Ondernemers krijgen Stad geeft 500 euro in
stedelijke subsidie voor ruil voor je nummerplaat
aankoop elektrische
cargofiets
Stad Brugge lanceert een subsidie voor Brugse
ondernemers die een elektrische cargofiets gebruiken
voor hun goederentransport. Met deze tussenkomst wil
het stadsbestuur ondernemingen stimuleren om op een
emissievrije manier te leveren aan hun klanten.
Een goed uitgewerkt beleid over stedelijke logistiek is een
van de cruciale pijlers in het klimaatplan BruggeNaarMorgen.
De komende jaren wordt immers een groei voorspeld in de
vraag naar logistieke bewegingen. Die groener en efficiënter
maken, wordt extra belangrijk om de leefbaarheid en
verkeersveiligheid te blijven garanderen.
De cargofiets is vaak de efficiëntste manier om leveringen te
doen, zeker in de binnenstad. Je staat er niet mee in de file en
je kunt binnenwegen nemen. Ook parkeren is geen probleem.
De subsidie bedraagt 50 procent van de investering, met een
maximumbedrag van 2.000 euro. Het bedrag kan worden
gebruikt voor de aankoop van een elektrische cargofiets,
maar ook voor een langdurig leasecontract.
Surf voor aanvragen en voorwaarden naar www.brugge.be.
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Om de klimaatdoelstellingen te behalen, moet het gebruik
van private personenvoertuigen in Brugge met 14 procent
dalen tegen 2030. Het stadsbestuur wil het gebruik van
duurzame vervoersmodi (stappen, fietsen, openbaar vervoer,
deelmobiliteit) extra aanmoedigen en geeft een subsidie van
500 euro aan Bruggelingen die hun wagen van de hand doen.
Zij kunnen het bedrag gebruiken om een fiets, reizen met het
openbaar vervoer of auto- en fietsdelen te bekostigen.
Aan de subsidie zijn enkele voorwaarden verbonden. De
nummerplaat moet toegewezen zijn aan een personenwagen
voor particulier gebruik en moet geschrapt zijn na 1 januari
2022. Als je het mobiliteitsbudget spendeert aan een
(elektrische) fiets of een speed pedelec, moet je die bij een
Brugse fietshandelaar kopen.
Als binnen de drie jaar na de schrappingsdatum in hetzelfde
gezin een andere nummerplaat wordt ingeschreven of een
bedrijfsvoertuig wordt gebruikt, kan de Stad de subsidie
terugvorderen.
Surf voor aanvragen en voorwaarden naar www.brugge.be.
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Samen zorgen voor
een klimaatneutraal
en -robuust Brugge
Brugge is een goede plek om te leven, te wonen, te
werken … en dat willen we zo houden. Door de CO₂-uitstoot
in onze stad weg te werken, kiezen we voor een kwalitatieve
woon-leef-en werkomgeving, met gezonde lucht voor
iedereen. Deze wereldwijde transitie naar een duurzame en
CO₂-neutrale toekomst is volop bezig. Ook in Brugge vormt
ze een hefboom voor een brede stadsvernieuwing.
Met het klimaatplan ‘BruggeNaarMorgen’ engageert de
stad zich om de uitstoot van CO₂ in Brugge tegen 2030 met
minstens 40% te verminderen in vergelijking met 2011.

LEES MEER OP BRUGGE.BE/KLIMAAT
OF VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA
@BRUGGENAARMORGEN
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Grondige renovatie van onze woningen en gebouwen
zorgt voor meer wooncomfort.
We worden minder afhankelijk van buitenlandse
energieleveranciers.
Lokale economische activiteit krijgt een boost met
nieuwe producten en nieuwe jobs, zowel in de productie
als in de diensten.
Onze parken, pleinen en straten krijgen meer bomen en
beplanting.
Slim waterbeheer zorgt voor voldoende (drink)water,
ook bij langdurige droogte. Slim waterbeheer beschermt
ook tegen overstroming.
We ademen schonere lucht in.
Kwetsbare natuur zullen we extra beschermen en
koesteren.

Bezoek ons nieuw Klimaatpunt in
het Huis van de Bruggeling voor
al je klimaatvragen!
Open van maandag tot donderdag
van 13.00 tot 17.00 uur.

Het Klimaatplan 2030 bevat 7 ‘bruggen naar morgen’ die we nu
omzetten in concrete acties. Samen met alle Bruggelingen en
Brugse organisaties, verenigingen en ondernemingen vormen
we ‘BruggeNaarMorgen’, samen naar een klimaatneutraal
en –robuust Brugge.

1 | Brugge verwarmt fossielvrij
PIJLER

1

Renoveren en isoleren

Door onze woningen en gebouwen slim te isoleren en te
renoveren hebben we (veel) minder energie nodig om onze
huizen te verwarmen.
“Wij zetten mee onze schouders onder de Brugse
renovatiestrategie: we verbouwen leegstaande of
verwaarloosde panden tot degelijke energiezuinige
woningen voor sociaal verhuur.”
Bert Larnout | Het Pandschap

PIJLER 2 Meer warmtepompen
en warmtenetten
We investeren in het versterken van het Brugse
warmtenet en samen investeren we in nieuwe
warmtetechnieken zoals warmtepompen.

3 | Bruggelingen verplaatsen zich slim,
fossielvrij en gezond

PIJLER

Slimmere verplaatsingen en transport

Diensten zullen dichter bij ons moeten komen waardoor we ons
minder moeten verplaatsen.
“In de Brugse binnenstad evolueren we met bpost naar
een volledig uitstootvrije belevering van alle kranten,
pakken en briefwisseling.”
Stijn Adriaens | bpost

PIJLER

7

Brugge fietshoofdstad

We verplaatsen ons vaker te voet of met de (elektrische) fiets en
springen ook vaker eens in de (elektrische) bus of taxi.
“Brugge heeft zeker het potentieel om een grote
fietsstad te worden. Dit klimaatplan gaat over keuzes
maken voor de meest duurzame vervoerswijze en kan
zo een belangrijke hefboom zijn om nog meer ruimte te
geven aan de fiets en duurzame mobiliteit.”
Katrijn De Meyer | Fietsersbond Brugge

PIJLER
“IVBO is één van de pioniers met warmtenetten in
België en dat is een ongelooﬂijke troef!”

6

8

Fossielvrij op de baan

Kiezen we toch voor de auto, dan is deze zeker elektrisch en veel
kans dat je deze auto vaker zal delen met andere gebruikers.

Geert Dooms | Warmte-expert IVBO

2 | Brugge is een hernieuwbare elektriciteitsstad
PIJLER 3 Meer windenergie op Brugs
grondgebied produceren
x3 tegen 2030

PIJLER 4 Meer zonne-energie op Brugs
grondgebied produceren
x6 tegen 2030
“Er is in Brugge nog veel potentieel voor
zonneprojecten waar Bruggelingen mee kunnen
investeren, zo realiseerde Beauvent het zonnedak
op het nieuwe Beurs-, Meeting- en Congrescentrum
en op de Magdalenazaal.”
Bram Pauwels | business developer bij Beauvent

4 | Brugge onderneemt klimaatvriendelijk
en circulair

PIJLER

9

Brugge circulair

Brugge als circulaire stad ontwikkelen. Dit betekent zo weinig
mogelijk afval en energieverlies bij de manier waarop onze stad
werkt, leeft en consumeert.

