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BESTE BRUGGELING
De voorbije maanden bleek meer dan ooit dat solidariteit
essentieel, zo niet het essentieelste is in onze
samenleving. Het is geen hol begrip. Het is het cement
dat ons samenhoudt. We hamerden er het voorbije
jaar herhaaldelijk op: Brugge is een solidaire stad. Uw
stadsbestuur beseft dit maar al te goed en zet dit gegeven
om in allerlei concrete acties. Ook tal van andere (burger)initiatieven zetten hier vol op in.
Dat het ons menens is, blijkt onder meer uit het nieuwe
sociaalbeleidsplan dat we hebben uitgewerkt. Dit plan
moet ervoor zorgen dat niemand in onze stad nog uit de
boot valt. Elke Bruggeling heeft immers het recht om
volwaardig deel te nemen aan alle segmenten van het
maatschappelijk leven. In dit kader leveren we ook extra
inspanningen om bijvoorbeeld het online buurtnetwerk
Hoplr nog toegankelijker te maken en om u op uw sociale
rechten te wijzen. Ook de talrijke projecten in het Zuiden
en de verschillende klimaatactiviteiten zijn bovenal sociale
acties. Ze geven ons de kans om samen te werken aan een
beter leven op een gezonde planeet.
Sociaal zijn betekent zorgen voor elkaar en dat begint
vooreerst bij uzelf. In de gegeven omstandigheden geldt
dit zeer concreet voor de vaccinatie tegen het coronavirus.
Eerst en vooral wil ik de vele medewerkers en vooral alle
vrijwilligers bedanken die dagelijks het beste van zichzelf
geven in ons vaccinatiecentrum. Hun inzet is van cruciaal
belang in de strijd tegen de pandemie.
Uiteraard heeft u het recht om het vaccin te weigeren, maar
ik wil u met aandrang vragen om u toch te laten inenten. Het
is de enige manier om niet alleen u, maar ook uw naasten,
onze Brugse jeugd, allerlei getroffen beroepssectoren en
de hele samenleving te laten terugkeren naar een normaal
leven. Ook dat is een basisrecht. We moeten onze toekomst
heroveren. Deze crisis duurt nu al lang genoeg.
Ik wil afsluiten met een oproep. Net zoals vorig jaar nodigt
de Stad u uit om deel te nemen aan de buurtactie ‘De
Langste Stoel’. Zet op vrijdag 28 mei, de Dag van de Buren,
om 19.30 uur uw stoel voor uw deur, neem er uw eigen
hapje en drankje bij en klink vanop een veilige afstand op
elkaar en op onze solidariteit. Met deze actie starten we
de Week van de Verbondenheid, van zaterdag 29 mei tot
en met maandag 7 juni. Het is een mooi gebaar dat onze
samenhorigheid in de kijker zet. Ook letterlijk, want ook
deze keer zal een drone over alle buurten vliegen om dit
verbindende initiatief in beeld te brengen. Doen!
Uw burgemeester
Dirk De fauw
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We moeten onze
toekomst heroveren

CARLOS DO CARMO SANTOS
Carlos (35) groeide op in Lençóis, een kleine
Braziliaanse stad bij een reusachtig natuurgebied.
In zijn geboorteland gidste hij toeristen rond en
was hij vrijwilliger bij de brandweer. Daarnaast
gaf hij lessen capoeira (een ritmische mix van
vechten, dansen en zingen) aan straatkinderen.
Op zijn 21ste leerde Carlos zijn huidige vrouw
kennen. Veertien jaar geleden kwamen ze in
Brugge wonen. Het koppel heeft twee zonen.
Carlos richtte hier een capoeiraclub op. De
lessen vinden plaats in het KTA in Sint-Michiels.
De capoeira blijft Carlos’ connectie met zijn
thuisland. Het is een passie die hij wil doorgeven
aan kinderen en volwassenen.
WAT VIND JE GOED IN DE BUURT?

Onze kinderen kunnen hier veilig op straat spelen,
skaten of met vriendjes afspreken. Ze hebben veel
vrije ruimte, want in onze buurt vind je verschillende
(speel)pleintjes en rustige straten. Die rust is ook
aangenaam voor mij en mijn vrouw. Op zonnige
avonden genieten we in onze voortuin en slaan we
een babbel met onze buren.

WAT IS JE FAVORIETE PLEK IN DE BUURT?

In de Parklaan is een speeltuin waar we tijdens
de eerste coronagolf buiten trainden met de leden
van de capoeiraclub. Het bleek een aangename
ontmoetingsplaats. Voor de rest hebben we niet echt
een lievelingsplek, maar we wandelen wel zeer graag
in onze buurt.

WAAR BEN JE HET MEEST FIER OP?

Ik ben fier op het stukje Brazilië dat ik meebreng
naar Sint-Michiels. Het doet enorm deugd
dat mensen enthousiast zijn wanneer ze onze
capoeiragroep bezig zien.

WAT WIL JE VERANDEREN IN DE BUURT?

Eerst en vooral zou ik meer openheid en
vriendelijkheid tussen de mensen willen zien. Er is
een gigantisch verschil met de cultuur in Brazilië,
waar iedereen elkaar kent en aanspreekt. Dat mis
ik soms heel hard. Ten tweede kunnen de mensen
hier nog wat leren van de Braziliaanse manier van
feesten. Een jaarlijks buurtfeest zou hier geweldig
zijn!
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BUURT AAN DE BEURT:
Sint-Michiels - de wijken
Kerkebeek en Stokvelde

VAN RUSTIGE GROENE WOONWIJKEN TOT HET
BOUDEWIJNPARK EN HET INDUSTRIEGEBIED TEN
BRIELE. DE WIJKEN KERKEBEEK EN STOKVELDE
ZIJN VAN ALLE MARKTEN THUIS.
Deze wijken in de oostelijke helft van Sint-Michiels grenzen
in het westen aan de Koning Albert I-laan en in het zuiden
aan de spoorlijn Brugge-Roeselare. De oostelijke grens is
het agrarisch gebied ten oosten van de Heidelbergstraat en
het kanaal Gent-Oostende. Het station en het stukje R30
van het station tot het kanaal vormen de noordelijke grens.

LOPENDE EN GEPLANDE PROJECTEN

- Het stadsbestuur wil de Kerkebeek een centrale rol geven
in het publieke leven van Sint-Michiels. Vrijetijdsbeleving,
natuur, veiligheid, mobiliteit en klimaat moeten daarbij
hand in hand gaan. Dit project past in de uitbouw van de
buurtverbinding en de creatie van ontmoetingsplaatsen.
In opdracht van de Stad maakte studiebureau Jonckheere
een ontwerp voor een eerste deel van het traject
van de Kerkebeek, vanaf de Dorpsstraat tot aan het
woonzorgcentrum. Momenteel worden de ontwerpplannen
afgewerkt. De werkzaamheden voor het wijkpark Ten
Boomgaard starten dit najaar.
- Op vraag van de bewoners en het stadsbestuur paste
het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) het kruispunt
Heidelbergstraat-Wagenbruggelaan aan. Je kunt er nu
veiliger en gemakkelijker oversteken. Bovendien verlaagde
AWV er de maximumsnelheid tot 50 km per uur. De
oversteekplaats met middenzone dient als ‘poort’ voor de
overgang van 70 naar 50 km per uur.
- Eind 2020 vernieuwde de Stad het speelplein in Binnenhof.
De heraanleg zorgt voor nog meer groen en biedt extra speelen ontmoetingsmogelijkheden. Het grasplein werd opnieuw
ingezaaid en zou in mei weer bespeelbaar moeten zijn.
- Eind 2019 stelde de Vlaamse Waterweg het voorontwerp voor
van de nieuwe Steenbruggebrug, de fietsbrug, de kanaalbocht
en de omgeving. Het definitieve ontwerp is intussen klaar. De
volgende stap is de aanvraag van de omgevingsvergunning.
Bij deze aanvraag hoort een openbaar onderzoek. De Vlaamse
Waterweg brengt de buurtbewoners hiervan tijdig op de
hoogte. Meer info vind je op
seineschelde.be/vaarweg/kanaal-gent-oostende.
- De voormalige pastorie in de Rijselstraat krijgt eind 2022 een
tweede leven. Onder impuls van Viro vzw zal het gebouw weer
een belangrijke rol spelen in de buurt. Twaalf mensen met
een beperking en een conciërge zullen er hun intrek nemen in
individuele studio’s. Het pand zal ook multifunctionele lokalen
bevatten. Daar kunnen allerlei verenigingen en initiatieven
rond buurtwerking samenkomen.
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VERENIGINGEN EN VRIJE TIJD

- Sportievelingen kunnen hun ei
kwijt in sportcomplex Xaverianen.
Dit sportcentrum heeft een ruime
sporthal, een gevechtssportzaal,
een danszaal, een polyvalente zaal
en repetitieruimtes. Je vindt er ook
de lokalen van Krachtbalclub SintMichiels.
- Het Koninklijk Technisch Atheneum
(KTA) stelt zijn ruime sporthal
open. De zaal werd vernieuwd
in 2012. Er kwamen een nieuwe
sportvloer, een spiegelzaal en een
buitenterrein. Stad Brugge staat in
voor het naschoolse verhuur van deze
schoolsportinfrastructuur. Reserveer
via www.brugge.be/sporthal-kta.
- BBC Racing Brugge (KTA,
Rijselstraat), Studio Credo (dansstudio
VHSI, Spoorwegstraat), Brugse
Kunstschaatsclub (schaatsbaan
Boudewijnpark), BSC Short Track
Club (schaatsbaan Boudewijnpark) en
Wielerclub Sint-Michielse Trappers
(clublokaal in de Leiselestraat)
zijn enkele van de vele sportclubs
in deze wijken. Heel wat andere
sportverenigingen vonden een nieuwe
basis in sportcomplex Xaverianen.
Deze site valt echter net buiten de
zone van de oostelijke wijken van SintMichiels.
- De wijken Kerkebeek en Stokvelde
hebben vier buurtcomités:
Binnenhoffers, Gustaaf
Vermeerschstraat, Gustaaf Baertstraat
en ’t Appartementje.
- De Brugse buurtcentra zijn er
voor en door de buurt. Ook Lokaal
Dienstencentrum Ten Boomgaarde (Ter
Beke 27) werkt volgens deze filosofie
en organiseert buurtverbindende
activiteiten, vaak samen met
organisaties uit de buurt:
- soepbedelingen in samenwerking
met Viro vzw (tijdens de bedelingen
kunnen de medewerkers mogelijke
problemen vaststellen);
- buurtbezoeken aan mensen die
nood hebben aan een babbel;
- bingonamiddagen waar Viro vzw
en leerlingen van De Passer aan
meewerken;
- vrijwilligers die buurtbewoners
helpen met boodschappen doen, het
uitlaten van de hond …
- Scouts Tilleghem (Sint-Michielslaan 69),
Chiro Wilgenhart (Sint-Arnolduslaan
28) en KSA Ten Briel (SintMichielslaan 75A) zijn de aanwezige
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jeugdbewegingen. Jongeren zijn ook
van harte welkom in Jeugdhuis Thope
(Sint-Arnolduslaan 28).
- Er zijn speelpleintjes en speelbossen
in Kraaienhof (KraaienhofBinnenhof), Walakker, Park de
Rode Poort (Rijselstraat), Ten
Boomgaard (Kerkebeekpad), de Josué
Maertensstraat, het Lappersfortbos,
Bosje Claeys (Rijselstraat) en
het Leiselepark (Parklaan). Het
Leiselepark heeft een fit-o-meterparcours.
- Boekenruilkastjes (gratis toegankelijk
bibliotheekje waar je samen zorg voor
draagt) vind je op Rijselstraat 186 en
Spoorwegstraat 250.
- UNIZO Sint-Michiels organiseert
jaarlijks in het eerste weekend van
september de Sint-Michielse Feesten,
met onder meer een rommelmarkt.
Jeugdhuis THope organiseert in
september het festival Summerblast.
Door corona is het afwachten of
beide evenementen dit jaar kunnen
doorgaan.

SCHOLEN

Basisonderwijs
- Stedelijke Basisschool De Geluksvogel:
afdeling A, Rijselstraat 71, en afdeling
B, Sint-Michielslaan 33
- Sint-Lodewijkscollege Spoorwegstraat,
Spoorwegstraat 250
- MPI De Kaproenen, Kaproenenhof 32
Secundair onderwijs
- BuSO De Passer, Vijverhoflaan 13
- Hotel- en slagerijschool Ter Groene
Poorte, Spoorwegstraat 14
- Brood- en banketbakkerijschool Ter
Groene Poorte, Groene-Poortdreef 17
- KTA Brugge, Rijselstraat 7
- Vrij Handels- en Sportinstituut,
Spoorwegstraat 14
Hoger onderwijs
- KU Leuven Campus Brugge/
VIVES Campus Brugge Station,
Spoorwegstraat 12
- HoWest Campus Brugge, Rijselstraat 1

DIENSTVERLENING

Deelgemeentehuis Sint-Michiels,
Rijselstraat 98, 050 44 8000,
burgerzaken@brugge.be
Lokaal Dienstencentrum Ten
Boomgaarde, Ter Beke 27, 050 32 78 40,
ldctenboomgaarde@mintus.be.
Hier kun je terecht voor een
warme maaltijd, vervoers- en

boodschappendiensten en allerlei
ontspannende groepsactiviteiten.
Woonzorgcentra
WZC Ten Boomgaarde, Ter Beke 27,
050 32 78 40
WZC Sint-Jozef, Spoorwegstraat 250,
050 30 33 11
Bibliotheek Xaverianen,
Xaverianenstraat 3/0002, 050 72 70 30,
sint-michiels.bibliotheek@brugge.be

LOKALE POLITIE

Wijkkantoor: Rijselstraat 98,
050 47 28 45,
pz.brugge.west.leiding@police.belgium.eu
Wijkagenten
- Pascale Acke (Stokvelde),
0471 13 72 50,
pascale.acke@police.belgium.eu
- Rik Deblauwe (Kerkebeek),
0471 13 75 33,
rik.deblauwe@police.belgium.eu
- Jonathan Dejonckheere (Tillegem en
Vogelzang), 0471 13 81 46,
jonathan.dejonckheere@police.
belgium.eu

GEMEENSCHAPSWACHT

Benjamin Mathys, 050 32 34 97,
gemeenschapswacht@brugge.be

Vraag hulp aan je buren of leer ze beter
kennen via Hoplr. Meer dan 250.000
huishoudens gebruiken dit online sociale
netwerk voor en door de buurt. Via Hoplr
(hoplr.com en/of de app) sta je heel
eenvoudig in contact met de mensen uit je
straat of buurt.
Voor deze wijken in Sint-Michiels kun
je gemakkelijk gratis aanmelden met
buurtcode Y7E68. De mobiele app voor
iOS is beschikbaar in de App Store, voor
Android in de Play Store. Meer info op
www.brugge.be/hoplr.

De wijken Kerkebeek
en Stokvelde (SintMichiels) in cijfers:
5,94

Deze wijken hebben samen een
oppervlakte van 5,94 km2.

3.870

Er zijn 3.870 brievenbussen.

7.348

Er wonen 7.348 mensen.
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Meer weten over
dit project?
Contacteer Stad Brugge,
Communicatie & Citymarketing via
communicatie@brugge.be.
Alle actuele info staat op
www.brugge.be/buurtaandebeurt.
Specifieke info over Sint-Michiels
vind je op
www.brugge.be/sint-michiels.

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

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

Buren helpen buren op Hoplr
BEN JIJ AL ACTIEF OP HET ONLINE BUURTNETWERK?
Hoplr is sinds de zomer van 2020 beschikbaar in heel Brugge. Maar liefst een op de vijf
Bruggelingen is al actief op dit online sociale buurtnetwerk. Bewoners die zich op Hoplr
registreren, komen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact. Ze wisselen
nieuwtjes uit of heten nieuwe bewoners welkom. Zo houden ze voeling met elkaar en met de
buurt. Daarnaast gebruikt de Stad Hoplr om concrete en praktische info te delen. Zo speelt
het stadsbestuur in op vragen die in de buurten leven.

HULP GEVEN EN HULP VRAGEN

Op Hoplr kun je ook een vraag voorleggen aan je buur(t) of praktische hulp zoeken. Een
heggenschaar nodig of je kat verloren? Hoplr is dé manier om je buren te helpen of om hulp
te vragen. Op Hoplr hebben de Bruggelingen een hart, een oog en een oor voor elkaar. Veel
buren bieden er spontaan hun diensten aan.

HANG EEN AFFICHE AAN JE RAAM

Sommige mensen uit je buurt zijn (nog) niet actief op Hoplr, maar ze hebben wel hulp nodig
of zitten met vragen. Gebruik de affiches op de volgende pagina’s om hulp te vragen of om te
laten weten dat je wilt helpen.
Wil je iets betekenen voor je buur(t)? Ben je thuis op Hoplr en wil je je buren een helpende
hand toesteken? Laat het weten door de ‘Ik help je graag’-affiche aan je raam te hangen.
Heb je een praktische vraag of zoek je hulp in je buurt? Schrijf je vraag op de ‘Ik kan hulp
gebruiken’-affiche en hang die aan het venster. Als deze vraag ook op Hoplr verschijnt, vind je
snel hulp.
www.brugge.be/hoplr
Met AGE’IN zet het stadsbestuur zich in op buurtniveau voor de ouder wordende inwoners.
Dit Europees project mikt op het bevorderen van verbondenheid. Het wil nieuwe media en
technologie toegankelijk maken en onderzoeken wat nodig is om 55-plussers langer in hun
buurt te laten wonen.
In Brugge richt AGE’IN zich momenteel tot de 55-plussers van Sint-Pieters en van het OnzeLieve-Vrouwekwartier en het Magdalenakwartier in de binnenstad.
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IK KAN
HULP GEBRUIKEN
IK ZOEK EEN HELPENDE HAND VOOR:

 Bel aan.
 Bel me op: ………………………..
 Plaats mijn vraag op HOPLR.

