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DE GELDENDE CORONAMAATREGELEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE ACTIVITEITEN IN DIT
MAGAZINE. DIT NUMMER GING IN DRUK OP 25 FEBRUARI. DE REGELS KUNNEN INTUSSEN
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Samen maken we
de mobiliteitsswitch
Efficiënter, duurzamer en
flexibeler openbaar vervoer

Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter,

maakt combimobiliteit eenvoudiger. Vlot overstappen doe je

duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, tram

op een Hoppinpunt, dit is een knooppunt waar verschillende

en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zetten

vervoermiddelen samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen

12

openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt,

21

we snellere en frequentere bussen en trams in. Op plaatsen

of flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Je route plannen, boeken

waar er minder vraag is naar openbaar vervoer zetten we in

(en later ook betalen) kan via de app, de website of het

op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een

callcenter van de Hoppincentrale.

deelfiets of -wagen om een deel van je traject af te leggen.

maakt
combimobiliteit eenvoudig

41

Op naar de mobiliteitsswitch
In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de
vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie

van deze nieuwe mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale
in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit.
DRUKCentraal
UITGAVE
wordt verder uitgerold, er verschijnen Hoppinpunten in het
Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert
straatbeeld, het nieuwe net van De Lijn wordt op punt gezet
om je bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, je
Waterloos
gedrukt
bij
Eco
Print
Center
Colin Beheydt, algemeen directeur Stad en OCMW Brugge
en het flexvervoer wordt getest in een aantal regio’s.
eigen fiets of deelsystemen zoals een deelfiets of -wagen.
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050 44 81 00
Wil je graag bij de Stad werken?
Raadpleeg www.werkenbijbrugge.be.
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Bloeiende
samenwerkingen leveren
prachtige vruchten op
BESTE BRUGGELING
Nog even en dan is het eindelijk weer lente. Het is het seizoen
waar we misschien wel het meest naar uitkijken, want lente
betekent leven. De natuur ontwaakt uit haar lange winterslaap
en dat merk je overal in onze stad. Er verschijnen knoppen
en bladeren aan de takken van de bomen en het gezang van
vogels weerklinkt luider en vrolijker. De eerste bloemen komen
tevoorschijn en we komen weer meer buiten.
Brugge bloeit, ook in figuurlijke zin. In dit nummer lees je meer
over allerlei boeiende en bloeiende samenwerkingsverbanden die
onze stad opfleuren en kleur geven. Op diverse terreinen zetten
de Stad, verschillende stadsgenoten, verenigingen, diensten en
organisaties uiteenlopende initiatieven op poten die ons leven
beter en aangenamer maken. Of het nu gaat om de ondertekening
van het Masterplan toegankelijke bushaltes, onze steun aan
starters en ondernemers, het partnerschap met Ebolowa,
Duurzame Helden, Erfgoeddag, onze vrijwilligerswerking of
activiteiten van de bibliotheek: bloeiende samenwerkingen leveren
prachtige vruchten op.
Voor een bepaald project vraag ik uw specifieke aandacht. Zoals
u wellicht weet, bleek uit de Stadsmonitor dat Bruggelingen zeer
trots zijn op hun stad en hier bijzonder graag wonen. Dat willen
we uiteraard zo houden. In dit nummer wijden we een artikel aan
ons klimaatplan 2030 dat de naam ‘BruggeNaarMorgen’ kreeg.
Het streefdoel is om onze lokale CO2-uitstoot tegen 2030 terug te
brengen tot nagenoeg de helft. Om dit plan te doen slagen, zijn uw
inbreng en medewerking noodzakelijk.
Op www.brugge.be/BruggeNaarMorgen verneemt u alles over wat
er in Brugge beweegt rond klimaatinspanningen en welke rol u
daarin kunt spelen. Lokale acties maken immers een wereld van
verschil en enkel door samen te werken slaan we bruggen naar
morgen.

Uw burgemeester
Dirk De fauw
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MANIA VAN HAUTER
Mania (44) woont al haar hele leven in Zwankendamme.
Met haar man Sebastien (49) baat ze er sinds 2017 het
dorpscafé ‘De Kavijaks’ uit. Het koppel heeft een dochter,
Chloë (21), en een zoon, Noah (14).
‘De Kavijaks’ is het kloppende hart van Zwankendamme.
Elke dag komen er behalve Zwankendammenaars ook
mensen uit nabijgelegen dorpen en havenarbeiders over de
vloer om er te genieten van de warme gezelligheid.
WAT VIND JE GOED IN DE BUURT?

Het speelplein aan de Gaarlemstraat en de Doornweg werd
recent vernieuwd en dat was nodig, want in de nieuwe
woningen aan de Gaarlemstraat wonen veel jonge gezinnen.
Op het terrein liggen ook nieuwe petanquevelden en dat is een
prima zaak voor onze plaatselijke petanqueclub ‘Le Pastis’.

WAT IS JE FAVORIETE PLEK IN DE BUURT?

Het café is mijn tweede thuis. Iedereen kent er elkaar en het
voelt altijd goed om er te zijn.
Ik kan ook enorm genieten en ontspannen op het pleintje aan
de volkstuintjes. Het is een fijne wandel- en ontmoetingsplek,
midden in de natuur.

WAAR BEN JE HET MEEST FIER OP?

We zijn trots dat we met ons café een meerwaarde geven aan
het dorp. Het is een ideale ontmoetingslocatie. Wij staan altijd
paraat met een drankje, een babbel en een luisterend oor.
We kennen hier veel mensen en waar mogelijk dragen we met
het hele gezin ons steentje bij. Samen met dorpsgenoot Andy
zijn we bijvoorbeeld sleutelbewaarders van de parochiezaal.
We doen veel inspanningen om het verenigingsleven
dynamisch te houden. In het café vinden onder meer het
jaarlijks souper van de spaarkas, sponsoracties voor de
petanqueclub en verschillende kermisactiviteiten plaats.
Onze veteranenzaalvoetbalploeg en onze fantastische
carnavalsvereniging ‘De Lekkerbekken’ met haar 125 leden
hebben er hun thuisbasis.
Ten slotte wil ik onze buurttuin vermelden. Op vraag van
de gebruikers werd die in het najaar van 2020 vernieuwd.
Het is een wondermooie aanwinst voor het schitterende
Zwankendamme.

WAT WIL JE VERANDEREN IN DE BUURT?

De voetpaden zijn hier nogal breed en de auto’s staan
geparkeerd aan beide zijden van de straat. Iets bredere
rijwegen zouden het rijden in de buurt eenvoudiger maken.
Daarnaast mogen onze fietsmogelijkheden meer worden
gepromoot, bijvoorbeeld door ze te koppelen aan de fietsroutes
tussen Lissewege en Zwankendamme. De buurt naar voor
schuiven als fietsbestemming zou de sterktes van ons dorp
en het prachtige stuk polderstreek meer in de kijker zetten en
toeristen lokken. Laat café ‘De Kavijaks’ dan maar een vaste
stopplaats zijn!
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BUURT AAN DE BEURT:
Zwankendamme

EEN WARM DORP IN DE BRUGSE POLDERS
Zwankendamme ligt tussen Lissewege en Zeebrugge
en wordt in het noorden en in het oosten begrensd door
industrie- en havengebied. Je vindt er onder meer het
Boudewijnkanaal, dat Brugge verbindt met de haven
en de Noordzee. In het westen ligt de polderstreek: een
prachtig uitgestrekt landschap met kanalen en groene
natuurgebieden.

LOPENDE EN GEPLANDE PROJECTEN

- Op voorwaarde dat de nodige vergunningen worden
verleend, hebben de Stad en de Vlaamse Landmaatschappij
(VLM) plannen voor de buffering van Zwankendamme.
Concreet gaat het om twee projecten:
1. Een groene volumebuffer
In het westen van Zwankendamme is de groene
geluidsberm klaar die de leefbaarheid moet
verzekeren na de aanleg van de nieuwe spoor- en
haveninfrastructuur. Tussen de sporenbundel en
Zwankendamme werd in 2019 een groene volumebuffer
aangelegd op 9 meter hoogte ten opzichte van de
sporen. Wanneer de volumebuffer zich ‘gezet’ heeft,
moet de groene berm een ontmoetingspunt worden
met zicht op Zwankendamme, Lissewege en de polder.
De poelen blijven en het vroegere weiland wordt deels
behouden en deels bebost. De aanplanting van bomen
en struiken in het gebied zullen het aangenaam maken
om te wandelen of te verpozen. Het voorontwerp werd
eind 2021 goedgekeurd en de uitvoering wordt gepland
vanaf 2023.
2. Een groen en sociaal gebied met
verbindingsmogelijkheden
In het oosten van Zwankendamme geeft de Stad een
groene en sociale invulling aan ongebruikte gronden.
Deze buffer zal het westen van Zwankendamme, het
volkstuinencomplex en het fiets- en wandelpad met
elkaar verbinden.
Het historisch waardevolle landschap wordt behouden
en krijgt enkele infoborden. In de overige zones komen
wandelpaden en bufferbeplanting.
Honden zullen vrij kunnen spelen in de
hondenuitloopweide, waar ook een rolstoelvriendelijke
picknicktafel komt. Je zult de weide gemakkelijk kunnen
betreden met rolwagens en kinderwagens.
- Nieuw speelplein
Sinds kort heeft Zwankendamme een gloednieuw speelplein
aan de Gaarlemstraat en de Doornweg. Na overleg met de
bewoners is het een plek geworden op maat van de buurt,
met bijzondere aandacht voor het vergroten van de sport- en
spelbeleving.
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Je vindt er een basketring, een
skatepark en een pannavoetbalarena.
Er zijn ook twee speeleilanden met een
piramidenet, een korfschommel en een
toestel met glijbaan. Het bestaande
petanqueterrein werd uitgebreid van
zeven naar tien banen.
Het nieuwe speelplein is een
belangrijke ontmoetingsplaats
en geeft de wijk sociale zuurstof.
Extra picknickbanken en zitplekken
versterken het buurtgevoel.
- F31
De fietssnelweg F31, een
samenwerking met Provincie WestVlaanderen, is een belangrijk project
voor onze stad. De F31 moet de
ruggengraat vormen voor het woonwerk-fietsverkeer tussen Brugge en
Zeebrugge en is in volle ontwikkeling.
Verschillende studies gaan na hoe
elk deel van de route optimaal kan
worden uitgewerkt. Een van de
aandachtspunten is een nieuw tracé
langs de spoorlijn tussen Lissewege en
de Stationsweg/A11. Daarbij wordt een
doorsteek onderzocht naar de Spie en
de Blauwe Toren.

VERENIGINGEN EN VRIJE TIJD
Carnavalgroep vzw De Lekkerbekken,
www.facebook.com/lekkerbekken

SOCIALE PROJECTEN

- Samana Lissewege-Zwankendamme
zet zich in voor eenzame en/of
thuisgebonden (chronisch) zieke
mensen. Samen met vrijwilligers biedt
Samana een waaier aan activiteiten die
het sociaal isolement doorbreken en
mensen met elkaar verbinden. Meer
info op www.samana.be.
- OKRA Lissewege-Zwankendamme
is een vereniging van, voor en door
55-plussers die tal van activiteiten
organiseert. Ontspanning en
ontmoeting staan daarbij centraal. Meer
info op www.okra.be/regio/brugge.

DIENSTVERLENING

Zwankendammenaars zijn voor
alle dienstverlening welkom in de
deelgemeentehuizen van:
- Lissewege, Oude Pastoriestraat 5,
burgerzaken@brugge.be, 050 44 8000
- Zeebrugge, Gemeenschapshuis,
Marktplein 12, burgerzaken@brugge.be,
050 44 8000

MOBILITEIT

LOKALE POLITIE

VERENIGINGEN EN VRIJE TIJD

WIJKINSPECTEUR
Chelsea Gzom,
chelsea.gzom@police.belgium.eu,
0471 56 85 70

Particulier autodelen kan met Dégage en
Cozywheels. Bekijk de mogelijkheden of
schrijf je in als autodeler op
www.degage.be en/of www.cozywheels.be.
- ‘Gaarlem buren’ en ‘Onderonsje’ zijn de
plaatselijke buurtcomités.
Surf naar www.brugse-buurten.be als
je een buurtcomité wilt oprichten of een
buurtfeest wilt organiseren. Op deze
site lees je ook meer over stedelijke
(financiële) ondersteuningen voor
Brugse buurtcomités.
- Het nieuwe speelplein van
Zwankendamme bevindt zich
op Doornweg 7 (Sportpark
Zwankendamme).
- De graslanden van de polders zijn
ideaal voor wie graag in het groen
vertoeft. Je spot er talrijke vogels,
insecten, bloemen en planten.

SPORT

Petanquespelers kunnen zich uitleven
op de tien buitenvelden in Sportpark
Zwankendamme (Doornweg 7). Iedereen
mag de velden gebruiken. Je hoeft dus
geen lid te zijn van een vereniging.
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WIJKKANTOOR
Contactpunt Zeebrugge, Marktplein 12,
pz.brugge.noord.leiding@police.belgium.eu,
050 47 29 35

GEMEENSCHAPSWACHT

Georges De Lissnyder,
gemeenschapswacht@brugge.be,
050 32 34 97

Vraag hulp aan je buren of leer ze beter
kennen via Hoplr. Meer dan 250.000
huishoudens gebruiken dit online sociale
netwerk voor en door de buurt. Via Hoplr
(hoplr.com en/of de app) sta je heel
eenvoudig in contact met mensen uit je
straat of buurt.
Inwoners van Zwankendamme kunnen
aanmelden met de code RBZ7B. De
mobiele app voor iOS is beschikbaar in de
App Store, voor Android in de Play Store.
Meer info op www.brugge.be/hoplr.

