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DE GELDENDE CORONAMAATREGELEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE ACTIVITEITEN IN DIT
MAGAZINE. DIT NUMMER GING IN DRUK OP 26 FEBRUARI 2021. DE REGELS KUNNEN INTUSSEN
GEWIJZIGD ZIJN. ALLE INFORMATIE WORDT DAN OOK ONDER VOORBEHOUD GEPUBLICEERD.
DE MEEST ACTUELE INFO OVER DE CORONARICHTLIJNEN VIND JE OP WWW.BRUGGE.BE.
JE KUNT OOK BELLEN NAAR 050 44 8000 OF MAILEN NAAR INFO@BRUGGE.BE.
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BESTE BRUGGELING
Op het moment dat dit nummer verschijnt, is het een jaar
geleden dat de eerste lockdown werd afgekondigd. Sindsdien
hebben we geleefd van golf tot golf, van versoepeling naar
verstrenging en van hoop naar harde realiteit. Al zijn we het
allemaal grondig beu, we moeten onze wilskracht aanspreken
om door te gaan. De wilskracht om ons werk te blijven doen, om
voor ons gezin te blijven zorgen en om onze dromen in stand te
houden. Maar ook de wilskracht om hierdoor te geraken en om
hoopvol te blijven en niet op te geven. Wij Bruggelingen hebben
een sterke wil. En waar een wil is, is een weg. We moeten die
weg nemen en dapper volharden.
Ook uw stadsbestuur neemt de weg vooruit. Eerst en vooral
maken we volop werk van de vaccinaties. We doen er alles
aan om dit in de best mogelijke banen te leiden. Wanneer het
uw beurt is, wordt u daarvan zeker op de hoogte gebracht.
Daarnaast blijft de Stad via verschillende initiatieven investeren
in wie het moeilijk heeft, want Brugge draait in de eerste plaats
om mensen. De Corona Impact Monitor toont aan dat onze
inspanningen op dat vlak gewaardeerd worden. We zullen ons
beleid hier verder op afstemmen.
Intussen blijft uw bestuursploeg zich evenzeer inzetten op
andere terreinen. Eind januari maakten we het team bekend
dat zal instaan voor de bouw van BRUSK. Deze nieuwe
tentoonstellingshal zal deel uitmaken van een volledige
museumsite die Brugge een ongekende nieuwe dynamiek zal
geven. Voorts zien we onze inspanningen beloond omtrent
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Wij Bruggelingen
hebben een sterke wil
klimaat en openbaar domein. Zo werd Brugge uitgeroepen
tot bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen. Het is een
stimulans om onze stad verder te vergroenen, mede door een
bomenbeheerplan. Verder leest u in dit nummer meer over
acties die de verkeersleefbaarheid en -veiligheid moeten
vergroten. Het gebruik van de fiets is de voorbije maanden
bijvoorbeeld alleen maar toegenomen en daar moeten we de
gepaste aandacht aan besteden. Met de heraanleg van voetpaden
verliezen we tevens de voetgangers niet uit het oog.
Zoals gezegd: Brugge draait om mensen. We blijven rekenen op u
en op uw wil om solidair te blijven, om de regels te blijven volgen
en om u te laten vaccineren als het moment daar is. Als we
samen deze gedrevenheid aan de dag blijven leggen, kan niets
een mooie Brugse toekomst in de weg staan.
Uw burgemeester
Dirk De fauw

ISABELLE DESCHEEMAECKER
Isabelle (44) groeide op in Ruddervoorde, maar
woont samen met haar vijftienjarige zoon al
enkele jaren in Brugge. Ze studeerde handel in het
secundair onderwijs en na enkele administratieve
jobs en bijkomende opleidingen ging ze werken
in de sociale sector. De droom om een eigen
handelszaak uit te baten was echter te groot.
Isabelle vond het ideale pand in de Langestraat
en opende er de Karmamarkt, de eerste
verpakkingsarme winkel in Brugge.
WAT VIND JE GOED IN DE BUURT?

Ik woon in een bijzondere buurt. Er heerst hier een
losse en familiaire sfeer. Als er mensen langs mijn
winkel passeren, zwaaien ze vaak naar me. Dat vind ik
zalig. Mijn buren – de uitbaters van skateshop The Fat
Flamingo en tattoozaak Tattoo Bjorn bijvoorbeeld - zijn
bijzonder sympathiek.

WAT IS JE FAVORIETE PLEK IN DE BUURT?

Eerlijk gezegd vind ik mijn winkel de beste plek, maar
ik kom zeer graag in de andere handelszaken hier in
de buurt. Ik word er altijd heel hartelijk ontvangen.
Ook op het bankje aan de brug van de Hoogstraat is
het heerlijk toeven.

WAAR BEN JE HET MEEST FIER OP?

Ik ben trots op wat ik bereikt heb met mijn winkel.
Door mijn vrienden en familie heb ik mijn droom
kunnen verwezenlijken en dankzij mijn klanten kan ik
die behouden en laten groeien.

WAT WIL JE VERANDEREN IN DE BUURT?

In de Langestraat vind je vooral mensen uit de buurt
en dat merk je aan de gemoedelijke manier waarop
we met elkaar omgaan. Toch vermoed ik dat hier nog
veel eenzaamheid verscholen zit en daar wil ik iets
aan doen. Zodra het kan, wil ik met een ‘koffie + 1’systeem werken. Klanten zouden in mijn winkel een
koffie of thee kunnen drinken en betalen voor twee.
Mensen die het minder breed hebben, kunnen op die
manier in goed gezelschap genieten van een gratis
drankje.
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BUURT AAN DE BEURT:

Brugge centrum: de kwartieren
Ezelstraat, Sint-Gillis,
Burg, Sint-Anna
en Langestraat
VIJF KWARTIEREN DOORDRONGEN VAN EEN RIJKE
GESCHIEDENIS EN VOL GOESTING NAAR EEN NOG
BRUISENDER BRUGGE
Deze kwartieren in de noordelijke helft van Brugge
centrum grenzen in het noorden aan de Sint-Pieterskaai
en Fort Lapin, in het oosten aan de Buiten Kruisvest en de
Buiten Kazernevest en in het westen aan de Komvest, de
Koningin Elisabethlaan, de Guldenvlieslaan en een deel
van de IJzerstraat. De grillige zuidergrens bestaat uit de
Hoefijzerlaan, de Noordzandstraat, de Geldmuntstraat, de
Markt, de Groene Rei en de Coupure.

LOPENDE EN GEPLANDE PROJECTEN

- Heraanleg Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat en Vlamingdam
In het najaar van 2020 gingen de nutsmaatschappijen van
start met de werkzaamheden aan de nutsleidingen in de
Vlamingstraat. In 2021 werken ze ook in de Sint-Jorisstraat
en de Vlamingdam. Er komt een grondige heraanleg van deze
drie straten, met de sanering van de nutsvoorzieningen, het
vernieuwen van het rioleringsstelsel en de heraanleg van de
wegverhardingen.
- Heraanleg Kraanplein
Het Kraanplein ligt er momenteel wat troosteloos bij en
verdient een opfrissing. Het vernieuwen van de nutsleidingen
startte op 22 februari. De herinrichting is gepland tussen
1 maart en eind april. Deze actie maakt deel uit van
het `pleintjesplan’ van de Stad, waarbij de vele Brugse
pleintjes een opwaardering krijgen. Recent werden al de
Woensdagmarkt, het Sint-Jansplein en de Mallebergplaats
opgefrist.
- Heraanleg Sint-Annaplein
De inrichting van het Sint-Annaplein, de Joost de
Damhouderstraat en de Korte Sint-Annastraat voldoet niet
meer aan de huidige normen voor duurzaam openbaar
domein, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Een opfrissing
is dus nodig. De werkzaamheden starten dit najaar, maar
de nutsingrepen zijn al begonnen. De aannemer voert
deze gefaseerd uit om de toegankelijkheid tijdens de
werkzaamheden te verzekeren.
- Heraanleg Boterhuis
In februari startten de werkzaamheden. Tegen midden mei zal
deze straat nieuwe nutsleidingen, een nieuwe riolering en een
heraangelegd wegdek hebben.
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VERENIGINGEN EN VRIJE TIJD

- Sint-Leo Hemelsdaele (Potterierei
11), Spermalie De Kade (Potterierei
46) en Koninklijk Atheneum I Brugge
Centrum (Sint-Clarastraat 46B)
stellen hun sportcomplexen open na
de schooltijd. De openingstijden en
afspraken staan op www.brugge.be/
schoolsportinfrastructuur-2.
- In deze buurten zijn de Koninklijke
Hoofdgilde Sint-Sebastiaan, Hoofdgilde
Sint-Joris Brugge, Sint-Michielsgilde
De Hallebardiers, Biljartclub
Balsemboom, Straffe Boog en de
Langerei Zwemmers enkele van de
actieve sportverenigingen.
- Deze vijf kwartieren tellen maar
liefst acht buurtcomités. Annabil,
Koopmanners en Open Ramen en
Deuren hebben de grootste werkingen.
- In het Sint-Gilliskwartier vind je
Stoer Huus. Met 27 eenheden is
dit het grootste West-Vlaamse
samenhuizenproject. Samenhuizen of
cohousing is een moderne woonvorm
waarbij een groep mensen elk een
eigen huis met tuintje of terras heeft
maar ook enkele ruimtes (washok,
eetruimte, werkplaats …),
voorzieningen (grote tuin …) en
materiaal met elkaar deelt.
- Er zijn speelpleintjes in
de Annuntiatenstraat, de
Calvariebergstraat, de Guido
Gezellewarande (Hugo
Verrieststraat) en de Ganzenstraat,
op het Stoelpleintje (Stoelstraat
– Vuldersreitje) en op het SintBrunoplein en aan ’t Bilkske/
Kazernevest.
- Boekenruilkastjes (bibliotheekjes
die gratis toegankelijk zijn en waar
iedereen samen zorg voor draagt)
bevinden zich aan de kerk op het SintAnnaplein, in de Annuntiatenstraat en
aan buurtcentrum De Balsemboom.
Meer info op www.brugge.be/
boekenruilkastjes.
- ’t Salon, Scouts Kerlinga, KSA Frassati,
Vrijetijdspunt Oranje vzw, Jeugdbond
voor Natuur en Milieu, Vlaams
Nationaal Jeugdverbond, Scouts A.
De Pauw, 39e FOS De Menapiërs, KAJ
Brugge, Jeugdwerkgroep Ruimtevaart,
KSA Spiko, Brugse socio-culturele
jongeren en Sint-Michielsbeweging zijn
de jeugdverenigingen in deze buurten.
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SCHOLEN

Lager onderwijs
- Sint-Leo Hemelsdaele,
Sint-Jansstraat 16
- GO! Basisschool Brugge Centrum,
Spiegelrei 15
- Innovatieve basisschool
De Springplank,
Hugo Losschaertstraat 5B
- Stedelijke Basisschool Buitengewoon
Onderwijs De Ganzenveer,
Ganzenstraat 15
- Vrije Basisschool Het Kleurenpalet,
Groenestraat 27
- De Kade - Vrije Basisschool
Buitengewoon Onderwijs Spermalie,
Oliebaan 2B
Secundair onderwijs
- GO! Methodeschool Stamina,
Jeruzalemstraat 34
- Technisch Instituut Heilige Familie,
Oude Zak 38
- Hotel- en Toerismeschool Spermalie,
Snaggaardstraat 15
- Sint-Leo Hemelsdaele, Potterierei 11 –
eerstegraadsschool: Carmersstraat 3
- Middenschool GO! Brugge Centrum,
Sint-Clarastraat 46A
- Koninklijk Atheneum I Brugge
Centrum, Sint-Clarastraat 46B
- De Kade - Buitengewoon Secundair
Onderwijs Spermalie, Oliebaan 2B

DIENSTVERLENING

Huis van de Bruggeling, Frank Van
Ackerpromenade 2 (Stationsplein),
050 44 8000, info@brugge.be
Buurtcentra
- De Balsemboom, Ganzenstraat 33,
050 32 78 80,
debalsemboom@mintus.be
- ’t Reitje, Annuntiatenstraat 34,
050 32 60 95, reitje@mintus.be
Bibliotheek
Biekorf, Kuipersstraat 3, 050 47 24 00,
bibliotheek@brugge.be

LOKALE POLITIE

Politiecommissariaat District Centrum,
Kartuizerinnenstraat 4, 050 44 12 10,
pz.brugge.centrum.leiding@police.
belgium.eu
Wijkagenten
- Sint-Anna en Stubbekwartier:
Queeny Van Broeck, 0471 43 52 76,
queeny.vanbroeck@police.belgium.eu
- Sint-Gillis: Monika Desmidt,
0471 43 52 76,
monika.desmidt@police.belgium.eu

- Langestraat: Eric Reuse, 0471 43 40 84,
eric.reuse@police.belgium.eu
- Sint-Walburga en Weyler:
Matthias Pitellioen, 0471 43 19 76,
matthias.pitellioen@police.belgium.eu

GEMEENSCHAPSWACHT

De gemeenschapswachten zijn
Natasja Hosten (Sint-Gillis), Rick
Claeys (Langestraat) en Sigrid
Verbrugghe (Burg). Contacteer de
gemeenschapswachten via 050 32 34 97
of gemeenschapswacht@brugge.be.

Vraag hulp aan je buren of leer ze beter
kennen via Hoplr. Al meer dan 250.000
huishoudens gebruiken dit online sociale
netwerk voor en door de buurt. Via Hoplr
(hoplr.com en/of de app) sta je heel
eenvoudig in contact met de mensen uit je
straat of buurt.
Voor de kwartieren Ezelstraat, SintGillis en Burg kun je aanmelden met
de buurtcode J4G6Z. Voor het SintAnnakwartier en het Langestraatkwartier
is de buurtcode 3S8F8.
De mobiele app voor iOS is beschikbaar
in de App Store, voor Android in de Play
Store.
Lees meer op www.brugge.be/hoplr.

