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BESTE BRUGGELING

P
Brugge blijft
niet aan de
zijlijn staan

recies een jaar geleden startte uw beleidsploeg met een tournee langs de Brugse buurten. Onder de noemer ‘buurt aan de beurt’ bezochten we in enkele maanden tijd 24
wijken. We stelden ons beleidsprogramma voor, maar legden vooral ons oor te luister.
We gingen met u in gesprek en noteerden uw ideeën, suggesties, bezorgdheden en
wensen over het leven in onze stad. Uw grote opkomst, gemeende interesse en inspirerende
medewerking hebben we ten zeerste gewaardeerd.
Zoals beloofd gingen we met uw inbreng aan de slag en hiervan vindt u een algemene neerslag
in dit nummer. Bovendien krijgt u eerstdaags een folder in de brievenbus, specifiek over uw
buurt. Naast interessante buurtcijfers en -weetjes vindt u er een overzicht van acties die voortspruiten uit uw meldingen.
Intussen blijft ‘buurt aan de beurt’ een levend project. We blijven initiatieven opzetten in de
Brugse buurten en u kunt steeds bij ons terecht via de gekende kanalen.

Uw stadsbestuur en de stadsmedewerkers doen elke dag hun best om het leven en wonen in
Brugge zo aangenaam mogelijk te maken. Soms hebben we uw hulp daarbij hard nodig. In dit
magazine besteden we veel aandacht aan diverse klimaatmaatregelen. Brugge blijft immers
niet aan de zijlijn staan en wil de handen uit de mouwen steken om de stad klimaatneutraal te
maken. Om dit te onderstrepen, wil de Stad het Burgemeestersconvenant 2020-2030 ondertekenen. Daarmee engageren we ons om de lokale CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen
in vergelijking met 2010. Zoals u zult lezen, is ook uw bijdrage daartoe van levensgroot belang.
Ik ben er zeker van dat die samenwerking positieve resultaten zal opleveren, voor ons en de vele
generaties Bruggelingen die na ons komen.

Uw burgemeester,
Dirk De fauw
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BUURT AAN DE BEURT:
SINT-ANDRIES (WEST)
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AIMAN BAHLAWAN
Aiman (57, midden op de foto), zijn vrouw
Diyaa (45, rechts op de foto) en hun vier
kinderen (Gays (14), Sham (19), Nour (23)
en Majd (26, links op de foto) vluchtten
weg voor het oorlogsgeweld in Damascus
(Syrië). In 2014 reisde Aiman via Turkije
naar België. Na zijn erkenning als politiek
vluchteling kwam hij in Brugge terecht. In 2015
volgden Diyaa en de twee jongste kinderen.
Onlangs werd het hele gezin herenigd.
Aiman behaalde een ingenieursdiploma in Lyon. In
Syrië was hij naast ingenieur ook gids voor Franse
en Spaanse toeristen. Naast zijn moedertaal
spreekt hij Engels, Frans, Spaans, Nederlands en
Turks. Die talenkennis leverde hem hier een job op
als hotelreceptionist. Diyaa werkt in de Kringwinkel in Sint-Kruis. Aiman is medeoprichter van twee
vzw’s. De eerste, Chamna, wil de interculturele
uitwisseling tussen België en Syrië bevorderen. De
tweede heet Taranta en heeft Kathleen Nuelant als
drijvende kracht. Op haar woonboot werken nieuwkomers en verschillende partners projecten uit die
allerlei mensen met elkaar verbinden.
WAT VIND JE GOED IN JE BUURT?
Wij wonen in de Pastoriestraat, in een rustige
buurt met weinig problemen. Ik heb zeer goede buren en in het weekend is De Platse een levendige
plek waar ik graag kom. Het voetbal - voor mij dan
vooral Club Brugge - zorgt voor veel sfeer.
WAT IS JE FAVORIETE PLEK?
De verschillende ‘hoekjes en kantjes’ in de buurt
en de gezellige cafeetjes op De Platse. Ik ga er af
en toe iets drinken. Het is fijn om samen te leven
met mensen met verschillende achtergronden. Dat
maakt het leven rijker. Mijn gevoel zat direct goed
in Brugge.
WAAR BEN JE HET MEEST FIER OP?
Sportpark De Koude Keuken vind ik een fantastische plek. Je vindt er alles, van het bos met het
kasteel tot verschillende sportmogelijkheden,
maar je kunt er evengoed tot rust komen. Vooral in
de zomer ga ik er graag naartoe.
WAT WIL JE VERANDEREN IN JE BUURT?
Ik mis hier nog een restaurant met gerechten uit
het Midden-Oosten. Als ik een geschikte locatie zou vinden, zou ik graag een eethuis opstarten met elementen uit de Syrische keuken zoals
falafel, kaviaar van aubergines en shoarma. Ik
zou het ook leuk vinden om hier een buurtcomité
te hebben. Dan zou ik een feestdag voor de buren
mee helpen organiseren.

Sint-Andries (west):
een buurt vol variatie
Gebied: in het zuiden grenzend aan Sint-Michiels en
Zedelgem, in het westen aan Jabbeke, in het noorden
aan Zuienkerke en de deelgemeentes Christus-Koning
en Sint-Pieters en in het oosten aan de Expresweg.
LOPENDE EN GEPLANDE PROJECTEN
- De Knotwilgenlaan wordt heraangelegd (vernieuwing riolering, wegwerkzaamheden, groenaanplant en heraanleg van het speelplein). Een voorontwerp wordt binnenkort voorgelegd aan het schepencollege en later dit jaar
voorgesteld op een infomarkt.
- Na de inspraakvergadering over de Nieuwe SintAnnadreef (voorjaar van 2019) wordt een ontwerp
opgemaakt om voor te leggen aan het schepencollege. De terugkoppeling daarover staat dit voorjaar
gepland.
- Er komen spelprikkels en een picknicktafel in de Pieter
Le Doulxstraat.
- Vorige november zijn de voorbereidende nutswerkzaamheden gestart voor de plaatsing van geluidsschermen langs de N31 Expresweg. Deze zullen een
zestal maanden in beslag nemen. Het Agentschap
Wegen en Verkeer plaatst schermen aan beide kanten
van de N31, tussen de Legeweg en de Koningin Astridlaan. Er komt ook een geluidsscherm aan de westkant
van de N31, ten zuiden van de al geplaatste geluidsschermen aan de Tillegembrug.
- In januari 2020 nam het stadsbestuur na intens overleg met beide Brugse voetbalclubs een beslissing in
het stadiondossier. Club Brugge krijgt de mogelijkheid
om een nieuw stadion te bouwen naast het huidige Jan
Breydelstadion. De site aan de Blankenbergse Steenweg
en de bestemming die deze in het Gewestelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (GRUP) kreeg, laten toe ook voor Cercle
Brugge een nieuw stadion op maat van de vereniging te
realiseren. De Stad engageert zich om deze piste samen
met Cercle Brugge verder uit te werken.
MOBILITEIT
- Er komt een fietsstraat in de Zandstraat, tussen de Gistelse Steenweg en de ventweg van de Expresweg (N31).
- Over de knip in de Doornstraat lees je meer op p. 14.
- Voor de Zandstraat werd een wijkmobiliteitsplan opgemaakt. Eind maart worden de fietsstraat en de zone
30 ingevoerd.
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Het stuk Gistelse Steenweg tussen de Expresweg en de Olympialaan - inclusief De Platse - wordt heraangelegd. Zo ontstaat
een veilige en attractieve doortocht. Een studiebureau is bezig
met de eerste visievormingsplannen. Dit voorjaar vindt een infomarkt plaats die samen met het Agentschap Wegen en Verkeer wordt georganiseerd. Voor de handelaars wordt een apart
overleg gepland. Een timing voor de heraanleg is nog niet gekend.
Randparking P&R Jan Breydel ligt aan het Jan Breydelstadion
in de Olympialaan en heeft honderd parkeerplaatsen. Dit parkeerterrein is niet toegankelijk tijdens de thuismatchen van
Club Brugge en Cercle Brugge. De dichtstbijzijnde bushalte is
'Sint-Andries Kerk' langs de Gistelse Steenweg.

VERENIGINGEN EN VRIJE TIJD
- Sportpark Koude Keuken op Zandstraat 284 beschikt over
(kleuter)speeltoestellen, een avontuurlijke speelplek, een voetbalveld, een basketbalterrein, een Finse piste, skatevoorzieningen en een beachvolleybalzone.
- Sportcomplex Jan Breydel, Koning Leopold III-Laan 50, is de
thuisbasis van Club Brugge en van Cercle Brugge. Het sportcomplex, ook bekend als Olympia, omvat een sport- en judozaal, een skeelerpiste, buitenterreinen en het zwembad Lago
Brugge Olympia. Dit zwemcomplex bestaat uit een topsportbad
van 50 meter en een subtropisch zwemparadijs.
- Cozmix op Zeeweg 96 is het bezoekerscentrum van Volkssterrenwacht Beisbroek. Door de telescopen kun je de sterrenhemel bewonderen.
- Er zijn (kleuter)speeltoestellen in Fort Zevenbergen, de wijk
Hermitage, Domein Tudor (Zeeweg), de Pijpenstrostraat, de
Oude Sint-Annadreef, de Knotwilgenlaan, de Hubrecht De Croock-straat, de Gruitstraat en de Doornstraat.
- In het Coppietersbos (Diksmuidse Heerweg), de wijk Hermitage, Domein Tudor (Zeeweg), de Pijpenstrostraat en de Oude
Sint-Annadreef kun je avontuurlijk spelen.
- In de Oude Sint-Annadreef en de Knotwilgenlaan kun je voetballen.
- In de Oude Sint-Annadreef kun je basketten.
- Speelplek Hermitage is uitgerust voor mindervaliden.
- Er zijn petanquevelden in Sportpark Koude Keuken, de Hermitage, de Diksmuidse Heerweg, de Knotwilgenlaan en de
Heideroosstraat.
- Dit gebied herbergt heel wat sportclubs, zoals de handboogschutters van de Sint-Sebastiaansgilde in Sportpark Koude
Keuken. Koninklijke Hockeyclub Brugge, voetbalvereniging
Eendracht Brugge en de G-voetbalclub vind je in de Koning Leopold III-Laan. Jeugdvoetbalvereniging Sint-Andries heeft zijn
thuisbasis in de Robrecht Van Vlaanderenlaan. Club Brugge en
Cercle Brugge, Seigyo Koryo Karate, de Brugse Zwemkring en
de Brugse Duikclub bevinden zich in Sportcomplex Jan Breydel.
- De vele aanwezige buurtcomités vind je op
www.brugse-buurten.be/buurten.

GEMEENTEAFDELING EN DIENSTENCENTRUM
- Gemeenteafdeling Sint-Andries: Gistelse Steenweg 524,
050 72 70 40, bevolking.sint-andries@brugge.be
- Dienstencentrum Meulewech: Kosterijstraat 40,
050 32 70 91, meulewech@mintus.be
BIBLIOTHEEK
- Bibliotheek Sint-Andries: Gistelse Steenweg 524, 050 72 70 50,
sint-andries.bibliotheek@brugge.be
LOKALE POLITIE
- Gistelse Steenweg 524, 050 47 28 25,
regio-west@police.belgium.eu
- Wijkagent Koude keuken: Wouter Pottier, 0471 13 75 73,
wouter.pottier@police.belgium.eu
- Wijkagent Olympia: Franka Bossier, 0471 13 75 87,
franka.bossier@police.belgium.eu
- Wijkagent wijken Hermitage en Sint-Willibrord: Stefaan Daled,
0471 13 75 23, stefaan.daled@police.belgium.eu
SCHOLEN
- Vrije Basisschool Sint-Lodewijkscollege afdeling Blijmare
(kleuter), Knotwilgenlaan 24, 0487 27 45 44,
www.basisschoolgistelsesteenweg.be
- Vrije Basisschool Sint-Lodewijkscollege Sint-Andries (kleuter,
1ste, 2de en 3de leerjaar), Gistelse Steenweg 440, 050 40 68 90,
www.basisschoolgistelsesteenweg.be
- Vrije Basisschool Sint-Lodewijkscollege afdeling Koude Keuken
(4de, 5de en 6de leerjaar), Koude Keukenstraat 10, 050 40 68 91,
www.basisschoolgistelsesteenweg.be
- GO! Basisschool Freinet De Boomhut, Koning Leopold III-laan
102, 050 39 68 90, www.deboomhut-freinetschool.be
- Stedelijke Basisschool De Triangel, Diksmuidse Heerweg 159,
050 39 13 23, de-triangel.be
- Vrije Basisschool De Zessprong - Sint-Lodewijkscollege,
Doornstraat 3, 050 40 68 77, www.dezessprong.be
- Vrije Basisschool buitengewoon onderwijs Het Anker,
Beisbroekdreef 12, 050 39 09 35, www.de-kade.org
- GO! Buitengewoon Basisonderwijs De Kaproenen afdeling
Sint-Andries, Oorlogsvrijwilligerslaan 2, 050 39 06 23,
mpidekaproenen.be
- GO! School voor buitengewoon secundair onderwijs (SBSO)
De Varens, Nieuwe Sint-Annadreef 27, 050 38 86 60,
www.devarens.be
- Abdijschool van Zevenkerken, Zevenkerken 4, 050 40 61 97,
www.abdijschool.be
- Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartinstituut - ASO, Doornstraat 3,
050 40 68 70, olvh-brugge.be
- Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartinstituut Spes Nostra - BSO,
Gistelse Steenweg 440, 050 40 68 80, olvh-brugge.be
GEMEENSCHAPSWACHTEN
- Wijk Koude Keuken: Katrien Clyncke
- Wijken Olympia, Sint-Willibrord en Hermitage:
Sandrine Weckx, gemeenschapswacht@brugge.be, 050 32 34 97
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SINT-ANDRIES (WEST)
16,07 ha

Sint-Andries (west) heeft een oppervlakte
van 16,07 hectare.

5.110
Deze buurt telt 5.110 brievenbussen.

11.197
Er wonen 11.197 mensen.

Meer weten over dit project?
Contacteer Stad Brugge,
Communicatie & Citymarketing
via communicatie@brugge.be.
Alle actuele info staat op
www.brugge.be/buurtaandebeurt.

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

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

www.brugge.be/buurtaandebeurt
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1 JAAR BUURT AAN DE BEURT
Onder de naam 'buurt aan de beurt' trok het stadsbestuur tussen zondag 24 maart en zondag 7 juli 2019 de Brugse wijken in. Het stadsbestuur
kwam niet alleen zichzelf en het nieuwe beleidsprogramma voorstellen. Het kwam vooral luisteren naar de ideeën, suggesties en bezorgdheden
van de Bruggeling.
Tijdens 24 buurtbezoeken maakten de burgemeester en de schepenen kennis met zo’n 3.500 stadsgenoten. Je kon je laten inspireren door verschillende themahoeken om jouw buurt nog beter te maken of te ontdekken wat er de komende jaren op de planning staat.

HET CONCEPT

WAAROVER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De meldingen gaan vooral over vragen en problemen m.b.t. openbaar
domein, mobiliteit en algemene overlast. Een beknopt overzicht:

Op 24 momenten in alle Brugse buurten
Periode maart tot juli 2019
Voorstelling beleidsploeg en -programma
Themamarkt: dienstverlening in de kijker
Aanspreken van buurtfiguren
Overzicht van projecten in de buurt
Stadsbestuur en diensten gaan in dialoog met de Bruggeling
Luisteren naar suggesties, ideeën, vragen en bezorgdheden
Hapje en drankje
Op woensdagavond, zaterdag- en zondagvoormiddag
Kinderanimatie en bevraging van kinderen en jongeren
Samenwerking tussen Stad Brugge, OCMW, Mintus en politie

CIJFERS EN TEVREDENHEID
3.500 aanwezigen
24 buurtmomenten
145 aanwezigen per sessie
4.000 meldingen periode maart - juli 2019
20-tal meldingen per sessie
145 suggesties
Stijging van het aantal meldingen via het Meldpunt
o Een goede 4.000 meldingen voor de periode 15 maart – 8 juli 2019
(13% meer dan zelfde periode in 2018, toen waren het er 3.590)
o Gemiddeld 19,5 meldingen per ‘buurt aan de beurt’-sessie
o Los van de meldingen, zo’n 145 suggesties
Grote tevredenheid over de buurtbezoeken
o Mogelijkheid tot dialoog
o Ongedwongen sfeer
o Vraag naar meer dialoog rond projecten

Openbaar domein - groen
o Bomen die voor schaduw zorgen
o Hinder van afvallende bladeren op het openbaar domein
o Kleine ongemakken die de Bruggeling in zijn of haar wijk ervaart,
zoals een haag op de openbare weg die moet gesnoeid worden
o Hagen en wildgroei op privédomein
o Onkruid
o Meer groen, bomen en zitbankjes in het straatbeeld
Openbaar domein - wegen
o Losliggende tegels en verzakkingen
o Meer veiligheid en betere voorzieningen voor voetgangers
en fietsers
o Slechte staat van de voetpaden
o Defecte straatverlichting
Mobiliteit
o Wegwerkzaamheden
o Gevaarlijke verkeerssituaties voor zwakke weggebruikers
o Overdreven snelheid en sluiproutes
o Parkeerproblematiek en foutparkeren
o Vraag naar fietsstraten
o Vraag naar aanleg fietspaden
o Een beter georganiseerd openbaar vervoer
Preventie en politie
o Afval en zwerfvuil zoals sigarettenpeuken
o Hondenpoep en loslopende honden
o Nachtlawaai
o Burengeschillen
o Fietsdiefstalpreventie
o Stormschade

DE RESULTATEN
Vanaf deze week ontvang je een folder met de resultaten voor jouw
deelgemeente. Daarin vind je interessante cijfers en buurtweetjes,
aangevuld met de meest voorkomende vragen, suggesties en oplossingen die de Brugse buurtbewoners hebben gemeld tijdens de periode van de buurtbezoeken.
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WE ZETTEN ONS GRAAG VOOR JOU IN
Wil je een probleem melden? Heb je een suggestie voor jouw buurt? Of wil je graag een buurtfeest organiseren?
Stad Brugge helpt je graag verder!
Bomen en groen in jouw straat
Tijdens deze legislatuur zet het stadsbestuur in op meer groen in het
straatbeeld. Stad Brugge pakt het onderhoud en de realisatie van
groen, boomplanting en bossen planmatig aan en maakt groene verbindingen. Zones en kwartieren maken we groener en samen met de
buurtbewoners laat de Stad de buurten bloeien. Zo betrekken we je
actief bij bebloeming, het beheer van volkstuintjes en de realisatie
van tuinstraten.
Met extra bloembollen in de groenzones zorgen we voor een mooie bloemenpracht, het hele jaar door. Daarnaast is er meer aandacht voor vaste
beplanting en eenjarige aanplantingen. Jaarlijks planten we heel wat
nieuwe bomen aan en komen er bankjes bij op het openbaar domein.

