DE GELDENDE CORONAMAATREGELEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE ACTIVITEITEN IN DIT
MAGAZINE. DIT NUMMER GING IN DRUK OP 27 OKTOBER 2020. DE REGELS KUNNEN INTUSSEN
GEWIJZIGD ZIJN. ALLE INFORMATIE WORDT DAN OOK ONDER VOORBEHOUD GEPUBLICEERD.
DE MEEST ACTUELE INFO OVER DE CORONARICHTLIJNEN VIND JE OP WWW.BRUGGE.BE.
JE KUNT OOK MAILEN NAAR INFO@BRUGGE.BE OF BELLEN NAAR 050 44 8000.
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BESTE BRUGGELING

I

n dit laatste Stadsmagazine van 2020 wil ik even terugblikken op een
voor ons allen bewogen periode.

In vaak lastige omstandigheden heeft onze ploeg keihard gewerkt om
Brugge zo optimaal mogelijk te besturen en ons beleid verder uit te
voeren. Het eerste Wintergloedfestival bracht begin dit jaar licht en een
gezellige ambiance in onze stad en toen het na enige coronatijd weer
mocht, werden onze parken echt plekken voor onverwachte ontmoetingen. Van de banken en stoelen werd gretig gebruik gemaakt.
Ook grotere projecten liggen niet stil en maken Brugge klaar voor de
toekomst. De Katelijnestraat en de Sint-Jorisstraat worden vernieuwd
en het nieuwe Beurs- en Congresgebouw krijgt steeds meer vorm. De
uitbreiding van Parking 't Zand is gestart en de plannen voor onze nieuwe
museumsite worden getekend.
Niet alleen in het centrum van de stad, maar ook in de deelgemeenten
werken we onverminderd voort. In Sint-Michiels openden we het nieuwe
wijkcentrum Xaverianen en in Sint-Andries zijn de plannen gestart voor
de uitbreiding van de gemeenteafdeling. In Sint-Kruis konden we het
Veltembos uitbreiden en van het oude militaire domein Knapen in
Zeebrugge maken we een nieuw stadspark. De oude site van de stelplaats van De Lijn in Assebroek wordt een nieuwe groene zone en in
Sint-Pieters vergroten we de site Sint-Pietersplas. Ten slotte komt er in
Lissewege een nieuw ontmoetingscentrum en in Koolkerke/Sint-Jozef
een nieuw sportcentrum.
Dat Brugge een warme stad is, mochten we tijdens deze crisis meer
dan ooit ervaren. Honderden vrijwilligers en medewerkers, diensten en
organisaties zetten zich al maanden in om de inwoners van onze stad
te helpen. Namens het stadsbestuur kan ik hen niet genoeg bedanken.

Laat ons toerist
zijn in eigen stad
Beste Bruggeling
Onze stad heeft fantastische troeven. Tal van lokale handelaars, ondernemers en horeca-uitbaters leveren elke dag topkwaliteit. Velen van
hen hebben het nu extra moeilijk. Steun hen. Laat die online-aankoop
bij de grote internetwinkels achterwege en koop lokaal. Bestel een afhaalgerecht bij een Brugse horecazaak of boek hier een overnachting.
Laten we Brugge (her)ontdekken op alle mogelijke manieren en tegelijk
alle lokale sectoren steunen die lijden onder deze crisis.
Omdat dit het laatste Stadsmagazine van dit jaar is, wil ik afsluiten met
een vroege nieuwjaarswens. Uiteraard hoop ik met u dat we deze COVIDperiode snel mogen afsluiten, maar ik wens u ook een schitterende
gezondheid, tonnen geluk en veel dierbare momenten met uw naasten toe. Laat ons ook het positieve uit deze periode nooit vergeten: de
solidariteit, de samenhorigheid, het engagement en de zorg voor elkaar. Als u hulp of informatie wilt, kunt u steeds bij de Stad terecht op
www.brugge.be of via info@brugge.be en 050 44 8000.
Uw burgemeester
Dirk De fauw
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BART VANWILDEMEERSCH
Bart (43) groeide op in het Leuvense, maar
de liefde bracht hem naar Brugge. Hij woont
intussen al acht jaar in Assebroek West, samen
met zijn vrouw Myriam en hun twee dochters.
Beroepshalve schrijft Bart het beleid en de communicatie uit van de West-Vlaamse Milieufederatie. Daarnaast
engageert hij zich maximaal voor zijn buurt. Samen met
zijn buren probeert Bart verkeersveiligheid, buurtgevoel
en vergroening met elkaar te combineren. Voor hem is er
niets beter dan een buurtbabbel.
WAT VIND JE GOED IN DE BUURT?
Assebroek West heeft alle troeven. Het beschikt over een
prachtig natuurgebied en ligt vlakbij de stad. Onze buurt
is ook goed bereikbaar vanuit het station en heeft een
sterk verenigingsleven. In het ontmoetingscentrum SintKristoffel - hier vlakbij - gonst het van de activiteit. Er is
een pc-klas, je kunt er yoga volgen en er vinden communiefeesten en buurtbijeenkomsten plaats.
In onze straat, de Prins Karellaan, word je altijd vriendelijk begroet of aangesproken.
WAT IS JE FAVORIETE PLEK IN DE BUURT?
Onze voortuin, want daar passeert de wereld. Je kunt er
kleine en grote gesprekken voeren. Praten met elkaar is
de basis van een geborgen buurt.
Uit die informele momenten komen ook initiatieven
voort. Om tijdens de lockdown buren in quarantaine te
ondersteunen, startten we een netwerkje op. Voor het
initiatief ‘vijf minuten tijd voor je buur’ haalden we inspiratie bij de Gebuurtekring, een buurtcomité in de Gulden
Peerdenstraat.

Assebroek West,
het sportieve hart
van Brugge met een
uitgebalanceerde mix van
wonen en ontspannen
Assebroek West grenst in het noorden aan
Sport Vlaanderen en in het zuiden aan de
Chartreusemeersen. De Dries, de Sint-Kruisstraat, de
August Derrestraat en de Vooruitgangstraat vormen de
oostelijke grens, het kanaal Gent-Brugge de westelijke.
LOPENDE EN GEPLANDE PROJECTEN
-

-

WAAR BEN JE HET MEEST FIER OP?
Op de buurtbabbelbank. Samen met het stadsbestuur
vormden we dit voorjaar een dor stuk parking om tot een
groen plekje met een bijentuintje, een appelboom en een
zitbank. Er ontstaan leuke gesprekken en eerste liefdes.
We delen er ook onze bezorgdheden met elkaar. Dankzij
de Stad kwam er tegenover de bank een kruidenbak. Het
is misschien niet veel, maar het fleurt de buurt op en
brengt ons samen. De combinaties van groene maatregelen stimuleren ontmoeting en peppen een buurt op.
WAT WIL JE VERANDEREN IN DE BUURT?
Overdag rijdt hier ongeveer om de vijf minuten een wagen
voorbij. De straat scheidt de buurt in twee delen. Mobiliteit wordt net als ecologie, infrastructuur en samenleven
te apart benaderd. Als we al deze dingen laten samengaan met het aangenaam bewegen door de wijk, zullen
mensen zich er meer thuis voelen. Warme initiatieven
krijgen zo de ruimte om te groeien. Het verbinden van
geluksmomentjes laat buurtbewoners stralen. Ik hoop
dat het stadbestuur nog meer in dialoog gaat met de verenigingen die deze ideeën kunnen helpen uitdragen.