Zwankendamme
in cijfers
0,84

Zwankendamme heeft een
oppervlakte van 0,84 km².

817

Er wonen 817 mensen.

337

Er zijn 337 brievenbussen.

In 2022 komt de beleidsploeg
opnieuw naar je toe
Het stadsbestuur nodigt je uit op een nieuwe reeks
‘Buurt aan de Beurt’-momenten.

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

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

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

7

Wil je weten wat nieuw is in je buurt en wat er allemaal te beleven
valt? Heb je vragen of voorstellen die je op de buurtagenda wilt
zetten? Wil je je buurt door kinderogen zien? Ben je benieuwd hoe
je buurt er vijftig jaar geleden uitzag? En vooral: wil je je buren
ontmoeten en bijpraten tijdens een hapje en een drankje? Noteer
dan zeker de volgende data en locaties.
ZATERDAG 19 MAART:
ZEEBRUGGE
Marktplein en
Gemeenschapshuis

ZATERDAG 10 SEPTEMBER:
SINT-PIETERS
Tempelhof

ZATERDAG 26 MAART:
ZWANKENDAMME
Zaal ‘t Centrum

ZATERDAG 24 SEPTEMBER:
KOOLKERKE
Ontmoetingscentrum
Reigersnest

ZATERDAG 23 APRIL:
LISSEWEGE
Basisschool Ter Poorten

ZATERDAG 1 OKTOBER:
CHRISTUS-KONING
Baron Ruzettepark

ZATERDAG 14 MEI:
DUDZELE
Zaal De Polder

ZONDAG 9 OKTOBER:
ASSEBROEK
Hoeve Hangerijn

ZATERDAG 21 MEI:
SINT-JOZEF
Hoeve De Grendel

ZONDAG 16 OKTOBER:
SINT-KRUIS
Sportpark Gulden Kamer

ZATERDAG 4 JUNI:
SINT-ANDRIES
Stedelijk domein Beisbroek

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

ZATERDAG 18 JUNI:
SINT-MICHIELS
Wijkcentrum Xaverianen

Elke buurtbewoner krijgt een uitnodiging in de brievenbus.
www.brugge.be/buurtaandebeurt

Belangrijke nieuwe verbindingsbrug in
haven Zeebrugge
Op 22 januari van dit jaar werd een nieuw onderdeel geïnstalleerd van de verbindingsbrug in de Zeebrugse achterhaven.
Het gaat om een draaiend stalen middenstuk van 130 meter lang dat op een ponton via de Westerschelde naar Zeebrugge
werd gevaren.

LANGSTE DRAAIBRUG IN EUROPA

Met een totale lengte van 400 meter (vaste betonnen elementen
en het nieuwe middengedeelte samen) wordt de brug de langste
draaibrug van Europa. Deze verbindingsbrug kan doorgang
verlenen aan schepen met een maximale breedte van 55 meter
en is afgestemd op de Pierre Vandammesluis en de geplande
nieuwe zeesluis. De verbinding zal zorgen voor een betere
ontsluiting tussen de voorhaven en de achterhaven en een
onmisbare schakel vormen in de (fiets)infrastructuur voor veilig
woon-werkverkeer.

DESIGN, BUILD EN MAINTAIN

Na een intensief traject gunde Port of Zeebrugge in februari 2020
de opdracht voor dit ‘design, build en maintain’-project aan de
tijdelijke aannemerscombinatie Artes Depret, Artes Roegiers,
Victor Buyck Steel Construction en Agidens. Deze groep staat
niet enkel in voor het ontwerp en de bouw van de brug. Na de
oplevering zal Agidens Infra Automation ook achttien jaar lang
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud ervan.

OOK VOOR FIETSERS

De draaibrug kan mobiele kranen tot vijfhonderd ton dragen en
is met zijn twee rijstroken, afgescheiden voetpad en een fietspad
met dubbele richting ook toegankelijk voor personenvervoer.
De brug vormt zo een essentiële schakel in de nieuwe, veilige
fietsverbinding van ruim 6 kilometer die reikt van Dudzele tot in
de achterhaven. Dat is goed nieuws voor wie de fiets neemt om in
de haven van Zeebrugge te gaan werken.

APRIL 2022

De bouw van de verbindingsbrug startte in het najaar van 2020.
Naar verwachting wordt deze in de loop van april 2022 in gebruik
genomen. De aanleg van een fietspad in de Jozef Verschaeveweg
(een stuk op het tracé Dudzele-Zeebrugge dat nu nog ontbreekt)
volgt normaal gezien binnen het jaar.
Port of Zeebrugge besteedt een totaalbedrag van
34 miljoen euro aan het project.

www.brugge.be/zeebrugge
portofzeebrugge.be
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Dolomietpaden
vesten worden
vernieuwd
De Stad investeert de komende drie
jaar in de aanpak van de dolomietpaden
van de Brugse vesten. Door de vele
oneffenheden zijn deze paden na elke
regenbui bezaaid met waterplassen.
Nieuw dolomiet zal het water beter
doorlaten.
Deze delen worden als eerste vernieuwd:
- de paden in het Graaf Visartpark
(gestart op 7 maart) en het pad tussen
de brug aan het Graaf Visartpark en de
Karel de Stoutelaan;
- het pad langs het Stil Ende, tussen de
Ezelpoort en de Bloedput (kant GuldenVlieslaan);
- het pad langs de Komvest, tussen de
Walweinstraat en de Wulpenstraat.
De timing van de werkzaamheden is
weersafhankelijk.

WERFZONES NIET BETREDEN

Het gedeelte waar de aannemer werkt,
wordt telkens volledig afgesloten en is
verboden terrein voor voetgangers en
fietsers. Eerdere werkzaamheden aan de
paden duurden langer doordat fietsers
en voetgangers zich toch in de werfzone
begaven en zo de onafgewerkte paden
beschadigden.

Stad ondertekent charter ‘Masterplan
toegankelijke bushaltes’
In het Brugse beleidsprogramma wordt een duidelijke keuze gemaakt voor een
toegankelijke stad. De toegankelijkheid van de bushaltes is hierin een belangrijk
onderdeel. Zich zelfstandig kunnen verplaatsen is noodzakelijk om kwaliteitsvol te
kunnen leven. Dit geldt voor iedereen en onder alle omstandigheden: jong en oud, met
of zonder (tijdelijke) beperking.

TOEGANKELIJKE BUSHALTES

In de aanpak van het nieuwe openbaar vervoerplan van Brugge werd toegankelijkheid
als belangrijk principe meegenomen. Nieuwe bushaltes worden waar mogelijk
toegankelijk aangelegd. Bij belangrijke overstaphaltes levert het stadsbestuur extra
inspanningen om de toegankelijkheid te verbeteren. De komende jaren vindt een
inhaalbeweging plaats om ook bestaande haltes te optimaliseren. Onlangs hield de Stad
hierover een bevraging bij de Bruggelingen.

MASTERPLAN TOEGANKELIJKHEID

Tegelijk lanceerde Vlaanderen eind 2020 het Masterplan Toegankelijkheid. Het gaat
om een actieplan dat de halte-infrastructuur van het openbaar vervoer tegen 2030
toegankelijker moet maken. Het plan kadert in de nieuwe Vlaamse mobiliteitsvisie van
basisbereikbaarheid.
Basisbereikbaarheid wil belangrijke plaatsen en diensten (zoals scholen, handelskernen
of cultuurcentra) bereikbaarder maken. Het openbaar vervoer speelt daarin een
belangrijke rol. Het toegankelijk maken van haltes vraagt een actieve samenwerking
met de lokale besturen.
Door het ondertekenen van het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ engageert de
Stad zich om de doelstellingen te halen op het Brugs grondgebied.
In het Masterplan staat dat tegen 2030 zeker de helft van de haltes in Vlaanderen
zelfstandig of met minimale assistentie toegankelijk moet zijn voor personen met
een motorische beperking en voor blinde en slechtziende mensen. Alle haltes aan
mobipunten, waar verschillende vervoersmiddelen op elkaar aansluiten, moeten tegen
2030 volledig autonoom toegankelijk zijn.
www.brugge.be/toegankelijkheid
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Lees meer
over de nieuw
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Samen maken we
de mobiliteitsswitch
Efficiënter, duurzamer en
flexibeler openbaar vervoer

Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter,

maakt combimobiliteit eenvoudiger. Vlot overstappen doe je

duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, tram

op een Hoppinpunt, dit is een knooppunt waar verschillende

en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zetten

vervoermiddelen samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen

we snellere en frequentere bussen en trams in. Op plaatsen

of flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Je route plannen, boeken

waar er minder vraag is naar openbaar vervoer zetten we in

(en later ook betalen) kan via de app, de website of het

op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een

callcenter van de Hoppincentrale.

deelfiets of -wagen om een deel van je traject af te leggen.

maakt
combimobiliteit eenvoudig

openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt,

Op naar de mobiliteitsswitch
In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de
vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie

Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit.

van deze nieuwe mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale

Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert

wordt verder uitgerold, er verschijnen Hoppinpunten in het

om je bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, je

straatbeeld, het nieuwe net van De Lijn wordt op punt gezet

eigen fiets of deelsystemen zoals een deelfiets of -wagen.

en het flexvervoer wordt getest in een aantal regio’s.

Bereid je voor op
mobiliteitsswitch.be
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Hoe pakken we dit aan in
jouw regio?
Het openbaarvervoersaanbod is op maat van jouw regio. Daarom is Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Vervoerregio Brugge
bestaat uit 9 gemeenten die samenwerken aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie voor alle vervoermiddelen.
In het gezamenlijk plan wordt ingezet op:
Sterke busverbindingen van en naar Brugge, vanuit Sijsele, Beernem en Oedelem, Oostkamp, Zedelgem en
Loppem, Jabbeke, Blankenberge en Knokke-Heist. Tijdens de spits worden deze versterkt in functie van
woon-werk- en woon-schoolverkeer.
Een nieuw stedelijk busnet in Brugge, waardoor op de invalswegen binnen de stadsgrens elke 10 à 15 minuten een bus rijdt.
Een aanbod van flexvervoer (Hoppinbus of -taxi), deelfietsen en deelwagens waar er minder vraag is
naar openbaar vervoer. Met een goede bediening van belangrijke bestemmingen zoals AZ Zeno, het Zwin, ...

Het slim combineren van trein, bus, tram en deelvoertuigen, hoe loopt dit dan?
Hieronder vind je enkele voorbeeldtrajecten* voor jouw regio. Wat dit voor jou betekent, ontdek je vanaf het najaar.

Halte
Oostende
Kapellestraat

Halte
Jabbeke Dorp

Bart
uit Jabbeke gaat
shoppen in Oostende
en neemt de bus
in het dorp.

Farah

Met bus naar halte Oostende
Kapellestraat

Halte
Houtave
Centrum

Halte Brugge
AZ Sint-Jan
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Markt

Met bus naar halte
Brugge Dijver

Station
Brugge

Station
Zedelgem
uit Zedelgem werkt bij
Bombardier in Brugge
en vertrekt thuis
met zijn fiets.

uit Oostkamp
heeft een
mobiliteitsbeperking
en zit in een rolstoel.
Ze gaat maandelijks
op bezoek bij haar
vriendin in Oedelem.

*

Halte
Dijver

uit Houtave gaat
naar de wekelijkse
markt in Brugge.
Met bus of taxi naar
halte Brugge AZ Sint-Jan

Marco

Kapellestraat

Anna

Met trein naar
station Brugge

Thuis in
Oostkamp

Op basis van de nieuwe en goedgekeurde openbaarvervoerplannen.

Werkplaats
Bombardier

Met deelfiets
naar werk

Oedelem

Met Hoppinflex+ (bus of taxi)
naar vriendin

April is ‘Maand van
de Markt’ in Brugge

Brugge is de ideale
shoppingstad

Van zaterdag 2 tot en met zondag 17 april
vindt de ‘Maand van de Markt’ plaats. Met
deze actie willen de Stad, Provincie WestVlaanderen en de Vlaamse overheid de
marktkramers maximaal steunen en de
lokale handel stimuleren.

Het is altijd een uitstekend idee om te
shoppen in Brugge. Onze prachtige stad
beschikt namelijk over fantastische
troeven. De lokale handelaars,
ondernemers en horeca-uitbaters leveren
topkwaliteit en zorgen voor culinaire,
modieuze en andere lichtpunten.