Slecht wegdek en voetpaden
Binnen de dienst Openbaar domein gaat een team aan de slag om kleine
mobiliteitsknelpunten efficiënt en snel aan te pakken: dat kan bijvoorbeeld door het beschadigde of versleten wegdek te herstellen, voorsorteerstroken te verlengen en verkeerslichten efficiënter af te stellen.

Geen zwerfvuil meer in jouw straat
Stad Brugge is dagelijks in de weer voor een leefbaar en proper openbaar
domein, maar kan dat niet zonder jouw hulp. Organiseer een opruimactie
met je buurt, je vrienden, je comité, je vereniging, je school of je werkgever. De Stad ondersteunt je met gratis materiaal en haalt alle vuilnis op.
Alle info staat op www.brugge.be/fanvanbruggeoltiedschoane.

Buurtfeesten
Wil je graag een buurtcomité oprichten en een buurtfeest opstarten? Of
wil je weten welke (financiële) ondersteuningen Stad Brugge aanbiedt
voor brugse buurtcomités?
Neem zeker een kijkje op www.brugse-buurten.be

Te hoge snelheid en sluipverkeer
Stad Brugge organiseert een overleg met onder meer handelaars, werkgevers, scholen en de Vlaamse overheid over het mobiliteitsplan en denkt
aan alle weggebruikers. Doel is om doorgaand zwaar verkeer en sluipverkeer, via aanpassingen aan de infrastructuur, zoveel mogelijk uit de
woonwijken te weren.

www.brugge.be/buurtaandebeurt

Speelstraat
Een speelstraat is een straat waar kinderen naar hartenlust buiten kunnen spelen. De kinderen zijn er écht de koning van de straat. Zo wordt de
straat verkeersvrij gemaakt en kun je leuk spelmateriaal lenen om er een
onvergetelijk buitenspeelmoment van te maken. Wil je ook een speelstraat organiseren? Alle info op www.brugge.be/speelstraat-aanvragen.

Meldpunt tegen eenzaamheid
Brugge heeft een centraal meldpunt tegen eenzaamheid. Vermoed
je bijvoorbeeld dat je buur in isolement leeft? Contacteer dan dit
Meldpunt op 050 44 8000 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur) of via
www.brugge.be/meldpunt. Hulpverleners gaan met de info aan de slag.
Hoplr
Vraag hulp aan je buren of leer ze beter kennen via Hoplr het online sociale netwerk voor en door je buurt. Meer dan 250.000 huishoudens in
België en Nederland gebruiken het al.
Surf naar hoplr.com en/of gebruik de app.
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21 MAART: SAMEN TEGEN RACISME RUIM MEE HET STRAND OP TIJDENS
EN DISCRIMINATIE
DE ELFDE ENECO CLEAN BEACH CUP
IN ZEEBRUGGE OP 22 MAART
Wie dacht dat het strand na tien edities opruimen intussen wel proper
zou zijn, heeft het grondig mis. Nog steeds belandt er jaarlijks meer dan
12 miljoen ton plastic in zee. Een deel daarvan spoelt terug aan op onze
stranden. De wereld en het milieu schreeuwen om onze hulp.
Tijdens de Eneco Clean Beach Cup – elke eerste zondag van de lente slaan honderden vrijwilligers, Belgische surfers en Eneco de handen
in elkaar om afval te weren van onze stranden. Vorig jaar verzamelden
7.500 deelnemers meer dan 11,5 ton afval tussen De Panne en KnokkeHeist en in enkele gemeentes in Frankrijk en Nederland.

HOOFDLOCATIE ZEEBRUGGE

Dit jaar is Zeebrugge de hoofdlocatie van de Eneco Clean Beach Cup.
Dit evenement zal het hoogtepunt zijn van een grote opkuiscampagne
in het kader van Brugge Oltied Schoane. Daarover vind je meer info op
de achterzijde van dit magazine.
Kom met je familie, vrienden of collega's op zondag 22 maart tussen
13.00 en 18.00 uur naar surfclub Icarus aan de Zeebrugse Zeedijk, help
het strand opruimen en geniet van talloze animaties, optredens en zoveel meer.
Schrijf gratis in via enecocleanbeachcup.be/nl/deelnemen en haal een
opruimpakket en een fluohesje van de Eneco Clean Beach Cup in een
van de deelnemende surfclubs.

Zaterdag 21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Ook Brugge staat stil bij de ongelijkheid waarmee stadsgenoten
vandaag nog worden geconfronteerd.
Stad Brugge wil zijn engagement onderstrepen en zich in 2020 aansluiten bij de European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR). ECCAR
is een Europees netwerk van steden die zich verenigen in de strijd tegen
racisme. Met de steun van Unia werken het stadsbestuur en lokale organisaties allerlei acties uit rond dit thema. Zo bouwen we samen aan een
verdraagzame stad waar plaats is voor iedereen, ongeacht de herkomst
of achtergrond. Alle info vind je op www.brugge.be/eccar.
Dit jaar ligt de focus op onderwijs. De activiteit ‘look alike’ van School
Zonder Racisme brengt anderstalige kinderen uit de Brugse OKANscholen in contact met leerlingen uit het secundair zonder vreemde herkomst. OKAN staat voor OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers.
Verbindende activiteiten geven de deelnemers de kans om elkaar beter
te leren kennen. Zo ontstaat er in de Brugse scholen een positief klimaat
dat onze gemeenschappelijke punten benadrukt en niet onze verschillen.
Ben je zelf slachtoffer of getuige van racisme of discriminatie? Surf
naar www.unia.be en vul het meldingsformulier in of bel gratis naar
0800 12 800. Mailen naar brugge@unia.be kan ook. Een medewerker
zoekt samen met jou naar een oplossing. Vond je intussen een oplossing of wil je er niet verder op ingaan, meld het dan ook. Zo krijgen Unia
en de Stad een beter zicht op discriminatie in Brugge en kunnen ze
racisme en discriminatie beter en gerichter aanpakken.
www.brugge.be/unia
www.brugge.be/eccar

Surfclub Icarus, Zeedijk 50, 8380 Zeebrugge
www.enecocleanbeachcup.be
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DIGISENIOR IN APRIL EN MEI
Op woensdagen 29 april en 6 en 13 mei maken leerlingen van het zesde
jaar informatica van het VHSI senioren wegwijs in de digitale wereld,
telkens van 9.30 tot 11.30 uur (onthaal vanaf 9.00 uur). In het VHSI zijn
er twee lessen over de iPad thuis en op reis, handige apps en sociale
media. De derde les vindt plaats in Hoofdbibliotheek De Biekorf en gaat
onder meer over opzoeken op het internet en het gebruik van het digitale zoeksysteem ‘Mijn Bibliotheek’.
Tijdens de lessen krijgen de senioren individuele ondersteuning van een
student. Alle deelnemers ontvangen een syllabus. Eenmaal thuis kunnen ze rekenen op de mobiele digibrigade: studenten die computerproblemen komen oplossen.
Deelnemen kost 5 euro per persoon. Inschrijven doe je via 050 40 68 68
of vhsi@vhsi.be. Er wordt enkel gewerkt met iPad. Vermeld dus zeker of
je je eigen toestel meeneemt. Er kunnen veertien cursisten deelnemen
die geen iPad bezitten.
VHSI, Spoorwegstraat 14/7, 8200 Sint-Michiels
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge

brugge.be

ALS DE KAT VAN HUIS IS…
STERILISEREN EN CASTREREN

Het steriliseren van katten is in ons land al een tijdje wettelijk verplicht. Sinds 1 april 2018 moeten kittens worden gesteriliseerd voor ze
5 maanden oud zijn. Katten die werden geboren tussen 31 augustus
2014 en 1 april 2018 moesten voor 1 januari 2020 worden gesteriliseerd.
Indien dit nog niet gebeurde, breng je dit best zo snel mogelijk in orde.
Ook wie oudere katten heeft, laat die beter steriliseren, al is dit niet
wettelijk verplicht.
Sterilisatie zorgt niet alleen voor minder zwerfkatten, een gesteriliseerde kat leeft ook gezonder. Onder invloed van hormonen gaan katten zich vaak vervelend en roekeloos gedragen. Castratie of sterilisatie
voorkomt deze problemen of lost ze op. Het geeft katten rust en maakt
hen aangenamere huisdieren. Een ander groot voordeel is dat je niet
opgezadeld wordt met een ongewenst nestje. De poezenpil is immers
niet 100% betrouwbaar en heeft veel (mogelijk dodelijke) bijwerkingen.

CHIPPEN EN REGISTEREN

Katten die op 1 november 2017 ouder waren dan twaalf weken, moeten
wettelijk gezien niet geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Voor eigenaar
en dier is het toch beter als dit wel zo is. Eenmaal teruggevonden, worden geregistreerde katten sneller met hun baasjes herenigd.
www.brugge.be/verplichte-identificatie-registratie-en-sterilisatie-van-katten
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HELP DE DIEREN EN
BRENG KNELPUNTEN IN KAART

RED EGELS MET EEN EGELSTRAAT
EN EGELWEGELS

In het vroege voorjaar verhuizen amfibieën massaal van hun
overwinteringslocaties naar de voortplantingspoelen. Omdat ze
daarbij vaak drukke straten oversteken, worden veel padden,
kikkers en salamanders overreden.
Om dit te vermijden, werden op verschillende plaatsen tunnels
aangelegd. Er vinden ook overzetacties plaats om de amfibieën
veilig naar de overkant te helpen.

In zijn streven naar een gezonde stedelijke natuur stapt het stadsbestuur ook mee in het project ‘Egelstraat’. Deze campagne wil het aantal
overreden egels stevig terugdringen. Op www.dierenonderdewielen.be
kun je meldingen van aangereden dieren ingeven. De egel is een van de
meest gemelde verkeersslachtoffers op dit meldpunt.

In Brugge zijn er nog een aantal plaatsen zonder veilige oversteek. Om een beter beeld te krijgen van deze knelpunten willen de Stad en Natuurpunt Studie deze in kaart brengen. Ze
rekenen op jouw hulp om op toptrekdagen de belangrijkste
‘zwarte punten’ in Brugge in kaart brengen. Er is geen speciale
voorkennis vereist.
Geïnteresseerd?
Neem contact op via simon.feys@natuurpunt.be.

Egels zijn nuttige dieren die zich onder meer voeden met slakken uit
de tuin. Omdat tuinen steeds hermetischer worden afgesloten, moeten
egels vaak de straat op om ze te bereiken, met alle gevolgen vandien.
Met de Egelstraatcampagne willen Stad Brugge en Natuurpunt de
Bruggelingen bewustmaken van dit probleem en hun hulp inroepen.
De Stad vraagt aan de Bruggelingen om hun tuinen met elkaar te verbinden met een ‘Egelwegel’. Dit is een opening van 15 centimeter op 15
in of onder de tuinomheining die egels een veilige doorgang biedt. Wie
zo’n wegel maakt, kan zolang de voorraad strekt een Egelwegelbordje
afhalen in het Huis van de Bruggeling of bij het Brugse Egelteam. Zo’n
bordje kun je boven de doorgang plaatsen.

www.natuurpunt.be
info@natuurpunt.be
Waarnemingen van overreden dieren kun je ingeven op
www.waarnemingen.be, onder ‘Activiteit’, optie ‘verkeersslachtoffer’.

Natuurpunt zoekt enthousiaste vrijwilligers voor het Brugse
Egelteam. Dit team helpt bij het maken van Egelwegels en
het controleren van bestaande doorgangen en zorgt voor
Egelwegel- en Egelstraatbordjes.
Geïnteresseerd? Mail naar openbaardomein@brugge.be.
Natuurpunt geeft een korte opleiding in het voorjaar.
Tips en info vind je op www.egelstraat.be.

Zodra tien tuinen in dezelfde straat via Egelwegels met elkaar verbonden zijn, wordt de straat uitgeroepen tot een Egelstraat. Mail naar
openbaardomein@brugge.be als jouw straat in aanmerking komt. Het
Egelteam komt dan langs om het Egelstraatbord op te hangen.
openbaardomein@brugge.be
www.egelstraat.be
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT
De volgende organisaties zijn op zoek naar geëngageerde
vrijwilligers. Misschien zit er iets bij voor jou?

RIJBUDDY’S
Ben jij een voorbeeldige chauffeur? Heb jij minstens acht
jaar je rijbewijs? Kun jij de kalmte bewaren in de auto? Wil
jij iemand iets bijbrengen en wegwijs maken in het drukke
verkeer? Sta je open voor mensen van alle leeftijden en verschillende culturen? Zo ja, dan ben jij de perfecte rijbuddy
voor de dienst Tewerkstelling van het OCMW.
OCMW Dienst Tewerkstelling
Sien Van Vlaenderen
050 32 74 47
Sien.VanVlaenderen@ocmw-brugge.be

BIJLES MET IMPACT
Komerbi wil het beste in jongeren naar boven halen door
hen in Brugge een leerplatform aan te bieden. Heb je expertise die je wilt delen? Ben je bereid om twee uur per
week het verschil te maken? Wil je kinderen en jongeren
coachen in wiskunde, Nederlands, Frans of andere vakken?
Dan ben je de geschikte coach'erbi!
Komerbi Brugge
Nora Belhadi
0477 94 18 41
komerbibrugge@gmail.com

OP ZOEK NAAR MEER VRIJWILLIGERSWERK? MAAK EEN PROFIEL AAN OP
WWW.BRUGGE.BE/VRIJWILLIGERSWERK EN
BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE RECENTSTE VACATURES.
VRIJWILLIGERSCENTRALE
KRAANPLEIN 6, 8000 BRUGGE
VRIJWILLIGERSCENTRALE@BRUGGE.BE
050 44 82 22

FIETSBREVETTEN: HELPERS GEZOCHT
De Stad zoekt vrijwilligers die twaalfjarige fietsers willen
observeren terwijl ze hun fietsbrevetten proberen te behalen. Het fietsexamen vindt plaats langs een bewegwijzerde
verkeerseducatieve route (VERO). Een VERO is een route
van 5 à 6 kilometer waarlangs leerlingen van 10 tot 12 jaar
het fietsen in het echte verkeer kunnen oefenen.
Tijdens een fietsexamen staan een achttiental vrijwilligers langs het parcours. Zij observeren en evalueren de
fietsers met behulp van een formulier. Elke examensessie
duurt een halve dag. In de voormiddag is dit van 8.15 tot
11.45 uur, in de namiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Voor de
start van elke sessie krijgen de observatoren een korte
briefing.
LOCATIES EN DATA
Assebroek: donderdag 7 en vrijdag 8 mei
(telkens voor- en namiddag)
Sint-Andries: donderdag 14 (voor- en namiddag) en
vrijdagvoormiddag 15 mei
Sint-Pieters: dinsdagvoormiddag 19 mei
Sint-Michiels: donderdagvoormiddag 28 mei en
vrijdagvoormiddag 29 mei
Kandidaat-vrijwilligers moeten zich minimum een halve
dag kunnen vrijmaken.
piet.verroens@brugge.be
050 44 80 94
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NIEUW BRUGS
ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN
Eind 2019 keurde de Zonale Veiligheidsraad het nieuwe
Brugse veiligheidsplan voor 2020-2025 goed. Dit politieplan is de komende jaren een leidraad voor de werking
van het Brugse politiekorps.
Het Brugs zonaal veiligheidsplan omschrijft de rol van de
politie als belangrijke speler in de veiligheidsketting. Het
zoomt ook dieper in op de verdere uitbouw van interventie
en de wijkwerking en licht toe hoe technologische middelen het politiewerk nog efficiënter kunnen maken.
Strategische uitdagingen worden aangevuld met enkele
prioriteiten, zoals inbraak in gebouwen aanpakken, tegen drugsgerelateerde criminaliteit optreden, controles
uitvoeren op rijden onder invloed van alcohol of drugs,
informaticacriminaliteit bestrijden en de leefbaarheid en
veiligheid in Zeebrugge verbeteren.
Deze keuzes zijn gebaseerd op een lokale veiligheidsdiagnose. Die analyse vertrekt vanuit objectieve data (zoals
criminaliteitscijfers) en subjectieve gegevens (zoals resultaten van een bevraging over het (on)veiligheidsgevoel).
De Brugse Zonale Veiligheidsraad keurde het plan alvast
unaniem goed. Nu is het aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie om het op hun beurt te valideren.
Ook het Brugse preventiebeleid wordt hierop afgestemd.
www.politiebrugge.be/over-ons/organisatie/zonaal-veiligheidsplan

PROEFPROJECTEN KNIP
DOORNSTRAAT EN
SPARRENSTRAAT
In de Doornstraat en de Sparrenstraat voert de Stad
binnenkort een knip of filter in. Paaltjes of bloembakken zullen beide straten afsluiten voor gemotoriseerd
verkeer, behalve voor bromfietsen, voetgangers en
fietsers. Het gaat om proefprojecten.