IK KAN
JE HELPEN!
ZOEK JE HULP? IS ER IETS WAARBIJ IK EN/OF
DE BUURT JE KUNNEN HELPEN?

 Bel aan.
 Bel me op: ………………………..
 Stop een briefje met je vraag, je naam en je adres in
mijn brievenbus.
 Ik zet je vraag op HOPLR. Zo vragen we het meteen
aan de hele buurt.

Een sociaal plan voor alle Bruggelingen
‘BRUGGE DRAAIT OM MENSEN’ IS HET NIEUWE SOCIAALBELEIDSPLAN VOOR ONZE STAD. HET IS EEN PLAN VOOR DE BRUGGELING
EN VOOR EEN SOLIDAIR, RECHTVAARDIG EN ZORGZAAM BRUGGE.
De nodige zorg, een dak boven je hoofd, toegang tot kwaliteitsvol onderwijs, sport en ontspanning ... Iedereen kan op een gegeven
moment extra zorg of ondersteuning nodig hebben. De Stad wil alle Bruggelingen mogelijkheden bieden om een goed leven te hebben.
Dat is waar ‘Brugge draait om mensen’ voor staat. Het stadsbestuur, de sociale sector en verschillende verenigingen, organisaties en
inwoners slaan de komende jaren de handen in elkaar rond zeven thema’s.

KANSEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Brugge wil een stad zijn waar kinderen ruimte
en mogelijkheden krijgen om kind te zijn en waar
jongeren steun krijgen bij hun eerste stappen
naar volwassenheid. Een stad die oog heeft voor
ongelijkheid en strijdt voor gelijke kansen. Het
stadsbestuur zet in op kinderopvang, onderwijs
en jeugdwerk en ondersteunt gezinnen die het
nodig hebben.

WERK OP MAAT

ZORG VOOR ELKAAR

Verschillende stadsgenoten hebben zorg en
ondersteuning nodig. Onze stad werkt aan goede
en betaalbare zorg en biedt dit zo veel mogelijk
aan in buurten en netwerken van de inwoners.
De Stad zet niet alleen in op professionele zorg,
maar heeft ook aandacht voor mantelzorg en
projecten die een warme, zorgzame samenleving
ondersteunen, zoals ‘Vierkant tegen eenzaamheid’
en ‘Compassionate Brugge’.

De Stad streeft naar een gastvrije arbeidsmarkt
met duurzaam en zinvol werk voor iedereen.
Ons bestuur zet in op projecten en acties die
werkzoekenden aan werk helpen. Brugge
steunt de sociale economie en werkt samen
met bedrijven aan diversiteit op de werkvloer.
Kinderopvang voor kinderen van werkende ouders
en mobiliteitsoplossingen voor mensen die zich
moeilijk kunnen verplaatsen, zijn ook belangrijke
punten.

TOEGANG TOT HULP EN DIENSTEN

WONEN

IEDEREEN MEE

Iedereen verdient een dak boven het hoofd. Daarom
werkt Stad Brugge aan betaalbaar wonen en
meer sociale huisvesting. De woningen in onze
stad moeten kwalitatief, veilig en gezond zijn en
het nodige basiscomfort bieden. De Stad verliest
de specifieke woonnoden van personen met een
handicap en de groeiende groep senioren niet uit
het oog. Bovendien ondersteunt het stadsbestuur
mensen die de huur- of energiekosten niet kunnen
betalen, begeleidt het mensen in de zoektocht naar
een woning en wil het dakloosheid voorkomen.

Alle inwoners moeten vlot toegang hebben tot de
hulp- en dienstverlening in Brugge. Veel mensen
ervaren drempels en weten niet waar ze met
vragen terechtkunnen. Daarom werkt de Stad aan
een verbeterde bekendmaking en toegankelijkheid.
Maar ook aan een groter gebruikscomfort
en aan een betere kwaliteit van de diensten.
Dienstverlening in de buurt en een goede digitale
bereikbaarheid dragen hieraan bij.
Brugge is een diverse stad. Elke Bruggeling heeft
eigen ervaringen, dromen en ambities. Samen
zorgen we ervoor dat iedereen kan deelnemen aan
het maatschappelijk leven. Vrijetijdsactiviteiten,
evenementen, digitalisering en mobiliteit zijn er
voor iedereen.

GEZONDHEID

Bruggelingen moeten zo gezond mogelijk kunnen
leven. De promotie van een gezonde levensstijl, een
toegankelijk aanbod van gezondheidszorg en de
creatie van een gezonde leefomgeving zijn daarbij
belangrijke elementen. Mentale weerbaarheid,
deelname aan bevolkingsonderzoeken
(bijvoorbeeld om kanker op te sporen), preventieve
tandzorg en ziektepreventie zijn Brugse
hoofdthema’s.
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Wil je een steentje bijdragen? Als vrijwilliger,
sociaal ondernemer of op een andere manier? Surf
naar www.brugge.be/bruggedraaitommensen en
laat je inspireren. Je kunt ook een afspraak maken
via vrijwilligerscentrale@brugge.be of 050 44 82 22.

Maak gebruik van je sociale rechten
GEÏNTEGREERD BREED ONTHAAL BRUGGE (GBO) IS EEN SAMENWERKING TUSSEN OCMW BRUGGE, CAW NOORDWEST-VLAANDEREN EN DE DIENSTEN MAATSCHAPPELIJK WERK VAN DE ZIEKENFONDSEN. GBO WIL EROP TOEZIEN
DAT IEDEREEN ZIJN RECHTEN TEN VOLLE BENUT. BEKIJK OF JE IN AANMERKING KOMT VOOR EEN VAN DE VOLGENDE
SOCIALE RECHTEN EN DIEN ZO SNEL MOGELIJK JE AANVRAAG IN. JE KUNT OOK EEN AFSPRAAK MAKEN BIJ DE
VERANTWOORDELIJKE DIENST.

MAMASTART

Bij MamaStart vind je gratis kledij, speelgoed en klein materiaal.
Alleen de grote stukken kosten 1 euro. De doelgroepen zijn
kinderen tot twaalf jaar en zwangere vrouwen.
Je kunt terecht bij MamaStart als je een doorverwijsformulier
hebt. Kind & Gezin, het OCMW, onderwijsinstanties of een andere
sociale dienst die jouw situatie kent, kunnen je daarbij helpen.
Daarnaast biedt MamaStart:
- Een tweewekelijkse spelnamiddag op woensdag, voor
kleuters en hun ouders (een samenwerking met Huis van het
Kind Brugge).
- ‘Open Huis’ op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op
vrijdagvoormiddag van 9.30 tot 11.30 uur. Mama’s en papa’s
kunnen bij een koffietje een praatje slaan met elkaar en met
de aanwezige vrijwilligers.
- Een cadeautjeskast. Ouders die op zoek zijn naar een
cadeautje voor hun kind kunnen op dinsdagnamiddag en
vrijdagvoormiddag zonder afspraak langskomen.
Voor alle activiteiten zijn de geldende coronamaatregelen van
toepassing.
MamaStart
Torhoutse Steenweg 136, 8200 Sint-Andries
0483 07 99 23
info@mamastart.be

VERMINDERD TARIEF KINDEROPVANG

Heb je moeite om de dagprijs (inkomenstarief) voor de
kinderopvang te betalen? Via het OCMW Brugge kun je een
verminderd tarief aanvragen. Vraag dit na bij het Eerste onthaal
OCMW Brugge.
Eerste onthaal OCMW Brugge
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
050 32 77 70
eerste.onthaal@ocmw-brugge.be
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VERHOOGDE TEGEMOETKOMING VOOR MEDISCHE
KOSTEN

Heb je een laag inkomen? Dan heb je via je ziekenfonds
mogelijk recht op een verhoogde tegemoetkoming in de
medische kosten. Zo betaal je minder voor geneesmiddelen
en voor gezondheidszorgen, zoals een doktersbezoek of
een ziekenhuisopname. Bovendien kun je genieten van
bijkomende voordelen zoals een kortingstarief voor een bus- of
treinabonnement of een vermindering van je gemeente- en
provinciebelasting.
Je hebt automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming
als je:
- meer dan drie ononderbroken maanden een leefloon of
gelijkgestelde steun van het OCMW ontvangt;
- de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt;
- een toelage ontvangt voor personen met een handicap,
toegekend door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale
Zekerheid;
- een toeslag ontvangt voor een kind met medische
ongeschiktheid van minstens 66%;
- bij het ziekenfonds bent ingeschreven als niet-begeleide
minderjarige vreemdeling;
- bij het ziekenfonds bent ingeschreven als wees.
Je kunt ook een verhoogde tegemoetkoming krijgen op basis van
een inkomensonderzoek.
Als je de verhoogde tegemoetkoming voor medische kosten
ontvangt, heb je recht op het derdebetalerssyteem. In dat geval
moet je als patiënt enkel het remgeld betalen aan de huisarts. De
rest komt rechtstreeks van je ziekenfonds.
Contacteer je ziekenfonds als je wilt weten of je voor deze
tegemoetkoming in aanmerking komt.

IDAHOT in Brugge
Op maandag 17 mei staat Brugge stil bij de
Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie
(IDAHOT). Op deze dag gaat de aandacht naar
de strijd tegen discriminatie van holebi’s en
transgenders.
Brugge is een warme en verdraagzame stad. Ons
bestuur staat dicht bij de bevolking en wil iedereen
gelijke kansen bieden. Als inwoner, werknemer of
bezoeker van onze stad kun je er mee voor zorgen dat
iedereen een gelijkwaardige behandeling krijgt. Alle
initiatieven rond IDAHOT staan vanaf begin mei op
www.brugge.be/idahot.
Het stadsbestuur zet in op een Brugge waar iedereen
zich thuis voelt, ongeacht seksuele voorkeur of
genderoriëntatie. Het regenboogplan vormt de basis
voor een geïntegreerd holebi- en transbeleid. Je
vindt het op www.brugge.be/regenboogactieplan.
www.brugge.be/idahot
www.brugge.be/regenboogactieplan
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4You: vrijwilligerswerk als
hefboom voor sociale participatie
Met het vrijwilligersproject 4You zorgen Stad Brugge en Refu Interim voor
een geslaagde match tussen nieuwkomers en vrijwilligersorganisaties.
Nieuwkomers zijn mensen met een migratieachtergrond die in
België zijn komen wonen. Met dit nieuwe project verkent de Stad hoe
vrijwilligerswerk deze doelgroep mogelijkheden kan geven. 4You biedt
kansen om Nederlands te oefenen, een sociaal netwerk uit te bouwen
en talenten verder te ontwikkelen. Het project schept ook nieuwe
mogelijkheden voor Brugse organisaties die met 4You aan de slag
willen. Ze kunnen actief inzetten op diversiteit en vormen zo een betere
afspiegeling van onze brede samenleving.
Refu Interim organiseert workshops en opleidingen om nieuwkomers
voor te bereiden op vrijwilligerswerk bij Brugse culturele, vrijetijdsen welzijnsorganisaties. Refu is de brug tussen de vrijwilliger en de
organisatie. Dit atypische interimkantoor ondersteunt het eerste contact
tussen beide partijen en garandeert een grondige evaluatie achteraf.
Voor de uitwerking van dit project kan de Stad rekenen op financiële steun
van het Europees Sociaal Fonds en de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten).
www.brugge.be/esf-vrijwilligerswerk-als-hefboom-voor-sociale-participatie
www.refuinterim.be

Word digi-vrijwilliger
DEEL JE DIGITALE KENNIS MET ANDERE
BRUGGELINGEN

Het Huis weet raad
EEN VAAK GESTELDE VRAAG KRIJGT
EEN ANTWOORD VANUIT HET
HUIS VAN DE BRUGGELING.
WAAR VIND IK DIGITALE INFO OVER
BEGRAAFPLAATSEN?

Sinds maart staat op de Centrale Begraafplaats in
Assebroek een digitale zuil. Je kunt er info opzoeken
over de laatste rustplaats van een overledene die
daar begraven ligt. Naast de precieze locatie op de
begraafplaats geeft de zuil je de overlijdensdatum en de
einddatum van de concessie.

HET AANBOD:

- een vrijwilligersjob bij een of meerdere
Brugse organisaties
- een uitlaatklep voor je digitaal talent en een
kans om mensen te helpen
- voldoende begeleiding en ondersteuning
- een vrijwilligersverzekering.

WAT WORDT VAN JE VERWACHT?

- Je bent goed thuis in de digitale wereld
- Je bent sociaal vaardig en enthousiast
- Je hebt een luisterend oor en kan met begrip
en geduld digitale vragen behandelen
- Je bent tactvol en gaat vertrouwelijk om met
informatie
- Je kunt je enkele uren per maand vrijmaken
om mensen met digitale vragen te begeleiden.
De precieze tijdstippen of locaties leg je vast
na overleg.

HERKEN JE JEZELF IN DIT PROFIEL?

Wil je meer info of wil je je kandidatuur indienen?
Stuur een mail naar een van deze organisaties:
- de buurtcentra van Mintus:
ashley.vanhoorde@mintus.be
- Avansa regio Brugge:
lobke.vermeire@avansa-brugge.be
- Open School:
vrijwilligersbrugge@open-school.be
- Openbare Bibliotheek Brugge:
sofie.desmet@brugge.be
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Ook op www.brugge.be/overzicht-begraafplaatsen staat
deze info. De site bevat eveneens gegevens over de
laatste rustplaats van overledenen die werden begraven
op andere Brugse begraafplaatsen. Meer info vraag je
aan via overlijden@brugge.be.

WIE KAN THUIS EEN NIEUWE eID ONTVANGEN?

Als je niet mobiel bent en een nieuwe identiteitskaart
nodig hebt, kun je dit regelen met een thuisbezoek.
Een stadsmedewerker komt dan bij jou langs om alles
administratief af te handelen.
Op www.brugge.be/identiteitskaart-e-id vind je onder
‘uitzonderingen’ de link om dit aan te vragen.
Wie geen toegang heeft tot het internet kan bellen naar
050 44 8000.
Na de aanvraag neemt een medewerker contact met je op
om af te spreken.
De volgende zaken moet je bij de hand hebben:
• de uitnodiging om een nieuwe eID aan te vragen
• je huidige eID
• een recente pasfoto die beantwoordt aan de vereiste
normen
• een medisch attest met de verklaring dat je niet
mobiel bent
• je bankkaart.
Zodra de kaart klaar is, wordt die na afspraak
thuisbezorgd.
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge
050 44 8000
info@brugge.be
www.brugge.be

Ben jij ook fan van ‘Brugge oltied schoane’?
Honden aan de leiband,
drollen in de vuilnisbak

Houd stoepen en
greppels proper

Elk seizoen komen hondeneigenaars buiten om met hun trouwe
viervoeter te gaan wandelen. Zo’n uitje kan voor ergernis zorgen
als het baasje zich niet aan de regels houdt. Een loslopende hond
kan bijvoorbeeld hinderlijk zijn en een achtergelaten drol oogt
weinig fraai in het straatbeeld.

Het stadsbestuur vindt een propere stad belangrijk en rekent op
jouw medewerking. Elke Bruggeling moet volgens een stedelijke
richtlijn het voetpad en de goot voor zijn huis of handelszaak
proper houden. Wie deze niet onkruid-, slijk-, zand- en afvalvrij
maakt, riskeert een boete. De Stad zet een actie op poten die je
daaraan herinnert. Een nette stad begint immers voor je eigen
deur.

De meeste hondenbezitters volgen de richtlijnen uitstekend,
maar er zijn helaas ook uitzonderingen. Is er in jouw buurt werk
aan de winkel? Surf naar www.brugge.be/hondenkit-bestellen en
stel zelf een hondenkit samen.
www.brugge.be/oltiedschoane
050 44 80 66 (Sophie De Meyer)
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www.brugge.be/oltiedschoane
050 44 80 66 (Sophie De Meyer)
Op www.zonderisgezonder.be verneem je meer over
pesticidenvrij onkruid verwijderen.
Is er een plekje in jouw buurt dat je zwerfvuilvrij wilt maken?
Surf naar www.brugge.be/fanvanbruggeoltiedschoane.

BRUGGE BEWEEGT

is een structurele samenwerking tussen Stad Brugge
en Howest die studenten inzet om de Bruggelingen
te doen bewegen.

17 STUDENTEN

Op naar Dwars door
Brugge
personal training
Looplessen op maat
ter voorbereiding van
Dwars door Brugge
(5 of 15 km)

Sportkompas

2 STUDENTEN

Start to move
Uitwerking sportdag
voor kansarme doelgroepen

Begeleiding van de oriëntatietool om bewegingsvaardigheden van lagereschoolkinderen in kaart te brengen.