Tijdens de campagne kun je deelnemen
aan een wedstrijd. Vraag aan je
marktkramer een invulkaart en
deponeer deze in de daartoe bestemde
wedstrijdurne. Per markt wordt een
aantal winnaars geloot. De prijzenpot
bevat verschillende leuke prijzen, zoals
fietsen en aankoopbonnen voor de
openbare markten.
Je kunt meedoen tijdens de
maandagmarkt in Lissewege, de
woensdagmarkt op de Markt, de
vrijdagmarkt in Zeebrugge, de
zaterdagmarkt op ’t Zand en de
zondagmarkt op de Veemarkt in
Sint-Michiels.
www.brugge.be/openbare-markten
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Haal een heerlijke maaltijd af,
geniet in een van de vele koffie- of
eetgelegenheden of schenk jezelf een
volledig nieuwe outfit. De medewerkers
van de gezellige boetieks en stijlvolle
zaken helpen je met de glimlach. Brugge
is dé plek voor trendy en vernieuwende
winkelconcepten.
www.brugge.be/shopping

2019
De Stad richtte eind 2019 Centrummanagement
(Shopping Brugge) op om het hart van Brugge nog
aantrekkelijker te maken en kwalitatieve investeerders
aan te trekken.

37
Shopping Brugge huist sinds de zomer van 2021 in het
stadspand op Smedenstraat 37.

1.275.300
Centrummanagement haalde al 1.275.300 euro aan
subsidies binnen:
- In 2020: 119.068 euro van Provincie WestVlaanderen voor ‘Ik zomer West-Vlaams’;
- 331.000 euro van het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor KICK,
een project dat inzet op lokale economie in de
handelskernen;
- 380.000 euro van de Vlaamse regering voor een
platform dat leegstaande handelspanden in kaart
brengt en vraag en aanbod op elkaar afstemt;
- In samenwerking met Stad Gent: 445.232 euro
Europese en Vlaamse steun voor VLOED, een
project dat de drukte in de stad meet.

8.846
8.846 mensen volgen Shopping Brugge op de
Facebookpagina @shoppingbrugge.

12.000
De afgelopen twee jaar organiseerde Shopping Brugge
gedurende 24 weken 6 zoektochten. Daaraan deden
wekelijks 500 gezinnen mee, goed voor in totaal 12.000
deelnemende kinderen.

918
Shopping Brugge bereikt met een wekelijkse
nieuwsbrief 918 contactpersonen van handels- en
recazaken (restaurants en cafés) in het Brugse
centrum.
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Lezing: Echoes Of Architectural Traditions
Franstalige lezing op zaterdag 23 april om 20.00 uur door Eduardo Souto de Moura, de architect van het nieuwe Beurs-,
Meeting- en Congrescentrum.
Sinds kort zijn de werkzaamheden aan het Beursplein
afgerond en kunnen Bruggelingen en passanten het
nieuwe Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC) in
zijn volle glorie ontdekken.
Brugges nieuwste architecturale parel is het resultaat
van een ‘design & build’-procedure die vijf jaar geleden
werd uitgeschreven om het oude beursgebouw uit 1967
te vervangen. Het resultaat mag er zijn: Brugge heeft nu
een nieuwe duurzame locatie waar op een kwalitatieve
manier allerlei evenementen, activiteiten en congressen
kunnen plaatsvinden.
Tien ontwerpteams reageerden destijds op de
internationale oproep. Vijf daarvan haalden de laatste
selectieronde. De opdracht werd finaal gegund aan het
Portugese Eduardo Souto de Moura Arquitectos, dat
voor het ontwerp en de uitvoering de handen in elkaar
sloeg met het Antwerpse META architectuurbureau. Het
resultaat is een robuust, maar bescheiden en functioneel
gebouw dat zich inpast in het kleurenpalet van de stad.
Het nieuwe voorplein nodigt uit tot rust en ontmoeting.

EDUARDO SOUTO DE MOURA

De liefde voor traditie en eenvoud is kenmerkend
voor de architectuur van Eduardo Souto de Moura
(°1952, Porto, Portugal). Naast projecten in eigen land
zoals het ‘Casa das Artes’ in Porto en het bekende
voetbalstadion in Braga, ontwierp hij in ons land het
Kortrijkse crematorium Uitzicht, een samenwerking met
SumProject.
De Portugese architect wordt internationaal gevierd.
Zijn carrière begon in 1974 onder architect-leermeester
Álvaro Siza. In 1980 startte hij een eigen praktijk in zijn
geboortestad Porto. In 2011 kreeg Souto de Moura voor
zijn werk de Pritzkerprijs, een erkenning die sinds 1979
wordt uitgereikt en gekend staat als de ‘Nobelprijs voor
Architectuur’.
Het is dan ook een eer dat onze stad Eduardo Souto
de Moura op zaterdag 23 april mag ontvangen in het
gloednieuwe auditorium van het BMCC. Met zicht op de
torens van Brugge komt hij vanaf 20.00 uur vertellen over
zijn architectuurpraktijk en over hoe het Beurs-, Meetingen Congrescentrum tot stand is gekomen.
META architectuurbureau geeft de inleiding in het
Nederlands. De lezing door Eduardo Souto de Moura
verloopt in het Frans.
BMCC, Beursplein 1, 8000 Brugge
Tickets: www.archipelvzw.be
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Omgevingsaanvraag
BRUSK ingediend
ONDERZOEKSCENTRUM
HOOFDTOEGANG TOT DE MUSEUMSITE
SECUNDAIRE TOEGANG

GROENINGEMUSEUM

LOGISTIEKE
TOEGANG

TOEGANG

BRUSK

KAPEL VAN DE CISTJES

MUSEUMPARK

SECUNDAIRE TOEGANG

Het presenteren van kunst in permanente en tijdelijke
tentoonstellingen is een traditie die in onze stad al driehonderd
jaar bestaat. Vandaag toont Musea Brugge kunst en erfgoed van
absolute wereldklasse op dertien locaties in de binnenstad.
De tijdelijke tentoonstellingen vinden tot nu toe telkens plaats
in museumlocaties zoals het Groeningemuseum, het SintJanshospitaal of het Gruuthusemuseum. Wegens plaatsgebrek
zijn de bestaande collecties daardoor even niet te bezichtigen en
dat zorgt vaak voor ontgoocheling bij de bezoekers.
Met het project BRUSK wordt de decennialange nood aan een
geschikte tentoonstellingsruimte voor oude en hedendaagse
kunst eindelijk ingelost. Met de bouw van de nieuwe
tentoonstellingshal en de aanleg van een nieuwe hoogwaardige
en groene kunstsite in het hart van de historische binnenstad
investeert het stadsbestuur in een innovatief, hedendaags
kunstbeleid met een uitstraling tot ver buiten onze landsgrenzen.
Op 15 januari werden de plannen van de
omgevingsvergunningsaanvraag die de Stad in december 2021
indiende, voorgesteld aan een tweehonderdtal geïnteresseerden.
Zodra de vergunning een feit is, kan het project van start gaan
met de afbraak van de schoolgebouwen. Daarna volgt een
archeologisch onderzoek.
www.brugge.be/brusk-tentoonstellingshal
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Het Huis weet raad
NIEUWS VANUIT HET
HUIS VAN DE BRUGGELING
DIGITAAL STARTERSLOKET EN CENTRAAL
AANSPREEKPUNT VOOR ONDERNEMERS
Het Huis van de Bruggeling en de stedelijke dienst
Werk & Ondernemen verzamelden alle informatie voor ondernemers
op www.brugge.be/ondernemingstarten.
Met startersloket.klant@brugge.be hebben starters nu ook een
centraal aanspreekpunt.

WEBSITE

Op www.brugge.be/ondernemingstarten staat alle info voor
ondernemers in Brugge gebundeld. Dit digitaal startersloket maakt
een doordacht onderscheid tussen horeca, handel, recreatie,
dienstverlening en vrije beroepen. Zo vinden geïnteresseerden nog
sneller specifieke informatie over hun sector.

E-MAIL

Ondernemers kunnen vragen stellen aan het startersloket via het
centraal aanspreekpunt startersloket.klant@brugge.be. Medewerkers
begeleiden starters naar de juiste informatie, ook als die van buiten
de Stad komt.

STAD ONDERSTEUNT

Als je voor de eerste keer een zaak wilt opstarten, komt daar veel
bij kijken. Daarom ondersteunt Stad Brugge starters met allerhande
initiatieven. Op het digitale startersloket staat ook deze specifieke info
verzameld, van coaching en de zoektocht naar een geschikte ruimte
tot subsidies en leningen.
Voor algemene vragen over de thema’s werk en ondernemen kun je
mailen naar werkenondernemen@brugge.be.

AFSPRAAK

Kandidaat-ondernemers kunnen een afspraak maken via
www.brugge.be/ondernemingstarten, startersloket.klant@brugge.be
of 050 32 44 92.

Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge
www.brugge.be
info@brugge.be
050 44 8000
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Stad aan de slag
ASTRID DECRUYENAERE,
PROJECTMEDEWERKER ERFGOEDFABRIEK
Musea Brugge beschikt over een grote en kostbare
collectie kunst- en erfgoedobjecten van wereldklasse.
Zo’n 50.000 stukken uit de collecties toegepaste kunsten
en de volkskundige collectie zullen worden overgebracht
naar de nieuwe Erfgoedfabriek.
Astrid en haar collega’s leiden deze verhuisoperatie in
goede banen.
“De kunstwerken en objecten die je niet in de museumzalen
ziet, staan momenteel verspreid over enkele historische
panden in de binnenstad. Die ruimtes voldoen niet altijd aan
de gewenste klimaateisen. Om optimaal voor onze collectie
te kunnen zorgen, hebben we een geklimatiseerd centraal
depot nodig. Met de bouw van de Erfgoedfabriek in de
Brugse industriezone wordt deze nood ingelost. Zo wordt de
toekomst van ons erfgoed en van de Brugse identiteit in het
algemeen verzekerd voor de volgende generaties.
De gigantische verhuizing zal plaatsvinden vanaf midden
2023 en vergt veel voorbereiding en planning. We moeten
ieder object registreren, opmeten, fotograferen, reinigen en
inpakken. Objecten die uit hout, textiel of papier bestaan,
behandelen we tegen insecten en motten. Gelukkig kan ik
rekenen op de hulp van heel wat collega’s.”

“Het is een privilege om ons erfgoed van
dichtbij te mogen bestuderen”
“Ik werk samen met de verschillende conservatoren die
elk verantwoordelijk zijn voor enkele deelcollecties. De
erfgoedobjecten waarmee ik werk, variëren enorm en dat
maakt mijn job zo divers. Ieder object gaat letterlijk door onze
handen. De depots van Musea Brugge zijn echte schatkamers
en het is een privilege om ons erfgoed van dichtbij te mogen
bestuderen. Wie kan zeggen dat hij een glas-in-loodraam uit
de 15de eeuw in zijn handen heeft gehad?
Onze kennis groeit elke dag. We moeten immers over
voldoende inzicht in historische technieken en goede
materiaalkennis beschikken. Zo kunnen we de juiste
inschattingen maken op het vlak van behoud en beheer. De
collectieverhuis is een uitdagend project dat veel overzicht
vraagt, maar dankzij de goede samenwerking in ons team
zullen we daar ongetwijfeld in slagen. De voldoening zal dan
ook groot zijn als alle collectiestukken een plekje hebben in
de Erfgoedfabriek.
Op www.museabrugge.be/collecties/verhuis kom je meer te
weten over deze verhuisoperatie en kun je een kijkje nemen
in de depots.”
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Interview
DAVID ROTSAERT OVER SOCIAAL RESTAURANT HET PARADIJS: 20 JAAR OUD EN HIPPER DAN OOIT
Het Paradijs (vroeger: Pas Partout) bestaat twintig jaar en kreeg onlangs een grondige vernieuwing. In dit
sociaal restaurant in het hartje van Brugge kan om het even wie tegen een democratische prijs genieten van
dagverse gerechten met een creatieve toets.
De dagelijkse werking van Het Paradijs is in handen van maatwerkbedrijf SOBO.
SOBO-directeur David Rotsaert deelt zijn ervaringen en vertelt over zijn ambities.

HET PARADIJS IS HET OFFICIËLE SOCIAAL RESTAURANT IN BRUGGE. JULLIE
ZIJN ZES DAGEN OP ZEVEN OPEN. WAT HOUDT HET CONCEPT PRECIES IN?
DAVID ROTSAERT In Het Paradijs komen mensen met een beperkt
inkomen eten, maar er komen ook toeristen en klanten met
een gewoon inkomen over de vloer. Onze deuren staan open
voor iedereen. Die mix zorgt ervoor dat niemand aan tafel zich
geviseerd voelt omdat hij of zij het minder breed heeft. Er zijn
specifieke tegemoetkomingen voor die laatste doelgroep, maar
dat staat niet geschreven op het gezicht van de bezoekers.
Na een inkomensonderzoek krijgen sommige klanten via
welzijnsorganisaties in de regio een verminderingskaart. Het
normale tarief voor een dagschotel is 12 euro, maar zij betalen
de helft of iets minder. OCMW Brugge past het verschil bij.

Ons restaurant is er voor
iedereen die zin heeft in
lekker eten

ZIE JE VOORAL VERTROUWDE GEZICHTEN OF KOMEN ER NIEUWE BIJ?

en dagschotels. Daarnaast is de binneninrichting veel
warmer geworden. Er staan nu bijvoorbeeld enkele lange
tafels waar alleenstaanden kunnen samenzitten. Daardoor
worden ontmoetingen mogelijk en ontstaan er zelfs nieuwe
vriendschappen. Op die manier vervult Het Paradijs een sociale
functie. We garanderen verbinding in een warme buurt en staan
garant voor heerlijk eten in een huiselijke sfeer. Mensen hebben
dat meer dan ooit nodig.