Aan de verenigingen van Lissewege, de
vorige ‘Buurt aan de beurt’, voegen we het
bezoekerscentrum VVV Lissewege (Oude
Pastoriestraat 5) toe.
Meer info via 0495 38 70 95,
vvv.lissewege@hotmail.com en
www.lissewege.be of
www.visitbruges.be/vvv-lissewege.
Opsommingen in de ‘Buurt aan de beurt’rubrieken bevatten soms
maar een deel van het vaak ruime
buurtaanbod. De betrachting is om vooral
nieuwere of minder bekende verenigingen in
de kijker te zetten.

Ezelstraat, Sint-Gillis,
Burg, Sint-Anna en
Langestraat in cijfers

Meer weten over
dit project?

1,5

Contacteer Stad Brugge,
Communicatie & Citymarketing via
communicatie@brugge.be.
Alle actuele info staat op
www.brugge.be/buurtaandebeurt.
Specifieke info over de kwartieren
Ezelstraat, Sint-Gillis, Burg,
Sint-Anna en Langestraat vind je
op www.brugge.be/centrum.

Deze kwartieren hebben samen
een oppervlakte van 1,5 km².

6.930

Ze tellen 6.930 brievenbussen.

7.783

Er wonen 7.783 mensen.
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Je kunt met vragen en meldingen
terecht op 050 44 8000,
www.brugge.be/meldpunt en
via info@brugge.be.
Alle inzendingen worden
gegarandeerd behandeld.

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

Laat je
inspireren door
de ‘Boost je
buurt’-brochure
PARTICIPATIE
PARTICIPATIE
PARTICIPATIE

Corona
Impact Monitor:
Bruggelingen tevreden
over aanpak Stad
Vorig najaar riep Stad Brugge alle Bruggelingen op om hun coronaervaringen te delen via de Corona Impact Monitor. Op die manier wou de
Stad - net zoals andere Vlaamse steden en gemeenten - de impact van de
pandemie en zijn eigen rol in kaart brengen. De resultaten zijn intussen
gekend: Bruggelingen zijn algemeen tevreden over de Brugse aanpak.
Het onderzoek liep van 10 oktober tot 10 november 2020. Stad en OCMW
Brugge riepen de Bruggelingen op om deze bevraging in te vullen. De
respons was groot. Maar liefst 2.888 stadsgenoten van alle leeftijden, uit
alle deelgemeenten en met verschillende opleidingsniveaus namen deel.
De resultaten van de Corona Impact Monitor liggen in dezelfde lijn als die
van de andere Vlaamse steden. De Bruggeling blijkt vooral tevreden te
zijn over de aanpak van het stadsbestuur en stelt het meest vertrouwen
in de lokale overheid.

Stad Brugge houdt van zijn buurten en
herlanceert daarom de ‘Boost je buurt’brochure. Die staat boordevol tips om
je buurt te vergroenen en deze mooier,
duurzamer en warmer te maken. Een
verzorgde en dynamische leefomgeving
zorgt immers voor meer sociale interactie
en geeft de bewoners een veiliger gevoel.
De brochure vermeldt ook hoe de
Stad kan helpen. De stadsdiensten
werken namelijk steeds meer vanuit
een buurtreflex. Samenwerken met
de Bruggeling is daarbij de sleutel tot
succes.

HAAL DE BROCHURE IN HUIS

Je vindt de brochure in het Huis van de
Bruggeling, in de deelgemeentehuizen en
in de bibliotheken. Houd bij het afhalen
(op afspraak!) rekening met de geldende
coronamaatregelen. Een digitale versie
staat op www.brugge.be/boostjebuurt.
www.brugge.be/boostjebuurt
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57% van de Bruggelingen geeft het
stadsbestuur een score van 7 en meer
voor de Brugse aanpak. Ze hebben
bovendien het meest vertrouwen in
de werking van de lokale overheid
(6,4 tegenover 5,9 als Vlaams
gemiddelde) om de corona-epidemie
de baas te kunnen.
DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES
Dit vinden de Bruggelingen positief
- Meer dan de helft van de Bruggelingen vond gemakkelijk de weg naar
de communicatie over corona in onze stad. Een grote meerderheid
vond de informatie correct en betrouwbaar. De Facebookpagina en de
infoborden van Stad Brugge werden het meest geraadpleegd. Men wil
ook op die manier verder informatie krijgen.

- 92% van de Bruggelingen geeft aan dat de kans klein is dat
ze hun job zullen verliezen door corona. Voornamelijk lager
opgeleiden, risicogroepen (zij die een groter besmettingsrisico
lopen) en bewoners van Brugge centrum zijn iets bezorgder
om werkloos te worden.
- Bruggelingen geven zichzelf een geluksscore van 7,2 (met een
Vlaams gemiddelde van 7,1) tijdens deze ongewone tijden.
- 57% van de Bruggelingen geeft de aanpak van Stad Brugge
een score van 7 of meer. Ze hebben het meest vertrouwen
in de werking van de lokale overheid (6,4 tegenover 5,9 als
Vlaams gemiddelde) om de pandemie de baas te kunnen.

Bijna de helft van de
Bruggelingen roept de Stad op
om verder in te zetten op fiets- en
wandelinfrastructuur. De vraag
daarnaar is groter dan bij andere
centrumsteden.
Noden van de Bruggelingen
- De Bruggeling wil dat de Stad in het voorjaar vooral inzet op
zorg en gezondheid (41%) en op het stimuleren van de lokale
economie (44%).
- Ruim de helft van de Bruggelingen vraagt aandacht voor
sociaal isolement en eenzaamheid. Tegelijk zoekt minder
dan de helft van zij die aangeven bijkomende psychologische
ondersteuning nodig te hebben effectief hulp.
Aandachtspunten
- Bijna de helft van de Bruggelingen roept de Stad op om verder
in te zetten op fiets- en wandelinfrastructuur. De vraag
daarnaar is groter dan bij andere centrumsteden.
- Zowat een derde van de Bruggelingen stelt voor om meer in
te zetten op een alternatief vrijetijdsaanbod, eventueel door
coronaveilige infrastructuur aan te bieden.
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- Brugge is en blijft solidair. Meer dan 40% van de inwoners
wil meer ondersteuning voor gezinnen die te maken hebben
met spanningen, geweld of misbruik. Ze vragen eveneens
financiële bijstand voor stadsgenoten die in armoede leven
of inkomensverlies lijden door de coronapandemie. 51% wil
meer beleidsmaatregelen tegen eenzaamheid en sociaal
isolement.
- Meer dan een derde van de Bruggelingen wil dat de Stad meer
toezicht houdt op social distancing. 40% wil meer controle op
de naleving van de coronamaatregelen.
- Uit analyse van de cijfers blijkt dat vooral jongeren het op dat
vlak moeilijk hebben. Zij ervaren meer angst en eenzaamheid
en hebben meer behoefte aan psychologische hulp. Stress is
sterk toegenomen bij alle leeftijdsgroepen jonger dan 60 jaar.
- Het onderzoek legt een toeristische opportuniteit bloot.
Inwoners van de provincies Limburg en Antwerpen blijken
graag naar West-Vlaanderen te willen afzakken om hier te
fietsen of te wandelen in de natuur. Ook gastronomie en
hotelverblijf staan op hun verlanglijstje.
Beleid afstemmen
Het stadsbestuur wil zijn beleid verder afstemmen op deze
resultaten, zowel op korte als op lange termijn.

Ruim de helft van de Bruggelingen
vraagt aandacht voor sociaal
isolement en eenzaamheid.
Uit analyse van de cijfers blijkt
dat vooral jongeren het op dat vlak
moeilijk hebben.

www.brugge.be/coronavirus

DE UITNODIGING

COVID-19: HOE
VERLOOPT HET
VACCINATIEPROCES?

Een tweetal weken voor het jouw beurt is, ontvang
je een brief en eventueel ook een sms en/of e-mail
met een voorstel voor een vaccinatiemoment.
Het is aanbevolen dat je deze afspraak bevestigt.
Als je de afspraak wilt verplaatsen, doe je dit via
laatjevaccineren.be of 050 44 8000.
Als je nog andere vragen hebt over het vaccineren,
mag je bellen naar 050 44 8000 of mailen naar
vaccinatie@brugge.be.
Belangrijk: om je afspraak te wijzigen moet je je
rijksregisternummer bij de hand houden. Je vindt
dit nummer onder andere op de keerzijde van je
identiteitskaart.
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PARKING

HOE BEREIK JE HET
VACCINATIECENTRUM?

TOEGANG TOT HET
VACCINATIECENTRUM

Het vaccinatiecentrum bevindt zich in de schaatspiste van het Boudewijnpark,
Alfons De Baeckestraat 12, 8200 Sint-Michiels. Je kunt het op verschillende
manieren vlot bereiken. Kom liefst te voet, met de fiets of met de bus.
• Er zijn voldoende fietsenstallingen.
• Om de tien minuten vertrekt een bus van lijn 7 of lijn 17 van het station naar
het vaccinatiecentrum en omgekeerd.
• Wie met de auto komt, kan die gratis parkeren. Rijd de parking op en af via de
Sint-Michielslaan. Let op, het aantal parkeerplaatsen is beperkt.
• Er is een kiss-and-ridezone en er zijn standplaatsen voor taxi’s.

•
•
•
•
•

Kom stipt op tijd en kom alleen naar het vaccinatiecentrum.
Enkel wie begeleiding nodig heeft, mag zich laten vergezellen.
Aan de ingang van het centrum meten stewards je lichaamstemperatuur. A
Als je koorts hebt, krijg je geen toegang tot het centrum.
Je kunt ter plaatse een nieuwe afspraak maken. B
Als je koortsvrij bent, mag je je aanmelden. Neem zeker je identiteitskaart en
je uitnodiging mee, want die heb je absoluut nodig.
In het vaccinatiecentrum is het dragen van een mondmasker verplicht.

NAAR DE
VACCINATIELIJN

Ontsmet je handen zodra je het vaccinatiecentrum binnenkomt.
Volg daarna de signalisatie.

DE VACCINATIELIJN

De vaccinatielijn bestaat uit vier stappen.

C

STAP 1: DE INSCHRIJVING 1
Hier controleert een medewerker je identiteit, de naam van het vaccin
(bij tweede afspraak) en bevestigt hij of zij je inschrijving.
STAP 2: DE MEDISCHE ADMINISTRATIE 2
Hier krijg je informatie over het vaccin en een uitleg over mogelijke
nevenwerkingen. De medewerker overloopt de medische vragenlijst
en vult deze ter plaatse in.
STAP 3: DE VACCINATIE

3

STAP 4: DE REGISTRATIE VAN HET VACCIN

4

Na afloop krijg je een vaccinatiekaart.

DE WACHTRUIMTE
NA HET VACCINEREN

Na de inenting met het coronavaccin moet je even plaatsnemen
in de wachtruimte D . Je mag het vaccinatiecentrum na een kwartier verlaten,
tenzij men om medische redenen vraagt om wat langer te blijven. Volg ook bij het
buitengaan de signalisatie.

Dit nummer ging in druk op 26 februari. De info kan intussen aangepast zijn.
Voor de meest recente gegevens raadpleeg je www.brugge.be/vaccineren.
Heb je speciale noden? Neem dan vooraf contact op met het Huis van de Bruggeling via 050 44 8000.
Vaccinatiecentrum - schaatspiste Boudewijnpark: Alfons De Baeckestraat 12, 8200 Sint-Michiels
050 44 8000 | vaccinatie@brugge.be | www.brugge.be/vaccineren | www.laatjevaccineren.be
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AGE’IN voor 55-plus
Het project Age’in richt zich tot alle buurtbewoners
van het Onze-Lieve-Vrouwekwartier en het
Magdalenakwartier in de binnenstad en Sint-Pieters die
ouder zijn dan 55 jaar. In het vorige magazine was sprake
van 65-plussers, maar de doelgroep is dus 55-plus.

Geborgen Zorgen biedt tips
voor troost
We kennen allemaal verschillende vormen van verlies: van
echtscheiding tot faillissement, van overlijden tot ziekte.
Als iemand die je kent daarmee wordt geconfronteerd, wil
je er zijn voor hem of haar. Maar hoe? Vaak weten we niet
wat te zeggen of te doen, want we willen natuurlijk niemand
kwetsen. Dit heet handelingsverlegenheid. We zijn meelevend
maar onzeker, dus we zwijgen. Sociale steun is nochtans de
grootste hulp in een rouwproces.
Om daaraan te verhelpen, werkten Geborgen Zorgen en
illustrator Steven Van Hasten de ‘Tips voor troost’-campagne
uit. Waar hebben rouwenden nood aan? Moet je er zelf over
beginnen? De kleurrijke poster biedt handvatten in tien korte
tips.
Droom jij ook van een troostrijke stad?
Deel de poster digitaal of bestel deze via
www.brugge.be/coronavirus/geborgenzorgen. Als je geen
toegang hebt tot het internet kun je de affiche aanvragen bij
het Huis van de Bruggeling via 050 44 8000 of
info@brugge.be. Zo versterken we elkaar om toch het gesprek
aan te gaan. Als we die drempel over durven, worden we zelf
het sterkste wapen tegen eenzaamheid.
Geborgen Zorgen is een samenwerking tussen Missing
You, Rouw- en verliescafé Vlaanderen, het Heidehuis, het
huisvandeMens, Mintus, OCMW Brugge en Stad Brugge.
De werkgroep valt onder ‘Compassionate Brugge’.
Dit koepelproject verenigt en versterkt Bruggelingen rond
het thema verlies.
www.facebook.com/geborgenzorgen
www.brugge.be/coronavirus/geborgenzorgen
www.brugge.be/compassionatebrugge
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Hulp nodig in
coronatijden?
HEB JE SCHULDEN? WEET JE NIET WAT EERST TE
BETALEN?