PIJLER 10 Klimaatvriendelijke ondernemingen,
bedrijventerreinen en haven
Brugse bedrijventerreinen en ondernemingen zoveel mogelijk
fossielvrij en circulair organiseren.
“Het klimaatplan van de Haven trekt volop de kaart van
hernieuwbare energie en zal bedrijven in het havengebied
faciliteren om hun dagelijkse activiteiten te vergroenen.”
Dries De Smet | adviseur duurzame energie
Port of Antwerp-Bruges

PIJLER 5 Efficiënt en innovatief met energie
omgaan en energieverliezen beperken
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5 | Brugge smaakt
PIJLER

11

Lekker eten met minder klimaatimpact

Dierlijke eiwitten zullen steeds vaker vervangen worden door
plantaardige eiwitten.
“Ook grootkeukens werken steeds vaker met
plantaardige voeding. Ook rond voedselverliezen
hebben we met onze leerlingen al mooie resultaten
kunnen boeken.”
Koen Strubbe | leerkracht grootkeuken Ter Groene Poorte

PIJLER 12 Meer lokale en seizoensgebonden
voeding
Door meer lokale voeding te produceren en te
consumeren vermijden we productie-, transport-,
en bewaarkosten.

PIJLER

13

Voedselverlies wordt winst

Door voedseloverschotten en voedselverlies te voorkomen of te
hergebruiken vermijden we nutteloze kosten, energiegebruik en
uitstoot van CO₂.
“Wekelijks halen we meer dan 1.000 kg
voedseloverschotten op bij de Brugse supermarkten.
Dit verdelen we onder de Brugse welzijnsorganisaties
die werken met kwetsbare Bruggelingen.”
Jill Van den Broucke | werkvloerbegeleidster Flavour

6 | Brugge is klimaatrobuust
PIJLER

14

Brugge is een slimme waterstad

We maken van onze stad een goede spons.
“Samen met de lokale besturen en vele andere partners
bereiden we de kust en polders voor op de impact van de
klimaatverandering.”
Bert Van Severen | projectverantwoordelijke T.OP
kustzone, Vlaamse Overheid

PIJLER

15

Brugge is een blauwgroene stad

We maken gebruik van de kracht van de natuur om onze stad te
koelen.
“Onze groendaken zorgen voor koelte in de zomer en
dragen, samen met de grote gemeenschappelijke tuin,
bij tot meer biodiversiteit.”
Cohousing Eikenberg
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PIJLER

16

Klimaatrobuust worden we samen

We vragen alle Bruggelingen om ook zelf voldoende
beschermende maatregelen te realiseren.
“Van jongs af aan maken onze leden op een speelse
manier kennis met natuur en klimaat.”
Loes Breekelmans | Jeugdbond voor Natuur en Milieu

7 | Brugge organiseert zich op een klimaatneutrale
toekomst voor iedereen

PIJLER 17 Alle Bruggelingen mee, ook de meest
kwetsbare
Bij alle acties en maatregelen onderzoeken we de impact op de
kwetsbare Bruggelingen.
“We moeten onze klimaatdoelen realiseren, maar dat
mag niet ten koste gaan van de meest kwetsbare. Samen
met Brugge Dialoogstad willen we meezoeken naar
concrete oplossingen.”
Nele De Wachter & Angelino Meuleman |
voorzittersduo armoedeadviesraad Brugge Dialoogstad

PIJLER 18 We meten en communiceren het
klimaatplan 2030
We willen alle Bruggelingen informeren en mobiliseren om mee
de schouders te zetten onder onze lokale klimaatdoelen.

PIJLER 19 De hele stadsorganisatie draagt het
klimaatplan
Om de klimaatdoelen van de stad te realiseren zullen we onze
stadsorganisatie verder versterken op het vlak van kennis, inzet
en interne samenwerking.

PIJLER

20

Alle Bruggelingen zorgen voor morgen

Samen zorgen we, stap voor stap, voor de klimaatneutrale en
klimaatrobuuste toekomst van Brugge.
“De oude pastorie van Sint-Pieters wordt omgevormd
tot eco-sociaal deelhuis, zo verenigen we alle
deelactiviteiten van Sint-Pieters onder één dak.”
Patrick Anthone | buurtwerker
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Ik maak klimaatvriendelijke en klimaatrobuuste keuzes

Ik deel deze brochure met mijn familie, vrienden of collega’s

Ik overleg met mijn buren hoe we onze buurt klimaatneutraal of -robuust
kunnen maken

Ik vergroen mijn gevel of tuin met extra klimplanten of een extra boom

Ik koppel mijn regenwater af van het riool en vang het op eigen domein
op voor gebruik in eigen huis en tuin

Ik vermijd voedselverlies en vraag hulp aan foodwinnersbrugge.be

Ik kook met seizoensgebonden en lokale producten

Ik schakel één keer week over op een volledig plantaardige dag

Ik investeer als ondernemer mee in circulair en fossielvrij ondernemen

Ik pas de circulaire principes toe: verminder, hergebruik of recycleer

Ik schakel over naar een elektrische wagen of deelwagen

Ik ga met mijn (e-)fiets naar het werk

Ik doseer mijn verplaatsingen en kies voor fossielvrij

Ik verminder mijn elektriciteitsverbruik door zuinige toestellen te gebruiken

Ik investeer in zonnepanelen of word coöperant in een burgercoöperatie

Ik schakel over op groene stroom

Ik investeer in een warmtepomp of sluit aan op een duurzaam warmtenet

Ik renoveer en isoleer mijn woning tot EPC A

Zo plan ik mijn concrete stappen naar morgen, zo zorg ik mee
voor een klimaatneutraal en een klimaatrobuust Brugge
2022

Mijn BruggeNaarMorgen
2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Later

KMO’s krijgen subsidie Shop & Go:
voor installatie
kortparkeren in
semipublieke laadpalen Brugge
De Stad wil een antwoord bieden op de stijgende vraag
naar oplaadplaatsen voor elektrische wagens. Vanaf nu
kunnen lokale ondernemers een subsidie krijgen van 500
euro per laadpaal op hun terrein, op voorwaarde dat die
dagelijks minstens tien uur publiek toegankelijk is. Wie aan
de voorwaarden voldoet, kan per kalenderjaar een toelage
krijgen voor twee laadpalen.

Zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten zijn er
verschillende plaatsen waar je je wagen niet meer dan 30
minuten aan een stuk mag parkeren. Sensoren in de grond
meten de parkeerduur. Het is niet nodig om er een Europese
parkeerschijf te gebruiken (in de deelgemeenten) of om te
betalen (in de binnenstad).

Op private parkeerterreinen is er technisch en ruimtelijk
vaak meer mogelijk dan op straat. Heel wat van die
terreinen worden buiten de kantooruren niet gebruikt
en dat biedt mogelijkheden. De subsidie moet de Brugse
ondernemers stimuleren om hun parkeerplekken ’s avonds
en ’s nachts open te stellen voor elektrische wagens van
buurtbewoners. De ondernemer mag de laadprijs bepalen,
maar die mag niet meer dan 10 procent hoger zijn dan de
prijs aan de publieke laadpalen.

Aan bepaalde handelszaken in de deelgemeenten zijn er
kortparkeerplaatsen waar klanten maximaal 30 minuten
kunnen parkeren. Ook houders van een parkeerkaart voor
personen met een handicap moeten zich houden aan de
duurbeperking.

