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019 nadert stilaan zijn einde. Meteen is het ook bijna een jaar geleden dat wij met de huidige beleidsploeg aan de slag gingen. We hebben de voorbije maanden hard gewerkt, veel
initiatieven genomen en diverse knopen doorgehakt. We namen onder meer een beslissing
over de nieuwe museumsite, startten met de bouw van het nieuwe beurs- en congresgebouw, bereikten een overeenkomst over de uitbreiding van de parking ’t Zand en creëerden
meer groenbeleving. Intussen gingen ook de parking Waggelwater, The Student Village en het
HuisvandeMens open.

Brugge en de
Bruggelingen
verdienen alleen
het allerbeste

Daarnaast bezochten we onder de noemer ‘buurt aan de beurt’ 24 Brugse buurten. We gingen met u in dialoog en namen uw gewaardeerde opmerkingen en suggesties mee. Wij vonden
de gesprekken alvast bijzonder leerrijk en de ontmoetingen hartverwarmend. In de komende
maanden vindt u de resultaten van deze buurtbezoeken in uw brievenbus.
Intussen zetten we ons beleid uiteraard onverminderd voort. Om Brugge leefbaar te houden, lanceerden we bijvoorbeeld een nieuwe strategie voor het toerisme en binnenkort is er Wintergloed.
Dit warme winterfestival bevat een innovatief nieuw lichtplan en een klimaatneutrale schaatspiste
die ons streven naar een duurzamere en milieuvriendelijkere stad in de verf zetten. De aandacht
voor duurzaamheid - op economisch, ecologisch, maar ook op sociaal vlak - moet voelbaar zijn
voor alle Bruggelingen. Tijdens de eindejaarsperiode worden om die reden acties opgezet die ook
de meer kwetsbaren onder ons niet in de steek laten.
Er ligt natuurlijk nog veel werk op de plank, maar ik verzeker u dat wij – en daarmee bedoel ik
alle Bruggelingen samen – op de goede weg zijn om Brugge nog socialer, (financieel) gezonder,
duurzamer, veiliger en levendiger te maken. Want Brugge en de Bruggelingen verdienen alleen
het allerbeste en daar gaan we voor.
Ik wens u alvast een prettig eindejaar toe. De nieuwjaarswensen spaar ik nog voor zondag
5 januari op de Burg. Ik hoop van ganser harte u daar te mogen ontmoeten!
Uw burgemeester,
Dirk De fauw
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BUURT AAN DE BEURT: SINT-KRUIS (NOORD)
Het laatste ‘buurt aan de beurt’-bezoek zit er al een tijdje op, maar het stadsbestuur blijft zich bekommeren om de mening
van de Bruggelingen. Daarenboven blijven de Brugse buurten een prominente plaats krijgen in het Stadsmagazine. Deze
keer is het noorden van Sint-Kruis aan de beurt.
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Sint-Kruis (Noord):
vlakbij het centrum, op een
boogscheut van de Polders

HANS DE VLIEGHER
Hans (68) is voorzitter van
buurtcomité ‘Brugse Metten’.
Hij is ook voormalig centrumleider
en medeoprichter van het centrum
voor bijzondere jeugdzorg 't Laar.
Met het buurtcomité Brugse Metten organiseert Hans heel wat activiteiten in zijn straat,
van een nieuwjaarsreceptie tot een toneelvoorstelling, een straatontbijt, een zangavond
of een tweejaarlijks zomerfeest.
Voor de vijftiende verjaardag van Brugse Metten
in 2021 hoopt Hans een evenement te organiseren met de ruimere buurt.
WAT VIND JE GOED AAN JE BUURT?
Dat de bewoners elkaar spontaan begroeten
en dat we elkaar ongedwongen kunnen aanspreken. De hele buurt laat elke bewoner zich
thuis voelen en de buren waarderen elkaar.
Hier is iedereen welkom.
WAT IS JE FAVORIETE PLEK?
Hoewel we dicht bij het stadscentrum wonen,
is het groen hier vlakbij. Als je even om de
hoek gaat, ben je aan het Zuidervaartje, een
prachtige plek.
WAAR BEN JE HET MEEST FIER OP IN
JE BUURT?
Dat iedereen het goed kan vinden met elkaar.
We hebben een erg fijne straat om in te wonen.
De pers noemde ons ooit de vriendelijkste
straat van Brugge en we kregen een bloempje
als netste straat. Mooi toch?
WAT WIL JE GRAAG VERANDEREN IN
JE BUURT?
Het zou geweldig zijn om in een woonerf te
wonen. De Brugse Mettenstraat is een straat
die zich daar bijzonder goed toe leent, want er
is geen doorgaand verkeer.
Deze mooie, stijlvolle straat ademt bovendien
de sfeer uit van de jaren 1920 en dat mag wat
mij betreft worden beschermd.

Gebied: vanaf de grens met de binnenstad, langs Damse Vaart-Zuid
tot aan de gemeentegrens met Damme en onderaan tot aan de Moerkerkse Steenweg.
LOPENDE EN GEPLANDE PROJECTEN
- Heraanleg Dampoortkwartier: Dampoortstraat (gedeeltelijk), Karel
van Manderstraat (ten zuiden van het Zuidervaartje), Zuidervaartje
(gedeeltelijk), Paradijsstraat, Sportstraat, Koolstuk, Julius Dooghelaan, Korte Sportstraat, De Tuintjes, Edestraat, Tuiniersstraat, Kloostermuur, Kartuizersmeers, Genadedal, Geralaan, Mantelstuk (gedeeltelijk), Wiedauwbos (gedeeltelijk) en Kartuizersstraat.
De voorbereidende studie loopt tot eind 2019 en het voorontwerp is in
opmaak.
- Feestelijke opening Bibliotheek De Zorge (na de renovatie, zie verder
in dit nummer).
- De Stad verkoopt de voormalige Sint-Franciscuskerk (Karel van Manderstraat) aan het schoolbestuur IMB Brugge/Mariawende Blydhove.
De bedoeling is om deze kerk te herbestemmen tot een multifunctionele zaal waar tijdens de schooluren kan worden gesport.
MOBILITEIT
- Er is sinds september 2018 een schoolstraat aan basisschool Mozaïek, Pastorieweg 4.
- Sinds september 2019 is parkeren in de Bisschopsdreef (van de Polderstraat tot en met Bisschopsdreef 17) niet meer mogelijk over een
lengte van 150 meter. Deze maatregel kwam er om de eiken uit 1762 te
beschermen en om het authentieke karakter van de dreef te bewaren.
VERENIGINGEN EN VRIJE TIJD
- Sportcomplex Gulden Kamer (Geralaan 809) omvat een gevechtsportzaal, een skatepark, een minipitch, outdoorfitnesstoestellen,
een speelplein en een speelbos. Op de buitenterreinen kun je onder
meer voetbal, baseball, krachtbal, cricket en rugby spelen. Er is ook
een vrij te betreden oriëntatieloopparcours.
- Sportpark Rust Roest (Zuidervaartje 3) heeft twee buitenterreinen:
een voetbalterrein en een trapveldje.
- De scouts van Don Bosco en de jongste takken van de zeescouts (11e
en 22e Fos De Boekaniers) zijn gevestigd in sportpark Gulden Kamer.
- Op www.brugse-buurten.be/buurten vind je de talrijke buurtcomités
die actief zijn in het noorden van Sint-Kruis.
- In dit gebied zijn veel sport- en aanverwante clubs. Een kleine greep
uit het aanbod: drie tennisclubs (KTK In ‘t Vrije, Witte Beer, TC Brughia), een padelclub, een rugbyclub, een voetbalclub (Dosko), een
cricketclub, een baseballclub, een petanquevereniging, een schuttersgilde, een hondenvereniging en een ruitersclub (Blauwe Zaal).
- De Brugse Zeehaven Mountainbikeroute loopt door deze buurt.
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DIENSTVERLENING
Gemeenteafdeling, gemeenschapshuis en
Bibliotheek De Zorge, Moerkerkse Steenweg 190
LOKALE POLITIE
Politiekantoor regio Oost contactpunt Sint-Kruis: Moerkerkse
Steenweg 190, 050 47 28 85, regio-oost@politiebrugge.be
Wijkagente Dampoortkwartier: Joke Buyck, 0471 13 75 36,
joke.buyck@police.belgium.eu
SCHOLEN
- School voor Buitengewoon Onderwijs De Polder,
Polderstraat 78, 050 69 26 24
- Kleuterschool Mozaïek afdeling Dampoort,
Karel van Manderstraat 115, 050 35 89 07
- Kleuter- en lagere school Mozaïek, Pastorieweg 4,
050 35 12 10
- Instituut Mariawende–Blydhove, Boogschutterslaan 25,
050 35 11 69
GEMEENSCHAPSWACHT
Marc Binard en Véronique Eggermont (tijdelijk, nieuwe
gemeenschapswacht vanaf begin 2020)
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SINT-KRUIS (NOORD)
5,58 km²
Sint-Kruis Noord heeft een
oppervlakte van 5,58 km².

3.086

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

Deze buurt telt 3.086 brievenbussen.

5.275
Er wonen 5.275 mensen.

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

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

www.brugge.be/buurtaandebeurt
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EINDEJAAR IN BRUGGE
GEEF EEN CADEAU MET EEN HART
Bij de kerstperiode horen ook cadeautjes. Ga in je zoektocht naar het
ideale geschenk zeker eens langs bij een bedrijf dat deel uitmaakt van
de sociale economie. Op die manier sla je twee vliegen in een klap.
Als je een ‘cadeau met een hart’ geeft, tover je immers niet alleen een
glimlach op het gezicht van de ontvanger. Je maakt er ook de makers
blij mee, want zij hebben het iets moeilijker op de arbeidsmarkt.
Maak je geliefden dus overgelukkig met een geschenkbon voor een
lunch bij Pas Partout (SOBO), een (vintage) cadeautje uit de kringwinkel (’t Rad) of een geschenkpakket met kruiden en siropen of Bulnas
Campa (ambachtelijk gebrouwen bier of gin met kruiden) van de Kruiderie (Footstep).
www.dekruiderie.be
www.sobo.be
www.dekringwinkel.be/trad

MIDWINTERFEEST
Het Midwinterfeest vindt dit jaar plaats op zondag 8 december, van
11.00 tot 19.00 uur. Dit evenement is een vaste waarde voor al wie van
een warme kerst houdt. De Balstraat in de authentieke Sint-Annawijk
- waar het Volkskundemuseum en het Kantcentrum liggen - vormt het
decor voor een sfeervolle kerstmarkt met ambachtelijke producten. Je
kunt er genieten van hapjes en drankjes en vindt er leuke snuisterijen.
Ontdek de rijke collectie van het Volkskundemuseum en laat je kinderen
zich creatief uitleven aan de knutseltafel. De museumherberg is een
gezellige plek om je op te warmen.
Ook het Kantcentrum en het Adornesdomein aan de overkant van de
straat zetten de deuren open. Er zijn expo's, demonstraties en workshops. In de Jeruzalemkapel kun je authentieke kerstliederen meezingen.
www.museabrugge.be
Adornesdomein, Peperstraat 3, 8000 Brugge
Kantcentrum, Balstraat 16, 8000 Brugge
Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Gratis
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EEN WARM EINDEJAAR VOOR
KWETSBARE BRUGGELINGEN
In de eindejaarsperiode hoef je in Brugge niet alleen thuis te zijn. Tussen kerst en Nieuwjaar nemen enkele verenigingen het heft in handen.
Ze organiseren een sfeervolle avond waarop de meest kwetsbare Bruggelingen welkom zijn.
KERST
De Zusters Maricolen en een team van vrijwilligers bieden op dinsdag
24 december een heerlijke kerstmaaltijd aan in Technisch Instituut Heilige Familie (Groenestraat 25, Brugge centrum). De deelnemers worden
uitgenodigd via het OCMW en opvangcentrum De Patio van het Rode
Kruis. In een multiculturele en open sfeer kunnen de gasten aanschuiven voor een feestmaal en een dansfeest. Deelnemen is gratis.
Meer info? Bel 050 67 55 80 of mail naar integraal@telenet.be.
Ook vzw Wieder – de Brugse vereniging waar armen het woord nemen viert weer kerst. Het samenzijn vindt plaats in de lokalen van de Christelijke Mutualiteit (Moerkerkse Steenweg 118, Sint-Kruis). Vanaf 19.00
uur kun je er genieten van een heerlijk menu en beleef je een geanimeerde avond. De deelnemingstarieven zijn nog niet gekend, maar er
zal een onderscheid worden gemaakt tussen volwassenen, kinderen tot
6 jaar en kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Wil je erbij zijn? Ga langs bij Wieder. Op dinsdag- en donderdagnamiddag er is zeker iemand aanwezig. Je kunt inschrijven tot half december.
OUDEJAAR
Kwetsbare Bruggelingen kunnen de jaarovergang naar 2020 vieren in
Sint-Leo-Hemelsdaele (Potterierei 11, Brugge centrum). De Liergemeenschap, CAW Noord-West-Vlaanderen en het Bisdom organiseren er
een feestelijke avond voor kansarme en/of alleenstaande Bruggelingen.
Op dinsdag 31 december openen de deuren om 18.30 uur. Bezoekers
krijgen een aperitief, een koud buffet met frietjes en een dessert met
koffie. Vrijwilligers kleden de avond in en tellen samen met de gasten af
naar het nieuwe jaar.
Voor dit gratis feest zoekt de organisatie nog extra vrijwilligers die willen mee-eten of een handje willen toesteken bij het buffet, de bar of de
afwas. Kandidaten mogen zich melden via oudejaar@delier.be. Ook voor
meer info kun je op dit adres terecht.
Integraal vzw, Rozendal 5, 8000 Brugge
integraal@telenet.be
050 67 55 80
Wieder vzw, Rozendal 3, 8000 Brugge
vzwwieder@hotmail.com
050 33 54 84
oudejaar@delier.be

brugge.be
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OOK IN DE WINTER
EEN PROPERE STOEP
Tijdens de winter kunnen sneeuw en ijs voor
gladde wegen en voetpaden zorgen. De Stad
doet er alles aan om problemen te voorkomen, maar ook jouw medewerking is belangrijk. Elke Bruggeling kan een gemeentelijke administratieve geldboete krijgen als hij of zij de stoep en de greppel
voor zijn of haar woning of perceel niet netjes houdt. Dat geldt ook
bij sneeuwval en ijzelvorming. Wie geen trottoir heeft, moet voor de
woonst een strook van 1 meter breed sneeuwvrij maken.
PARTICULIEREN KUNNEN STROOIZOUT KOPEN VOOR 70 CENT PER
10 KILO
Je kunt zakken strooizout kopen in het Huis van de Bruggeling, bij
Openbaar Domein-Stadsreiniging (Walweinstraat 20), in alle gemeenteafdelingen en in de containerparken in Sint-Michiels, Sint-Pieters
en Zeebrugge. Het zout is ook te koop in de gewone handelszaken. De
prijs kan daar hoger zijn.
KOOP HET ZOUT TIJDIG AAN
Je kunt het strooizout nog aanschaffen tot halverwege maart 2020.
Koop er genoeg en wacht niet tot het vriest. Meer info over de aanpak
van het strooien staat op www.brugge.be.
KUN JE JE STOEP NIET ZELF REINIGEN?
Ben je niet goed ter been en is zelf sneeuwruimen niet mogelijk? Vraag
hulp aan je buren, familie of poetshulp. Ben je ouder dan 75 jaar, kun je
niet zelf sneeuwruimen en heb je geen familie, buren of poetshulp die
dit voor jou kunnen doen, bel dan naar 050 44 80 66.
Ook wie vorig jaar al op de lijst stond en nu weer hulp wil, moet bellen.
Wacht niet tot het sneeuwt!