PROEFPROJECT KNIP DOORNSTRAAT

Zowel op werk- en schooldagen als tijdens de weekends is de Doornstraat in Sint-Andries een drukke
fietsroute tussen Brugge en Varsenare. De straat
wordt ook vaak gebruikt door automobilisten die via
deze straat de drukkere Gistelse Steenweg willen vermijden. Dit sluipverkeer bezorgt de fietsers een onveilig gevoel en weegt op de leefbaarheid in de buurt.
Daarom slaan Stad Brugge en het Jabbeekse gemeentebestuur de handen in elkaar om deze route
fietsvriendelijker te maken. In de bebouwde kom van
Sint-Andries bestaan al fietssuggestiestroken en nu
zullen fietspictogrammen ook buiten de bebouwde
kom de fietsroute aanduiden.
Om de situatie grondig aan te pakken, besloten beide
besturen om de circulatie aan te passen. Daarom
wordt de Doornstraat aan het kasteel Foreest (tussen
de kruispunten Zeeweg en Nieuwe Sint-Annadreef)
van vrijdag 17 april tot en met vrijdag 17 juli geknipt
voor het gemotoriseerde verkeer.

PROEFPROJECT KNIP SPARRENSTRAAT

Vorig jaar kreeg de Stad verschillende meldingen
over voertuigen die met een hoge snelheid door de
Sparrenstraat in Assebroek reden. Een verkeersonderzoek van de dienst Mobiliteit en de lokale politie
leerde dat dit vooral zo was tussen de Lorreinendreef
en de Engelendalelaan. Hetzelfde onderzoek wees uit
dat de Sparrenstraat als sluiproute wordt gebruikt.
Uit een bewonersbevraging bleek dat de buurtbewoners voor de invoering van een knip zijn. Daarom besliste het stadsbestuur om de Sparrenstraat ter hoogte van de Astridlaan te knippen voor het gemotoriseerd
verkeer. De Sparrenstraat inrijden zal enkel kunnen
langs de Engelendalelaan of de Lorreinendreef. De
knip wordt ingevoerd van donderdag 30 april tot en met
vrijdag 31 juli.

VOLGENDE STAPPEN

Na bewonersbevragingen en verkeerstellingen worden de proefprojecten geëvalueerd. Tegelijk wordt
onderzocht of het verkeer zich verplaatst naar andere
straten. In het najaar wordt beslist over de definitieve
invoer van de knippen.
www.brugge.be/openbare-werken
www.brugge.be/inspraaksintandries
www.brugge.be/inspraakassebroek
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WERKZAAMHEDEN GESTART
AAN RIOLERING KATELIJNESTRAAT

CAMBIO BREIDT UIT
IN DE BINNENSTAD
Om de mobiliteit in Brugge te verduurzamen en de verkeersleefbaarheid te verhogen, wil de Stad het autodelen stimuleren. Dit systeem leidt tot een bewuster verplaatsingsgedrag en
vermindert de parkeerdruk in en rond de stad.
In oktober 2004 opende Cambio hier zijn eerste autodeelstandplaatsen. Het bedrijf had tot voor kort zestien deelwagens op
tien vaste standplaatsen in en rond Brugge. Onlangs kwamen
er twee deelstandplaatsen bij.

In februari zijn de rioleringswerkzaamheden en de heraanleg van de
Katelijnestraat gestart. De aannemer werkt in fasen om de hinder te
beperken. Het hele project zal ruim dertien maanden in beslag nemen.
De eerste fase duurt normaal gezien tot eind maart, met een werfzone
tussen de Katelijnepoort en de Visspaanstraat. Daarom zijn de Bargeweg, Katelijnevest, Visspaanstraat, Gentpoortvest en Katelijnepoort afgesloten voor het verkeer.
Voor het auto- en fietsverkeer werden omleidingsroutes uitgestippeld.
Naar de stad toe verloopt het verkeer via de ring, de Zuidzandstraat, het
Sint-Salvatorskerkhof, de Heilige-Geeststraat, de Gruuthusestraat, de
Dijver, de Eekhoutstraat, de Garenmarkt, de Nieuwe Gentweg en de Katelijnestraat. Vanuit de stad loopt het traject vanaf de Arsenaalstraat naar
’t Sashuys, de Professor Dr. J. Sebrechtsstraat en de Oostmeers naar
de ring. Bussen en zwaar verkeer mogen deze laatste route niet volgen.
De Katelijnestraat is ook tijdens de weekends onderbroken voor het
autoverkeer. Fietsers moeten afstappen aan de aansluiting BargewegKatelijnepoort-Gentpoortvest. Het fietspad tussen de Begijnenvest en
de Gentpoortvest is onderbroken aan de Katelijnestraat. Om het centrum te verlaten, moeten fietsers afstappen aan de Katelijnepoort en de
smalle doorgang nemen.
www.brugge.be/katelijnestraat-arsenaalstraat

Voor de ene deelwagen in de Bapaumestraat bleek de vraag
groter dan het aanbod. Daarom werd ruimte gemaakt voor een
tweede deelwagen. Op het Guido Gezelleplein komt een volledig
nieuwe standplaats waardoor de autodeelstandplaatsen over de
hele binnenstad gespreid zijn. Later dit jaar plaatst Cambio de
eerste elektrische deelwagen in Brugge op het Sint-Jansplein.

OVERZICHT AANBOD AUTODEELWAGENS
Centrum: Sint-Jansplein (1), P Centrum Station (2),
B-parking Station kant Sint-Michiels (5), Gentpoort
(1), Bapaumestraat (2), Potterierei/Dampoortbrug
(tijdelijk verplaatst naar de Wulpenstraat) (1), Guido
Gezelleplein (1)
Sint-Andries: Canadaplein (2)
Assebroek: Gaston Roelandtsplein (1)
Christus-Koning: Graaf Visartpark (1) en Werfplein (1)

www.brugge.be/mobiliteit-en-verkeer
www.cambio.be
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ELIA START MET WERKZAAMHEDEN OP N9 TUSSEN
BRUGGE EN SIJSELE
In maart start Elia met de aanleg van nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels (36kV) tussen Brugge en Sijsele. Het project moet de bevoorrading
in de regio rond Brugge blijven garanderen.
De werkzaamheden zullen normaal gezien een jaar duren en worden uitgevoerd in verschillende fasen, met open sleuven van 500 tot 800 meter
per fase. De ingrepen vinden grotendeels plaats op de middenstrook van de Maalse Steenweg (N9), waardoor de verkeershinder tot een minimum
beperkt wordt. Het verkeer blijft in beide richtingen mogelijk, maar het aantal keerpunten wordt beperkt. De handelszaken blijven bereikbaar.

Fase 1
Speelpleinlaan tot Maalse Steenweg (kruising Vredestraat)
9 maart 2020 – eind mei 2020

Fase 2
Maalse Steenweg (kruising Vredestraat tot huisnummer 267)
begin mei 2020 – eind juli 2020

Fase 3
Maalse Steenweg (ter hoogte van huisnummer 267 tot huisnummer 337)
half augustus 2020 – half oktober 2020

Fase 4
Maalse Steenweg (ter hoogte van huisnummer 337 tot huisnummer 459)
half september 2020 – eind december 2020

Fase 5
Maalse Steenweg (ter hoogte van huisnummer 459 tot achter kruising
met Pelderijnstraat)
begin januari 2021 – eind april 2021

0800 11 089
www.elia.be

Fase 6
Maalse Steenweg (achter kruising met Pelderijnstraat) – Vossenberg
(ter hoogte van huisnummer 2)
begin januari 2021 – eind april 2021

Fase 7
Vossenberg – Zwinstraat (ter hoogte van kruising Kerkweg)
half oktober 2020 – eind december 2020

Fase 8
Zwinstraat (ter hoogte van kruising Kerkweg) – Kerkweg (ter hoogte van
huisnummer 23)
half augustus 2020 – eind oktober 2020

Fase 9
Kerkweg (ter hoogte van huisnummer 23) – Elia onderstation Sijsele
begin mei 2020 – eind juli 2020
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TWEEDE PROCESNOTA
OMSCHRIJFT VERDERE
STAPPEN VOOR GRUP VENTILUS

brugge.be

WEEK VAN DE MARKT
Tijdens de Week van de Markt, van maandag
6 tot en met zondag 12 april, zetten de marktkramers van de maandag-, woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagmarkt hun klanten
stevig in de bloemetjes. Er vallen ook mooie
prijzen te winnen. Om deel te nemen, deponeer je het ingevulde deelnemingsformulier
in de wedstrijdurne aan de promostand op de
markt. Het formulier krijg je van de marktkramer bij wie je producten hebt gekocht.
Winnaars worden na afloop van de Week van
de Markt op de hoogte gebracht.

Ventilus is een samenwerking tussen het Departement Omgeving van
de Vlaamse Overheid en Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet. Het project moet in West-Vlaanderen een elektriciteitsnet met hernieuwbare energie realiseren. Dit brengt veel uitdagingen
met zich mee.
Eind vorig jaar nam de Vlaamse Regering kennis van de tweede procesnota over het hoogspanningsproject Ventilus. Daarin wordt vermeld
dat er een bijkomende tussenstap komt in de procedure voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Naar aanleiding van de
reacties tijdens het inspraaktraject worden enkele bijkomende acties
gelanceerd. Die moeten duidelijke antwoorden geven op vragen over de
technologiekeuze, de waardevermindering van het patrimonium en de
gevolgen voor de gezondheid, de landbouw en de vogelpopulatie.

DUBBELCHECK VAN TECHNOLOGIESTUDIE

Tijdens het inspraaktraject kwam de vraag om het project ondergronds
te brengen. Het Vlaamse Departement Omgeving brengt onafhankelijke
experten en vertegenwoordigers van gemeenten, omwonenden, het
middenveld en Elia samen om deze mogelijkheid nog eens te onderzoeken. Er wordt een specialist aangesteld om deze oefening te begeleiden en om te zorgen dat de discussies begrijpelijk blijven voor alle
betrokkenen.

ANDERE PROCESSEN WORDEN OPGESTART

Over het thema landbouw wordt wetenschappelijke kennis aangevuld
met ervaringen van landbouwers die onder een hoogspanningslijn
wonen en werken. Gezondheidsspecialisten maken een overzicht van
de wetenschappelijke kennis over de invloed van hoogspanning op de
gezondheid. De natuurverenigingen Natagora en Natuurpunt brengen
‘draadslachtoffers’ (vogels die sterven door tegen een hoogspanningslijn aan te vliegen) in kaart en onderzoeken hoe eraan kan worden verholpen. Ten slotte zal Elia haar vergoedingspolitiek aftoetsen bij enkele
experten en die opnieuw evalueren.
www.ventilus.be

www.brugge.be/openbare-markten
www.west-vlaanderen.be
www.oowvm.be

INTERVIEW
Ilse Snick, economic development manager Stad Brugge

E

r was al enkele jaren vraag naar en sinds
1 december 2019 is het zover: Stad Brugge
heeft met Ilse Snick voor het eerst een centrummanager. Daarvoor stond Ilse (46) vijf
jaar aan het hoofd van het centrummanagement
in Oostende, maar ze ruilde deze functie in voor
een nieuwe uitdaging als economic development
manager in Brugge. De eerste jaren zal zij ten
volle de rol van centrummanager op zich nemen.
Als ‘retailexperte’ heeft Ilse de nodige internationale ervaring opgedaan. Deze expertise zal ze
inzetten om van Brugge de winkelstad bij uitstek
te maken en om nieuwe hippe winkelconcepten
te overtuigen van de unieke mogelijkheden in
onze stad.

Wat zijn voor jou de troeven van Brugge als shoppingstad en hoe wil je ze extra in de verf zetten?
ILSE SNICK Brugge heeft bijzonder veel te bieden. Er is een mix van ketenwinkels en originele
adresjes. Daarnaast heb je het concept Local
Heroes: een uniek aanbod waarvoor shoppers
speciaal naar Brugge komen. Ook de stad zelf
spreekt tot de verbeelding. Brugge is een van
de mooiste steden ter wereld. Dat onze winkelstraten middenin dit prachtige historische kader
liggen, is een absolute meerwaarde. We moeten
deze troeven de komende maanden en jaren extra promoten. Het toeristische imago van de stad
is heel belangrijk, maar we willen Brugge ook
duidelijk op de kaart zetten als trendy en verrassende shoppingstad.
Brugge is niet zozeer een winkelstad met grote
leegstand, maar er dreigt wel een soort monocultuur. Hoe wil je dit aanpakken?
I. SNICK We gaan hard inzetten op het aantrekken
van originele en vernieuwende winkelconcepten.
Een gevarieerd aanbod moet shoppers blijven verrassen. Een centrummanager is een aanspreekpunt voor de retail en is een extra service van de
Stad voor de handelaars. Brugge is immers een ondernemende stad en een stad voor ondernemers.
Hoe vermijd je dat winkels naar de rand van de
stad trekken?
I. SNICK Kernversterking is een cruciaal gegeven,
zowel in de binnenstad als in de kernen van de
deelgemeenten. Een actieve en bloeiende handel
in de binnenstad maakt de stadskern levendig en
vitaal. De retail in de binnenstad en de zaken aan de
rand zijn aanvullend en dat moeten we zo houden.
Het kan de bedoeling niet zijn dat deze twee sectoren elkaar gaan beconcurreren.

www.brugge.be/economie

Brugge is een
ondernemende
stad en een stad
voor ondernemers

Hoe wil je de consument overtuigen om te kopen
bij lokale handelaars?
I. SNICK Brugge heeft heel wat originele winkeladresjes. Met onze campagne Local Love zetten we
die extra in de kijker. De uitbaters investeren elke
dag in hun zaak en dus ook in onze stad. Brugge
heeft veel lokale handelaars die net een stapje verder gaan op het vlak van service, beleving of origineel aanbod. Daar zetten we met onze marketing
actief op in.
Hoe wil je omgaan met onlineshoppen?
I. SNICK E-commerce is niet meer weg te denken.
Met de winkels in de binnenstad willen we een
tegenwicht bieden door bijvoorbeeld kwaliteit en
beleving aan te bieden. Een dag shoppen in combinatie met een koffie op een terrasje of een apero
in een van de leuke Brugse horecazaken is toch
veel aantrekkelijker dan iets online te bestellen?
We zullen de mensen redenen geven om in Brugge
te komen winkelen. Het originele en aantrekkelijke
aanbod is er alvast.
Ben jij een shopacholic? Wat zijn jouw favoriete
shoppingadresjes en welke zaken zou jij graag in
Brugge zien?
I. SNICK Ik kom graag in winkels en trek vaak op
verkenning in de winkelstraten. Ik praat regelmatig met de winkeluitbaters en laat me inspireren
op het vlak van nieuwe en trendy winkelconcepten.
Ik ken hier intussen al heel veel fijne en originele
adresjes en kijk ernaar uit om er de komende weken en maanden nog meer te ontdekken en het
aanbod verder te verruimen.
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ACHTSTE MEMORIAL
FERNAND ROELANDS
Op vrijdag 1 mei kunnen boksliefhebbers hun hart ophalen in Sporthal
Tempelhof. Daar organiseert de Brugse boksclub Kings Cobra voor
de achtste keer de Memorial Fernand Roelands. Roelands was een
Brugse bokser die zich in de jaren 70 tot Belgisch en Europees profkampioen kroonde.
De deelnemers komen uit binnen- en buitenland, maar ook deze keer
staan vooral boksers uit Brugge in de ring. Zij komen uit de werking
van de organiserende club. Er treden ook twee Brugse profs aan. Een
van hen is ‘Brugse Beer’ Sergei Ballegeer. Dit aanstormende talent
strijdt later dit jaar voor de Belgische titel.
Sporthal Tempelhof, Tempelhof 57, 8000 Sint-Pieters
www.brugsboksgala.be

AG DRIEDAAGSE
BRUGGE-DE PANNE
DERDE KEER IN BRUGGE
Op woensdag 25 en donderdag 26 maart strijkt het internationale
wielerpeloton voor de derde keer neer in Brugge voor de start van de
AG Driedaagse Brugge-De Panne. Deze wedstrijd maakt deel uit van
de UCI Worldtour.
Voor het startschot weerklinkt op de Markt kunnen supporters en geïnteresseerden een bezoek brengen aan de renners en de wielerkaravaan in het wielrennersdorp op ’t Zand.
Dit jaar werd het parcours wat gewijzigd. De passage door de Moeren
krijgt een prominentere plaats om spektakel en spankracht aan de
wedstrijd toe te voegen.
Vorig jaar ging de zege bij de mannen naar de Nederlander Dylan
Groenewegen. Jonas Van Genechten was de beste Belg met een zevende plaats. Bij de vrouwen ging de zege naar Kirsten Wild, ook uit
Nederland. Onze landgenote Lotte Kopecky werd derde.
www.sport.be/driedaagse/nl
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#BRUGGEBEWEEGT: BEWEEG WANNEER HET JE PAST
Dat bewegen gezond is, weet iedereen. Maar na het werk nog uit je zetel geraken om
actief bezig te zijn, kost vaak veel moeite en voor een wekelijkse sportles of avondwandeling ontbreekt vaak de tijd of de goesting. Vanuit dit idee ontstond het project
#BruggeBeweegt.