De subsidie mikt op ondernemingen die in of bij een
woonkern liggen en een klein aantal parkeerplaatsen
(maximaal twintig) hebben. Grote ondernemingen met grote
parkeerterreinen moeten van Vlaanderen sowieso investeren
in laadinfrastructuur, maar ook dat blijft (fiscaal) interessant.
Een onderneming die tussen september 2021 en december
2022 in een laadpaal investeert, kan een kostenaftrek krijgen
van 200 procent.
Surf voor aanvragen en voorwaarden naar www.brugge.be.
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DEELGEMEENTEN

BINNENSTAD

In Parking Centrum Zand mag je het eerste uur gratis parkeren.
Zo kun je tegen een voordelig tarief snel een boodschap doen
in de binnenstad. Voor Pcard-houders die langer dan een uur
parkeren, vervalt de kost van het eerste uur.
Ook in de binnenstad zijn er parkeerplaatsen waar je je auto
maximaal 30 minuten mag stallen. Dit geldt ook voor wie een
parkeerkaart heeft voor personen met een handicap.
www.brugge.be/shop-go
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Interview
STAN HERREMAN EN BARBE VILEYN OVER DE VOORDELEN VAN AUTODELEN
In vorige Stadsmagazines las je al over autodelen in Brugge. Stadsgenoten
Stan Herreman (als deelauto-eigenaar) en Barbe Vileyn (als ontlener) maakten
elk met hun gezin de overstap naar Dégage.
Ze getuigen over de positieve impact van autodelen op hun leven.

STAN, WAAROM HEBBEN JULLIE BESLOTEN OM JULLIE
WAGEN TE DELEN?

STAN HERREMAN We zijn fervente fietsers en we
merkten dat onze auto steeds vaker stilstond.
Op Autoloze Zondag geraakten we aan de praat
met een vrijwilliger van Dégage. Van hem
leerden we dat particulieren ook onderling
kunnen autodelen. Na een infosessie waren
we helemaal overtuigd en werden we lid. We
delen onze gezinswagen nu al bijna drie jaar
met de buurt. Sindsdien wordt onze auto beter
gebruikt en kunnen we een deel van de vaste
kosten recupereren, terwijl we onze eigen
wagen toch nog kunnen gebruiken wanneer we
die nodig hebben. Met drie jonge kinderen is
dit de ideale oplossing. Als zij wat groter zijn,
schakelen we wellicht over op autodelen als
ontleners.

WELKE VOORDELEN HEEFT AUTODELEN VOOR JULLIE?

S. HERREMAN Het financiële voordeel is uiteraard
mooi meegenomen, maar wij doen vooral aan
autodelen omdat we vinden dat te veel wagens
te lang stilstaan. Als je auto’s deelt, daalt hun
aantal en dan vermindert ook de parkeerdruk.
We gaan ook bewuster om met het gebruik van
onze wagen en kiezen vaker alternatieven als
we ons willen verplaatsen.
Particulier autodelen is bovendien een zeer
sociaal systeem. Je leert je buren beter kennen
en dat zorgt voor verbondenheid.

WAARAAN MOEST JE HET MEESTE WENNEN BIJ HET
DELEN VAN JULLIE WAGEN?

S. HERREMAN Als eigenaar moet je ook je eigen
gebruik inplannen, zodat ontleners zien
wanneer je auto beschikbaar is. In het begin
was dat wel wat aanpassen, maar het systeem
is gelukkig zeer gebruiksvriendelijk. Een vast
gebruik kun je met enkele muisklikken regelen.
Voor we onze auto uitlenen, zorgen we ook meer
dan vroeger dat hij goed in orde en proper is.

BARBE, DOE JE AL LANG AAN AUTODELEN?

BARBE VILEYN Zo’n tien jaar geleden gebruikte ik
voor het eerst een deelwagen en ondertussen
heb ik de smaak echt wel te pakken. Ik gebruik
de deelwagens niet alleen voor mezelf,
maar ook om mijn dochter naar school en
verjaardagsfeestjes en dergelijke te brengen.
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Particulier autodelen
is een zeer sociaal
systeem
Een eigen wagen hoeft voor mij momenteel
niet, want we doen heel veel met de fiets. Maar
soms heb je nu eenmaal een auto nodig …
Mocht ik terug een eigen wagen aanschaffen,
zou ik zeker overwegen om die met anderen
te delen.

WAT ZIJN VOLGENS JOU DE PLUSPUNTEN VAN
AUTODELEN MET DE BUURT?

B. VILEYN Met je computer of je smartphone kun
je heel gemakkelijk een wagen reserveren. Je
moet enkel de eerste keer goed afspreken met
de eigenaar, bijvoorbeeld om te weten waar de
auto staat. Vanaf dan spreekt het allemaal voor
zich. De eigenares van mijn vaste Dégage-auto
heeft een sleutelkluisje aan haar voordeur. Zo
kan ik de sleutel ook nemen als zij niet thuis is.
Gemakkelijker kan het niet. Als haar auto niet
beschikbaar is, zijn er voldoende alternatieven.
Je kunt zelfs een bestelwagen lenen.
Bij Dégage betaal je ook een eerlijke prijs,
gebaseerd op de werkelijke kost van de auto. Je
betaalt enkel per kilometer en dat is ideaal voor
langere verplaatsingen.

WAAROM ZOUDEN MEER MENSEN DEELAUTO’S MOETEN
GEBRUIKEN?
B. VILEYN Het is goed dat de auto een minder
dominante plaats krijgt in onze stad en onze
maatschappij. Autodelen is duurzaam en
financieel interessant. Het systeem creëert
bovendien aangenamere buurten met meer
verbinding.

www.brugge.be/autodelen

Vakantielectuur?
Leen een e-boek
van de bib
Ga je deze zomer op reis? Neem dan een
e-reader met e-boeken mee. Het apparaat
neemt nauwelijks kofferplaats in en je kunt
er verschillende e-boeken op downloaden.
Zo kun je heerlijk en zorgeloos lezen met
de e-reader in de ene hand en een cocktail
in de andere. Zelfs als je weinig of nooit
leest, moet je dit toch eens proberen.
Je kunt heel gemakkelijk e-boeken lenen
bij de bib. Er is keuze uit wel tienduizend
titels, dus zit er zeker iets bij dat je
graag leest. Wie lid is van de bib kan alle
e-boeken online lenen. Enkel als je geen lid
bent van de bibliotheek en geen e-reader
hebt, moet je even langs de bib om er een
te lenen. Het voordeel daarvan is dat de
e-boeken van jouw keuze dan al op het
toestel staan.
brugge.bibliotheek.be/e-boeken

Leesclubbing: start een
leesclub met je vrienden
Dankzij het project Leesclubbing kun je in Hoofdbibliotheek
Biekorf een totebag lenen met vijf exemplaren van hetzelfde
boek. De bedoeling is dat je de vijf exemplaren verdeelt onder
vrienden en dat elk van hen het boek leest. Daarna kom je
samen om het te bespreken. In de hippe tas zit een lijst met
vragen die de discussie op gang helpen.
Afhankelijk van het succes zal Leesclubbing worden
uitgebreid naar de (grote) filialen.

TWAALF TITELS

Op dit moment kun je kiezen uit twaalf titels: ‘Confrontaties’
van Simone Atangana Bekono, ‘67 seconden’ van Jason
Reynolds, ‘Mijn zusje, de seriemoordenaar’ van Oyinkan
Braithwaite, ‘Frankenstein’ van Mary Shelley, ‘AfroLit’ van
Sulaiman Addonia, ‘Carwash’ van Christophe Vekeman,
‘De wereld van gisteren’ van Stefan Zweig, ‘Duizend ogen’ van
Samantha Schweblin, ‘De geschiedenis van mijn seksualiteit’
van Tobi Lakmaker, ‘We hebben altijd in het kasteel gewoond’
van Shirley Jackson, ‘Ik kom van ver, maar blijf niet lang’
van Ward Zwart en ‘Trofee’ van Gaea Schoeters. Hoewel de
bibliotheek met deze titels op een jonger publiek mikt, kan
iedereen een totebag lenen. Je mag die zes weken bijhouden.