KERSTLOOP
Op vrijdag 6 december is er weer Kerstloop in Brugge. In zijn genre is
dit evenement al een aantal jaren het grootste van het land. Ook deze
negende editie steunt verschillende Brugse goede doelen.
Op de Markt start om 20.00 uur de 6 kilometer jogging. Om 20.45 uur
weerklinkt het startschot voor de 10 kilometerloop. Het parcours kronkelt door de binnenstad en eindigt op de Burg. Langs het traject zorgen
verschillende muziekgroepjes voor sfeer. Bij het inschrijven krijgen alle
deelnemers een armbandje en een kerstmuts met lichtjes.
Omkleden kan in de Stadshallen. Je kunt er ook je bagage veilig achterlaten.
Zoals elk jaar zullen de tickets de deur uitvliegen. Schrijf dus snel in!
www.lopenvoorhetgoededoel.be/nl/Kerstloop/info.php
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KERST BIJ KWIBUS
Tijdens de kerstvakantie mogen alle kinderen tussen 4 en 15 jaar meespelen met
Kwibus. Verwarmd door een muts en handschoenen kunnen ze ravotten op een van
deze vijf locaties:
Jeugdlokaal De Zandberg, ingang via Dries,
8310 Assebroek;
Basisschool De Triangel, Diksmuidse Heerweg 159, 8200 Sint-Andries (ook voor kinderen met een beperking);
Basisschool De Pannebeke, Ter Looigem,
8000 Sint-Jozef (ook voor kinderen met een
beperking);
Basisschool Sint-Michiels, Rijselstraat 71,
8200 Sint-Michiels;
Basisschool Sint-Leo, Blankenbergse Steenweg 217, 8000 Sint-Pieters.
Kwibus vindt plaats van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari, van 7.30 tot
17.30 uur. Op dinsdagen 24 en 31 december
sluit Kwibus om 13.00 uur.
Op woensdag 25 en donderdag 26 december
en op woensdag 1 januari is er geen Kwibus.
Vooraf inschrijven is niet nodig. Je mag gewoon langskomen. Een halve dag Kwibus
kost 2,5 euro, een volledige dag 5 euro. Vanaf
het derde kind geldt er een korting.
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus

brugge.be

EEN CULTURELE WINTER
ZONDER WINDSTREKEN
Voor wie 150 lentes te vieren heeft, hebben windstreken geen betekenis meer. Wat
meer is: de windstreken strijken dit seizoen
collectief neer op de breedtegraad van de
Koninklijke Stadsschouwburg.
Russische bromberen komen uit hun winterslaap en voeren je mee op een hartverwarmende wintertocht doorheen de muzikale tradities van hun thuisland. Het Don Kosakenchor
Russland zingt zich op zondag 1 december de
Slavische ziel uit het lijf, met stemmen die de
kilte verdampen met de verkwikkende kracht
van een stomende samowar.
Na een stevige streling langs de wereldbol,
gaat het enkele weken later richting de andere
kant van de evenaar. The Voices of Africa laten
je op woensdag 18 december kennismaken
met hun exotische erfenis vol warme klanken
uit township jive, gospel, bandit en mbaganga.
De betoverende stemmen verdienden hun
sporen bij legenden zoals African Queens en
Amarayoni, de betreurde Miriam Makeba en
Johnny Clegg en geliefde vaste waarden uit de
Lage Landen Stef Bos en Sioen.
Ergens halverwege de aanvriezende wereldzeeën laat het Ierse koor Anuna op vrijdag
20 december de stilste nachten over Brugge
neerdalen. Hun dromerige kerstrepertoire
put inspiratie uit gregoriaanse gezangen en
oude Keltische volksverhalen. Die worden
gecombineerd met bekende kerstklassiekers. Net als de lokale whiskey kruiden de
zangers en zangeressen van Anuna de dromerige meerstemmigheid met een milde
‘triple distilled’ melancholie.
Op oudejaarsavond blazen 150 genodigden
150 kaarsjes uit tijdens Het Bal 2020. Zoals
het vorige eeuw de gewoonte was, vormt de
statige foyer van de Koninklijke Stadsschouwburg het feestelijke decor voor een bruisend
eindejaarsbal. The Bruges Brothers smeren
hun draaitafels met swingende groeven van
een goede eeuw muziekgeschiedenis, toen
dansbaarheid nog een naam had: charleston,
wals, tango, quickstep, twist, pop en rock.
Ontdek alle voorstellingen op www.ccbrugge.be.
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RIJ #ZAD ZONDER
ALCOHOL EN DRUGS
TIJDENS DE FEESTDAGEN

Dat we niet dronken mogen rijden, zouden
we allemaal moeten weten. Maar wie drugs
of bepaalde medicatie gebruikt, is eveneens
een gevaar in het verkeer. Naast alcohol zorgen ook deze middelen ervoor dat je je ogen
niet meer op de weg kunt houden. Rijd dus
altijd nuchter met de wagen, de motor, de
(brom)fiets …
Ook deze eindejaarsperiode kun je deelnemen aan een van de preventieve blaasacties
van de ‘RIJ #ZAD zonder alcohol en drugs’campagne. Op verschillende evenementen in
de Brugse binnenstad kun je een preventieve
blaastest laten afnemen. Wie nuchter blaast,
krijgt een leuk gadget.
www.brugge.be/rijzonderalcoholendrugs

NIEUWJAARSDRINK OP
ZONDAG 5 JANUARI
Het stadsbestuur nodigt alle Bruggelingen uit op de jaarlijkse nieuwjaarsborrel van Stad Brugge. Die vindt plaats op
de Burg op zondag 5 januari 2020. Vanaf 11.45 uur is iedereen van harte welkom om mee te klinken op het nieuwe jaar.
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WEDSTRIJD WINTERVERLICHTING
Echte fans kijken reikhalzend uit naar de gezellige winterperiode die
binnenkort weer heerst in de vele Brugse straatjes. Daarbij horen ook
magische winterlichtjes.
Versier jij je gevel ook elk jaar met de mooiste verlichting of overweeg
je om dat dit jaar voor het eerst te doen? Neem dan zeker deel aan de
wedstrijd winterverlichting. Iedereen - handelsgebuurtekringen, individuele ondernemers of particulieren - kan meedoen. De woning/handelszaak moet wel in een van de volgende straten liggen:
Binnenstad
Academiestraat, Braambergstraat, Breidelstraat, Burgstraat, Dijver,
Dweersstraat, Eekhoutstraat, Eiermarkt, Ezelstraat, Geldmuntstraat,
Genthof, Gentpoortstraat, Gruuthusestraat, Guido Gezelleplein, Hallestraat, Hoogstraat, Huidenvettersplein, Jan van Eyckplein, Jozef
Suvéestraat, Katelijnestraat, Kuipersstraat, Langestraat, Mallebergplaats, Mariastraat, Markt, Muntpoort, Noordzandstraat, Onze-LieveVrouwekerkhof-Zuid, Oude Burg, Park, Philipstockstraat, Predikherenstraat, Rozenhoedkaai, Simon Stevinplein, Sint-Amandsstraat,
Sint-Jakobsstraat, Sint-Salvatorskerkhof, Smedenstraat, Steenstraat, Stoofstraat, ‘t Zand, Vismarkt, Vlamingstraat, Vrijdagmarkt,
Walplein, Walstraat, Wapenmakersstraat, Wijngaardstraat, Wollestraat en Zuidzandstraat.
Deelgemeenten
Zeedijk, Rederskaai, Oostendse Steenweg, Blankenbergse Steenweg, Scheepsdalelaan, Gistelse Steenweg, Torhoutse Steenweg,
Rijselstraat, Leiselestraat, Baron Ruzettelaan, Generaal Lemanlaan, Astridlaan, Maalse Steenweg en Moerkerkse Steenweg,
Dorpsplein (Dudzele), Sint-Lenardsstraat, Zeebruggelaan, Dudzelse Steenweg, Westkapelse Steenweg, Zwaanhofstraat, Heiststraat,
Sint-Donaasstraat, Stationsstraat en Walram Romboudtstraat.
PRIJZEN
Wie de wedstrijd wint in de categorie handelszaak krijgt 5.000 euro. Zowel de tweede als de derde in dit onderdeel mag rekenen op 2.500 euro.
De hoofdprijs bij de particulieren bedraagt 1.000 euro. De vijf particulieren die door de jury worden genomineerd, mogen elk rekenen op
500 euro.
INSCHRIJVEN
Je kunt inschrijven tot en met vrijdag 29 november. Dit kan enkel via
www.brugge.be/winterkerstverlichting.
De winnaars worden verwittigd voor dinsdag 24 december.
Alle deelnemingsvoorwaarden staan op www.brugge.be/wedstrijd-winterkerstverlichting.
#wintergloed
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Van vrijdag 22 november tot en met zondag 5 januari
zorgt het nieuwe festival Wintergloed voor een warme
winter in de binnenstad. Voor de invulling van het nieuwe concept werd rekening gehouden met een aantal
duurzame principes, verzameld in het Winterkompas.
Wintergloed moet zo een vernieuwende beleving bieden
die past bij het DNA van de stad en kwaliteit brengt voor
bewoners en bezoekers.
LICHTPARCOURS
Tijdens de winterperiode worden twee parcoursen uitgelicht met interactieve en dynamische lichtinstallaties. De
eerste wandeling loopt van het Stationsplein tot in het
Minnewaterpark. De tweede gaat van het Stationsplein via
het Albertpark tot ’t Zand. Het lichtontwerp werd getekend
door het Genkse bureau Painting With Light en is geïnspi
reerd op de rijke geschiedenis van de stad, vermengd
met de hedendaagse beleving en de toekomstvisie van
Brugge. Door een combinatie van lichtkunstinstallaties,
atmosfeerbelichting en projecties kunnen bezoekers zich
onderdompelen in een uitnodigende gloed van licht. Het
ontwerp ademt een warme sfeer uit, met licht dat steeds
rijker in kleur en hoeveelheid wordt naarmate het Minnewater en ’t Zand dichterbij komen. De sfeer en beleving
zijn voortdurend in beweging en worden overlappend opgebouwd. Bezoekers die de wandeling meermaals doen,
ontdekken zo telkens nieuwe elementen.
De lichtprojectie start elke dag om 15.30 uur en eindigt
om middernacht.
Vorig jaar zakten tijdens de hele kerstperiode ruim 1,3
miljoen bezoekers af naar Brugge, met gemiddeld 32.528
bezoekers per dag. Er waren negen dagen met meer dan
40.000 bezoekers en vijf piekdagen met meer dan 50.000
bezoekers. Het eindejaarsmobiliteitsplan zorgt ook dit
jaar voor een spreiding van de verkeersdrukte en een
vlotte bereikbaarheid van de stad. Je leest hier meer over
op pagina 16.
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www.brugge.be/wintergloed
#wintergloed
facebook.com/wintergloedbrugge en facebook.com/winterbarbrugge
instagram.com/wintergloedbrugge en instagram.com/winterbarbrugge
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Verspreid over de stad worden ook tal van kunstig versierde kerstbomen geplaatst. Als eindpunt van een van
de lichtparcoursen, krijgt ’t Zand ook lichtprojecties op de
gevels, een sfeervolle uitlichting van de bomen en zitelementen en organische, winterse lichtpatronen. Dezelfde
patronen zullen ook op de Markt te zien zijn en brengen
op die manier eenheid in het geheel.
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KERST- EN WINTERMARKT
Op de Markt en op het Simon Stevinplein vindt de traditionele kerst- en wintermarkt plaats. In de vele eet- en
drankkraampjes vind je een ruime selectie van lokaal lekkers. Het is ook dé plaats om een origineel, handgemaakt
of duurzaam kerstcadeau te kopen.
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De schaatspiste is van de hand van de wereldleider in ecologische kunstijsbanen, het Zwitserse Glice. Dit bedrijf
heeft zijn hoofdkantoor voor de Benelux in Brugge. Het
synthetische ijs is het enige op de markt dat een realistische kopie is van natuurijs. Het maakt gebruikSmedenpoort
van een
‘ijsbrekende’ ecologische technologie die het energie- en
waterverbruik van traditionele ijsbanen tot nul herleidt. De
piste wordt uitgebaat door vzw Koninklijke Brugse Zwemkring en zal open zijn van maandag tot en met donderdag
van 10.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 10.00 tot 22.00 uur,
op zaterdag van 11.00 tot 22.00 uur en op zondag van 11.00
tot 21.00 uur.
Het schaatsen kost 8 euro (standaardtarief), 6 euro
(groepstarief) of 5 euro (scholen). Scholen en groepen
kunnen reserveren via ijspiste@gmail.com.
Het laatste ticket wordt telkens een uur voor sluitingstijd
verkocht.
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MINNEWATER ALS WINTERSE ONTMOETINGSPLEK
Een deel van het lichtparcours loopt door het Minnewater,
waar ook de Winterbar en de kunstschaatspiste te vinden
zijn. De bijna 300 m² grote Winterbar met winterterras
wordt uitgebaat door vier enthousiaste Bruggelingen met
horeca- en eventervaring. Het gaat om Daan Masscho en
Bloedput
Justine Verbeke van Café Pistolet in Assebroek, Mathias
De Stecker van Siphon Brewing in Damme en Wouter
Puttemans, een ervaren eventcoördinator. Ze gaan voor
een duurzame invulling door te werken met lokale handelaars en met enkele labelhouders van Handmade In
Brugge. Voor de drank- en eetkaart kozen de vier voor een
verfrissende mix van niet-alledaagse producten. Smaak
primeert daarbij op naamsbekendheid. Verse warme en
koude pistolets met winters hartig en zoet staan eveneens op de kaart. De Winterbar zal dagelijks open zijn van
maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 22.00 uur, op
vrijdag van 10.00 tot 23.00 uur en op zaterdag en zondag
van 11.00 tot 23.00 uur.
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DUURZAAM EINDEJAARSMOBILITEITSPLAN
Met een efficiënt en duurzaam eindejaarsmobiliteitsplan slaan
het stadsbestuur, de politie en De Lijn dit jaar weer de handen in
elkaar om de verkeersdrukte en de bereikbaarheid van de stad
optimaal te organiseren. Het plan omvat onder meer de organisatie van twaalf autoluwe shoppingdagen met (dynamische) verkeersgeleiding, maximale promotie van de bestaande en de extra
rand- en P&R-parkings voor auto- en autocarbestuurders, extra
en gratis bussen van De Lijn en de inzet van extra shuttlebussen.
12 SHOPPINGDAGEN
December is de feestmaand bij uitstek. Straks vult de binnenstad
zich opnieuw met mensen op zoek naar cadeautjes voor familie,
vrienden en geliefden. Om het winkelen tijdens de eindejaarsperiode aangenaam te maken, is een gedeelte van de binnenstad
autoluw en het openbaar vervoer gratis tijdens de weekends van
7 en 8 december, 14 en 15 december, 21 en 22 december en 28 en
29 december. Deze regeling geldt ook op donderdag 26 en vrijdag
27 december en op donderdag 2 en vrijdag 3 januari, de eerste
officiële soldendag.
Dit jaar koos de Stad voor meer en een betere spreiding van de
shoppingdagen. Net zoals bij de autoluwe winkelstraten op zaterdag en elke eerste zondag van de maand, zijn de Zuidzandstraat,
de Steenstraat, de Geldmuntstraat, de Noordzandstraat, de Markt
en de doorsteek naar de Eiermarkt tussen 13.00 en 18.00 uur
voorbehouden voor voetgangers. Gemotoriseerd verkeer is er niet
toegelaten. Zolang de drukte het toelaat, krijgen fietsers en fietstaxi’s wel doorgang, net als hulpdiensten en (elektrische) rolstoelen gebruikt door personen met een motorische beperking.
Tijdens de shoppingdagen wordt de toegang tot de Zuidzandstraat
ontraden door de paaltjes aan de ventweg op de R30 en verkeersignalisatie op de Koning Albert I-Laan vanaf de Unescorotonde.
Indien strikt nodig kan een klein aantal vergunninghouders stapvoets rijden in de Zuidzandstraat.
Taxi’s zijn ook niet toegelaten in de autoluwe zone. De taxistandplaatsen op de Markt worden tijdens de shoppingdagen van 13.00
tot 18.00 uur tijdelijk verplaatst naar de laad- en loszone in de
Wollestraat (Oude Burg rechtsaf). De taxistandplaatsen in de Vlamingstraat blijven wel bereikbaar.
De centrumshuttle volgt van zaterdag 23 november tot en met
zondag 5 januari (duur van de kerst- en wintermarkt) een licht
aangepast traject. De belangrijkste wijziging daarbij is de vervanging van de halte Markt door een nieuwe halte op de laad- en
loszone in de Vlamingstraat aan het kantoor van Fintro.
Tijdens de shoppingdagen zijn de centrumparkings Zilverpand en
Biekorf tussen 12.00 tot 18.00 uur niet bereikbaar voor bezoekers,
maar wel voor abonnementhouders. De andere ondergrondse
parkings zijn gewoon toegankelijk.
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WAGEN THUIS OF AAN DE RAND DANKZIJ GRATIS (SHUTTLE)
BUSSEN
Het stadsbestuur wil het langparkeren op straat in de binnenstad
door niet-inwoners en bezoekers ontmoedigen. Wie met de wagen
komt en langere tijd wil parkeren, maakt best gebruik van de publieke ondergrondse parkings of - nog beter - de gratis rand- en
P&R-parkings (waaronder de recent geopende P&R Waggelwater).
Ook de gratis centrumshuttle, die rijdt tussen het Station en randparking L. Coiseaukaai, heeft zijn nut intussen meer dan bewezen.
Tijdens de drukke eindejaarsperiode is het gebruik van deze parkings en het openbaar vervoer extra belangrijk. Daarom doen
de parkings van Vives en het AZ Sint-Jan tijdens de shoppingdagen opnieuw dienst als extra P&R-parkings. Bovendien zorgen het
stadsbestuur en De Lijn op die dagen ook voor gratis openbaar vervoer op het volledige stadsnet.
De stadsbussen rijden tijdens de shoppingdagen volgens de reguliere dienstregeling. Inwoners van de deelgemeenten laten de wagen dus best thuis en kunnen de hele dag gebruik maken van de
gratis lijnbussen naar het centrum en terug. Eenmaal in het centrum volgen enkele bussen (lijnen 4 en 14) tussen 12.30 en 19.00
uur een alternatief parcours omdat de halte Markt wegvalt. Deze
bussen rijden wel in de Zuidzandstraat, maar draaien voor de SintSalvatorskathedraal rechtsaf. Geen nood: de haltes Stadsschouwburg, Sint-Salvatorskathedraal, Onze-Lieve-Vrouwekerk en Dijver
bevinden zich (dicht) bij het (winkel)centrum. Tijdens die dagen is
ook het gebruik van de belbus op Brugs grondgebied gratis.
Tussen 12.30 en 19.00 uur legt De Lijn extra gratis busritten in van
en naar omliggende gemeentes (Jabbeke, Zedelgem, Oostkamp,
Sijsele, Beernem, Loppem en Dudzele). Zo rijdt er minstens om het
half uur een bus.
Wie toch met de wagen komt, kan vanaf alle rand- en P&R-parkings
genieten van gratis openbaar vervoer, al dan niet versterkt door een
extra aanbod. De Lijn en de Stad voorzien bovenop het reguliere
aanbod immers extra gratis vervoer met pendelbussen van en naar