SAMEN BEWEGEN

Bewegen is veel leuker als je het samen doet. In groep wandelen, klimmen of kubb
spelen geeft extra motivatie om te starten en het maakt de activiteit een stuk aangenamer. Bewegen is vanzelfsprekender als je samen kunt praten en plezier maken
voor, tijdens of na de activiteit. Dat is wat de #BruggeBeweegt-bende wil stimuleren.
Enthousiaste gangmakers nodigen je via de app #BruggeBeweegt uit om hun
passie en beweeginitiatief te ontdekken. Ook Brugse sportclubs en privéorganisaties worden bij dit project betrokken. Zij passen hun aanbod aan zodat je
flexibel en vrijblijvend kunt proeven van hun activiteiten.

LAAGDREMPELIG EN FLEXIBEL

Bewegen is niet hetzelfde als sporten. Of het nu wandelen, pingpongen, yoga of petanque is: bewegen is actief bezig zijn en tegelijk genieten van het sociaal contact
met vrienden, kennissen of nieuwe mensen.
Vaak heb je het druk en zie je geen gaatjes in je agenda die gelijklopen met een
sportles of de openingsuren van de fitness. Op de #BruggeBeweegt-app zie je snel
wat er in jouw buurt mogelijk is op het moment dat je beschikbaar bent. Het aanbod
is volledig gepersonaliseerd.
Ook als je geen idee hebt van welke vorm van bewegen je ligt, is er geen nood. Je
kunt allerlei activiteiten uittesten via de app #BruggeBeweegt.

EEN TOFFE #BRUGGEBEWEEGT-BENDE

Het voornaamste is dat je veel plezier beleeft aan al dat bewegen. De gangmakers
staan te popelen om je te verwelkomen bij hun bende.
Surf naar www.bruggebeweegt.be voor meer info en ga aan de slag met de app.
www.bruggebeweegt.be

INTERVIEW
Maarten Dhaenekint, G-loper

O

p zondag 26 april vindt de loopklassieker DammeBrugge-Damme plaats. Dit evenement bestaat uit wedstrijden voor jong en oud en de organisatoren mikken
op 1.200 deelnemers. Nieuw dit jaar is de G-run van
2,6 kilometer voor personen met een beperking. De gedreven
G-loper Maarten Dhaenekint van AC Sodibrug bereidt zich intensief voor om aan deze wedstrijd deel te nemen. Hij onderbrak zijn pistetraining voor een kort gesprek.
Maarten, vertel eens wat over jezelf.
MAARTEN DHAENEKINT Ik ben 27 jaar en woon bij mijn ouders in
Sint-Kruis. Overdag ben ik druk in de weer in het dagcentrum van
Oranje vzw in Sijsele. Daar neem ik deel aan tal van crea-, sporten doe-activiteiten. Ik ben ook supporter van Cercle Brugge. In
januari werd ik peter van het dochtertje van mijn broer en dat vind
ik supercool.
Kun je iets vertellen over je beperking?
M. DHAENEKINT Ik heb het Williamssyndroom. Mensen die dat
hebben zijn heel sociaal en worden overal graag gezien. Ik heb het
wel rap koud en warm omdat mijn bloedvaten niet zo goed werken. Als het slecht weer is, lukt het niet goed om te lopen.
Wanneer en door wie ben je beginnen te lopen?
M. DHAENEKINT Mijn twee broers zijn goede lopers en door hen
kreeg ik de loopmicrobe te pakken. Zo kwam ik een zestal jaar geleden terecht bij AC Sodibrug. Even later werd mijn papa ook lid.
Wat vind je leuk aan lopen?
M. DHAENEKINT Ik doe het voor de fantastische kick en wil er
altijd voor gaan, maar ook het sociale aspect is belangrijk. Het is
altijd fijn om bij AC Sodibrug te trainen met de valide mensen. Ik
heb er al veel vrienden. We lachen wat af en we plagen elkaar ook
wel eens, maar dat maakt het plezant. Zelfs bij slecht weer ga ik
langs om wat bij te praten.
Heb je al deelgenomen aan Damme-Brugge-Damme?
M. DHAENEKINT Ik heb al twee keer de 10 kilometer gelopen,
maar dat was eigenlijk veel te lastig voor mij. Het eerste jaar was
het stormweer de spelbreker en het tweede jaar was het veel te
warm. De tweede keer was het mijn verjaardag en dat vond ik wel
heel tof. Toen ik aankwam, wenste de speaker mij proficiat en iedereen kon het horen. Veel mensen kwamen mij gelukwensen.
Vorig jaar heb ik de 5 kilometer gelopen. Dat ging heel goed.
Wat vind jij van de organisatie van de G-run?
M. DHAENEKINT Ik vind het een fantastisch initiatief en ben heel
enthousiast, want zo maak ik meer kans om een goede plaats te
behalen. Bovendien is het zeer leuk om te lopen met mensen die
ook een beperking hebben.

www.run4you.be
info@run4you.be
0474 65 66 05 (Toon Van Acker) of 0486 69 07 41 (Luc Masyn)
facebook.com/DammeBruggeDamme
www.acsodibrug.be

Ik doe het voor de
fantastische kick

De afstand van de G-run is voor mij - en wellicht ook voor andere
atleten met een beperking - beter haalbaar. Ik heb dan ook beloofd aan mijn trainer om al mijn vrienden op te trommelen, zodat
we met veel G-sporters kunnen deelnemen.
Heb je al deelgenomen aan een dergelijk initiatief?
M. DHAENEKINT Vorig jaar nam ik tijdens het weekend van OnzeLieve-Heer-Hemelvaart deel aan de Special Olympics in Beveren.
Ik won de 400 meter in 1 minuut en 19 seconden. In mei vindt de
editie 2020 plaats in Antwerpen. Ik train nu al duchtig voor de 200
en 400 meter, samen met mijn coach, mijn papa, die ik enorm
dankbaar ben. Op zondagmorgen trekken we er meestal samen
op uit voor een pistetraining en nu en dan trainen we ’s avonds.
Zou je de volgende keer weer meedoen aan de Damme-BruggeDamme G-run?
M. DHAENEKINT Zeker weten! Ik ken de streek op mijn duimpje
en het parcours heeft voor mij geen geheimen meer. De sfeer is
bovendien altijd uitstekend.

PROGRAMMA DAMME-BRUGGE-DAMME
12.45 uur: Decathlon kind-(groot)ouderloop 600 m
(tot en met 6 jaar, zonder ranking)
13.05 uur: Decathlon jeugdloop 1.220 m
(7 tot en met 12 jaar)
13.20 uur: Beobank G-run 2,6 km
(enkel voor deelnemers met een beperking)
13.30 uur: Gebr. Mestdagh jogging 5 km
(vanaf 12 jaar)
14.00 uur: Decathlon run 10 km
(vanaf 15 jaar)
14.00 uur: Drukkerij Jacobs halve marathon
(vanaf 18 jaar)
De wedstrijden zijn toegankelijk voor rolstoelatleten.
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JONG.BRUGGE.BE
Op zoek naar 🤾 of 🏊? Ga jij liever 🎤 of 🎉?
Eropuit trekken naar 🌳 met 🛴? Even chillen met een 🎥?
Een dagje ☔ of net 🌞?
Surf naar jong.brugge.be en Brugge ligt aan je voeten! 😎

WEDSTRIJD WIN JE ULTIEME VAKANTIE
Kreeg je al een Jong Brugge-kaartje in de bus?
Doe snel mee aan de wedstrijd en wie weet win jij wel
je droomvakantie!
Je maakt kans op een van de tien cheques ter waarde
van 250 euro.
De deelnemingsvoorwaarden staan op jong.brugge.be.

DE FIKSFABRIEK
Op zaterdag 18 april opent De Fiksfabriek weer de deuren in La Brugeoise. Timmer je eigen speeltuin in elkaar, stuur je robot op pad of pimp
een auto. Ontdek de wereld van virtual reality of neem de partylift naar
de volgende uitdaging. In De Fiksfabriek schuilt er achter elke hoek en
deur een nieuwe knotsgekke activiteit.
De Fiksfabriek is er voor kinderen tussen 6 en 12 jaar en hun ouders.
Deelnemen is volledig gratis.
Schrijf je vanaf woensdag 25 maart in via www.defiksfabriek.be.
La Brugeoise, Vaartdijkstraat 5, 8200 Sint-Michiels
www.defiksfabriek.be
jeugd@brugge.be
facebook.com/jeugddienstbrugge
050 44 83 33
Gratis

GRATIS BUITENSPEELDAG OP 22 APRIL
Gooi op woensdag 22 april je boekentas aan de kant,
want van 13.00 tot 17.00 uur spelen we buiten! Trommel je klasgenootjes, vriendjes, buurjongens en
-meisjes op en maak er een spetterend avontuur van!
Het programma en alle locaties vind je op jong.brugge.be.
jeugd@brugge.be
facebook.com/jeugddienstbrugge
050 44 83 33
Gratis
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Gratis Jeugdboekenfeest
op zondag 22 maart

LENTEKRIEBELS BIJ
VAKANTIEWERKING KWIBUS
Tijdens deze paasvakantie kun je van maandag 6 tot zondag 19 april meespelen op zes
Brugse pleinen. Alle locaties vind je terug op
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus.
De animatoren zorgen voor dagen vol eindeloos plezier en coole activiteiten. Kinderen en jongeren van 4 (of die dit jaar 4
worden) tot 15 jaar zijn welkom.
Om deel te nemen, hoef je niet vooraf in te
schrijven. Een halve dag Kwibussen kost
2,5 euro, een volledige dag 5 euro.

TIP TAP TOP, HET PAASEI ZIT VERSTOPT
Op paasmaandag 13 april is het tijd om eitjes te rapen.
Waar en wanneer? Surf naar
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus.
Vakantiewerking Kwibus
jeugddienstbrugge.be/kwibus
kwibus@brugge.be facebook.com/KwibusBrugge
050 44 83 34

Op zondag 22 maart organiseert de Openbare Bibliotheek Brugge van 10.00 tot 17.00 uur het Jeugdboekenfeest. In Hoofdbibliotheek Biekorf en op tal
van andere locaties in de stad zorgt de bib voor een
gevarieerd programma met workshops, theater,
voorleesmomenten en animatie. Annemie Berebrouckx, Fatinha Ramos, Jef Aerts, Anne Provoost,
Brigitte Minne, Gerard van Gemert en Valerie Eyckmans zullen erbij zijn.
Het overkoepelende thema van de Jeugdboekenmaand 2020 is ‘Wat doet kunst?’. Met een ‘Place
du Tertre’, ‘Het geheim van de Vlaamse meesters’,
‘Kunst op je kamer’ en een kunstatelier trekt de
Openbare Bibliotheek Brugge dit thema door in het
Jeugdboekenfeest.
Het programma staat in de brochure en op de website van Bibliotheek Brugge.
Op brugge.bibliotheek.be/jeugdboekenfeest kun je
gratis tickets reserveren.
Je kunt ook inschrijven bij In&Uit. Dit kan op 070 22
12 12, van maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot
17.00 uur of aan de balie op de gelijkvloerse verdieping van het Concertgebouw, van maandag tot en
met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag
van 10.00 tot 14.00 uur.
In en rond de Hoofdbibliotheek vinden ook tal van
activiteiten plaats waarvoor je niet moet inschrijven.
Kom dus zeker langs!
In&Uit, 't Zand 34, 8000 Brugge
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge
www.brugge.bibliotheek.be
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Museumkampen in
de grote vakantie

Nog enkele plaatsen vrij
voor sportkampen paasvakantie
De inschrijvingen voor de sportkampen zijn gestart in januari en de vrije plaatsen geraken stilaan opgevuld. Voor de kampen in de paasvakantie zijn er nog enkele plaatsjes vrij.
Surf naar www.brugge.be/sportkampen om te
zien waar je nog terechtkunt.
De stedelijke sportkampen staan voor een hele
week sporten en spelen met leeftijdsgenoten.
Er zijn drie leeftijdsgroepen: kleuter- (4 tot 6
jaar) en omnisportkampen (7 tot 12 jaar en 13
tot 16 jaar). De kampen vinden plaats op verschillende locaties in Brugge. Ze starten elke
dag om 9.00 en duren tot 16.00 uur. Er is opvang van 8.00 tot 17.00 uur. Ervaren lesgevers
leiden alles in goede banen.
www.brugge.be/sportkampen

Tijdens twee museumkampen in juli en augustus verkennen lagereschoolkinderen de musea tot in de kleinste hoekjes. Samen snuffelen ze door de vele locaties
en collecties. Met behulp van verf en klei, verhalen en
theater verwerken ze hun indrukken in creatieve ateliers.
Naar goede gewoonte wordt de vierdaagse atelierweek
afgesloten met een toonmoment voor ouders en familie.
OVER GEUREN EN KLEUREN
Dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 juli, atelierruimte
Gruuthusemuseum
Tijdens deze kampweek gaan kinderen uit de eerste drie
leerjaren (schooljaar 2019-2020) op zoek naar hun lievelingskleur en -geur, zowel in het museum als daarbuiten. Ze schilderen met hun neus, bedenken donkere
verhalen en maken zelf een kleurig potje verf.
VAN KOP TOT TEEN
Dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 augustus, atelierruimte Gruuthusemuseum
Kinderen uit de hoogste drie leerjaren (schooljaar 20192020) ondernemen een ontdekkingstocht in het museum en leven zich creatief uit volgens het thema ‘van kop
tot teen’.
Elk Museumkamp start om 9.30 uur en eindigt om 16.00
uur. Er is opvang van 8.30 tot 17.00 uur. De kinderen
brengen hun eigen picknick en vieruurtje mee. Deelnemen kost 85 euro per kind, per week. Inschrijven doe je
via bruggemuseum@brugge.be.
Atelierruimte Gruuthusemuseum, Dijver 17b, 8000 Brugge
www.museabrugge.be
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STAD EERT VIJF
DUURZAME
HELDEN: PARTNERSHIP

PROJECTSTEUN AAN
HET ZUIDEN:
JAARVERSLAG 2019

Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente, in september vorig jaar,
maakte het stadsbestuur vijf Duurzame Helden bekend. Het gaat om vijf
lokale organisaties die zich inzetten voor een duurzamere samenleving.
Ze kregen een vijfdelige award, gemaakt door Bruggeling Yves Obyn. Elk
deel vertegenwoordigt een pijler, van People (Mens), Prosperity (Welvaart), Planet (Planeet) tot Peace (Vrede) en Partnership (Partnerschap).
In eerdere edities kwamen Mens en Welvaart aan bod. Deze keer is het
aan Partnership.

Veel geëngageerde en solidaire Bruggelingen zetten de voorbije jaren
projecten op in het Zuiden. Ze doen dit samen met de lokale bevolking
en begeleiden hen daar bij. Het gaat om duurzame initiatieven die een
betere toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of drinkbaar water beogen of om acties die ijveren voor duurzame landbouw, eerlijke handel
en mensenrechten.
In 2019 kregen vijftien Brugse projecten een toelage van het stadsbestuur, goed voor een totale projectsteun van 49.600 euro. Van deze
projecten situeren er zich negen in Afrika, drie in Azië en drie in Latijns-Amerika. Een overzicht vind je vanaf dit voorjaar terug in een jaarverslag. Daarvan kun je een exemplaar aanvragen door je adresgegevens te bezorgen aan de Noord-Zuiddienst.