LEESGROEP MET VRIENDEN

Leesgroepen zijn heel populair. Je vindt ze in alle maten en
gewichten. In sommige groepen, zoals die van de Vrienden
van de Brugse bibliotheek vzw, bespreken alle deelnemers
hetzelfde boek op een afgesproken moment. In andere
brengen alle deelnemers eigen teksten of boeken mee die om
de beurt worden besproken. In nog andere wordt tijdens de
samenkomst iets voorgelezen en dan besproken.
Vaak organiseren boekhandels of bibliotheken leesgroepen
met deelnemers die elkaar niet kennen, maar er zijn ook
veel vrienden die hetzelfde boek lezen en thuis of op café
samenkomen om het te bespreken. Voor die laatste groep
werd Leesclubbing in het leven geroepen. Als je nog geen
vriendenleesclub hebt, is dit de ideale mogelijkheid om het
eens te proberen.
brugge.bibliotheek.be/leesclubbing
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Strandbibliotheek
in juli en augustus
Ook deze zomer opent de Openbare
Bibliotheek Brugge van 1 juli tot en met 31
augustus een extra filiaal op het strand van
Zeebrugge. In de Strandbibliotheek kun je
elke dag tussen 10.30 en 17.30 uur boeken,
strips en tijdschriften gratis lenen, ook als
je geen lid bent van de Brugse bibliotheek.
brugge.bibliotheek.be
bibliotheek@brugge.be
050 47 24 00

Zomersluiting openbare
bibliotheken
Deze zomer zijn enkele vestigingen van de Openbare Bibliotheek Brugge voor
korte tijd gesloten of hanteren ze andere openingstijden.
Hoofdbibliotheek Biekorf is in juli en augustus gesloten op zaterdagnamiddag,
maar open op zaterdagvoormiddag van 9.30 tot 13.00 uur.
Bibliotheek Lode Zielens is in juli en augustus gesloten op woensdag en vrijdag,
maar open op dinsdag van 14.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.30 tot 12.00 uur.
De bibliotheken van Sint-Thomas en Lissewege zijn gesloten van woensdag
13 tot en met zaterdag 23 juli.
Bibliotheek De Garve (Sint-Jozef) is gesloten van dinsdag 19 tot en met
woensdag 27 juli.
Bibliotheken De Arend (Koolkerke) en De Schorre (Dudzele) zijn gesloten van
woensdag 20 tot en met zaterdag 30 juli.
Bibliotheek De Dijk (Sint-Pieters) is gesloten van dinsdag 2 tot en met zaterdag
13 augustus.
Bibliotheek J.F. Willems (Zeebrugge) is gesloten van zaterdag 13 tot en met
zaterdag 20 augustus.
De bibliotheken in Assebroek, Sint-Andries, Sint-Kruis en Sint-Michiels blijven
open zoals gewoonlijk.
brugge.bibliotheek.be
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Visit Bruges publiceert Oooh!
Sinds dit voorjaar kun je op stap met Oooh!, een gloednieuwe publicatie van Visit Bruges.
Deze wandelgids met vier sfeervolle wandelroutes leidt je langs gekende en minder gekende plekjes.
Brugge is de stad bij uitstek om al wandelend
te verkennen. Met de nieuwe Oooh!-wandelgids
komt Visit Bruges tegemoet aan de vraag om
verdiepende en authentieke belevingen aan te bieden.
Tegelijkertijd speelt de gids in op de emoties en de
verwondering die mensen ervaren tijdens een bezoek
aan onze stad.

VERSCHILLENDE FACETTEN

De wandelingen zijn verspreid over de binnenstad
en bestaan telkens uit een lange versie en twee
korte varianten. Elke wandeling belicht een ander
facet van de stad. Zo voert de wandeling ‘Verbluffend
werelderfgoed’ je naar de absolute toppers. In
‘Bourgondische weelde’ staat de bloeiperiode van
de 15de eeuw centraal. ‘Stille nostalgie’ dompelt
je onder in de verstilde sfeer van verborgen
monumenten, gemoedelijke volkssteegjes en intiem
groen. Dankzij ‘Hedendaagse hotspots’ kijk je op een
andere manier naar de stad.
Historische informatie, foto’s en illustraties, leuke
anekdotes, fijne tips en verrassende weetjes houden
je gezelschap.
Oooh! is de opvolger van de toeristische stadsgids
en is net als zijn voorganger beschikbaar in zes
talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans en
Italiaans. De wandelgids kost 3,50 euro en is te koop
in de toeristische infokantoren Station, Markt en
’t Zand (In&Uit).
visitbruges@brugge.be
www.visitbruges.be
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TENTOONSTELLING:

Underneath the Shade
We Lay Grounded Otobong Nkanga
Tot en met zondag 25 september zoekt Otobong Nkanga
in deze baanbrekende tentoonstelling een intense dialoog
op met de bezoeker, het historische Sint-Janshospitaal en
de stad Brugge. Nkanga wil de bezoeker ‘genezen’ van zijn
kwetsuren en ‘helen’ door de connectie met haar kunst.
Het concept van ‘grounding’, of aarding loopt als een rode
draad door dit kunstparcours. Zo verbindt de kunstenares de
bezoekers opnieuw met hun materiële, spirituele en culturele
omgeving.

TASTE OF A STONE

Otobong Nkanga bedacht voor de benedenzalen van het
Sint-Janshospitaal een nieuwe versie van ‘Taste of a Stone’.
In het witte keienlandschap van deze indrukwekkende
totaalinstallatie maakt ze een toevluchtsoord voor bezinning,
dialoog en herstel. Ze nodigt bezoekers eveneens uit om op
de stenen connectie te maken. ‘Taste of a Stone’ wordt zo ook
een vrij podium voor woord, muziek, zang en performance.
Die dynamiek wordt een onderdeel van het kunstwerk zelf.
In de monumentale tapijten en textielsculpturen waarmee
Otobong de wanden van het museum bekleedt, komen
thema’s als verlies, dood en wedergeboorte aan bod.

ANAMNESIS

Op de imposante zolder van het Sint-Janshospitaal creëert
Nkanga een nieuwe versie van ‘Anamnesis’. Ze vult dit
bekende sculptuurwerk met kruiden, specerijen en andere
grondstoffen die in Brugge werden geïmporteerd en
verhandeld. Zo connecteert de kunstenares de bezoeker weer
met een deel van de oorspronkelijke handelsroutes tussen
Europa en Afrika en het geheugen van onze stad.
Otobong Nkanga sluit de expo af buiten de museummuren,
in de kruidentuin van de oude apotheek. Ze verweeft er haar
nieuwe poëtische sculptuur met de oorspronkelijk kruiden uit
de Sint-Jansapotheek.