Ga langs bij het OCMW voor eenmalig advies. De medewerkers
bekijken je facturen, onderhandelen voor jou met een
schuldeiser of verwijzen je door naar de juiste dienst.
Je bent welkom op maandagvoormiddag en dinsdagnamiddag
in Ruddershove 4 en op donderdag in Hoogstraat 9. Maak vooraf
een afspraak op 050 32 73 69 of via schulden@ocmw-brugge.be.
Heb je energieschulden? Vrees je dat je zult worden afgesloten
van gas, elektriciteit of water?
Neem contact op met het Energieloket op 050 47 55 13 of via
energieloket@deschakelaar.be.

HEB JE MOMENTEEL ZEER WEINIG OF GEEN
INKOMSTEN?

Contacteer het Eerste Onthaal OCMW Brugge op 050 32 77 70 of
via eerste.onthaal@ocmw-brugge.be.

MAAK JE JE ZORGEN OVER JE SITUATIE?

Je kunt het CAW Noord-West-Vlaanderen elke weekdag gratis
bellen op 0800 13 500, van 9.00 tot 17.00 uur.
Chatten kan elke werkdag tussen 13.00 en 17.00 uur
via www.caw.be. Mailen doe je naar
onthaal.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be.

VRAGEN OVER OPVOEDEN EN KINDEROPVANG?

Zoek je kinderopvang, maar is je inkomen verminderd tijdens
de coronaperiode en is het moeilijker om de factuur van je
kinderopvang te betalen? Maak je je zorgen over je kind(eren)?
Heb je nood aan een babbel over de opvoeding van je kind(eren)?
Ben je alleenstaande ouder en wil je graag andere ouders online
ontmoeten?
Bel of mail naar Huis van het Kind Brugge: 050 47 55 15 of
info@huisvanhetkindbrugge.be. Zie ook
www.facebook.com/HuisvanhetKindBrugge.

PROBLEMEN DOOR OUDERDOM, ZIEKTE OF HANDICAP?

Zijn je medische kosten hoger dan wat je kunt betalen? Of zorg je
voor iemand en heb je vragen? Bel met je mutualiteit:
CM-zorglijn: 050 20 76 76
Bond Moyson: 050 44 79 18
Liberale Mutualiteit: 050 45 01 00
Onafhankelijk Ziekenfonds: 03 201 85 55
Partena Ziekenfonds: 050 36 80 90
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen: 050 40 60 80
Vlaams en Neutraal Ziekenfonds: 015 28 90 90

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

HET BRUGS MENSWAARDIG INKOMEN

Het leefloon en de vervangingsinkomens zijn tot op vandaag te
laag om menswaardig te kunnen leven. Daarom geeft OCMW
Brugge bovenop de uitkering een maandelijks extra bedrag aan
Bruggelingen met een laag inkomen. Dit recht op aanvullende
financiële hulp wordt berekend op basis van je gezinssituatie,
je maandelijks inkomen en maandelijkse kosten zoals huur of
energie.
Wie komt in aanmerking?
Je kunt een aanvraag indienen als je inkomen:
• als samenwonende niet hoger is dan 856,45 euro per maand;
• als alleenstaande niet hoger is dan 1.184,68 euro per maand;
• als persoon met gezinslast (minstens een minderjarig kind ten
laste) niet hoger is dan 1.530,74 euro per maand.
Heb je een ziekte- of invaliditeitsuitkering? Dan kun je een
aanvraag indienen bij het Eerste onthaal OCMW Brugge,
Hoogstraat 9, 8000 Brugge.
Maak een afspraak op 050 32 77 70 of
via eerste.onthaal@ocmw-brugge.be.
Heb je een minimumpensioen? Dien je aanvraag in bij de dienst
Zorgverlening Mintus, Ruddershove 4, 8000 Brugge. Maak een
afspraak op 050 32 63 26 of via zorgverlening@mintus.be.

SOCIALE KRUIDENIER DE KABA

Voor mensen met een beperkt budget heeft de Brugse
kruidenierswinkel De KABA een basisaanbod met kwalitatieve
voeding, onderhoudsproducten en verzorgingsproducten.
Als je een beroep wilt doen op de diensten van De KABA, vraag je
aan een hulpverlener om een berekening te maken op basis van
je inkomen. Het OCMW, het CAW of een andere sociale dienst die
je financiële situatie kent, kan je een doorverwijsbrief geven om
bij de sociale kruidenier te winkelen.
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Contact:
Eerste onthaal OCMW Brugge, Hoogstraat 9, 8000 Brugge
050 32 77 70
eerste.onthaal@ocmw-brugge.be
CAW Noord-West-Vlaanderen - Onthaal Brugge, Ruddershove 8,
8000 Brugge
050 66 30 01
onthaal.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be
Vereniging ’t Sas, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 2,
8000 Brugge
050 32 76 75
dekaba@sasbrugge.be

TELEVESTIAIRE BRUGGE

Heb je extra kledingstukken of huisraad nodig, maar heb je het
financieel niet gemakkelijk? Ga dan zeker langs bij Televestiaire.
Na een gesprek met een maatschappelijk werker van het CAW,
het OCMW of iemand van je eigen ziekenfonds, kun je kortingen
krijgen of een gratis pakket ontvangen.
Contact
Televestiaire Brugge, Ronsaardbekestraat 55, 8000 Brugge (SintJozef)
050 66 30 00 (contactpersoon: Benedicte Ongenae)
www.facebook.com/Televestiairebrugge

BRUGS NETWERK VRIJETIJDSPARTICIPATIE

In Brugge kun je kiezen uit verschillende vrijetijdsactiviteiten
(concerten bijwonen, sporten bij een club …). Sommige daarvan
zijn evenwel veel te duur als je financiële situatie krap is. Om
het vrijetijdsaanbod voor iedereen toegankelijk te maken,
biedt het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie gratis begeleide
activiteiten en financiële maatregelen aan. Daarnaast helpen de
medewerkers met het verkrijgen van andere kortingen zoals AXIbonnen of Iedereen Verdient Vakantie.
Contact
Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie, Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
050 32 74 96 of 050 32 67 73
0496 90 50 15 of 0478 63 78 09
bart.hollevoet@ocmw-brugge.be
jovi.cauwels@ocmw-brugge.be
vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be
www.ocmw-brugge.be/brugs-netwerk-vrijetijdsparticipatie

Verbeterde digitale
Stad vernieuwt
samenwerking tussen geschenken bij
Stad en lokale politie levensgebeurtenissen
Sinds december wisselen de Stad en de lokale politie gegevens
over adreswijzigingen digitaal uit. De bevindingen die de
wijkagent na een huisbezoek optekent, worden nu digitaal
verwerkt en dat brengt een pak minder papierwerk met zich
mee.
Omdat de rapporten sneller bij Stad Brugge terechtkomen,
worden adreswijzigingen sneller definitief. Op die manier kunnen
leveringen niet meer vertragen en kunnen poststukken niet meer
verloren gaan.
Als laatste stap in de verhuisprocedure moet je je identiteitskaart
of verblijfsdocument laten bijwerken. Hiervoor moet je wel naar
het loket gaan. De uitnodiging krijg je per brief of via e-mail.
www.brugge.be
www.politiebrugge.be

Bij grote levensgebeurtenissen ontvangen Bruggelingen
traditioneel een attentie van de Stad. In januari werd het aanbod
vernieuwd. Voortaan schenkt het stadsbestuur een waardebon
die je kunt spenderen aan lokale cultuur, lokaal winkelen of een
lokaal horecabezoek. Op die manier krijgen die sectoren een
duwtje in de rug. Je kunt er ook voor kiezen om de geldwaarde
van de bon integraal te doneren aan projecten in Ebolowa, onze
partnerstad in Kameroen.
Wie trouwt of wettelijk gaat samenwonen, krijgt een waardebon
ter waarde van 25 euro. Bij de viering van een gouden,
diamanten, briljanten, platina of albasten huwelijksjubileum
ontvangen de jubilarissen een waardebon van 100 euro.
Bruggelingen die honderd jaar of ouder worden, krijgen
eveneens een waardebon die geldig is bij lokale handelaars en de
lokale horeca.
Ouders van pasgeborenen krijgen bij de aangifte van hun kindje
een geboortekaartje dat werd ontworpen door illustratrice Eva
Mouton. Het kaartje zet het aanbod voor de jongste Bruggelingen
in de verf.
Als blijk van medeleven stuurt het stadsbestuur voortaan een
rouwgedicht naar de nabestaanden van overleden Bruggelingen.
Wie recht heeft op een geschenk wordt daarvan automatisch op
de hoogte gebracht. Bij een huwelijk of bij wettelijk samenwonen
gebeurt dit tijdens de afspraak aan het loket. Bij een
huwelijksjubileum of een verjaardag van een (plus)honderdjarige
contacteert de Stad de gelukkigen enkele maanden vooraf.
www.brugge.be/burgerzaken
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PMD: de nieuwe blauwe
zak komt eraan

Het Huis
weet raad
EEN VAAK GESTELDE VRAAG KRIJGT
EEN ANTWOORD VANUIT HET
HUIS VAN DE BRUGGELING.
IS HET HUIS VAN DE BRUGGELING VIA
CHAT TE BEREIKEN?
Sinds kort kun je iedere werkdag tussen
8.30 en 17.00 uur vragen stellen via de
knop ‘live chat’ op www.brugge.be.
Je kunt het Huis van de Bruggeling
natuurlijk ook altijd bereiken op
050 44 8000 en via info@brugge.be.

KUN JE AXI-BONNEN OOK IN
DE DEELGEMEENTEHUIZEN
VERKRIJGEN?

Voor AXI-bonnen kun je behalve
aan het onthaal van het Huis van
de Bruggeling ook terecht in elk
deelgemeentehuis. Let wel: in het licht
van de coronamaatregelen is deze
dienstverlening nog steeds op afspraak.

Huis van de Bruggeling, Frank Van
Ackerpromenade 2 (Stationsplein),
8000 Brugge
www.brugge.be
info@brugge.be
050 44 8000
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Op donderdag 1 april introduceert IVBO de nieuwe blauwe zak in
Brugge. Dat is goed nieuws, want vanaf dan mogen alle plastic
verpakkingen bij het PMD-afval. Dat betekent een pak minder restafval
en veel meer recyclage.
Alle plastic verpakkingen in een zak
De PMD-zak mag op dit moment enkel plastic flessen en flacons,
metalen verpakkingen en drankkartons bevatten. In de nieuwe blauwe
zak mogen daar alle huishoudelijke plastic verpakkingen bij, zoals
yoghurtpotjes en botervlootjes. Ook plastic zakken en folies mogen
vanaf april in dezelfde zak. Alles samen betekent dit jaarlijks ongeveer
8 kilogram minder restafval per inwoner en dat is een goede zaak voor
het milieu.
Oude zakken blijven geldig
Wie nog maar net een rol PMD-zakken heeft gekocht, hoeft zich
geen zorgen te maken. De oude zakken blijven onbeperkt geldig.
Vanaf april mag je ze voor ophaling aanbieden met de extra plastic
verpakkingen erin.
De nieuwe zakken zullen worden verkocht in de gekende
verkooppunten zoals supermarkten, buurtwinkels en alle filialen van
het Huis van de Bruggeling. Aan de ophaling verandert niets. Je mag
de nieuwe blauwe zak op dezelfde dag buitenzetten als vroeger. Je
sorteert meer, maar met hetzelfde comfort.
PMD-inzameling in de recyclageparken
Vanaf 1 april kun je met je PMD ook weer terecht in het recyclagepark.
Het PMD moet wel in een PMD-zak afgeleverd worden en correct
gesorteerd zijn.
Plastic folies worden vanaf 1 april niet meer apart ingezameld in de
recyclageparken, want die horen vanaf dan thuis in de PMD-zak.
Maak voor je recyclageparkbezoek een afspraak via
www.brugge.be/recyclageparken.
Binnenkort krijgt elke Bruggeling een uitgebreide folder in de bus.
Houd www.ivbo.be in de gaten en volg IVBO op Facebook.

PMD sorteren doe je z !
PLASTIC VERPAKKINGEN

METALEN VERPAKKINGEN

Drank- en conservenblikken

Flacons

Flessen

DRANKKARTONS

NIEUW

Spuitbussen
voor voedingsmiddelen of cosmetica

WAT NIET IN DE NIEUWE
BLAUWE ZAK MAG

Schaaltjes, vlootjes en bakjes
Bakjes en schaaltjes

Potjes en tubes
Deksels

Doppen en
kroonkurken

Verpakkingen met
kindveilige sluiting
Verpakkingen met minstens een van
de volgende pictogrammen

Verpakkingen van motorolie,
pesticiden, siliconenkits
Verpakkingen met een grotere inhoud
dan 8 liter

Folies

Piepschuim
Andere voorwerpen

OPGELET!
Regels voor een goede recyclage
Duw plastic
flessen plat,
zet de dop erop
en win plaats
in de zak.

Flessen of andere
verpakkingen
goed leeggieten
of –schrapen.

Verwijder de plastic folie
van schaaltjes en gooi ze
los van elkaar in de zak.

Meer info?
DeNieuweBlauweZak.be
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Steek de verpakkingen
niet in elkaar en stop
ze niet samen in
een dichtgeknoopte zak.

Niets vastmaken aan
de buitenkant.

V.U. : M. Van Gaever, Fost Plus vzw, Olympiadenlaan 2, 1140 Evere - Maart 2019

Zakjes

Opmaak bomenplan van start
In januari gaf de Stad het startsein voor de opmaak van een bomenplan. Met dit plan wil het stadsbestuur de krijtlijnen uitzetten voor
het beleid, het beheer en de uitbreiding van het bomenbestand op het openbaar domein voor de komende twintig jaar.

HET BELANG VAN STRAATBOMEN

Straatbomen hebben een belangrijk aandeel in de leefbaarheid
van een stad. Denk bijvoorbeeld aan de diverse natuurvoordelen
zoals schaduw en verkoeling tijdens warme zomerdagen, de
beleving van de omgeving, de symbolische erfgoedwaarde, het
vasthouden van water, het filteren van fijnstof, het verminderen
van stress en het bevorderen van het psychisch welzijn.
Daarnaast vormen deze bomen een belangrijke schakel in het
ecologisch en landschappelijk netwerk tussen het buitengebied
en de stad. Ze zorgen voor beschutting en voedsel voor dieren en
dragen bij aan de biodiversiteit van de streek.
Ondanks de vele maatschappelijke en ecologische voordelen
krijgen straatbomen niet altijd de nodige aandacht. Vaak moeten
ze plaats ruimen voor nieuwe ontwikkelingen of wordt er te
weinig rekening gehouden met de beperkingen van een locatie
zoals een te kleine boven- en ondergrondse ruimte, aanwezige
verharding en nutsleidingen.