1 STUDENT

4 STUDENTEN

Jeugdwielrennen Brugge

Skatepark Brugge

Opmaak draaiboek opstart
jeugdwerking wielerclub
(Koninklijke Brugse
Velosport)

Organisatie/
ondersteuning
openingsevent
nieuw skatepark
in Sint-Michiels

4 STUDENTEN

2 STUDENTEN

100 STUDENTEN

11 STUDENTEN

Beweegcontainer

Gezondheidsenquête
Brugge

Buurtsport Brugge

Initiaties in de beweegcontainer in Gentele
(Sint-Pieters)

1 STUDENT

Bewegen Op
Verwijzing (BOV)
coaches Brugge
Uitwerking terugkomdag voor
BOV-cliënteel zodat zij gemakkelijker
de weg vinden naar een duurzaam
Brugs sportaanbod
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140 STUDENTEN

Uitwerking en afname
gezondheidsenquêtes
in Sint-Pieters

Project Vitaal
Organisatie initiatiesportdag
om Okan-jongeren (anderstaligen) wegwijs te maken
in het Brugse sportaanbod

Begeleiding van
sessies start to run
en start to swim voor
kwetsbare jongeren

= SAMEN
228 STUDENTEN

die meewerken aan Brugse stadsprojecten
rond gezondheid, beweging, sport …

Werfnieuws
Heraanleg Katelijnestraat Werkzaamheden in de
bijna afgerond
binnenstad
De Katelijnestraat en de Arsenaalstraat kregen een volledige
heraanleg. De nutsleidingen en de riolen werden vernieuwd
en ook de wegbedekkingen steken in een nieuw kleedje. De
ingrijpende werkzaamheden startten midden augustus 2019 en
op de heraanleg van de zone tussen de Kastanjeboomstraat en
Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid na, zijn ze bijna afgerond.

Tijdens een van je coronawandelingen viel het wellicht op dat
er in de binnenstad veel werkzaamheden aan de gang zijn.
Over de heraanleg van de Katelijnestraat en de straten in de
omgeving van het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum verneem
je meer op de volgende pagina. In de zone Vlamingstraat – SintJorisstraat wordt ook volop gewerkt.

De Katelijnestraat is alvast toegankelijk voor het verkeer
tussen de Katelijnebrug en de Wijngaardstraat. Zodra de
nieuwe wegbedekking vanaf de Wijngaardstraat tot aan de
Kastanjeboomstraat voldoende is uitgehard, is er verkeer tot aan
de Kastanjeboomstraat toegelaten.
Zodra de werkzaamheden aan de Mariabrug zijn afgewerkt, is de
Katelijnestraat weer volledig toegankelijk voor het verkeer en
dat is goed nieuws voor de bewoners en de handelaars.

Het stuk Predikherenrei tussen de Predikherenstraat en de
Langestraat kreeg een nieuwe wegbedekking. De heraanleg van
de Sint-Amandsstraat wordt binnenkort ook afgerond.
In het kader van het pleintjesplan werd het Jan van Eyckplein
vernieuwd en is de heraanleg van het Kraanplein volop aan de
gang. Op dit plein komt er groen waar mogelijk.
Het Boterhuis krijgt na de vernieuwing van de riolen ook een
nieuw wegdek.

De installatie van het ondergrondse pompstation aan de OnzeLieve-Vrouwekerk is nog volop bezig. Bij hevige regen moet dit
station voorkomen dat het riool van de Mariastraat overstort in
de reien ter hoogte van de Mariabrug.

Op en rond het Sint-Annaplein, in de Singel en in de Buiten
Boeverievest werden de nutsleidingen aangepakt. Deze ingrepen
zijn ter voorbereiding van de heraanleg van dit najaar.

DE HERAANLEG IN CIJFERS:

- De Katelijnestraat is 610 meter lang, de
Arsenaalstraat 175 meter.
- Het nieuwe gescheiden rioleringsstelsel heeft een
lengte van 1.650 meter.
- Op het kruispunt aan de Katelijnebrug werd 680 m²
cementbetonverharding gestort.
- Er werden 6.800 m² kasseien en 1.240 m²
mozaïekkeien gelegd.
- De trottoirbanden in blauwe hardsteen zijn samen
1.450 meter lang.

Het stadsbestuur dankt alvast de bewoners en de handelaars
voor het geduld en de medewerking. Ook de nutsmaatschappijen
en de aannemer Willemen Infra nv krijgen een woord van dank
voor de vlotte uitvoering.
www.brugge.be/katelijnestraat-arsenaalstraat
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Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC)
en heraanleg omgeving
BMCC

De bouw van het BMCC schiet goed op. Een aantal belangrijke
stappen zijn al achter de rug, maar er volgen er nog. Eind april
zal het hoogste punt bereikt zijn en dan wordt de meiboom
geplaatst.
Op de site stonden twee torenkranen. De kraan aan de kant
van de Hauwerstraat was niet meer nodig en werd intussen
gedemonteerd.
Aan de buitenkant zie je nagenoeg de definitieve vorm van het
BMCC. De ruwbouw is klaar. De afwerking van de voorgevel is
nog bezig.
Momenteel krijgt de binnenkant van het gebouw de nodige
technische installaties. Daarna volgt de definitieve afwerking van
de binnenruimtes.
Met nog zeven maanden bouwtijd te gaan, wordt er hard gewerkt
om alles tegen eind november klaar te hebben.

TERTS is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland,
het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info op www.grensregio.eu.
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Tijdens het bouwproces ging veel aandacht naar het behoud van
de bomen rond het BMCC. Deze staan inmiddels weer in blad. Ze
tonen dat de vele inspanningen voor conservatie hebben geloond.
Ondertussen lopen de aanvragen voor het organiseren van
activiteiten, congressen en beurzen in het nieuwe Beurs-,
Meeting- en Congresgebouw vlot binnen.

OMGEVING

Ook de heraanleg van de omliggende straten gaat verder. De
Maagdenstraat en het stuk Sint-Maartensbilk tussen de Hendrik
Consciencelaan en de Kegelschoolstraat zijn bijna afgewerkt. In
de Hauwerstraat zijn de rioleringswerkzaamheden volop bezig.
Vanaf juni vindt de heraanleg van het stuk Sint-Maartensbilk
tussen Kegelschoolstraat en Zwijnstraat plaats, gevolgd door de
heraanleg van de Zwijnstraat.
Info over dit project:
- www.brugge.be/beurssite
- facebook.com/destadbrugge
- Hoplr.com
Info over de exploitatie van het gebouw:
- www.instagram.com/bmccbruges
- www.facebook.com/bmccbruges
- www.twitter.com/bmccbruges
- www.linkedin.com/company/bmccbruges
- YouTube: Bruges Meeting & Convention Centre
- www.bmccbruges.com

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

Zijn jouw kinderen al lid van de
Buitenspeelbende?

Kindervragen voor burgemeester en
schepenen

In mei worden alle kinderen uitgedaagd om iedere dag
buiten te spelen.
Doe mee en trek erop uit met het hele gezin. Misschien
komt de buitenspeelbende wel naar jouw buurt? Bekijk de
agenda op jong.brugge.be/buitenspeelbende.

Wil je weten wat er in je buurt gebeurt? Heb je
vragen over buiten spelen in Brugge? Ben je
benieuwd naar hoe de burgemeester en zijn team
werken?

Op de pagina’s hierna vertellen
Esmée, Miel en Wout over
hun passie: buiten spelen.

Info, locaties en data:
jong.brugge.be/buitenspeelbende.
#buitenspeelmaand #buitenspelers
#buitenspeelbende

Speel buiten in je eigen speelstraat
In een speelstraat kun je met de hele buurt de hele dag
buiten spelen. De Stad komt langs met de speelmobiel of
zorgt voor een koffer vol spelmateriaal. Helemaal gratis. In
de verkeersvrije straat is er ook ruimte voor een barbecue
of een leuke babbel met de buren.
Twijfel dus niet, volg het voorbeeld van vijftig andere straten
en vraag een speelstraat aan!
Vraag je speelstraat ten laatste drie weken vooraf aan via
het formulier op www.jeugddienstbrugge.be/speelstraat.
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Dan is er goed nieuws, want vanaf nu beantwoorden
de burgemeester en de schepenen rechtstreeks
vragen van kinderen en jongeren. De vragen en
antwoorden vind je binnenkort ook in deze rubriek
van het Stadsmagazine.
Een vraag stellen, doe je in 1, 2, 3!
1. Surf naar jong.brugge.be.
2. Stuur je vraag door via het formulier.
3. Je krijgt snel een antwoord.
jong.brugge.be

Esmée (links) en Miel (rechts). Wout kon de foto-opname helaas niet bijwonen.
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Interview
ESMÉE, MIEL EN WOUT VAN DE BUITENSPEELBENDE
Alle Brugse kinderen worden opgeroepen om tot en met maandag 31 mei veertig dagen lang buiten te
spelen. Om deze actie kracht bij te zetten, werd de Buitenspeelbende opgericht. Zus en broer Esmée
en Miel Boi uit Sint-Andries en Wout De Leener uit Sint-Pieters en Varsenare vertellen wat zij zo leuk
vinden aan buiten spelen.

HOEVEEL JAAR ZIJN JULLIE EN WAT IS JULLIE STERRENBEELD?

ESMÉE BOI Ik ben 10. Mijn horoscoop is Vissen. Ik ben rustig en heb
veel fantasie.
MIEL BOI Ik ben 12 jaar en ik ben een Stier. Ik ben iemand die weet
wat hij wil. Een echte doorzetter!
WOUT DE LEENER Ik ben ook 10 jaar. Mijn sterrenbeeld is Maagd en
ik houd heel veel van plezier maken. Soms ben ik wel een beetje
verlegen.

We moeten meer
samenspelen met elkaar

HOE VAAK SPELEN JULLIE BUITEN EN WAT DOEN JULLIE DAN?

ESMÉE Ik speel niet elke dag buiten, maar wel meerdere keren per
week. Dan kruipen mijn zus en ik vaak in de boomhut. Die kregen
we van de buren.
MIEL Ik speel iedere dag buiten op de speelplaats en de meeste
woensdagnamiddagen ga ik skaten in het skatepark aan de
Magdalenazaal. Ik doe dit wel nog niet zo lang.
Speelpleinen zijn niet echt mijn ding meer. Ik houd van actie. Als
ik niet op het skatepark ben, ga ik voetballen. In de zomer neem
ik skatelessen of volg ik lessen freerunning.
WOUT Ik ga iedere dag fietsen op mijn gele koersfiets. Die heb ik
sinds het tweede leerjaar. Ik heb zelfs een gele trui en mijn grote
voorbeeld is Julian Alaphilippe. Ik ben ook aan het sparen voor
een pakje van Deceuninck-Quickstep. Ik heb al eens gefietst van
Sint-Pieters naar Zeebrugge én terug!

MET WIE SPELEN JULLIE BUITEN?

ESMÉE Ik speel veel met onze buurjongens. We gooien een bal naar
elkaar over het muurtje in de tuin. Als je de bal vangt, krijg je een
punt. Soms valt de bal in de vijver (lacht).
MIEL Ik speel meestal met mijn buurjongen omdat we even oud
zijn. Het is leuk om samen buiten te spelen of samen naar het
skatepark te gaan.
WOUT Ik speel vaak buiten met mijn twee broers en mijn pluszus.

WOUT Als ik bij mijn papa in Varsenare ben, gaan we samen naar
het pleintje aan de KSA. Bij mijn mama in Sint-Pieters gaan we
regelmatig naar het speelplein aan de Rustenburgstraat.
In het weekend ga ik naar FOS De Boekaniers. Daar spelen we
ook heel veel buiten. Mijn favoriete spel is Dikke Bertha omdat ze
me meestal maar helemaal op het einde kunnen vangen.

WAT IS JULLIE ULTIEME BUITENSPEELTIP?

ESMÉE Ik vind dat we meer moeten samenspelen met elkaar. Dat is
veel leuker en je hebt nog meer plezier!
MIEL Mijn ultieme skatetip is dat je eerst goed op je board moet
leren staan en van een ramp moet leren gaan voor je met tricks
zoals ollies begint.
WOUT Mijn tip om te leren koersen is dat je het gewoon moet doen.
Het is niet zo veel anders dan ‘gewoon’ fietsen.

ALS JULLIE BUITEN SPELEN, WAAR SPELEN JULLIE DAN HET LIEFST?

ESMÉE Ik speel het liefst in de tuin en in de boomhut. Soms
tennissen we in onze tuin.
We spelen ook op speelpleintjes in de buurt of in het Astridpark.
Of we trekken naar het pleintje met de roze olifant!
In het weekend ga ik naar KSA Dudzele. Ik speel ook voetbal in
een meisjesploeg.
MIEL Ik skate veel in het skatepark aan de Magdalenazaal en in het
weekend ga ik naar de KSA in Dudzele. In de zomer ben ik vaak
in Zeebrugge. Mijn ouders hebben daar een strandcabine. Ik vind
het Sportstrand en de ‘urban move’ echt leuk. Ik vind ook dat er
een buitenspeeldag moet komen op het strand van Zeebrugge!
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Wil je net zoals Esmée, Miel en Wout buiten spelen?
Surf dan zeker naar
jong.brugge.be/buitenspeelbende. Je vindt er het
vriendenboekje van de Buitenspeelbende en heel wat
opdrachten die je veertig dagen lang buiten laten spelen.

Het Gat in de Haag:
sociale vaardigheden in de kleuterklas

Youthstart realiseert
jongerendromen
Iedere jongere heeft een droom, maar die droom
omzetten naar de realiteit is gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Gelukkig is er Youthstart.
Tijdens een gratis training van acht dagen leer
je jezelf en tien andere jongeren een pak beter
kennen. Op basis van je talenten en je passies
werk je aan een droomproject. Op de achtste dag
weet je precies wat je wilt doen met je leven en
kun je de job of studie van je dromen vinden.
De YouthStart-training is voor jongeren tussen
16 en 30 jaar die niet werken en niet naar school
gaan. Ze hebben hoogstens een diploma secundair
onderwijs of een diploma hoger onderwijs dat in
België niet wordt erkend.
De training vindt plaats in The Student Village op
maandag 10, woensdag 12, vrijdag 14, maandag
17, woensdag 19, vrijdag 21, dinsdag 25 en
woensdag 26 mei, telkens van 9.00 tot 16.00 uur.
Als je bijkomende info wilt, kun je op woensdag
28 april van 10.00 tot 12.00 uur de infosessie
bijwonen in The Student Village.

Op woensdag 5 mei van 9.00 tot 11.00 uur organiseert de Stad een online
vorming over ‘Het Gat in de Haag’. Deze preventiemethodiek stimuleert
persoonlijke en sociale vaardigheden bij kleuters. Dit op verschillende
levensgebieden, waaronder middelengebruik.
Tijdens deze vorming leer je meer over het belang van deze vaardigheden. Ze
dienen als bouwstenen om kinderen weerbaar te maken. Je duikt vooral in het
materiaal: de schootboeken voor de kleuterklas. Er is ook aandacht voor het
concept van meervoudige intelligentie: een belangrijk inzicht van waaruit het
materiaal is opgebouwd.
Deze opleiding is in handen van de preventiewerking van De Sleutel (erkend
door de Vlaamse overheid). De Sleutel ontwikkelde het lesmateriaal samen
met uitgeverij Die Keure Educatief. Per kleuterklas bevat het boek ‘Het Gat
in de Haag’ tien verhalen en meer dan honderd oefeningen die de sociale
vaardigheden van kleuters trainen. De hoofdrol is weggelegd voor acht
kleurrijke groenten met elk een eigen karakter.

DEELNEMEN

Deze vormingssessie verloopt via Microsoft Teams. Leerkrachten uit alle
Brugse basisscholen kunnen eraan deelnemen. Collega’s uit de peuterklas zijn
ook welkom. Inschrijven is vereist via www.brugge.be/hetgatindehaag. Enkele
dagen voordien ontvang je een uitnodiging en het nodige materiaal.
Na de vorming kan elke school voor iedere kleuterklas een gratis schootboek
aanvragen. Daarnaast ontvangt elke deelnemer de boeken en de lijntekeningen
digitaal. Ook het digitale peutermateriaal krijg je na de infosessie.
www.hetgatindehaag.be
www.brugge.be/hetgatindehaag
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The Student Village, Hauwerstraat 3B,
8000 Brugge
Inschrijven doe je via
youthstart.be/evenement/brugge02.