DE MAALTIJDEN WORDEN BEREID EN OPGEDIEND DOOR MENSEN DIE NIET
TERECHTKUNNEN OP DE REGULIERE ARBEIDSMARKT. LEG JE EVEN UIT?

WAT BRENGT DE TOEKOMST?

D. ROTSAERT We zien dat het aantal klanten met een verminderd
tarief helaas toeneemt. Deze tijden zijn voor niemand evident,
maar wie het al niet breed had, loopt door corona een groter
armoederisico. Wij komen die mensen tegemoet met dagverse
maaltijden tegen een voordeeltarief. We zijn en blijven dus
absoluut nodig, maar nogmaals: ons restaurant is er voor
iedereen die zin heeft in lekker eten.

D. ROTSAERT Het Paradijs is een van de vele initiatieven van
maatwerkbedrijf Sociaal Ondernemen Brugge en Omgeving
(SOBO). Onze onderneming biedt een brede waaier aan
verschillende diensten, van renovatie over schoonmaak tot
horeca. Het Paradijs behoort tot dit laatste segment en is ook
gebaseerd op maatwerk. We hebben mensen in dienst met heel
verschillende profielen. Sommigen hebben het psychosociaal
niet gemakkelijk terwijl anderen fysiek beperkter zijn. Nog
anderen kunnen door een beperkte taalkennis of andere
drempels niet zomaar aansluiting vinden in het reguliere
werkcircuit. SOBO werkt voor elk van hen een plan van aanpak
uit, met de nodige ondersteuning. In het beste geval kunnen onze
mensen na een poosje terugkeren naar de gewone arbeidsmarkt.
In andere gevallen blijven we hen ondersteunen en bieden we
een aangepaste werkomgeving. Zo lopen ze minder kans om in
armoede te belanden.

MEDE DOOR HUN INZET IS HET PARADIJS NA TWINTIG JAAR UITGEGROEID
TOT EEN HEDENDAAGS EETCONCEPT. WAARUIT BESTAAN DE RECENTE
VERNIEUWINGEN?

D. ROTSAERT Voor zijn twintigste jubileumverjaardag kreeg het
restaurant niet alleen een nieuwe naam. We verjongden ook het
aanbod en er kwam een afhaaldienst bij met slaatjes

19

D. ROTSAERT Het wordt een steeds grotere uitdaging om personen
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een gepaste job
te helpen. Er zijn behoorlijk wat van die profielen in WestVlaanderen en we zullen de komende tijd extra inspanningen
leveren om hen te helpen. Als zij evenveel motivatie en goesting
hebben om bij ons aan de slag te gaan, dan zijn ze van harte
welkom. Net zoals de klanten, uiteraard, die met smaak van onze
dagverse keuken mogen genieten.

Het Paradijs, Kruitenbergstraat 11, 8000 Brugge
www.paradijs.net
info@paradijs.net
050 33 51 16
Wil je weten of je recht hebt op korting in Het Paradijs?
Contacteer dan het Eerste Onthaal van OCMW Brugge via
eerste.onthaal@ocmw-brugge.be of 050 32 77 70.

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

HULP BIJ AFNAME FIETSBREVETTEN TWAALFJARIGE BRUGGELINGEN
De stedelijke Preventiedienst zoekt vrijwilligers die willen observeren tijdens het fietsexamen
langs een bewegwijzerde verkeerseducatieve route. Vooraf krijg je een korte briefing.
Op www.brugge.be/veilig-naar-school.fietsexamens-langs-brugse-vero-s staat meer info.
Preventiedienst
Mia Vanhuffel
mia.vanhuffel@brugge.be
050 32 43 00

BEGELEIDERS VOOR BUBAO HET ANKER
Het Anker op Campus De Polder in Sint-Kruis is een basisschool die aangepast onderwijs biedt
aan kinderen met autisme.
De school is op zoek naar vrijwilligers die ‘s ochtends en/of ‘s middags willen helpen met het
begeleiden van de leerlingen.
Je komt terecht in een warm team van leerkrachten die je met raad en daad bijstaan.
De Kade/Het Anker
Stephanie Van Asten
stephanie.vanasten@de-kade.be
0473 55 08 35

WZC DE VLIEDBERG ZOEKT FIETSVRIJWILLIGERS
Woonzorgcentrum De Vliedberg zoekt vrijwilligers die met de bewoners willen gaan fietsen met
een rolstoelfiets of een duofiets.
Uiteraard krijg je vooraf een degelijke uitleg over het gebruik van de fietsen en kun je een
proefritje maken.
De Vliedberg
Vrijwilligerscoach
vbanim@ocmw-brugge.be
050 32 67 26

Op zoek naar meer vrijwilligerswerk?
Surf naar www.brugge.be/vrijwilligerswerk en maak een profiel aan.
Zo blijf je op de hoogte van de recentste vacatures.
Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge
vrijwilligerscentrale@brugge.be, 050 44 82 22
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H2

Op 21 februari van dit jaar gaf de gemeenteraad zijn goedkeuring voor het klimaatplan 2030:`BruggeNaarMorgen’.
De doelstelling is zeer ambitieus: tegen 2030 moet de CO2-uitstoot in onze stad tot bijna de helft worden
teruggebracht. Het plan is opgebouwd rond zeven ‘bruggen naar morgen’ en rust op twintig pijlers.

BROCHURE

Elke Bruggeling kan helpen bouwen aan deze ‘bruggen naar morgen’. In de brochure op
www.brugge.be/klimaat staat de inhoud van het klimaatplan 2030, met concrete tips over hoe je eraan kunt
meewerken. Een papieren versie is verkrijgbaar in het Klimaatpunt (zie p. 22) in het Huis van de Bruggeling.
www.brugge.be/klimaat
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Zorgeloos je woning renoveren
Veel Bruggelingen weten niet goed hoe ze moeten beginnen aan de renovatie
van hun woning. Ze stellen zich vragen over de aanpak, de kostprijs en de
aanvraag van premies en schuiven hun plannen soms op de lange baan.
Nochtans is het een goede zaak om je woning te renoveren. Je verhoogt het
comfort en de waarde ervan en bespaart uiteindelijk flink op je energiefactuur.
Om stadsgenoten met renovatieplannen een handje te helpen, ontwikkelde de
Stad enkele nuttige initiatieven.

RENOVATIESCAN

Het Klimaatpunt: voor
al je vragen over de
Brugse klimaatdoelen
Het Klimaatpunt is een extra loket in het
Huis van de Bruggeling waar iedereen
terechtkan met vragen over de Brugse
klimaatdoelstellingen.
Zoek je informatie over zonnepanelen of
een groene stroomleverancier? Wil je hulp
of ondersteuning bij je woningrenovatie?
Wil je elektrisch rijden? Wil je weten hoe
het deelwagensysteem werkt? Zoek je een
premie om je gevel te vergroenen of om je
woning beter te isoleren?
De medewerkers van het Klimaatpunt
helpen graag om samen met alle
Bruggelingen te zorgen voor het
klimaatneutrale en -robuuste Brugge van
morgen.

PRAKTISCH

Het Klimaatpunt bevindt zich in het Huis
van de Bruggeling aan het Stationsplein
(Frank Van Ackerpromenade 2,
8000 Brugge) en is dagelijks vrij
toegankelijk. Het loket wordt van maandag
tot donderdag bemand van 13.00 tot 17.00
uur. Je kunt er ook terecht op afspraak.
Surf naar www.brugge.be/klimaat voor
meer info.

Je kunt een gratis
renovatiescan aanvragen op
energieplatform.brugge.be/
renovatiescan of via het
woon- en energieloket in
het Huis van de Bruggeling.
De medewerkers van
dit loket helpen je met
de voorbereiding en de
uitvoering van je renovatie.

PROEFTRAJECTEN

Om de woningrenovatie in
Brugge aan te moedigen,
lanceert het stadsbestuur dit
jaar twee proeftrajecten.
In de voormalige Sint-Lutgardisparochie in Assebroek start een renovatietraject
samen met buurtwerking ’t Schuurke. Onder de noemer ‘Buurtkracht’ begeleidt
de Stad een groep bewoners bij de renovatie van hun woningen. Stad Brugge
duidde vzw RenoseeC aan om de inwoners van de wijk te helpen met hun
renovatieplannen.
Renoseec zal renovatiescans uitvoeren, op zoek gaan naar kwalitatieve
aannemers, offertes vergelijken en erop toezien dat de werkzaamheden
volgens plan verlopen. Wie als eigenaar instapt in dit traject wordt dus in
de watten gelegd. Woon je in deze buurt en wil je meegenieten van deze
renovatiebegeleiding? Laat dan zeker van je horen.
Later dit jaar wordt een dergelijk project opgestart in Zeebrugge. Daarvoor
zoekt de Stad Zeebruggenaren die hun eigen woning ‘zorgeloos’ willen
renoveren.
Wil je meer weten over energetisch renoveren? Neem dan een kijkje op
energieplatform.brugge.be, stuur een mail naar woningrenovatie@brugge.be
of bel naar 050 32 44 60.
Wil je ook met een aantal buren investeren in het verbeteren van je
woning en zo samen Buurtkracht vormen? Vraag dan vrijblijvende info via
woningrenovatie@brugge.be of surf naar
energieplatform.brugge.be/buurtkracht.
Woningrenovatie is een van de belangrijkste doelstellingen van
BruggeNaarMorgen, het klimaatplan 2030. Je vindt meer info over het
klimaatplan in dit magazine en op www.brugge.be/klimaat.
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De opknappremie:
duurzaamheid troef
Sinds 1 januari 2022 is de Brugse
opknappremie verruimd. Het accent ligt
nu meer op duurzame ingrepen die het
energieverbruik en de CO2-uitstoot van je
woning verminderen en het wooncomfort
verhogen. De premie is er voor eigenaars van
een woning van minstens 15 jaar oud.
Meer info over de opknappremie krijg je
in een volgend Stadsmagazine. Heb je nu
al een vraag of ben je benieuwd naar de
wijzigingen? Neem dan een kijkje op
www.brugge.be/opknappremie-2 of mail
naar wonen@brugge.be.

Het Pandschap
renoveert woningen
voor sociaal verhuur
Het Pandschap is sinds 1 januari 2022 ook in
Brugge actief. Als huiseigenaar kun je een
beroep doen op deze vzw om je woning te
renoveren en sociaal te verhuren.
De werkwijze is drieledig:
- Woningen in een slechte staat worden
gerenoveerd met aandacht voor comfort en
een zuinige energieprestatie.
- Eigenaars van woningen worden maximaal
ontzorgd. Er wordt gezocht naar een
formule waarbij de eigenaar zich zo weinig
mogelijk moet bekommeren over de
aanpak en de uitvoering.
- Na de werkzaamheden wordt de woning
sociaal verhuurd. De eigenaars genieten
van een gegarandeerde huuropbrengst.
Ben je eigenaar van een woning die je op deze
manier wilt renoveren? Neem dan contact op
via pandschap.be/hps-regio-brugge.
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SCHRIJF JE IN VIA

Word Food Winner
WWW.FOODWINNERSBRUGGE.BE

Voedselverspilling is verantwoordelijk voor maar liefst acht
procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Onderzoek wijst uit
dat voedselverlies thuis vooral te wijten is aan een gebrek
aan kennis over kopen, bewaren en koken.

EN ONTDEK HOE JE THUIS NIETS MEER WEGGOOIT

Ga de uitdaging aan en word samen met 5.000 andere
Bruggelingen een expert in het verminderen van
voedselverspilling. Ontdek hoeveel verschil je maakt op
jaarbasis en maak kans op leuke prijzen.
Inschrijven kan nu al en tot en met zaterdag 28 mei via
www.foodwinnersbrugge.be.
De campagne start op dinsdag 19 april. Je kunt ook
deelnemen met je bedrijf, school of vereniging en zo
anderen aansporen om mee te doen.

BRUGGE
KLIMAATPLAN
2030

1
BRUGGE VERWARMT
FOSSIELVRIJ

1
2

Renoveren en isoleren

7
BRUGGE
ORGANISEERT ZICH

Meer warmtepompen
en warmtenetten

3

20

Alle Bruggelingen zorgen voor morgen

19

De hele stadsorganisatie
draagt het klimaatplan

18

We meten en communiceren
het klimaatplan 2030

17

Alle Bruggelingen mee,
ook de meest kwetsbare

2

Meer windenergie

4

Meer zonne-energie

5

Efficiënt en innovatief
met elektriciteit

BRUGGE
HERNIEUWBARE
ENERGIESTAD

3
BRUGGE VERPLAATST
ZICH SLIM EN GEZOND

6
BRUGGE
KLIMAATROBUUST

Slimmer verplaatsen
en transport

6

Klimaatrobuust worden we samen
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Brugge Fietshoofdstad

7

Brugge is een blauw-groene stad

15

Fossielvrij op de baan

8

Brugge is een slimme waterstad

14

5

4

BRUGGE SMAAKT

BRUGGE ONDERNEEMT
CIRCULAIR
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Klimaatvriendelijke
ondernemingen,
bedrijventerreinen en haven

9

Brugge circulair

10

13

Voedselverlies wordt winst

12

Meer lokale voeding

11

Lekker eten met minder klimaatimpact

Water, een kostbaar goed
IN EBOLOWA …

… EN IN BRUGGE

Om die reden worden in Ebolowa de komende jaren geïntegreerde
waterpunten geïnstalleerd die werken met een elektrische pomp op
zonne-energie. Het plaatselijke stadsbestuur en de wijkbewoners zullen
instaan voor het goede beheer en een betere bereikbaarheid.