de P&R-parkings Vives en Steenbrugge. Vanaf deze terreinen rijdt
er op de shoppingdagen minstens elk kwartier een bus.
Tijdens de kerstperiode kan het ook op weekdagen erg druk zijn.
Enkele shoppingdagen werden daarom bewust al op weekdagen
ingepland. De gratis centrumshuttle zal de verwachte drukte mee
helpen opvangen. Het stadsbestuur zorgt voor extra shuttlediensten op maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 december tussen P&R Steenbrugge en halte Hof van Watervliet (Oude Burg).
Dit tussen 10.00 en 20.00 uur (op 24 december tot 18.00 uur) en
om de 15 minuten.
MET DE FIETS
Het gebruik van de fiets wordt maximaal gepromoot. De Stad raadt
mensen uit de omgeving aan om zoveel mogelijk met de fiets naar
het stadscentrum te komen. Wie met de fiets komt, kan die veilig
achterlaten in de mobiele fietsstallingen in de Mariastraat, aan de
zijkant van de Sint-Salvatorskathedraal en op de Burg onder de bomen. Fietsers kunnen uiteraard ook steeds gebruik maken van de
ondergrondse fietsparkings Markt en 't Zand. De gemeenschapswachten zullen fietsers wegwijs maken.
OUDEJAARSAVONDACTIE
Om het nieuwe jaar veilig in te zetten, staan er voor de feestvierders weer gratis bussen klaar. Dankzij het extra nachtaanbod van
De Lijn is er op Brugs grondgebied onafgebroken gratis openbaar
vervoer van 4.50 uur 's morgens op 31 december tot 7.00 uur
’s ochtends op nieuwjaarsdag.

www.delijn.be/brugge
070 220 200
www.brugge.be/wintergloed
www.brugge.be/parkeren
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PARKEREN IN BRUGGE VANAF 1 JANUARI 2020
AANPASSING TARIEVEN
Vanaf woensdag 1 januari 2020 worden de tarieven voor zowel het
straatparkeren in de binnenstad als het parkeren in de publieke parkings aangepast. Met de hogere tarieven voor het straatparkeren wil
het stadsbestuur het langparkeren op straat ontmoedigen. Stad Brugge
streeft immers naar een autoluwe binnenstad met zo weinig mogelijk
auto’s. Bezoekers die langere tijd in Brugge verblijven, parkeren hun
auto bij voorkeur in de publieke parkings.
Het stadsbestuur wil de tariefverhoging zo beperkt mogelijk houden.
Daarom zijn in samenspraak met Interparking en Alfapark enkele voordeelformules uitgewerkt.
UITBREIDING PARKINGS
Voor de Stad zijn de tariefverhogingen enkel aanvaardbaar als er wordt
geïnvesteerd in infrastructuur. Daarom wordt de langverwachte uitbreiding van de centrumparking Zand uitgevoerd, met een verhoging van de
parkeercapaciteit van 1.297 naar 1.932 parkeerplaatsen. De voorbereidende werkzaamheden zijn intussen gestart.
Daarnaast wordt in 2020 de P&R Lodewijk Coiseaukaai uitgebreid van
75 naar 165 parkeerplaatsen.
De nieuwe P&R Waggelwater aan het AZ Sint-Jan is intussen ook open
(zie p. 20).

P ZAND

P CENTRUMPARKINGS

Shop & Go
eerste uur gratis parkeren

Katelijne

Pcardhouder

PRAKTISCH
• alle bewoners van de binnenstad kunnen bezoekerscodes aankopen;
• 1 bezoekerscode = 0,25 euro voor 1 uur bovengronds parkeren
OF 1 euro voor 4 uur bovengronds parkeren;
• aankoop per 10 codes;
• maximum 360 uur per jaar;
• te gebruiken van 9.00 tot 20.00 uur, elke dag;
• de bezoekerscodes zijn geldig in de hele binnenstad, behalve in de
hoofdwinkel- en poortstraten.
OPGELET
Hulpbehoevende bewoners van de binnenstad die hulp krijgen van een
mantelzorger kunnen per kalenderjaar 640 uur aan bezoekerscodes
aankopen.
HOE AANVRAGEN?
• met een eID kaartlezer via www.brugge.be/parkeren;
• in de Parkeerwinkel van het Huis van de Bruggeling.

P STATION

P LANGESTRAAT

P OESTERPARKING

P STRAATPARKEREN

Gratis bus naar
centrum en terug

Pandreitje
Zilverpand

OPEN 7/7 - 24/24

OPEN 7/7 - 24/24

OPEN 7/7 - 24/24

OPEN 7/7 - 24/24

NIEUW: AANKOOP VAN BEZOEKERSCODES PER UUR
Bewoners van de binnenstad die bezoek krijgen van vrienden of familie
kunnen tegen een voordelig tarief speciale bezoekerscodes aankopen.
Vanaf 1 januari 2020 is het ook mogelijk om deze codes per uur te kopen
(in plaats van per 4 uur). Ook het online aanvragen is een nieuwigheid.

Pcardhouder

Pcardhouder

1u

€-

€-

1u

€ 1,80

€ 1,44

1u

€ 1,10

€ 0,88

2u

€ 3,40

€ 1,28

2u

€ 3,60

€ 2,88

2u

€ 2,20

€ 1,76

3u

€ 5,20

€ 2,72

3u

€ 5,40

€ 4,32

3u

€ 3,30

€ 2,64

4u

€ 7,00

€ 4,16

4u

€ 7,20

€ 5,76

4u

€ 4,40

€ 3,52

5u

€ 9,00

€ 5,60

5u

€ 9,00

€ 7,20

5u

€ 5,50

€ 4,40

6u

€ 10,80

€ 7,20

6u

€ 10,80

€ 8,64

6u

€ 5,50

€ 4,40

7u

€ 12,60

€ 8,64

7u

€ 12,60

€ 10,08

7u

€ 5,50

€ 4,40

8u

€ 14,40

€ 10,08

8u

€ 14,40

€ 11,52

8u

€ 5,50

€ 4,40

9u

€ 14,40

€ 11,52

WAT VERANDERT ER VANAF 1 JANUARI 2020?

MAX. 4 UUR

OPEN 7/7 - 24/24

BePark
Dag
€ 2,50

1u

€ 1,80

€ 1,44

2u

€ 3,60

€ 2,88

3u

€ 5,40

€ 4,32

3u

€ 9,00

4u

€ 7,20

€ 5,76

4u

€ 14,00

5u

€ 9,00

€ 7,20

6u

€ 10,80

€ 8,64

7u

€ 12,60

€ 10,08

8u

€ 14,40

€ 11,52

1u

€ 2,00

2u

€ 5,00

- De parkeertarieven worden aangepast. Alle andere voordeelformules (cursistentarief, werktarief …) blijven behouden.
- Bezoekerscodes (enkel voor bezoekers van bewoners van de binnenstad): aankoop mogelijk per uur en
aanvragen kan online.
- Shop & Go-uur in parking Centrum Zand: snel een boodschap doen? Het eerste uur parkeren in deze parking is gratis. Als je langer
dan 1 uur parkeert en geen Pcard hebt, moet je het eerste uur betalen.
- Pcard Brugge: 20% korting op de parkeertarieven in de parkings Station, Zand, Pandreitje, Katelijne en Zilverpand. Vraag de kaart gratis
aan bij Interparking of via www.pcard.be/brugge.
- BePark: 20% korting op de parkeertarieven in de parking Langestraat bij reservatie van je parkeerplaats op www.bepark.eu of via de
app van BePark.
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VOORONTWERP STEENBRUGGEBRUG IS KLAAR

Tijdens een infomarkt op 3 oktober toonde De Vlaamse Waterweg nv het
voorontwerp van de nieuwe Steenbruggebrug aan de omwonenden. De
nieuwe brug belooft een vlottere doorstroming van het verkeer op het
water en de weg.
EEN HOGE VASTE BRUG VOOR HET WEGVERKEER
Tussen Brugge en Oostkamp komt een vaste liggerbrug van zeven meter hoog waar schepen onderdoor kunnen. Op die manier wordt komaf
gemaakt met lange wachttijden voor het verkeer.
De nieuwe brug komt op dezelfde plek als de huidige. Zo blijft de ruimte
rondom beschikbaar voor diverse invullingen en kunnen bestuurders
eenvoudig de oversteek maken aan de gebruikelijke snelheid. De brug
krijgt een afzonderlijke busbaan.
De wegen naar de nieuwe brug worden ook aangepast. Om het verkeer
vlotter te laten doorstromen, vervangt een kruispunt met verkeerslichten de rotonde aan de Baron Ruzettelaan. Het kruispunt aan de SintMichielsestraat blijft, maar wordt aangepast.
EEN VLAKKE BEWEEGBARE BRUG VOOR FIETSERS
EN VOETGANGERS
Fietsers en voetgangers zullen het kanaal comfortabel en veilig kunnen
kruisen langs een vlakke beweegbare draaibrug. Deze autovrije oversteekplaats krijgt een verbeterde lichtenregeling en zal aansluiten op
de fietsroute De Groene Gordel.
De fietsbrug wordt aangelegd ter hoogte van het nieuwe kruispunt aan

de Baron Ruzettelaan en Meulestee. Er komen ook schuilplaatsen voor
wie moet wachten of je kunt de dynamische begeleiding volgen.
AANGEPASTE BOCHT EN HOGERE BRUG MAKEN WEG VRIJ VOOR
BINNENVAART
De nu nog scherpe, S-vormige bocht in het kanaal Gent-Oostende wordt
flauwer gemaakt. Zo kunnen kleine en grote schepen gemakkelijker
en veiliger passeren en moeten schippers geen moeilijke manoeuvres
meer uitvoeren met een lage snelheid.
OMGEVING KRIJGT METAMORFOSE
Op de plaats waar nu nog de bocht ligt, komt er ruimte vrij voor fauna en
flora en een groene ontmoetingsplek voor de buurt. Op de rechteroever
wordt een groene parking voorzien.
VOLGENDE STAPPEN
De te verwachten gevolgen voor mens, natuur en landschap (de milieueffecten) worden verder in kaart gebracht. In 2020 volgt het definitieve
ontwerp. Wanneer dat klaar is, start de aanstellingsprocedure voor een
aannemer en worden de nodige vergunningen aangevraagd. Zodra dit
alles in regel is, kunnen de werkzaamheden starten.