Studeerlocaties in mei
en juni
Tijdens de blokperiode in mei en juni zorgen
Brugge Studentenstad en Stad Brugge voor
studeerlocaties. Op die plaatsen kunnen
studenten veilig en in alle rust studeren. Op
bruggestudentenstad.be staat alle actuele info over
locaties, openingstijden en online reserveren.
bruggestudentenstad.be

Op stap met de
Brugse Beer:
twee nieuwe affiches
Tentoonstelling
De wereld binnen
handbereik: hulpmiddelen
uit het blindenonderwijs
van Spermalie
Het Spermalie-instituut is een begrip in Brugge. Het werd
opgericht in 1836 door kanunnik Charles-Louis Carton en speelde
ook internationaal een belangrijke rol in de ontwikkeling van het
onderwijs voor blinde en slechtziende kinderen. De collectie met
hulpmiddelen voor leerlingen met een visuele beperking is goed
bewaard gebleven. Ze bestaat onder meer uit schrijf-, lees- en
rekenhulpmiddelen, voorwerpen uit de lessen aardrijkskunde en
materiaal voor de opleiding handwerk. Al deze objecten boden
leerlingen de kans op een zelfstandiger en rijker leven.
Op vraag van De Kade vzw en Erfgoedcel Brugge presenteren
curatoren en ervaringsdeskundigen Piet Devos en Tonia In den
Kleef in het Arentshuis een selectie voorwerpen uit deze bijzondere
verzameling. Verschillende ‘ambassadeurs’ (oud-leerlingen en
-docenten) delen via audio hun ervaringen en vertellen over de
betekenis van dit onderwijs in hun leven. Kunstenaar Peter de
Cupere liet zich inspireren door de zoektocht naar een blindenschrift
en ontwikkelde - samen met mensen met een visuele beperking een geuralfabet.
Deze presentatie spreekt ieders zintuigen en verbeelding aan.
Er zijn ook lezingen, rondleidingen en - onder voorbehoud - een
filmvertoning.
Het project loopt van vrijdag 21 mei tot en met zondag 29 augustus.
Arentshuis, Dijver 16, Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge.
Reserveer vooraf via www.museabrugge.be/tickets
(ook met gratis toegang).
In samenwerking met Erfgoedcel Brugge en De Kade vzw
www.museabrugge.be
www.erfgoedcelbrugge.be/nl/projecten/collectie-Spermalie
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Aan het station en op het Bargeplein, twee
belangrijke toeristische toegangspoorten
naar Brugge, vind je sinds kort twee nieuwe
informatieposters. Ze verwelkomen bezoekers die
hier met de trein of de bus aankomen en nodigen
hen uit om het rijke erfgoed van onze stad te
ontdekken. De nieuwe affiches verwijzen ook naar
de andere infopanelen die deel uitmaken van het
project ‘Op stap met de Brugse Beer’. In totaal zijn
dat er nu meer dan twintig, verspreid over het hele
Brugse grondgebied.
De posters hangen aan de achterkant van de grote
stadsplannen. Ze vertellen historische verhalen
over iconische plekken en belichten aspecten uit
het dagelijkse leven. De teksten zijn beschikbaar
in vijf talen en zijn rijkelijk geïllustreerd met
beeldmateriaal van vroeger en nu. Ze laten
bezoekers kennismaken met de Brugse
erfgoedschatten, maar leren ook Bruggelingen hun
stad beter kennen.
www.erfgoedcelbrugge.be/nl/projecten/toerismeen-erfgoed#brugsebeer

Een bruisende toekomst voor ons
religieus erfgoed
ZOEKTOCHT NAAR EEN NIEUWE BESTEMMING VOOR DE SINT-GODELIEVEABDIJ EN HET KLOOSTER
VAN DE MINDERBROEDERS KAPUCIJNEN
In de Brugse binnenstad is religieus erfgoed alom aanwezig:
kloosters, abdijen, kerken … Twee van die (verborgen) religieuze
erfgoedparels zijn de Sint-Godelieveabdij en het klooster van
de Minderbroeders Kapucijnen in de Boeveriestraat. Voor beide
sites wordt een uniek toekomstplan uitgewerkt.
Eind 2013 trokken de laatste zusters de deur van de SintGodelieveabdij achter zich dicht. Brugge Foundation nam
meteen de zorg voor de plek over en legde mee de basis voor
de herbestemming die Toerisme Vlaanderen nu uittekent. In de
nabije toekomst zal Toerisme Vlaanderen ook het klooster van de
Minderbroeders Kapucijnen verwerven.
Toerisme Vlaanderen wil beide sites verkennen en er een
nieuwe bestemming voor zoeken. Het wil deze betekenisvolle
plekken openstellen voor Bruggelingen, Brugse ondernemers en
bezoekers uit binnen- en buitenland.
De toekomst verkennen gebeurt met vele partners. De
inbreng komt van iedereen die een connectie heeft met deze
erfgoedparels. En dus zeker ook van jou, als Bruggeling.
www.detuinvanheden.be
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ZIEL VAN DE PLEKKEN

Bestaande en nieuwe dromen, wensen en ideeën, maar vooral
verhalen zijn het uitgangspunt voor de nieuwe bestemming.
Verhalen over de rijke historische context en de kracht en de ziel
van deze plekken.
Wie wil dromen over een nieuwe toekomst, moet weten wie
er vroeger op deze plek leefde en woonde, welke verhalen
eraan verbonden zijn, hoe de omgeving eruit zag en wat de
betekenis ervan was voor de omgeving. Denk aan het belang
van de benedictijnse en franciscaanse spiritualiteit, het abdij- of
kloosterleven, de voormalige bron in de Boeveriestraat en de
immense tuin van de 11.000 m² grote abdij.

Wil je meedenken over initiatieven en activiteiten die
van deze religieuze erfgoedplekken een bruisende
bestemming kunnen maken?
Wil je meer weten over het project? Wil je de nieuwtjes
op de voet volgen of heb je vragen?
Surf dan naar www.detuinvanheden.be.

Miraeuslezing
WRITTEN CULTURE AT TEN DUINEN: CISTERCIAN MONKS AND THEIR
BOOKS, 1140-1250
Elk jaar organiseren de Cultuurbibliotheek, Grootseminarie Brugge en
Openbare Bibliotheek Brugge een Miraeuslezing. Een internationale
boekhistoricus of -historica komt dan verslag uitbrengen over zijn of haar
onderzoek.
Dit jaar spreekt de Canadese Jenneka Janzen over haar opzoekingswerk
naar de vroegste handschriften van de cisterciënzerabdij Ten Duinen. Met
deze studie promoveerde ze in 2019 aan de Universiteit Leiden. Janzen werkt
momenteel in het projectteam ‘Multilingual dynamics of medieval Flanders’
van de Universiteit Utrecht.
Ten Duinen was tijdens de middeleeuwen de belangrijkste cisterciënzerabdij
in Vlaanderen. Vanaf de stichting van de abdij in de 12de eeuw, speelden
boeken er een belangrijke rol. Bovendien bleef een groot aantal van
deze vroege manuscripten bewaard. Ze bevinden zich vandaag in het
Grootseminarie Brugge en in de Openbare Bibliotheek Brugge.
Dankzij minutieus onderzoek konden de vroege manuscripten voor het eerst
precies worden gedateerd. Dit leidde naar antwoorden op vragen over de
werking van een scriptorium, internationale uitwisseling van boeken en
veranderende leesgewoontes bij vroege cisterciënzers.
Als de lezing met publiek doorgaat, kun je vooraf een selectie van de
Duinenhandschriften van naderbij bekijken.

PRAKTISCH

Deze lezing in het Engels vindt plaats op donderdag 6 mei om 19.30 uur in
het Auditorium van het Grootseminarie of online, afhankelijk van de geldende
coronamaatregelen. De gelegenheidsexpo van enkele Duinenmanuscripten
loopt van 18.30 tot 19.30 uur (enkel als de lezing met publiek kan doorgaan).
De lezing bijwonen kost 5 euro. Vrienden van de Biekorf, leerkrachten van het
Sint-Lodewijkscollege en leden van de Cultuurbibliotheek betalen 3 euro.
Vooraf inschrijven op brugge.bibliotheek.be/miraeuslezing2021 is vereist. Op
deze website vind je ook de meest actuele info, aangepast aan de geldende
coronamaatregelen.
brugge.bibliotheek.be/miraeuslezing2021
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Lize Spit te gast in
boekenprogramma
Lees Meer!
Lize Spit is op zondag 30 mei te gast in het
Concertgebouw. Ze stelt er haar nieuwste
roman ‘Ik ben er niet’ voor tijdens een
interview met VRT-journaliste Ann De Bie.
Spit kwam in 2016 de literatuurwereld
binnen via de grote poort. Haar debuutroman
‘Het smelt’ werd een bestseller in het
Nederlandse taalgebied. Eind 2020
verscheen de langverwachte opvolger: ‘Ik
ben er niet’. Daarin ervaart een liefdeskoppel
moeilijkheden doordat een van de partners
psychische problemen heeft. Het boek is zo
opgebouwd dat de aard van die psychische
problemen maar stelselmatig wordt
vrijgegeven. Dat zorgt voor een leeservaring
die de nieuwsgierigheid van de lezer blijft
prikkelen. En dat werkt blijkbaar wonderwel
want hoewel hij nog maar een paar weken
in de winkelrekken lag, was deze roman
al onmiddellijk een van de best verkochte
boeken van 2020.
Op brugge.bibliotheek.be kom je te weten of
je het interview live zult kunnen volgen of
van thuis via livestream. Dit hangt af van de
geldende coronamaatregelen.

Goeiendagprijs 2021: zoek
mee naar de zaak met de
mooiste Nederlandse naam
Een leestip van Jana Vastiau op
bruggeleest.be:
‘DAAR WAAR DE RIVIERKREEFTEN ZINGEN’ VAN
DELIA OWENS
“Tijdens een reis door de Verenigde Staten sprak een
vrouw me aan in een boekenwinkel. Ze duwde me deze
roman in de handen en zei me dat ik hem absoluut
moest lezen. Als iemand de moeite neemt om een
boek zo spontaan en enthousiast aan te raden aan een
onbekende, moest het wel de moeite zijn.
We reizen naar de moerassen in North Carolina, waar
de familie van Kya in een hut in het moeras leeft.
Wanneer haar moeder, broers, zussen en vader een
voor een wegtrekken, blijft Kya alleen achter. Ze leert
leven met de dieren en planten in het moeras en weet
de juiste vriendschappen te sluiten om te overleven.
Wanneer de rijkeluiszoon Chase dood wordt
teruggevonden in het moeras, is Kya de eerste
verdachte. In het dorp staat ze bekend als het
moerasmeisje en de dorpelingen bekijken haar met
veel wantrouwen. Het proces wordt dan ook de lokale
sensatie en alle dorpelingen kiezen een kant.
‘Daar waar de rivierkreeften zingen’ is een heel mooie
en gevoelige beschrijving van het leven van de eenzame
Kya. Enerzijds is het een coming-of-age-roman, waarbij
je echt elke bladzijde voor Kya zit te duimen. Anderzijds
is er op een slimme manier een moordverhaal
doorgeweven dat je tot op het laatste moment op het
puntje van je stoel houdt.”
Meer leestips vind je op bruggeleest.be.

Op vrijdag 9 juli reiken de Stad en het 11-Juli Komitee voor de
negende keer de tweejaarlijkse Goeiendagprijs uit. De prijs werd
in 2005 in het leven geroepen omdat steeds vaker anderstalige
en nietszeggende namen voor horecazaken en winkelpanden
opdoken. De naam verwijst naar de spontane welkomstgroet aan
de klant.
Wie zijn horecazaak, winkel, bedrijf, organisatie … tijdens de
voorbije twee jaar in Brugge heeft opgericht en een originele
en/of inventieve Nederlandstalige naam heeft gegeven, komt in
aanmerking. Naast 500 euro krijgt de winnaar een oorkonde. Die
ontvangt hij op vrijdag 9 juli tijdens een academische zitting in de
Gotische Zaal van het Stadhuis, naar aanleiding van het Feest van
de Vlaamse Gemeenschap.
De laureaat van de
vorige editie (2019) was
Café Perrongeluk in de
Spoorwegstraat. In 2017
was het culinair evenement
Voorsmaak de winnaar.
Twee jaar daarvoor sleepte
de kledingzaak Twee
Meisjes in de
Sint-Jakobsstraat de
bekroning in de wacht. In
2013 was dierenartspraktijk
Van Kop tot Staart in de Predikherenstraat de uitverkorene. In 2011
ging de eer naar restaurant ’t Jong Gerecht in de Langestraat. In
2009 was de prijs voor bistro Refter in de Molenmeers. In 2007 won
restaurant De Zoete Zonde in Sint-Andries. De eerste laureaat was
kapperszaak De Hoofdzaak in Sint-Andries.
Uitbaters, eigenaars, initiatiefnemers … kunnen zich nu
kandidaat stellen. Namen van instellingen, bedrijven of
bedrijventerreinen komen eveneens in aanmerking. Ook
particulieren of verenigingen mogen een naam opgeven die hen
is opgevallen.
De namen moeten gegeven zijn sinds de toekenning van de
vorige prijs in juli 2019. Een jury met leden van de Stedelijke
Adviescommissie voor Straatnamen en het
11-Juli Komitee buigt zich over de voorstellen.
Dien je voorstel ten laatste op maandag 7 juni in bij de Stedelijke
Commissie voor Toponymie en Straatnamen, p/a Stadsarchief,
Burg 11A, 8000 Brugge
(stadsarchief@brugge.be) of bij het 11-Juli Komitee,
p/a Olieboomstraat 26, 8020 Oostkamp
(roelandvddriessche@hotmail.com).
www.brugge.be/archief
www.elfjuli.org
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Expo ‘Ik was 18 in ‘80 in Brugge’
in het Stadsarchief
Peter Slabbynck is de zanger van de Brugse punk/new waveband
Red Zebra. Cultuurcentrum Brugge zette hem tijdens het
afgelopen cultuurseizoen in de spotlights. Aanleiding was de
veertigste verjaardag van het iconische Red Zebra-nummer
‘I Can’t Live in a Living Room’. Het Stadsarchief zou daar in
april 2020 op inpikken met een erfgoedtentoonstelling over het
uitgaansleven van jongeren omstreeks 1980, maar daar trok
corona een ferme streep door.
Gelukkig hernam Erfgoeddag dit jaar het thema ‘De Nacht’
en kan het Stadsarchief de geplande expo ‘Ik was 18 in ’80 in
Brugge’ toch nog laten doorgaan.
De Brugse regio had eind jaren 70, begin jaren 80 een
opmerkelijke punk- en new wavescene. Dit vertaalde zich
in specifieke cafés (zoals ‘t Slecht Ventje en ‘t Vuul Wuvetje)
en dancings (zoals De Spot en Villa Djava). Ook de iconische
platenwinkel Bilbo en verschillende concertzalen en festivals
(zoals de Groene Meersen in Zedelgem en Rock Torhout)
droegen hieraan bij. In die periode waren hier ook verschillende
muziekgroepen actief. Daarvan werd Red Zebra de bekendste.
In 1980 speelde Red Zebra de finale van de Rock Rally. Daarna
nam de groep met ‘I Can’t Live in a Living Room’ een eerste
single op. Het nummer wordt vandaag nog steeds gedraaid op de
radio en op fuiven. Begin dit jaar stond het op de veertiende stek
in de Belpop 100 van Radio 1. Ook het weekblad Humo schonk
vorig jaar uitgebreid aandacht aan de toen veertigjarige song.
Het is dus logisch dat Peter Slabbynck de rol van gastcurator
van ‘Ik was 18 in ’80 in Brugge’ op zich nam. Voor de
samenstelling van de expo werd een beroep gedaan op
verschillende verzamelaars. Zij hebben heel wat foto’s, affiches,
gelegenheidsdrukwerk en andere documenten uit deze periode
in hun bezit. Een van hen is Karel Vanden Dorpe. Hij leverde een
schat aan materiaal aan.
Via dit project hoopt het Stadsarchief collecties uit deze periode
aan te vullen en ze te vertalen naar beeldbankbrugge.be.
De tentoonstelling ‘Ik was 18 in ’80 in Brugge’ loopt nog tot en
met zondag 20 juni. Je kunt ze elke dag van 9.30 tot 17.00 uur
gratis bezoeken in het Stadsarchief. Wegens corona is reserveren
via de link op www.brugge.be/archief momenteel nog verplicht.
Stadsarchief, Burg 11A, 8000 Brugge
Raadpleeg www.brugge.be en de Facebookpagina ‘Stadsarchief
Brugge’ om op de hoogte te blijven van de meest recente
coronamaatregelen.
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Concertgebouw Circuit:
nieuwe installaties en boeiende expo’s
Op 20 februari werd het Concertgebouw 19 jaar. Het terracotta kunstenhuis op ‘t Zand is inmiddels zo ingeburgerd dat je er
als Bruggeling misschien achteloos voorbijloopt. Houd de volgende keer halt, stap binnen en maak je op voor een boeiende
verkenningstocht door het gebouw. Waagde je je eerder al aan het Concertgebouw Circuit? Drie nieuwe installaties op het dakterras
en bijzondere wisselende expo’s zullen je aangenaam verrassen.

BEZOEKERSPARCOURS VOOR JONG EN OUD(ER)
Het interactieve belevingsparcours Concertgebouw
Circuit geeft je een unieke inkijk in de werking,
de geheimen, de architectuur en de (klank)kunstcollectie van het gebouw. Ook kinderen halen
hun hartje op tijdens een speelse zoektocht in het
spoor van de Liervogel. In de Sound Factory en op
het dakterras – vijf en zeven verdiepingen boven de
Brugse binnenstad – word je zelf muzikant.

NIEUWE INSTALLATIES VERRASSEN OOG EN OOR

Op dat dakterras prijken sinds kort drie nieuwe
installaties. Panoramische silhouetten helpen je
iconische Brugse plekken te situeren, want op 34
meter hoogte is het zicht op onze werelderfgoedstad
adembenemend. Geen wonder dat kunstenaarsduo
DE JENZ (Bruggeling Santiago De Waele en
de Noorse Vibeke Jensen) precies daar twee
interactieve installaties uitwerkte. Door de ‘BellVue’ kijk je via een constructie met spiegels naar
de haven van Zeebrugge. De koperen scheepsbel
van een brandweerboot zorgt er bovendien voor dat
je de zee ook ‘hoort’. Met `Bellen-Spel’ haal je de
beiaardier in jezelf naar boven en laat je klokken
luiden over Brugge. Deze bronzen beiaardklokken
hingen van 1969 tot 2010 in het Belfort, maar nu
wachten ze op jouw enthousiaste toets.