-

In het kader van het project Stadsvaart loopt een studietraject over een nieuwe Steenbruggebrug. De inwoners van Assebroek konden in oktober 2019 het voorontwerp van de nieuwe brug ontdekken. Tussen Brugge
en Oostkamp komt een hoge vaste brug. Voor fietsers
en voetgangers komt er een vlakke beweegbare draaibrug. Om de scheepvaart vlotter te laten verlopen, moet
de bocht in het kanaal worden rechtgetrokken. Het ontwerpteam werkt in de loop van dit jaar het definitieve
plan af. Daarna worden de nodige procedures doorlopen en wordt een aannemer aangesteld. De start van
de werkzaamheden is voorzien in 2022.
Op www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/
steenbruggebrug-van-de-toekomst verneem je meer.
In de Bloemenwijk worden de riolering en de bovenbouw van de Rozenstraat, de Irisstraat, de Tulpenstraat,
de Begoniastraat, de Pioenstraat, de Jasmijnstraat en
de Hortensiastraat volledig vernieuwd. De werkzaamheden zullen de wijk fietsveiliger en groener maken
en er een veilige schoolomgeving creëren. Er worden
snelheidsremmende maatregelen genomen met smallere rijwegen, verkeersplateaus en asverschuivingen.
In totaal worden ongeveer honderd nieuwe bomen aangeplant. De planten waarnaar de straten werden genoemd verschijnen ook in het straatbeeld.
De werkzaamheden verlopen in fasen en zullen starten
in 2021.
Stad Brugge wordt eigenaar van de oude stelplaats van
de bussen van De Lijn (1,5 hectare) in het hartje van
Assebroek. Op deze plek voorziet de Stad een nieuw
groen hart met ontmoetings- en sportmogelijkheden.
De grote hal heeft erfgoedwaarde en blijft behouden om
er bijvoorbeeld sport- en buurtactiviteiten te organiseren. Het typische tramhuis blijft ook bewaard. Het kan
een buurtfunctie krijgen of een ondersteunende functie
bieden aan het park.
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MOBILITEIT
-

-

-

Om koers te zetten naar een wijk op mensen-, maar vooral op kindermaat werd de Edward De Denestraat, met aansluitende delen
van de Vestingstraat en de Weidestraat, een fietsstraat. In een fietsstraat mogen fietsers over de volledige breedte van het rijvak fietsen. Markeringen op de rijweg en borden aan het begin en op het
einde van de straat duiden dit aan. Automobilisten mogen er niet
inhalen.
Er zijn al fietstrommels (fietsbergingen voor buurtbewoners) in de
Kleine Kerhofstraat, de Baron Ruzettelaan, de Vrijheidsstraat en
de Jasmijnstraat. Er komen er nog twee bij in de Sint-Kruisstraat
(ter hoogte van Mispelbilk 1) en in de Tramstraat (ter hoogte van
nummer 2).
Als je maar af en toe een auto nodig hebt, is een deelwagen de
oplossing. Assebroek West biedt heel wat mogelijkheden:
- Cambio heeft een deelauto op het Gaston Roelandtsplein. Meer
info op www.cambio.be.
- Zorginstelling Curando vzw deelt een rolstoelvriendelijk busje
en dito bestelwagen voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Ook bewoners van Assebroek en Sint-Kruis zonder (mobiliteits)beperking mogen deze wagens gebruiken. Curando stelt
ook een rolstoelfiets en een duofiets ter beschikking. De standplaats is woonzorgcentrum Westervier, Speelpleinlaan 44, 8310
Sint-Kruis. Meer info: www.curando.be/projecten/autodelen.
Reserveren doe je via autodelen8310@curando.be.
- Op de parking van Daverlo staan twee deelwagens van
Coopstroom. Deze auto’s worden gevoed door de zonnepanelen
die Coopstroom plaatste op het dak van Daverlo. Bekijk de tarieven op www.coopstroom.be/deelwagens.

VERENIGINGEN EN VRIJE TIJD
-

-

-

-

-

-

Er zijn sportzalen in Sporthal Daverlo (Dries 2) en in Sport Vlaanderen Brugge (Nijverheidsstraat 112).
Aan Daverlo kun je voetballen, krachtballen en skaten in de openlucht. De buitenterreinen van Sport Vlaanderen Brugge omvatten
een Finse piste, een atletiekterrein met rugbyveld, een voetbalveld
en de wielerpiste 'Patrick Sercu' (met binnen een skeelerpiste).
Zwemmen kan in het Interbad. Dit zwembad is 25 meter lang en
heeft een duikplank, een waterglijbaan met apart landingsbad, een
recreatiebad, een klein bad met een glijbaantoren en een peuterbad.
In deze buurt zijn heel wat sportverenigingen actief, zoals Sportiv
vzw, ABADÁ Capoeira Brugge, handbalclub OLVA Brugge, zwemclub ZIB, badmintonclub Davos inc, Judo Club Brugge, KSVV Inter
Assebroek, Koninklijke Tennisclub Brugge, Handbooggilde Barockschutters en ZVC Assebroeke.
Boekenruilkastjes (een bibliotheekje waarvan je gratis gebruik
mag maken en waar iedereen samen zorg voor draagt) bevinden
zich aan de Spoorwegbedding (Sint-Trudostraat) en aan De Zeven
Torentjes (Odegemstraat 96). Alle info hierover op
www.brugge.be/boekenruilkastjes.
Speelpleintjes vind je in De Lelie (Daverlostraat), Sportpark Daverlo
(Sportpark Daverlo–Zandberg), de Kaproen (Hervé Stalpaertstraat),
het Bergjesbos, De Zeven Torentjes, de Tulpenstraat, de Kluppelmeers, de Schijfstraat, de Vrijheidsstraat en de A.J Witteryckstraat,
alsook op het Edward Joossensplein en aan de Oude Schietstand
'Tir' (Oude Kortrijkstraat).
Assebroek West bruist door zijn vele buurtcomités. Van de ruim
twintig comités in deze buurt zijn ‘Generale Manlaan’ en ‘Gebuurtekring vzw’ de grootste.
Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Kinderboerderij De
Zeven Torentjes (Canadaring 41), speelbos Bergjesbos en de Assebroekse Meersen (Kerkdreef). De ‘tutjesboom’ van Het Huis van het
Kind in de tuin De Joert (Weidestraat 81) helpt de allerkleinsten om
afscheid te nemen van hun fopspenen.