OVERKOEPELENDE VISIE

Met het bomenplan wil de Stad een eerste stap zetten om een
overkoepelende visie uit te werken op alle bomen die langs straten
en op pleinen staan. Het plan zorgt voor een omkadering voor het
beheer van alle bomen – individueel of in groepsverband – en biedt
een globale visie over het strategisch vergroenen van de volledige
stad en het omliggende landschap. Het finale document zal een
leidraad vormen voor de verschillende diensten en instanties
die bezig zijn met het ontwerp, de aanleg en het beheer van de
openbare ruimte in Brugge.

VERSCHILLENDE FASEN

De eerste fase, waar een inventarisatie wordt gemaakt van
ongeveer 2.500 bestaande straatbomen, is volop aan de gang. Als
je dus iemand met een fluohesje, een meetlint en een hamer in
de buurt van een boom bezig ziet, aarzel dan niet om meer uitleg
te vragen.
Een volgende fase is de opmaak van een toekomstgericht,
gevarieerd, duurzaam en kwalitatief bomenbeleidsplan. Daarop
volgt een laatste fase waarin een bomenbeheerplan wordt
opgemaakt. Dit beheerplan zal maatregelen bevatten die het
huidige bomenbestand moeten behouden en optimaliseren.
Gedurende het proces zal de Stad regelmatig communiceren
over de stand van zaken.
www.brugge.be/bomen
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Brugge is de
bijenvriendelijkste
gemeente van
Vlaanderen
Eind vorig jaar riep de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG)
Brugge uit tot bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen.
Daarenboven won onze stad drie groene awards voor de aanleg
van het publiek domein.
De jury prees onze stad voor de talrijke bijenvriendelijke
inspanningen die hier worden geleverd. Het stadsbestuur doet
dan ook zijn uiterste best om Brugge zo natuurrijk en groen
mogelijk te maken. Daarvoor zorgen zowel de stadsdiensten van
Openbaar Domein als de Bruggeling zelf.

WINNAAR BRUGGE

Brugge wil een bloeiende stad zijn en plant daarom nog meer
bloemen aan. Verschillende bruggen, kaaien, stadsgebouwen,
bloembakken en perken werden intussen al opgefleurd. De Stad
kocht een massa bloembollen, verschillende klimplanten en
bloeiende bomen aan. Bruggelingen die hun voortuin vergroenen
krijgen ondersteuning van het stadsbestuur.
De Stad zet in op specifiek beheer van bossen, parken en
natuurgebieden en draagt op die manier zorg voor de wilde bijen
en de biodiversiteit. De beheerplannen voor de stadsomwalling
en de begraafplaatsen zijn momenteel in opmaak.
De bijen krijgen een extra duwtje in de rug. Her en der worden
bijenhotels en bijenhallen ingericht. Je vindt ze onder meer
aan het buurthuis van Zwankendamme, op het domein Tudor,
in Kinderboerderij De Zeven Torentjes, aan basisschool Brugge
Noord, aan BuSO-school De Varens en in het Natuurcentrum
Beisbroek.
Niet enkel het ecologische, maar ook het educatieve
aspect is belangrijk. Kinderboerderij De Zeven Torentjes
en Natuurcentrum Beisbroek ontwikkelen over het hele
grondgebied een natuureducatieve werking. Het Concertgebouw
koos de wilde bij als symbool van zijn educatieve programma.
Ten slotte geeft de Stad toelagen voor de aankoop
van natuurgebied, voor het onderhoud van kleine
landschapselementen en voor het verzorgen van oude bomen.
Niet alleen de stadsdiensten leveren een belangrijke bijdrage tot
de vergroening van Brugge. Het enthousiasme van de Bruggeling
en de inzet van vele vrijwilligers, natuurwerkgroepen en tal van
andere partners zijn van even groot belang.
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DRIE GROENE AWARDS

Het klimaatbestendig en veerkrachtig maken van Brugge begint
bij het openbaar domein. De stadsdiensten van Openbaar Domein
blijven hun blik op de toekomst richten. Dankzij een doordacht
beleid met brede aandacht voor ontwerp, onderhoud en
vernieuwing wordt gewerkt aan een bloeiende openbare ruimte
in de stad. Vergroenen en ontharden zijn daarbij twee belangrijke
pijlers.
Onder de noemer ‘Groene Gemeente 2020’ viel Brugge drie keer
in de prijzen:
1. De aanpak van de achterkant van het station kreeg in
de categorie ‘pleinen’ de eerste prijs. De inventieve en
verrassende groene invulling biedt een meerwaarde aan de
balkonrotonde. De grijze rotonde werd opgefleurd met 400 m²
groen. Bloembollen en 9.400 planten verrijken de groenzone.
De focus ligt op een afwisselende groenbeleving met
bloeiende vaste planten, bloembollen en zomerbloeiers, met
aandacht voor natuurpracht die een volledig jaar aanwezig is.
Blauw, paars en wit maken deze plek kleurrijker dan ooit.
2. In de categorie ‘speelgroen’ ging basisschool De Bijenkorf
in Dudzele aan de haal met de tweede prijs. Deze
schoolomgeving werd in verschillende fasen omgevormd tot
een prachtige speeltuin. In de verharde omgeving werd een
grasvlakte met twee grote speelheuvels aangelegd.
3. Het Sint-Jansplein in de binnenstad werd recent opnieuw
aangelegd en het ontwerp van dit plein bleef niet
onopgemerkt. Het kreeg de derde prijs in de categorie
‘plantenperken’.

DOE MEE!

Door samen onze schouders te zetten onder een natuurrijk
en bijenvriendelijk Brugge, kunnen we nog meer genieten
van de schoonheid en de rijkdom van de natuur in de stad.
Natuurcentrum Beisbroek en Kinderboerderij De Zeven Torentjes
zijn alvast goed op weg met hun bijenhallen en met tal van
andere belevingsactiviteiten over de natuur. Zo betrekt het
stadsbestuur alle leeftijdsgroepen bij een zorgzaam natuurbeleid
en creëert het extra aandacht voor de bijen. Doe mee en bekijk
de Facebookpagina en de website voor bijenvriendelijke tips.
www.weekvandebij.be
Facebook: Week van de Bij

Groene stad,
gezonde stad

CO2-reductie in Brugge:
de kentering is ingezet

Ons stadsbestuur zorgt voor morgen en geeft vorm aan de
groene stad van de toekomst. Daarom wordt in Koolkerke
een zone van 8.500 m² naast het sportpark en tussen het
provinciedomein Fort van Beieren en de Damse Vaart
omgetoverd tot een nieuw park met bomen en gezellige plekken.

Begin 2016 bekrachtigde de Brugse gemeenteraad de steile
ambitie van het klimaatplan 2020 om tegen 2020 180.000 ton CO2
minder uit te stoten. Brugge haalde deze doelstelling niet, maar
de kentering is wel ingezet. Onze stad zit in de kopgroep van
Vlaamse steden als het gaat over CO2-reductie in het afgelopen
decennium. De voorbije jaren realiseerden we samen een extra
daling van jaarlijks gemiddeld 13.000 ton CO2.

VERKOELEN EN VOEDEN

De bestaande bomen blijven behouden en er komen 44 nieuwe
bij. Die zullen zorgen voor verkoeling en zullen bijdragen aan de
opname van fijnstof en CO2. Naast bomen krijgt het park vaste
planten en bloembollen. Die zullen het terrein kleur geven en
dienen als voeding voor vlinders, bijen en insecten.

Toch zijn extra inspanningen nodig om Brugge tegen 2050
klimaatneutraal te maken. Zo moeten we de komende dertig
jaar jaarlijks ongeveer 17.000 ton CO2 minder uitstoten. Maar de
kaarten liggen goed.

WATER TIJD GEVEN OM IN DE GROND TE DRINGEN

Twee waterbuffers zullen ervoor zorgen dat het regenwater in de
bodem kan dringen en de ondergrondse waterlagen kan voeden.
Tegelijk dienen ze als wachtbekkens tegen overstromingen.

Vooral op het vlak van de productie van hernieuwbare energie
doet onze stad het prima. Op ons grondgebied wordt momenteel
zelfs een hoeveelheid hernieuwbare energie geproduceerd die
gelijk is aan ongeveer 30% van ons elektriciteitsverbruik.

VERBINDINGSTRAJECT

ZORGEN VOOR MORGEN BEGINT VANDAAG

Ook elders in Brugge zal de Stad groene zones versterken.
Het Minnewaterpark bijvoorbeeld krijgt binnenkort een
toekomstgerichte heraanleg.

Voor de opmaak van het klimaatplan 2030 gaat de Stad graag in
dialoog met de Bruggelingen. Er zijn al tientallen inspirerende
gesprekken achter de rug met ondernemers, kennisinstellingen,
burgers en organisaties die willen meedenken aan deze
stadsbrede uitdaging. Verschillende stadsgenoten zijn al actief
en enthousiast bezig om het klimaatneutrale Brugge van morgen
mee vorm te geven.

De fiets- en wandelpaden worden hertekend, heraangelegd en
verbonden met omliggende fietsverbindingen. Zo kunnen fietsers
en wandelaars het park veilig en comfortabel doorkruisen.

HELP DE STAD VERGROENEN

Een groene stad biedt enkel voordelen voor de toekomst.
Wereldwijd doen steden inspanningen om het groen in en rond de
stad uit te breiden. Bomen, struiken, perken, bossen, parken en
tuinen brengen er zuurstof en leven.
Je kunt zelf ook een belangrijke bijdrage leveren. Als je een
eigen tuin hebt, kun je die aanplanten met bomen, struiken
en bloemen. Heb je geen tuin, dan kun je groenelementen
aanbrengen aan de gevel van je woning. De Stad helpt je daar
graag bij.
www.brugge.be/groenindestad
klimaat.brugge.be/klimaatrobuuste-stad-en-omgeving
www.brugge.be/boost-je-buurt-brochure
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Brugge maakt zich klaar voor de toekomst en daar moeten we
samen aan werken. De energietransitie biedt kansen om onze
stad nog mooier en gezonder te maken.

Wil jij ook je stem laten horen? Heb je suggesties om de CO2uitstoot in Brugge te verminderen?
Surf naar www.brugge.be/zorgenvoormorgen.
Deze site bevat ook allerlei tips en informatie.
Een brochure met de evaluatie van het vorige klimaatplan 2020
en de krijtlijnen voor het klimaatplan 2030 staan op
www.klimaat.brugge.be. Je kunt er ook intekenen op de
nieuwsbrief.
www.brugge.be/zorgenvoormorgen
klimaat.brugge.be

(Elektrisch) autodelen,
ook met je eigen wagen
Uit een onderzoek van autodelen.net blijkt dat meer dan de helft van de Vlaamse
wagens jaarlijks minder dan 10.000 kilometer aflegt. Vier op de tien respondenten ziet
zichzelf binnen de vijf jaar dan ook autodelen. Een verstandige keuze, want dit systeem
zorgt voor minder kosten, minder zorgen en meer comfort.

VERSCHILLENDE FORMULES

Autodeelaanbieders met een eigen vloot, zoals Cambio, stellen eigen wagens ter
beschikking van hun leden. Het wagenpark verschilt per aanbieder en kan uit
verschillende modellen bestaan. Aan de organisatie betaal je per kilometer en/of per
tijd dat je de wagen gebruikt. De auto’s staan verspreid opgesteld en bevinden zich in de
omgeving van de gebruikers. Ze hebben meestal een vaste standplaats. In Brugge biedt
Cambio deelwagens aan op vijftien verschillende locaties. Deze auto’s zijn steeds vaker
elektrisch.
Organisaties zoals Dégage of Cozycar bieden een systeem aan waarbij je je eigen wagen
deelt met anderen. Het gebruik van je auto wordt een stuk goedkoper, want je deelt ook
algemene kosten zoals aankoop, onderhoud en verzekering.

Food Winners:
maak deel
uit van de
oplossing
Jaarlijks verspilt elk Vlaams gezin
gemiddeld 369 euro voedsel. Door mee
te doen aan Food Winners kun je daar
verandering in brengen.

Zowel autobezit als autogebruik zijn duur. Om de financiële voordelen van autodelen
te berekenen, lanceerde autodelen.net de site savewithcarsharing.be. Wie minder dan
15.000 kilometer per jaar rijdt, is goedkoper af met dit systeem. Aangezien veel auto’s
minder dan 10.000 km per jaar afleggen, is de rekening vlug gemaakt. Bovendien vallen
andere zorgen weg, zoals keuring, onderhoud of de zoektocht naar een parkeerplaats.

Sinds vorig jaar leiden FoodWIN,
Eatmosphere en Coduco in opdracht
van de Stad vijftig vrijwilligers op tot
ware voedselverspillingsexperten.
Deze ambassadeurs krijgen info over
voedselveiligheid, de juiste interpretatie
van houdbaarheidsdata, het zorgvuldiger
voorbereiden van inkopen, het preciezer
indelen van de koelkast en het bewuster
omgaan met ingrediënten.

MEER INFO

FOODWINNERS REKENT OP JOU

Intussen biedt ook de energiecoöperatieve Coopstroom zeven elektrische deelwagens
aan in Brugge. Nieuwe mobiliteit wordt zo gekoppeld aan nieuwe energie.