Een belangrijke uitdaging is om regenwater zo veel
mogelijk de grond te laten indringen. Op die manier
wordt het water vastgehouden en dat zal onze stad
weerbaarder maken tegen periodes van droogte en
hevige regenval. Regenwater kan de bodem beter
infiltreren als de verharding hier en daar verdwijnt. Op
de vrijgekomen ruimte komt meteen meer plaats voor
groen.

Brugge en Ebolowa slaan de handen in elkaar voor drinkbaar water.
Momenteel hebben 14 van de 32 wijken van onze Kameroense
partnerstad nog geen toegang tot drinkbaar water. Heel wat inwoners
zijn aangewezen op onveilige waterbronnen die vaak ziektekiemen
bevatten.

De realisatie komt er onder meer dankzij de vele solidaire
Bruggelingen. Bij een grote levensgebeurtenis kunnen zij namelijk de
geldwaarde van de attentie die ze krijgen van de Stad doneren aan de
drinkwaterprojecten in Ebolowa.
Alle informatie over het partnerschap Brugge-Ebolowa staat op
www.brugge.be/mondiaal-partnerschap.

Water speelt ook een belangrijke rol in de
klimaatambities van onze stad. Tegen 2050 wil Brugge
volledig klimaatneutraal en klimaatrobuust zijn. Dit
vereist onder andere een slimme aanpak van ons
waterbeheer.

De Stad past deze principes toe bij de heraanleg van
straten, pleinen en parken, bij renovaties en bij het
optrekken van nieuwe gebouwen.
Elke Bruggeling kan helpen door aan slim waterbeheer
te doen. Je kunt het verschil maken door je tuinterras of
oprit te ontharden, een geveltuintje aan te leggen en/of
regenwater op te vangen en door je eigen watergebruik
te beperken.
Meer info en tips vind je op
klimaat.brugge.be/folder-klimaatadaptatie.

HOE GROOT IS JOUW WATERVOETAFDRUK?

Belgen gebruiken dagelijks gemiddeld 100 liter
kraantjeswater om te drinken, te douchen of te koken.
Als we onze watervoetafdruk berekenen, loopt het
gemiddeld watergebruik echter op tot maar liefst 7.400
liter per dag. Deze voetafdruk berekent hoeveel water
werd verbruikt voor de productie van alles wat we
consumeren, van de jeans die je draagt tot de koffie die
je drinkt en nog heel wat meer.
Surf naar waterchallenge.be/bereken-mijnwatervoetafdruk voor meer info. Bekijk hoe je
je watervoetafdruk kunt verkleinen en wat de
meerwaarde ervan is als we dit samen doen.

22 MAART WERELDWATERDAG

Op 22 maart is het Wereldwaterdag, een symbolische
actiedag die elke wereldburger aanspoort om extra
zorgzaam om te springen met water.
Alle acties en verschillende educatieve materialen voor
scholen staan op www.wereldwaterdagatschool.be en
www.mosvlaanderen.be/aan-de-slag.
Ook de DOCtalk `Marcher sur l’ eau’ op zondag 24
april in Cinema Lumière (zie p. 38) behandelt het
watervraagstuk.
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Stad nomineert vijf nieuwe
Duurzame Helden
Ook vorig jaar stonden de zeventien Sustainable Development
Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties centraal tijdens de Week
van de Duurzame Gemeente (18 tot 25 september). Deze zeventien
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn gegroepeerd in vijf
clusters: people, planet, prosperity, peace en partnership (mensen,
planeet, welvaart, vrede en partnerschap). De SDG’s zijn een
wereldwijde oproep om tegen 2030 een einde te maken aan armoede,
de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat mensen vrede en
welvaart kennen. De Stad werkt hier uiteraard graag aan mee.

VIJF BRUGSE ORGANISATIES

Het stadsbestuur huldigde vijf Brugse organisaties die elk
op hun eigen manier een inspirerend voorbeeld zijn op het
vlak van duurzaamheid. Zij mogen zich een jaar lang onze
Duurzame Helden noemen, als ambassadeurs voor de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen.
De Stad koos CoopStroom, Mowi Belgium, Vives, Huizen van Vrede vzw
en VAPH-voorzieningen Brugge als nieuwe Duurzame Helden.
In deze editie komt CoopStroom aan bod.

Meer info over activiteiten, leuke
plekken en toffe hobby’s voor
kinderen in Brugge
vind je op jong.brugge.be

EEN VAKANTIE VOL ACTIVITEITEN
EN SPEELPLEZIER DANKZIJ
JONG.BRUGGE.BE
Wat zijn jouw plannen tijdens de
paasvakantie? Op jong.brugge.be ontdek je
activiteiten, vakantiekampjes, speelpleinen
en workshops in jouw buurt.

DE FIKSFABRIEK: EEN EVENEMENT
VOOR ECHTE DURVERS

COOPSTROOM

CoopStroom is Duurzame Held in de categorie ‘planet’. Deze Brugse
burgercoöperatie staat voor groene energie met een ecologisch en
sociaal oogmerk. CoopStroom werd opgericht door, en werkt met
onbezoldigde vrijwilligers.
CoopStroom wil de groei en erkenning van hernieuwbare
energiebronnen stimuleren door zonnepaneelinstallaties te
financieren en een uitgebreid netwerk van volledig elektrische
deelwagens uit te bouwen. Om de plaatselijke economie te
versterken, krijgen samenwerkingen met lokale leveranciers en
installateurs steeds de voorkeur.
Aandeelhouders financieren de projecten van CoopStroom. Zij
hebben inspraak en stemrecht. Bovendien kan elke aandeelhouder
thuis of op het werk in België geproduceerde groene stroom krijgen.
www.brugge.be/de-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen
www.coopstroom.be
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Op zaterdag 9 april gooit de Fiksfabriek
de deuren open voor kinderen van 6 tot
en met 12 jaar en hun familie. Tijdens dit
evenement kun je deelnemen aan meer dan
twaalf activiteiten.
Leef je uit op een hindernissenparcours,
bouw je eigen houten speelplein, ga aan
de slag in het wetenschapslab of maak een
XXL-kunstwerk. Het volledige programma
staat op www.defiksfabriek.be.
De Fiksfabriek is helemaal gratis.
Inschrijven is vereist en kan vanaf
woensdag 16 maart om 18.00 uur.
www.defiksfabriek.be
jeugd@brugge.be
050 44 83 33

DE BUITENSPEELBENDE IS TERUG MET
EEN MAAND VOL ACTIVITEITEN
Woensdag 20 april is het weer Buitenspeeldag en
dat wordt een hele maand gevierd.
Je leest het goed: van woensdag 20 april tot
en met vrijdag 20 mei kun je overal in Brugge
meespelen tijdens heel wat workshops en
activiteiten. Het enige wat jij moet doen, is komen
opdagen.
Het volledige programma staat op
jong.brugge.be/buitenspeelbende.
jeugd@brugge.be
050 44 83 33
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SPEEL IN DE PAASVAKANTIE MEE MET KWIBUS
Tijdens de paasvakantie - van maandag 4 tot en met vrijdag 15
april - kun je telkens van maandag tot en met vrijdag spelen
bij Kwibus. Alle locaties staan op kwibus.brugge.be.
De animatoren zorgen voor de zotste activiteiten en dagen vol
plezier. Kinderen van 4 (of die dit jaar 4 jaar worden) tot en
met 15 jaar zijn van harte welkom. Een halve dag Kwibus kost
2,5 euro, een volledige dag 5 euro.
Inschrijvingen en meer info: kwibus.brugge.be.
kwibus@brugge.be
050 44 83 33

Activiteiten in Natuurcentrum Beisbroek
Tot en met dinsdag 31 mei

Zondag 27 maart, start tussen 13.30 en 14.30 uur

In het Natuurcentrum loopt een tentoonstelling over het graphic
poem `Vliegoefeningen’ van dichter en kunstenaar Lies Van
Gasse. In ‘Vliegoefeningen’ gaat Van Gasse in dialoog met enkele
natuurgedichten van Guido Gezelle. Het tekstloze graphic poem
illustreert deze gedichten en geeft ze een nieuwe context.

Tijdens deze gezinswandeling van ongeveer twee uur vertellen
gidsen je alles over uilen: hun eigenschappen, welke er
in onze streken voorkomen, of ze wel zo wijs zijn als men
beweert, enzovoort. Als kers op de taart bestudeer je zelf een
uilenbraakbal.

TENTOONSTELLING VLIEGOEFENINGEN

Deze kleine expo op de eerste verdieping van het Natuurcentrum
toont een selectie van deze tekeningen. Je kunt ze gaan bekijken
tot en met dinsdag 31 mei, telkens van maandag tot en met
donderdag van 14.00 tot 17.00 uur en op zondag van 14.00 tot
18.00 uur.

GEZINSACTIVITEIT: UILENWANDELING

Natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, 8200 Sint-Andries
Voor alle activiteiten is inschrijven vereist. Surf naar
vrijetijd.brugge.be/buitenbeentjes.
www.brugge.be/natuurcentrum
natuurcentrum@brugge.be
050 32 90 20
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Sterilisatieproject voor
huiskatten van gezinnen
met een beperkt inkomen
Op 10 januari lanceerde de Stad een sterilisatieproject voor
huiskatten van gezinnen met een beperkt inkomen. Onder
bepaalde voorwaarden krijgen gezinnen die onder OCMW- of
schuldbemiddeling staan een financiële tussenkomst wanneer
zij hun huiskat(ten) laten identificeren (chippen), registreren en
steriliseren of castreren.

PREVENTIEF EN DIERVRIENDELIJK

Huiskatten laten steriliseren of castreren is een preventieve
en diervriendelijke maatregel die de zwerfkattenpopulatie
en het aanverwante dierenleed op termijn kan verminderen.
Met de financiële tussenkomst wil het stadsbestuur gezinnen
die de middelen niet hebben om naar de dierenarts te gaan,
informeren en motiveren om hun huiskatten te laten registreren
en steriliseren of castreren.

FINANCIËLE STEUN

De aanvrager betaalt 15 procent van de effectieve kost van de
ingreep aan de dierenarts. Via de vzw Beestjes in Nesten past de
Stad het verschil (85 procent) bij.
Elk gezin kan een financiële tussenkomst krijgen voor maximaal
twee huiskatten.

TOT EN MET 14 DECEMBER 2023

Het sterilisatieproject loopt tot en met 14 december 2023
en is een samenwerking van Stad Brugge met de vereniging
Beestjes in Nesten. Deze vzw staat in voor de behandeling van de
aanvraag, de toekenning van de financiële tegemoetkoming en de
uitbetaling ervan.

WIL JE DIT PROJECT HELPEN BEKENDMAKEN?

De gedrukte affiche, de flyers en de toelichtingsbrochure kun je
aanvragen via dierenwelzijn@brugge.be.
www.brugge.be/sterilisatieprojectbeperktinkomen
Aanvragen voor een financiële tegemoetkoming richt je aan
vzw Beestjes in Nesten, Zandwege 11, 8000 Sint-Pieters.
www.beestjesinnesten.be
info@beestjesinnesten.be
0478 70 53 10
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Football Memories brengt
mensen samen
Onze twee grootste voetbalploegen, Club en Cercle, stellen
samen met ‘Brugge draait om mensen’ Football Memories
voor. Het project wil mensen met (beginnende) dementie
samenbrengen rond voetbal.
Beide ploegen bieden elk een voetbaltas aan met stukken
uit hun rijke voetbalerfgoed. Deze kant-en-klare tas met
voetbalherinneringen kan mantelzorgers en zorgteams helpen
om personen met (beginnende) dementie herinneringen te laten
ophalen aan het voetbalverleden van hun favoriete ploeg. Oude
filmpjes, foto’s, krantenartikels en andere voorwerpen prikkelen
mensen om hun verhaal te vertellen.
De tassen maken deel uit van het bestaande reminiscentieaanbod van Erfgoedcel Brugge. Geïnteresseerden kunnen
ook andere souvenirkoffers ontlenen bij de uitleendienst van
Erfgoedcel Brugge.
Deze actie is een initiatief van ‘Brugge draait om mensen’
in samenwerking met Erfgoedcel Brugge,
Club Brugge Foundation vzw en Cercle Brugge Community.
www.erfgoedcelbrugge.be
www.dementie.vlaanderen

51°12’10.9”N 3°14’04.7”E
Brugge is al even mooi als je het van een afstand bekijkt. De torens rijzen statig boven de andere gebouwen uit en scheppen een
unieke sfeer. Wanneer de avond valt, ontstaat stilzwijgend een mysterieus stadssilhouet.
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Erfgoeddag
maakt school
MEER WETEN?

Vanaf donderdag 24 maart staat het volledige programma op
www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2022. Afhankelijk van
de coronasituatie kan dit wijzigen. Bezoek de website om op de
hoogte te blijven van de actuele stand van zaken.

Duik je lei en griffel op en haal je boekentas van onder het
stof, want dit jaar pakt Erfgoeddag Brugge uit met het thema
‘Erfgoeddag maakt school’. Ontdek op zondag 24 april het Brugse
culturele erfgoed en dompel je onder in de boeiende wereld van
onderwijs, educatie en opvoeding.