BFOS

Het Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking (BFOS) bestaat uit
een expertengroep die het stadsbestuur adviseert over projectsteun in
het Zuiden. Zo zijn al honderden projecten ondersteund die bijdragen tot
een betere toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of drinkbaar water in
het Zuiden. Het Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking steunt
vooral kleine, goed afgelijnde projecten die opgericht zijn in het Zuiden,
maar ook een duidelijke nadruk leggen op sensibilisering in Brugge.
Duurzaamheid is een belangrijk criterium in de selectie van de projecten.
www.brugge.be/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen
www.brugge.be/brugs-fonds-voor-ontwikkeling-en-samenwerking-bfos

Prakash Goossens

Wil jij als Bruggeling actief deelnemen aan een project in het Zuiden of
maak je deel uit van een Brugse organisatie (ngo, vzw, school, bedrijf,
ziekenhuis …) die er een initiatief heeft lopen? Dan kun je een financiële
ondersteuning aanvragen bij de Stad. Dien je aanvraag in voor vrijdag 15
mei of dinsdag 15 september. Het aanvraagformulier en de voorwaarden staan op www.brugge.be/subsidie-voor-een-project-in-het-zuiden.
noordzuiddienst@brugge.be
050 44 82 44
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BRUGGE VERMINDERT ZIJN CO2-UITSTOOT. JIJ OOK?
De voornaamste boosdoener voor de opwarming van de aarde is de uitstoot van
broeikasgassen. In onze onmiddellijke omgeving gaat het vooral om de uitstoot van
CO2. Door deze uitstoot drastisch te verminderen, kunnen we de opwarming van de
aarde en de negatieve gevolgen ervan sterk beperken.

36%

In zijn beleidsprogramma en meerjarenplan engageert het stadsbestuur zich
om het Burgemeestersconvenant 2020-2030 te ondertekenen. Daarmee wil Stad
Brugge zich ertoe verbinden om de lokale uitstoot van CO2 tegen 2030 met 40% te
verminderen in vergelijking met 2010. Het is een belangrijke stap naar een volledig
CO2-neutrale stad, een doel dat Brugge tegen 2050 wil bereiken.

mobiliteit (uitstoot fossiele (vracht)
wagens, openbaar vervoer ...)

28%

huishoudens (verwarming, verbruik
niet-groene elektriciteit ...)

DE BELANGRIJKSTE BRUGSE BRONNEN VAN CO2-UITSTOOT

23%

tertiair (kantoren, horeca, handel, gezondheidszorg
en maatschappelijke dienstverlening, sociale
en persoonlijke dienstverlening, onderwijs …)

11%

industrie (energieverbruik bij
productieprocessen Brugse bedrijven)

www.klimaat.brugge.be

1%

landbouw
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ZEVEN KLIMAATTHEMA’S

Om de CO2-uitstoot in onze stad terug te dringen, werkte de Stad zeven
thema’s uit. Die worden samen met alle Bruggelingen omgezet in concrete acties.
1. Anders verwarmen: groene warmte (warmtepomp en warmtenet),
beter geïsoleerde woningen en energiezuinige toestellen.
2. Hernieuwbare lokale energieproductie: meer zonne- en
windenergie.
3. CO2-neutrale mobiliteit: meer te voet, per fiets of met het openbaar
vervoer, overschakelen op (deel)voertuigen aangedreven door groene elektriciteit of waterstof.
4. CO2-neutraal produceren: groene energiebronnen, efficiëntere productiewijzen, beter beheer en hergebruik van afvalstromen.
5. CO2-neutraal consumeren: duurzame materialen kopen, minder
afval produceren, minder vlees en meer plantaardig eten, voedselverlies beperken en toestellen delen.
6. Klimaatadaptatie: Brugge voorbereiden op risico’s van hittestress,
wateroverlast en droogte.
7. Stad Brugge als voorbeeld: de CO2-uitstoot van eigen gebouwen,
openbare verlichting en wagenpark reduceren.

1%

lokale overheid (verwarming, wagenpark …)

Het stadsbestuur, bedrijven, organisaties, andere overheden en de
Bruggelingen zelf dragen vandaag al actief bij aan de reductie van CO2uitstoot. De aanpak met de zeven thema’s borduurt voort op die initiatieven en creëert een stevige basis voor nieuwe acties. Zo lees je in deze
editie meer over het IVBO-warmtenet en het duurzaam toerismebeleid.

MEER WETEN OVER KLIMAATACTIES IN BRUGGE?

Surf naar klimaat.brugge.be. Daar vind je een overzicht van alle lopende acties. De site levert ook inspiratie over wat je zelf kunt doen om
deze ambitieuze doelstellingen te ondersteunen.

DENK MEE

Nog voor de zomer start het stadsbestuur met de opmaak van een
nieuw klimaatactieplan 2020-2030. Dit moet concrete acties bevatten
om de CO2-uitstoot in Brugge met 40% te verminderen tegen 2030.
De Stad kan deze uitdaging niet alleen aan en doet daarom een beroep
op de kennis, ideeën, suggesties en medewerking van alle Bruggelingen.
Enkel dan kan de ambitieuze doelstelling van 40% minder CO2-uitstoot
worden gehaald. Je hoort er ongetwijfeld nog van.

WEER ZIN IN ECOLOGIE
OP WEG NAAR EEN DUURZAME LEVENSVISIE

Naar aanleiding van zijn nieuwe boek ‘Zingeving in ecologie’
geeft Bruggeling en filosoof Hendrik Opdebeeck interactieve
workshops op drie dinsdagavonden in maart. Met fragmenten
uit de film ‘Stalker’ van Andrei Tarkovsky behandelt hij de klimaatverandering. De vraag die rijst is: kunnen we ook hoop
vinden in de ecologische crisis die ons treft?
Elke workshop heeft een eigen thema en nodigt uit tot reflectie, ontmoeting en uitwisseling van ideeën. De workshops vinden plaats in de Magdalenakerk, van 19.00 tot 21.15 uur. Je
kunt ze ook los van elkaar volgen. Deelnemen kost 5 euro per
avond, drankje inbegrepen. Schrijf bij voorkeur vooraf in via
www.yot.be/klimaat.
Dinsdag 17 maart: Meer dan alleen rationaliteit vereist
Dinsdag 24 maart: Waar halen we de nodige drive?
Dinsdag 31 maart: Hoop ondanks alles
Heilige Magdalenakerk, Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge
www.yot.be
Een initiatief van Broederlijk Delen en YOT samen met Stad Brugge, De Lier,
Huis van de Mens, Ecokerk, Zen Sangha Brugge, Spes, Youth for Climate,
Grootouders voor het klimaat, Vormingplus

INTERVIEW
Geert Dooms, unitmanager verwerking IVBO

I

n het vorige Stadsmagazine las je al over de Brugse Verwarmingsrevolutie en hoe die op termijn moet leiden tot
gasloos verwarmen in onze stad. De aanleg van warmtenetten werd toen vermeld als een van de mogelijke
alternatieven. IVBO is sinds 1982 eigenaar van een warmtenet in Brugge en Geert Dooms staat er als unitmanager
verwerking in voor het dagelijks beheer.

Wat is een warmtenet?
GEERT DOOMS Een warmtenet is een groot systeem dat verschillende klanten duurzame toegang geeft tot verwarming
en sanitair warm water. Een of meerdere producenten brengen die groene warmte op het warmtenet. Ondergrondse
leidingen brengen het warme water (bij ons op 120°C) tot bij
het gebouw van de klant. Daar zet een installatie de warmte
van het net over op het interne verwarmingssysteem. Het
afgekoelde koude water komt langs een tweede leiding terug
naar de centrale, waar IVBO het opnieuw verwarmt.
Wat heeft IVBO met een warmtenet te maken?
G. DOOMS In Vlaanderen is IVBO een van de pioniers in het
uitbaten van een warmtenet. Bij de bouw van de verbrandingsovens kozen de toenmalige bestuursorganen voor een
centrale met energierecuperatie. Door die visionaire en innovatieve beslissing wordt er al sinds 1982 warmte via het
warmtenet verdeeld. De jaren daarna breidde het net beetje
bij beetje uit. In ons model is de producent ook de netbeheerder en de leverancier van de energie en dat is belangrijk
voor het succes en het voortbestaan van het net. Het is een
onderdeel van een ecologische oplossing in een lokale circulaire economie. Het helpt de lokale klimaatdoestellingen
te realiseren.
Wat zijn de voordelen van zo’n warmtenet, zowel voor bedrijven als voor burgers?
G. DOOMS Door met restwarmte te werken, kunnen we afstappen van het gebruik van vervuilende installaties op gas
of olie. We hanteren daarbij een uiterst betrouwbare en betaalbare technologie. In steden zoals Kopenhagen is maar
liefst 98% van alle gebouwen aangesloten op een warmtenet. In onze streken zijn we nog zover niet, want onbekend
is onbemind.
Waar bevindt dit warmtenet zich en wie zijn de belangrijkste klanten?
G. DOOMS Het warmtenet ligt nu vooral ten noordwesten
van het stadscentrum, van Sint-Pieters tot Sint-Andries.
De belangrijkste klanten zijn het ziekenhuis AZ Sint-Jan, de
gevangenis van Brugge, woonzorgcentra, een kinderdagverblijf, verschillende bedrijfs- en kantoorgebouwen en enkele
appartementencomplexen.

www.klimaat.brugge.be
www.ivbo.be

Een ecologische
oplossing in een
lokale circulaire
economie

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen?
G. DOOMS Momenteel leggen we het wijkwarmtenet Duivekeet en wijk Blauwe Poort langs de Blankenbergse Steenweg aan. Daarmee zullen we ongeveer 161 wooneenheden
bedienen. Verder staat de aansluiting van het appartementencomplex Sandweghe langs de Oostendse Steenweg
op het programma (een 65-tal wooneenheden), net als de
aansluiting van het woonzorgcentrum Vliedberg en de aansluiting van het toekomstige woonzorgcentrum Sint-Pietersmolenwijk. De projecten aan de Blankenbergse Steenweg
en Vliedberg voeren we uit met de steun van de Vlaamse
overheid.
Binnenkort worden er dus ook particuliere woningen
aangesloten op het warmtenet. Wat moet de burger hiervoor doen?
G. DOOMS Het gaat om woningen in nieuwbouwwijken. Bewoners van zo’n woning worden automatisch klant van IVBO,
die met hen een leveringsovereenkomst afsluit. Het systeem
is heel voordelig en eenvoudig. Keuringen zijn niet meer nodig en er is geen kans meer op gaslekken. Bovendien vergt
het weinig onderhoud en worden schouwen overbodig. In
een particuliere woning neemt het toestel ongeveer evenveel plaats in als een klassieke gasketel. Het kan de woonst
verwarmen en zorgen voor sanitair warm water. Vandaag is
het nog niet haalbaar en betaalbaar om woningen apart aan
te sluiten, maar de technologie evolueert voortdurend en we
hebben er goede hoop op dat dit op termijn zal lukken.
Welke plannen heeft IVBO met het warmtenet?
G. DOOMS Het belangrijkste nu is de heraanleg en het
verzwaren van het bestaande net. Daar wordt de komende
maanden en jaren hard aan gewerkt. We willen ook andere
producenten inschakelen om de capaciteit, de beschikbaarheid en de mix van energiebronnen uit te breiden. Voorts
focussen we op de uitbouw van een KMO-warmtenet langs
de Blankenbergse Steenweg en op de ontwikkelingen van
woonwijken en appartementencomplexen in en om de SintPietersmolenwijk. Daarnaast onderzoeken we nieuwe aftakkingen naar andere industriezones en woongebieden, onder
meer richting het stadscentrum.
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LED OP:
HELDER LICHT, WEINIG ENERGIE
Binnenkort vervangt Stad Brugge de 2.700 Brugse lantaarns in
de binnenstad door ledarmaturen met dezelfde uitstraling. Slim
kiezen voor ledlampen verlaagt het energieverbruik aanzienlijk,
met een belangrijke CO2-daling als gevolg.
De vervanging van de lantaarns kadert in de duurzame doelstellingen rond openbare verlichting uit het Brugs beleidsprogramma
2019-2024. De ambities reiken echter verder. De Stad, netbeheerder Fluvius en de Vlaamse overheid willen alle 22.000 Brugse
lichtpunten tegen 2030 van slimme ledtechnologie voorzien.

SMART LIGHT CONCEPTS

Het Brugse stadsbestuur participeert met zeven partners in het
project Smart Light Concept (SLIC). Dit levert de Stad subsidies op
via het Europese Interreg 2 Zeeën-programma en via de Provincie
West-Vlaanderen. Het project onderzoekt hoe je nieuwe, slimme
verlichting kunt combineren met ledtechnologie (sensortechnologie en dimmen). Het SLIC-project gaat ook na wat de impact is op
mobiliteit, sociale veiligheid en verkeersveiligheid.
SLIC stelde Stad Brugge in staat om een ‘expert openbare verlichting’ aan te werven. Die bekijkt samen met Fluvius de investeringsmogelijkheden in een milieuvriendelijker, duurzamer, energiebesparend en technologisch vernieuwend verlichtingspark.

HAAL LED IN HUIS

Het stadsbestuur engageert zich als voorloper van milieubesparende innovaties, maar rekent ook op jou: de Bruggeling. Wil
je je steentje bijdragen aan het milieu en tegelijk besparen op
je energiefactuur? Vervang je verlichting door leds en bespaar
gemakkelijk 165 euro per jaar. Je vermindert meteen de lokale
CO2-uitstoot.
Voor huishoudelijk gebruik is er een brede keuze aan ledlampen
op de markt, van gewone peertjes, accentverlichting en leeslampjes over zware spotlights tot en met spotjes op 12 of 230 volt. Je
vindt ze allemaal in verschillende lichtsterktes en -kleuren. De
betere doe-het-zelf- en speciaalzaken geven je het nodige advies.
www.brugge.be/slic
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PROJECT FLAVOUR WERKT
VOEDSELVERLIES WEG
De Stad wil ondernemingen uit de sociale economie verder laten groeien
en heeft bijzondere aandacht voor de tewerkstelling van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Met de nodige opleiding en begeleiding kunnen zij verschillende taken uitvoeren bij het inzamelen en verdelen van voedseloverschotten van supermarkten. Tegelijk nemen ook
hun vaardigheden toe. Ook het terugdringen van voedselverlies en de
CO2-uitstoot is een hoofddoel. De Stad kan hiervoor rekenen op steun
van het Europese FLAVOUR-project.

VOEDSEL, ARMOEDE EN JOBS

Wereldwijd gaat een derde van ons voedsel verloren. Dit gaat gepaard
met een enorme verspilling van grond- en meststoffen. Als voedselverlies een land was, dan was het de derde grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld.
Wereldwijd hebben zo'n 800 miljoen mensen niet voldoende voedsel om
gezond en actief te leven. Ook bij ons stijgt de (kans op) armoede en doen
steeds meer mensen een beroep op voedselhulp.
Bovendien geraken velen niet op de reguliere arbeidsmarkt. Ze kunnen
dus moeilijk werkervaring opdoen. Een job in de voedsel(overschot)sector biedt hen kansen om hun talenten te ontdekken.