OTOBONG NKANGA

Otobong Nkanga werd in 1974 geboren in Kano, Nigeria.
Ze is een beeldend kunstenaar en performanceartiest die
woont en werkt in Antwerpen. Nkanga focust op concepten
zoals identiteit, grondstoffen als symbool voor territorium,
macht en conflict, uitbuiting van landschap, mens en
arbeid, globalisering en transformatie. Ze wordt wereldwijd
beschouwd als een van de meest beloftevolle hedendaagse
kunstenaars van het moment.
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PRAKTISCH

Deze tentoonstelling in het Sint-Janshospitaal loopt nog tot
en met zondag 25 september en is open van dinsdag tot en
met zondag, telkens van 9.30 tot 17.00 uur.
Voor inwoners van Brugge is een bezoek gratis.
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Brugge
www.museabrugge.be

Anna Adamski (links) en Elviera Velghe (rechts)
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Interview
MUSEA BRUGGE NODIGT UIT TOT CONNECTIE MET STRAFFE REBRANDING

Musea Brugge steekt in het nieuw en daar viel de voorbije weken niet naast te kijken. Niet alleen het logo
en de kleuren van de stedelijke museumgroep veranderden, de ‘rebranding’ van Musea Brugge vertaalt zich
ook in de manier waarop de museumbezoekers worden aangesproken en betrokken bij de werking. Een
gesprek met de drijvende krachten achter dit project: Elviera Velghe, directeur Musea Brugge (Publiek &
Tentoonstellingen) en marketingcoördinator Anna Adamski.

VANWAAR KWAM DE NOOD AAN DE VERNIEUWING VAN JULLIE MERK,
WANT DAT IS WELLICHT GEEN EENVOUDIGE KLUS?

ELVIERA VELGHE Musea Brugge is met dertien museumlocaties
en monumenten en een collectie van liefst 75.000 objecten
een enorm rijke en diverse museumgroep, maar er zat te
weinig lijn in onze communicatie. Het merk Musea Brugge
was in de loop der jaren wat verwaterd en we voelden aan
alles dat we dat merk, onze ‘brand’, moesten versterken. Na
een intensieve zoektocht kozen we het creatieve agentschap
Mutant om ons daarin te ondersteunen.
ANNA ADAMSKI Centraal in onze rebranding staat het nieuwe
MB-logo. In de M staan dertien bollen of ‘dots’. Die verwijzen
naar onze dertien locaties, maar vormen samen ook een mooi
geheel volgens de nieuwe filosofie achter de rebranding:
‘connecting the dots’, het verbinden van de stippen die de
verschillende delen van het geheel zijn. Het straalt ook uit
hoe we onze locaties niet alleen meer willen verbinden met
elkaar, maar ook met onze collectie, met de stad en vooral
met onze bezoekers. Een rebranding is ook meer dan een
nieuw logo en een ander lettertype.

HOE VER REIKT DIE OEFENING?

E. VELGHE Dit is echt een totaaloefening. We hebben om te
beginnen de carrosserie van de wagen vernieuwd, met
onder meer een gloednieuw logo, nieuwe huiskleuren –
vermiljoenrood centraal – en nieuwe lettertypes. Maar ook
onder de motorkap hebben we grondig gewerkt. Ook hoe
we communiceren met ons publiek, de zogenaamde ‘tone of
voice’, werd onder de loep genomen: warmer, persoonlijker
en directer.
A. ADAMSKI Belangrijk in dit project is ook hoe we ons in de
toekomst willen profileren naar de buitenwereld. We willen
als organisatie voorbij de oude clichés van Brugge, als louter
een stad van mooie plaatjes. Als een van de belangrijkste
erfgoedinstellingen van het land willen we ook mee de toon
zetten, vooruitstrevend initiatief nemen en een voorbeeld zijn
van hoe je een museum anno 2022 inricht. ‘From scenery to
scene’, zoals Mutant dat zo mooi samenvat.

HOE PAK JE DAT AAN, ZO’N GROTE ORGANISATIE ALS MUSEA BRUGGE
VOLLEDIG REBRANDEN?

A. ADAMSKI Aan de lancering in april gingen vele maanden
intensief werk vooraf. Mutant maakte een volledig brandbook,
waarin de visuele uitwerking van het nieuwe merk
beschreven staat. In een eerste fase pakten we alle digitale
communicatie aan, waaronder de website en onze sociale
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Rebranding is meer dan
een nieuw logo en een
ander lettertype
media, en staken we onze dertien locaties in het nieuw.
Uiteraard ging daar ook een uitgebreide promocampagne
mee gepaard.
E. VELGHE Het is een huzarenstukje waaraan een heel team
heeft gewerkt: collega’s van Marketing, Communicatie,
onze shops, de uitbating … De komende maanden gaan we
verder met het volledig rebranden van Musea Brugge. Het
onthaalpersoneel krijgt een nieuw uniform, in onze shops
vind je nieuwe merchandising en op al onze promocampagnes
zal de nieuwe MB een prominente plek krijgen. Te beginnen
met de campagnes voor onze twee grote expo’s in het
Sint-Janshospitaal dit jaar: die van Otobong Nkanga en ‘Oog
in Oog met de Dood’.

DIT IS DUS EERDER EEN STARTPUNT. WAT MOGEN WE VERDER NOG
VERWACHTEN VAN HET GEREBRANDE MUSEA BRUGGE?

A. ADAMSKI We hebben nog heel wat straffe zaken in petto,
dat staat vast. Zo zijn er plannen om uiterst originele
Musea Brugge-producten te lanceren in onze gerebrande
museumshops. Niet het minst de nieuwe shop in het Belfort,
die nog voor de zomer de deuren opent. Verder volgen nog
heel wat initiatieven om ons merk verder uit te bouwen, maar
dat blijft nog even een verrassing.
E. VELGHE Onze nieuwe promofilm, die je onder meer op
www.museabrugge.be kunt bekijken, vat perfect samen
waar we de komende jaren werk van willen maken: nieuwe
connecties maken met ons trouwe publiek, met nieuw
publiek, met al onze locaties en met onze hele collectie, van
Vlaamse primitieven tot hedendaagse topkunstenaars. Heel
veel dots om te connecteren dus!

www.museabrugge.be

Cirque Plus: vier dagen circusplezier
Van donderdag 21 tot en met zondag 24 juli strijkt het gratis circusfestival Cirque Plus neer in de tuin van het Grootseminarie.
Circusartiesten en -gezelschappen uit België, Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Italië en Guinee brengen een actueel,
kwaliteitsvol en laagdrempelig openluchtprogramma vol circustheater, acrobatie, humor, dans, muziek en clownerie.
Daarnaast lokt jong en gevestigd talent spanning, verwondering, plezier en bewondering uit.

CIRQUE NUMERIQUE

Op de groene gronden van het Grootseminarie kun je ook
genieten van korte circusnummers van jonge artiesten. Zo
krijgen ze speelkansen en worden ze gemotiveerd om verder
te groeien. Het Cirque Plus-publiek kan dus volop talent
spotten.

CIRQUE PUBLIQUE

Cirque Plus geeft ook een platform aan organisaties en
gezelschappen die werken met mensen met een beperking.
Twee sociaal-artistieke projecten (BRUTAAL FRONTAAL van
Het Scheldecollectief en ‘Den draad’ van Circusatelier Woesh)
krijgen een plaats op het festival.
Het eigen traject van Cirque Plus, ‘1+1=veel’, wordt begeleid
door Sander De Cuyper. Deze Malenaar is een sociaal
geëngageerde circusartiest en oprichter van Cie Pol en Freddy.
Samen met jongleuse Liza Van Brakel, Platform K-danser
Remco Sabbe en Yves Meire (deelnemer aan het sociaalartistiek theaterproject Wijland) verkent De Cuyper nieuwe
vormen van creativiteit in circusnummers die je tijdens het
festival meerdere dagen kunt beleven.
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RANDPROGRAMMA

Een rijkgevuld randprogramma met interactieve installaties,
workshops, entresorts en animatie brengt extra sfeer, net
zoals het gezellige zomerterras met bar en eetstands.