CONCERTGEBOUW KLEURT GROEN

Het Circuit leent zich ook perfect als setting voor
tijdelijke expo’s. Zo zorgt ‘Dwelling of your time’
van Sarah Van Marcke voor een botanische oase
middenin het gebouw. In een frisse mix van foto,
video en installatie onderzoekt de kunstenares
nog tot zondag 16 mei hoe planten en dieren zich
aanpassen aan de habitat die de mens hen vaak
oplegt. Voor de installatie ‘154 Office plants, one
of which is artificial’ verzamelde ze bijvoorbeeld
de kantoorplanten van het Concertgebouw die
verweesd achterbleven in tijden van telewerken.
Vanaf zaterdag 22 mei nemen Vincen Beeckman en
Kasper Demeulemeester de fakkel over. Met de expo
`The Invisible Cowboy’ nemen ze je mee naar het
mythische Wilde Westen.
Elke zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur. In
schoolvakanties vanaf woensdag.
www.concertgebouwcircuit.be
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TWEELINK:

makers ontmoeten kunstenaars

Voor Tweelink – op zaterdag 29 en zondag 30 mei
en op zaterdag 5 en zondag 6 juni - treden vijf
ambachtelijke Handmade in Brugge-makers in
dialoog met vijf kunstenaars. Zij resideren in De
Tank, een atelierruimte in het hart van de stad. Na
een intensief creatietraject onder begeleiding van
curator Pierre Muylle maakte elk duo nieuw werk
dat wordt tentoongesteld in Hof Bladelin. Dit oude
stadspaleis stelt speciaal voor Tweelink de salons
open voor het publiek. Tijdens een rondleiding laat
de curator het publiek door zijn ogen kijken naar
het parcours dat hij met de duo’s heeft afgelegd.

DE DEELNEMENDE DUO’S ZIJN:

- Luc De Busscher (lijstenmaker) en Hans
Demeulenaere (beeldend kunstenaar met focus
op architecturale objecten);
- Arte/Grossé (borduurbedrijf en producent van
religieuze kerkgewaden) en Mauritz Verlinden
(textielkunstenaar);
- Pol Standaert (steenkapper en vervaardiger van
sierlijsten en lijstwerk) en Alice Vanderschoot
(kunstenares met fascinatie voor oude
beeldcultuur);
- Valerie Cockhuyt van Studio K.U.I.T.
(meubelstoffeerder) en Els Lesage (kunstenares
die schilderkunst en grafiek combineert);
- PL/NK (meubelontwerper) en Gilles Dedecker
(kunstenaar met voorliefde voor etsen en
houtsneden).
Tweelink is bovenal een statement. Handmade in
Brugge en De Tank brengen niet alleen makers en
kunstenaars samen. Ze wijzen ook op het belang
van werkplekken voor kunstenaars. Creatieve
ateliers zijn een cruciale voedingsbodem voor
makers, kunstenaars en de stad. Op een moment
waar die noodzaak meer dan ooit leeft, staat het
voortbestaan van De Tank onder druk. Wat als De
Tank verdwijnt? Het is een vraag die kunstenaars,
makers en iedereen die een creatieve dynamiek in
de stad nastreeft, vandaag bezighoudt.
Hof Bladelin, Naaldenstraat, 8000 Brugge
Enkel te bezoeken tijdens een rondleiding (60
minuten) met curator Pierre Muylle
www.handmadeinbrugge.be
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Deze foto werd genomen door Alex Vanhee en maakt deel uit van de expo ‘Hedendaagse Primitieven’, een onderdeel van Brugotta Festival.
Je leest er meer over op p. 37.
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Interview
DICHTERES EN COLUMNISTE DELPHINE LECOMPTE OVER HAAR MUSEUMDICHTERSCHAP VOOR MUSEA BRUGGE
Toen Musea Brugge vorige zomer aan Delphine Lecompte vroeg of ze de eerste museumdichter wou worden,
antwoordde ze met een volmondig ja. Het museumdichterschap past binnen de festivalreeks ‘Mind the artist’
waarbij Musea Brugge kunstenaars ondersteunt tijdens de coronacrisis. Delphine Lecompte kreeg de opdracht
om zich te laten inspireren door de rijke museumcollectie en acht gedichten te schrijven.
HEB JE EEN BIJZONDERE BAND MET DE BRUGSE MUSEA?

DELPHINE LECOMPTE Ik ervaar het als een grote zegen om de Brugse
musea te kunnen binnenlopen wanneer ik wil. De ene keer kan
ik me laven aan het serene sterfbed van Maria, dan sta ik weer in
verrukking stil bij de ‘Man van Smarten’*, ‘Het Laatste Oordeel’
van Jheronimus Bosch, ‘Het doopsel van Christus’, ‘Het oordeel
van Cambyses’ of Van Eycks ‘Madonna met kanunnik Joris van der
Paele’. Ook de Vlaamse expressionisten James Ensor, Félicien
Rops* en Raoul De Keyser spreken enorm tot mijn verbeelding.
Ik mag niet vergeten om mijn recente ontdekking Frank
Brangwyn te vermelden. Hij was een in Brugge geboren Welshe
kunstenaar. Hij maakte soms absoluut grimmige, rauwe, harde,
pure tekeningen van scheepsherstellers en clochards. Maar hij
creëerde ook paradijselijke, liefelijke, kleurrijke schilderijen
van verre exotische reizen. Hij blonk ook uit in decoratieve en
grafische kunst.
Voorts ben ik een grote bewonderaar van de wandtapijten van het
Gruuthusemuseum. Vooral de reeks rond de herders Gombaut
en Macée vind ik fantastisch: stout, gewaagd, fabelachtig, vrolijk,
volks en libertijns. Als puber zat ik in de Stedelijke Academie
voor Schone Kunsten in de Katelijnestraat. De klas werd toen
om de haverklap meegenomen naar de Brugse musea. Gelukkig
hadden we verstandige leerkrachten die hun smaak niet te veel
opdrongen. Ze lieten ons op eigen houtje rondwaren tussen de
kunstwerken. Mijn voorkeur ging altijd uit naar religieuze kunst,
en naar de Vlaamse primitieven in het bijzonder.

JE KREEG DE OPDRACHT OM VERSCHILLENDE LOCATIES AAN BOD TE LATEN
KOMEN IN JE MUSEUMGEDICHTEN. DOOR WELK MUSEUM VOELDE JE JE
METEEN AANGESPROKEN? EN ZIJN ER ANDERE LOCATIES DIE JE INTUSSEN
HEBT ONTDEKT EN DIE JE VERRAST HEBBEN?

D. LECOMPTE Het Groeningemuseum, zonder enige twijfel. Ik raak
nooit uitgekeken op die collectie. Alleen al met de zondaars uit
‘Het Laatste Oordeel’ van Bosch zou ik me drie weken of langer
kunnen vermaken, al is ‘vermaken’ misschien niet het juiste
woord. Het Arentshuis met die verbluffende collectie werken
van Frank Brangwyn is een weinig bekende, ondergewaardeerde
parel in hartje Brugge. Een verborgen schat.

WAT IS JE FAVORIETE KUNSTWERK UIT DE COLLECTIE VAN MUSEA BRUGGE?
D. LECOMPTE Moeilijke vraag. Er zijn ontzettend veel werken waar
ik een band mee heb. Om enkele te noemen: ‘De Dood van Maria’
van Hugo van der Goes*, ‘Het doopsel van Christus’ van Gerard
David, ‘Het Laatste Oordeel’ van Jheronimus Bosch, ‘Oosters
Verhaal’ van Edgard Tytgat, ‘Het grote interieur’ van Jean
Brusselmans en ‘Het Laatste Avondmaal’ van Gustave Van De
Woestyne.
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Ik laat me vaker inspireren
door beelden dan door
woorden
Als ik er toch een moet kiezen, is dat ‘Het Laatste Oordeel’ van
Jheronimus Bosch. Je raakt er nooit op uitgekeken. Het is wild,
eigenzinnig, onzinnig, fantastisch, kinderlijk, anarchistisch,
grimmig, kleurrijk, gewelddadig ... Het is tegelijk morbide en
levendig, vrolijk en macaber, uitbundig en onheilspellend. De
fabeldieren, de klompen, de klokken, de rottende vruchten, de
verdorven mensjes ... Wat een akelige, zalige rijkdom!

HOE INSPIREERT KUNST JE? WELKE THEMA’S BOEIEN JE?

D. LECOMPTE De religieuze thema’s vind ik het interessantst:
zonde, schuld, lijden, boetedoening, kruisiging, zelfkastijding,
verlossing ... Kunst zonder mystiek, zonder religiositeit vind ik
kil, leeg en rampzalig. Daarnaast kunnen de baldadigheid en
listigheid van het surrealisme, het perverse en het mysterieuze
van het symbolisme, en de woeste gewaagde stekelige
compromisloosheid en afstotelijkheid van het (Vlaamse)
expressionisme me fel inspireren. Ik laat me sowieso vaker
inspireren door beelden dan door woorden.

HOE GING JE TE WERK BIJ JE EERSTE MUSEUMGEDICHTEN?

D. LECOMPTE Instinctief, gulzig, koortsig, driftig, wild, primitief …
Haast sjamanistisch. Ik heb mezelf ondergedompeld in de werken
en ik raakte bezeten. Ik vergat me zelfs te wassen en ik vergat te
eten. Ik heb de werken natuurlijk ook intellectueel benaderd en
bestudeerd, maar gelukkig namen de onbedwingbare hartstocht
en de irrationele obsessie het algauw over!
De gedichten worden telkens aangevuld op
www.museabrugge.be/delphinelecompte. Je vindt ze ook bij de
kunstwerken als ze in de zalen geëxposeerd zijn.
www.museabrugge.be
* ’De dood van Maria’ van Hugo van der Goes en ‘Man van Smarten’ van
een anonieme Brusselse meester en het werk van Félicien Rops zijn bij
het verschijnen van dit nummer niet in de zalen te zien.

Met ‘Mind the Artist’ investeert Musea Brugge een jaar
lang in het ontzettend veelzijdige en creatieve talent
dat ons land in huis heeft. Musea Brugge verbindt
uiteenlopende kunstenaars (fotografen, auteurs,
beeldend kunstenaars of muzikanten) met de bestaande
museumcollecties.

ARTSPACE / ARTWORK
TAKEOVER DOOR KAAP
Musea Brugge gaf enkele cultuurhuizen carte blanche om
multidisciplinair aan de slag te gaan met de rijke collectie.
Deze takeovers geven de culturele partners de vrijheid om
een boeiend en uitdagend programma voor te stellen dat
gelinkt is aan de musea of aan de museumcollecties.
KAAP komt als eerste aan de beurt. Van donderdag 6 mei
tot en met woensdag 30 juni brengt dit kunstencentrum
een programma vol muziek, woord en performance in
het Sint-Janshospitaal, het Gruuthusemuseum, het
Groeningemuseum, het Volkskundemuseum, ‘t Brugse
Vrije en de Gotische zaal in het Stadhuis. Kunstenaar (en
criticus) Marcel Broodthaers is de inspiratiebron. Zijn
werk bevat steeds een kritische reflectie op de rol van
kunst en kunstenaar in de maatschappij.
Kunstenaars en artiesten stellen zich dan ook enkele
vragen als uitgangspunten voor de takeover. Herkennen ze
zichzelf en hun eigen verhaal nog in deze cultuurtempels?
Zijn de musea nog relevant in onze hedendaagse
maatschappij? Zijn musea plaatsen waar kunst simpelweg
braafjes gestouwd wordt of zijn het plekken om te
experimenteren en te creëren? Mogen ze misschien ook
weer wat … gevaarlijk worden?

De kunstenaars gaan aan de slag met een collectie uit een
museum of met het museum zelf. Artiesten zoals Esinam,
Bear Bones, Lay Low, Dijf Sanders en Linde Carrijn hacken
bijvoorbeeld de audioguides van het Gruuthusemuseum
en het Groeningemuseum. Ook Aafke Romeijn, buren,
Charlotte Bouckaert, Samah Hijawi, Bérengère Bodin en
vele anderen zijn van de partij.
KAAP daagt je uit om de Brugse musea in een nieuw
daglicht te zien, te ontdekken en te beleven. Omdat je als
Bruggeling deze musea gratis binnen mag, kun je heel wat
van het programma kosteloos meepikken. Ook in dat geval
reserveer je vooraf je tickets per locatie via
www.museabrugge.be/tickets.
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Brugge
Gruuthusemuseum, Dijver 17, 8000 Brugge
Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge
Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
‘t Brugse Vrije, Burg 11A, 8000 Brugge
Gotische zaal (Stadhuis), Burg 12, 8000 Brugge
Reserveer je ticket (ook je gratis ticket) via
www.museabrugge.be/tickets.
www.mindtheartist.be
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Pieter Chanterie

Sanam Khatibi

Pieter Chanterie (geboren in 1996 in Leuven) woont en werkt
in Brussel. Hij maakt kleine schilderijen, bas-reliëfs (reliëfs
die slechts over een kleine afstand uit het platte vlak komen)
en tekeningen in boek en laat deze media ook overlappen. De
beelden zijn zowel een raam waarin vertellingen plaatsvinden als
een object op zich. Zo creëert hij een universum van personages,
scènes en tekens in met elkaar verweven episodes.

Sanam Khatibi woont en werkt in Brussel. Ze heeft heel wat
(inter)nationale exposities op haar palmares staan, maar
exposeert voor het eerst in het Groeningemuseum. Aan de hand
van een tiental schilderijen dompelt Khatibi de toeschouwer
onder in een bevreemdende wereld met kleurrijke fauna en
flora. Mens en dier ontmoeten er elkaar in een sensueel spel
van macht, geweld en destructie, triomf en verlies, angst en
verlangen. Deze personages ontlokken verwondering. Ze roepen
om (grote) bewondering. Gele en (licht)-groene tonaliteiten
kleuren het verhaal dat de tentoonstelling vertelt.

Het Volkskundemuseum herbergt traditionele (gebruiks)
voorwerpen uit het dagelijks leven in de 19de en vroege 20de
eeuw. Chanterie laat tijdelijk zijn creaties in dialoog treden met
die objecten. Zijn werken sluipen als het ware doorheen de vaste
collectie van het museum.
Bij aankomst krijgt de bezoeker een boekje mee: een souvenir
met vluchtige snippers uit schetsboeken en verhalen die naar
behoefte van de lezer kunnen vervlochten worden met de
verhalenwerelden in de getoonde werken.
Deze tentoonstelling loopt tot en met zondag 13 juni in het
Volkskundemuseum.

Sanam Khatibi stelde werk tentoon in onder meer het Centraal
Museum in Utrecht, in M HKA in Antwerpen, MAC, Musée
d’Art Contemporain in Marseille en CRAC Occitane in Sète
(groepstentoonstellingen). Haar werk was ook te zien tijdens de
16de Biënnale van Istanboel. Recent had ze solotentoonstellingen
in onder andere BPS22 in Charleroi, Kunsthal in Gent en PPOW in
New York. Sanam Khatibi wordt vertegenwoordigd door rodolphe
janssen in Brussel en PPOW in New York.
Deze tentoonstelling in het Groeningemuseum loopt tot en met
zondag 3 oktober.

Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
Reserveer je ticket (ook je gratis ticket) via
www.museabrugge.be/tickets.

Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
Reserveer je ticket (ook je gratis ticket) via
www.museabrugge.be/tickets.

www.mindtheartist.be

www.mindtheartist.be
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Belmundo 2.1: reizen is toegestaan
Tijdens Belmundo 2.1 sturen Cultuurcentrum Brugge en verschillende Brugse partners multiculturele en creatieve vibes door je
huiskamer. Een weekend lang streven zij naar diversiteit met verhalen die betoveren, klanken die meeslepen en smaken die prikkelen.
Ontdek het volledige programma op www.belmundo21.be en rijd mee op een virtuele snelweg naar fantastische bestemmingen.