-

Er zijn veel jeugdbewegingen actief:
- FOS 209 De Vrijbuiters, Daverlostraat 140
- Chiro Steenbrugge en Jin Brugse Vrije, Sint-Trudostraat 1
- Gewest KSA De Graal, KSA Assebroek meisjes, Uitgezonderd,
Europascouts en vakantiewerking Kwibus, Zandberg 8
- KSA Assebroek meisjes en KSA Sint-Trudo, Weidestraat 83-85
- Scouts Akabe Twiest en Scouts Karel de Goede, Prinses Maria
Christinalaan 11
- JMA Paritita (jeugdmuziekatelier), Daverlostraat 132

SCHOLEN
Lager onderwijs
- Guido Gezelleschool, Astridlaan 86
- OLVA Steenbrugge, Baron Ruzettelaan 439
- OLVA De Touwladder, Collegestraat 24
- GO! basisschool Jan Fevijn, Daverlostraat 132
- OLVA - Onze-Lieve-Vrouwecollege Assebroek,
Sint-Katarinastraat 132
Secundair onderwijs
- GO! Atheneum Jan Fevijn – campus Assebroek, Daverlostraat 132
- Instituut Mariawende-Blydhove - campus Blydhove,
Generaal Lemanlaan 145
- Middelbare Steinerschool Vlaanderen, Astridlaan 8
- OLVA - Onze-Lieve-Vrouwecollege Assebroek, Collegestraat 24
- BuSO Haverlo, Weidestraat 156
SOCIALE PROJECTEN
MINTUS organiseerde eind vorig jaar het mantelzorgcafé
‘De Mantelfluisteraar’ in het lokaal dienstencentrum Ter Leyen. Vanaf 2020 gaat het mantelzorgcafé stadsbreed vanuit een splinternieuw
partnerschap met mantelzorgverenigingen. Dit vernieuwde concept
zal mantelzorg op verschillende Brugse locaties en met diverse activiteiten op de kaart zetten.
DIENSTVERLENING
Gemeenteafdeling Assebroek: Wijkcentrum Daverlo, Dries 2,
050 44 8000, info@brugge.be
Buurtcentrum: Lokaal Dienstencentrum Ter Leyen, Kroosmeers 1,
050 32 60 10, terleyen@mintus.be
Het buurtcentrum is een open huis waar iedereen welkom is en waar
mensen elkaar ontmoeten, iets drinken en actief bezig zijn.
Bibliotheek Daverlo: Dries 2
LOKALE POLITIE
Wijkkantoor:
Dries 2, 050 47 28 85, pz.brugge.oost.leiding@police.belgium.eu
Wijkagenten:
- Sint-Katarina/Brugs Kerkhof: Charlotte Gevaert, 0471 13 70 03,
charlotte.gevaert@police.belgium.eu
- Sint-Kristoffel: David Van Acker, 0471 13 72 37,
david.vanacker@police.belgium.eu
- Steenbrugge: Bart Gouwy, 0471 13 78 34,
bart.gouwy@police.belgium.eu
- Maria Assumpta/Daverlo: Barbara Vandenbussche, 0471 13 81 70,
barbara.vandenbussche@police.belgium.eu
GEMEENSCHAPSWACHT
In deze buurt zijn gemeenschapswachten Astrid Neirinck (wijken
Steenbrugge en Sint-Katarina) en Véronique Eggermont (wijken VerAssebroek en Assumpta) aan het werk. Je kunt hen contacteren via
050 32 34 97 en gemeenschapswacht@brugge.be.
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Meer weten over dit project?
Vraag hulp aan je buren of leer ze beter kennen via Hoplr. Al meer dan
250.000 huishoudens gebruiken dit online sociale netwerk voor en door
de buurt. Via Hoplr (hoplr.com en/of de app) sta je heel eenvoudig in
contact met de mensen uit je straat of buurt.
Ook in Assebroek West is er een Hoplr-netwerk. Met de buurtcode
HG4CP kun je je gemakkelijk en gratis aanmelden. De mobiele app voor
iOS is beschikbaar in de App Store, voor Android in de Play Store. Lees
meer op www.brugge.be/hoplr.

ASSEBROEK WEST IN CIJFERS
3,85 km2
Assebroek West heeft een oppervlakte van 3,85 km2.

7.043
Deze buurt telt 7.043 brievenbussen.

13.858
Er wonen 13.858 mensen.

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

Contacteer Stad Brugge,
Communicatie & Citymarketing
via communicatie@brugge.be.
Alle actuele info staat op
www.brugge.be/buurtaandebeurt.
Specifieke info over
Assebroek vind je op
www.brugge.be/assebroek.

Je kunt steeds met je vragen en
meldingen terecht op 050 44 8000,
www.brugge.be/meldpunt en
via info@brugge.be.
Alle inzendingen worden
gegarandeerd behandeld.
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BUURTCENTRA MINTUS
VERJONGEN EN VERBREDEN
HET AANBOD
Sinds september zijn de vijftien buurtcentra van Mintus
weer open, met respect voor de coronamaatregelen. De
cafetaria's van de centra blijven voorlopig dicht, maar tot
nader order gaat de werking door.
Het vernieuwde aanbod van de buurtcentra van Mintus
investeert meer dan ooit in verjonging en verbreding. De
centra werden in het verleden vaak gelinkt aan senioren en
seniorenactiviteiten. Die blijven bestaan, maar ze worden
nu parallel geprogrammeerd met activiteiten voor jonge(re)
mensen en gezinnen. Er staat dus geen minimumleeftijd
meer op het aanbod van de buurtcentra. Iedereen die zin
heeft in een portie ontspanning, een uitstap wil maken of
extra parate kennis wil opdoen, is welkom.
De eerste voorzet kwam er tijdens de zomer van 2020 met
het gezelschapsspel `De ridders van professor Mintus' dat
werd bedacht door een medewerkster. Het spel liet gezinnen een zoektocht ondernemen naar weggezapte items in
de Brugse binnenstad. In het verlengde daarvan maken de
centra nu gericht werk van een programma op maat van
alle buurtbewoners. Het gaat onder meer om gezinsuitstappen, infosessies over bijvoorbeeld cohousing en zelfs
een cursus Spaans voor kinderen. Daarvoor slaan de
buurtcentra de handen in elkaar met externe partners.
De slogan `We zien je hier graag' wordt meer dan ooit het
motto voor de centra van Mintus. Ze zetten de deuren open
voor de hele buurt en omgeving. Omwille van COVID-19 is
de bezetting van de activiteiten en de ontmoetingen wel beperkt en moet je vooraf inschrijven.
Wijzigingen in de programmering en annuleringen zijn altijd
mogelijk. Check geregeld www.dienstencentra-brugge.be
voor het aanbod en de laatste updates.
www.dienstencentra-brugge.be