FLAVOUR IS EEN PLAN B

Eerst en vooral moet voedselverlies voorkomen worden. Als dat niet
lukt, zijn er voedseloverschotten ter beschikking. Dit biedt mogelijkheden voor ondernemers uit de sociale economie. Door voedseloverschotten te herwinnen, ontstaat sociale tewerkstelling en dat heeft positieve
sociale en ecologische gevolgen.
www.foodlab.brugge.be/flavour

INTERVIEW
Emmy Lagast, digitaal manager, en Stefaan Praet, deskundige kwaliteit, Visit Bruges

O

m het toerismebeleid te verduurzamen, ontwikkelde
de Stad het ambitieuze plan ‘Een klavertje vier voor
duurzaam toerisme in Brugge’. Emmy Lagast staat in
voor alle digitaliseringsprojecten en Stefaan Praet voor
kwaliteitszorg bij Visit Bruges. Beiden werkten mee aan de
ontwikkeling van de strategie.
Wat houdt ‘Een klavertje vier voor duurzaam toerisme’ in?
STEFAAN PRAET Mobiele data leren ons dat Brugge in 2018 zo’n
8,3 miljoen bezoekers mocht verwelkomen. Dit aantal brengt enkele vragen met zich mee. Zal dit toe- of afnemen? Hoe gaan de
Bruggelingen daarmee om? Wat is de ecologische voetafdruk van
die bezoekers?
Om daarop te antwoorden werkte Visit Bruges een strategie uit
die een meer duurzame vorm van toerisme beoogt. We koppelden
ons plan aan vier concrete strategische doelstellingen die samen
een klavertje vier vormen. Het toerisme moet bijdragen aan een
evenwichtige, verbindende, aantrekkelijke en ondernemende stad.
Welke concrete acties mogen we verwachten ?
EMMY LAGAST Het eerste blaadje van het klavertje vier gaat over
Brugge als evenwichtige stad. We koppelen het succes van ons
toerisme niet zozeer aan bezoekersaantallen, maar aan een betere kwaliteit en een steviger evenwicht. Dit biedt een economische meerwaarde en komt maatschappelijk en ecologisch goed
van pas.
S. PRAET Het tweede blaadje symboliseert verbinding, want we
willen de wisselwerking tussen bewoners en bezoekers op een
positieve manier actief stimuleren. Een recent onderzoek wees
uit dat bijna negen op de tien Bruggelingen wil dat Brugge een
toeristische topbestemming blijft. 76% van de bewoners steunt
het toerisme in Brugge en dat willen we minstens zo houden.
Daarom zullen we onze acties goed afstemmen met de ‘plaatsmakers’: ondernemers, bezoekers en inwoners.
E. LAGAST De derde doelstelling wil de aantrekkelijkheid van
Brugge blijven garanderen. Die zal verminderen als teveel bezoekers tegelijk op dezelfde plaatsen komen en als het winkelaanbod te eenzijdig wordt. Om een hedendaagse verrassende
cultuurbestemming te blijven, moeten we acties ondernemen.
Het vierde doel is het ondersteunen van duurzaam toeristisch
ondernemen. Niet het snelle geldgewin op korte termijn staat
daarbij voorop, maar ondernemerschap met visie en met aandacht voor mens en milieu.
Visit Bruges wil Brugge promoten als een duurzame bestemming. Wat betekent dit?
E. LAGAST De vier doelstellingen moeten het duurzame karakter van Brugge als bestemming doen groeien. Vandaag zijn we
gekend als culturele bestemming voor meerwaardezoekers en
ook daar willen we verder op inzetten. Dagtoeristen en shoppers blijven welkom, maar de maatschappelijke en ecologische
meerwaarde van een bezoek aan Brugge moet altijd duidelijk uit
de verf komen.

www.visitbruges.be

Het toerisme moet
bijdragen aan
een evenwichtige,
verbindende,
aantrekkelijke en
ondernemende stad

S. PRAET De resultaten van het kunststedenonderzoek wezen
uit dat de bezoekers een zeer hoge tevredenheidsscore geven
aan hun verblijf in Brugge. Dat moeten we blijven bewaken, bijvoorbeeld door het winkel- en logiesaanbod divers te houden,
maar ook door de Bruggeling fier te laten zijn dat hij in deze stad
woont. 81% van de bewoners gaf in het onderzoek aan dat ze anderen willen vertellen over wat Brugge te bieden heeft. We hopen
dat ze dat ook daadwerkelijk doen, want we willen onze trotse
bewoners verbinden met de vele bezoekers. Blijkbaar slagen we
daarin, want uit het onderzoek blijkt dat 76% van de bewoners
aangaf dat het toerisme ons meer verbindt.
Waar staat Brugge op de wereldwijde rangschikking voor duurzame bestemmingen?
E. LAGAST De wereldwijde ranking van duurzame bestemmingen, de Global Destination Sustainability Index (GDSI), is een
privé-initiatief dat werd opgezet met Scandinavische landen.
Op dit moment richt de GDSI zich voornamelijk op het congrestoerisme. Dit soort toerisme is een belangrijk onderdeel van de
verduurzamingsstrategie. Het zorgt ervoor dat het congresbezoek gespreid wordt in de tijd, want congresgangers verblijven
hier meestal tijdens de midweek. Brugge wordt zo minder afhankelijk van het vrijetijdssegment dat in financieel, economisch
of politiek moeilijke tijden als eerste onder druk komt te staan.
Congresbezoekers blijven vaak ook langer ter plaatse en spenderen meer tijd en geld. Ze zijn belangrijke ambassadeurs, want
de kans bestaat dat ze later met hun familie terugkeren naar
Brugge. 39% van de Bruggelingen vindt dat we meer congresen zakentoeristen naar hier moeten halen.
De mate van duurzaamheid van een congresstad bepaalt steeds
vaker de keuze van een organisator. De bouw van het nieuwe
duurzame congres- en beursgebouw laat Brugge toe om zich nog
beter richten tot deze belangrijke doelgroep. Daarom wil de Stad
een plaats op de GDSI. Er moeten nog stappen worden genomen,
maar we zijn op de goede weg dankzij het stedelijk beleid rond
duurzaamheid, het klimaat en de klavertjevierstrategie.
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TOERISME EN MUSEA BRUGGE PROMOTEN VLAAMSE MEESTERS
Toerisme Vlaanderen zet de bestemming 'Vlaanderen' in de periode 2018 - 2020 flink in de verf met de campagne `Vlaamse Meesters'. Na Rubens
in 2018 en Bruegel in 2019 wordt het thema in 2020 volop gelinkt aan de figuur van Jan van Eyck en het Bourgondische tijdperk. Brugge springt op
de kar met expo’s, een wandeling, een lezing, muziek en architectuur.
Met de heropening van het Gruuthusemuseum lieten Musea en Toerisme Brugge het internationale publiek al proeven van het Bourgondische
Brugge en de Vlaamse Primitieven. 45 journalisten uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk bezochten toen het gerestaureerde Gruuthusemuseum. De persreis dompelde hen onder in het Bourgondische tijdperk en bood een vooruitblik op 2020
met een wandeling in de voetsporen van Jan van Eyck. Ook tal van nationale media plaatsten de heropening van dit volledig vernieuwde museum
uitgebreid in de kijker.

TWEE TENTOONSTELLINGEN
VAN EYCK IN BRUGES
In het begin van de jaren 1430 verhuisde Van Eyck als hofschilder van
de hertog van Bourgondië naar Brugge. In deze economisch en cultureel bloeiende metropolis schilderde hij alle werken die we vandaag
van hem kennen. Voor de kanunnik van Sint-Donaas schilderde hij zijn
meesterwerk 'Madonna met kanunnik Joris van der Paele' (14341436). Een ander topstuk is het portret van zijn vrouw Margareta van
Eyck (1439). Beide schilderijen worden tot vandaag in Brugge bewaard.
Ze staan centraal in de tentoonstelling Van Eyck in Bruges, tot en met
zondag 12 juli in het volledig vernieuwde Groeningemuseum.
Van Eyck in Bruges is geen overzichtstentoonstelling, maar verdiept
zich in een van de grootste kunstenaars van de Europese kunstgeschiedenis aan de hand van twee van zijn belangrijkste werken. Authentieke
documenten vullen het geheel aan en tonen welke activiteiten Van Eyck
hier uitoefende en waar hij leefde.
Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
www.museabrugge.be
Een samenwerking tussen Musea Brugge, het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst
in de Bourgondische Nederlanden, Stadsarchief Brugge, Rijksarchief Brugge, de vakgroep
Geschiedenis van de Universiteit Gent en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

WANDELING: MEET & GREET VAN EYCK

Een gediplomeerde gids laat je letterlijk in de voetsporen van
Van Eyck treden. Onderweg ‘meet’ je de sfeer van de Bourgondische periode en verneem je meer over Van Eycks persoonlijke leven. Je ontdekt ook waar je in Brugge zijn creaties en aanwezigheid kunt ‘greeten’. Je stapt zijn dagelijkse
woon-werktraject af en belandt onderweg op een paar goed
verborgen plekjes.
Meet & greet Van Eyck start elke zondag tot en met 12 juli
2020 om 14.30 uur aan het standbeeld van Jan van Eyck. Tijdens de schoolvakanties is er elke woensdag een extra wandeling om 14.30 uur.
Standbeeld Jan van Eyck, Jan van Eyckplein, 8000 Brugge.
Deelnemen kost 12,50 euro per persoon.
Reserveren via www.visitbruges.be/kooptickets-meet-greet-van-eyck,
infokantoor Markt (Historium) of infokantoor station NMBS.

LEZING: KIJKEN NAAR VAN EYCK

De voorbije jaren nam de kennis over Jan van Eyck en zijn oeuvre snel toe, mede dankzij de onderzoeksresultaten en de restauratiecampagne van het Lam Gods. Dankzij Musea Brugge
en het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK) kun
je het oeuvre van Van Eyck nu in hoge resolutie bekijken op
www.closertovaneyck.kikirpa.be.
Er zijn dus geen drempels meer om (al dan niet digitaal) te
genieten van de optische revolutie die Jan van Eyck in Brugge
heeft ontketend. Bovendien gaat het genie van de schilder
verder dan schildertechnische gimmicks, realisme en illusionisme. Op zondag 29 maart legt Till-Holger Borchert, artistiek
directeur van Musea Brugge, de verschillende inhoudelijke lagen bloot van Van Eycks werken. De lezing start om 10.30 uur
en vindt plaats in de Vriendenzaal van Musea Brugge.
Vriendenzaal Musea Brugge, Dijver 12, 8000 Brugge
De lezing bijwonen kost 5 euro per persoon. Voor Vrienden van Musea Brugge is
dit gratis.
www.museabrugge.be
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MUZIEK EN
ARCHITECTUUR

MEMLING NOW:
HANS MEMLING IN DE ACTUELE KUNST
Hofschilder Jan van Eyck had lokaal en internationaal een enorme invloed op andere kunstenaars en niet het minst op die andere belangrijke kunstenaar uit het Bourgondische Brugge: Hans Memling.
Voor het middeleeuwse Sint-Janshospitaal schilderde Memling niet
minder dan drie altaarstukken die tot de top van de schilderkunst van
de Vlaamse Primitieven horen. Ook het wereldberoemde Ursulaschrijn
is van zijn hand.
Op zijn beurt drukte Memling zijn stempel op tal van kunstenaars. De
expo ‘Memling Now: Hans Memling in de actuele kunst’, van zaterdag
4 april tot en met zondag 6 september 2020 in het Sint-Janshospitaal,
toont hoe hij ook vandaag nog de kunstscene beïnvloedt. Je ziet werk
van Joseph Kosuth (een van de vaders van de conceptuele kunst), Kehinde Wiley (die het officiële portret schilderde van Barack Obama) en
de Iraanse schilder Aydin Aghdashloo. Speciaal voor dit project creëerden de Syrisch-Amerikaanse Diana Al-Hadid en onze landgenoot David
Claerbout nieuw werk.

Het 15de-eeuwse Brugge liet ons nog een
ander kunstproduct na: de polyfonie. Deze
meerstemmige muziek zette eeuwenlang de
toon, van Scandinavië tot het puntje van Italië
en van Engeland tot Polen.
Van woensdag 20 mei tot en met zondag 24
mei laat de tweede editie van het GOLD-festival van Concertgebouw Brugge de Brugse
polyfonie thuiskomen. Je kunt ze beluisteren op de verschillende plekken waarvoor
ze werd bedacht. Tegelijk verbindt GOLD de
muziek met het permanente aanbod van de
Bourgondische stadspaleizen Gruuthuse,
Adornes en Hof Bladelin. Deze pareltjes van
renaissancearchitectuur geven een unieke
inkijk in hoe welvarende families in de late
middeleeuwen woonden.
www.concertgebouw.be/nl/gold-2020

INTERNATIONALE
AANDACHT

Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Brugge

Toerisme Vlaanderen, Toerisme Brugge en
Musea Brugge brengt Brugges gouden periode dus op verschillende manieren voor het
internationale voetlicht. Dat deze totaalaanpak werkt, bewijst de analyse van de persaandacht voor de heropening van Gruuthuse.
In totaal was de aandacht in de internationale pers goed voor 150 bijdragen.

www.museabrugge.be
Gratis voor inwoners van Brugge

www.visitbruges.be
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STAD AAN DE SLAG

Stefaan Delanghe,
TEAMCOACH MOLENAARS
Stefaan is teamcoach van de molenaars van Stad
Brugge. Hij stuurt hen aan en volgt de operationele werking van de Sint-Janshuismolen mee op.
“Ik ben zelf al een tweetal jaar molenaar en
coach van het team van de stadsmolenaars. Voor
ik teamcoach werd, was ik tijdens het molenseizoen gepassioneerd bezig in de molen. Nu stuur
ik de molenaars aan en verzorg ik de goede operationele werking van de Sint-Janshuismolen,
de enige van de vier overblijvende molens op de
Kruisvest die nog steeds graan maalt. De opvolging van infrastructuurwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden, de aankoop van graan,
het praktische werk: het behoort allemaal tot
mijn takenpakket. Elke werkdag start met een
controle van de molen. Vervolgens worden de
bliksemafleiders verwijderd die we elke avond
terug aanbrengen. Daarna wordt de molen klaargemaakt om de bezoekers te ontvangen.
De Sint-Janshuismolen, die dit jaar 250 jaar bestaat, wordt uitgebaat door Musea Brugge. De
molen is in de eerste plaats een toeristische bezienswaardigheid. Hij heeft een grote educatieve
waarde en wordt druk bezocht door mensen uit
alle hoeken van de wereld. In het buitenland, behalve in Nederland, zijn dergelijke operationele
molens nog moeilijk te vinden. We krijgen wel
eens Nederlandse molenaars op bezoek waarmee
we ervaringen uitwisselen.”

“Het is mooi om die
passie te delen”
“Net zoals mijn grootvader studeerde ik voor bakker. Ik raakte gefascineerd door het ambacht van
molenaar en volgde de molenaarsopleiding van
Molenforum Vlaanderen, de koepelvereniging
voor molenaars. Molenaar zijn is best bijzonder,
want er zijn er niet veel meer. Het is een technische job en dat trekt mij erg aan. Het hele proces van graan tot brood boeit me ook enorm. Ik
zou het heel jammer vinden mochten de molens
en hun functie verdwijnen. Ik ben heel fier op het
team molenaars, want stuk voor stuk zijn ze even
gepassioneerd door het ambacht. Het is mooi om
die passie te delen, dat schept een band en zorgt
voor een goede samenwerking.”
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EXPO: WATER WORKS – WORKAC
Naar aanleiding van 150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg presenteert het Amerikaanse architectenbureau
WORKac de tentoonstelling 'Water Works'. Deze expo
in de Poortersloge is gratis te bezoeken tot en met zondag 7 juni, van dinsdag tot en met zondag, telkens van
13.00 tot 18.00 uur.
WORKac is het internationaal gerenommeerde New
Yorkse architectenbureau van Amale Andraos en Dan
Wood. In de tentoonstelling focust het bureau vooral
op eigen bouwwerken. Begrippen als duurzaamheid,
circulaire architectuur, urban farming, zero emission
buildings en zero waste staan daarbij centraal. De
praktische toepassing van water en het (her)gebruik
ervan spelen een belangrijke rol.
Naast de eigen projecten neemt WORKac ook de
‘Floating Cities’ van de legendarische Amerikaanse
architecten Ant Farm onder de loep.
Poortersloge, Kraanrei 19, 8000 Brugge
www.ccbrugge.be/bk
Een samenwerking tussen Musea Brugge, Cultuurcentrum Brugge
en WORKac

MOLENFEEST: 250 JAAR
SINT-JANSHUISMOLEN
De Sint-Janshuismolen werd in 1770
door 26 Brugse bakkers opgericht aan de
Kruisvest. Op die plek maalt hij vandaag
nog steeds graan.
Op zaterdag 30 mei en zondag 31 mei
viert de molen zijn 250ste verjaardag.
Het wordt een gratis feestweekend, met
workshops en demonstraties voor jong
en oud: vlegeldorsen, strovlechten, kruisboogschieten, windmolentjes maken en
volksspelen. Voor de gelegenheid gaan de
deuren van het oude bakkershuisje in de
tuin van het nabijgelegen Gezellemuseum
open. De molenaars en bakkers zorgen
voor lekkere broodjes.
In het kader van het tweejaarlijkse internationale accordeonfestival Airbag
staat vlakbij de Sint-Janshuismolen de
spiegeltent ‘Magic Mirrors’. Geniet er van
sfeer, muziek en een verfrissend drankje.
Sint-Janshuismolen, Kruisvest 3, 8000 Brugge
Gezellemuseum, Rolweg 64, 8000 Brugge

EXPO: TEN HUIZE VAN JOSEPH RYELANDT.
PORTRET VAN EEN BRUGS COMPONIST
Op 7 april van dit jaar zou Joseph Ryelandt 150 jaar
zijn geworden. Deze toondichter werd in Brugge geboren en werkte en stierf hier. Zijn muziek weerklonk
evenwel tot ver buiten de stadsgrenzen. Vandaag geldt
hij als een van de belangrijkste componisten van het
Belgische fin-de-siècle.
Ryelandt schreef religieuze oratoria, symfonieën, liederen en intieme kamermuziek. Hij had contact met
componisten, schrijvers en muziekuitgevers uit binnen- en buitenland. Als componist en later als directeur van het Stedelijk Conservatorium werkte hij zijn
hele leven in Brugge, de stad waarvan hij innig hield.
Ryelandt was ook een echte familieman die genoot
van zijn kroostrijke gezin.
De tentoonstelling, van donderdag 19 maart tot en met
zondag 4 oktober 2020 in het Arentshuis, schetst een
levendig portret in woord, noot en beeld en put daarvoor onder meer uit het rijke familiearchief dat onlangs aan het Stadsarchief werd geschonken. De expo
maakt deel uit van het Ryelandt stadsfestival. Dit festival omvat ook concerten, wandelingen en lezingen.
Arentshuis, Dijver 16, 8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
www.museabrugge.be
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SCHEMERTIJD/CULTUREN NA
DE UREN
Musea Brugge opent elke derde donderdag
van de maand de deuren na sluitingstijd,
telkens van 17.00 tot 21.00 uur. Elke keer
staat een andere locatie centraal. Het programma varieert: van rondleidingen, workshops of een streep muziek tot een bezoek
aan de permanente collectie of een tijdelijke tentoonstelling.
Op donderdag 19 maart ben je rond schemertijd welkom in het Arentshuis op de openingsavond van de tentoonstelling Ten huize
van Joseph Ryelandt. Op donderdag 16 april
cultuur je na de uren in Onze-Lieve-Vrouwter-Potterie. Die avond staan de heiligen en
zaligen van het museum en de kerk centraal.
De hele avond zijn er rondleidingen.
Arentshuis, Dijver 16, 8000 Brugge
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie, Potterierei 79B,
8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
www.museabrugge.be

MEMORABEL.
KUNSTBELEVING VOOR
MENSEN MET DEMENTIE

WORKSHOP: VIER DE
SEIZOENEN IN HET
VOLKSKUNDEMUSEUM

Op kunst beleven staat geen leeftijd. Kunst
spreekt waar taal soms tekortschiet. Kunst
ontroert en verbindt.
Onder de noemer MEMORABEL zorgen
Musea Brugge en Foton voor opgeleide
gidsen en vrijwilligers die aangename en
inspirerende rondleidingen geven op maat
van personen met dementie en hun mantelzorgers. De rondleidingen vinden plaats
in Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie op 26
maart, in het Volkskundemuseum op 7 april
en in het Sint-Janshospitaal op 23 april. Je
kunt ook een gidsbeurt reserveren op een
datum naar keuze.