WANDELPARCOURS: TALK OF THE
TOWN

Zaterdag 22 mei tot en met zondag 27 juni
Startpunt: ingang Koninklijke
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29,
8000 Brugge
‘Talk of the Town’ is een wandelproject
in het Sint-Jakobskwartier. Onderweg
getuigen portretten, geluiden en verhalen
over ‘zich thuis voelen in de stad’. Van en
door buurtbewoners.
Je hebt een smartphone nodig om QRcodes te scannen. Oortjes zijn handig,
maar niet vereist.
Gratis
Organisatie: FMDO en Curieus in
samenwerking met VBRO

MEERTALIGE TUSSEN D’OORTJES:
‘IK ZOU WEL EEN KINDJE LUSTEN’

Zaterdag 22 mei, 11.00 en 14.00 uur
Livestream vanuit Biekorf Bibliotheek
‘Ik zou wel een kindje lusten’ gaat over
een kleine krokodil. Hij vindt bananen
lekker, maar zou ook wel eens een kindje
lusten. Op een dag ziet hij een meisje
en waagt hij een poging. Wat volgt is
een dolkomisch verhaal met fijne, droge
humor die iedereen zal waarderen.
Tijdens dit meertalig voorleesuurtje
vertelt Larisa over haar land Roemenië.
Ze leest ook voor in het Roemeens. De
medewerkers van de bib verzorgen het
Nederlandstalige luik.
Vanaf 4 jaar
Gratis, maar inschrijven via
www.belmundo21.be is vereist.
Organisatie: Openbare Bibliotheek Brugge

MUZIKAAL THEATER: HONEY I’M REAL
I EXIST - LUCINDA RA EN BARBARA
CLAES

Zaterdag 22 mei, 14.00 uur
Livestream vanuit KORF op
www.belmundo21.be
Met volgepakte valiezen en zonder
haar kersverse Indische man zocht
Barbara op 12 maart 2020 een weg
uit de luchthaven van Brussel. Haar
wittebroodsweken waren een eenzame
trip langs complexe administraties en
schommelende coronamaatregelen. De
theatermaakster besloot die ervaringen
in een stuk te verwerken. ‘Honey I’m real
I exist’ zoomt in en uit op begrippen zoals
afkomst, cultuurverschillen, het vreemde
en de liefde.
Gratis
Organisatie:
Cultuurcentrum Brugge

WOORDPORTRETTEN - HET GENTSE
SCHRIJVERSCOLLECTIEF

Zaterdag 22 mei, tussen 14.00 en
17.00 uur
Inkomhal/voorplein Koninklijke
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29,
8000 Brugge
Hoe goed voel jij je thuis in je stad?
Neem tijdens de wandeling ‘Talk of
the Town’ een kijkje aan de ingang van
de Koninklijke Stadsschouwburg. Het
Gentse Schrijverscollectief maakt er jouw
persoonlijk woordenportret.
Wat fotografen doen met beelden, doet dit
collectief dus met woorden. Zij zien wat
anderen negeren en zetten het voor jou
op papier.
Gratis
In samenwerking met Avansa Brugge
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LIVE-POËZIE: FATENA’S (DIGITALE)
POËZIESALON – FATENA AL GHORRA
I.S.M. VONK EN ZONEN

Zaterdag 22 mei, 20.00 uur
Livestream vanuit de Koninklijke
Stadsschouwburg op
www.belmundo21.be
Toen journaliste-dichteres Fatena Al
Ghorra in 2009 vanuit Gaza City in België
arriveerde, had ze een koffer vol dromen
mee. Haar grootste ambitie lag in de
traditie van de Arabische poëziesalons. Ze
wilde ontmoetingsplaatsen creëren waar
literatuur en taal centraal staan.
In dit Brugse salon verwelkomt Fatena
Peter Verhelst, een van onze meest
getalenteerde dichters. Met hem, de
Syrische dichteres Rasha Omran, de
Egyptische Ahmad Yamani en Dominique
De Groen voert Al Ghorra je naar een plek
vol wonderlijke klanken en poëtische
schoonheid.
Deelnemen kost 5 euro.
Organisatie: Cultuurcentrum Brugge in
samenwerking met Vonk & Zonen
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FAMILIECONCERT: CANTI VAGANTI –
ALTIJD ONDERWEG

Zondag 23 mei, 15.00 uur
Livestream vanuit de foyer van de
Koninklijke Stadsschouwburg op
www.belmundo21.be
Een Italiaanse minstreel heeft genoeg van
het dwalende bestaan als artiest. Hij wil
een normaal leven. Zijn innerlijke stem
herinnert hem aan al het moois dat hij tot
nu heeft meegemaakt en helpt hem inzien
waar zijn echte passie ligt.
‘Altijd onderweg’ is een muzikale reis
door Italië, van zuid naar noord en verder
de wereld in, vol humor, vertellingen en
prachtige Italiaanse liedjes.
Vanaf 6 jaar
Gratis
Organisatie: Cultuurcentrum Brugge

LIVESTREAM MET WERELDSE
PICKNICK: PICKNICK EXPRESS – LAS
LLORONAS, KOLONEL DJAFAAR,
BESSEM TANYI …

Maandag 24 mei, 18.00 uur
Livestream vanuit de Magdalenazaal
Afhaalpunt wereldse picknick: Anna
Vercammenplein, Sint-Jakobsstraat 8,
8000 Brugge
Luister naar onze heerlijke wereld en
proef ervan dankzij dit unieke concept.
Reis langs verschillende muzikale haltes
die ons land met de wereld verbinden.
Je vertrekt vanop een Brugs perron vol
gospel, passeert de zuiderse klanken van
Las Lloronas en doorkruist de woestijn
om aan te komen in het dansbare en
jazzy eindstation van Kolonel Djafaar.
Ondertussen geniet je van een werelds
afhaalmenu.
Als de maatregelen het toelaten, geniet je
in de tuin van Hof Bladelin van de picknick
en de muzikale livestream. Meer info
dichter bij datum op www.belmundo21.be.
Deelnemen kost 20 euro (+12 jaar) of
10 euro (-12 jaar).
Organisatie: Cultuurcentrum Brugge

Brugotta Festival
Tijdens het derde Brugotta Festival is lokaal talent weer aan zet. Ook in deze aangepaste editie komen muziek, beeldende kunst en
literatuur aan bod.
Tot en met zondag 2 mei kun je thuis de livestreams volgen van Brugse singer-songwriters en een klankkunstenaarsduo. Ook na deze
datum kun je nog genieten van vier bijzondere tentoonstellingen op unieke locaties. Het volledige programma en meer informatie vind
je op brugotta.be.

LIVESTREAMS VANUIT KORF VIA BRUGOTTA.BE
BRUGOTTA STREAMING SESSION #2
NICK NOEL

Woensdag 28 april, 20.00 uur
Omdat hij geen budget had om een
western te draaien, componeerde gitarist
en zanger Nick Noel een soundtrack bij
de beelden die hij voor ogen had. Met
zijn bandleden van The Red Rose Rogers
maakt hij americana met sentimentele
gitaren, een wervelend hammondorgel en
melancholische trompetten. Tijdens deze
livestream geven Noel en een van zijn
muzikanten een voorsmaakje van wat ze
later in de zalen zullen voorschotelen.

BRUGOTTA STREAMING SESSION #3
IJ

BRUGOTTA STREAMING SESSION #1
JAN BRUYNOOGHE

Dinsdag 27 april, 20.00 uur
Zanger-gitarist Jan Bruynooghe (Dirty5,
Het Akoestisch Ei) is gefascineerd door
rootsmuziek, blues, folk en americana.
De voorbije maanden stuurde hij
geregeld zijn ‘verandaversies’ - kleine,
fragiele akoestische versies van zijn
lievelingssongs - de digitale ether in.
Voor het eerst bundelt Bruynooghe een
aantal van deze songs in een intieme
livesessie. Fingerpicking blues van
Mississippi John Hurt, Doc Watson en
Colter Wall passeren de revue. Maar ook
fijne, uitgeklede pareltjes van Chet Baker,
Steve Winwood, Neil Young, Tom Waits en
Paul Weller.
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Donderdag 29 april, 20.00 uur
IJ is het klankkunstenaarsduo Inge van
den Kroonenberg en Jürgen De Blonde.
Opnames en concerten van dit duo
zijn eerder uitzonderlijk. Hun laatste
wapenfeit is ‘If we don’t understand
each other, we start wondering about
every sound’. Deze zelf uitgegeven
cassette uit 2018 is een abstracte
geluidsdocumentaire over de Gentse wijk
De Brugse Poort.
IJ laat zien en horen dat geluid ook
collectieve contemplatie kan zijn.
Op deze concertavond stelt het duo een
nieuwe cassette voor.

BRUGOTTA STREAMING SESSION #4
ALEXANDER EINFINGER

Vrijdag 30 april, 20.00 uur
Alexander Einfinger is de voormalige
zanger van de Brugse band Hermit.
Momenteel zingt hij bij Lost In This
Masquerade. Begin dit jaar bracht
Einfinger zijn eerste solosingle uit.
Op deze vrijdagavond brengt hij eigen
nummers en enkele covers. Voor de
gelegenheid en de gezelligheid krijgt hij
het gezelschap van Absynthe Mindedgitarist Toon Vlerick.

BAR LITERAIR
Huiskunstenaar Nina Everaert, beter
gekend onder haar pseudoniem Doorn
Roosje, zorgt op vrijdag 30 april voor een
tweede radio-editie van Bar Literair.
Geen gewone Bar Literair dus, maar wel
een show die je van thuis kunt meevolgen
en waarin Nina het hoge woord voert.
Samen met enkele gasten maakt ze twee
uur lang het mooi weer op Villa Bota.
Kruis de degens en scherp de penselen,
want Nina en de door haar uitgenodigde
woordkunstenaars staan klaar om je
verbaal neer te sabelen!
Beluister de radioshow op Villa Bota,
106.4 FM of via www.villabota.be.

TENTOONSTELLINGEN
HEDENDAAGSE PRIMITIEVEN

AIR BIEKORF 5.0

SLUIT[ER]TIJD

Brugge bruist van het artistieke talent.
Het schrijft, creëert en musiceert. De
expo ‘Hedendaagse Primitieven’ belicht
veertig artiesten met een stevige Brugse
link in een unieke setting. Alex Vanhee
fotografeerde hen, Benedikte Van Eeghem
nam de interviews af.

Huiskunstenaar Sylvie De Meerleer
is de vijfde ‘artist in residence’ van
Cultuurcentrum Brugge. Zij realiseerde
een kunstwerk op de muur die leidt naar
Theaterzaal/Exporuimte Biekorf. Het
kreeg de titel ‘The Wall is as Soft as Lace’.
Zoals elk jaar laat het Cultuurcentrum
iedereen die dat wil een antwoord
formuleren op dit basiswerk. Ook nietbeeldende kunstenaars zoals muzikanten
en dichters gingen deze uitdaging aan.

De coronacrisis heeft een enorme
impact op onze mooie stad en op alle
aspecten van onze samenleving. Stad
en Cultuurcentrum Brugge geven deze
situatie een plaats in het stadsbeeld met
een fotografieproject in de openbare
ruimte.

De geportretteerde auteurs, acteurs,
musici en beeldend kunstenaars zijn
rasechte stielmannen en stielvrouwen
die hun métier beheersen zoals de
Vlaamse primitieven dat in de vijftiende
en de zestiende eeuw al deden. De
hedendaagse primitieven ademen
dezelfde verfijning en bezieling uit.
De compilatie van teksten en beelden
ontdek je tot en met zondag 9 mei in DE
TANK en Exporuimte Burg, dagelijks
van 10.00 tot 17.00 uur. Werken van
de beeldend kunstenaars vullen deze
verrassende expo aan.
De toegang is gratis.
Exporuimte Burg, Burg 11, 8000 Brugge
De Tank, Burg 4, 8000 Brugge

Met het levensgrote muurwerk zet
De Meerleer haar fascinatie voor de
spiraalvorm en haar zoektocht naar
patronen in de natuur verder. De
tentoonstelling in Exporuimte Biekorf
toont een uitgebreide selectie van de
antwoorden daarop. Nog tot en met
zondag 30 mei, van donderdag tot en met
zondag telkens van 14.00 tot 18.00 uur.
Exporuimte Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8,
8000 Brugge
Gratis, maar reserveer je bezoek via
ccbrugge.be.

PATCHED
In deze moeilijke tijden vinden lokale
creatievelingen nog meer dan anders
een uitlaatklep in het creëren van
nieuw werk aan de hand van oude
materialen. Tot en met zaterdag 1 mei
verrassen de tweedejaarsstudenten
Cultuurmanagement van VIVES Brugge
je met de bijzondere tentoonstelling
‘Patched’ in de kelders van de Koninklijke
Stadsschouwburg (ingang via Jakob
van Ooststraat). Dagelijks kun je je er
van 11.00 tot 17.00 uur vergapen aan
prachtig huisgemaakt patchwork en
unieke upcycling. Persoonlijke verhalen
versterken het geheel.
Koninklijke Stadsschouwburg (kelders),
Vlamingstraat 29 (zijingang via Jakob Van
Ooststraat), 8000 Brugge
Gratis mits reservatie via brugotta.be

www.brugotta.be
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Op straat, in ziekenhuizen en
bejaardentehuizen en op allerlei andere
plaatsen laat corona zichtbare sporen
na. Aan de muur van de DuPont-fabriek
hangen zestig foto’s van de Brugse
lockdown, vastgelegd door verscheidene
Brugse fotografen. Een professionele
jury selecteerde de beelden uit meer dan
zeshonderd inzendingen.
Deze bijzondere tentoonstelling loopt nog
tot en met zondag 28 november.
Muur DuPont-fabriek, Komvest,
8000 Brugge
www.ccbrugge.be/sluitertijd

Nieuw!
Uitwijken Blijft…
Zes oude wagens rijden een buurtparkje in. De chauffeurs
stappen uit en denken even na hoe ze vandaag de wagens zullen
zetten. Even later klapt, schuift en rolt het mobiele cultuurhuis
open. Na enkele uren is alles klaar. Klaar om het publiek een
theatervoorstelling, een circusvoorstelling, een film, een
concert en workshops te presenteren. Klaar om gratis koffie,
thee en water aan te bieden. Klaar om een namiddag lang de
ruimte te geven aan het publiek en de artiesten om elkaar beter
te leren kennen.
Het programma loopt, iedereen geniet en onder een stralende
hemel ontstaan er babbels tussen buurtbewoners, passanten en
artiesten. Als de laatste noten van het concert zijn uitgedoofd,
wordt nog wat gekeuveld aan de bar om even later het parkje
terug te geven aan de konijnen.
Dit is Uitwijken in een notendop en zo gaat het al tien jaar. Deze
vertrouwde sfeer blijft ook in 2021, maar Uitwijken blijft dit jaar
iets langer hangen.

NORMAAL GEZIEN BLIJFT UITWIJKEN EVENTJES …

De barwagen is open, mensen verzamelen zich en vormen een
publiek voor de voorstelling. Na het applaus is de bar nog even
een ontmoetingsplaats en daarna wordt het weer rustig op het
plein.
Dit scenario herhaalt zich elke dag gedurende een week,
telkens op een ander plein of parkje in de Brugse rand. Want
Uitwijken reist op korte tijd naar verschillende buurten en laat
buurtbewoners laagdrempelig en dicht bij huis genieten van een
voorstelling. Alle voorstellingen zijn geschikt voor een divers
publiek en voor alle leeftijden.
Zo kennen we Uitwijken: gezellige, korte cultuur- en
ontmoetingsmomenten in een buurt.
In de winter strijkt Uitwijken in jouw buurt neer met een
vuurvoorstelling, in juli met een circusvoorstelling en in
september met een theatervoorstelling.

… MAAR DIT JAAR BLIJFT UITWIJKEN LANGER

Nieuw in de werking van Uitwijken dit jaar worden de langere
aanwezigheden in een buurt. Op elk van de vijf pleinen blijft
Uitwijken een maand lang staan. Ook de nieuwe bureauwagen
gaat mee. Op die manier kan de Uitwijkenploeg vanop locatie
werken en via ontmoetingsmomenten en losse babbels de
bewoners en passanten beter leren kennen. Zo kunnen ze
iedereen ook beter informeren over wat er wanneer te zien is.
Uitwijken blijft garant staan voor gratis theater, film, muziek,
workshops en circus. Tijdens het laatste weekend beleef je een
bundeling van het programma, maar ook de weken daarvoor kun
je genieten van ontmoetingsmomenten en voorstellingen.
Niet enkel de buurtbewoners maar ook het trouwe
Uitwijkenpubliek is bijzonder welkom om al dit nieuws te
ontdekken. Dit jaar geniet je van de programmatie op meer
momenten.
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Benieuwd naar het programma, de data en de locaties? Schrijf je
in op de nieuwsbrief via www.uitwijken.be en volg Uitwijken via
Facebook en Instagram.
Voor extra info mail je naar info@uitwijken.be of kom je langs op
een van de Uitwijkenmomenten.
Uitwijken is een project van de culturele wijkwerking van
Brugge Plus.

Triënnale Brugge 2021: TraumA
VAN ZATERDAG 8 MEI TOT EN MET ZONDAG 24 OKTOBER 2021
Triënnale Brugge brengt om de drie jaar hedendaagse kunst en architectuur naar Brugge. Voor
de derde editie gaat ‘Triënnale Brugge 2021: TraumA’ onderhuids op zoek naar de verborgen
dimensies van de stad. Voor velen is Brugge een droombestemming, een ogenschijnlijk perfect
plaatje. Maar is dat ook zo? Heeft de schitterende medaille die Brugge is ook een keerzijde? En
durven we die te laten zien?
Met die vraag gingen dertien nationale en internationale kunstenaars en architecten aan de
slag. Ze gingen op zoek naar het leven achter de statige façades, hoe Brugge wordt beleefd én
geleefd. Hun artistieke ingrepen vormen een spoor van verbeelding en verwondering. Ze voeren
je mee naar plekken die laveren tussen droom en realiteit, tussen waan en werkelijkheid.