DEELGEMEENTEHUIZEN EN HUIS
VAN DE BRUGGELING WERKEN
ENKEL OP AFSPRAAK
Voor sommige dienstverlening kun je enkel terecht in
het Huis van de Bruggeling of in een van de deelgemeentehuizen. In het kader van de coronamaatregelen en om alles veilig te laten verlopen, moet je daarvoor een afspraak maken via afspraken.brugge.be of
050 44 8000.
Ook voor de recyclageparken heb je een afspraak nodig.
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein),
8000 Brugge
050 44 8000
info@brugge.be
afspraken.brugge.be
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KNOTBOMEN EN
KNOTTERS GEZOCHT

GOED BAASJE, GOEDE
KATTITUDE

OOK IN DE WINTER EEN
PROPERE STOEP

In onze cultuurlandschappen spelen knotbomen een belangrijke rol. In het verleden
werd hun hout hoofdzakelijk aangewend voor
eigen gebruik, maar nu hebben knotbomen
vooral een ecologische en landschappelijke
waarde. Ook in de waterhuishouding en als
versteviger van oevers en taluds spelen ze
nog steeds een grote rol.
Het Regionaal Landschap (RL) Houtland wil
deze bomen beschermen en lanceert daarom een dubbele oproep.

Sinds 1 april 2018 moeten alle kittens worden gesteriliseerd voor ze vijf maanden oud
zijn. De sterilisatieplicht geldt voor alle katten (katers en kattinnen) die werden geboren
na 31 augustus 2014.
Het steriliseren van oudere katten is niet verplicht, maar wordt sterk aangeraden. Sterilisatie blijft immers de meest diervriendelijke
manier om het zwerfkattenprobleem op te
lossen.

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 zijn woning een
strook van 1 meter breed sneeuwvrij maken.

JE KNOTBOMEN GRATIS GEKNOT
Heb je waardevolle knotbomen (wilg, eik, es,
els, populier …) die al een tijd niet meer werden onderhouden? Heb je geen tijd om ze te
knotten of beschik je niet over het juiste materiaal? RL Houtland kan je helpen.
De knotbomen moeten groeien op het platteland en niet in een dorpskern of wijk. De te
knotten takken moeten een omtrek hebben
van ongeveer 40 centimeter en geschikt zijn
als brandhout.
Als aan deze voorwaarden is voldaan, komt
de knotter de bomen knotten in ruil voor het
hout. Het sprokkelhout legt hij op een stapel.
De eigenaar staat in voor de verdere verwerking daarvan.
GRATIS BRANDHOUT VOOR DE KNOTTER
Naast knotplaatsen is het Regionaal Landschap Houtland op zoek naar knotters die
in ruil voor het brandhout knotbomen willen
onderhouden.
RL Houtland zorgt voor een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen. Daarnaast organiseert deze vzw
regelmatig opleidingen over kettingzagen en
knotten.
INTERESSE?
Wil je je bomen laten knotten of wil je knotter worden? Surf naar www.goedgeknot.be
en klik op de link Regionaal Landschap
Houtland. Voor meer info kun je terecht bij
ruben.deconinck@west-vlaanderen.be.
www.goedgeknot.be
www.rlhoutland.be

EEN GOEDE KATTITUDE WORDT BELOOND
Als je in Brugge bent gedomicilieerd en je
kat(ten) ten laatste op donderdag 31 december van dit jaar laat steriliseren door een
dierenarts, krijg je een uniek kattenhuisje
van Stad Brugge. De kat moet gechipt zijn en
geregistreerd staan op het adres van de eigenaar. Per domicilieadres kun je niet meer
dan twee kattenhuisjes aanvragen.
Laat je je kat steriliseren, vraag dan aan je
dierenarts om het aanvraagformulier in te
vullen en het af te stempelen. Bezorg het
formulier ten laatste op donderdag 7 januari
2021 aan de dienst Klimaat, Milieu en Dierenwelzijn in het Huis van de Bruggeling of
mail het naar dierenwelzijn@brugge.be. Per
mail of brief ontvang je een code waarmee je
een afspraak kunt maken om je kattenhuisje
af te halen in het Huis van de Bruggeling.
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge
www.brugge.be/kattitude

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 recyclageparken
van Sint-Michiels, Sint-Pieters en Zeebrugge. Opgelet: het Huis van de Bruggeling, de
gemeenteafdelingen en de recyclageparken
werken naar aanleiding van de coronamaatregelen enkel op afspraak. Het zout is ook te
koop in de gewone handelszaken, maar daar
kan het meer kosten.
KOOP HET ZOUT TIJDIG AAN
Je kunt het strooizout nog aanschaffen tot
maandag 15 maart 2021. Koop er genoeg en
wacht niet tot het vriest.
Meer info over de aanpak van het strooien
vind je op www.brugge.be.
KUN JE ZELF JE STOEP NIET 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 is er niemand die dit voor
jou kan doen? Bel naar Sophie De Meyer
van de Preventiedienst op 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!
www.brugge.be
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WERFNIEUWS
KATELIJNESTRAAT EN ARSENAALSTRAAT

VEEL BEWEGING OP EN ROND HET BEURSPLEIN

De heraanleg van de Katelijnestraat gebeurt zone per zone en zit nog
steeds op schema. Het stuk tussen de Katelijnepoort en de Rodenonnenstraat is intussen klaar. Met de afgewerkte Arsenaalstraat erbij is
de helft van dit hele project zo goed als achter de rug.

BOUW BMCC SCHIET GOED OP
Sinds de eerstesteenlegging in het najaar van vorig jaar is er al veel
gebeurd op het Beursplein. Je kunt je al een beeld vormen van hoe
het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC) er zal uitzien. Aan
de kant van de Zwijnstraat zijn de wanden van het congresdeel al
zichtbaar en de staalstructuur is prominent aanwezig. Het filmpje op
www.brugge.be/beurssite/staalstructuur toont hoe de montage van de
staalstructuur verliep.

Tot eind januari werkt de aannemer in de zone tussen de Arsenaalstraat
en het Ankerplein. De riolen worden er vernieuwd en daarna volgt de
eigenlijke heraanleg. Tijdens die periode is dit straatdeel onderbroken
voor het verkeer.
Inmiddels gebeuren er ook ingrijpende werkzaamheden aan de Mariabrug. Bij hevige regenbuien stort het riool van de Mariastraat immers
over in de reien aan de Mariabrug. Omdat het huidige tracé via de doorgang naar de site Oud Sint-Jan een knelpunt is, kan dit niet worden
uitgebreid. Een sifon onder de Mariabrug moet de overstortwerking
oplossen. Deze ingreep zal duren tot midden maart 2021. Tijdens die
periode is de Katelijnestraat er onderbroken.
Na deze fasen volgen nog werkzaamheden in de Katelijnestraat, tussen
de Mariabrug en het Ankerplein (van 4 januari tot 16 april 2021), en op
het Ankerplein (vanaf 26 februari tot 9 april 2021).
www.brugge.be/katelijnestraat-arsenaalstraat