TALLOZE VOORDELEN

De resultaten van het onderzoek staan op www.autodelen.net. Je vindt er ook alle
mogelijkheden voor autodelen in Brugge en Vlaanderen, met locaties en voorwaarden.
Surf naar www.brugge.be/autodelen voor extra info over autodelen in Brugge.
www.autodelen.net
savewithcarsharing.be
www.brugge.be/autodelen

Het doel is om bij alle deelnemers
de voedselverspilling met 30% te
verminderen en tegelijk maar liefst 156
ton CO2 te besparen. Minder voedsel
verspillen is dus goed voor het milieu
en het klimaat, maar ook voor jou en je
portemonnee. Schrijf je in op
www.foodwinnersbrugge.be en maak deel
uit van de oplossing.
FOOD

www.foodwinnersbrugge.be
WINNERS
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Heb je zin om voedselverspilling
tegen te gaan? doe mee aan

SerVies: meer
met fijnstof
Elke dag adem je fijnstof in, zonder
te weten wat het is en wat het met je
gezondheid doet. De Republiek zet samen
met verschillende partners het project
SerVies op poten. De bedoeling is om een
servies te ontwikkelen dat geglazuurd
wordt met lokaal fijnstof. De hoeveelheid
en de samenstelling van het fijnstof in het
glazuur bepalen de kleurschakeringen
van je kopje, bord of kom. Zo wordt
zichtbaar wat in de Brugse lucht hangt.
Van vrijdag 16 april tot en met zondag
16 mei loopt een stevig programma
met uiteenlopende activiteiten rond
thema’s zoals keramiek, luchtkwaliteit,
design, circulair ontwerp, mobiliteit en
duurzaamheid.
Op vrijdag 16 april start een expo en
begint de reeks workshops, lezingen
filmavonden, wandelingen en nog veel
meer. Intussen ontwikkelen De Republiek
en verschillende enthousiaste keramisten
het uiteindelijke servies. Samen werken
ze toe naar een `Lange Tafel’ op zondag
16 mei. Die dag zullen de deelnemers een
hapje eten dat op hét SerVies zal worden
gepresenteerd. Durf jij ervan eten?

Vrijwilligers gezocht
Op zoek naar vrijwilligerswerk?
De volgende organisaties hebben dringend
jouw hulp nodig.

INTEGRAAL

Welzijnsschakel Integraal heeft jarenlange
ervaring met projecten die bijdragen tot de
integratie van anderstaligen. Integraal zoekt
vrijwilligers die tijdens de schoolvakanties
vrijetijdsactiviteiten voor jongeren willen
organiseren en begeleiden. De vzw zoekt ook
een secretariaatsmedewerker.
0472 52 73 01
roland.vankeirsbilck@telenet.be

I-MENS

Voor de regio Sint-Kruis zoekt
thuisgezondheidszorgdienst i-mens verschillende
vrijwilligers die zich willen inzetten als dagoppas.
Het takenpakket bestaat uit het gezelschap
houden van hulpbehoevende patiënten, een
koffie met hen drinken, het samen bezoeken van
een museum, het maken van wandelingen met
patiënten in een rolwagen of het doen van kleine
boodschappen.
050 40 67 95
sarah.debrabander@i-mens.be

REGENBOOGHUIS

ser-vies.be

LGBTQIA+’ers kunnen bij het Regenbooghuis
terecht voor een onthaalgesprek. Als vrijwilliger
leid je dit gesprek in goede banen. Je
beantwoordt vragen, geeft de nodige informatie
en verwijst door wanneer nodig. De gesprekken
vinden plaats in Brugge of in Oostende. Samen
met een enthousiaste groep vrijwilligers neem je
ook deel aan andere acties.
059 43 96 17
info@rebuswvl.be

Op zoek naar meer vrijwilligerswerk?
Surf naar www.brugge.be/vrijwilligerswerk
en maak een profiel aan. Zo blijf je op de hoogte
van de recentste vacatures.
Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge
050 44 82 22, vrijwilligerscentrale@brugge.be
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Stad zoekt vrijwilligers voor VERO
Voor ze de basisschool achter zich laten, wil een duizendtal leerlingen dit voorjaar een individuele fietstest
afleggen langs een VERO in Brugge. Daarvoor rekenen ze op de hulp van vele vrijwilligers.

VERO’S

HET GROTE FIETSEXAMEN

Het traject van de VERO voor fietsers tussen 10 en
12 jaar werd mee bepaald door de kinderen. Tijdens
een rondvraag gaven ze aan langs welke punten ze
vaak fietsen. Op deze routes oefenen de leerlingen
praktische vaardigheden en zetten ze theoretische
verkeerskennis om in de praktijk. Op straat leren
ze omgaan met reële gevaren en oefenen ze om
gepast te anticiperen op het gedrag van andere
weggebruikers.

Tijdens dit Grote Fietsexamen beoordeelt een
vijftiental observatoren de verkeersvaardigheden
van de deelnemers. Bij de start van elke halve
fietsexamendag krijgen deze vrijwilligers een korte
briefing van medewerkers van de Preventiedienst.
Daarna vatten ze enkele uren post langs het parcours
om de kinderen te observeren en hun vaardigheden
te noteren.

In het voorjaar van 2017 nam de Stad de
ontwikkeling van VERO’s voor fietsers op in het
Tienpuntenactieplan Veilige Schoolomgeving.
Het doel was om elk jaar minstens een nieuwe
VERO in een deelgemeente te lanceren en dat is
tot nu toe meer dan gelukt. Op dit moment zijn er
bewegwijzerde VERO’s in Assebroek, Sint-Andries,
Sint-Michiels, Sint-Pieters, Sint-Kruis en ChristusKoning. Over iedere VERO wordt nog een didactisch
filmpje gemaakt.

De Stad zoekt zo veel mogelijk vrijwilligers die de
taak van observator tijdens de fietstesten op zich
willen nemen. Aan de kandidaten wordt gevraagd om
beschikbaar te zijn op bepaalde schooldagen tussen
eind april en begin juni. De data en de locaties vind je
hieronder.

Verkeers- en mobiliteitseducatie is meer dan
de klassieke theorielessen in de klas. Een
verkeerseducatieve route, kortweg VERO, laat de
kinderen hun verkeersvaardigheid ook buiten de
schoolmuren oefenen.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Ben je geïnteresseerd?
Mail naar piet.verroens@brugge.be.
Meer dan duizend leerlingen uit het regulier en
buitengewoon basisonderwijs en hun leerkrachten
en (groot)ouders zullen je dankbaar zijn.

LOCATIE

Datum 1

Datum 2

Datum 3

Datum 4

Assebroek

woensdag 28 april
(voormiddag)

donderdag 29 april
(voormiddag)

vrijdag 30 april
(voormiddag)

vrijdag 30 april
(namiddag)

Sint-Andries

donderdag 6 mei
(voormiddag)

donderdag 6 mei
(namiddag)

vrijdag 7 mei
(voormiddag)

vrijdag 7 mei
(namiddag)

Sint-Michiels

donderdag 20 mei
(voormiddag)

vrijdag 21 mei
(namiddag)

Sint-Kruis

donderdag 27 mei
(voormiddag)

vrijdag 28 mei
(voormiddag)

Christus-Koning/
binnenstad

donderdag 3 juni
(voormiddag)

donderdag 3 juni
(namiddag)

www.brugge.be/verkeerseducatieve-route
piet.verroens@brugge.be
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Nadat de leerlingen met hun leerkrachten en
(groot)-ouders voldoende de verkeersvaardigheden
hebben ingeoefend, volgt een individuele fietstest.
Die duurt ongeveer 25 minuten en wordt afgenomen
langs de route.

vrijdag 4 juni
(voormiddag)

Grote campagne
fietsveiligheid

Steenbruggebrug:
aanvraag omgevingsvergunning

Bedankt fietser
dat je voorrang
verleent.

In onze stad wordt heel wat afgefietst. Het
voorbije jaar viel dat meer dan ooit op.
Het stadsbestuur wil het gebruik van de
fiets blijven aanmoedigen, want fietsen
brengt heel wat voordelen met zich mee.
De Stad levert allerlei inspanningen om
het fietsen zo optimaal mogelijk te laten
verlopen. Een veilige infrastructuur
draagt daartoe bij, maar ook een nieuwe
grote fietsveiligheidscampagne die op
maandag 22 maart wordt gelanceerd.
Het gaat om een initiatief van de
Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV)
waaraan Brugge en 185 andere steden
en gemeenten deelnemen. Ook jouw
medewerking is broodnodig.
Verschillende boodschappen zullen
fietsers en automobilisten oproepen om
aandacht te hebben voor zes eenvoudige
gedragsregels. Binnenkort zul je de
borden zien opduiken op kruispunten
en andere toepasselijke plaatsen. Ze
bevatten een geheugensteuntje om
het veilig te houden voor elkaar. Ze
herinneren fietsers er bijvoorbeeld
aan om voorrang te verlenen
aan automobilisten of verzoeken
automobilisten om bij het afslaan extra op
fietsers te letten.
Het gaat om positieve oproepen die van
iedereen een minimale inspanning vragen
om het verkeer veiliger en aangenamer
te maken. Ze spelen in op de meest
voorkomende ongevallen tussen fietsers
en andere bestuurders. Iedereen kan mee
het verschil maken door even in de rol
van de andere weggebruiker te kruipen,
een kleine gewoonte in het gedrag aan
te passen, wat extra aandacht te hebben
voor elkaar of een vriendelijke dankjewel
of knipoog uit te wisselen.
www.vsv.be
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Eind 2019 stelde De Vlaamse Waterweg nv
het voorontwerp van de nieuwe
Steenbruggebrug, de fietsbrug,
de kanaalbocht en omgeving voor
aan de buurt. Sindsdien heeft het
onderzoeksteam niet stilgezeten.

Bij de aanvraag hoort een openbaar
onderzoek. De buurtbewoners krijgen
opnieuw de kans om opmerkingen over
het project mee te geven. De Vlaamse
Waterweg nv zal de betrokkenen hiervan
tijdig op de hoogte brengen.

Het definitieve ontwerp van de
plannen voor het kanaal GentOostende is ondertussen klaar. Nu
kan de omgevingsvergunning worden
aangevraagd. Na het verkrijgen van
de vergunning wordt een aannemer
aangesteld die de werkzaamheden zal
uitvoeren.

www.seineschelde.be/vaarweg/kanaalgent-oostende

Heraanleg voetpaden
De Stad heeft ook aandacht voor
voetgangers. Daarom worden op
verschillende plaatsen de voetpaden
vernieuwd.
In Sint-Michiels worden momenteel
de voetpaden in Ten Boomgaard
heraangelegd. Dit gebeurt in
verschillende fasen om de hinder voor de
omwonenden te beperken.
In Sint-Pieters is de volgende fase van de
opfrissing van de Sint-Pietersnoordstraat
en de Rond den Heerdstraat gestart.
In de Sint-Pietersnoordstraat tussen
de Rond den Heerdstraat en de
Sint-Pietersgroenestraat worden

nu het voetpad en de parkeerstrook
heraangelegd.
Dit jaar worden ook nog de voetpaden in
onder meer de Karel Ledeganckstraat
(Sint-Pieters), de Scharphoutstraat
(Lissewege), de Ronsaardbekestraat,
de Pannebekestraat (Sint-Jozef), de
Stijn Streuvelsstraat, de Riddersstraat,
de Adriaan Willaertstraat en het stuk
Kuipersstraat tussen de Naaldenstraat
en de Adriaan Willaertstraat (binnenstad)
onder handen genomen.

www.brugge.be/openbare-werken

Brugge en Ebolowa:
partnersteden met gedeelde ambities
MEER (MEISJES)VOETBAL

Sinds april 2020 heeft Brugge een mondiaal partnerschap met
Ebolowa in Zuid-Kameroen. De komende jaren werken beide
steden met verschillende partners aan de zeventien duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals
(SDG’s). De doelstellingen dienen wereldwijd als kompas om van
een land, een stad of een buurt een betere plek te maken. De
volgende acties dragen er alvast toe bij.

OP NAAR EEN DUURZAME CHOCOLADEKETEN
Ebolowa wil samen met haar cacaoproducenten
duurzame cacaoteelt op de kaart zetten. Om
duurzame cacaoproductie mogelijk te maken,
zet onze partnerstad in op uitwisseling tussen
coöperaties, sensibilisering, vorming en logistieke
ondersteuning van de cacaoproducenten.
Stad Brugge bracht het afgelopen jaar in kaart hoe
de Bruggelingen en de Brugse chocoladesector
tegenover duurzame chocolade staan. Deze
info zal worden aangewend om het gebruik van
duurzame cacao en chocolade aan te moedigen.
Intussen blijft de Stad samen met de Gilde van de
Brugse chocolatiers de Brugse stadschocolade
Sjokla promoten. Het onderstreept het Brugse
engagement voor duurzame chocolade en is een
ode aan het ambacht van de cacaoboeren en onze
chocolatiers.

MEER GROEN IN DE STAD

Waar ons stadsbestuur inzet op meer groen in de
stad, maakt Ebolowa werk van herbebossing. De
Kameroense stad is immers omgeven door tropisch
regenwoud dat zorgt voor voedsel, brandhout en
remedies tegen bepaalde ziekten. Het woud wordt
intensief ontgonnen en dat heeft een grote impact
op het voortbestaan ervan.
Ter compensatie van de houtkap levert Ebolowa
inspanningen om te herbebossen en om straten,
parken en scholen te beplanten. De bomen zullen
onder andere dienen als schaduwzones. De variatie
aan bloemen en planten zal de stad aantrekkelijker
maken en bijdragen aan de biodiversiteit. In dat
kader start men een plantenkwekerij waar jongeren
vanuit het sociale tewerkstellingsprogramma USEP
worden opgeleid tot groenarbeiders.

24

Voetbal is niet enkel in Brugge een heel populaire
sport. Ook in Ebolowa is het alomtegenwoordig.
Op elke straathoek worden ballen naar
geïmproviseerde doelen getrapt en vinden er
voetbaltoernooien plaats tussen bedrijven, scholen,
gemeenschappen en amateurploegen. Het zorgt
voor vertier en ontspanning, maar drukt ook zijn
stempel op de samenleving.
Veel ouders ervaren nog een drempel om hun
dochters te laten voetballen, terwijl dit net goed is
om hun zelfvertrouwen en sociale vaardigheden
aan te scherpen. Daarom wil Ebolowa inzetten op
meisjesvoetbal.
De twee Brugse hoogsteklassers, Club en Cercle,
zullen de voetbalbeleving in Ebolowa mee
versterken. De komende jaren wordt samengewerkt
aan een uitwisselingsprogramma dat het vrouwenen jeugdvoetbal moet ondersteunen.