Voor elk seizoen hadden onze voorouders
specifieke tradities en rituelen die de leidraad vormden voor hun dagelijkse leven.
Met een reeks familieworkshops wil het
Volkskundemuseum deze eeuwenoude seizoensgewoontes nieuw leven inblazen.

Deelnemen kost 12 euro per duo (persoon
met dementie met begeleider). Reserveren
doe je minimum drie weken vooraf via
musea.reservatie@brugge.be of 050 44 87 43
(tijdens de kantooruren).
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie,
Potterierei 79B, 8000 Brugge
Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Sint-Janshospitaal , Mariastraat 38, 8000 Brugge
www.museabrugge.be
MEMORABEL is een samenwerking tussen Musea
Brugge, Foton - Expertisecentrum Dementie, de Brugse
gidsenverenigingen en de Vrienden van Musea Brugge.

Op zondag 5 april is er van 14.00 tot 16.00 uur
een workshop rond het thema Pasen. De kinderen luisteren naar het verhaal van de paashaas, maken vilten eitjes en zaaien plantjes
in eierdoppen. Alexandra uit Rusland introduceert de volwassenen in de Centraal-Europese batiktechniek (met bijenwas, kruiden
en bloemen) om eieren te versieren. Als seizoenshapje staan er natuurlijk eieren op het
menu, heerlijk hardgekookt of van chocolade.
De workshop is geschikt voor kinderen van
5 tot 9 jaar. Deelnemen kost 8 euro per persoon. Vanaf het tweede kind van hetzelfde
gezin betaal je 5 euro. De museumtoegang is
in de prijs inbegrepen.
Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Reservatie via musea.reservatie@brugge.be is vereist.
Per workshop is er plaats voor maximaal vijftien volwassenen en twintig kinderen. Inschrijven doe je ten laatste
op de donderdag voor de activiteit.
www.museabrugge.be
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NIEUWE MELODIEËN
OP DE SPEELTROMMEL
VAN DE BEIAARD
Elk kwartier laat de automatische trommel
van de beiaard melodietjes weerklinken. Deze
muziekjes worden om de twee jaar vernieuwd
en dit jaar is het weer zover. Het gaat om een
secuur werkje, want voor deze aanpassing
worden ongeveer duizend pinnen losgedraaid
en verstoken. Stadsbeiaardier Wim Berteloot
selecteerde de muziekstukjes. Hij bewerkte
ze met de evenementen en herdenkingen
voor de volgende jaren in het achterhoofd.
Vanaf Pasen 2020 weerklinkt elk uur de 'Sonatina in G Anh.5 Nr.1 Moderato & Romanze'
van Ludwig van Beethoven (1770-1827). In
2020 vieren we immers wereldwijd de 250ste
verjaardag van Beethovens geboorte.
Op het eerste kwartier weerklinkt ‘L’homme
armé’, dat vaak gebruikt werd als basis
voor miscomposities. In de 15de eeuw
componeerde Guillaume Dufay de ‘Missa
L’homme armé’ voor de Brugse Sint-Donaaskerk. Het werk wordt dit jaar uitgevoerd in het Concertgebouw.
Op het halfuur hoor je de balletmuziek
‘Dance of the hours’ uit de opera ‘La Gioconda’ van de Italiaan Amilcare Ponchielli. Het
is een leuke knipoog naar de automatische
speeltrommel van de beiaard die het uur
aangeeft door de klanken te laten dansen
over Brugge.
In 2020 wordt de Brugse componist en ouddirecteur van het conservatorium Joseph
Ryelandt herdacht en daarom mag een fragment uit zijn ‘Ave Maria’ elk laatste kwartier
niet ontbreken.
www.museabrugge.be

brugge.be

EEN NACHT VOL ERFGOED
Op zaterdag 25 en zondag 26 april viert Erfgoeddag zijn twintigste verjaardag. Met ‘De Nacht’
als centraal thema laten tientallen lokale organisaties en erfgoedspelers je het Brugse erfgoed op een nieuwe manier beleven.

PROGRAMMA

Erfgoedcel Brugge stelde samen met meer
dan zestig partners een veelzijdig en verrassend programma samen. Voor het eerst
kun je het Brugse erfgoed tot ’s avonds laat
ontdekken. ‘De Nacht’ roept niet alleen
nieuwe thema’s op, maar spreekt ook andere zintuigen en emoties aan. Meer dan
zestig gratis activiteiten (theater en dans,
voorlees- en vertelmomenten, demonstraties, workshops, tentoonstellingen en wandelingen) laten je de sfeer opsnuiven van
het Brugse nachtleven, van de maan en de
sterren en van al het nachtelijk erfgoed dat
Brugge te bieden heeft.

BENIEUWD?

Vanaf woensdag 25 maart vind je het volledige programma op
www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2020.
Ook in de brochure kun je het programma
rustig nalezen. Dankzij de handige uitklapbare kaart loop je alvast niet verloren
tijdens Erfgoeddag. De brochure met kaart
zit ook tussen het aprilnummer van Exit en
is gratis op te halen bij Erfgoedcel Brugge,
In&Uit Brugge, de deelnemende partners
en op verschillende andere verdeelpunten
in de stad.

RESERVEREN

Voor heel wat activiteiten moet je reserveren. Dat kan via
wwww.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2020 vanaf zondag 19 april om 10.00 uur tot en met
donderdag 23 april om 22.00 uur. Lukt dit niet? Bel gerust tussen 10.00 en 12.00 uur naar
050 44 50 48.

CENTRAAL INFOPUNT

Voor meer info kun je tijdens het Erfgoedweekend terecht in de Nieuwe Pastorie op het pleintje
voor de Magdalenakerk. De Erfgoeddagvrijwilligers wijzen je graag de weg door het veelzijdige
aanbod. Nagenieten met een glaasje kan aan de gezellige bar van YOT.

WEDSTRIJD: NACHTNUMMERS

Naar aanleiding van Erfgoeddag ging Erfgoedcel Brugge op zoek naar de favoriete nachtnummers van de Bruggelingen. Heel wat stadsgenoten stuurden hun keuze door en vertelden waarom een bepaald lied voor hen een speciale betekenis heeft. Op Erfgoeddag speelt
stadsbeiaardier Wim Berteloot de vijf leukste inzendingen op de Brugse beiaard. Surf naar
www.erfgoedcelbrugge.be/nl/nachtnummers, luister naar de afspeellijst en stem nog tot en
met donderdag 26 maart op jouw favoriete nachtnummer.

Centraal infopunt Erfgoeddag Brugge: In de Nieuwe Pastorie/YOT, Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge
www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag202
www.erfgoeddag.be

INTERVIEW
Jan Vandenbruaene, voorzitter van Volkssterrenwacht Beisbroek en
ambachtelijk maker en textielkunstenares Katrien Perquy (Atelier Ailim)

Een blik op
nachtelijk Brugge en de
fascinerende sterrenhemel

O

p zaterdag 25 en zondag 26 april plaatst Erfgoeddag weer heel wat Brugs erfgoed in de spotlights. Dit jaar is dat letterlijk te nemen, want met ‘De Nacht’
als centraal thema kun je voor het eerst ook ’s avonds op ontdekking in Brugge. Op Erfgoeddag staan nieuwe erfgoedervaringen in de sterren geschreven.
‘De Nacht’ nodigt niet alleen uit tot een andere erfgoedbeleving, maar lokt bovendien
een aantal nieuwe partners die je niet meteen met erfgoed in verband brengt. Onder
hen Jan Vandenbruaene, voorzitter van Volkssterrenwacht Beisbroek, en ambachtelijk maker en textielkunstenares Katrien Perquy (Atelier Ailim). Zij vertellen meer
over hun fascinatie voor de magie van de nacht.

Hoe heeft ‘De Nacht’ jullie geïnspireerd om deel te nemen aan Erfgoeddag?
JAN VANDENBRUAENE Het spreekt voor zich dat we bij de Volkssterrenwacht een
sterke band hebben met de nacht. Weinig natuurfenomenen zijn zo indrukwekkend
als de nachtelijke sterrenhemel. We zagen in Erfgoeddag dan ook een mooie kans
om dit in de verf te zetten.
KATRIEN PERQUY Ik ben vooral gefascineerd door de gevoelens van vertrouwen
en betovering die samenkomen in de nacht. Met behulp van de sterrenhemel vindt
de mens al van oudsher zijn weg in de wereld. Tegelijk is de nacht een magische
wereld die tot de verbeelding spreekt van heel wat kunstenaars.
J. VANDENBRUAENE Ook voor ons was de combinatie van wetenschap en artistieke
fascinatie voor de maan en de sterren een interessant vertrekpunt.
Hoe hebben jullie elkaar uiteindelijk gevonden?
K. PERQUY Op Erfgoeddag richt ik met mijn cursisten en keramiste Nathalie Verdonck een nachtblauw salon in, vol handgemaakt vilt, textiel en keramiek. We
wilden ons niet alleen laten inspireren door nachtschilderijen van Léon Spilliaert
en Anselm Kiefer, maar ook door oude sterrenkaarten. Daarom klopten we bij de
Volkssterrenwacht aan.
J. VANDENBRUAENE Katrien was bij ons aan het juiste adres. Naast sterrenkaarten hebben we ook een collectie van meer dan honderd schilderijen waarin sterrenkunde en de sterrenhemel centraal staan. Als sterrenkundige kijk je op een
heel andere manier naar die werken. Sommige daarvan geven een inkijk in de geschiedenis van de sterrenkunde. Andere laten dan weer toe om aan de hand van de
geschilderde sterrenhemel tot op de dag te bepalen wanneer het werk ontstaan is.
Op Erfgoeddag neem ik het publiek graag mee in deze andere ervaring van kunst.
Wat maakt jullie activiteit tijdens Erfgoeddag zeker een bezoekje waard?
J. VANDENBRUAENE Jong en oud zijn de hele zaterdagavond welkom in de Gentpoort.
Daar geef ik een lezing en vinden heel wat andere activiteiten plaats. We maken een
sterrenschijf en werpen een blik op nachtelijk Brugge en de fascinerende sterrenhemel.
K. PERQUY De artistieke vertaling van die fascinatie vind je wat verderop, in het
centraal infopunt In de Nieuwe Pastorie. Als extraatje toon ik daar ook de magie van
het natuurlijk kleuren van textiel met indigo: van wit naar groen naar nachtblauw.
www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2020
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CULTUURCENTRUM BRUGGE
VERSTERKT FAMILIEBANDEN

BRUGOTTA
LOKAAL TALENT AAN ZET

Met 'Family First', de workshop en de bijhorende circusvoorstelling
‘Carrying my father’ schenkt Cultuurcentrum Brugge in maart en april
aandacht aan familiewaarden.

Cultuurcentrum Brugge draagt Brugs talent hoog
in het vaandel. Het hele jaar door programmeert
het cultuurhuis projecten die presentatiekansen
bieden aan Brugse muzikanten en kunstenaars.
Ook dit voorjaar staan tal van inspirerende initiatieven op de planning. Daarvan springen er drie het
meeste in het oog.

DOUBLE BILL: FAMILY FIRST

BRUGOTTA AWARDS 2020

YINKA KUITENBROUWER/VZW MOED + ZINZI & EVERTJAN/TENT
VRIJDAG 20 MAART OM 20.00 UUR, DAVERLO

ZATERDAG 21 MAART OM 20.00 UUR,
KONINKLIJKE STADSCHOUWBURG

In ‘Morgen werd alles anders’ praat de veelbelovende actrice en theatermaakster Yinka Kuitenbrouwer met mensen van verschillende generaties. De gesprekken vertrekken vanuit haar bezorgdheid over de
toekomst en de daaruit groeiende twijfels over het al dan niet krijgen
van kinderen. Een intieme voorstelling voor iedereen die wel eens naar
morgen kijkt.

De eerste lentedag van 2020 is een absolute hoogdag voor iedereen die de lokale muziekscene een
warm hart toedraagt, want dan vindt de tweede
editie plaats van de driejaarlijkse Brugotta Awards.
De afgelopen maanden kon iedereen in verschillende categorieën zijn Brugse favoriet aanduiden.
Intussen zijn de stemmen geteld en is het verdict
gevallen. Kom op zaterdag 21 maart te weten wie de
prijzen wegkaapt in categorieën als ‘Strafste band
van het moment’, ‘Meest dansbare dj of dj-collectief’ en ‘Band die de hardste decibels produceerde’.
Brugotta Awards wordt een sensationeel spektakel
met unieke concerten onder begeleiding van de Metronoomband. Heel wat randanimatie en een nu al
legendarische afterparty maken het feest compleet.

Na de pauze is het tijd voor MEMO, een aangrijpende, intieme en acrobatische circusvoorstelling van Zinzi & Evertjan (Cie XY, Les 7 Doigts de
la Main …) over tegenpolen, het behoud van je eigen identiteit en (on)
afhankelijkheid. Tickets kosten 15 euro.

WORKSHOP: CARRYING MY FATHER
WOENSDAG 8 APRIL VAN 19.00 TOT 22.00 UUR, MAZ
Verleg je grenzen met je vader of je zoon (16+) en laat je begeleiden door
circusartiest Toon Van Gramberen. Voorkennis is niet vereist. De sessie
is gratis, maar inschrijven voor maandag 23 maart via sara.colpaert@
brugge.be is vereist.
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries
www.ccbrugge.be

Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Tickets kosten 7, 9, 12 of 15 euro.
www.ccbrugge.be/brugotta
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BRUGOTTA CLUB: RED ZEBRA

BRUGOTTA FESTIVAL

ZATERDAG 18 APRIL OM 20.00 UUR, MAZ

VAN DONDERDAG 23 APRIL TOT EN MET ZONDAG 3 MEI

‘Can't Live in a Living Room’, dé hit van de
Brugse formatie Red Zebra, bestaat veertig jaar. Er is dus geen betere reden om
Red Zebra carte blanche te geven tijdens
de Brugotta Clubreeks. Peter Slabbynck,
frontman van de legendarische band en dit
seizoen niet toevallig naamgever van het
pleintje voor Theaterzaal Biekorf, nodigt
onder meer De Brassers uit. Samen met
die groep bereikte Red Zebra in 1980 de finale van Humo’s Rock Rally.
De Brassers is en blijft een garageband in
hart en nieren. De single ‘En Toen Was Er
Niets Meer’ is de Belgische culthit bij uitstek en beschrijft perfect het onheilspellende karakter van de band.
Als opwarmer inviteert Slabbynck Alk-ALine. Laurence Castelain (Flesh & Fell) en
Sandra Hagenaar (Fifty Foot Combo) overspoelen het publiek met electro wave.
Uiteraard sluit Red Zebra de avond af. In
primeur stellen ze hun nieuwe single en
verzamelalbum voor.