INDOORAVONDVOORSTELLINGEN

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 juli presenteert Cultuurcentrum
Brugge de (betalende) avondvoorstelling ‘Ovvio’ van het
Spaans-Slovaakse duo Kolektiv Lapso Cirk in de MaZ.

NOG MEER CIRCUS (IN DE WIJKEN)

In de aanloop naar Cirque Plus trekt een gratis circustoer
langs vijf Brugse wijken. Van zaterdag 16 tot woensdag 20 juli
spelen de acrobatische clowns van Sacékripa hun voorstelling
‘Surcouf’ vijf avonden na elkaar in vijf verschillende buurten.

www.cirqueplus.be
www.uitwijken.be
Volg Cirque Plus en Uitwijken ook op Facebook en Instagram.

Lissewege baadt deze
zomer weer in het licht
Na twee jaar is het binnenkort weer (Licht)feest in Lissewege. Het witte
polderdorp wordt op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus betoverend
mooi en extra gezellig. Ontdek van 21.00 tot 23.30 uur het vernieuwde
parcours en laat je gratis meeslepen door verrassende installaties en
leuke performances.

‘NIETS IS WAT HET LIJKT’

De bewoners van Lissewege, twee Lisseweegse basisscholen en een
team kunstenaars onder leiding van het Gentse collectief JAAGBAAR
sloegen de handen in elkaar met als leidraad ‘Niets is wat het lijkt’, het
thema van deze editie.
Het festival vertrekt van wat er al is, maar daagt je uit om er anders
naar te kijken en te luisteren. Wat zouden bomen en huizen vertellen
als ze konden zingen en spreken? En wie zijn de ‘Lisseweegse geesten’?
Stap door het magische bomenportaal en ervaar Lissewege op een
unieke manier.
Volg een eerder kort of een wat langer parcours en beleef muziek,
performance en installaties. Er is voor elk wat wils. Na je verkenning kun
je op een van de terrassen op het gezellig verlichte plein aan de
Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk genieten van het uitzicht en de
animatie.

VOOR EN MET DE BUURT

Deze editie zet ook in op de betrokkenheid van de buurtbewoners.
Lissewegenaren geven mee vorm aan Lichtfeest Lissewege en ook de
jeugd doet een duit in het zakje. Onder begeleiding van De Batterie
bouwen Basisscholen Ter Poorten en De Lisblomme een installatie onder
het wateroppervlak van het Lisseweegs Vaartje.
Lichtfeest Lissewege is een organisatie van Brugge Plus vzw, in
opdracht van Visit Bruges en in samenwerking met de Lisseweegse
buurtbewoners en het Gentse collectief JAAGBAAR.
www.lichtfeestlissewege.be

Openluchtconcerten
In juli, augustus en september vinden nog
verschillende openluchtconcerten van Brugse
muziekkorpsen plaats:
- vrijdag 1 juli om 21.00 uur, Markt: duplexconcert
van de stadsbeiaardier met SHW Brugge
- zaterdag 27 augustus om 16.00 uur, Markt:
Cecilia Steenbrugge
- zaterdag 27 augustus om 19.30 uur, Markt:
Scoutsharmonie Sint-Leo
- zaterdag 10 september om 11.00 uur, Markt:
Poldergalm Dudzele
- zaterdag 10 september om 15.00 uur, Markt:
Speelschaar SFX
- zaterdag 10 september om 16.30 uur, Markt:
Cecilia Steenbrugge
- zondag 11 september om 11.00 uur, Markt:
Vermaak na Arbeid Koolkerke
- zondag 11 september om 14.00 uur, Markt:
Showband dINk
- zondag 11 september om 16.00 uur, Markt:
SHW Brugge
- zondag 25 september om 11.00 uur,
Koningin Astridpark: Noordzee Brass Band.
www.brugge.be/evenementen-stad-brugge
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Ontdekkingsfestival AMOK is terug
Stadsfestival AMOK is terug. Van vrijdag 30 september tot en met zondag 9 oktober staan net zoals in de voorbije
drie edities muziek, woord en performance centraal. Het festival, georganiseerd door kunstencentrum KAAP met de
steun van Stad Brugge, staat garant voor ontdekking en wil de stad verbeelden, verklanken en verbinden.
AMOK start naar goede gewoonte met de AMOKathon, een
muzikale marathon op verschillende locaties.
W.E.R.F. Records viert in 2023 zijn dertigste verjaardag en
staat dit jaar in de kijker. Het huislabel van KAAP biedt een
brede selectie van recente releases die de veelzijdigheid en
uitzonderlijke kwaliteit van de Belgische `jazz and beyond’scene extra in de verf zetten.
Zo is er het premièreconcert van de nieuwe plaat van MDCIII,
met Mattias De Craene. In avant-première presenteert het
label nieuw werk van de eigenzinnige gitarist Vitja Pauwels.
Ook SPOOK, Don Kapot, Fulco Ottervanger, Karen Willems,
Gratitude Trio, MARIS en aki maken hun opwachting.

MUZIEK LEIDT DE DANS

Tijdens het festival is er bijzondere aandacht voor muziek.
Daarvoor zorgen onder andere multi-instrumentalist
Alabaster dePlume, saxofoniste Chelsea Carmichael,
pianist Craig Taborn en de Zuid-Afrikaanse drummer Tumi
Mogorosi, die met zijn band de Koninklijke Stadsschouwburg
in vlam zal zetten.
Maar geen muziek zonder dans, daarom haalt AMOK samen
met Dans in Brugge de wonderlijke danssolo van Soa
Ratsifandrihana naar onze stad. Zij zoekt naar wat ‘groove’
voor haar betekent en hoe ze haar ervaring en vertaling ervan
kan verdiepen in bewegingsmateriaal.
Ook APHASIA, een voorstelling van Jelena Jureša (die eerder
dit jaar furore maakte tijdens Kunstenfestivaldesarts) staat
op het programma. Samen met muzikanten Alen en Nenad
Sinkauz en danseres-actrice Ivana Jozić bevraagt Jureša de
dynamiek van polarisering, gehoorzaamheid aan autoriteit
en verleiding tot groepsgeweld. Het publiek loopt vrij rond in
een nachtclubsetting en wordt er geconfronteerd met wat het
betekent om getuige te zijn van geweld.
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DE STAD ONTDEKKEN

Kyoko Scholiers brengt haar walking performance
‘Zone X’ naar de Brugse binnenstad. Tijdens deze
futuristische rondleiding neemt gids Miko vijftien
toeschouwers op sleeptouw door een gebied dat sinds
‘De Ramp van 2034’ werd afgeschermd van de wereld. De
tijd bleef er stilstaan, de lokale bevolking leeft er nog zoals
in de jaren 2020. Het doet wat denken aan het Phonoramaproject dat KAAP met de start van AMOK 2021 lanceerde.
Toen gingen twintig geluiden voor twintig jaar in de grond. De
gedenksteen vind je nog steeds in het Minnewaterpark. De
geluiden worden vrijgelaten op 1 oktober 2041.
In het stedelijk zwembad Jan Guilini word je tijdens AMOK
ondergedompeld in een soundscape van muzikante
Pak Yan Lau. Op zondag 9 oktober vindt er een uniek (en nat)
liveconcert plaats. Neem je zwempak mee en beleef een
bijzonder waterpartijtje.
Op www.amokbrugge.be staat het volledige programma met
alle info.