seineschelde@vlaamsewaterweg.be
www.seineschelde.be
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GRATIS PARKEREN OP
NIEUWE P&R WAGGELWATER
MET GRATIS BUSVERVOER
VAN EN NAAR HET CENTRUM
Op een randparking of Park & Ride (P&R)terrein kun je gratis je wagen parkeren zonder tijdsbeperking. Vanaf zo’n parking kun je
te voet, met de fiets of met de bus naar het
centrum. Omdat de Park & Ride-terreinen
iets verder liggen, zijn de fiets of de bus de
aangewezen vervoersmiddelen om de binnenstad te bereiken.
Brugge telt drie randparkings (Magdalena-straat, Bevrijdingslaan en Lodewijk
Coiseaukaai) en tot voor kort drie P&Rparkings (Jan Breydel, Boogschutterslaan
en Steenbrugge). Nu komt er een vierde
P&R-parking bij: P&R Waggelwater. Dit
terrein ligt naast de rotonde aan de Waggelwaterstraat en Ruddershove. Er zijn 183
parkeerplaatsen, waarvan acht voor personen met een beperking en vier met een
laadpaal voor elektrische wagens. Er staan
ook fietskluizen.
Om de bekendheid van de nieuwe Waggelwaterparking te vergroten en het gebruik
ervan te stimuleren, lanceerde het stadsbestuur een extra promotiecampagne: tot en
met zondag 16 februari 2020 is het gebruik
van alle bussen heen en terug (lijnen 13, 23,
31, 35, 89 en overstap op andere stadslijnen)
gratis op de dag van afgifte vanaf P&R Waggelwater, halte Rustenburg.
Bezoek je Brugge en trek je voor een langere
tijd de stad in? Maak dan zeker gebruik van
dit gratis aanbod.
www.brugge.be/parkeren

EEN NIEUWE LANGE
MOLENSTRAAT EN BOSDREEF
IN SINT-ANDRIES

NEEM EEN VIRTUEEL KIJKJE
IN HET NIEUWE BEURSEN CONGRESGEBOUW

In 2015 werden de nutsleidingen (gas, water, elektriciteit, telefoon …) in de Lange
Molenstraat en Bosdreef in Sint-Andries
vernieuwd. Dit waren voorbereidingen op de
rioleringswerkzaamheden en de heraanleg
die startten in september 2018. Om de bereikbaarheid van de woningen zo lang mogelijk te behouden, gebeurde deze uitvoering
in zes fasen.
Eind november van dit jaar eindigt het laatste
stadium van de heraanleg (afhankelijk van de
weersomstandigheden). In die fase werkt de
aannemer in een gedeelte van de Bosdreef.
Daarna zullen de bewoners over een mooi
vernieuwde straat beschikken.

Ook benieuwd hoe het nieuwe beurs- en congresgebouw eruit zal zien? Neem een kijkje
binnenin op infunctievan.be/360/Brugge.
Wandel van de ene ruimte naar de andere en
ontdek wat het bouwwerk te bieden heeft.

De Bosdreef mondt op twee plaatsen uit in de
Gistelse Steenweg en kreeg een aangepast
verkeersverloop. In de nieuwe situatie is de
monding aan de kant van de huisnummers 2
en 3 doodlopend voor het autoverkeer, maar
niet voor fietsers. Tussen de huisnummers
29 en 50 blijft de verbinding met de Gistelse
Steenweg in beide richtingen behouden. Er
verdwijnt dus een oversteek en dat is goed
voor de verkeersveiligheid.
www.brugge.be/openbare-werken

infunctievan.be/360/Brugge
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DIENSTENCENTRUM
DEN HEERD OPENT BEGIN 2020

De werkzaamheden aan het complex Den Heerd in Sint-Pieters zijn volop aan de gang. Als alles vlot verloopt, opent er begin 2020 een nieuw
Mintus Dienstencentrum. De werking zal voor een deel vraaggestuurd
zijn: buurtbewoners uit Sint-Pieters mogen suggesties indienen voor
mogelijke activiteiten.
De werken aan Den Heerd startten in 2018. In het gebouw komt een
dienstencentrum naast het wijkgezondheidscentrum dat eind september al de deuren opende. Op die manier willen de Stad, welzijnsvereniging Mintus en tal van andere partners de bewoners van Sint-Pieters
op een laagdrempelige manier de hand reiken. Sint-Pieters is vandaag
immers het grootste woonuitbreidingsgebied van Brugge. De SintPietersmolenwijk en de wijk Duivenkeet krijgen er in de toekomst een
vierhonderdtal woningen bij. Het merendeel daarvan dient voor sociale
huisvesting. Ook voor het nieuwe woonzorgcentrum bij de Sint-Pietersplas werd de eerste spadesteek al gezet.
De nieuwe bestemming van de ruimtes in Den Heerd ondersteunt het
groeiende Sint-Pieters bij het uitbouwen van een warme, geëngageerde
buurt. Het dienstencentrum zal een onthaalbalie, een buurtrestaurant
en een aangename polyvalente ontmoetingsruimte bevatten. Buurtbewoners kunnen er elkaar spontaan ontmoeten, van een betaalbare
maaltijd genieten of deelnemen aan activiteiten. Om de activiteitenkalender gevuld te krijgen, rekent centrumverantwoordelijke An Blomme
op suggesties vanuit de buurt. Voorstellen zijn welkom via an.blomme@
mintus.be of op 0471 55 10 59.
Den Heerd is tevens het nieuwe adres van wijkgezondheidscentrum
De Bruggen, dat eind september al zijn intrek nam in het pand. Door
dienstverleningen samen te brengen op een plek investeert Brugge in
gezonde sociale cohesie, gezondheidsbevordering en ziektepreventie.
www.mintus.be
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RENOVEREN EN ENERGIE
BESPAREN ZONDER
ZWARE INVESTERINGEN

Ons energieverbruik stijgt jaar na jaar. 60% van onze gespendeerde
energie gaat naar het verwarmen van de woning. Elk jaar betalen we
honderden euro’s voor onze gas- en elektriciteitsfactuur. 30% van ons
budget wordt besteed aan onze woning. Gas en elektriciteit nemen hier
een grote hap uit.
Hoe kun je je energiefactuur beperken? Waar zitten je grote verbruikers? Hoe kun je je woning renoveren met een beperkt budget?
Op welke premies heb je recht als je wilt renoveren? Hoe kun je bij een
renovatie je woning afkoppelen van fossiele brandstof?
Zit jij ook met vragen en onzekerheden? Op maandag 16 december om
19.00 uur organiseren Stad Brugge, Fluvius, De Schakelaar en Impact
vzw een infoavond in de MaZ. Je krijgt er nuttige tips en concreet advies over renoveren en het besparen van energie. De avond eindigt rond
21.45 uur met een drankje.
WIL JE ERBIJ ZIJN?
Ga naar www.fluvius.be/energiefit en schrijf je in voor de sessie Snelle
energiebesparing in Brugge. Wacht niet te lang, want het aantal deelnemers is beperkt.
MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries
Meer informatie over andere acties van Stad Brugge omtrent renovatie,
energiebesparing en ontzorging van de burger vind je op www.energieplatform.brugge.be.
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STAD EERT VIJF
DUURZAME HELDEN

VERSPREID HET
VREDESLICHT

Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente, van
18 tot en met 25 september, stonden de zeventien
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)
van de VN centraal. Bij de start van die week maakte het stadsbestuur vijf Duurzame Helden bekend.
Het gaat om vijf lokale organisaties die zich elk op
hun eigen manier inzetten voor een duurzamere
samenleving. Zij mogen zich een jaar lang ambassadeur voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in Brugge noemen.

Kaarslicht dat werd ontstoken in Bethlehem
wordt verspreid over de hele wereld en dus
ook in Brugge. Het licht staat symbool voor
warmte, kracht, licht, toekomst en hoop.
Het vuur staat boven elke religie en levensbeschouwing en wil alle mensen ter wereld
verbinden. Brugge ontvangt het vredeslicht
op woensdag 18 december om 18.30 uur in
de Magdalenakerk. YOT - labo voor levensbeschouwing - werkt hiervoor samen met
andere kerken en levensbeschouwingen in
Brugge en wil zo alle Bruggelingen verbinden, over alle meningen en geloofsovertuigingen heen.

Alle Duurzame Helden kregen een award die werd
ontworpen en gemaakt door de Bruggeling Yves
Obyn. Het werk bestaat uit vijf delen die elk een
pijler vertegenwoordigen: People (Mens), Planet
(Planeet), Prosperity (Welvaart), Peace (Vrede) en
Partnership (Partnerschap). Per pijler koos het
stadsbestuur een Held. Volgend jaar kiest de Stad
vijf nieuwe Duurzame Helden.
BRUGGE DIALOOGSTAD
Voor de pijler People (Mens) werd Brugge Dialoogstad tot Duurzame Held uitgeroepen. Brugge Dialoogstad is een organisatie die mensen in armoede
samenbrengt met beleidsmakers. Vanuit hun dagelijkse ervaring met armoede zijn deze mensen
de eerste experten in armoedebestrijding. Aan zogenaamde dialoogtafels krijgen zij inspraak in het
armoedebeleid van de Stad. Brugge dialoogstad is
een samenwerking tussen verschillende armoedeverenigingen, het OCMW Brugge en Stad Brugge.
In de volgende edities komen de andere Helden
aan bod.
www.brugge.be/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen

Stad Brugge biedt zijn volle steun aan dit
initiatief in het kader van het actieplan ‘Vierkant tegen Eenzaamheid’. Jij kunt je steentje
bijdragen door mee het licht te helpen verspreiden en je eigen kaars te ontsteken. Dit
kan in de Magdalenakerk van donderdag 19
tot en met donderdag 26 december, tussen
13.00 en 18.00 uur.
Verspreid het vredeslicht in je eigen straat,
buurt of gemeenschap. Vooral de eenzame
Bruggelingen zullen dit attente gebaar ten
zeerste waarderen.
www.vredeslicht.be
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MINDER FIJN STOF DOOR
BETERE HOUTVERBRANDING
De laatste jaren stijgt het aandeel hout in
de huishoudelijke verwarming. Het is vooral de sfeerverwarming die voor deze toename zorgt. Om de luchtkwaliteit te verbeteren, moet de houtverbranding verminderen
en verbeteren.
Over dit onderwerp vindt er op vrijdag 29
november een informatiesessie plaats in
Raadszaal Boeverbos. Je verneemt er wat
efficiënte houtverbranding is, hoe je het
rendement van je houtverbranding zo hoog
mogelijk kunt krijgen en hoe je gezondheidsrisico’s kunt verminderen. De avond start
om 19.00 uur en eindigt rond 21.00 uur. Een
hapje en een drankje worden voorzien.
Inschrijven doe je via de nieuwsrubriek op
www.rlhoutland.be.
Raadszaal Boeverbos, Koning Leopold III-Laan 41,
8200 Sint-Andries
Een samenwerking tussen het Regionaal Landschap
Houtland, Provincie West-Vlaanderen, LOGO
en de West-Vlaamse Milieufederatie.
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LAAT JE KNOTBOMEN
KNOTTEN IN RUIL
VOOR HET HOUT
Knotbomen en houtkanten zijn waardevolle
streekelementen die moeten blijven bestaan
en goed beheerd moeten worden. Heb je
knotbomen of houtkanten die moeten worden gekapt, maar kom je daar zelf niet (meer)
aan toe, dan kan een van de knotploegen van
RL Houtland voor de oplossing zorgen. Zij
knotten je bomen in ruil voor het hout. De
bomen mogen al zes jaar of langer niet meer
geknot zijn en ze mogen niet te dicht bij gebouwen of elektriciteitskabels staan.
Als eigenaar contacteer je het RL Houtland
via het aanvraagformulier op de site. Je mag
ook bellen. Na het behandelen van je vraag
kan een knotteam contact met je opnemen.
www.rlhoutland.be
050 40 70 22

BESTEL INHEEMSE HAGEN,
STRUIKEN EN (FRUIT)BOMEN
Elk jaar verkoopt RL Houtland streekeigen
bomen, struiken en hoogstamfruitbomen.
Omdat deze keer ook de kleine zangvogels
centraal staan, krijg je een extra korting op
drie vogelvriendelijke pakketten. Pakket 1
bevat meidoorn (30), sleedoorn (10) en hulst
(10) en kost 30 euro (een korting van 17,50
euro). Pakket 2 bestaat uit Europese vogelkers (10), Gelderse roos (10), sporkehout (10),
meidoorn (10) en sleedoorn (10). Hiervoor
betaal je 25 euro in plaats van 37,50 euro. In
het derde pakket vind je hazelaar (10), lijsterbes (10), meidoorn (10), Europese vogelkers
(10) en zwarte els (10). Dit kost 27,50 euro
(een korting van 12,50 euro).
Je kunt je bestelling tot en met zaterdag 30
november doorgeven via het formulier op de
website van RL Houtland. Het afhalen van de
pakketten gebeurt op de parking van het Tillegembos in de Torhoutsesteenweg, op vrijdag 13 december tussen 13.30 en 16.00 uur
en op zaterdag 14 december tussen 9.00 en
11.00 uur.
www.rlhoutland.be
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LEZING:
BARTOLOMÉ BERMEJO EN DE
KUNST IN DE LAGE LANDEN
Bartolomé Bermejo wordt beschouwd als
een van de meest inventieve en technisch
meest geschoolde Spaanse schilders van de
15de eeuw. Tot voor kort kreeg hij weinig erkenning, tot het Prado in Madrid, een van de
grootste en beroemdste musea ter wereld,
eind vorig jaar een eerste monografische
tentoonstelling over zijn werk opzette.
Er zijn heel wat vragen over Bermejo’s artistieke parcours. Het prachtige olieverfschilderij Piedad Desplà toont bijvoorbeeld aan
dat hij schilderde zoals een Vlaamse meester, maar het is niet bekend waar hij die techniek heeft geleerd.
Prof. Dr. Nicola Jennings van het Courtauld
Institute, Londen, vertelt op donderdag 28 november om 15.00 uur meer over deze fascinerende kunstenaar. Deze lezing in de Vriendenzaal van Musea Brugge is in het Engels.
www.museabrugge.be
Vriendenzaal Musea Brugge, Dijver 12, 8000 Brugge
Gratis
Reserveren is niet nodig.
Een organisatie van het Vlaams Onderzoekscentrum
voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden

LEZING:
GEZELLE EN STREUVELS.
OF HOE EEN NEEF ZIJN
HEEROOM ERVAART
Toen Stijn Streuvels in 1871 werd geboren,
was Guido Gezelle 41 jaar. Op het moment
dat Gezelle in 1899 overleed, was Streuvels
28 en debuteerde hij met de bundel ‘Lenteleven’. De jonge Streuvels ontmoette zijn
oom Guido onder meer in Kortrijk en in Avelgem. Hij hielp Gezelle ook met zijn verhuis
naar het Engels Klooster in Brugge. Twee
maanden na Gezelles dood schreef Streuvels aan Emmanuel de Bom: “Zie, mens, die
dood laat een vreselijke ijlte in heel onze familie, hij was als de ‘kop’ de ‘samenbinder’
de ‘geest’ van ons klein huiselijk troppeltje”.
Hoe de neef zijn heeroom mocht ervaren als
familielid, priester en literator, valt te lezen
in Streuvels’ autobiografische werk en vooral
in zijn ‘Kroniek van de familie Gezelle’ (1960).
Dit jaar is het 120 jaar geleden dat Gezelle
overleed en gingen er 50 jaar voorbij sinds
het heengaan van Streuvels. Vertaler, dichter en bloemlezer Patrick Lateur, lid van
de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde (KANTL), het Guido
Gezellegenootschap en het Stijn Streuvelsgenootschap, belicht op zondag 1 december om 10.30 uur in de Vriendenzaal Musea
Brugge de relatie tussen beide schrijvers.
Vriendenzaal Musea Brugge, Dijver 12, 8000 Brugge
De lezing bijwonen kost 5 euro, maar is gratis voor Vrienden van Musea Brugge.
Reserveren is niet nodig.
In samenwerking met Vrienden van Musea Brugge

SCHEMERTIJD/CULTUREN
NA DE UREN
Elke derde donderdag van de maand opent
een locatie van Musea Brugge de deuren
na sluitingstijd, van 17.00 tot 21.00 uur.
Het programma is gevarieerd en gaat van
rondleidingen, workshops en een streepje
muziek tot een bezoek aan de permanente
collectie of een rustige bezichtiging van een
tijdelijke tentoonstelling.
DONDERDAG 21 NOVEMBER:
GEZELLEMUSEUM
Om 18.30 uur en om 20.00 uur laten Sabine Goethals en de studenten Speltheater
van het Stedelijk Conservatorium Brugge je
proeven van poëzie. Ze brengen de productie ‘De Wijn van Woorden Ontkurkt’, waarin
de poëzie van de Brugse dichter Jan van der
Hoeven (1929-2014) de rode draad vormt. In
het museum zijn er ook rondleidingen.
DONDERDAG 19 DECEMBER:
ONZE-LIEVE-VROUW TER POTTERIE
In de middeleeuwen telde Brugge tientallen
broederschappen. Vandaag zijn dat er nog
drie, waaronder de Confrérie van Onze-LieveVrouw ter Potterie. Deze vereniging heeft
sinds kort ook vrouwelijke leden en dat is heel
uitzonderlijk. Tijdens deze editie van Schemertijd verneem je meer over deze eeuwenoude Confrérie en over de Brugse Belofte.
Er zijn korte rondleidingen in de sfeervol
verlichte kerk om 17.00, 18.00, 19.00 en
20.00 uur.
www.museabrugge.be
Gezellemuseum, Rolweg 64, 8000 Brugge
Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie, Potterierei 79b,
8000 Brugge
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PARTICIPATIEPRIJS 2019 GAAT
NAAR MUSEA BRUGGE

GEEN BLINDE VLEK MEER: AFRONDING VAN
EEN VERNIEUWEND ERFGOEDPROJECT

De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap reikt jaarlijks de
Participatieprijs uit. Met deze prijs wil de Raad instellingen en organisaties erkennen die zich inzetten voor personen met een beperking. Hun
inspanningen zorgen er immers voor dat meer mensen kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, zowel op cultureel, religieus als
op sportief vlak. Participatie betekent daarbij niet enkel aanwezig zijn,
maar ook actief deelnemen en erbij horen. Zo kunnen mensen groeien
en verrijkt de samenleving.

Ruim een jaar geleden startten vzw De Kade en Erfgoedcel Brugge met
het waarderingstraject van de collectie hulpmiddelen voor mensen met
een visuele beperking van het Spermalie-instituut. Waarderen betekent
in deze context dat mensen uit verschillende hoeken de verzameling
onder de loep namen. Aan de hand van een vragenlijst werd onderzocht
en vastgelegd wat de collectie voor elk van hen betekent. De Kade en
Erfgoedcel Brugge vatten dit avontuur aan om de verzameling beter en
op een andere manier te leren kennen en om ze een grotere bekendheid
te geven.

De Participatieprijs van 2019 ging naar Musea Brugge, dat in de bloemetjes werd gezet voor het inclusief maken van het Gruuthusemuseum.
Musea Brugge nam de noden van bezoekers met een beperking mee in
de conceptvorming van het museum.
Het museum is niet voorzien van noppen of geleidelijnen, maar bijna
elke zaal heeft een voelstation. Dankzij die stations en de audioguides
kunnen mensen met een visuele beperking het verhaal van het museum ten volle ontdekken. Om de originele voorwerpen zo goed mogelijk na te bootsen, werd replicamateriaal gebruikt. Andere voorwerpen
werden dan weer uitvergroot in aangename kunststofmaterialen. Ook
voor de ziende bezoeker zijn deze voelstations een aangename aanvulling op hun bezoek.
Voor personen met een auditieve beperking zijn er tablets met een
rondleiding in de Vlaamse en in de internationale gebarentaal. De
tekstpanelen in het museum zijn bovendien in een heldere en vlotte
taal geschreven.
Musea Brugge wil de feedback van de gebruikers aanwenden om op
termijn ook de andere musea inclusief te maken.
www.brugge.be/stedelijke-raad-voor-personen-met-een-handicap
www.museabrugge.be

De hulpmiddelen uit de Spermalie-collectie vormen een zeer gevarieerd geheel, met brailleschrijfmachines, opgezette dieren, reliëfkaarten en -wereldbollen, witte stokken, brillen, rekenborden en nog veel
meer. Sinds 2018 staat deze collectie op www.ErfgoedBrugge.be en op
www.erfgoedinzicht.be. Naar aanleiding van het waarderingstraject
werd er meer informatie verzameld over de objecten. Die extra gegevens werden toegevoegd aan de inventaris. Vervolgens werd de verzameling vergeleken met andere collecties in binnen- en buitenland.
Na veel lectuur, plaatsbezoeken, gesprekken en interviews ging het eigenlijke waarderen van start. Daarbij kregen ervaringsdeskundigen van
jong tot oud(er) de objecten in handen en werden ze erover bevraagd.
Hun respons gaf een nieuw en ander beeld. Ook pedagogen en erfgoeddeskundigen deelden ervaringen rond de collectie.
Het was verrassend hoe anders verschillende mensen de objecten
ervaren. Een voorwerp met een lange en indrukwekkende geschiedenis maakt niet noodzakelijk de grootste indruk op iemand met een
visuele beperking. Die hecht soms meer belang aan een witte stok of
een brailleschrijfmachine, omdat het zaken zijn die in meer of mindere mate ook vandaag nog worden gebruikt en concrete herinneringen
en emoties oproepen.
De opgedane ervaringen vertaalden zich in enkele initiatieven die de
collectie bekender moeten maken, ook bij een publiek zonder visuele
beperking. Met een educatieve koffer en een filmpje over een bijzonder
object worden alvast stappen in de goede richting gezet.
www.ErfgoedBrugge.be
www.erfgoedinzicht.be
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RAAKVLAK PRESENTEERT:
DE ARCHEOLOGISCHE
NAAKTKALENDER 2020
Bij het opgraven vinden archeologen regelmatig erotische of seksueel getinte voorwerpen. Erotiek is namelijk van alle tijden: de oudste
erotische afbeeldingen gaan terug tot prehistorische rotstekeningen.
Vaak staan deze afbeeldingen in het teken van vruchtbaarheid en geluk,
maar ze illustreren ook imponeergedrag en humor.
Omdat naakt nu eenmaal verkoopt, besloot Raakvlak (de intergemeentelijke dienst voor archeologie in Brugge en het Brugse Ommeland)
om een archeologische naaktkalender uit te brengen. Zonder naakte
archeologen, maar met naakt dat afgebeeld staat op echte archeologische voorwerpen uit Brugge en het Ommeland.
Op deze ludieke wijze wil Raakvlak het rijke archeologische erfgoed
van onze streek in de kijker zetten en tegelijkertijd geld inzamelen voor
UNIE-K, een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan volwassenen met een meervoudige beperking.
De kalender wordt verkocht naar aanleiding van de Warmste Week van
Music for Life. Je kunt hem bestellen door je adresgegevens te mailen
naar info@raakvlak.be en 10 euro over te schrijven op
BE79 0910 1283 3533 (BIC: GKCCBEBB) met vermelding ‘Kalender 2020’.
www.raakvlak.be
info@raakvlak.be
www.uniek.org

BRUGGE FOUNDATION ZORGT
VOOR BRUGS ERFGOED
Onder impuls van Brugge Foundation werd de kerk van de Sint-Godelieveabdij dankzij een investering van om en bij de 150.000 euro volledig
opgefrist en geschilderd. De verwarming en de elektriciteit werden vernieuwd en het gebouw werd energiezuiniger en brandveilig gemaakt.
De vloeren werden aangepakt, meubilair werd gerestaureerd en
de Vrienden van Brugge Foundation maakten centen vrij voor de aankoop van comfortabele stoelen.
STEUN BRUGGE FOUNDATION
Om verder te kunnen investeren in Brugs Erfgoed heeft Brugge Foundation jouw steun broodnodig. Je kunt een steentje bijdragen door een
gift te storten op rekening BE59 5230 8078 6426 bij Triodos Bank.
Voor een een gift met fiscaal attest kun je dankzij de Vrienden van Brugge
Foundation een bijdrage storten via de Koning Boudewijnstichting.
Vermeld zeker de mededeling +++016/1780/00005+++ bij elke gift op rekening BE10 0000 0000 0404. Voor giften groter dan 40 euro krijg je een
fiscaal attest.
Wil je bij wijze van nagedachtenis Brugge en Brugge Foundation steunen, dan kun je de stichting opnemen in je testament. Meer info daarover staat op www.testament.be.
www.bruggefoundation.be
Je vindt Brugge Foundation ook op Facebook.
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EEN KLAVERTJE VIER VOOR
HET TOERISME IN BRUGGE
Met de goedkeuring van de ‘strategische visienota toerisme 20192024’ koos de gemeenteraad onlangs voor ‘beter’ in plaats van
‘meer’ toerisme in Brugge. Met de
nieuwe visie hertekent de Stad het
beleid rond toerisme, in het belang
van de Bruggelingen en met het
besef dat wat goed is voor inwoners, ook goed is voor bezoekers
en ondernemers. Om de nota te
duiden, werd het klavertje vier gebruikt als leidraad. Want Brugge
is uniek, net als een klavertje vier.
Het brengt gelukt, wat ook de ambitie is van dit plan met het toerisme in onze stad.
HET STADSBESTUUR MAAKTE ZEVEN UITGESPROKEN
KEUZES:
1. Iedereen is welkom in Brugge maar dagtoerisme
wordt niet meer actief gepromoot. Verblijfstoerisme
is prioritair.
2. Het streven is om bezoekers langer in de stad te laten verblijven (want dan besteden ze ook meer) en
zo ook hun tevredenheid te vergroten. Er wordt dan
ook volop ingezet op verblijfstoerisme in de kalmere
periodes (midweek en dalmaanden).
3. Er wordt sterker ingezet op het meeting- en congrestoerisme. Dat is positief voor de lokale economie, want meetings en congressen vinden doorgaans plaats in de kalmere midweek.
4. Het accent ligt op specifieke doelgroepen: de (culturele) meerwaardezoeker (voor vrijetijdstoerisme) en
bedrijven en organisaties met een link met de sterke
economische domeinen van onze regio (voor meetings en congressen).
5. Met het ‘ruimtelijk differentiatiemodel’ kiest Brugge
voor spreiding en concentratie. Buiten de toeristische kernzone mag de leefbaarheid van de woonbuurten niet worden belast. Daar komt enkel een
aanbod voor de specifieke doelgroepen waarop het
toerisme zich richt. Zo blijft het toeristische gebied
beperkt en wordt het uitbreiden naar andere stadsdelen beter beheerst.
6. Om het wonen in de stad te beschermen, blijven de
bestaande criteria voor nieuwe hotels (of uitbreidingen van bestaande hotels) in de binnenstad van
kracht. Dit geldt ook voor de vakantiewoningenstop.
7. Bij Visit Bruges wordt, naast kerntaken op het kruispunt van marketing & sales en publieksonthaal, ook
het managen en het ontwikkelen van Brugge als internationale bestemming een prioriteit.
Deze nieuwe visie wordt omgezet in een actieplan met
zeven werven en veertig acties. Het volledige plan staat
op www.visitbruges.be/beleidsinformatie-visit-bruges.
www.visitbruges.be
Wil je een eigen exemplaar of heb je suggesties voor het nieuwe
toekomstbeeld? Stuur je vraag of voorstel naar
klavertjevier-toerisme@brugge.be.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Deze organisaties hebben dringend jouw hulp nodig.
OXFAM WERELDWINKEL BRUGGE
Oxfam ijvert voor een leefbaar inkomen voor iedereen. Deze
organisatie zoekt enthousiaste vrijwilligers die Oxfamproducten willen verkopen in de winkel en op beurzen en die
deze waren met een kleine bestelwagen willen bezorgen
aan bedrijven, scholen, horecazaken …
‘Bite to fight’, maak jezelf nuttig en word vrijwilliger bij de
Wereldwinkel!
Oxfam Wereldwinkel Brugge
Maarten Vanroose
0492 64 10 95
maartenvanroose@hotmail.com
CLINIDOGS
Vrijwilligers van Clinidogs gaan met hun eigen hond langs
bij voorzieningen om er het isolement van de patiënten of
bewoners te doorbreken en om hen gezelschap te houden.
Naast vrijwilligers met een eigen hond zoekt Clinidogs
iemand die vacatures en andere info kan plaatsen op de
sociale media, de website …
Clinidogs
Johan Sap
0491 87 31 91
info@clinidogs.international
TAMBOERI
Tijdens de vakanties organiseert Tamboeri muziekkampen.
Per groepje kinderen zoekt deze vereniging twee assistenten die willen helpen met de zorg en de ondersteuning. De
vrijwilligers moeten geen muziek kunnen spelen, maar dat
mag natuurlijk altijd.
Tamboeri
Liesbeth Staelens
0495 42 19 28
info@tamboeri.be
OP ZOEK NAAR MEER VRIJWILLIGERSWERK?
SURF NAAR
WWW.BRUGGE.BE/VRIJWILLIGERSWERK EN
MAAK EEN PROFIEL AAN. ZO BLIJF JE OP DE
HOOGTE VAN DE RECENTSTE VACATURES.
VRIJWILLIGERSCENTRALE,
KRAANPLEIN 6, 8000 BRUGGE
VRIJWILLIGERSCENTRALE@BRUGGE.BE
050 44 82 22
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#BIJZONDER ZONDER
Vier op vijf van de 15- tot 17-jarigen gebruikt geen cannabis. Een klein deel
experimenteert ermee en slechts een heel klein deel gebruikt regelmatig. Jongeren hebben geen cannabis nodig om straf uit de hoek te komen. Om die boodschap in de verf te zetten, is er #bijzonderzonder. Brugge doet mee.
#BIJZONDERZONDER
Met de campagne #bijzonderzonder tonen jongeren filmpjes
(zie bijzonderzonder.com) over hoe straf ze zijn. Ze maken bijvoorbeeld de
lekkerste tiramisu, tonen de tofste dansmoves en demonstreren straffe gitaarsolo’s. Iedereen is wel ergens goed in, zo blijkt.
Het pakket #bijzonderzonder bevat ook allerlei sensibiliserende acties over
cannabis in verschillende omgevingen: van een spel in de klas, het jeugdwerk
of de sportclub tot een gesprek in de jeugdhulpverlening.
THUIS PRATEN OVER CANNABIS?
De meeste jongeren worden op een gegeven ogenblik geconfronteerd met cannabis in hun leefwereld. Op dat moment is het goed dat ze er met hun ouders
over praten.
Weet je als ouder niet of cannabis al in de leefwereld zit? Praat erover met
je kind. Je zult het snel merken. Ook praten met andere ouders kan je op
weg zetten.
#bijzonderzonder kan een leuk middel zijn om het onderwerp ter sprake te
brengen. Bekijk samen de filmpjes en ga op zoek naar de kwaliteiten van je
kind. Je zoon of dochter hoort namelijk graag van jou welke kwaliteiten of talenten je in hem of haar ziet. Het loont om die af en toe te benoemen. Want jongeren die zich goed in hun vel voelen, hebben minder nood aan cannabis. Je kind
is straf zoals het is en heeft daar geen cannabis of andere middelen voor nodig.
Je hoeft geen cannabisexpert te zijn om het gesprek aan te gaan. Wil je
er toch meer over weten? Surf naar www.druglijn.be/drugs-abc/cannabis.
Op www.druglijn.be/ouders staan tips over hoe je het onderwerp ter sprake
kunt brengen.
STRAFFE OUDER, STRAF KIND
Een onzekere puber vertellen dat hij of zij bijzonder is, is niet altijd gemakkelijk.
Vanaf hun prille leeftijd kun je al bijdragen aan een positief zelfbeeld van je kinderen. Als ze voelen dat je er onvoorwaardelijk voor hen bent, hen apprecieert
in wat ze goed doen en dat ook benoemt en beloont, zullen ze steviger in hun
schoenen staan.
Jongeren appreciëren het als je interesse toont in hun leefwereld en oprecht
naar hen luistert. Door je kind zijn eigen mening te laten verwoorden, gaat het
bewuster over cannabis nadenken. Neem zelf een duidelijk standpunt in. Dat
geeft je kind argumenten in handen voor het ontwikkelen van een eigen mening.
www.bijzonderzonder.com
Meer info en tips uitwisselen met andere ouders? Organiseer samen met de school van je kind een
infoavond voor ouders. Meer info via preventie@brugge.be.
Je kunt als ouder ook naar de theatervoorstelling Join(t) Us gaan en handige tips meepikken.
Vervolgens kun je er met je kind over praten. Surf naar www.brugge.be/theaterjointusvoorouders.