PROGRAMMA

Samen met tientallen erfgoedorganisaties, particuliere partners
en scholen werkte Erfgoedcel Brugge een verrassend en divers
programma uit rond het thema ‘Erfgoeddag maakt school’. De
activiteiten vinden plaats op zondag 24 april op verschillende
locaties in en rond Brugge. Alles wat te maken heeft met
opvoeding, leren en opgroeien komt aan bod.
Mijmer je graag nog eens over de spelletjes die je op de
speelplaats speelde? Lig je af en toe nog in een deuk als je aan
de grappenmaker van de klas denkt of vraag je je nog steeds
af wat zich achter die verborgen deuren in de schoolgangen
bevond? Dan zal het aanbod je zeker en vast aanspreken.
Omwille van het jaarthema gaat een exclusieve Erfgoedweek
de Erfgoeddag in Brugge vooraf. Van dinsdag 19 april tot en met
vrijdag 22 april kunnen ook scholen en onderwijsinstellingen
genieten van een uniek aanbod aan erfgoedactiviteiten.
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Bij dit Stadsmagazine steekt ook een gratis folder met
alle informatie. Je kunt deze brochure ook afhalen bij
Erfgoedcel Brugge (Komvest 45, 8000 Brugge),
bij In&Uit (’t Zand 34, 8000 Brugge), bij de deelnemende partners
en op heel wat andere verdeelpunten in de stad.

RESERVEREN

Om Erfgoeddag (corona)veilig te laten verlopen, is vooraf
reserveren voor activiteiten de boodschap. Dit kan vanaf
maandag 4 april om 10.00 uur tot en met donderdag 21 april
om 22.00 uur via www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2022.
Bel tussen 10.00 en 12.00 uur naar 050 44 50 48 als online
inschrijven niet lukt.

ERFGOEDDAGRADIO

Net zoals vorig jaar maken de Erfgoedcel en Villa Bota
Erfgoeddagradio. Deze keer is de uitvalsbasis het Kantcentrum
in hartje Brugge. Stem op zondag 24 april af op 106.4 FM of surf
naar www.villabota.be. Via de infolijn kun je vragen stellen of
schoolherinneringen delen.
Centraal punt Erfgoeddag Brugge:
Kantcentrum, Balstraat 16, 8000 Brugge
www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2022
Ontdek nog meer erfgoed in Vlaanderen en Brussel
op www.erfgoeddag.be.

Archiefbank Brugge in nieuw
meertalig kleedje
Op www.archiefbankbrugge.be, de virtuele
leeszaal van het Stadsarchief, staan
tienduizenden digitale afbeeldingen van
belangrijke bronnen (archiefreeksen) die
vaak worden geraadpleegd bij het opstellen
van stambomen van Brugse families. De kans
is dus groot dat je er de geboorteakten of
huwelijksakten vindt van je grootouders en
overgrootouders en misschien nog meer. De
website werd in 2013 gelanceerd en was de
eerste in zijn soort in Vlaanderen. Na enkele
jaren drong een grondige update zich op en die is
nu een feit.

GEBRUIKSVRIENDELIJKER

Op de startpagina kregen nieuwsberichten
een prominentere plaats. Je leest er alles over
het reilen en zeilen in het Stadsarchief. Nieuw
is ook de beknopte en handige uitleg bij elke
gedigitaliseerde bron. Zo weet elke onderzoeker
meteen welke informatie uit welke bron te halen.
De meest in het oog springende verandering is
de meertaligheid. Om het onderzoek van de vele
internationale gebruikers te vergemakkelijken,
zijn alle teksten en functionaliteiten beschikbaar
in het Frans en het Engels.
Ook de handleiding voor het gebruik van
Archiefbank Brugge werd verbeterd en
gebruiksvriendelijker gemaakt.

EEN WERK VAN VELEN

Ondertussen gaat ook de indexering van de
bronnen onverminderd voort. Het toevoegen van
metadata (zoals namen en datums) aan de scans
‘burgerlijke stand Brugge en deelgemeenten’ is
nagenoeg afgerond. In de loop van dit voorjaar
worden ruim tienduizend nieuwe beelden van
doodsbrieven met metadata toegevoegd. Dit
zal het totaal aantal scans op ruim 643.000 en
het aantal datarecords op meer dan 784.000
brengen.
Ook de oudste stadsrekeningen van Brugge
komen binnenkort online. De opmaak van de
datarecords gebeurt door vrijwilligers, onder de
deskundige leiding van de archiefmedewerkers.
Het is dus een werk van velen. Met de hulp van
de Brugse firma Novado (Vanden Broele Group)
zorgen ze er samen voor dat het Stadsarchief
Brugge koploper is in Vlaanderen op het vlak van
dergelijke websites.
www.archiefbankbrugge.be
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Voordracht:
De vergeten grandeur van
de paardenkoersen op
Maleveld

Meer doen met je
smartphone
Net als vorig jaar organiseert Openbare Bibliotheek
Brugge enkele digisessies om te leren werken met
je smartphone. In een reeks van vier workshops leer
je stapsgewijs hoe je je toestel kunt beveiligen en je
contacten kunt beheren. Je ontdekt hoe je apps moet
installeren en verwijderen, hoe je ze indeelt in mappen
en nog veel meer.
Om individuele begeleiding te garanderen, wordt er
gewerkt in groepen van maximum tien deelnemers.
De sessies vinden plaats op woensdagen 20 en 27 april
en 4 en 11 mei. De Androidsessies zijn gepland in de
voormiddag en worden gegeven in Hoofdbibliotheek
Biekorf. De iOS-sessies gebeuren in de namiddag in
bibliotheek De Zorge in Sint-Kruis.
Hoofdbibliotheek Biekorf,
Kuipersstraat 3, 8000 Brugge
Bibliotheek De Zorge,
Moerkerkse Steenweg 190, 8310 Sint-Kruis
Inschrijven kost 20 euro en kan enkel voor de
volledige reeks (niet per sessie). Je vindt alle info op
brugge.bibliotheek.be/digisessies.

Van 1861 tot 1893 werden op het Maleveld in Sint-Kruis jaarlijks
paardenkoersen gereden. De renbaan lag in het midden van het
Maleveld, was minstens twee kilometer lang en telde negen
hindernissen. Vooral de paardenrennen die er tussen 1861 en 1869
werden georganiseerd, straalden grandeur uit. Ze waren even
belangrijk als Waregem Koerse. Op de eerste editie waren naar
schatting 30.000 kijklustigen aanwezig. In 1866 vereerden koning
Leopold II en koningin Maria Hendrika de rennen met een bezoek.

Grootschalig
publieksonderzoek
Vlaamse bibliotheken

De geschiedenis van de paardenkoersen op Maleveld was
helemaal vergeten, maar dankzij de recente vondst van
interessante archiefstukken werd ze weer tot leven gewekt.
Tijdens de voordracht op dinsdag 29 maart om 19.30 uur in
Buurtcentrum Sconevelde kom je er alles over te weten. De
organisatie is in handen van de Openbare Bibliotheek Brugge en
de Koninklijke Heemkundige Kring Maurits van Coppenolle.

De Openbare Bibliotheek Brugge is een van de
150 Vlaamse bibliotheken die deelnemen aan een
grootschalig publieksonderzoek. De bevraging
richt zich niet enkel tot mensen die de bibliotheek
gebruiken. Ook zij die afhaakten of zelfs nooit lid
zijn geweest worden gehoord, net als kinderen en
jongeren.
Het onderzoek polst naar waarom mensen
(on)tevreden zijn over hun bibliotheek of waarom ze er
niet langer of nooit komen.

Buurtcentrum Sconevelde, Brieversweg 334, 8310 Sint-Kruis
Deelnemen kost 5 euro. Inschrijven doe je via
brugge.bibliotheek.be/paardenkoersen-male.

Ben je lid van de bibliotheek en heb je er een
uitgesproken mening over? Kom je niet (meer)
naar de bib maar zou je dat wel (weer) doen als de
bibliotheek iets aan haar werking zou veranderen?
Laat dan je stem horen en vul het onderzoek in op
www.cult22.eu/be/8776. Dit kan nog tot eind mei van
dit jaar.
www.cult22.eu/be/8776
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Jeugdboekenfeest op 20 maart
Op zondag 20 maart organiseert de Openbare Bibliotheek
Brugge van 10.30 tot 17.00 uur de twintigste editie van het
Jeugdboekenfeest. Maak je klaar voor een dag vol heldentoeren
en schurkenstreken, want ‘helden en schurken’ is het centrale
thema van de Jeugdboekenmaand.

HOE HET BEGON

In 2002, naar aanleiding van Brugge Culturele Hoofdstad van
Europa, ging het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur (later
Stichting Lezen en nu IedereenLeest) in op de vraag van de
Openbare Bibliotheek Brugge om het nationaal openingsfeest
van de Jeugdboekenweek in Brugge te organiseren. Het
evenement vond plaats op verschillende plekken in de stad
en bood een waaier aan literaire, culturele activiteiten voor
gezinnen.
Het initiatief was een schot in de roos. Sinds 2003 is de
organisatie en de programmering van het Jeugdboekenfeest
zoals we het nu kennen volledig in handen van de Brugse
bib. Het activiteitenpakket is inmiddels uitgebreider dan toen
(leesbevordering, kunsteducatie en theater voor kinderen vanaf 6
maanden tot 12 jaar) en heeft nooit aan kwaliteit ingeboet.

BESTEL NOG SNEL TICKETS

Onder de noemer ‘helden en schurken’ zorgt de bib ook
deze keer voor een gevarieerd programma met onder
meer workshops, theater, voorleesmomenten, animatie en
stadswandelingen. Duo Abbraccio, Annemie Berebrouckx, Mark
Tijsmans, Gerard van Gemert, Laila Koubaa en Benjamin Leroy
tekenen alvast present.
Het Jeugdboekenfeest vindt plaats in Hoofdbibliotheek Biekorf en
op verschillende andere locaties in de binnenstad. Een feestelijke
optocht met deelnemers aan het feest en met Duo Abraccio, de
muzikanten van Bombardon en de vuurspuwers en steltlopers van
Woesh sluit de dag af. De stoet vertrekt om 16.30 uur aan de bib.
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge
Deelnemen aan de activiteiten is gratis. Inschrijven doe je via
brugge.bibliotheek.be/jeugdboekenfeest of 078 15 20 20 (van
maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur), of aan de
balie van In&Uit (’t Zand 34, 8000 Brugge, van maandag tot en
met zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur,
op zondag van 10.00 tot 14.00 uur).
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Interview
BOEKENFAN ISABEAU DELAEY OVER TWINTIG JAAR JEUGDBOEKENFEEST
De Brugse bibliotheek viert dit jaar de twintigste verjaardag van het Jeugdboekenfeest. Al twintig jaar op rij
wordt onze stad op een zondag in maart overspoeld door tientallen auteurs, illustratoren, acteurs en animatoren
voor een familiefestival waar leesplezier en genieten van verhalen centraal staan. Het is een hoogdag voor veel
jonge gezinnen, waaronder dat van Isabeau Delaey.
Isabeau is een prille dertiger en mama van Lio en Mads. Als kind kwam ze al naar het Jeugdboekenfeest en dit
jaar zal ze dit evenement voor het eerst met haar eigen kroost bijwonen. Wat volgt is een boeiend gesprek over
leesplezier en het doorgeven van de leesmicrobe.

HEB JE LEUKE HERINNERINGEN AAN DE EERSTE EDITIES VAN HET
JEUGDBOEKENFEEST?

ISABEAU DELAEY Ik heb veel fijne herinneringen aan de bib
in het algemeen. Met het hele gezin waren we trouwe
bibliotheekbezoekers en daar ben ik nog steeds erg blij om.
Ik maakte als kind kennis met De Biekorf toen we in het
stadscentrum kwamen wonen. Ik weet nog goed hoe overweldigd
ik was door de grote hoeveelheid boeken en dat ik er enkele
jaren later naar uitkeek om ook de collectie voor volwassenen te
ontdekken. Van het Jeugdboekenfeest herinner ik me vooral hoe
mooi de bib was versierd. Ook de voorstellingen in de theaterzaal
zijn me bijgebleven.

JE HEBT NOG ZEER JONGE KINDEREN. HOE BRENG JE HEN NU AL DE LIEFDE
VOOR BOEKEN BIJ?

I. DELAEY We gaan vaak samen naar de bibliotheek. Ik wil hen nu
al die overvloed aan boeken leren kennen en hen meegeven dat
je alles wat je zoekt in de bibliotheek kunt vinden. Voor Lio lezen
we iedere avond voor. Ze vindt het ook fijn om in prentenboeken
te kijken en letters en cijfers te ontdekken. Mads kan al heel
gefascineerd bezig zijn met kijk- en voelboekjes. Via Kind & Gezin
kregen we onlangs het Boekstartpakket. Het is een heel waardevol
initiatief dat jonge gezinnen in contact brengt met de bibliotheek.

HEB JE ZELF EEN FAVORIET JEUGDBOEK DAT JE STRAKS OOK AAN JE
KINDEREN WILT VOORLEZEN?

I. DELAEY Mijn lievelingsboek was ‘Helden op sokken’. Het is een
avontuurlijk verhaal van een meisje met tien broers. Zij doet
iedere dag het huishouden terwijl haar broers op stap gaan. Op
een bepaald moment heeft ze er genoeg van en gaat ze mee op
avontuur. Vanaf dan verandert alles en moet het gezin een nieuw
evenwicht zoeken. Het is een bijzonder poëtisch boek met veel
ritme en herhalingen. Ik heb het heel vaak herlezen.