Stad aan de slag
DANNY VAN VEIRDEGHEM,
TECHNISCH ASSISTENT OPENBAAR DOMEIN
Elke dag bewegen heel wat mensen door onze stad.
Ze komen hier werken, shoppen of de historische
binnenstad bezoeken. In het dynamische Brugge is
netheid essentieel. De Stad heeft dan ook heel wat
medewerkers in dienst die het straatbeeld proper
houden. Danny is een van hen.
“Onze ploeg is verantwoordelijk voor het ledigen van
de openbare afvalmanden in het centrum. We doen
onze rondes met een vuilniswagen of een elektrische
ophaalwagen. Met onze stootkar gaan we op pad om
voetpaden en pleinen afvalvrij te maken.
Onze werkdag start om 8.00 uur. We hebben het meeste
werk in de lente en in de zomer. Dan zijn er namelijk veel
bezoekers en dat betekent meer afval. In het hoogseizoen
moeten we de afvalmanden soms tot vijf keer per dag
leegmaken. Ook op nieuwjaarsdag hebben we veel te doen.
Dan zijn we al van 4.00 uur ’s ochtends in de weer om de
straten en pleinen weer schoon te krijgen.
Vroeger behoorde ook de opkuis na evenementen tot ons
takenpakket, maar die opdracht is nu in handen van andere
collega’s. Zo’n opkuis betekent snel handelen. Inwoners
en bezoekers mogen er zo weinig mogelijk van merken.
Iedereen moet hier ten slotte zorgeloos kunnen genieten
en de stad kunnen bewonderen.
Ik doe mijn werk zeer graag. Ik ben bijna altijd onderweg
en dat ligt me goed. Ik ben zeer geïnteresseerd in alles wat
wielen en een motor heeft. Nieuwe werkvoertuigen test ik
dus altijd met veel plezier uit.”

“We willen de klinkende bijnaam
‘Brugge Die Scone’ alle eer aandoen”
“Onze stad netjes houden is een heuse uitdaging. Zeker
in het toeristisch hoogseizoen moeten we alert blijven.
We moeten vermijden dat de afvalmanden uitpuilen en de
straten moeten er steeds zo opgeruimd mogelijk bij liggen.
Onze job is van groot belang voor de uitstraling van Brugge.
Ik ben ervan overtuigd dat Brugge een van de properste
toeristische steden is en ik ben trots dat ik daaraan kan
bijdragen. Door de krachten te bundelen, zorgen we ervoor
dat Brugge er op zijn mooist bij ligt. We willen de klinkende
bijnaam ‘Brugge Die Scone’ alle eer aandoen. Onze stad is
onze inspanningen meer dan waard.”
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Cultuurseizoen 2022-2023
CULTUURCENTRUM BRUGGE VERLEIDT MET GIGANTISCH CULTUURAANBOD
Ook in het nieuwe cultuurseizoen presenteert Cultuurcentrum Brugge van september 2022 tot juni 2023 de meest
verrijkende en inspirerende initiatieven, concerten, tentoonstellingen en dans-, circus- en theatervoorstellingen.

BRUGOTTA

Cultuurcentrum Brugge blijft een
steunpunt voor Brugse muzikanten
en kunstenaars. Onder het Brugottalabel werkt het Brugse cultuurhuis
verschillende projecten uit die lokaal
talent een prominente plaats geven
in het programma.

HUISKUNSTENAARS
GRAZZHOPPA EN
ALICE VANDERSCHOOT

Net als vorige jaren bouwt
Cultuurcentrum Brugge
het seizoen op rond enkele
huiskunstenaars. Vanaf september
zijn dat dj, hiphopster en turntablist
Grazzhoppa en beeldend kunstenaar
Alice Vanderschoot.
Beiden zijn artistieke duizendpoten
die nieuwe creaties maken. Ze
spelen ook op een verrassende
manier in op de voorstellingen,
tentoonstellingen, activiteiten
en festivals die in het nieuwe
cultuurseizoen plaatsvinden.

CIRCUS

Cultuurcentrum Brugge opent
sinds enkele jaren de magische
poorten van de indrukwekkende
circuswereld. Ga binnen, wees
verbaasd en geprikkeld en geniet.
Met onder meer Groupe acrobatique
de Tanger, Kurt Demey / Rode Boom,
Nicholas, Collectief dOFt, Kolja
Huneck en Gravity & Other Myths.
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CONCERTEN

Nestel je in de zetels van de
Koninklijke Stadsschouwburg,
MaZ of Daverlo voor een van de
feestelijke, bijzondere of intieme
concerten.
Met onder andere Axelle Red, Stef
Bos, Barbara Dex, Barno Koevoet
& the Duijmschpijkers, B.O.X &
Dez Mona, Bobbi Lu, Fatoumata
Diawara, Flip Kowlier, Fun Lovin’
Criminals, Julien Clerc, Rodrigo
Leão, Günther Neefs, Madeleine
Peyroux, Meskerem Mees,
Mo&Grazz, Ozark Henry, Red Zebra,
Soweto Gospel Choir, The Calicos,
Roel Van Bambost, Raymond van het
Groenewoud en Villagers.

THEATER

De grote verscheidenheid aan
theatervoorstellingen brengt intense
schoonheid, creativiteit en inspiratie.
Laat je verbeelding de vrije loop
tijdens een van de komende
producties.
Met onder meer ‘Once Upon a Time
in de Westhoek’ van Compagnie
Cecilia, ‘EX’ van De Kempvader,
‘EXIT Macbeth’ van NNT, ‘Republiek
van Angst’ van Hassan Khayoon,
‘Vijand van het volk’ van Olympique
Dramatique, ‘De Vloek!’ van de
Roovers, ‘De Kleine Prins’ van
Theater Malpertuis, ‘Who’s Tupac?’
Van Jr.cE.sA.r, NNT & KVS, ‘De
Störm’ van Tutti Fratelli, ‘Moby Dick,
at last Queequeg speaks’ van LOD,
‘Us, (k)now’ van hetpaleis & NTGent/
Dalilla Hermans, ‘Coriolanus’ van
Het Nationale Theater, ‘Glitch’ van
Abattoir Fermé, ‘De Bourgondiërs’
van Bart Van Loo en ‘De Laatste
Ronde!’ van Youp van ’t Hek.
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DANS

Ontdek de allerbeste
dansvoorstellingen van dit moment
en beleef danscreaties van
internationale gevestigde waarden
en nieuwe nationale danshelden.
Met onder andere Akram Khan
Company, Christos Papadopoulos,
Peeping Tom, Jan Martens,
Soa Ratsifandrihana, tout petit,
Tumbleweed, Lisa Vereertbrugghen,
Voetvolk en Ultima Vez.

FAMILIEVOORSTELLINGEN

Jong geleerd is oud gedaan,
dat geldt ook voor cultuur.
Cultuurcentrum Brugge organiseert
bijzondere familievoorstellingen
en laagdrempelige activiteiten voor
de (aller)kleinsten. Verken cultuur
samen met je (klein)kinderen en
beleef fantastische avonturen.
Met onder andere ‘Craquelé’
van Studio Orka, ‘Roodhapje’ van
Theater FroeFroe, ‘WARS’ van Tal
en Thee, ‘DIERenLIED’ van Esmé
Bos & Bart Voet, ‘BAZAR’ van Laika,
‘Vuur/toren’ van hetpaleis & Laika /
Michai Geyzen en ‘PRESS Play.’ van
KOPERGIETERY, KGbe & playField.
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TENTOONSTELLINGEN

Ontdek het boeiende landschap
van actuele beeldende kunst in
Brugge. Naast de verschillende
tentoonstellingen loopt het werk van
huiskunstenaar Alice Vanderschoot
als een rode draad door het hele
seizoen.
Met onder meer Jeremiah Persyn,
SANT 2022, Fabrice Souvereyns,
Alice Vanderschoot en
AiR Biekorf 7.0.