SPORTIVOS: ALCOHOLPREVENTIE IN DE SPORTCLUB
Krijgt jouw sportclub te maken met dronken supporters,
agressie rond of op het speelterrein, dealen in de kleedkamers, carpoolen onder invloed of leden die met een kater op
het veld staan? Wil je als sportvereniging dergelijke situaties
voorkomen? Dan kun je inschrijven voor Sportivos.
Dit preventietraject streeft naar een veilige en zorgzame
clubomgeving met gezondheidswinst voor sporters, clubleden, sympathisanten en bezoekers. Als vertegenwoordiger
van je sportclub leer je hoe je op alcohol- en drugproblemen
moet reageren en hoe je ze kunt vermijden.
In de sportclub mag natuurlijk wel iets gedronken worden.
De focus van Sportivos ligt op het voorkomen van negatieve
gevolgen van alcohol- en/of druggebruik, zoals agressie tussen supporters, conflicten tussen de clubleden, beschadiging van clubmateriaal en dronken rijden.
Sportivos loopt over minimum drie seizoenen en bestaat
uit drie delen: Sportivos Brons, Sportivos Zilver en Sportivos Goud. Een club die een fase goed afrondt, ontvangt een
bronzen, zilveren of gouden label.
Sportivos Brons richt zich tot de sleutelfiguren binnen de club. Bestuurders en kantineverantwoordelijken krijgen een vorming over
verantwoord schenken van alcohol en krijgen
info over de meest relevante wetgeving voor
sportclubs. Daarnaast organiseert de club
een verkeersveilige actie.
Tijdens Sportivos Zilver ligt de focus op het
informeren van clubleden. Trainers en sporters spelen het spel Homerun. De club denkt
na over alternatieve fondsenwerving en bekrachtigt enkele clubwaarden in een charter.
In deze fase wordt ook een A&D-coach aangeduid en opgeleid.
Sportivos Goud zorgt voor een meer ingebedde werking van de A&D-coach. Er wordt een
infomoment voorzien over alcohol en drugs
voor ouders en sporters. De waarden uit het
charter worden bovendien opgenomen in het
clubreglement.
Elke club doorloopt deze fasen op zijn eigen tempo en bekijkt
de mogelijkheid en de wens om aan de volgende fase deel
te nemen. Deelnemende clubs kunnen tijdens het traject
steeds rekenen op de steun en begeleiding van het Preventiewerk tabak, alcohol en drugs.
Heeft je club interesse om deel te nemen aan Sportivos? Registreer je via
www.vad.be/sportivos of neem contact op via iris.maertens@brugge.be
of 050 44 80 68.
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OPROEP:
KANDIDATUREN TROFEE VAN
SPORTVERDIENSTE EN JEUGD
Op maandag 17 februari 2020 worden in
de Magdalenazaal de Brugse Sportprijzen
2019 uitgereikt. De winnaars van de Trofee
van Sportverdienste en de Jeugdtrofee worden gekozen door de Brugse Sportraad. De
Brugse sportjournalisten kiezen de sportman, sportvrouw en sportploeg van 2019.
Ook deze keer worden alle Belgische kampioenen uit Brugge gehuldigd, zowel op het
individuele vlak als in ploegdisciplines.
De uitreikingen worden afgewisseld met
interviews en demonstraties van Brugse
sportverenigingen.
www.sportraadbrugge.be
www.brugge.be/jeugdtrofee
www.brugge.be/trofee-van-sportverdienste
www.brugge.be/kampioenenhulde
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ALGEMENE VERGADERING
SPORTRAAD
Op maandag 2 december sluit de Brugse
Sportraad het sportieve jaar traditiegetrouw
af met de Algemene Vergadering. In de cultuurzaal van Daverlo wordt er teruggeblikt
op de sportieve activiteiten van 2019 en op de
realisaties op het vlak van sportinfrastructuur. Daarnaast stellen verschillende sprekers nieuwe sportprojecten of trends in de
sport voor. Iedereen die interesse heeft voor
sport in Brugge mag aanschuiven.
Tijdens het afsluitende netwerkmoment in
de cafetaria kunnen de deelnemers leden
van andere clubs informeel ontmoeten.
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
www.brugge.be/sportraad
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CULTUURCENTRUM
BRUGGE BOEIT MET
ZES TENTOONSTELLINGEN
Liefhebbers van boeiende en originele tentoonstellingen
zijn in december aan het juiste adres bij Cultuurcentrum
Brugge. Met maar liefst zes tentoonstellingen bewijst het
cultuurhuis hoe verrijkend het werk van (inter)nationale
en lokale kunstenaars kan zijn. Inwoners van Brugge mogen de tentoonstellingen gratis bezoeken.
Ontdek vooreerst het muurvullende en waanzinnige
kunstwerk van ‘artist in residence’ Geertje Vangenechten in de inkom van Brugotta Hal Biekorf. Wanneer je de
tentoonstellingsruimte verder instapt, word je geconfronteerd met de verrassende expositie ‘M/V/X: het lichaam
een feest?’, die loopt tot en met dinsdag 31 december.
Ook de veelbelovende toekomst van de beeldende kunst
strijkt neer in Brugge. De laureaten van de kunstwedstrijd
Input/Output laten je kennismaken met de laatste van drie
fascinerende solotentoonstellingen. Kunstenaars Sarah
Westphal en Emi Kodama krijgen carte blanche in de historische exporuimte Bogardenkapel, respectievelijk tot en
met zondag 1 december en van zaterdag 7 tot en met zondag 29 december.
In de kelders van Koninklijke Stadsschouwburg prikkelt
Geertje Vangenechten de bezoekers met ‘Tragedie van
het menselijk tekort – Tragédie de la Condition Humaine’.
Vergaap je van zaterdag 23 november tot en met zondag
1 maart aan een samenspel van het geschilderde en het
getekende beeld en woord, aangevuld met historische attributen uit de buik van de 150-jarige cultuurtempel.
De tentoonstelling ‘Groetjes uit Molenbeek’ in de Poortersloge geeft dan weer een gelaagde inkijk in het beeldende werk van Needcompany, de curatoren van December Dance. De groepstentoonstelling verzamelt recente
schilderijen, installaties, klanken, video’s en objecten. Deze
expo loopt tot en met zondag 26 januari 2020 en is een samenwerking met het Concertgebouw en Musea Brugge.
In Brugotta Hal Burg organiseert Cultuurcentrum Brugge
de achtste editie van de toonaangevende fotowedstrijd
en -tentoonstelling Fotonale Brugge. Honderden talentvolle fotografen werkten rond het seizoensthema ‘Feest!’.
Dompel je van donderdag 19 december tot en met zondag
12 januari 2020 onder in de verschillende creatieve interpretaties van het thema en geniet.
Verken ten slotte nog tot en met zondag 1 maart 2020 het
stedenbouwkundige, architecturale en programmatorische verhaal van de jarige Brugse bonbonnière in ‘150 jaar
Koninklijke Stadsschouwburg Brugge. De tentoonstelling’
in het Arentshuis. Voor deze expo werkt Cultuurcentrum
Brugge samen met Musea Brugge.
www.ccbrugge.be/bk
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TENTOONSTELLING:
150 JAAR KONINKLIJKE
STADSSCHOUWBURG IN ARENTSHUIS
Op 30 september 2019 was het precies 150 jaar geleden dat de Brugse Stadsschouwburg
voor het eerst de deuren opende voor het publiek. Naar aanleiding van deze speciale verjaardag focust de tentoonstelling in het Arentshuis nog tot zondag 1 maart op het stedenbouwkundige, architecturale en programmatorische verhaal van dit bijzondere gebouw.
Om plaats te maken voor het nieuwe complex werden destijds middeleeuwse huizen
afgebroken en eeuwenoude straten rechtgetrokken. Er werd ook een nieuw theaterplein
aangelegd. Uit de voorstellen van zes architecten werd dat van Gustave Saintenoy gekozen. Hij ontwierp een eclectisch gebouw dat rijkdom uitstraalt.
Het ‘Grand Théâtre de Bruges’ evolueerde van een elitaire schouwburg tot een open
cultuurhuis voor theater, hedendaagse dans en muziek. In het Arentshuis wordt het verleden van deze plek in zijn Brugse en (inter)nationale context geplaatst. Dit gebeurt aan
de hand van authentieke documenten, kunstwerken, bewegend beeld, digitale reconstructies en geluid.
Arentshuis, Dijver 16, 8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
Organisatie: Musea Brugge en Cultuurcentrum Brugge met medewerking van Stadsarchief Brugge,
dienst Monumentenzorg & Erfgoed Brugge, HOWEST
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STAD AAN DE SLAG

Dominique Berten,
TECHNISCH VERANTWOORDELIJKE
BIJ CULTUURCENTRUM BRUGGE
Dominique verzorgt de technische en organisatorische voorbereiding voor producties bij Cultuurcentrum Brugge.
“In de eerste plaats zorg ik samen met mijn collega's voor de technische en organisatorische
voorbereidingen van producties, lezingen of repetities. Het gaat om evenementen die door derden
(liefhebbers, professionele organisaties …) worden
georganiseerd in een van de zalen van Cultuurcentrum Brugge. Jaarlijks zijn dat zo’n 160 producties.
Sinds mijn aanstelling in de Stadsschouwburg, 33
jaar geleden, verdiep ik mij ook in de geschiedenis
en de technische evolutie van ons theater. Tijdens
de minder drukke momenten breng ik het Brugse
theatererfgoed in kaart.”

“De presentaties tonen aan
dat wij ons werk met oneindig veel passie doen”
“Ik ben bijzonder trots op zaken die ik realiseer
en die niet direct in mijn jobomschrijving staan. Ik
geef bijvoorbeeld presentaties over de technische
geschiedenis van het theater. Die tonen ook aan
dat mijn collega’s en ik ons werk met oneindig
veel passie doen.
Ik werkte ook mee aan de tentoonstelling over
150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg en aan het
Open Monumentenweekend. Tijdens deze tweedaagse kregen we zo’n achthonderd mensen over
de vloer. Met open mond stonden ze op het podium te luisteren.
Tijdens dit feestjaar kijk ik vooral uit naar de producties die worden opgezet over het verleden, het
heden en de toekomst van de Koninklijke Stadsschouwburg. Ik ben benieuwd hoe de producenten hun fantasie zullen gebruiken om die fiere
oude dame, die ons theater is, voor het voetlicht
te plaatsen.”
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GRATIS CONCERTREEKS 2019 - 2020

Ook in het seizoen 2019 – 2020 organiseert Cultuurcentrum Brugge de gratis concertreeks Daverend/Unplugged. Elke avond geven twee Brugse
groepen of artiesten het beste van zichzelf in Cultuurzaal Daverlo.
Het concept is eenvoudig, de beleving intens. Waar
het publiek bij de Daverend-edities rechtop staat,
geniet het tijdens de Unplugged-concerten op een
intiemere, zittende manier van de pareltjes geserveerd door Brugs talent. Het eerste optreden van
de avond start telkens om 20.00 uur.
VRIJDAG 22 NOVEMBER – UNPLUGGED
Reba Malin en Wolvenn
Twee singer-songwriters die hun liefde delen voor
rock, americana en blues.
ZATERDAG 21 DECEMBER – DAVEREND
Forward Fever en Jamaican Jazz Orchestra
Bouw een feestje tijdens de kerstperiode op de tonen van reggae en dub.