MEER UITWISSELING

Actief wereldburgerschap is het streefdoel. Door
uitwisselingen tussen leerkrachten, docenten,
studenten en leerlingen mogelijk te maken. Door
stages en projecten van studenten in Ebolowa en in
Brugge te stimuleren.
Zo hebben studenten van Sport en Bewegen Howest
in nauw overleg met Ebolowa enkele voorstellen
uitgewerkt voor een toegankelijk beweegbeleid
in de openbare ruimte. Middenschool Brugge
Centrum slaat dan weer de handen in elkaar met
een middelbare school uit Ebolowa.
Heeft jouw school interesse in een digitale
scholenband, zoek je een stageplek of heb je een
concreet projectvoorstel? Kijk op de website voor
meer info of mail naar noordzuiddienst@brugge.be.

MEER BURGERPARTICIPATIE

Omdat een lokaal bestuur het dichtst bij de mensen
staat, is het noodzakelijk om de bevolking te
betrekken bij het beleid en hen te informeren over
plannen en realisaties. Sinds kort vinden inwoners
en bezoekers van Ebolowa meer informatie over de
stedelijke dienstverlening op www.ebolowa.net.
Met het concept ‘SDG-Clubs’ werkt Ebolowa aan
de deelname van jongeren aan het stedelijk beleid.
Via intensieve workshops zetten ze de SDG’s om in
concrete acties voor een leefbare stad.
www.brugge.be/mondiaal-partnerschap
noordzuiddienst@brugge.be

21 maart is Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie
IN BRUGGE IS ER GEEN PLAATS VOOR
RACISME EN DISCRIMINATIE
Zondag 21 maart is Internationale Dag
tegen Racisme en Discriminatie. Dit jaar
doen Bruggelingen in samenwerking
met Relaas hun verhaal in verschillende
podcasts. Het zijn stuk voor stuk
waargebeurde verhalen die pijnlijk
duidelijk maken waar racisme eigenlijk
om gaat en hoe de mensen die dit
meemaken dit beleven.

Benieuwd naar het resultaat? Op
zondag 21 maart, de Dag tegen Racisme
en Discriminatie, komt de eerste
aflevering online. Je kunt de verhalen
beluisteren op www.relaas.be en via de
communicatiekanalen van de Stad.

www.relaas.be
www.brugge.be/eccar

me ontwi
kk
rza
u
e
du

oelen
gsd
lin

Link m
et
3

Eind 2020 werd Stad Brugge lid van
European Coalition of Cities against
Racism (ECCAR). In dit netwerk werken
meer dan 160 Europese steden samen om
racisme en discriminatie aan te pakken
Dankzij een ambitieus plan met meer dan
honderd concrete acties wil ook onze stad
hier de komende jaren sterk op inzetten.

162 Europese steden
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Meer weten?
www.brugge.be/eccar
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Interview
DIEDERIK AMPE, BRUGSE PARACYCLING-ATLEET DIE NA EEN HERSENBLOEDING WIL SCHITTEREN IN DE ‘RONDE IN VLAANDEREN’

Vier jaar geleden werd Diederik Ampe (52) het slachtoffer van een hersenbloeding.
Hij leek verloren voor de sport. Vandaag heeft hij de wielermicrobe weer te pakken en neemt hij op zondag 2 mei
– als corona het toelaat – deel aan de ‘International Paracycling Classics Ronde in Vlaanderen’.
Diederik woont samen met zijn vrouw Sabrina en hun vier kinderen in Sint-Andries. Waar hij vroeger graag
voetbalde, aan triatlon deed en fietste, legt hij zich nu toe op G-sport, sport voor mensen met een beperking.

JE WAS OP EEN BEPAALD MOMENT OOK GESTOPT MET FIETSEN?

DIEDERIK AMPE Ik had al mijn fietsmateriaal al weggedaan, maar
tijdens mijn revalidatie kocht ik een mountainbike. Door de
dikkere banden had ik minder last van evenwichtsstoornissen
en zo kreeg ik de wielermicrobe weer te pakken. Op een bepaald
moment besliste ik zelfs om weer een koersfiets te kopen. “Ge
zie zot!”, zei mijn vrouw (lacht), maar ik heb het toch gedaan. Nu
fiets ik zelfs bij een team: Vanomobil Cycling Team uit Deerlijk.

KNAP DAT JE JE HERPAKT HEBT.

D. AMPE Pas op, ik heb heel diep gezeten. Je moet je voorstellen
dat alles wat voordien vanzelfsprekend was, opeens niet meer
mogelijk bleek. Daarenboven moest ik mijn rijbewijs inleveren en
werd ik afgekeurd voor mijn job als bewakingsagent. Financieel
was het ook een domper. Ik vroeg me af hoe ik verder moest en
of mijn vrouw dat alles wel zou aanvaarden.

EN?

D. AMPE Dat heeft ze gelukkig gedaan. En veel meer dan dat. Zij
wees me op het bestaan van G-sport, want in het gewone circuit
kon ik niet meer terecht.

VOOR JOU GEEN `RONDE VAN VLAANDEREN’, MAAR WEL DE `RONDE IN
VLAANDEREN’, EEN PARACYCLING-RIT VAN BRUGGE NAAR OUDENAARDE
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING.

D. AMPE De hele wereldtop komt aan de start, dus dat wordt een
grote uitdaging. Het is een unieke kans, want we vertrekken in
mijn geboortestad Brugge, waar in september nota bene ook het
WK tijdrijden aankomt. Ik hoop een mooi resultaat te behalen en
me daarna te kwalificeren voor de Paralympics in Japan. Op die
manier kan ik de G-sport extra in de schijnwerpers zetten.

G-sport is mijn
redding geweest
STEUN IS OOK BROODNODIG?

D. AMPE Zeker. De eerste keer dat ik G-sporters aan het werk zag,
was dat zeer confronterend. Vaak hadden ze een nog zwaardere
handicap dan ikzelf. Bij mij is dat snel veranderd naar een
positieve gedachte. Ik heb het diepste respect voor de manier
waarop die mensen zich hebben herpakt. Ik dacht: als zij dat
kunnen, zie ik voor mezelf ook kansen.
Er zijn altijd momenten waarop je het niet meer ziet zitten,
maar ik heb aan den lijve ondervonden dat er heel veel mogelijk
is als je de juiste mensen rond je hebt. In mijn geval was dat
vooral mijn gezin. Er is een nieuwe wereld voor mij opengegaan,
waardoor ik opnieuw kan genieten.
Ten slotte wil ik aan alle mensen met een beperking die willen
sporten een boodschap meegeven. Geef niet op, houd het hoofd
omhoog en kijk vooruit. Er is altijd nog een toekomst.

HEB JE DAAR EEN SPECIALE REDEN VOOR?

D. AMPE G-sport is mijn redding geweest. Zonder had ik nooit de
draad kunnen oppikken. Het is een fantastische zaak dat er zoiets
bestaat als Parantee-Psylos, die in Vlaanderen het sportaanbod
voor personen met een beperking organiseert. Toen ik thuis zat
te piekeren, dreigde ik weg te zakken in een depressie. De steun
en de warmte die ik van Parantee-Psylos kreeg - en nog steeds
krijg - is fenomenaal. Ik kan het alleen maar hard aanbevelen.

27

www.paracycling.eu
www.parantee-psylos.be
www.flanders2021.com

Online digisessies over
smartphonegebruik
Openbare Bibliotheek Brugge organiseert online een reeks
digisessies over het gebruik van de smartphone. Kristof
D’hanens, bezieler van appstublieft.be, behandelt nog drie
woensdagvoormiddagen, telkens van 9.30 tot 11.30 uur,
verschillende aspecten van dit toestel. De sessies zijn te volgen
via Zoom. Halverwege is er telkens een pauze van tien minuten.
Na elke sessie kun je vragen stellen. Inschrijven (5 euro per
sessie) doe je via avansa-brugge.be.
.

Word lid van de Buitenspeelbende
Op woensdag 21 april is het weer Buitenspeeldag .
Alleen gaat het dit jaar niet om een enkele
dag, maar om meer dan een maand. Vanaf de
Buitenspeeldag tot en met maandag 31 mei daagt
de Stad je uit om elke dag buiten te spelen met de
Buitenspeelbende.
Ben je een echte buitenspeler? Ken je alle
speelpleintjes in je buurt? Ben je niet bang
van een uitdaging? Registreer je nu op
jong.brugge.be/buitenspeelbende en word
lid van de Buitenspeelbende.

Woensdag 17 maart: De beste apps voor je smartphone en tablet
Hoewel veel mensen maar een beperkt aantal apps gebruiken,
bestaan er talloze andere die het leven gemakkelijker kunnen
maken. Er zijn er zo veel dat je door het bos de bomen niet meer
ziet. Maar welke zijn echt de moeite?

Wat kun je verwachten?
Je bent als eerste op de hoogte van alle
buitenspeelactiviteiten en alle buitenspeelplekken.
Meteen kom je te weten waar je de
spiksplinternieuwe kleurplaat van Brugge kunt
krijgen. Fien Tekent ontwierp deze plaat.

In deze demosessie maak je kennis met een 25-tal verrassende
apps die nuttig zijn op kantoor, op reis, tijdens het sporten …

Surf naar jong.brugge.be/buitenspeelbende en
speel mee!

Woensdag 24 maart: Een sociaal netwerk voor iedereen
Iedereen kent Facebook, maar er bestaan nog verschillende
andere sociale netwerken. In deze demosessie gidst Kristof je
langs Instagram, LinkedIn, Twitter en Pinterest en laat hij je
kennismaken met minder gekende netwerken zoals Untappd,
Vivino, Goodreads en Strava.

jong.brugge.be/buitenspeelbende
#buitenspeelbende #buitenspelers #jongbrugge

De Fiksfabriek komt naar je thuis

Hoe zit dat nu juist met die stories op Instagram? Waarom
zijn politici zo’n grote fans van Twitter? En hoe maak je een
inspiratiebord op Pinterest? Na deze lezing ben je helemaal mee.

Ook wie deelneemt aan de Fiksfabriek moet van thuis uit
werken. Gelukkig staat het personeel klaar om van jou
een echte thuiswerker te maken.

Woensdag 31 maart: Wandelen, fietsen en navigeren met je
smartphone
Eigenlijk heb je geen extra gps nodig in je auto of om te fietsen
of te wandelen. Voor je smartphone bestaan er diverse handige
apps waarmee je wandel- en fietsroutes kunt uitstippelen.
Kristof demonstreert ook de belangrijkste apps voor in de auto
en voor het openbaar vervoer.

Volg tijdens de tweede week van de paasvakantie de liveuitzendingen en experimenteer mee. Ga thuis aan de slag
met het fikspakket en leef je helemaal uit.

avansa-brugge.be
brugge.bibliotheek.be/digisessies
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Ontdek het hele programma op www.defiksfabriek.be en
bekijk hoe je van thuis uit kunt deelnemen.
www.defiksfabriek.be

Meer activiteiten voor kinderen in Brugge vind je op jong.brugge.be

Jeugdboekenfeest op 20 en 21 maart
IN DE FRISSE BUITENLUCHT EN ONLINE,
MET MAUREEN VAN KETNET ALS
GASTVROUW

Meespelen met Kwibus
tijdens de paasvakantie

Openbare Bibliotheek Brugge organiseert
elk jaar een Jeugdboekenfeest. Omwille
van de coronamaatregelen werkte de
bib deze keer een nieuw concept uit.
Het hele weekend van zaterdag 20 en
zondag 21 maart zijn er onlinebabbels
met auteurs en illustratoren en kun je
virtueel allerhande workshops volgen. In
de namiddag staan er drie verfrissende
wandelingen op het programma.

Speel deze paasvakantie mee op een
van de vijf Brugse Kwibus-pleinen. Je
vindt de locaties op
www.kwibusbrugge.be.