In het gebouw werden de ondergrondse parking en de fietsenstalling, de
inkomhal, de imposante beurshal en de plenaire zaal op de eerste verdieping gerealiseerd.
Benieuwd hoe het eindresultaat er zal uitzien? Doe een virtuele tour op
www.brugge.be/beurssite of infunctievan.be/360/Brugge.
De opening van het BMCC is gepland in januari 2022. Intussen kunnen
organisatoren van evenementen al aanvragen indienen via de link ‘ik wil
iets organiseren’ op www.brugge.be/beurssite.
Mailen naar sarah.cornand@brugge.be mag ook.
OMGEVING
Er wordt niet enkel een gebouw opgetrokken, de hele omgeving wordt
opgefrist en de riolen en het wegdek in de aanpalende straten worden
vernieuwd. Deze heraanleg gebeurt in fasen.
Tot april 2021 is de aannemer aan het werk in de Maagdenstraat, tussen
de Smedenstraat en de Hauwerstraat, en in de Sint-Maartensbilk, tussen
de Hendrik Consciencelaan en de Maagdenstraat. Daarop volgen de Hauwerstraat, de Zwijnstraat en het overige deel van de Sint-Maartensbilk.
Door deze werkzaamheden zijn de voormelde straatdelen onderbroken
voor het verkeer.
Tijdens deze ingrepen worden de mooie beuken rond het plein maximaal beschermd.

Info over dit project:
- www.brugge.be/beurssite
- facebook.com/destadbrugge
- instagram.com/stadbrugge
- het buurtnetwerk Hoplr.com
Info over de exploitatie van het gebouw:
- www.instagram.com/bmccbruges
- www.facebook.com/bmccbruges
- twitter.com/bmccbruges
- www.linkedin.com/company/bmccbruges
- YouTube: Bruges Meeting & Convention Centre
- www.bmccbruges.com
Info over de straatvernieuwing: www.brugge.be/beurssite-heraanleg-straten
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WK IN EIGEN STAD
BRUGGE IN 2021 AANKOMSTPLAATS VAN
GROOTSTE WIELEREVENEMENT TER WERELD
'Flanders 2021'. Als Vlaming, en zeker als Bruggeling, zul je dit het
komende jaar wel vaker zien. Het verwijst naar het WK wielrennen
dat in de maand september van volgend jaar in Vlaanderen zal neerstrijken.
GASTSTAD BRUGGE
Brugge mag dan bekend staan voor zijn cultuur, ook op fiets- en wielervlak heeft onze stad de voorbije decennia een ijzersterke reputatie opgebouwd. Recreatieve fietsers en professionele wielrenners komen hier
al jaren meer dan stevig aan hun trekken.
Om dit gegeven kracht bij te zetten, haalde
Brugge het wereldkampioenschap wielrennen binnen, precies honderd jaar na de allereerste editie. De wegritten vinden plaats
van vrijdag 24 tot en met zondag 26 september tussen Antwerpen en Leuven, maar met
de tijdritten tussen Knokke-Heist en Brugge
eist ook onze stad een glansrol op.
WK TIJDRIJDEN
De tijdritten worden verdeeld over verschillende categorieën. Ze worden gereden van
zondag 19 tot en met woensdag 22 september. Het parcours is uiterst geschikt voor
mannen en vrouwen die hoge wattages kunnen duwen.
In totaal zijn er vijf categorieën: van de elite
(mannen en vrouwen) over de beloften (mannen) en junioren (mannen en vrouwen) tot
de ploegentijdrit mixed relay. De koninginnenrit wordt – figuurlijk dan – de tijdrit voor
de elite mannen. Met Wout Van Aert, Remco
Evenepoel en werelduurrecordhouder Victor
Campenaerts beschikt België over serieuze
kanshebbers voor het podium en zelfs de
wereldtitel.
HET PARCOURS
Met de Noordzee als decor start deze 43 km
lange rit aan het casino op de dijk van KnokkeHeist. Na een tocht in het centrum van KnokkeHeist rijden de renners door de open vlaktes.
Daar zal de wind vrij spel hebben. Vervolgens
gaat het via de kanalen en de polders naar het
pittoreske Damme. Voor de finish op 't Zand
wacht de deelnemers nog een passage door
de historische binnenstad. De aankomst zal
gigantische media-aandacht genieten en ons
prachtige Brugge tonen aan de hele wereld.

www.brugge.be/wkwielrennen
www.flanders2021.com/nl

BRUGGELINGEN DOEN MEE
Ondertussen zijn de voorbereidingen op het WK ver gevorderd. De organisatoren willen alle Bruggelingen bij dit evenement betrekken, maar
hoe blijft nog even geheim. Houd zeker het Stadmagazine en de verschillende nieuws- en socialemediakanalen van de Stad in het oog en
maak volgend jaar deel uit van dit unieke evenement. Samen zullen we
er een onvergetelijk wielerfeest van maken en als trotse Bruggelingen
aan de hele wereld tonen hoe fier we zijn op onze stad.
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VRIJDAG 27 NOVEMBER 2020
TOT EN MET
ZONDAG 10 JANUARI 2021
DE CONCRETE INVULLING VAN WINTERGLOED VIND JE OP:
WWW.BRUGGE.BE/WINTERGLOED
VISITBRUGES.BE/WINTERGLOED
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EINDEJAARSSHOPPING

Dit jaar organiseren het stadsbestuur, de politie en De Lijn vijftien
autoluwe shoppingdagen met gratis busvervoer.
Het worden ongewone feestdagen, maar toch zullen veel mensen de
stad in gaan 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 28 en 29 november, 5 en 6 december, 12
en 13 december, 19 en 20 december, 26 en 27 december en 2 en 3 januari 2021. Ook op maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 december
is dit het geval.
Dit jaar koos het stadsbestuur bewust voor een goede spreiding, want
tijdens de kerstperiode kan het ook erg druk zijn op weekdagen.
WAGEN THUIS OF AAN DE RAND
In de binnenstad wil de Stad het langparkeren op straat door niet-inwoners en bezoekers ontmoedigen. Wie met de wagen komt en die langere tijd wil stationeren, gebruikt best de publieke centrumparkings ’t
Zand of Station. Tijdens de shoppingdagen zorgen het stadsbestuur en

www.delijn.be/brugge
070 220 200
www.brugge.be/wintergloed

De Lijn voor gratis openbaar vervoer op het volledige Brugse grondgebied. Inwoners van de deelgemeenten kunnen er dus voor kiezen om de
wagen thuis te laten en gebruik te maken van de gratis lijnbussen richting centrum en terug. De bussen rijden volgens de reguliere dienstregeling. Ook het gebruik van de belbus is op die dagen gratis.
MET DE FIETS
Voor mensen die dichterbij wonen, is de fiets het ideale vervoersmiddel om het stadscentrum te bereiken. Je kunt je tweewieler plaatsen
in de mobiele fietsstallingen in de Mariastraat, aan de zijkant van de
Sint-Salvatorskathedraal en onder de bomen op de Burg of in de ondergrondse fietsparkings Markt en 't Zand.
OUDEJAARSAVONDACTIE
Dankzij het extra nachtaanbod van De Lijn is er kosteloos openbaar vervoer op het hele Brugs grondgebied vanaf donderdag 31 december om
4.50 uur 's ochtends tot vrijdag 1 januari om 7.00 uur 's ochtends (onder
voorbehoud van de coronamaatregelen).
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11miljoenredenen.be

‘Ik doe het om niet meer te
moeten kiezen met welke
vrienden ik wél afspreek.’