Ik wil mijn kinderen nu al
die grote overvloed aan
boeken leren kennen
Facebookgroep opgericht waar we mekaar tips geven voor leuke
gezinsactiviteiten of uitstapjes. Die groep is het afgelopen jaar
serieus gegroeid. Zo hebben we afgesproken om samen naar
Krikrak te gaan. Ook de info over het Jeugdboekenfeest ga ik
met die groep delen. Workshops, verhalen vertellen, theater: het
programma zal hen zeker aanspreken.

BEN JE NOG STEEDS EEN FERVENT LEZER?

I. DELAEY Absoluut. Momenteel heb ik iets minder tijd om echt rond
te snuisteren in de bibliotheek, maar dat los ik op door vooraf op
te zoeken en te reserveren via Mijn Bibliotheek. Ik heb thuis altijd
een voorraadje boeken liggen. Nu zijn dat vooral Engelstalige
romans. Ik houd ervan om te lezen in de oorspronkelijke taal.
Mijn echte ‘guilty pleasure’ is Agatha Christie.

HET JEUGDBOEKENFEEST BESTAAT AL TWINTIG JAAR EN SPREEKT NOG
STEEDS HONDERDEN GEZINNEN AAN. HOE KOMT DAT VOLGENS JOU?

I. DELAEY Het Jeugdboekenfeest is er voor kinderen tot 12 jaar,
maar het richt zich ook op heel jonge kindjes. Dat is volgens mij
een grote troef.
Ik merk in mijn vriendenkring dat jonge ouders op zoek gaan
naar gevarieerde activiteiten. Een vriendin van mij heeft een
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brugge.bibliotheek.be/jeugdboekenfeest

DOCtalks: spraakmakende
documentaires op
zondagochtend

Culture Crossing
– Are We Urban

Aan de hand van verschillende kunst- en cultuurvormen, zoals
boeiende verhalen en sinds kort ook documentairefilm, is De
Republiek steeds op zoek naar creatieve oplossingen voor
maatschappelijke vraagstukken. De Republiek wil Bruggelingen
nieuwe inzichten aanbieden, hen met een open geest over
verschillende thema’s doen nadenken en onderlinge gesprekken
op gang brengen.

Culture Crossing is een bruisend project dat verschillende
organisaties met elkaar verbindt. Elke maand zet DO vzw samen
met een cultuurhuis een event op poten waarmee ze een jonger
en diverser publiek willen bereiken.

DOCTALKS

In het najaar van 2021 verenigde De Republiek de krachten met
Cinema Lumière voor een nieuwe reeks DOCtalks. Daarmee
willen ze mensen aan het praten krijgen over thema’s die ons
allen aanbelangen.
Tot en met juni kun je een zondagochtend per maand
plaatsnemen in de zachte zetels van Cinema Lumière en je laten
verwonderen en inspireren door een documentaire die een
kritische blik werpt op een actueel onderwerp. Na elke vertoning
gaat Mieke Dumont in gesprek met een kenner ter zake en kun je
napraten bij een zondags aperitief.

VIER ZONDAGEN

Houd alvast de volgende zondagen vrij:
- 27 maart: The Story of a Panty
- 24 april: Marcher sur l’eau (in samenwerking met MOOOV)
- 29 mei: Visages Villages (in samenwerking met Pelliculot)
- 26 juni: ALL-IN
De documentaires starten telkens om 10.30 uur.
Cinema Lumière, Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge
republiekbrugge.be
lumiere-brugge.be

38

In maart slaan Cultuurcentrum Brugge en Do de handen in
elkaar voor Black History Month. Tal van evenementen zullen
de veerkracht van zwarte gemeenschappen in het verleden, het
heden en de toekomst vieren.

ARE WE URBAN OP 28 MAART

Op maandag 28 maart vindt in de Koninklijke Stadsschouwburg
‘Are We Urban’ plaats. Vier sprekers zullen zich buigen over
specifieke terminologie die wordt gebruikt om muziekgenres en
muzikanten van niet-witte origine te benoemen. Is het begrip
‘wereldmuziek’ nog van deze wereld? En waaraan denk je bij
woorden zoals `urban’ of `tropical’?
Na het panelgesprek betreden IKRAAAN en David Numwami
het podium.
Niemand doet wat IKRAAAN doet. Met het hart op de tong maakt
ze bewogen songs over de obstakels en de vele putten die ze op
haar levensweg tegenkwam.
David Numwami is een muzikale duizendpoot, een buitengewone
artiest die je in geen enkel vakje kunt stoppen. Zijn debuut
‘Numwami World’ onthult een heerlijke portie feelgoodsongs
met digitale beats, akoestische gitaar en een wondere stem.
‘Are We Urban’ wordt een avond vol boeiende gesprekken,
gevolgd door ontroerende en goudeerlijke songs.
Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
www.ccbrugge.be
www.facebook.com/do.vzw

Brugotta Club:
Kries Roose
Tijdens Brugotta Club plaatst Cultuurcentrum Brugge
gevestigde Brugse muziekwaarden voor het voetlicht,
in een unieke samenstelling of met een verrassend
gastoptreden. Op donderdag 31 maart om 20.00 uur
betreden Kries Roose en vrienden het podium van
Daverlo.
Kries Roose was nooit een frontman en het
dwingende keurslijf van een eigen carrière zei hem
niets. Hij speelde negen jaar bij Raymond van het
Groenewoud en staat al jaren aan de zijde van Jan De
Wilde en Johan Depreitere. Roose schreef liedjes voor
Clouseau, Get Ready, Jan De Wilde en Scala. Raymond
zette een Nederlandse tekst op een liedje van hem en
had er een radiohit mee: ‘Stapelgek op jou’.
Tijdens Brugotta Club brengt Kries Roose samen
met enkele rasmuzikanten een ongewone, intieme
luisterset met een mix van eigen werk en dat van
anderen.
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
Tickets en info: www.ccbrugge.be

Brugotta Festival:
lokaal talent
aan zet
Tijdens de derde editie van
Brugotta Festival, van donderdag 21 april
tot en met zondag 1 mei, komt lokaal
talent uitgebreid aan bod in verschillende
kunstdisciplines.
Tijdens Brugotta Festival presenteert
Cultuurcentrum Brugge niet alleen
gekende formules zoals het gratis
muziekfestival WAcKo (onder de bomen op
de Burg) en de antwoordtentoonstelling
AiR Biekorf. Het cultuurhuis verrast ook
dit jaar met enkele nieuwe projecten die
Brugs talent extra in de kijker zetten. Laat
je verrassen en geniet met volle teugen.
www.brugottafestival.be
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Sam Louwyck
verzamelt
topnamen in
Café Louwyck
In de reeks `Café Louwyck’ in Theaterzaal Biekorf neemt Sam
Louwyck, een van de huiskunstenaars van Cultuurcentrum Brugge,
de rol op van moderator tijdens vier informele samenkomsten met
bevriende kunstenaars. Ze ontmoeten elkaar in een laagdrempelige
setting tussen het publiek, op een plek waar creativiteit, inspiratie en
de daarmee gepaarde processen centraal staan. In de laatste maanden
van het seizoen staan er nog drie unieke avonden op de planning.

Vrijdag 8 april om 20.00 uur

STEFAAN DEGAND EN STEVE DUGARDIN
Stefaan Degand is in de eerste plaats een
theateracteur. Hij speelde gesmaakte rollen in
talloze producties van onder meer Theater Antigone,
HETPALEIS en Het Toneelhuis. Hij sierde ook het grote
en kleine scherm in films en programma’s als ‘De
Ronde’, ‘Eigen Kweek’ en ‘Weekend aan Zee’.
De in Oostende geboren Steve Dugardin is een
begenadigd countertenor die al samenwerkte met
Ricercar Consort, Clemencic Consort en Tragicomedia
(Stephen Stubbs). Hij speelde mee in opera’s van
Scarlatti (met Opera Mobile), Händel (met Transparant)
en in Ercole Amante van Cavalli (in Boston en op het
Muziekfestival in Utrecht).
Donderdag 12 mei om 20.00 uur

ALAIN PLATEL EN JAMES INGALLS
Regisseur en choreograaf Alain Platel richtte in 1984
het ondertussen internationaal gerenommeerde dansen theatergezelschap Les Ballets C de la B op. Hij
stond daarmee aan de wieg van de ‘Vlaamse golf’ die
ons theaterlandschap grondig vernieuwde. Producties
als ‘Moeder en kind’, ‘Wolf’ en ‘VSPRS’ sieren zijn
indrukwekkende oeuvre.
De Amerikaan James Ingalls verzorgde het lichtdesign
voor talloze producties van de Amerikaanse regisseur
Peter Sellars in onder meer The Royal Opera House.
Hij werkte samen met het American Ballet Theatre,
Het Nationale Ballet, The Mark Morris Dance Group en
Paris Opera Ballet.
Datum nog te bepalen (wellicht juni 2022) om 20.00 uur

DAVE EN AXELLE RED

Wouter Otto Levenbach, beter bekend als Dave,
is een in Amsterdam geboren chansonnier die al
decennialang actief en populair is bij onze zuiderburen.
Hij verzorgde onder meer een reeks concertavonden in
het legendarische Olympia in Parijs.
Het Olympia is Axelle Red ook niet vreemd. De in
Hasselt geboren zangeres is een grande dame van het
Franstalige lied en veroverde niet enkel Belgische,
maar ook Franse harten met hits als ‘Sensualité’,
‘Je t’ attends’ en ‘Parce que c’est toi’.
Theaterzaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8, 8000 Brugge
Tickets en info: www.ccbrugge.be/cafelouwyck
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Tentoonstellingen bij Cultuurcentrum Brugge
Cultuurcentrum Brugge laat je het boeiende landschap van actuele beeldende kunst in Brugge ontdekken.
Het intrigerende werk van huiskunstenaar Sylvie Crutelle loopt als een rode draad door het hele seizoen.
In de Poortersloge vindt de jaarlijkse antwoordtentoonstelling plaats, deze keer op het werk van beeldend kunstenaar
Sylvie Crutelle. Exporuimte Biekorf vergast je op een boeiende tentoonstelling met het werk van fotograaf Kris Dewitte.
Danser, acteur en huiskunstenaar van Cultuurcentrum Brugge Sam Louwyck is curator. Beide tentoonstellingen kun je
gratis bezoeken.
Zaterdag 19 maart tot en met zondag 26 juni
Telkens van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
en voor en na voorstellingen in Theaterzaal Biekorf

KRIS DEWITTE – ALTIJD ONDERWEG

Exporuimte Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8, 8000 Brugge
De tentoonstelling ‘Altijd onderweg’ bestaat uit verschillende
fotoreeksen van getalenteerde mensen uit theater, film en
performance. Op een plek ergens in deze wereld zijn ze
onderweg en op zoek. Dit fotoproject is een ‘work in progress’ dat
voor het eerst wordt getoond in Brugge.
De fotoreeksen tonen de unieke plekken waar acteurs en
fotografen werken. Het zijn ‘tussenplekken’ die eerder als
tussenstops dienen, want de reden van hun aanwezigheid is
onduidelijk. De zwart-witfoto’s zijn genomen ergens in Europa
of daarbuiten en tonen beelden van Belgische acteurs of acteurs
die in België hebben gewerkt.
Donderdag 21 april tot en met zondag 29 mei
Telkens van donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur

AIR BIEKORF 6.0 – EXPECT AN OCCASIONAL ATTACK …
AND FLEE
Poortersloge, Kraanrei 19, 8000 Brugge

Vier jaar op rij liet Cultuurcentrum Brugge een kunstenaar een
werk maken op de muur aan de ingang van Theaterzaal Biekorf.
In dit vijfde jaar kapte beeldend kunstenaar Sylvie De Meerleer
alle lagen weg. Tijd dus om iets nieuws te beginnen.
De grote muur dient niet langer om er een werk op aan te
brengen, maar functioneert enkel als decor. Deze keer is een film
het basiswerk. Daarop leveren beeldend kunstenaars, videasten,
muzikanten en schrijvers antwoordwerken.
ccbrugge.be/bk
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Play that song, maestro
Cultuurcentrum Brugge verwelkomt je op verschillende concerten in de Koninklijke Stadsschouwburg en Daverlo.

Vrijdag 25 maart om 20.00 uur

Zaterdag 19 maart om 20.00 uur

ATOMIC VULTURE + RAWdriguez + STONEMULE
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

AMADOU & MARIAM EN BLIND BOYS OF ALABAMA:
FROM BAMAKO TO BIRMINGHAM

Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

Met Atomic Vulture aan het roer weet je dat je een avond
in woelig water zult vertoeven. Samen met Polderrecordsstalgenoten RAWdriguez en Stonemule vieren de leden van
Atomic Vulture de release van hun nieuwe album. Met hun
instrumentale stonerrock verbazen ze vriend en vijand.

Twee legendarische groepen veroorzaken muzikale explosies om
van te genieten. ‘From Bamako to Birmingham’ brengt Amadou
& Mariam samen met Blind Boys of Alabama. Het Malinese
koningspaar van de afrobeats en global sounds zetten na
samenwerkingen met Manu Chao en Damon Albarn een volgende
stap in het gezelschap van de gospelheren uit Alabama.