Maureen Vanherberghen, bekend van
de Ketnet-band en van de tv-serie
‘Helden’, komt twee ochtenden op rij
naar de Brugse bib om jeugdauteurs en
illustratoren te interviewen. Leo Timmers,
Mathilda Masters, Sofie Leyts, Pieter
Gaudesaboos en vele anderen schuiven
op een veilige afstand bij Maureen aan om
te vertellen, voor te lezen of te tekenen.
Je kunt alles online volgen vanuit je luie
zetel.
In de namiddag staan er drie wandelingen
gepland, aangepast aan de leeftijd van de
deelnemers. Kinderen vernemen meer
over de bekende Brugse wetenschapper
Simon Stevin, ontdekken de kleurrijke
prentenboeken van Bruggeling Pieter
Gaudesaboos of maken een creatieve
boekenwandeling langs de Brugse
boekhandels.
Op het onlineplatform dat de bib ter
beschikking stelt voor de livestream,
vind je ook inspirerende workshops die
je à la carte kunt volgen. Knutselen met
Kathleen Amant, cartoons leren tekenen
met `Niet nu Laura’, denken en doen
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Animatoren zorgen van dinsdag 6 tot
en met vrijdag 16 april voor leuke
activiteiten en dagen vol plezier.
Kinderen vanaf 4 jaar (of die in
hetzelfde jaar 4 worden) tot en met
12 jaar zijn welkom. Voor een halve
dag Kwibus betaal je 2,5 euro. Een
volledige dag kost 5 euro.
Meer info over inschrijven en over
de coronamaatregelen vind je op
www.kwibusbrugge.be.
met de ‘Mind and makerspace’ (MAM),
spelletjes spelen met je baby of peuter
op basis van de `Hey-baby-kalender’: het
kan allemaal.
Vergeet niet om vooraf in te schrijven,
want alleen dan krijg je toegang tot
deze schatkamer vol lees-, luisteren knutselplezier. Zodra je bent
ingeschreven, mag je in de bib een gratis
geschenkentasje ophalen.
brugge.bibliotheek.be/jeugdboekenfeest
050 47 24 32
jeugd.bibliotheek@brugge.be
Houd brugge.bibliotheek.be en de
socialemediakanalen van de bibliotheek
in het oog voor alle nieuwtjes.

kwibus@brugge.be
050 44 83 33

Op kamp in de musea
Ben je op zoek naar een leuke invulling voor die lange
zomervakantie? Je hebt al genoeg thuis gezeten en daar brengt
Musea Brugge verandering in. Spannende verhalen, samen
theater maken en allerlei andere creatieve activiteiten tonen
aan dat musea allesbehalve saai zijn. Je haalt je inspiratie
niet uit boeken of van het internet, maar uit de collecties, de
kunstwerken en de museumverhalen.
Kinderen uit het eerste, tweede en derde leerjaar gaan van
dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 juli aan de slag met het thema
‘groene vingers’. Leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde
leerjaar zijn van dinsdag 24 tot en met 27 augustus welkom om
het beste van zichzelf te geven onder de noemer ‘puur natuur’.
www.museabrugge.be
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Missie Manuscript in het
Gruuthusemuseum
Je bent uitverkoren om een geheime missie te volbrengen. In
het grote paleis van Lodewijk van Gruuthuse zit namelijk een
kostbaar handschrift verstopt en de heer van Ravenstein wil dit
in handen krijgen. Hij heeft er al enkele spionnen op afgestuurd,
maar zij hebben telkens gefaald.
Nu is het jouw beurt. Houd je oren en ogen goed open, los de
raadsels op en kraak de kleurencode. Het is geen uitdaging voor
watjes, maar breng gerust je ouders mee. Misschien kunnen ze
je helpen?
Gruuthusemuseum, Dijver 17c, 8000 Brugge
Voor gezinnen met kinderen van 10 tot en met 14 jaar.
Vraag de zoektocht aan in het museum.
Gratis voor inwoners van Brugge
Reserveer je gratis ticket vooraf, zo ben je zeker van je bezoek.
www.museabrugge.be/tickets

Stad aan de slag
SANTIAGO DE WAELE,
PRODUCTIEVERANTWOORDELIJKE TRIËNNALE
BRUGGE 2021
Op zaterdag 8 mei start de derde Triënnale Brugge voor
hedendaagse kunst. Achter de schermen is een heel team
al maanden aan het werk om dit evenement in goede
banen te leiden. Santiago werkt al voor de derde keer mee
als productieverantwoordelijke.
“Mijn taak is zeer uiteenlopend, maar kort gezegd zoek
ik vooral samen met de kunstenaars naar een oplossing
om hun werken binnen het afgesproken budget en de
aangegeven timing klaar te stomen.
Tijdens de Triënnale, maar ook in de periode daarvoor
zijn geen twee dagen identiek. Ieder kunstwerk en elke
samenwerking vereisen een eigen aanpak. Die uitdagingen
en de grote variatie maken mijn job zo fijn.
De meeste werken realiseren we samen met de kunstenaars
in de ateliers van de Triënnale in Brugge. Een aantal andere
worden deels opgebouwd bij de kunstenaar zelf en worden
hier verder geassembleerd en opgebouwd. Soms begint de
productie van een kunstwerk al een jaar eerder.
Meestal verloopt de samenwerking zeer vlot, maar soms
botst het wel eens. Uiteindelijk vinden we samen altijd mooie
oplossingen. Kunstenaars zijn vaak dromers en gelukkig
maar. Het geeft heel veel voldoening om hun dromen mee te
kunnen realiseren.”

“Het geeft heel veel voldoening om
kunstenaarsdromen mee te kunnen realiseren”
“Mijn inbreng is maar een deeltje van het geheel. Het
Triënnale-team bestaat uit heel veel mensen en iedereen
is even toegewijd. De Triënnale is erg waardevol voor
onze stad. Met dit evenement toont Brugge openheid,
verdraagzaamheid en bereidheid om kansen te geven.”
NAAIDAGEN
Wil je meewerken aan de textielinstallatie van Amanda
Browder en stoffen sorteren, ze aan elkaar spelden en
naaien tot een groot kunstwerk? De naaidagen vinden plaats
in april (elke maandag, dinsdag en woensdag van 9.00 tot
17.00 uur en elke zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00
uur) en in mei (elke dag van 10.00 tot 18.00 uur, behalve op
maandag). Naaikennis of -ervaring zijn niet nodig. Triënnale
Brugge zoekt nog steeds stukjes stof met een verhaal. In
de Facebookgroep kun je alvast een foto delen met Amanda
Browder, maar binnenkort worden ook de verzamelpunten
weer opgestart.
Facebookgroep: Amanda Browder@Triënnale Brugge 2021
www.triennalebrugge.be
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Een nacht vol erfgoed
OP ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 APRIL VIERT ERFGOEDDAG ZIJN TWINTIGSTE VERJAARDAG. JAMMER GENOEG VIEL DE EDITIE
VAN 2020 IN HET WATER DOOR CORONA, MAAR DIT JAAR BEN JE MEER DAN WELKOM OM DE AFGELOPEN TWEE DECENNIA AAN
ERFGOEDDAGEN ALSNOG MEE TE VIEREN. HET CENTRALE THEMA IS ‘DE NACHT’. DANKZIJ TIENTALLEN LOKALE ORGANISATIES
EN ERFGOEDSPELERS BELEEF JE HET BRUGSE ERFGOED OP EEN NIEUWE MANIER.
PROGRAMMA

Erfgoedcel Brugge stelde samen met meer dan veertig partners
een veelzijdig en verrassend programma samen. Daarbij kun je
het Brugse erfgoed voor het eerst ontdekken na zonsondergang.
‘De Nacht’ roept nieuwe thema’s op en spreekt andere
zintuigen en emoties aan. Tijdens meer dan zestig activiteiten
(tentoonstellingen, vertelmomenten, wandelingen,
demonstraties …) snuif je de sfeer op van het Brugse nachtleven
en geniet je van de maan, de sterren en al het nachtelijk erfgoed
dat Brugge te bieden heeft.

BENIEUWD?

Vanaf donderdag 25 maart vind je het volledige programma op
www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2021. Op deze site staat
ook de meest actuele info.
Dit jaar is er geen programmabrochure, maar wel een praktische
folder. Je vindt die tussen het aprilnummer van EXit en bij
Erfgoedcel Brugge, de deelnemende partners en op heel wat
andere verdeelpunten in de stad.

RESERVEREN

Om deze Erfgoeddag veilig en coronaproof te laten verlopen, is
vooraf reserveren voor activiteiten meer dan ooit de boodschap.
Dat kan via www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2021 vanaf
maandag 5 april om 10.00 uur tot en met donderdag 22 april om
22.00 uur. Als het niet lukt om online in te schrijven, mag je op
werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur bellen naar 050 44 50 48.

CENTRALE INFOLIJN EN CHAT

Heb je een vraag over het programma of wil je weten voor welke
activiteiten je nog een plaatsje kunt reserveren? Op zaterdag
24 april kun je tussen 10.00 en 20.00 uur bellen naar de infolijn
(050 44 50 48) of contact opnemen via de chat of de
Facebookpagina van Erfgoedcel Brugge.

ERFGOEDDAGRADIO

De hele zaterdag lang maakt Villa Bota exclusieve
Erfgoeddagradio. Stem af op 106.4 FM of surf naar
www.villabota.be.
www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2021
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BRUSK, een nieuwe
tentoonstellingshal voor Brugge
De Stad wil investeren in een innovatief
en hedendaags kunstbeleid. Om die reden
stond in de beleidsdoelstellingen van Stad
Brugge en Musea Brugge de realisatie
van een nieuwe museum- en kunstsite als
topprioriteit genoteerd.
Aan de Garenmarkt, waar zich nu het
Sint-Andreasinstituut bevindt, verrijst
over enkele jaren BRUSK, een nieuwe
tentoonstellingshal die deel zal uitmaken
van een nieuwe, hoogwaardige kunstsite.
Eind januari gunde het stadsbestuur de
bouwopdracht aan Robbrecht en Daem
architecten en Olivier Salens architecten,
in combinatie met CIT Blaton Real Estate
Development.
Deze beelden geven alvast een idee van
hoe BRUSK eruit zal zien.
Op www.museabrugge.be/brusk vind je
een duidend filmpje over BRUSK en ook
in het interview op de volgende pagina’s
krijg je meer toelichting bij dit ambitieuze
project.
www.museabrugge.be/brusk
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Van links naar rechts: Steve Demulder, Jonathan Nowakowski en Olivier Salens
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Interview
JONATHAN NOWAKOWSKI, STEVE DEMULDER EN OLIVIER SALENS OVER BRUSK
Op de vorige pagina las je al over de toekomstige tentoonstellingshal BRUSK. Museumdirecteur Jonathan
Nowakowski, hoofdcoördinator Steve Demulder en architect Olivier Salens lichten dit project verder toe.

WAAROM IS DE NIEUWE TENTOONSTELLINGSHAL BELANGRIJK?

JONATHAN NOWAKOWSKI Met deze realisatie zet de Stad verder in
op een hedendaags cultuurbeleid en op kwalitatief toerisme.
Musea Brugge omvat dertien museumlocaties en 74.000
objecten, waaronder 61 topstukken. We ontvangen jaarlijks een
miljoen bezoekers en toch is onze infrastructuur niet geschikt
voor internationale exposities, want dan moet een deel van de
permanente collecties verhuizen naar de depots. Dankzij de
nieuwe tentoonstellingshal zullen de Vlaamse primitieven altijd te
bezichtigen zijn.
Door er per jaar minstens vijf hoogkwalitatieve internationale
tentoonstellingen te organiseren, zullen we Musea Brugge nog
meer op de kaart zetten. Voor de realisatie kreeg de Stad van de
Vlaamse regering een subsidie van 27,25 miljoen euro, de grootste
projectsubsidie ooit voor Brugge. Met dit project sluiten we het
Brugse museumkwartier, dat onder meer bestaat uit het SintJanshospitaal, het Groeningemuseum en het Gruuthusemuseum.

WAAR STAAT DE NAAM BRUSK VOOR?

STEVE DEMULDER Met BRUSK zet Musea Brugge zich daadkrachtig
en vernieuwend op de kaart. BRUSK is een acroniem met veel
mogelijkheden en kan staan voor Brugge + Stimulans + Kunst(en)
of + Schone + Kunsten of + Stedelijke + Kunsthal of + Stedelijk
+ Kunstencentrum. BRUSK zal vernieuwende tentoonstellingen
brengen, met klassieke en hedendaagse kunst.

HOE ZAL DE NIEUWE EXPOHAL ER UITZIEN?

OLIVIER SALENS BRUSK wordt geen klassiek museum waar je eerst
een ticket koopt en dan pas de rest van het gebouw ontdekt. Door
de tentoonstellingszalen een niveau op te tillen en van elkaar te
scheiden door een publieke doorwaadbare passage – de ‘Scala
Grande’ - ontstaat een open, transparant en vrij toegankelijk
gelijkvloers. Deze overdekte binnenstraat loopt dwars door het
gebouw en is het verlengstuk van de boeiende wandeling langs
de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Gruuthuse- en
Groeningemuseum. De binnenstraat eindigt in een nieuw
stadspark.

HET GEBOUW WORDT OOK GEÏNTEGREERD IN DE OMGEVING?

O. SALENS Door het unieke transparante karakter, de heuvelachtige
groene dakvormen en het doortrekken van twee belangrijke
zichtassen op het Belfort en op de Onze-Lieve-Vrouwekerk tot
in het hart van het gebouw, wordt de expohal een verlengstuk
van de historische stad en van het park. Door de verschillende
functies - kind- en jongerenatelier, museumshop, restaurant en
auditorium - zeer zichtbaar te maken, wordt het ook een plek
die ontmoetingen stimuleert tussen kunstliefhebbers en kunst,
tussen museumbezoekers en toevallige passanten, tussen jong en
oud en tussen Bruggelingen onderling.
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HOE MOETEN WE ONS DE BINNENKANT VOORSTELLEN?

O. SALENS De twee tentoonstellingszalen van BRUSK zullen uniek
zijn, enerzijds met een natuurlijke lichtinval uit het noorden,
zoals het licht binnenvalt in het klassieke kunstenaarsatelier,
en anderzijds door de hoogte van de ruimtes die de historische
herinnering aan een kerk of kathedraal oproept. Daardoor zullen
er unieke tentoonstellingen mogelijk zijn met werken tot maar
liefst 70 meter lang en 15 meter hoog die nergens anders kunnen
worden tentoongesteld.

WORDT BRUSK DUURZAAM?

O. SALENS De expohal wordt volledig bekleed met donkergroene
elektriciteitsopwekkende glasschaliën die het gebouw van
duurzame energie voorzien. Zo wordt het gebouw meer dan twee
keer energiezuiniger dan de huidige bijna-energieneutraalnorm
(BEN).

HOE WERD DE KEUZE GEMAAKT VOOR DIT ONTWERP?

S. DEMULDER De Stad werkte met een ‘Design & build’-formule.
Na een eerste selectieronde werden de vijf sterkste teams
weerhouden. Hun ontwerpen en offertes werden grondig
beoordeeld door een jury van experten. Dit gebeurde na een
uitvoerige analyse van heel wat stadsdiensten, in het bijzonder
de diensten Facilitair Beheer en Musea Brugge. Het ontwerp van
Robbrecht en Daem architecten en Olivier Salens architecten
scoorde het best op onze vooropgestelde criteria. Die gingen
om meer dan architectuur. Ook op het vlak van functionaliteit,
flexibiliteit, duurzaamheid, energiezuinigheid en belevingswaarde
werden hoge eisen gesteld.

BRUSK WORDT EEN NIEUW KLOPPEND CULTUREEL HART?