6 GOUDEN REGELS TEGEN CORONA
11 MILJOEN REDENEN OM VOL TE HOUDEN

Doe je activiteiten liefst buiten

Een initiatief van de Belgische overheid
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WINTERMAKERS: WINTERSE WARMTE OPZOEKEN
MET HANDMADE IN BRUGGE
Van restauratie tot design, van kantklossen tot 3D-printen, van skateboards tot sierlijk vormgegeven letters en culinaire pareltjes: Brugge
is een stad van makers. Handmade in Brugge zet in december dit creatieve vakmanschap in de kijker en serveert een extra portie winterse
warmte met ‘Wintermakers’.
WANDELINGEN EN FIETSTOCHTEN*
Tijdens geleide wandelingen en fietstochten breng je een exclusief bezoek aan de ateliers van een aantal makers. Tegelijk krijg je een unieke kijk op ambachtelijk vakmanschap in onze stad. Ter plaatse maken
de makers je wegwijs in eeuwenoude en hedendaagse technieken.
Handmade in Brugge zet hen ook letterlijk in de etalage, want in de plugand-playhandelsruimte The Box krijgen deze vaklui de kans om hun atelier tijdelijk in te ruilen voor de gezelligheid van een winkelpand.
'HANDMADE IN BRUGGE'-TOUR VIA ERFGOEDAPP
Wil je meer te weten komen over het rijke ambachtelijke verleden van
de stad en de hedendaagse makers? De 'Handmade in Brugge'-tour
op de ErfgoedApp neemt je mee op stap door een verrassend stukje
Brugge. Download de ErfgoedApp via Google play of de App store. De
'Handmade in Brugge'-tour is een van de wandelingen in deze app.
EXPO*
Heb je de expo 'Handmade in Brugge' in het Gruuthusemuseum nog
niet bezocht? Dan krijg je tijdens de gezellige winterdagen een laatste
kans. Je kunt je bezoek combineren met een demo van de makers tijdens Schemertijd op donderdag 17 december in het Gruuthusemuseum.
NIEUWE LABELS
Alsof dit alles nog niet genoeg is, krijgen enkele nieuwe makers het
felbegeerde label `Handmade in Brugge'. Momenteel telt dit netwerk al
75 makers die produceren in de regio Brugge en uitblinken in hun am-

bacht. De uitreiking van de labels zal fysiek niet kunnen plaatsvinden,
maar het wordt zeker een persoonlijk en feestelijk moment.
MAKERS GESCHENKBOX
December is uiteraard de maand van de geschenken. Koop een unieke
Makers Geschenkbox met een mooi assortiment van lokale en handgemaakte producten. Ben je eerder een zoetebek, een bierfan of een
koffieliefhebber? Je koopt niet alleen een product, maar ook een verhaal. Kijk op de website van De Republiek (takeaway) en ontdek welk
boxen beschikbaar zijn.
OVERZICHT
De wandel- en fietsroutes starten in The Box in de Sint-Jakobsstraat.
Ze vinden plaats op zondagen 6, 13, 20 en 27 december van 10.00 tot
12.00 uur.*
De expo van Handmade in Brugge in Studio+, de zolder van het Gruuthusemuseum, loopt nog tot en met zondag 17 januari.*
Tijdens Schemertijd in het Gruuthusemuseum op donderdag 17 december van 17.00 tot 21.00 uur demonstreren verschillende makers hun
kunnen.*
* Als de coronamaatregelen het toelaten.

The Box, Sint-Jakobsstraat 28, 8000 Brugge
Gruuthusemuseum, Dijver 17, 8000 Brugge
Voor alle activiteiten is inschrijven vereist.
Zie www.handmadeinbrugge.be.
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT
De volgende organisaties zijn op zoek naar geëngageerde
vrijwilligers. Misschien zit er iets bij voor jou?

BEGELEIDER KLASACTIVITEIT OF UITSTAP
Begeleid samen met een leerkracht vijf blinde en slechtziende jongeren tussen 13 en 15 jaar.
Terwijl je werkt rond een bepaald thema leer je de leraar en
de leuke klasgroep kennen.
BC Spermalie/De Kade
0478 500 152
vrijwilligers.spermalie@de-kade.be

REGIONALE VRIJWILLIGER WALKIE TALKIES
Wil je nieuwe mensen leren kennen en je inzetten tegen eenzaamheid? Kun je goed luisteren, wandel je graag en heb je
voeling met stilte?
Bond zonder Naam zoekt verbindende, open en tolerante
mensen om wandelingen te begeleiden in hun eigen buurt.
Je woont gratis een workshop bij en krijgt inhoudelijke en
persoonlijke ondersteuning.
Bond zonder Naam
03 201 22 10
kristine.beckers@bzn.be

SOCIALE DIERENUITLAATDIENST
Heb je een hart voor dieren? Verzorg je ze graag en speel of
wandel je er graag mee?
Kom dan bij het vrijwilligersteam van Beestjes in Nesten:
mensen met een gouden hart die elkaar steunen en iedereen
gelijk behandelen.
Beestjes in Nesten
0478 705 310
contact@beestjesinnesten.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

BOOST JE
CIRCULAIRE
START-UP
Ben jij een startende ondernemer met een
toekomstbestendig businessidee? Wil je
een positieve impact creëren en ben je ervan overtuigd dat de economie van morgen
duurzaam en circulair is?
Stel je kandidaat voor ‘The Circular Kickstart’
en krijg de buitenkans om je business een
duurzame en circulaire boost te geven.
Zes maanden lang begeleiden ervaren experten en mentoren je om je businessmodel
af te stemmen op de toekomst. Ze leren je
hoe je dankzij een innovatieve positionering
de markt verovert en helpen je met de uitwerking van de circulaire waardepropositie,
de waardeketen, de ‘supply chain’, het businessmodel, het product design en de marketing. Je leert hoe je met je businessidee een
positief economisch, ecologisch en sociaal
effect kunt bereiken.
Grijp je kans en word een van de 25 starters
die deelnemen aan dit traject. Stel je kandidaat op circularkickstart.be. Dit kan nog tot
en met woensdag 25 november.
circularkickstart.be

17

brugge.be

HULP NODIG IN
CORONATIJDEN?