C.W. STONEKING TE GAST OP 150 JAAR
KONINKLIJKE STADSSCHOUWBURG
Op woensdag 20 november zakt de Australische zanger/gitarist C.W.
Stoneking af naar Brugge om de 150ste verjaardag van de Koninklijke
Stadsschouwburg op te luisteren. Dit soloconcert start om 20.00 uur.
Stoneking is een buitenbeentje in de hedendaagse muziekwereld. Met
zijn raspende stem, nostalgische muzieksmaak en unieke stijl belichaamt hij een vroeger tijdperk. Uit zijn repertoire blijkt een bijzondere
fascinatie voor de calypso, ragtime en junglerock-blues uit de jaren 20,
30 en 40. Dit levert de rijpe veertiger een groot respect op bij zijn tijdgenoten en collega-muzikanten. Bovendien vermaakt en verrukt hij alle
generaties muziekliefhebbers met zijn charmante benadering en onverwachte interpretatie van de Amerikaanse rootsmuziek.
“Onbevlekt, ouderwets muzikaal vakmanschap”, dicht het gerenommeerde muziektijdschrift Rolling Stone hem toe. De Koninklijke Stadsschouwburg kan zich geen betere verjaardagsgast voorstellen.
Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Tickets kosten 15, 21, 27 of 30 euro.
www.ccbrugge.be

VRIJDAG 24 JANUARI – UNPLUGGED
Ozium en Old Skool Blues Band
Twee bands brengen hun werk intiemer dan anders.
ZATERDAG 22 FEBRUARI – DAVEREND
Black Hole Beautiful Mind en N-Carbon
Van electropop tot new wave.
ZATERDAG 28 MAART – UNPLUGGED
George Dylan en Renée
Een avond vol indie-, folk- en sprookjespop.
VRIJDAG 10 APRIL – DAVEREND
Bünkrbeton en Rawdriguez
Laat je van je sokken blazen door deze twee stevige
rockbands.
VRIJDAG 22 MEI – UNPLUGGED
Mike Julien en Sarah D’Hondt Quartet
Ook op UNPLUGGED doet de accordeon zijn intrede
(in het kader van Airbag 2020).
Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Brugge
www.ccbrugge.be/brugotta
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DERTIENDE EDITIE DECEMBER DANCE:
VIER UITSTEKENDE REDENEN OM BELGIËS GROOTSTE DANSFESTIVAL NIET TE MISSEN
December koud en kil? Niet in Brugge, waar nu eens krachtige, dan weer poëtische dans de stad
verwarmt. December Dance is inmiddels aan zijn dertiende editie toe, maar dat betekent hoegenaamd niet dat er sleet zit op het grootste internationale dansfestival van België. Kenners en
liefhebbers hebben al lang hun tickets bemachtigd. Wie nog zou twijfelen of wat tips nodig heeft,
krijgt vier goede redenen waarom December Dance elke Bruggeling kan verleiden.
1. BRUGSER WORDT HET NIET
Voor de organisatie van het festival bundelen het Concertgebouw, Cultuurcentrum Brugge,
Musea Brugge en KAAP de krachten. December Dance is ook overal in de stad aanwezig.
Er zijn voorstellingen in de Concertzaal en de Kamermuziekzaal van het Concertgebouw, de
Poortersloge, de Stadsschouwbrug, KAAP | De Werf, de Biekorf en de MaZ. Kortom: Brugge
ademt dans in december.
2. KUNSTENAARSHUIS NEEDCOMPANY CUREERT
Het is de eerste keer dat het festival een collectief kiest als curator. De artistieke grondleggers van Needcompany - Jan Lauwers, Grace Ellen Barkey en Maarten Seghers - maakten
een diverse, eigenzinnige selectie over verschillende continenten en generaties heen. Gevestigde en nieuwe iconen van de hedendaagse dans komen naar Brugge. Onder meer William
Forsythe en Marlene Monteiro Freitas maken hun opwachting en Sung-Im Her en Mohamed
Toukabri vertegenwoordigen een nieuwe generatie. Bovendien is Miet Warlop eindelijk in
Brugge te zien.
3. ZOVEEL MEER DAN DANS
Niet enkel de schotten tussen generaties moeten eraan geloven. Op het gebied van genres
vertakt het programma zich ook in allerlei richtingen. December Dance beperkt zich dus niet
tot dans, maar serveert ook beeldende kunst, performance, livemuziek, muziektheater, een
gedanst concert en een filmconcert annex familievoorstelling.
4. PREMIÈRES TROEF
Wat anderen pas te zien en te horen krijgen in het nieuwe jaar, krijgt Brugge dankzij December Dance al eind 2019 voorgeschoteld. Op het programma staan maar liefst drie wereldpremières en vier Belgische premières. Zo nodigt Needcompany land- en generatiegenoot Wim
Vandekeybus uit. Hij stelt in wereldpremière ‘Traces’ voor, met livemuziek van Trixie Whitley
en Marc Ribot. Jan Lauwers’ nieuwe voorstelling ‘Al het goede’ gaat in Belgische première en
Grace Ellen Barkey opent het festival met ‘Probabilities of Independent Events’, een gloednieuwe voorstelling die zindert van de popmuziek.
December Dance loopt van donderdag 5 tot en met zondag 15 december.
www.decemberdance.be
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DECEMBER
DANCE 19
DO 5 TOT
ZO 15 DEC

TEAM
editie van het
grootste internationale
dansfestival van België

samenwerking tussen
Concertgebouw Brugge,
Cultuurcentrum Brugge,
Musea Brugge en KAAP

CURAT R AANBOD
kunstenaarshuis Needcompany, met
artistieke grondleggers Jan Lauwers,
Grace Ellen Barkey en Maarten Seghers,
is het eerste collectief dat curator is

3 4
wereldpremières

Belgische
premières

niet enkel dans maar ook beeldende
kunst, performance, livemuziek,
muziektheater, gedanst concert en
een filmconcert/familievoorstelling

LOCATIES
Concertzaal en Kamermuziekzaal
van het Concertgebouw
Poortersloge • Stadsschouwbrug
KAAP | De Werf • Biekorf
Magdalenazaal

INTERVIEW
Leen De Blauwe, hoboïste bij Shen Yun Performing Arts

L

een De Blauwe uit Dudzele maakt al enkele jaren deel uit van
Shen Yun Performing Arts, het meest gerenommeerde en
gerespecteerde klassieke Chinese dans- en muziekgezelschap ter wereld. Op dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6
februari 2020 zakt Leen met Shen Yun af naar het Brugse Concertgebouw om er 5.000 jaar Chinese beschaving te laten herleven.
Shen Yun werd in 2006 door Chinese topartiesten opgericht in
New York. Zij kwamen bijeen met een gezamenlijk doel: de verloren wereld van de traditionele Chinese cultuur nieuw leven inblazen. Sindsdien hebben getalenteerde artiesten uit de hele wereld
met een passie voor klassieke kunsten zich aangesloten bij Shen
Yun. De naam betekent letterlijk ‘de schoonheid van dansende
goddelijke wezens’.
Leen is geboren in Brugge, liep school aan het Sint-Leocollege en
studeerde hobo bij Arie van der Beek aan het Lemmensinstituut in
Leuven. In 2015 vervoegde ze Shen Yun en intussen heeft ze met
het ensemble opgetreden in meer dan honderd steden in NoordAmerika, Canada, Europa, Azië en Australië.
Waarom wou je graag lid worden van het Shen Yun orkest?
LEEN DE BLAUWE Ik was vooral nieuwsgierig naar hoe Shen Yun
erin slaagt om oosterse en westerse muziek te combineren. Het is
immers die combinatie die de muziek van Shen Yun zo uniek maakt.
Het westerse orkest wordt gebruikt als een basis die de speciale
klank van de Chinese instrumenten accentueert. Bovendien worden de bijzonder ontroerende melodieën van het oude China volledig tot leven gebracht door een westers symfonieorkest. Door die
combinatie van oosterse en westerse muziek is Shen Yun er naar
mijn gevoel wonderwel in geslaagd om de grenzen van de klassieke
muziek te verleggen.
In welke aspecten verschilt de traditionele Chinese muziek van
de westerse orkestmuziek?
L. DE BLAUWE Traditionele Chinese muziek vertrekt vanuit de expressie van innerlijke gevoelens. Muzikanten gebruikten hun instrumenten om hun gemoedstoestand uit te drukken, terwijl westerse muziek meer op het algemene effect van het ensemble focust
en meer belang hecht aan arrangement en harmonie. De muziek
van Shen Yun combineert deze twee benaderingen om de essentie
van zowel oost als west uit te drukken.
Twee van de Chinese instrumenten die in ons orkest worden gebruikt, zijn de pipa en de erhu. De pipa is een tokkelinstrument dat
heel krachtig kan klinken en vaak gebruikt wordt bij het uitbeelden
van oorlogstaferelen, maar het kan ook heel sierlijk en zacht klinken
bij de vrouwelijke dansen. Hoewel het maar twee snaren heeft, kan
de erhu een heel breed scala aan emoties uitdrukken. Het kan ook
geluiden imiteren, van tsjirpende vogels tot hinnikende paarden.
Wat is de rol van de hobo in het Shen Yun orkest?
L. DE BLAUWE Als hoboïste mag ik veel prachtige Chinese melodieën spelen, vooral bij de vrouwelijke dansen. Ik probeer me dan
vaak in te beelden dat ik me in het tijdperk bevind dat in de dans
wordt uitgebeeld en dat ik een van de mensen ben die bij de scène
aanwezig zijn. De hobo ondersteunt ook vaak solo's van de Chinese
erhu, omdat het timbre van beide instrumenten mooi samen past.

Ik kijk er heel hard
naar uit om dit te
kunnen delen met het
publiek in Brugge

Je speelt nu al enkele jaren bij het Shen Yun orkest.
Blijf je bijleren?
L. DE BLAUWE Elk seizoen maken we een volledig nieuwe productie, wat het boeiend houdt. Uit 5.000 jaar Chinese beschaving kun
je zoveel inspirerende verhalen putten. We kunnen kiezen uit de
verschillende dynastieën, de etnische groepen, de bekende verhalen van bijvoorbeeld 'Journey to the West' en ontelbare legendes. Die komen allemaal tot leven op het podium, met klassieke
Chinese dans, prachtige handgemaakte kostuums en een digitale
achtergrond die interageert met de dansers. Het publiek wordt zo
getransporteerd naar verschillende locaties en tijdperken.
Veel artiesten van Shen Yun, waaronder ikzelf, volgen de principes
van Falun Dafa, een oude Chinese cultivatiemethode: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Door zichzelf als persoon
te verbeteren, verandert de artiest ook de muziek of de dans die hij
of zij brengt. Dit ligt mee aan de basis van de sterke positieve energie die het publiek ervaart tijdens de voorstellingen.
Op 4, 5 en 6 februari 2020 kunnen we jou met Shen Yun aan het
werk horen en zien in het Concertgebouw van je thuisstad.
L. DE BLAUWE Shen Yun heeft intussen meerdere gezelschappen
die ieder jaar tegelijkertijd de wereld rond reizen met een volledig
nieuwe productie. Ik heb het geluk om het komende seizoen weer
naar Europa te komen. Na zoveel rond te reizen en nieuwe plaatsen
te zien, voelt het altijd fantastisch om terug op gekend grondgebied
te komen. Zelf vind ik het een prachtige show met een hele sterke
positieve boodschap, dus ik kijk er heel hard naar uit om die te kunnen delen met het publiek in Brugge.

Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge
nl.shenyunperformingarts.org
www.concertgebouw.be
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HOLEBIFILMFESTIVAL
Het Holebifilmfestival (nog tot en met vrijdag
29 november) staat voor drie weken feest in
verschillende Vlaamse steden en gemeenten, met film, documentaire en theater in het
holebi- en transgenderthema.

STADSFESTIVAL
BRUGGE
FOTO 19

Stad Brugge en Cinema Lumière slaan de
handen in elkaar en verwelkomen met open
armen het Brugse luik van het Holebifilmfestival. Met deze primeur viert onze stad (gender)diversiteit en krijgt de kleurrijke, diverse
realiteit in Brugge de gepaste aandacht. De
organisatoren hopen met de films ‘Disobedience’ (dinsdag 19 november) en ‘God’s Own
country’ (donderdag 21 november) een bont
publiek naar de zalen te krijgen en nodigen
iedereen uit om met volle teugen van het festival te genieten. Houd de website in de gaten
voor meer nieuws en info.
Wie meer wil weten over seksuele oriëntatie
en genderdiversiteit kan altijd contact opnemen met het West-Vlaamse regenbooghuis Rebus of met de Diversiteitsdienst van
Stad Brugge.

Van zaterdag 30 november tot en met zondag 29 december loopt de
zesde editie van Brugge Foto, een boeiend fotografiefestival met unieke
tentoonstellingen en aanvullende activiteiten. De expo’s vinden plaats
op veertien prachtige locaties in de Brugse binnenstad, op wandelafstand van elkaar.
Brugge Foto 19 toont de grote diversiteit in de wereld van het fotografisch beeld en schenkt aandacht aan documentaire verhalen, fotoessays, hedendaagse conceptuele fotografie en de zoektocht naar een
connectie met andere media. Belgische en buitenlandse fotografen tonen hun projecten. Zowel aanstormende talenten als toonaangevende
namen, waaronder Joost Vandebrug, Sarah Westphal, Frieke Janssens,
Antonio Jimenez Saiz en Nele Van Canneyt, komen aan bod. Je kunt de
tentoonstellingen bezoeken van donderdag tot en met zondag, telkens
van 14.00 tot 18.00 uur.
In de voormalige toonzaal van Van Marcke loopt bijvoorbeeld ‘Changing
Perception. Female Portraits 1920 – 2020’, een unieke collectie vrouwenportretten van topfotografen die de geschiedenis van de fotografie hebben bepaald. Onder hen Edward Steichen, Eugene Smith, Andre
Kertesz, Irving Penn en Helmut Newton. In het Gezellemuseum presenteren drie fotografen werk dat een ‘hoorbare’ link heeft met poëzie.
De tentoonstelling van Joost Vandebrug in het Concertgebouw is verbonden met het seizoensthema: ‘We zijn weer velen’.
Er zijn ook extra activiteiten, met onder meer ‘Breedbeeld in gesprek’
in het Stadhuis op donderdag 19 december, ‘De Donkerste Kamer’ op
zaterdag 21 december in het Concertgebouw en de permanente bookshop in 44 Gallery. Als afsluiter is er zondag 29 december het ‘Salon der
Monologen’, met presentaties van merkwaardige fotoprojecten.
www.bruggefoto.be
facebook.com/BRUGGEFOTO
Alle locaties zijn gratis toegankelijk voor Bruggelingen.
Brugge Foto is een samenwerking tussen Musea Brugge, Cultuurcentrum Brugge,
Stedelijke Academie Brugge DKO, Concertgebouw, Het Entrepot, De Republiek,
Snuffel Hostel en 44 Gallery.

Cinema Lumière, Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge
www.holebifilmfestival.be
info@rebuswvl.be
diversiteitsdienst@brugge.be
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Het Digipunt is een nieuw infopunt in Hoofdbibliotheek Biekorf. Aan de infobalie van de non-fictieafdeling kun je elke werkdag tussen 14.00 en 16.30 uur
terecht met vragen over je computer, tablet, smartphone en zo meer.