J. NOWAKOWSKI De omgeving van het gebouw wordt aangepakt en
er komt een nieuw stadspark. BRUSK zal plaats bieden aan een
kwaliteitsvolle horecagelegenheid met terras, creatieve ateliers,
een auditorium en een aantrekkelijke museumshop. Er komen
ook ruimtes voor de museale werking: conservatie en restauratie,
verdiepend wetenschappelijk werk, het nieuwe ‘Musea Brugge
Centre for Collection Research’, een depotruimte voor de meest
kwetsbare collecties ...

WAT IS DE VERDERE TIMING?

S. DEMULDER Nu de opdracht is gegund, wordt werk gemaakt van de
omgevingsvergunningsaanvraag. De Stad doet dit in nauw overleg
met alle betrokkenen en de omwonenden. Doelstelling is om de
gefaseerde werkzaamheden te starten in de loop van 2022.
www.museabrugge.be/BRUSK

Sluit[er]tijd
De coronacrisis heeft een enorme
impact op onze mooie stad en op alle
aspecten van onze samenleving. Stad en
Cultuurcentrum Brugge geven deze crisis
een plaats in het stadsbeeld met een
fotografieproject in de openbare ruimte.
Op straat, in ziekenhuizen en
bejaardentehuizen en op allerlei andere
plaatsen laat de coronacrisis zichtbare
sporen na. Aan de muur van de DuPontfabriek hangen een zestigtal beelden van
de Brugse lockdown, vastgelegd door
verscheidene Brugse fotografen. Deze
bijzondere tentoonstelling loopt nog tot
en met zondag 28 november.
Muur DuPont-fabriek,
Komvest, 8000 Brugge
www.ccbrugge.be/sluitertijd
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Mind the Artist:
Musea Brugge
investeert in
kunstenaars
Met ‘Mind the Artist’ investeert Musea Brugge een jaar lang
in het ontzettend veelzijdige en creatieve talent dat ons land
in huis heeft. Musea Brugge verbindt allerlei kunstenaars
(fotografen, auteurs, beeldend kunstenaars en muzikanten)
met de bestaande museumcollecties. Enkele kunsthuizen
programmeren ook een take-over op een of meerdere
museumlocaties.

Nele Van Canneyt

Pieter Chanterie

Tijdens de coronapandemie dwaalde fotografe Nele Van Canneyt
overdag en ’s nachts door het centrum van Brugge en door
de randgemeenten. Ze kwam op verdoken plekken en had
onverwachte ontmoetingen en gesprekken. Ze drong door in een
nieuw ‘Binnenland’ en bracht de stad, de stilte en de leegte in
beeld.

Het Volkskundemuseum herbergt traditionele (gebruiks)voorwerpen uit het dagelijks leven van de 19de en de vroege
20ste eeuw. In ‘Four poster bed in the star lounge’ kijkt Pieter
Chanterie met dezelfde retrospectieve ogen naar makelij van
eigen hand en naar datgene wat nog in de maak is of eventueel
zal worden gemaakt.

Van Canneyts werken kenmerken zich door een uitgesproken
liefde voor ruimtelijkheid en kleur. Ze bevatten sterke grafische
kwaliteiten en een geladenheid die een verhaal vertelt of
suggereert.

Pieter Chanterie is geboren in 1996 in Leuven maar woont en
werkt in Brussel. Hij maakt kleine schilderijen, bas-reliëfs
(reliëfs die slechts over een kleine afstand uit het platte vlak
komen) en boekillustraties en laat deze media overlappen. De
beelden vormen een raam waarin vertellingen plaatsvinden. Zo
creëert Chanterie een universum van personages, scènes en
tekens in met elkaar verweven episodes.

Is de stilte dreigend of rustgevend? Roept de leegte melancholie
op of hoop voor de toekomst? De beelden laten zich bekijken
als een film en leiden de toeschouwer binnen in de wereld van
de fotografe. Tegelijk laten ze veel open. Als kijker kun je zelf
antwoorden formuleren en een eigen verhaal schrijven.
De tentoonstelling ‘Binnenland’ kun je nog tot en met zondag 25
april bekijken in het Arentshuis. Han Decorte is de curator.
Arentshuis, Dijver 16, 8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
Reserveer je gratis ticket vooraf, zo ben je zeker van je bezoek.
www.museabrugge.be/tickets
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In deze tijdelijke opstelling sluipen Chanteries werken door
de vaste collectie van het Volkskundemuseum. Bij aankomst
krijgt de bezoeker een boekje mee: een souvenir met vluchtige
snippers uit schetsboeken en verhalen die naar behoefte van de
lezer vervlochten kunnen worden met de verhalenwerelden in de
getoonde werken.
Deze tentoonstelling loopt tot en met zondag 13 juni in het
Volkskundemuseum.
Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
Reserveer je gratis ticket vooraf, zo ben je zeker van je bezoek.
www.museabrugge.be/tickets
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Interview
ACTEUR GÈNE BERVOETS OVER BEAU SÉJOUR: EEN LIEFDESVERKLARING AAN ZEEBRUGGE
Het brede strand, de marinebasis, de haven en het hinterland van Zeebrugge vormen de setting voor het tweede
seizoen van de televisieserie Beau Séjour, elke zondagavond op Eén en volledig te bekijken via VRT NU. De reeks
staat opnieuw garant voor een flinke brok spanning en mysterie. Door de ogen van de grotendeels West-Vlaamse
cast krijg je een blik op de veelzijdigheid van de Brugse haven- en badstad. Hoofdrolspeler Gène Bervoets, die de
rol speelt van gewezen marinecommandant Maurice Teirlinck, verklaart zijn liefde voor Zeebrugge.
KENDE JE ZEEBRUGGE AL EEN BEETJE VOOR DE OPNAMES VAN BEAU SÉJOUR?
GÈNE BERVOETS Zeer zeker. Mijn zeer dierbare vrienden Kurt Van
Eeghem en zijn veel te vroeg overleden broer Marc zijn afkomstig
van Zeebrugge. Met Marc en Wim Opbrouck vormde ik sinds
Windkracht 10 een onafscheidelijk trio. Marc vertelde regelmatig
over zijn herinneringen aan de badplaats. Hij wordt hard gemist.

In de jaren ‘90 leerde ik een andere Zeebrugse vriend kennen: chef
Wim Vandamme. Hij had er het fantastische sterrenrestaurant
Maison Vandamme. Ik werd regelmatig uitgenodigd en ik herinner
me een paar memorabele feestjes. Wim leerde me allerlei leuke
plekjes kennen. Dankzij hem ontdekte ik ’t Werftje: een bar en
visrestaurant met overheerlijke garnaalkroketten en de - volgens
mij toch - lekkerste pintjes van België.

IS JE BEELD VAN ZEEBRUGGE VERANDERD SINDS DE OPNAMES?

G. BERVOETS Zeebrugge is de laatste twintig jaar sowieso ongelofelijk
veranderd. Het speciale strand doet mij spontaan aan het woord
‘beschermd’ denken. Het is heel ruim, maar tegelijkertijd voel
je een bepaalde bescherming. Het is iets wat je in de andere
Belgische kuststeden niet hebt.
Toen ik de vorige zomer in Zeebrugge doorbracht, maakte ik
kennis met de marine. Het is een onbeschrijfelijk fijne familie
waar we tijdens de opnames deel mochten van uitmaken. Het
was mijn jongensdroom om ooit te mogen meevaren op een
marineschip. Een ander deel van die droom ging eerder al in
vervulling toen ik ten tijde van Windkracht 10 mocht meevliegen
in de helikopters. Ik heb toen tijdens de patrouilles mijn ogen
opengetrokken .
Sinds Beau Séjour heeft Zeebrugge voor mij in ieder geval een
andere dimensie gekregen. Het is meer een thuis geworden.

HOE VANG JIJ ZEEBRUGGE IN EEN WOORD?

G. BERVOETS In een woord is onmogelijk. Zeebrugge biedt zowel oud
als nieuw als natuur en industrie en dat alles op een boogscheut
van het prachtige Brugge. Die combinatie spreekt heel erg tot de
verbeelding.
Toen we aan het filmen waren, werd de nieuwe sluis trouwens
geplaatst. Die gigantische grote blok staal en beton zien passeren
vond ik fascinerend. Ik ben opgegroeid vlakbij de haven van
Antwerpen en de scheepsbouw heeft een diepe indruk nagelaten
op mij. Als kind wist ik niet wat ik zag. Hetzelfde gevoel kwam
terug toen ik ze die sluis zag installeren.
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Zeebrugge is meer een
thuis geworden
MOCHT JE IETS KUNNEN TOEVOEGEN AAN ZEEBRUGGE, WAT ZOU DAT ZIJN?

G. BERVOETS Zeebrugge heeft een bepaalde eigenheid en telt genoeg
locaties die een bezoek meer dan waard maken. Ik zou
eigenlijk niets kunnen toevoegen. Als je enkel wilt genieten
van zon, zee en strand vind je in Zeebrugge een goeie match.
Daarnaast zijn de wereldhaven en de cruiseterminal heel
interessant, samen met de indrukwekkende Thorntonbank.
Zeebrugge is een plek die vandaag heel veel mogelijkheden biedt,
maar tegelijkertijd voel je er het verleden. Persoonlijk vind ik dat
een heel fijn en apart gevoel.

VOOR DE REEKS MOEST JE OOK EEN ZEILBOOT OP.

G. BERVOETS Voor de opnames heb ik leren zeilen. Mijn leraar
was tegelijk mijn stand-in. Ondertussen is hij een goede vriend
geworden. Hij en zijn vrouw zijn de liefste en warmste mensen.
Zelf heb ik geen zeilboot, maar zodra het weer mag, ga ik
regelmatig met hen zeilen.

TOT SLOT: HOE IS HET MET JE WEST-VLAAMS GESTELD?

G. BERVOETS Stief goed é! Ik vind - en dat zeg ik niet om te slijmen het West-Vlaams de mooiste taal van België. Ik kom altijd met heel
veel liefde en goesting naar de kust. Voor mij heeft deze plek een
streepje voor op andere plaatsen in ons land. En daar hoort die
prachtige taal bij.

Lees de andere interviews over Zeebrugge met acteurs
Lize Feryn, Titus De Voogdt, Greet Verstraete en Emilie
De Roo op www.visitbruges.be/zeebrugge/beau-sejour
en download er vanaf de paasvakantie de moviemap die
tal van locaties in Zeebrugge linkt aan Beau Séjour.
Beau Séjour wordt mee ondersteund door Stad Brugge/
Visit Bruges via het City Film Office en is nog tot en met
4 april elke zondag om 20.45 uur te bekijken op Eén. Je
vindt de reeks ook op VRT NU.

51°12’36.4”N 3°12’41.5”E
In Brugge beperkt kunst zich niet alleen tot de musea. Ook in de Brugse straten valt origineel
artistiek werk te bewonderen. Zo wordt een creatieve brug geslagen tussen oud en nieuw.
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Driedaagse
BruggeDe Panne in
nieuw kleedje

De Driedaagse Brugge-De Panne gaat
voortaan door het leven als de Oxyclean
Classic Brugge-De Panne, maar de Hel
van de Moeren blijft bestaan. Door de
coronacrisis zal het helaas opnieuw
een flandrienkoers worden met de
figuurlijke rem erop. Met de start op ’t
Zand wordt het op woensdag 24 (mannen)
en donderdag 25 maart (vrouwen) wel
meteen een generale repetitie voor het
WK tijdrijden dat in september Brugge als
aankomstplaats heeft.
www.sport.be/oxycleanclassic
www.flanders2021.com

Je laten vaccineren
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.
Blijf de coronamaatregelen volgen.

Bescherm jezelf
en je omgeving.
KIJK VOOR MEER INFO OVER COVID-19-VACCINATIE OP
LAATJEVACCINEREN.BE
www.brugge.be/coronavirus
www.testcovidnwvl.be
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Wedstrijd
HOE HEET DE GASTVROUW DIE TIJDENS HET
JEUGDBOEKENFEEST OP ZATERDAG 20 EN ZONDAG 21
MAART AUTEURS EN ILLUSTRATOREN ZAL INTERVIEWEN?
Stadsmagazine schenkt per leeftijdsgroep twee pakketten van
elk twee jeugdboeken weg.
Duid je voorkeur(en) aan:
 3 tot 6 jaar
 6 tot 9 jaar
 9 tot 12 jaar
 12 tot 15 jaar

ANTWOORD VORIGE VRAAG:
De fusie van Brugge met Sint-Andries, Sint-Michiels, Assebroek,
Sint-Kruis, Koolkerke, Dudzele en Lissewege gebeurde vijftig
jaar geleden.
Tien winnaars kregen een exemplaar van ‘Een droom van een
stad’.

Voornaam en naam
Adres
E-mail en telefoonnummer
Antwoord wedstrijdvraag

Stuur je antwoord voor maandag 19 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.

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

MELDINGEN
Er zijn ook andere mogelijkheden
om de Stad iets te melden, zoals:

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding
Bezorg deze kaart aan het Meldpunt, Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge.
Naamloze kaarten worden niet behandeld.
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• Via www.brugge.be/meldpunt
met de drukknop ‘Meldpunt’
• 050 44 8000
• info@brugge.be
Voor klachten over onbehoorlijk
optreden van stadsdiensten is er
de dienst Ombudsman:
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
050 44 80 90
ombudsman@brugge.be

DE GELDENDE
CORONAMAATREGELEN ZIJN VAN
TOEPASSING OP ALLE ACTIVITEITEN
IN DIT MAGAZINE. DIT NUMMER
GING IN DRUK OP 26 FEBRUARI 2021.
DE REGELS KUNNEN INTUSSEN
GEWIJZIGD ZIJN. ALLE INFORMATIE
WORDT DAN OOK ONDER
VOORBEHOUD GEPUBLICEERD.
DE MEEST ACTUELE INFO OVER DE
CORONARICHTLIJNEN VIND JE OP
WWW.BRUGGE.BE.
JE KUNT OOK BELLEN NAAR
050 44 8000 OF MAILEN NAAR
INFO@BRUGGE.BE.

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