1. AMANDA BROWDER (US): Happy Coincidences
Verversdijk 16
Tussen de bakstenen van de brug aan de Verversdijk, over
het kanaal en aan de gevel van het Europacollege ontdek je
een kleurrijk palet van vormen en vlakken. Amanda Browder
creëerde deze textielinstallatie samen met de Bruggelingen.
2. NADIA KAABI-LINKE (TN | UA | DE): Inner Circle
Burg
Deze cirkelvormige bank schittert aantrekkelijk in het
zonlicht, maar is bezet met scherpe pinnen. Het lijkt alsof
je niet welkom bent. Met deze installatie onderzoekt Nadia
Kaabi-Linke de balans tussen erbij horen, er niet bij horen,
zich gewenst of uitgesloten voelen.
3. JON LOTT (US): The Bruges Diptych
Gouden Handrei | Gouden Handstraat 14
Aan deze rei zou ooit het huis van Jan van Eyck hebben
gestaan. Dit bracht Jon Lott op het idee van een
architecturaal tweeluik dat bestaat uit zijn eigen constructie
en de achtergevel van het huis aan de waterkant. Hier wordt
een spel gespeeld tussen wat je ziet en wat achter de gevels
schuilt.
4. JOANNA MALINOWSKA & C.T. JASPER (PL | US): Who is
afraid of Natasha?
Begijnhof
Middenin het historische Begijnhof doemt uit het niets
een monument op. Wie is Natasha? Een verpersoonlijking
van een regime dat jarenlang zijn bevolking onderdrukte?
Een anonieme vrouw met een heel eigen verhaal? Of een
herinnering aan vervlogen jeugdjaren? Een ding staat vast: ze
is niet vergeten.
5. NADIA NAVEAU (BE): Les Niches Parties
Augustijnenrei 7
Langs dit minder bekende stuk rei waaien spiegelende
maskers met kleurrijke linten je toe. Ze geven je een instant
vrolijk gevoel. Gastvrij en dromerig. Het decoratieve patroon
doet denken aan het typisch Brugse kant.
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6. NNENNA OKORE (US | NG | AU):And the World Keeps Turning
Poertoren, Begijnenvest
Ook Nnenna Okore liet zich inspireren door Brugges
bekendste stof: kant. Een zachte rode laag wordt rondom de
bakstenen toren gespannen. Organische vormen, gemaakt
uit weerbestendig PVC, zetten de architectuur in de kijker en
geven dit laatmiddeleeuwse monument tijdelijk een andere
aanblik.
7. HENRIQUE OLIVEIRA (BR): Banisteria Caapi (Desnatureza 4)
Augustijnenrei | Pottenmakersstraat 1
Over de archeologische restanten van de allereerste
middeleeuwse stadsomwalling kruipen wortelstructuren
omhoog. Maar laat je niet misleiden. De natuur is
gereconstrueerd met stroken multiplex, verzameld in São
Paolo en in Brugge. Kijken we verder dan wat er te zien is? Dé
vraag van deze triënnale.
8. HANS OP DE BEECK (BE): Danse Macabre
Sint-Maartensplein
Een draaimolen op ware schaal wordt tot stilstand gebracht
en overgoten met een monochrome grijze laag. Feestelijke
elementen die doen mijmeren naar onze kindertijd lijken
versteend. De vele details fascineren en nodigen uit om
nader te bekijken. Is alles wat het lijkt?
9. GREGOR SCHNEIDER (DE): BLACK LIGHTNING
Grootseminarie, Potterierei 72
Angst en verbeelding huizen in de kamers, kelders,
containers en gangen van deze kunstenaar. Je beweegt je
erdoorheen, maar wat ben je nu precies? Toeschouwer?
Deelgenoot? Of indringer? Zodra je binnen bent, verhullen
de muren wat erachter ligt en vergeet je even wie en waar je
bent.

10. LAURA SPLAN (US): Disentanglement
Museum O.L.V. ter Potterie, Potterierei 79b
Gesloten op maandag
Laura Splan is als biologe en kunstenares gefascineerd door
virussen en bacteriën. Geweven kantwerkjes, grillige tapijten
of digitale animaties zijn te zien tussen de museumcollectie.
Wetenschap, zorg, religie en fictie kruisen elkaar hier op de
dunne lijn tussen leven en dood.
11. GIJS VAN VAERENBERGH (BE): Colonnade
Baron Ruzettepark
In gebouwen zijn zuilen structurele elementen. Hier worden
ze echter kriskras door elkaar geplaatst en geklemd tussen
een vloer en een plafond. De installatie wordt een plek om
even in te verdwalen, een artificieel bos vol stalen kolommen,
midden het groen.
12. ADRIÁN VILLAR ROJAS (AR): From the series Brick Farm
Diverse locaties in Brugge en Zeebrugge
In samenwerking met Beaufort
Her en der in Brugge vind je verlaten nestjes terug. Zijn ze
authentiek of bewerkt? Het antwoord blijft in het midden.
De kleine interventies maken de verbinding tussen mens
en natuur, tussen Brugge en Zeebrugge, waar de bevolking
openstaat voor nieuwe bewoners.
13. HÉCTOR ZAMORA (MX): Strangler
Tuin Gezellehuis, Rolweg 64
Rond een grote alleenstaande boom weeft een kille, ijzeren
stelling zich als een tropische slingerplant naar boven. De
spanning tussen mens en natuur wordt hier voelbaar. Klim
zelf naar boven voor een unieke ervaring.
EXPO: DE POREUZE STAD
Poortersloge, Kraanrei 19
Naast de interventies in de stad, loopt in de Poortersloge
ook een groepstentoonstelling met werk van verschillende
hedendaagse kunstenaars. Het thema ‘TraumA’ wordt
er verder uitgepuurd. De kunstenaars tonen hun kijk
op de wereld, de mens en de architectuur, die nu eens
gefragmenteerd of verwrongen, dan weer dichterlijk of
paradijselijk is. Een veertigtal sculpturen, foto’s, tekeningen,
schilderijen en video’s nemen je mee in een wereld die
verwondert, kerft en zalft.

NAAIDAGEN
Naai mee aan de installatie van Amanda Browder
Heb je zin om mee te werken aan een van de kleurrijke
kunstwerken van Amanda Browder? Sluit dan aan op de
open naaidagen in mei: elke dag van 10.00 tot 18.00 uur,
behalve op maandag.
Houd voor meer info www.triennalebrugge.be goed
in het oog. Je vindt er de meest recente richtlijnen,
aangepast aan de geldende coronamaatregelen.
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EVENEMENTEN
Naast het kunsten- en architectuurparcours belichten
lezingen, debatten, filmvertoningen en andere
evenementen Triënnale Brugge 2021 op een originele
manier. Bekijk het programma op
www.triennalebrugge.be en laat je inspireren.
RONDLEIDINGEN
Beleef Triënnale Brugge 2021 met vrienden, familie
of collega’s en boek een rondleiding in groep of sluit
individueel aan bij een van de wekelijkse wandelingen.
Een gids neemt je mee doorheen de binnenstad en
dompelt je onder in het verhaal van TraumA en de
artistieke installaties op de route. Je kunt kiezen uit
verschillende formules, te voet of per fiets.
Ook voor gezinnen en scholen is er een aanbod op maat.
Alle info en reservaties via www.triennalebrugge.be
STAP MEE
Sluit individueel of in een kleine groep aan bij een
vaste begeleide wandeling langs het parcours. De
rondleiding vindt wekelijks plaats op woensdag en
zondag om 14.00 uur. Afspraak aan het infokantoor
Markt (Historium). Inschrijven kan via de website of ter
plaatse. Het aantal plaatsen is beperkt.
Ook voor gezinnen (met kinderen van 5 tot 10 jaar) is er
op zondag telkens om 14.00 uur een aangepaste ‘Stap
mee’-wandeling.
DOE-KAARTEN VOOR KINDEREN (6-12 jaar)
Download je Triënnale Brugge-doe-kaarten via de
website of haal ze vanaf 8 mei af in een van de Triënnale
Brugge-infopunten. Ga zelf creatief aan de slag!
ONDERWEG?
Kom meer te weten over hedendaagse kunst en
architectuur in Brugge, de geschiedenis van de stad
en Triënnale Brugge in een vijfdelige podcast. Gratis te
beluisteren op www.triennalebrugge.be.
Triënnale Brugge 2021: TraumA
Van zondag 8 mei tot en met zondag 24 oktober 2021
Elke dag van 10.00 tot 18.00 uur (inclusief feestdagen)*
Brugse binnenstad en Zeebrugge
Gratis
*Museum O.L.V. ter Potterie is gesloten op maandag en
volgt van dinsdag tot en met zondag de openingsuren
van Triënnale Brugge.
www.triennalebrugge.be | @triennalebrugge |
#TRIBRU21
Triënnale Brugge is een samenwerking tussen Brugge
Plus vzw, Musea Brugge, Kenniscentrum vzw en
Cultuurcentrum Brugge in opdracht van Stad Brugge.
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Stad aan de slag
FILIP STROBBE,
CENTRUMVERANTWOORDELIJKE VACCINATIECENTRUM
In het normale leven is Filip directeur van
Cultuurcentrum Brugge, maar door de coronacrisis
zijn de Koninklijke Stadsschouwburg en de andere
cultuurzalen gesloten. Daarom vervult hij tijdelijk de rol
van verantwoordelijke voor het vaccinatiecentrum.
“Cultuurcentrum Brugge staat mee in voor de organisatie
van het testcentrum in Daverlo. Vanuit die ervaring werd
mij gevraagd om het vaccinatiecentrum op poten te zetten.
Ik coördineer er alle logistieke aspecten, maar achter de
schermen houdt een heel team zich bezig met veiligheid,
mobiliteit, administratie, financiën, ICT en zo meer.
Het medische luik is in handen van een dokter en een
apotheker.”

“Wie zich laat inenten,
toont zich bijzonder solidair”
“Zodra we een levering vaccins krijgen, moeten die zo snel
mogelijk worden toegediend. Voor de Bruggelingen zijn
we een belangrijke stap op de terugweg naar een normaal
leven. Deze vaccinatiecampagne is een van de grootste
reddingsoperaties van de afgelopen decennia. Het is de
sleutel naar de uitweg uit deze crisis. Wie zich laat inenten,
toont zich bijzonder solidair. Je beschermt niet alleen jezelf,
maar ook alle mensen die in je buurt komen. Iedereen die
het vaccin krijgt, is opgelucht. Dat zie je heel vaak. Tevreden
Bruggelingen: daar doen we het voor.
We starten elke dag om 7.00 uur met de voorbereidingen.
Van 8.00 tot 18.00 uur wordt er non-stop gevaccineerd.
Daarna moeten we alle gegevens invoeren in een nationale
databank. Tussendoor komen er leveringen binnen, maken
we uitnodigingen op en bieden we het hoofd aan allerlei
onverwachte problemen. Dankzij een unieke samenwerking
van creatieve, technische, medische en organisatorische
krachten zullen we in onze opzet slagen. We leren al doende
en dat maakt het ongelofelijk boeiend.
Iedereen die hieraan meewerkt, heeft onmiskenbaar
veel talenten op hun terrein. Om het met een orkest te
vergelijken: dat de som van al die individuele muzikanten
soms magisch klinkt, heeft weinig met de dirigent te maken.
Wel met een soort elektriciteit die in de lucht hangt en het
beste in iedereen naar boven haalt. Daar de poëzie van
inzien, vormt een tegengewicht voor de negativiteit die in
deze crisis soms al te luid weerklinkt.”

42

Bescherm jezelf
en je omgeving.
KIJK VOOR MEER INFO OVER COVID-19-VACCINATIE OP
LAATJEVACCINEREN.BE &
WWW.BRUGGE.BE/VACCINEREN
TEL. 050 44 8000
43

V.U. COLIN BEHEYDT, ALGEMEEN DIRECTEUR STAD EN OCMW BRUGGE, BURG 12, 8000 BRUGGE | ONTWERP: CEL CREATIE - STAD BRUGGE

Blijf de coronamaatregelen volgen.

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

DE UITNODIGING

COVID-19: HOE
VERLOOPT HET
VACCINATIEPROCES?

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

HOE BEREIK JE HET
VACCINATIECENTRUM?

TOEGANG TOT HET
VACCINATIECENTRUM

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

•
•
•
•
•

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

NAAR DE
VACCINATIELIJN

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

DE VACCINATIELIJN

De vaccinatielijn bestaat uit vier stappen.

C

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

3

STAP 4: DE REGISTRATIE VAN HET VACCIN

4

Na afloop krijg je een vaccinatiekaart.

DE WACHTRUIMTE
NA HET VACCINEREN

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

Dit nummer ging in druk op 9 april. De info kan intussen aangepast zijn.
Voor de meest recente gegevens raadpleeg je www.brugge.be/vaccineren.
Heb je speciale noden? Neem dan vooraf contact op met het Huis van de Bruggeling via 050 44 8000 of
vaccinatie@brugge.be.
Vaccinatiecentrum - schaatspiste Boudewijnpark: Alfons De Baeckestraat 12, 8200 Sint-Michiels
050 44 8000 | vaccinatie@brugge.be | www.brugge.be/vaccineren | www.laatjevaccineren.be
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51°13’03.0”N 3°10’51.1”E
De Brugse rand is rijk aan groen gebied. Bij het optrekken van de ochtendnevel geeft de natuur haar
geheimen prijs. Dan is het er volop genieten van het uitgestrekte, rustgevende landschap.
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Projectsteun
in het Zuiden
Wat eind 2019 begon met een geïsoleerde uitbraak van Covid-19
in het Chinese Wuhan, groeide in maart 2020 uit tot een
wereldwijde pandemie. De coronacrisis stelde ons meteen voor
nieuwe uitdagingen op het vlak van gezondheidszorg, onderwijs
en sociale bescherming. Eens te meer werd duidelijk dat
internationale solidariteit van cruciaal belang is om armoede en
ongelijkheid de wereld uit te helpen.
Brugge is een warme en solidaire stad. Dat uit zich onder
meer in de ondersteuning die de Stad geeft aan verschillende
Bruggelingen die projecten opzetten in het Zuiden.
In 2020 ontving het stadsbestuur twaalf duurzame
projectaanvragen van geëngageerde stadsgenoten. Acht van deze
initiatieven bevinden zich in Afrika, drie in Azië en een in LatijnsAmerika. Alle projecten hebben aandacht voor de zeventien
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Daartoe behoren onder
meer een betere gezondheidszorg, kwalitatief onderwijs en
goede sanitaire voorzieningen.

Brugge scoort als fairtradestad
Zaterdag 8 mei is het Internationale Dag van de Fair Trade. Het is
een hoogdag voor alle 2080 fairtradesteden. Brugge is een trotse
FairTradeGemeente, met de hoogst mogelijke score (A) op de
Fair-O-Meter. Deze nationale monitoringstool gaat na op welke
manier een stad of gemeente haar engagement voor eerlijke
handel opneemt.
Enkele voorbeelden:
- Voor de hele stadsorganisatie heeft het stadsbestuur aandacht
voor eerlijke handel. De Stad neemt sociale, ecologische en
ethische principes op in het duurzame aankoopbeleid.
- Stad Brugge schenkt fairtradedranken op vergaderingen en
recepties.
- De Stad bouwt een duurzame voedselstrategie uit, samen met
lokale horeca, handelaars en organisaties.
- Stad Brugge erkent scholen die werken rond eerlijke handel.
- Het stadsbestuur draagt campagnes als Fairtrade@Work en
Week van de Fair Trade uit.
- De Stad zet acties op en werkt samen met vrijwilligers en
lokale partners die eerlijke handel een warm hart toe dragen.
Deze score is het resultaat van de vele kleine en grote acties
van de verschillende stadsdiensten samen met geëngageerde
horeca-uitbaters, winkels, scholen, ondernemingen en
verenigingen. Ze vormen een krachtige hefboom om eerlijke
handel vanzelfsprekend te maken.
www.brugge.be/fairtrade
www.fairtradegemeenten.be

48

Voor het beoordelen van deze projectaanvragen kan ons
stadsbestuur rekenen op de expertise van het Brugs Fonds
voor Ontwikkeling en Samenwerking (BFOS). De leden van het
BFOS beoordelen de ingediende aanvragen. Ze schenken extra
aandacht aan de duurzaamheid van een project.
Al deze acties worden dit voorjaar gebundeld in een jaarverslag.
Je kunt een exemplaar aanvragen door je adresgegevens te
bezorgen aan de Noord-Zuiddienst.
Wil je zelf een project opzetten? Contacteer de Noord-Zuiddienst
en verneem hoe je projectsteun kunt aanvragen, wat de
voorwaarden zijn en welke documenten je nodig hebt.
www.brugge.be/projectsteun-in-het-zuiden
noordzuiddienst@brugge.be

Projectsteun in het Zuiden
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Tussen 2000 en 2020 ondersteunde de Stad 228 projecten in het Zuiden.
Deze acties werden opgezet door geëngageerde Bruggelingen en Brugse organisaties.

126 in Afrika

38 in Azië
53 in Latijns-Amerika
11 in Europa

De meeste in DR Congo 53 , Nigeria 14 , Kameroen 11 en Oeganda 11 , maar
ook in Benin 2 , Burkina Fasso 1 , Burundi 7 , Ethiopië 2 , Gambia 3 , Kenia
Mozambique 5 , Rwanda 3 , Senegal 6 , Tanzania 5 , Togo 10 , Zambia 2
en Zuid-Afrika 2
De meeste in Nepal 18 , de Filipijnen 6 , India 4 en Bangladesh
maar ook in Cambodja 2 , Libanon 1 , Mongolië 2 en Vietnam

3

De meeste in Peru 12 Ecuador 9 , Bolivië 8 en Brazilië 8 , maar ook
in Colombia 2 , El Salvador 4 , Guatemala 6 , Haïti 2 en Nicaragua
In Albanië

6

en Bosnië

8 in Afrika

In DR Congo

3

, Kameroen

2

3 in Azië

In Cambodja

1

, Libanon

en Nepal

1 in Latijns-Amerika

In Peru

1

2

,

De stedelijke
projectsteun
voor 2020
bedroeg
55.000 euro

5

In 2020 ontving het stadsbestuur 12 aanvragen voor duurzame projecten.
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Meer info:
brugge.be/
projectsteun-inhet-zuiden

Van links naar rechts: Claudine Devos, Hannelore Debusschere, Wim Van Besien, Céline Savaete en Inge Rappe
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Interview
WIM VAN BESIEN, HANNELORE DEBUSSCHERE, CLAUDINE DEVOS, INGE RAPPE EN CÉLINE SAVAETE:
FOOD WINNERS-AMBASSADEURS
Wekelijks verspilt een Vlaams huishouden gemiddeld 1,7 kg vast voedsel en dranken. Op jaarbasis komt dit
neer op 88 kg per gezin of 37 kg per persoon. Het vermijden van voedselverlies is een belangrijk thema in
Bruggesmaakt, de duurzame voedselstrategie van Stad Brugge en Brugs Food Lab. Met het project Food Winners
wil dit initiatief de huishoudelijke voedselverspilling met 30% terugdringen en op die manier CO2 besparen.
Daarom richt de Stad samen met de organisatie FoodWIN opleidingen in om ambassadeur te worden. Al vijftig
stadsgenoten namen hieraan deel. Ze slaagden erin om hun voedselverspilling met 65% terug te dringen. Zo
bespaarden ze in hun huishouden maar liefst 212 euro (en 6.344 kg CO2) per jaar.
JULLIE VOLGDEN VIJF MAANDEN DE OPLEIDING ALS AMBASSADEUR.
WAAROM?