BENIEUWD NAAR ALLE
CULTURELE ACTIVITEITEN
VAN HET NIEUWE
CULTUURSEIZOEN?
Surf dan vliegensvlug naar
www.ccbrugge.be of haal de
gloednieuwe seizoensbrochure
bij Cultuurcentrum Brugge of
In&Uit Brugge.

TICKETS

De ticketverkoop voor
cultuurseizoen 22-23 is gestart.
Je kunt tickets bestellen via
www.ccbrugge.be, aan de
info- en ticketbalie van
Cultuurcentrum Brugge
(Sint-Jakobsstraat 20,
8000 Brugge, 050 44 30 60, van
dinsdag tot en met vrijdag van
13.00 tot 17.00 uur) en bij In&Uit
Brugge (’t Zand 34, 8000 Brugge,
078 15 20 20, openingsuren op
ticketsbrugge.be).
www.ccbrugge.be
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De Schouwburg vertelt Gamefestival
Playtime 20.22
UNIEK BELEVINGSPARCOURS DOOR DE
KONINKLIJKE STADSSCHOUWBURG VAN VRIJDAG
15 JULI TOT EN MET MAANDAG 29 AUGUSTUS,
TELKENS VAN DONDERDAG TOT EN MET
MAANDAG VAN 13.00 TOT 18.00 UUR
Deze zomer opent de Koninklijke Stadsschouwburg weer de
deuren. Cultuurcentrum Brugge nodigt je uit om de magie
van het theater voor, op en achter het podium te ervaren.
Elke plek zit boordevol geschiedenis, objecten, muziek en
anekdotes die Cultuurcentrum Brugge graag met je deelt.
Sluip door de oude catacomben, verken de artiestenloges of
sta in de spotlights op de scène. Ook de jongsten halen hun
hart op in een interactief kinderparcours.
Bezoek het parcours zelfstandig, boek een rondleiding of laat
je verleiden door de exclusieve brunchformule en combineer
een bezoek aan het parcours met een brunch in de
19de-eeuwse foyer.
‘De Schouwburg vertelt’ is gratis voor Bruggelingen.
Ontdek het aanvullende aanbod van rondleidingen en speciale
bezoekformules op ccbrugge.be.
ccbrugge.be
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Cultuurcentrum Brugge opent het nieuwe cultuurseizoen met
de derde editie van het gratis gamefestival Playtime 20.22. Van
vrijdag 16 tot en met zondag 18 september beleef je de meest
waanzinnige gamecreaties in de Koninklijke Stadsschouwburg.
Deze editie stond oorspronkelijk op de planning van maart
2022, maar Cultuurcentrum Brugge besliste om dan enkel
met avatars op stap te gaan in een virtuele Koninklijke
Stadsschouwburg.
In september gooien de medewerkers van het Brugse
cultuurhuis de deuren echt open. Ze stouwen de
Stadsschouwburg vol met verrassende spelinstallaties,
indrukwekkende creaties en innovatieve vondsten. Ze tonen
dat gaming een kunstvorm is die bestaat uit totaalervaringen
vol sterke verhalen, geniale muziek en adembenemende
architectuur.
Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Vanaf augustus vind je het definitieve programma op
www.playtime2022.be.

All the world’s a stage:

het nieuwe Concertgebouwseizoen barst van de verhalen
Dit seizoen kiest het Concertgebouw er bewust voor om de
hoofdrol te geven aan de stoet aan verhalen die er elk seizoen
voorbijtrekt. Daarvoor kun je gaan zitten, maar je mag ook zelf
je relaas doen en je stem toevoegen aan vertelsels van alle
tijden en uit alle windrichtingen.
Dans en muziek putten gretig uit bestaande verhalen zoals
‘De vertellingen van duizend-en-een-nacht’, de gedichten van
Petrarca, een klassieke mythe als ‘Dido en Aeneas’, ‘De Kleine
Zeemeermin’ of de laatste uren van Jezus.
Seizoensdenker Neske Beks heeft bijzondere aandacht voor wat
zwarte auteurs als Toni Morrison en Maya Angelou te vertellen
hebben.
Bepaalde verhalen worden ten grave gedragen en andere
worden geboren. Kunstenaars zoals choreograaf Jan Martens
en auteur Dominique De Groen gaan op zoek naar nieuwe
troostende verhalen als antwoord op onze vaak verontrustende
toekomstbeelden. In dat rijtje past ook seizoenscomponist Kris
Defoort.
Meer actuele thema’s vind je in het muziektheater, onder meer
in een nieuwe editie van muziektheaterfestival All Arias.
Seizoensfotograaf Bas Losekoot weet dan weer dat de verhalen
ook op straat voor het grijpen liggen, daar waar iedere passant
een acteur is in zijn eigen verhaal.
Wie geeft jouw verhaal mee vorm? Geef je kleppers als London
Philharmonic Orchestra, L’Arpeggiata, Akram Khan, Opera
Ballet Vlaanderen en Rosas of Budapest Festival Orchestra een
hoofdstuk? Laat je publiekslievelingen als de Bach Academie,
CLUB Surround en kamermuziekfestival Têtes-à-têtes hun
opwachting maken? Of kies jij voor verrassende plotwendingen?
Kom op verhaal in het Concertgebouw.
www.concertgebouw.be

47

51°20’01.0”N 3°11’52.7”E
Het vissersberoep is sterk afhankelijk van de kracht van de natuur. Onvoorspelbare wateren en barre weersomstandigheden
vormen steeds een uitdaging. Het Visserskruis in Zeebrugge is een eervolle herinnering aan de op zee gebleven vissers.
Op deze bijzondere plek, met uitzicht op de haven en de Noordzee, herdenken we hen met alle respect.
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Schuilt er ook een
politie-inspecteur
in jou?

work.politiebrugge.com
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Wedstrijd
WELKE AMOK-VOORSTELLING SPEELT ZICH AF IN EEN
FICTIEVE NACHTCLUB?
KAAP schenkt twee duotickets weg voor een voorstelling naar
keuze van het AMOK-festival 2022 (zie www.amokbrugge.be).

ANTWOORD VORIGE VRAAG:
Autovrije Zondag vindt dit jaar plaats op 18 september.
De tien strandzeilen werden overhandigd aan de
winnaars.
Voornaam en naam
Adres
E-mail en telefoonnummer
Antwoord wedstrijdvraag

Stuur je antwoord en je keuze voor vrijdag 19 augustus 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.

Keuze voorstelling

Meldingskaart
Ik wil het volgende signaleren (juiste plaats en omschrijving):

MELDINGEN
Er zijn ook andere mogelijkheden
om de Stad iets te melden, zoals:
• Via www.brugge.be/meldpunt
met de drukknop ‘Meldpunt’
• 050 44 8000
• info@brugge.be

Naam
Adres
Telefoon
E-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.

51

Voor klachten over onbehoorlijk
optreden van stadsdiensten is er
de dienst Ombudsman:
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
050 44 80 90
ombudsman@brugge.be

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