ALLEMAAL MENSEN
BRUGGE 2020

HEB JE SCHULDEN?
WEET JE NIET WAT EERST TE BETALEN?

Stad Brugge zet in op integratie en het samenleven in diversiteit. De Stad ijvert voor
een beleid dat niet vervalt in een wij-zij-verhaal , maar werkt aan de verbinding tussen
alle Bruggelingen.

Ga langs bij het OCMW voor eenmalig advies.
De medewerkers bekijken je facturen, onderhandelen voor jou met een schuldeiser of
verwijzen je door naar de juiste dienst.
Je bent welkom op maandagvoormiddag en
dinsdagnamiddag in Ruddershove 4 en op
donderdag in Hoogstraat 9. Maak vooraf een
afspraak op 050 32 73 69 of via
schulden@ocmw-brugge.be.
Heb je energieschulden? Vrees je dat je afgesloten zult worden van gas, elektriciteit
of water?
Neem contact op met het Energieloket op
050 47 55 13 of via
energieloket@deschakelaar.be.
Heb je momenteel zeer weinig of geen inkomsten?
Contacteer het Eerste Onthaal OCMW Brugge
op 050 32 77 70 of via eerste
onthaal@ocmw-brugge.be.

MAAK JE JE ZORGEN OVER JE SITUATIE?

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

VRAGEN OVER OPVOEDEN EN KINDEROPVANG?
Contacteer het Huis van het Kind op
050 47 55 15 of via
info@huisvanhetkindbrugge.be.

PROBLEMEN DOOR OUDERDOM,
ZIEKTE OF HANDICAP?

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

Onder de vlag `AllemaalMensenBrugge'
werd ook voor dit najaar een gevarieerd en
coronaproof activiteitenpakket uitgewerkt
met migratie, integratie en diversiteit als
thema’s. Dit alles op maat van onze stad en
in samenwerking met verschillende organisaties.

SOLIFAIRE FEESTEN

Surf naar www.allemaalmensenbrugge.be
en ontdek het volledige aanbod en de laatste
updates.

December is voor velen de gezelligste tijd van
het jaar. Dit jaar misschien wat minder knus
bij elkaar, maar dat we elkaar weer gaan ver
wennen met cadeautjes is nu al zeker.

www.allemaalmensenbrugge.be

Koop lokaal, dat kan uiteraard niet genoeg
worden benadrukt. De Brugse handelaars
en makers bieden heel wat inspiratie: een
mooi juweel of interieurobject, een heerlijke doos pralines, een fleurige bos bloemen
of een cadeaubon van je favoriete restaurant of klerenwinkel. Je kunt dit alles ook
online aanschaffen.

Allemaal Mensen Brugge is een initiatief van 11.11.11,
FMDO, Unia, Vormingplus en vele anderen, met de steun
van Stad Brugge.

Of wat dacht je van `solifair' cadeau? Een
cadeau waarmee je niet alleen je geliefden
of jezelf pleziert, maar waarmee je ook de
producent, de onderwijzer, de landbouwer
en de gezondheidswerker in het Zuiden een
betere toekomst bezorgt.
Op www.brugge.be/noord-zuidraad ontdek
je welke Brugse organisaties hun internationale solidariteit niet laten temperen door
corona en zich wereldwijd de volle 100%
blijven inzetten voor de goede zaak. Doe hen
een gift cadeau of ga langs bij een Oxfam
Wereldwinkel in je buurt om er echte faire
feesten voor iedereen van te maken.
www.brugge.be/noord-zuidraad
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DUURZAME HELD:
INLOOPHUIS ’T SAS
In het kader van de ‘Week van de Duurzame
Gemeente’ duidde Stad Brugge vijf ambassadeurs aan die zich elk op hun manier inzetten voor een duurzamere samenleving.

NEEM DEEL AAN DE
GROEPSAANKOOP
GROENE STROOM
EN GAS

EUROPESE STEUN
VOOR KMO'S DIE
INVESTEREN IN
INNOVATIEVE
ENERGIE

Door minder energie te verbruiken, maar ook
door bewust je energieleverancier te kiezen,
dring je je maandelijkse energiekosten flink
terug. Dankzij Stad Brugge en Provincie
West-Vlaanderen kun je ook dit jaar instappen in de groepsaankoop ‘Groene stroom en
gas’. Op die manier bied je je samen met anderen op de energiemarkt aan als een grote
aantrekkelijke klant. Hoe meer mensen er
deelnemen, hoe groter de korting op de energiefactuur. Tegelijkertijd kies je voor groene
elektriciteit.

Zoek je steun om voor je kmo te investeren
in innovatieve en klimaatvriendelijke energietechnieken zoals warmtepompen gekoppeld
met zonnepanelen, batterijopslag, micro-wkk
of ledverlichting met automatische sturing?
Mail naar klimaatenmilieu@brugge.be. Aan
de hand van een gepersonaliseerde energiescan worden de mogelijkheden van jouw zaak
ingeschat.

Met deze campagne wil de Stad de zeventien
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of
Sustainable Development Goals (SDG’s) onder de aandacht brengen en die een concreet
gezicht geven. Dit gebeurt aan de hand van
de vijf pijlers van de SDG’s: people (mens),
planet (planeet), prosperity (welvaart), partnership (partnerschap) en peace (vrede).
Inloophuis ’t Sas werd tot duurzame held gekroond in de categorie ‘mens’.
’T SAS VERBINDT
Inloophuis ‘t Sas wil een ankerplaats zijn en
verbindend werken voor kwetsbare mensen
met verminderde welzijnskansen. Het laagdrempelige onthaal zorgt ervoor dat mensen
er altijd terecht kunnen voor een babbel of
doorverwijzing naar de juiste hulpverleningsdiensten. Naast ontspanning en vormende activiteiten biedt het Inloophuis ook
gratis praktische diensten aan. Je vindt er
een douche, een computer met internet, lockers en een postpunt voor daklozen. ‘t Sas
werkt daarbij samen met diverse partners
uit de sociale en hulpverleningssector.
CORONA
In volle coronatijd sloten vele andere diensten de deuren, maar ’t Sas zette ze verder
open. Dak- en thuislozen konden er steeds
dag en nacht terecht. Er ontstonden ook
mooie samenwerkingsverbanden met alle
andere Brugse organisaties die werken met
kansengroepen. Onder de noemer ‘Globale
ontmoeting’ wil Inloophuis ’t Sas dit netwerk
ook na de coronaperiode verder uitbouwen.
www.ocmw-brugge.be/inloophuis-t-sas

INSTAPPEN IS EENVOUDIG
Via www.west-vlaanderen.be/besparen kun
je tot en met dinsdag 9 februari 2021 gratis en vrijblijvend inschrijven. Je kiest of je
deelneemt aan de groepsaankoop voor elektriciteit en/of gas. Al meer dan 323.000 gezinnen en bedrijven gingen je voor. Bij vorige
groepsaankopen bespaarden de deelnemers
gemiddeld 200 euro op hun energiefactuur.
Heb je geen internetaansluiting en wil je toch
inschrijven of heb je nog vragen? Bel naar
het Energieloket via 050 47 55 13 en maak
een afspraak. Breng bij je bezoek je jaarafrekening mee.
Energieloket, Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
050 47 55 13
www.west-vlaanderen.be/besparen