CLAUDINE DEVOS Ik dacht: dit is echt iets voor mij. Ik leerde veel bij
en verspil nu al minder. Dat merk ik ook aan mijn portemonnee.
WIM VAN BESIEN Ik wou ook andere mensen over de streep trekken,
want we hebben allemaal een verantwoordelijkheid tegenover
onze planeet. De opgedane inzichten en eenvoudige tips moeten
we delen met andere mensen.
CÉLINE SAVAETE Eerst twijfelde ik omdat de opleiding wel wat tijd in
beslag nam. Na een paar dagen wist ik al: als ik dit niet doe, zal
ik er spijt van krijgen. Ik heb een passie voor duurzaamheid en
was blij dat er zo’n project bestond. Het vroeg wat van mijn tijd,
maar het was zeer boeiend en leerrijk.
INGE RAPPE Ik sluit me hierbij aan. Het boeit me ook enorm omdat
ik er dagelijks mee bezig ben.
HANNELORE DEBUSSCHERE Ik vroeg me af of ik het zou kunnen
combineren met mijn gezin. Omdat we op verschillende vlakken
bezig zijn met duurzaamheid, ging ik ervoor. Achteraf gezien
vond ik het geen extra inspanning. Het is enkel een gewoonte die
je moet opbouwen. Ik kan het alleen maar aanraden.

EEN VAN DE EERSTE OPDRACHTEN WAS METEN HOEVEEL JE VERSPILT.
SCHROK JE DAARVAN?

I. RAPPE Ik was verbaasd dat het nog zo veel was, want vanuit
mijn werkervaring weet ik nochtans hoe ik verspilling moet
tegengaan.
W. VAN BESIEN Het was ongeveer wat ik verwachtte, maar ik was
wel verbaasd hoe snel brood bij de restjes terecht kwam. Ik ben
bewuster gaan plannen en aankopen. Het zijn kleine beetjes
maar van alle resultaten samen val je echt achterover.
C. SAVAETE Ik was ook verrast omdat we meestal denken dat het
niet zoveel is. Als je het op jaarbasis bekijkt, schrik je wel van het
totaalgewicht dat je weggooit.
H. DEBUSSCHERE Eten belandt hier bijna nooit in de vuilnisbak, maar
als je ziet wat we precies het meest verspillen, zet je dat aan het
denken.
C. DEVOS Ik stond er eigenlijk niet bij stil, maar ik was geschrokken.
Als we met 500 of 5.000 zullen zijn, zullen we een gigantisch
verschil maken.

www.foodwinnersbrugge.be
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DE VOLGENDE DEELNEMERS ZULLEN DEZELFDE TIPS KRIJGEN ALS JULLIE.
WAS HET MOEILIJK OF NAM HET VEEL TIJD IN BESLAG OM DIE TE VOLGEN?

C. DEVOS Veel tijd kost het niet. Je moet gewoon letten op de kleine
dingen.
H. DEBUSSCHERE Het plannen is de belangrijkste factor. Je moet je
mentaliteit veranderen en bewust omgaan met wat en hoe je
kookt of koopt. Tijd is zeker geen struikelblok.
C. SAVAETE Ik vond de tips heel toegankelijk. Je leert veel bij en je
mentaliteit verandert stapsgewijs.

WAS JE VERBAASD BIJ DE TWEEDE METING?

C. SAVAETE Ik dacht dat het geen groot effect zou hebben, maar ik
was echt verbaasd. Mijn familie let er nu ook meer op.
H. DEBUSSCHERE De tweede meting viel in een ander seizoen dan
de eerste, maar er was wel degelijk een verschil. De kinderen
pikken deze levenswijze ook onbewust op en we praten erover.
W. VAN BESIEN Ik voelde me schuldig omdat ik nog wat verspilde,
maar toch waren de resultaten prima.
C. DEVOS Onze resultaten waren opmerkelijk beter omdat we er nu
bewuster mee bezig zijn.
I. RAPPE Ik was blij dat ik minder verspilde. Door ermee bezig te
zijn, let ik er meer op.

HEBBEN JULLIE EEN BOODSCHAP VOOR TOEKOMSTIGE DEELNEMERS?

I. RAPPE Doe mee voor jezelf, het milieu en je omgeving, want de
impact is groot.
C. DEVOS Doe mee, want je kunt er alleen maar bij winnen.
C. SAVAETE Het traject is toegankelijk en leerrijk en heeft een grote
impact.
W. VAN BESIEN Je doet de wereld en jezelf moeiteloos een plezier.
H. DEBUSSCHERE Sta er eens bij stil hoeveel je kunt besparen.

De ambassadeurs nodigen je uit om hun voorbeeld te
volgen. Stel je open voor hun boeiende uitdagingen, red
voedsel, bespaar geld, ontvang nuttige kooktips en win
leuke prijzen.
Je kunt nog tot en met donderdag 6 mei inschrijven op
www.foodwinnersbrugge.be. Daarna ontvang je via mail
gedurende vijf weken negen uitdagingen over kopen,
bewaren en koken.

Ontdek duurzaam lekkers
uit Brugge

Voer mee op de golf van
duurzame voeding

Brugge is bekend om zijn historische centrum, maar de tijd staat
hier niet stil. Nieuwe (en minder nieuwe) ondernemers maken
verrassende producten met een mooi verhaal. MOOOV wil tijdens
zijn festival deze verhalen aan jou vertellen. Niet alleen met
filmbeelden, maar ook met een festivalbox vol lokaal lekkers. Dit
jaar verloopt het filmfestival (grotendeels) online, van dinsdag
20 april tot en met maandag 3 mei. Met de MOOOV Festivalbox
geniet je thuis in alle rust en veiligheid van het filmaanbod.
Tegelijk leer je de verhalen en de producten kennen.

Hoe en vooral wat je eet heeft een invloed op het klimaat en op
onze toekomst. Binnen het Europese Project ‘Food Wave’ werkt
heel Brugge verder aan positieve verandering. Jouw hulp is
daarbij meer dan nodig.

De hele box ademt duurzaamheid. Hij is gebaseerd op de zeventien
duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties, de Sustainable
Development Goals (SDG’s). Verantwoorde consumptie en
productie (SDG 12) is daar een van. In Brugge zijn hiervan talrijke
voorbeelden te vinden. Enkele vind je in de MOOOV Festivalbox.
Als je geniet van een artisanaal snoepje van confiserie Zucchero
steun je ook de lokale economie (SDG 8). Wanneer je je popcorn
poft met maïs van Boer Bas, help je mee aan een beter klimaat
(SDG 13). Tijdens een volgende film kun je gerust een stukje Sjokla
eten, want de Stad en de Gilde van de Brugse Chocolatiers streven
naar een volledige eerlijke productie, zonder kinderarbeid en met
eerlijke lonen (SDG 10).
Ontdek zelf de rest van de box en al het goeds dat je ermee kunt
doen. Surf naar de website voor meer info.
www.mooov.be
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Wil je meewerken om onze stad stappen te laten zetten naar
meer duurzame voeding? Laat het weten via
bruggesmaakt.brugge.be of de sociale media (Food Wave Brugge).
Maak je klaar voor events, workshops, congressen en zo veel
meer.
www.brugge.be/foodwave
bruggesmaakt.brugge.be
Je vindt Food Wave Brugge ook op de sociale media.

Brugge: dé hernieuwbareGroene bedrijven geven
energiestad van Vlaanderen? Brugge energie
Brugge wil de uitstoot van CO2 op zijn grondgebied sterk
verminderen en dat lijkt steeds beter te lukken. Uit de evaluatie
van het klimaatplan 2020 blijkt dat de CO2-uitstoot tussen 2011
en 2020 naar schatting met meer dan is 10% gedaald. Dat is een
goede score in vergelijking met andere steden.
Nu de kentering is ingezet, komt het erop aan om deze positieve
evolutie vast te houden en de daling te versnellen. Intussen zijn
de krijtlijnen voor het klimaatplan 2030 uitgezet. Tegen 2030
willen we minstens 40% minder CO2 uitstoten. Dit kan door
minder fossiele brandstoffen te gebruiken en door meer lokale
zonne- en windenergie op te wekken.
Brugge mag gerust dé hernieuwbare-energiestad
van Vlaanderen worden genoemd. 30% van ons totale
elektriciteitsverbruik is lokaal opgewekte hernieuwbare
elektriciteit. Daarmee staat onze stad aan de kop van alle
Vlaamse steden.
Op klimaat.brugge.be vind je de evaluatie van het klimaatplan
2020 en de hoofdlijnen van het klimaatplan 2030. De website
bevat ook een link naar de brochure. Meer informatie over de
opmaak van het klimaatplan 2030 staat op
www.brugge.be/zorgenvoormorgen. Via deze site kun je ook een
klimaatgesprek aanvragen en ideeën of suggesties delen.
klimaat.brugge.be
www.brugge.be/zorgenvoormorgen

Enkele Brugse bedrijven slaan met de vzw ‘Brugge Geeft
Energie’ (BGE) de handen in elkaar om slimme keuzes te maken
voor de toekomst. Samen beogen ze een lager energieverbruik.
Bovendien willen ze die energie zo veel mogelijk zelf produceren.
‘Brugge Geeft Energie’ ging officieel van start in juni 2020. De
vzw werd opgericht door tien Brugse bedrijven en geniet de
steun van de Stad. BGE is een netwerk van Brugse ondernemers
die hun bedrijven CO2-neutraal willen maken. Kennisdeling en
samenwerking met kennisinstellingen zijn daarbij cruciaal. BGE
geeft advies op maat, zoekt naar innovatieve oplossingen en
begeleidt concrete energieprojecten.
Een jaar na de opstart kan Brugge Geeft Energie een
positief rapport voorleggen. Investeringen in zonnedaken
en warmtepompen en een slimme groene-energieaankoop
reduceerden de CO2-uitstoot van de BGE-bedrijven met maar
liefst 332,5 ton.
Intussen bestaat BGE uit zestien Brugse ondernemingen en het
aantal kandidaat-leden neemt flink toe. Heel wat lokale bedrijven
beseffen immers dat de ommezwaai naar een koolstofneutrale
toekomst onvermijdelijk is. Investeren in de juiste technologie en
e-mobiliteit is daarbij de boodschap.
Brugge Geeft Energie breidt het actieterrein nu uit naar
logiesverstrekkende bedrijven. Ook zij werden fel getroffen door
de coronacrisis. Op die manier helpt BGE ook de toeristische
sector om zich klaar te stomen voor een koolstofvrije toekomst.
Wil jij met jouw bedrijf toekomstgericht ondernemen en
investeren? Neem dan zeker een kijkje op
www.bruggegeeftenergie.be.
www.bruggegeeftenergie.be
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Fossielvrij je
Het klimaatwoning verwarmen adaptatieplan:
samen naar een
klimaatrobuuste
stad
Als we tegen 2050 volledig
klimaatneutraal willen zijn, moeten we
verwarmingssystemen op aardgas of
stookolie vaarwel zeggen. De verwarming
van woningen en gebouwen zorgt namelijk
voor bijna de helft van de CO2-uitstoot in
Brugge. Als Bruggeling kun je nu al mee
het verschil maken.

Je kunt de warmtevraag van je woning
sterk laten dalen door het dak, de vloer
en de muren te isoleren en het glas in
de ramen te vervangen. De dalende
energierekening zal de waarde en het
comfort van je woning verhogen. Op veel
plaatsen in Brugge kan de warmtevraag
enkel duurzamer worden door een
warmtepomp. Het voordeel van zo’n pomp
is dat je er vaak ook mee kunt koelen.
Zeker nu de zomers warmer worden, komt
dit goed van pas.

WIL JE JE WONING VERDUURZAMEN?

De kost, de premies (de Brugse
opknappremie en de premie van Fluvius) en
de CO2-reductie bij elke verduurzamende
maatregel staan in de Fossielvrije
Woningfolder. Deze folder vind je ook
op energieplatform.brugge.be. Via het
energieplatform kun je ook een afspraak
maken met een van de renovatiescanners
van de Cel Woningrenovatie. Op aanvraag
komt die een gratis renovatiescan
uitvoeren ter waarde van 350 euro. De
renovatiescanners staan ook na de scan
tot je dienst. Ze helpen met het vergelijken
van offertes en met het aanvragen van
premies.

Tijdens de zomermaanden zorgen hogere
temperaturen voor meer hittedagen
en meer hittegolven. Daarnaast valt
er meer en fellere neerslag, wat
voor afvoerproblemen zorgt rond
rivieren en riolen. Tegelijk zijn er meer
droogteperiodes, waardoor de kwaliteit
en de beschikbaarheid van water daalt.
Om een antwoord te bieden op deze
klimaatverandering zet de Stad in op
drie strategische thema’s: vergroening,
ontharding en slim regenwaterbeheer
(hergebruik, infiltratie, vertraagde afvoer,
gescheiden rioleringen …). Ook jij kunt
als Bruggeling hierin een belangrijke
bijdrage leveren.
Hoe en waarom ontdek je door deel
te nemen aan de digitale infoavond op
maandag 10 mei om 19.30 uur. Inschrijven
doe je via klimaatenmilieu@brugge.be. Op
10 mei krijg je de deelnamelink
in je mailbox.

IVBO-warmtenet
verwarmt ook
woningen
Brugge beschikt sinds 1982 over een
warmtenet. Dit warmtenet zet de
restwarmte van de afvalverbrandingsoven
van IVBO om in warmte voor de
verwarming van bedrijven en grote
gebouwen zoals het AZ Sint-Jan en het
Penitentiair Complex. Vanaf dit jaar
zijn ook individuele woningen op dit net
aangesloten. Dat is een primeur voor
Brugge en Vlaanderen.
Het gaat om 27 nieuwe woningen in de
wijk Duivekeet langs de Blankenbergse
Steenweg. De meeste daarvan zijn
eigendom van de Brugse Maatschappij
voor Huisvesting. Om de warmte in de
intussen bewoonde huizen te garanderen,
zorgt IVBO voor verschillende backupsystemen. Die vangen een eventuele
panne in de verbrandingsoven moeiteloos
op.
Deze aansluiting op het warmtenet
verlaagt de jaarlijkse CO2-uitstoot met
maar liefst 160 ton.
www.ivbo.be

klimaatenmilieu@brugge.be

energieplatform.brugge.be

Per woning is er een aftakking met twee buizen.
De ene buis brengt het warme water de woning
binnen en zorgt voor verwarming. De andere voert
het afgekoelde water weg.
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Wedstrijd
HOE HEET DE KLEDINGZAAK IN DE SINT-JAKOBSSTRAAT DIE
IN 2015 DE GOEIENDAGPRIJS WON?
Vijf winnaars krijgen elk een Cadeaubon Brugge ter waarde van
10 euro. Ze kunnen de bon uitgeven bij een deelnemende lokale
handelaar naar keuze. Meer info op cadeaubonbrugge.be.

ANTWOORD VORIGE VRAAG:
Maureen Vanherberghen interviewde auteurs en illustratoren
tijden het Jeugdboekenfeest.
De jeugdboekenpakketten werden verdeeld onder de winnaars.

Voornaam en naam
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Adres
E-mail en telefoonnummer
Antwoord wedstrijdvraag

Stuur je antwoord voor vrijdag 21 mei per mail naar
stadsmagazine@brugge.be of per post naar Communicatie &
Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge. Je kunt de antwoordstrook
ook deponeren in de brievenbus van het Stadhuis, Burg 12.

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

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

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

DE GELDENDE CORONAMAATREGELEN
ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE
ACTIVITEITEN IN DIT MAGAZINE. DIT
NUMMER GING IN DRUK OP 9 APRIL
2021. DE REGELS KUNNEN INTUSSEN
GEWIJZIGD ZIJN. ALLE INFORMATIE
WORDT DAN OOK ONDER VOORBEHOUD
GEPUBLICEERD.
DE MEEST ACTUELE INFO OVER DE
CORONARICHTLIJNEN VIND JE OP
WWW.BRUGGE.BE.
JE KUNT OOK BELLEN NAAR
050 44 8000 OF MAILEN NAAR
INFO@BRUGGE.BE.

ZOMERAGENDA ONLINE
DOOR CORONA VALT ER OOK DIT
JAAR GEEN ZOMERAGENDA VAN HET
STADSMAGAZINE IN JE BRIEVENBUS.
ER KOMT WEL EEN ONLINE
ALTERNATIEF. VANAF MAANDAG
7 JUNI VIND JE OP
WWW.BRUGGE.BE/ZOMERAGENDA2021
EEN OVERZICHT VAN DE BRUGSE
ZOMERACTIVITEITEN DIE DOORGAAN.

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.