Zaterdag 26 maart om 20.00 uur

Dinsdag 29 maart om 20.00 uur

Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

ADMIRAL FREEBEE

Tom Van Laere, frontman van Admiral Freebee, verrijkte zijn
creatieve spectrum met keyboards en elektronica. Samen met
Senne Guns neemt hij je mee naar die nieuwe muzikale wereld.
Onderweg pakken ze samen enkele Admiral Freebee-nummers
aan.
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L’ALBA: À PRINCIPIU

De muzikale erfenis van Corsica is niet stilgevallen met en na
I Muvrini. De eeuwwisseling luidde ook voor de traditionele
Corsicaanse muziek een nieuw tijdperk in. Met veel respect voor
de polyfone traditie van hun eiland, verbluffen de zes zangers/
muzikanten van L’Alba je met eigen hedendaagse composities.

Vrijdag 1 april om 20.00 uur

SPINVIS: SOMS BREEKT ER EEN HART, SOMS BLAFT ER
EEN HOND
Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

Spinvis kan als geen ander simpele gebeurtenissen omtoveren
tot poëzie. Met zijn muzikanten doorklieft hij de golven van het
leven met zijn heerlijke woordenspel. Laat je overspoelen, drijf
mee en laaf je aan zijn zee vol schoonheid.

Zondag 3 april om 20.00 uur

Zaterdag 2 april om 20.00 uur

DE FRIVOLE FRAMBOOS: TROPPO MATURO

Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
De Frivole Framboos verovert opnieuw de planken met ‘Troppo
Maturo’ en vergast je op een fruitig, fris en virtuoos concert met
twee tenoren, een cello, een vleugelpiano en hopen humor.

Donderdag 7 april om 20.00 uur

STEF KAMIL CARLENS: ONE MAN BAND

TINY LEGS TIM + THE CALICOS

Tijdens zijn soloconcerten strooit Stef Kamil ingetogen
songs over het publiek terwijl hij zich bedient van tientallen
instrumenten. Het resultaat is een choreografie voor het oor, een
performance om nooit te vergeten.

Tiny Legs Tim De Graeve omringde zich in 2020 met
topmuzikanten en samen smeedden ze als volleerde ambachtslui
een nieuwe plaat: ‘Call Us When It’s Over’.

Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
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Daverlo, Dries 2, 8310 Brugge

In 2018 wonnen The Calicos Humo’s Rock Rally. De bandleden
serveren heerlijke alternatieve country van eigen bodem.

Zaterdag 9 april om 20.00 uur

LES TRUTTES: OH MY GOD

Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Vorig jaar vierden Les Truttes hun 25-jarig jubileum. Voor die
gelegenheid zouden ze hun gitaren inpluggen om een strakke
set op de planken van de betere theaters te brengen. Het jaar
uitstel maakt de knaldrang alleen maar groter. In april bouwen
ze met ‘Oh My God’ een onevenaarbaar feest in de Koninklijke
Stadsschouwburg.

Zaterdag 16 april om 20.00 uur

NICK NOEL & THE RED ROSE ROGERS + THE
CATATONICS + REDWIG
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

Nick Noel & The Red Rose Rogers spelen snedige americana
en southern rock met sentimentele gitaren, een wervelend
hammondorgel en melancholische trompetten.
Het repertoire van The Catatonics bestaat uit eigenzinnige
americana en alternatieve country met invloeden van M. Ward, My
Morning Jacket, Pavement, Great Lake Swimmers en Neil Young.
Redwig brengt je in de sfeer met prachtige melodieën en
zoetgevooisde zang.

Donderdag 21 april om 20.00 uur

JOOLS HOLLAND AND HIS RHYTHM & BLUES
ORCHESTRA
FEATURING GILSON LAVIS AND GUEST VOCALISTS
RUBY TURNER & LOUISE MARSHALL

Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Op zijn achtste leerde Jools zichzelf puur op het gehoor
pianospelen. Acht jaar later was de postnewwaveband
Squeeze een feit. Ondertussen behoort Holland tot de beste
boogiewoogiepianisten ter wereld. Met drummer Gilson Lavis
richtte hij The Jools Holland Big Band op die uitgroeide tot Jools
Holland’s Rhythm & Blues Orchestra.
Jools Holland is ook bekend van tv. Zowat elke muzikant met
ambitie droomt van een uitnodiging voor zijn legendarische BBCtelevisieshow ‘Later ... with Jools Holland’.
Tickets via ccbrugge.be of In&Uit, ‘t Zand 34, 8000 Brugge
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Zondag 24 april om 15.00 uur

VRT BIGBAND & GUESTS: RAT PACK – NAT KING COLE
Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

Ruim honderd jaar na de geboorte van Nat King Cole brengt het
Radio 2-programma The Rat Pack enkele geweldige stemmen uit
Vlaanderen en Nederland bij elkaar voor een waardig eerbetoon.
Dirigent Dree Peremans leidt met de VRT Bigband een select trio
zangers door het dromerige repertoire van de grootmeester van
de ‘mellow style’.

Theater in de zalen van Cultuurcentrum Brugge
Ook in de laatste maanden van het cultuurseizoen brengt Cultuurcentrum Brugge een indrukwekkende waaier aan
theatervoorstellingen. Wees de komende maanden getuige van de grenzeloze creativiteit en passie van verschillende
topacteurs.
Donderdag 17 maart om 20.00 uur

NU HET NOG KAN –
MARTHA!TENTATIEF/JOHAN PETIT
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

In maart 2020 was theatermaker en
gelegenheidsfilosoof Johan Petit een
nieuw stuk aan het voorbereiden toen de coronacrisis uitbrak.
Bovendien werd zijn moeder enkele maanden later ziek en ging
het leven met hem aan de haal. In de tijd die daarop volgde,
probeerde hij wat hem overkwam in woorden te vatten.

KNETTER – ULTIMA THULE

MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries
Joris Hessels en Dominique Collet creëren
een intrigerende, gevoelige en soms absurde
objectenvoorstelling in een fascinerend
decor. In deze voorstelling voor een publiek vanaf 12 jaar hebben
ze het over gewoon of vreemd zijn, over hoe het soms knettert
in je gedachten en over hoe een verhaal plots helemaal kan
veranderen. Alles hangt af van hoe je naar de dingen kijkt.

Zondag 20 maart om 15.00 uur

Woensdag 20 april om 20.00 uur

MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries

Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

KAPOT – TUNING PEOPLE/KAROLIEN
VERLINDEN

In ‘Kapot’ dansen drie atypische figuren een
parcours vol woorden, ritme en melodie.
Kleine misstappen monden uit in een ravage. Bewegingen
resulteren in spoken word, poëzie en rap.
Dit stuk voor een publiek vanaf 6 jaar is een ode aan de kunst van
het falen. Fouten en vergissingen dwingen je om naar creatieve
oplossingen te zoeken.
Dinsdag 22 maart om 20.00 uur

EEN MEEUW – TONEELGROEP
MAASTRICHT
Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

Na ‘Noem het maar liefde’ en ‘Peachez’
werken Ilja Leonard Pfeijffer en Michel Sluysmans samen
aan een moderne interpretatie van een van de bekendste
toneelklassiekers. Pfeijffer en Sluysmans zien ‘Een Meeuw’
vooral als een ernstige komedie over onvervulde verlangens,
getroebleerde familiebanden, opvlammende generatieconflicten,
de altijd doortikkende tijd en vooral: heel veel liefdesverdriet.
Donderdag 24 maart om 20.00 uur

DE MAN DIE ZIJN HAAR KORT LIET
KNIPPEN II – DE KOE
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

In de originele voorstelling, geïnspireerd
door het boek van Johan Daisne, zitten een
man en een vrouw in een restaurant. Hij is een schrijver, zij een
actrice. Ooit waren ze verliefd. Het is 2004: Harvey Weinstein is
nog een succesvolle producent en hoesten in de openbare ruimte
is schijnbaar nog onschuldig.
Bijna twee decennia later komen de personages elkaar weer
tegen in een wereld waarin niets nog onaantastbaar is. Wat
hebben ze elkaar te vertellen? Of te verzwijgen?
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Woensdag 20 april om 20.00 uur

GRIEF & BEAUTY – NTGENT/MILO RAU

Milo Rau en zijn team buigen zich over
thema’s die al jaren centraal staan in zijn
werk: afscheid, rouw en dood, maar ook de herinnering en de
solidariteit in het aanschijn van het einde. Een collectief van
professionele en niet-professionele acteurs gidst je tijdens een
donkere tocht.
Donderdag 21 april om 20.00 uur

IEMAND VAN ONS – TRISTERO
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

Tristero duikt met zes doorgewinterde
toneelspelers in bed. Daar wordt volop
gepraat, over de liefde uiteraard, maar ook
over de politiek en het leven. Met trefzekere humor tasten de
spelers elkaar af, trekken ze de lakens naar zich toe en geven ze
zich voorzichtig bloot.
Zondag 24 april om 15.00 uur

KAT MET LAARZEN – SPROOKJES
ENZO
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

Wil je alles weten over die bijzondere kat
met laarzen? Ga erbij zitten, tussen het
stuivende meel van de windmolen, en luister naar een verhaal
dat je misschien wel al kent, maar nog nooit op deze manier hebt
beleefd. Deze voorstelling is voor een publiek vanaf 5 jaar.

Tickets via ccbrugge.be of bij In&Uit, ‘t Zand 34, 8000 Brugge

Acht redenen om CLUB Surround in het
Concertgebouw mee te pikken
Van woensdag 6 tot en met zondag 10 april staan de schijnwerpers in het Concertgebouw niet enkel gericht op de artiesten
op het podium. CLUB Surround-concerten beleef je namelijk niet vanuit de zaal, maar in het hart van het orkest. Hier
volgen acht redenen waarom je deze belevenis niet wilt missen.

MIDDEN IN HET ORKEST

UITSTEKEND ORKEST

IDEALE INSTAP

VIRTUOZE VIOLISTE

NIEUWE OREN

DE DIRIGENT ALS GIDS

Tijdens het concert zit je bijna op de schoot van een vingervlugge
violist of een enthousiaste percussionist. Klanken komen uit alle
richtingen, bewegen door de ruimte en weven zich tussen jou en
de muzikanten. Woorden als ‘onvergetelijk’, ‘uniek’ en ‘intens’
zullen amper volstaan om deze ervaring te beschrijven.
Als je niet zo vertrouwd bent met klassieke muziek is CLUB
Surround een ideale instap. Tussendoor krijg je de nodige uitleg
om de muziek nog beter te laten binnenkomen en mag je de
muzikanten volop uitvragen.
Ook als je een meer ervaren concertganger bent, kom je aan
je trekken. De bijzondere CLUB Surround-formule laat je met
nieuwe oren luisteren naar muziek die je misschien al talloze
keren hoorde.

AFWISSELING

Op de pupiter staat een heel divers en toegankelijk repertoire,
een fijne afwisseling van klassiekers en te ontdekken werken.
Als je bijvoorbeeld Edward Elgars ‘Nimrod’ – het beroemdste
deel uit zijn ‘Enigmavariaties’ – altijd al eens live wilde horen, is
dit je kans. Je zult het stuk zeker kennen, ook al laat de titel niet
meteen een belletje rinkelen.

Brussels Philharmonic is een steengoed orkest dat gepokt en
gemazeld is in het 19de-eeuwse repertoire. Laat dat nu net de
muziek zijn die op het programma staat. De muzikanten blazen
je gegarandeerd (bijna letterlijk) omver met hun passie en
muzikale kracht.
Violiste Júlia Pusker is de virtuoze van dienst. Met lofbetuigingen
als ‘aristocrate van de viool’ en ‘magische eenvoud’ belooft ze de
hoge verwachtingen helemaal in te lossen, zeker in
de meesterlijke ‘Finale’ uit Tchaikovsky’s ‘Vioolconcerto’.
Dirigent Stéphane Denève weet als geen ander hoe hij met het
publiek moet communiceren. Hij is de gedroomde gids voor een
project als CLUB Surround.

HAPJE EN DRANKJE MET UNIEK ZICHT

De concerten (behalve die op zondag) starten om 19.00 uur of
om 21.00 uur. Ideaal dus om vooraf of achteraf nog gezellig een
hapje te eten of na te praten in de Surround-lounge. Speciaal
voor deze concertreeks wordt de zesde verdieping van de
Lantaarntoren van het Concertgebouw immers een gezellig café
met spectaculair zicht op Brugge.
concertgebouw.be
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Wedstrijd
WAT IS DE NATIONALITEIT VAN DE ARCHITECT VAN HET
BEURS-, MEETING- EN CONGRESCENTRUM?
Win een van de tien duotickets voor de lezing van Eduardo Souto
de Moura op zaterdag 23 april in het BMCC.

ANTWOORD VORIGE VRAAG:
Het Concertgebouw opende de deuren op 20 februari 2002.
Vijf winnaars kregen het prentenboek ‘Een huis vol geluiden’.

Voornaam en naam
Adres
E-mail en telefoonnummer
Antwoord wedstrijdvraag

Stuur je antwoord voor maandag 4 april 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
E-mail
Datum melding
Bezorg deze kaart aan het Meldpunt, Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge.
Naamloze kaarten worden niet behandeld.
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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
25 FEBRUARI. 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 MAILEN NAAR
INFO@BRUGGE.BE OF BELLEN NAAR
050 44 8000.

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.