Met tal van kunstdisciplines geeft Brugotta Festival een overzicht van Brugs talent. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

MaZ (Magdalenazaal),
Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries
Tickets: 10 euro
www.ccbrugge.be/redzebra

Programma onder voorbehoud van wijzigingen. Het definitieve
programma staat vanaf woensdag 1 april op www.ccbrugge.be/brugotta

Tijdens het muziekfestival WAcKo op vrijdag 24 en zaterdag 25
april geniet je onder de bomen op de Burg vanaf 20.00 uur van
telkens drie Brugse muziekgroepen.
Woordkunstenaars komen op zondag 26 april aan bod tijdens
een nieuwe editie van Bar Literair op het Peter Slabbynckplein.
Op de curatoravond op dinsdag 28 april geeft Cultuurcentrum
Brugge carte blanche aan een Brugse creatieveling. Hij of zij
mag een uniek historisch gebouw inpalmen met een cultureel
evenement.
Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 mei sluit VONK! het Brugotta
Festival af. In het voormalige woonzorgcentrum Jeruzalem in
de Stijn Streuvelsstraat ben je voor de tweede keer getuige van
de ongebreidelde creativiteit van Brugse kunstenaars.
Daarnaast verzamelt Brugotta in de tentoonstelling
AiR Biekorf 4.0 de antwoorden van tientallen kunstenaars op
het kunstwerk ‘Comedie van het menselijk tekort – Comédie de la Condition Humaine’ van artist in residence Geertje
Vangenechten. De tentoonstelling in de Biekorf Exporuimte
loopt van vrijdag 24 april tot en met zondag 24 mei 2020.
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DURF TE ONTDEKKEN: DANS BIJ CULTUURCENTRUM BRUGGE
Van internationaal gevestigde waarden tot nieuwe nationale danshelden: bij Cultuurcentrum Brugge beleef je niet te missen danscreaties.
Het cultuurhuis sluit het seizoen af met twee adembenemende voorstellingen van veelbelovende choreografen.

MOVING BALLADS - FEMKE GYSELINCK

11 O’CLOCK - LIZ KINOSHITA

Pianist Hendrik Lasure (SCHNTZL) componeerde een ballad, geïnspireerd op het grillige en rijke oeuvre van de Canadese zangeres Joni
Mitchell. Op dit ene nummer brengen vier performers een reeks dansvariaties, van strikt muzikaal tot pure stilte.

11 O’clock is het voorlaatste lied van een musical en leidt net voor de
grote finale een moment van inspiratie in. Daarbij vindt het hoofdpersonage de moed om de situatie onder ogen te zien. Net als de hele
mensheid staat hij voor een uitdagend kantelpunt met toekomstbepalende uitdagingen.

DONDERDAG 26 MAART OM 20.00 UUR,
KONINKLIJKE STADSSCHOUWBURG

Choreografe en danseres Femke Gysselink onderzoekt in haar nieuwste creatie de ongehoorde relatie tussen popmuziek, hedendaagse
dans en beweging.

Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Tickets kosten 7 euro (-26 jaar) of 16 euro.
Gratis inleiding in de foyer om 19.15 uur.
www.ccbrugge.be/dans

DONDERDAG 7 MEI OM 20.00 UUR,
KONINKLIJKE STADSSCHOUWBURG

In deze ontroerende en opwindende dansvoorstelling onderzoekt de
Canadese choreografe Liz Kinoshita de gedachten die in ons opkomen
wanneer we oog in oog staan met de confronterende waarheid.
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JONGEREN KAPEN CULTUURCENTRUM BRUGGE
Alle jongeren worden met open armen ontvangen in de zalen van Cultuurcentrum Brugge. Meer nog, in april palmt jong creatief geweld twee van
die locaties helemaal in.

URBAN ARTS FESTIVAL BURBAN @ MAZ

URB-FESTIVAL @ KONINKLIJKE STADSSCHOUWBURG

Op vrijdag 3 april geeft Cultuurcentrum Brugge de sleutel van de Magdalenazaal (MaZ) aan de studenten Cultuurmanagement van Vives
Brugge. Vanaf 20.00 uur zetten zij ontluikende en gevestigde talenten uit
de Brugse ‘urban scene’ op de kaart. Onder meer Doorn Roosje, Rooftop J, ICTO en DVTCH NORRIS bestijgen het podium. Een dansworkshop
'modern en hiphopfusion', de release van het nieuwste BLVRD Magazine, bijzondere raamillustraties, een fototentoonstelling en een vette
afterparty met Featherless en Team DAMP vervolledigen dit fijne feest.

Het Entrepot zocht en vond uitzonderlijk sterke jongerencollectieven
die op vrijdag 10 en zaterdag 11 april met een passionele drang de jarige Koninklijke Stadsschouwburg onveilig willen maken. In onvervalste
guerrillastijl stouwt URB alle hoekjes en kantjes vol met kunst, livemuziek, performance en zelfs peepshows. Die dienen als knipoog naar de
prostitutie die in de 19de eeuw welig tierde in deze buurt.
Drink een pint in de ACHbar op het buitenpleintje, ga binnen op avontuur
en sluit af met een rave. De jongeren van URB maken alles mogelijk.

MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries
Tickets via www.ccbrugge.be
Een organisatie van Vives Brugge

Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
www.urb.be
Een organisatie van Het Entrepot

ONTDEK HET AMAZE-LABEL IN HET PROGRAMMA
VAN CULTUURCENTRUM BRUGGE

Op aMAZe-avonden ontdek je als jongere (-26 jaar) de nieuwste cultuurcreaties (theater, dans, circus, muziek …) voor
slechts 7 euro.
Voor alle andere voorstellingen krijg je standaard 10% korting
op de toegangsprijs.

INTERVIEW
Till-Holger Borchert, Michel Dewilde, Santiago De Waele en Els Wuyts: artistiek team Triënnale Brugge 2021

Van links naar rechts: Santiago De Waele, Michel Dewilde, Els Wuyts en Till-Holger Borchert

O

ver een jaar maakt de binnenstad zich op voor een
nieuwe editie van Triënnale Brugge. Na het succes
van Liquid City | Vloeibare Stad in 2018 zijn de verwachtingen hooggespannen. Wat mogen we verwachten? Na veel speculeren, lichten de curatoren een tipje
van de sluier. Met TraumA slaan ze alvast een nieuwe weg in.
'TraumA' leest ongewoon. Hoe zijn jullie tot deze titel gekomen?
TILL-HOLGER BORCHERT TraumA verbindt de drie elementen waar we het tijdens Triënnale Brugge 2021 over willen
hebben: de ‘traum’ (droom), de ‘raum’ (ruimte) en het ‘trauma’ (nachtmerrie). Waarom? Iedereen kent Brugge als een
zeer mooie en dromerige stad. Bezoekers komen van overal
om haar schoonheid te beleven, maar het is niet al goud wat
blinkt ... Zoals iedere stad heeft ook Brugge een keerzijde,
een die veel minder aan bod komt.
ELS WUYTS Met TraumA willen we het net daarover hebben:
de schoonheid van de stad versus het lelijke achterkantje. Ook
Brugge kent armoede, eenzaamheid en criminaliteit, alleen
worden we er in het straatbeeld niet zo sterk mee geconfronteerd. Heel wat ‘trauma’s’ blijven achter hoge of onzichtbare
muren verborgen, terwijl de rest van de stad zo’n rust uitstraalt. Die dubbelzinnigheid willen we aankaarten.
MICHEL DEWILDE Een stad kent diverse beelden en dimensies, je kunt het vergelijken met een wandeling in een mooi
spiegelpaleis met veel verborgen kanten. Brugge is een prachtig voorbeeld van een historische werelderfgoedstad, waarbij
overwegend een beeld en dus een dimensie domineert. In
deze Triënnale werpen we een blik onder het oppervlak van
de spiegels: daar waar een andere realiteit borrelt, schuurt,
beweegt, voorbij het louter visuele van de mooie postkaart.
Hoe willen jullie al deze verhalen in beeld brengen?
SANTIAGO DE WAELE Dat laten we over aan de architecten en
kunstenaars. We merken nu al dat iedere ontwerper het thema
anders opvat en wil invullen. Dat maakt het voor ons - en hopelijk ook voor het publiek volgende zomer - bijzonder boeiend.
E. WUYTS We willen vooral inspelen op de verbeelding van
de bezoeker en we willen de nieuwsgierigheid bij de mensen aanwakkeren om de stad door de ogen van hedendaagse
kunst en architectuur beter te leren kennen.
M. DEWILDE Triënnale Brugge 2021 zet het onderzoek naar
stedelijkheid, kunst en architectuur in relatie tot de openbare ruimte verder, maar gaat daarbij een andere richting
uit. De vorige Triënnale concentreerde zich op de zichtbare
kant van de stad, met verhalen op pleinen en straten en het
nieuwe ontmoeten, het scheppen van een alternatieve wijkwerking, het openbaar zwemmen en het eten van invasieve
planten en dieren.

Gratis
www.triennalebrugge.be
info@triennalebrugge.be
Volg Triënnale Brugge op Facebook en Instagram
Twitter: @triennalebrugge

Zoals iedere stad
heeft ook Brugge
een keerzijde

In 2021 worden andere dimensies getoond en andere zintuigen
aangesproken. Het wordt een veel persoonlijkere, individuele
zoektocht en ervaring van de stad en de relatie tot de ruimte.
Bouwen jullie met TraumA verder op de thema’s van 2015
en 2018?
T.H. BORCHERT Ja en nee. Waar we in 2015 de vraag stelden
‘Wat als de vijf miljoen toeristen die de stad jaarlijks bezoeken
er zouden willen blijven wonen?’ en we in 2018 ons toespitsten op de dimensies van de vloeibare samenleving, vertrekken we nu vanuit een geheel andere insteek. We willen niet in
herhaling vallen en vooral blijven vernieuwen. In die zin zetten
we het traject verder. Triënnale Brugge is en moet een wakeupcall blijven.
S. DE WAELE Dit keer willen we ook minder evidente plaatsen
in de stad opzoeken, weg van het water of centrale plaatsen
als de Markt of de Burg. We laten ons inspireren door de kleine straatjes, de binnenpleinen of de bouwwerven die de geschiedenis van de stad blootleggen. De coulissen, zeg maar.
Het thema is gekend. Wanneer mogen we meer verwachten?
T.H. BORCHERT Momenteel zijn we nog in gesprek met een
selectie kunstenaars en architecten. Het blijft een proces dat
onderweg vorm krijgt en waarbij ieders inbreng een nieuwe
wending aan het verhaal kan geven. Tegen het najaar willen
we alles rond hebben en de namen publiek maken. Vanaf dan
werken we in een rechte lijn naar 2021.
E. WUYTS Voor wie zich al wil onderdompelen: vanaf juli tot
september organiseren we weer een Pre-Triënnale. Deze
keer trekken we naar Sint-Michiels en nodigen we de hele
zomer Brugse gasten uit om een nieuw paviljoen, ontworpen
door studenten van Howest, een artistieke invulling te geven.
Iedere week krijgt een ontwerper vrij spel en daardoor zal het
PLATFORM er telkens anders uitzien. Drukke, maar vooral
boeiende tijden dus.

KALENDER

T.e.m. zo 7/6

Water Works, Poortersloge

p. 39

T.e.m. zo 12/7

Tentoonstelling Van Eyck in Bruges, Groeningemuseum

p. 36

T.e.m. zo 12/7

Wandeling Meet & greet Van Eyck (elke zondag), Tolhuis

p. 36

Di 17/3

Workshop: Meer dan alleen rationaliteit vereist, Magdalenakerk

p. 29

Do 19/3 t.e.m. zo 4/10

Ten Huize van Joseph Ryelandt. Portret van een Brugs Componist, Arentshuis

p. 39

Do 19/3

Schemertijd/Culturen na de uren, Volkskundemuseum

p. 40

Vr 20/3

Family First, Daverlo

p. 44

Za 21/3

Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie

p. 10

Za 21/3

Brugotta Awards, Koninklijke Stadsschouwburg

p. 44

Di 24/3

Workshop: Waar halen we de nodige drive?, Magdalenakerk

p. 29

Zo 22/3

Eneco Clean Beach Cup, strand Zeebrugge

p. 10

Zo 22/3

Jeugdboekenfeest, Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 25

Wo 25 t.e.m. do 26/3

AG Driedaagse Brugge – De Panne

p. 20

Do 26/3

Memorabel. Kunstbeleving voor mensen met dementie, Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie

p. 40

Do 26/3

Moving Ballads - Femke Gyselinck, Koninklijke Stadsschouwburg

p. 46

Zo 29/3

Lezing: kijken naar Van Eyck, vriendenzaal Musea Brugge

p. 36

Di 31/3

Workshop: Hoop ondanks alles, Magdalenakerk

p. 29

Vr 3/4

Urban arts festival Burban, MaZ

p. 47

Za 4/4 t.e.m. zo 6/9

Memling Now, Sint-Janshospitaal

p. 37

Zo 5/4

Workshop Vier de seizoenen, Volkskundemuseum

p. 40

Ma 6 t.e.m. zo 12/4

Week van de Markt

p. 17

Ma 6 t.e.m. vr 17/4

Kwibus, verschillende locaties

p. 25

Ma 6 t.e.m. vr 17/4

Sportkampen, verschillende locaties

p. 26

Di 7/4

Memorabel. Kunstbeleving voor mensen met dementie, Volkskundemuseum

p. 40

Wo 8/4

Workshop Carrying my Father, MaZ

p. 44

Vr 10 en za 11/4

URB-festival, Koninklijke Stadsschouwburg

p. 47

Zo 12/4

Start nieuwe melodieën beiaard

p. 41

Ma 13/4

Paaseierenraap, locatie: www.jeugddienstbrugge.be/kwibus

p. 25

Do 16/4

Schemertijd/Culturen na de uren, Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie

p. 40

Vr 17/4 t.e.m. vr 17/7

Proefproject knip Doornstraat

p. 14

Za 18/4

De Fiksfabriek, La Brugeoise

p. 24

Za 18/4

Brugotta club: Red Zebra, MaZ

p. 45

Wo 22/4

Buitenspeeldag, verschillende locaties

p. 24

Do 23/4

Memorabel. Kunstbeleving voor mensen met dementie, Sint-Janshospitaal

p. 40

Do 23/4 t.e.m. zo 3/5

Brugotta festival, verschillende activiteiten en locaties

p. 45

Vr 24/4

AiR Biekorf 4.0, Brugotta Hal Biekorf

p. 45

Za 25/4 en zo 26/4

Erfgoeddag, verschillende locaties

p. 41

Zo 26/4

Damme-Brugge-Damme

p. 22

Wo 29/4

Digisenior, VHSI

p. 11

Do 30/4 t.e.m. vr 31/7

Proefproject knip Sparrenstraat

p. 14

Vr 1/5

Memorial Fernand Roelands, Tempelhof

p. 20

Wo 6/5

Digisenior, VHSI

p. 11

Do 7/5

Fietsbrevet, Assebroek

p. 13

Do 7/5

11 O’clock - Liz Kinoshita, Koninklijke Stadsschouwburg

p. 46

Vr 8/5

Fietsbrevet, Assebroek

p. 13

Wo 13/5

Digisenior, Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 11

Do 14 en vr 15/5

Fietsbrevet, Sint-Andries

p. 13

Di 19/5

Fietsbrevet, Sint-Pieters

p. 13

Wo 20 t.e.m. zo 24/5

GOLD-festival, Concertgebouw

p. 37

Do 28 en vr 29/5

Fietsbrevet, Sint-Michiels

p. 13

Za 30 en zo 31/5

Molenfeest: 250 jaar Sint-Janshuismolen, Kruisvest en Gezellemuseum

p. 39

Vr 3/7 t.e.m. zo 6/9

Pre-Triennale Brugge, Sint-Michiels

p. 48

Di 6 t.e.m. vr 10/7

Museumkamp 'Over geuren en kleuren', Gruuthusemuseum

p. 26

Di 25 t.e.m. vr 28/8

Museumkamp 'Van kop tot teen', Gruuthusemuseum

p. 26
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ANTWOORD VORIGE VRAAG

Hoeveel jaar oud is 'Can't Live in a Living Room'
van Red Zebra?

KAAP, Cultuurcentrum Brugge en Concertgebouw Brugge organiseren
(B)its of Dance. De duotickets werden verdeeld onder de winnaars.

Stadsmagazine mag van Cultuurcentrum Brugge vijf duotickets uitdelen voor Brugotta Club: Red Zebra op zaterdag 18 april.

Voornaam en naam

Stuur je antwoord voor maandag 6 april per mail naar
stadsmagazine@brugge.be of per post naar Communicatie &
Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge. Je kunt de antwoordstrook
ook deponeren in de brievenbus van het Stadhuis, Burg 12.

Adres

E-mail + tel.

ANTWOORD WEDSTRIJDVRAAG

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

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

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

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

zondag 22 maart

Zondag 15 maart

Zaterdag 28 maart

Zaterdag 28 maart

L
I
U
V
F
R
E
W
M ISS IE Z
20ven via
MAAinRfoTen2in0
schrij
hoane
brugge.be/oltiedsc
Zaterdag 21 maart
Zaterdag 21 maart

Zondag 15 maart
Zondag 29 maart
Zaterdag 14 maart

Zaterdag 14 maart
Zondag 29 maart

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