In het Huis van de Bruggeling kun je voortaan ook bibliotheekboeken lenen. In de onthaalruimte staat namelijk het ‘Bibpunt Huis van de Bruggeling’. Deze onbemande bibliotheek biedt een driehonderdtal veelgevraagde titels aan, waaronder boeken die in de bestsellerlijsten staan en
de nieuwste romans van grote, literaire namen.

LEVENSLANG LEREN
E-inclusie en levenslang leren is een van de doelstellingen van de Openbare Bibliotheek Brugge. Digitale
vaardigheden zijn noodzakelijk om mee te kunnen in
de maatschappij en de bib wil mensen daarin ondersteunen. Het past perfect in de algemene missie van
de bibliotheek om kennis en informatie op een laagdrempelige manier te delen.
Het Digipunt dient niet alleen om concrete digitale
vragen op te lossen. Het heeft ook een belangrijke
doorverwijsfunctie. Er zijn immers nog heel wat andere organisaties die inzetten op e-inclusie, zoals Vormingplus of de Centra voor Volwassenenonderwijs.

SPRINTERBIBLIOTHEEK WORDT BIBPUNT
Eigenlijk gaat het om de collectie van de vroegere Sprinterbibliotheek
in Mijn Brugge. De twee torenkasten en het uitleenstation van de
Sprinterbibliotheek verhuisden van Mijn Brugge naar de Speelhoek
in het Huis van de Bruggeling, waar eerder ook al een leeshoek was
met prentenboeken.
Door de verhuis krijgt het Bibpunt dezelfde openingstijden als het Huis
van de Bruggeling: op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot
17.00 uur, op woensdag van 8.30 tot 20.00 uur en op vrijdag en zaterdag
van 8.30 tot 12.30 uur. Net zoals in de vroegere Sprinterbibliotheek ontleen je zelf de boeken aan het uitleenstation. Wie nog geen lid is van de
Openbare Bibliotheek Brugge kan zich lid laten maken aan de onthaalbalie van het Huis van de Bruggeling.

AANVULLEND OP DE DIGIDOKTERS
Sinds vorig jaar kun je in Hoofdbibliotheek Biekorf
op regelmatige tijdstippen terecht bij de Digidokter.
Dit aanbod wordt uitgebreid. Op zaterdagochtend
kun je ook in de bibliotheken van Sint-Andries en
Assebroek op consultatie. Alle data vind je op
www.brugge.be/digidokters.
Het is de bedoeling om Digipunt en Digidokters elkaar te laten aanvullen. De Digidokters zijn meer
gespecialiseerd, hebben vaak een professionele ITervaring of koesteren al jaren een passie voor IT.
Het is dus goed mogelijk dat de medewerker aan
het Digipunt je voor meer informatie doorverwijst
naar de Digidokters.

BETERE UITLEENVOORWAARDEN
De uitleenvoorwaarden van de vroegere Sprinterbibliotheek werden verbeterd. In het Bibpunt leen je de boeken standaard voor vier weken. Je
kunt die termijn online verlengen tot acht weken. Bovendien kun je er tot
tien boeken per keer lenen. Omdat het een onbemande bibliotheek is, kun
je er geen boeken reserveren of opzij laten houden tot je ze komt afhalen.

HU

IS VAN D
E

www.brugge.be/bibliotheek
www.brugge.be/digidokters

•

GLOEDNIEUWE PUBLIEKSPC’S
In Hoofdbibliotheek Biekorf en in de filialen staan
sinds september nieuwe publiekspc's. De medewerkers van het Digipunt en de Digidokters beschikken
dus over degelijk en modern materiaal om je van
dienst te zijn.

BR

STEL JE DIGITALE VRAAG IN DE BIB

BIBPUNT IN HET HUIS
VAN DE BRUGGELING

Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
www.brugge.be/bibpunt-huis-van-de-bruggeling
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MIJN LEESTIPPER:
MET STIP TE LEZEN

FEESTELIJKE OPENING
BIBLIOTHEEK DE ZORGE
Bibliotheek De Zorge in Sint-Kruis werd
grondig gerenoveerd en was om die reden gesloten sinds begin september. Vanaf
maandag 18 november kun je tijdens de
gebruikelijke openingsuren weer terecht in
deze bib.
Op zaterdag 14 december is iedereen van
harte welkom tijdens de feestelijke opening.
Geniet van muziek en een drankje en maak
kennis met de Digidokters en de Samenleesgroep. Kinderen kunnen knutselen en deelnemen aan een zoektocht.
Bibliotheek De Zorge was al langer aan een
opknapbeurt toe. Door intens gebruik geraakten de meubels en de afwerking door de
jaren heen verouderd en versleten. Het gebouw voldeed niet meer aan de hedendaagse
vereisten van een bibliotheek.
In de vernieuwde ruimte is er meer plaats voor
de bibliotheekwerking doordat de vroegere
berging en bureauruimte worden ingenomen.
Het personeel krijgt een bureau op de eerste
verdieping. Het comfort voor de gebruiker en
de werknemers wordt dus vergroot.
De Zorge kreeg ook meubilair op maat. Je
boeken of andere materialen kun je voortaan lenen dankzij een zelfuitleensysteem.
Daarmee volgt deze bibliotheek het voorbeeld van Hoofdbibliotheek Biekorf, waar
tijdens de renovatie in 2011 al werd overgestapt naar een systeem met uitleenstations
en terugbrengkasten.
Bibliotheek De Zorge, Moerkerkse Steenweg 190,
8310 Sint-Kruis

Op zoek naar een goed fictieboek? Als lid
van de Openbare Bibliotheek Brugge krijg
je via Mijn Leestipper leestips op maat. Surf
naar mijnleestipper.bibliotheek.be en log
in met je Mijn Bibliotheek-profiel. De eerste keer moet je een aantal vragen beantwoorden zodat het systeem zicht krijgt op
jouw leesprofiel. Dat profiel zorgt er samen
met je leengeschiedenis voor dat je leestips
krijgt volgens jouw smaak.
Indien nodig kun je je profiel achteraf nog
beter afstellen. Mijn Leestipper is er voor
alle leners van 14 tot 104 jaar en tipt Nederlandstalige fictieboeken uit de bibcollectie.
ELKE MAAND LEESTIPS OP MAAT
Elke maand krijg je nieuwe gepersonaliseerde leestips. Die worden gepresenteerd
volgens bepaalde rubrieken: trending,
nieuw, op basis van een eerder gelezen
boek of volgens een thema van de maand.
Per rubriek krijg je een vijftal tips. Als je
wilt dat Mijn Leestipper rekening houdt met
boeken die je eerder al leende, moet je je
leenhistoriek activeren in Mijn Bibliotheek.
Hoe vroeger je dat doet, hoe minder tips je
krijgt over boeken die je al gelezen hebt. Wie
dat wil, kan de tips ook via mail ontvangen.
PILOOTBIBLIOTHEKEN
Cultuurconnect ontwikkelde Mijn Leestipper
om bibliotheken te helpen bij lenersvragen
naar een goed fictieboek. Bibliotheken Brugge en Lede (BibArt) dienden dit project in
tijdens de projectoproep van Cultuurconnect
in 2016. De hele ontwikkeling en alle testen
met gebruikers gebeurden in samenwerking
met beide pilootbibliotheken en de ontwikkelaars Bookarang en LodgON. Voorlopig
kunnen enkel de leden van de Openbare Bibliotheek Brugge en Lede (BibArt) gebruikmaken van Mijn Leestipper. Later zullen ook
andere Vlaamse bibliotheken op de dienst
kunnen intekenen.
mijnleestipper.bibliotheek.be

DE SCHRIJFWIJZEN:
HET GROOT DICTEE
HERUITGEVONDEN
Op vrijdagavond 6 december doet de Openbare Bibliotheek Brugge voor het tweede jaar
op rij mee aan Het Groot Dictee Heruitgevonden. Vorig jaar was deze spellingwedstrijd
een groot succes. Florian Goetghebeur won
toen zowel de gouden als de zilveren pen. Hij
schreef een foutloze tekst en vond met ‘bibliotheekbezoekers’ het langste woord.
Het Groot Dictee Heruitgevonden is samengesteld voor een ruim publiek en bevat ook
enkele ludieke opdrachten. Het dictee start
om 20.00 uur en vindt plaats in de leeszaal
van Hoofdbibliotheek Biekorf. Deelnemen
is gratis.
Word jij dit jaar de winnaar? Waag je kans en
schrijf je in via www.brugge.be/groot-dictee.
Het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht
niet te lang.
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge
www.brugge.be/groot-dictee
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KALENDER
T.e.m. zo 1/12

Input/Output: laureatententoonstelling, Bogardenkapel

p. 30

T.e.m. di 31/12

M/V/X: het lichaam, een feest?, Brugotta Hal Biekorf

p. 30

T.e.m. vr 29/11

Inschrijvingen wedstrijd winterverlichting

p. 13

T.e.m. za 30/11

Bestellen inheemse hagen, struiken en bomen (RL Houtland)

p. 23

T.e.m. zo 16/02

Gratis busvervoer bussen tussen P&R Waggelwater, halte Rustenburg en Brugge centrum

p. 17

T.e.m. zo 1/03

150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg Brugge. De tentoonstelling, Arentshuis

p. 30, 31, 32

Di 19/11

Holebi Filmfestival: Disobedience, Cinema Lumière

p. 38

Wo 20/11

Solovoorstelling C.W. Stoneking, Koninklijke Stadsschouwburg

p. 33

Do 21/11

Holebi Filmfestival: God’s Own Country, Cinema Lumière

p. 38

Do 21/11

Schemertijd/Culturen na de uren, Gezellemuseum

p. 24

Vr 22/11

UNPLUGGED: Reba Malin en Wolvenn, Daverlo

p. 33

Vr 22/11 t.e.m. zo 5/01

Wintergloed, binnenstad

p. 14

Za 23/11 t.e.m. zo 1/03

Geertje Vangenechten: Tragedie van het menselijk tekort – Tragédie de la Condition Humaine,
Koninklijke Stadsschouwburg

p. 30

Do 28/11

Lezing: Bartolomé Bermejo en de kunst in de Lage Landen, Vriendenzaal Musea Brugge

p. 24

Vr 29/11

Informatiesessie betere houtverbranding, Raadszaal Boeverbos

p. 23

Za 30/11 t.e.m. zo 29/12

Brugge Foto 2019, verschillende locaties

p. 38

Zo 1/12

Lezing: Gezelle en Streuvels. Of hoe een neef zijn heeroom ervaart, Vriendenzaal Musea Brugge

p. 24

Zo 1/12

Het Don Kosakenchor Russland, Koninklijke Stadsschouwburg

p. 11

Ma 2/12

Algemene vergadering Sportraad, Daverlo

p. 29

Do 5 t.e.m. zo 15/12

December Dance, verschillende locaties

p. 34, 35

Do 5 t.e.m. zo 26/01

Needcompany: Groetjes uit Molenbeek, Poortersloge

p. 30

Vr 6/12

Het Groot Dictee Heruitgevonden, Hoofdbibliotheek Biekorf (leeszaal)

p. 40

Vr 6/12

Kerstloop, start op de Markt

p. 10

Za 7 en zo 8/12

Shoppingdagen, binnenstad

p. 16

Za 7 t.e.m. zo 29/12

Input/Output: laureatententoonstelling, Bogardenkapel

p. 30

Zo 8/12

Midwinterfeest, Balstraat en omgeving

p. 8

Vr 13 en za 14/10

Afhalen bestelling inheemse hagen, struiken en bomen (RL Houtland), parking Tillegembos

p. 23

KALENDER
Za 14 en zo 15/12

Shoppingdagen, binnenstad

p. 16

Za 14/12

Feestelijke opening Bibliotheek De Zorge, Sint-Kruis

p. 40

Ma 16/12

Infoavond renoveren en energie besparen, MaZ

p. 21

Wo 18/12

The Voices of Africa, Koninklijke Stadsschouwburg

p. 11

Wo 18 t.e.m. vr 20/12

Vredeslicht, Magdalenakerk

p. 22

Do 19/12

Schemertijd/Culturen na de uren, O.L.V.-ter Potterie

p. 24

Do 19/12 t.e.m. zo 12/01

Fotonale Brugge 2019: Feest!, Brugotta Hal Burg

p. 30

Vr 20/12

Anuna, Koninklijke Stadsschouwburg

p. 11

Za 21/12

DAVEREND: Forward Fever en Jamaican Jazz Orchestra, Daverlo

p. 33

Za 21 en zo 22/12

Shoppingdagen, binnenstad

p. 16

Ma 23 t.e.m. wo 25/01

Extra shuttledienst

p. 17

Ma 23 t.e.m. vr 3/01

Kwibus, verschillende locaties (niet op wo 25 en do 26/12 en op wo 1/01)

p. 11

Di 24/12

Kerstfeesten kwetsbare Bruggelingen, verschillende locaties

p. 9

Do 26 en vr 27/12

Extra gratis shuttledienst

p. 17

Za 28 en zo 29/12

Shoppingdagen, binnenstad

p. 16

Di 31/12

Oudejaarsavondfeest kwetsbare Bruggelingen, Sint-Leo-Hemelsdaele

p. 9

Di 31/12

Het Bal 2020, Koninklijke Stadsschouwburg

p. 11

Di 31/12 en wo 1/01

Gratis openbaar vervoer van 4.50 uur tot 7.00 uur, heel Brugge

p. 17

Vanaf wo 1/01

Nieuwe parkeertarieven

p. 18

Do 2 en vr 3/01

Shoppingdagen, binnenstad

p. 16

Zo 5/01

Nieuwjaarsborrel Stad Brugge, Burg

p. 12

Vr 24/01

UNPLUGGED: Ozium en Old Skool Blues Band, Daverlo

p. 33

Di 4 t.e.m. do 6/02

Shen Yun Performing Arts, Concertgebouw

p. 36

Ma 17/02

Uitreiking Brugse Sportprijzen, Daverlo

p. 29

Za 22/02

DAVEREND: Black Hole Beautiful Mind en N-Carbon, Daverlo

p. 33

Za 28/03

UNPLUGGED: George Dylan en Renée, Daverlo

p. 33

Vr 10/04

DAVEREND: Bünkrbeton en Rawdriguez, Daverlo

p. 33

Vr 22/05

UNPLUGGED: Mike Julien en Sarah D’Hondt Quartet, Daverlo

p. 33
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WEDSTRIJD
Aan de hoeveelste editie is December Dance
toe dit jaar?
In het kader van December Dance zijn er vijf duotickets te winnen
voor de Belgische première van ‘Al het goede’ van Jan Lauwers en
Needcompany op zaterdag 14 december.
Stuur je antwoord voor maandag 2 december 2019 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.

ANTWOORD VORIGE VRAAG
De tentoonstelling over 150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg loopt in
het Arentshuis. Dankzij de gewonnen tickets woonden drie duo's het
concert bij van Roos Rebergen en Sun Sun Sun Orchestra.
Voornaam en naam

Geboortejaar
Adres

E-mail + tel.

Antwoord wedstrijdvraag

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

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

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

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

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