Dankzij Europese project TERTS krijgen vijf
kmo's die in deze innovatieve technieken
investeren een subsidie van 50%, met een
maximum van 15.000 euro per techniek. De
geselecteerde ondernemingen krijgen ook
een monitoringsysteem dat de energiebesparingen opvolgt.
Kmo's met maximaal 25 werknemers komen in aanmerking. Wil je weten of jouw
bedrijf meer energie kan besparen? Vraag
dan snel een energiescan aan.
Alle info en voorwaarden vind je op
www.brugge.be/terts.
klimaatenmilieu@brugge.be
www.brugge.be/terts
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ZORGEN VOOR MORGEN
BEGINT VANDAAG
Verlaag samen met ons je CO2-uitstoot

HET BURGER-MEE-CONVENANT 2030:
ENGAGEER JE VANDAAG VOOR
HET KLIMAAT VAN MORGEN
Het Burgemeestersconvenant 2030 daagt elke Bruggeling uit om tegen
2030 de uitstoot van CO2 met 40% te verminderen. Daarom werkt de Stad
hard aan de opmaak van een klimaatplan 2030. Dit plan bepaalt niet enkel hoe Brugge zijn ambities wil waarmaken, maar vooral wie dat zal
doen. Om dit te verwezenlijken, is jouw inzet broodnodig. Daarom wordt
het Brugse Burgemeestersconvenant een ‘Burger-mee-convenant’.
VERMINDER NU AL JE PERSOONLIJKE CO2-UITSTOOT
Surf naar www.brugge.be/zorgenvoormorgen en vind er tien concrete
klimaatacties, interessante nieuwsberichten en praktische tips.
LAAT JE STEM HOREN OVER DE BRUGSE KLIMAATAANPAK
Het stadsbestuur wil weten hoe belangrijk jij de lokale aanpak van de
klimaatdoelen vindt en wat we samen moeten doen om de CO2 -uitstoot
in Brugge te verminderen. Registreer je daarom op
www.brugge.be/ zorgenvoormorgen. Meteen blijf je op de hoogte van de
verdere opmaak van het klimaatplan 2030.
KLIMAATGESPREKKEN EN KLIMAATCONTACT
Praten over de lokale en mondiale uitdaging om minder CO2 uit te stoten inspireert niet alleen anderen. Het geeft ook jou inspiratie en energie om mee concrete acties te ontwikkelen. Schrijf je daarom in voor
een reeks van zes workshops met inspirerende ‘Klimaatgesprekken’.
Wil je zelf coach worden van deze gesprekken? In Brugge organiseert
KlimaatContact vzw op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 januari een

vorming om klimaatcoach te worden. Tijdens deze praktijkgerichte driedaagse leer je hoe je klimaatgesprekken deskundig kunt modereren. Je
krijgt vooral bruikbare kennis en nuttige tips over hoe je dit moeilijke
thema constructief benadert en bespreekbaar maakt. Alle info staat op
www.klimaatcontact.be.
OOK DE STAD KIEST VOOR MINDER CO2
Stad Brugge is eigenaar van meer dan vijfhonderd gebouwen. Tegen
2050 moeten al deze panden klimaatneutraal worden gemaakt. Het is
een grote uitdaging waar nu al werk van wordt gemaakt, want ook voor
de Stad begint zorgen voor morgen vandaag.
Bij nieuwe realisaties zoals het centrum Xaverianen in Sint-Michiels of
de jeugdlokalen in het Tempelhof in Sint-Pieters, maar ook bij de nieuwe museumsite en het nieuwe Beurs- en Congrescentrum streeft het
stadsbestuur naar een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Dit streven geldt
evenzeer als het gaat om de renovatie van stadsgebouwen. Aan enkele
werven vind je infoborden met de concrete acties.

KLIMAATWEDSTRIJD
ZORGEN VOOR MORGEN
De Stad is op zoek naar verenigingen, organisaties en bedrijven die goede ideeën hebben om minder CO2 uit te stoten of
die invulling willen geven aan de Brugse duurzame voedselstrategie. Wie deelneemt aan deze klimaatwedstrijd kan tussen 500 en 5.000 euro in de wacht slepen. Projectvoorstellen
kun je nog tot en met woensdag 18 november insturen. Voor
meer info surf je naar klimaat.brugge.be. Je vindt er ook het
reglement en het invulformulier.

INTERVIEW
Frank De Lannoit, Bruno D'hont, Jeroen Adam, Stefan D'hondt en Yves Op de Beeck:
Brugse ondernemers met klimaatambities verenigd in `Brugge Geeft Energie'

Van links naar rechts: Jeroen Adam, Stefan D’hondt, Bruno D’hont, Frank De Lannoit en Yves Op de Beeck

O

nder het motto ‘wat we samen doen, doen
we beter’, slaan enkele Brugse ondernemers de klimaathanden in elkaar. Enkele
initiatiefnemers vertellen over het hoe en
waarom van de gloednieuwe energiecoöperatie
‘Brugge Geeft Energie’: Frank de Lannoit (Calixinfrastructure), Bruno D’hont (Verimpex), Jeroen
Adam (MOWI), Stefan D’hondt (BABO) en Yves Op de
Beeck (Bevepe).

Het gaat om
stenen verleggen
en elke steen telt

Waarom nemen jullie dit initiatief?
FRANK DE LANNOIT Energie is kostbaar, letterlijk en
figuurlijk. Daar moeten we beter mee omspringen.
Elke ondernemer beseft dat expertise en creativiteit
onbetaalbaar zijn en dat samenwerking een absolute meerwaarde is om ideeën om te zetten in acties.
Dat is ook zo met energiebesparende initiatieven en
maatregelen. Met onze vzw ‘Brugge Geeft Energie’
willen we slimme ideeën omzetten in concrete acties
die veel impact hebben en goed zijn voor het bedrijf
en de maatschappij.

den. Wij geloven rotsvast dat we vooral samen het verschil kunnen maken. Wat is er mooier dan een groep
gemotiveerde bedrijven die Brugge wil ondersteunen
in zijn klimaatdoelstellingen?

Hoe kunnen ondernemers bijdragen aan de Brugse
klimaatdoelen?
BRUNO D’HONT Dat kan op verschillende vlakken.
Het is belangrijk dat bedrijven de leiding nemen in
de energietransitie. Een energiebesparende maatregel in een bedrijf draagt meteen voelbaar bij aan de
klimaatdoelen van Stad Brugge. Tezelfdertijd is ondernemerschap ook mensen inspireren en richting
geven. Het is onze verantwoordelijkheid om onze eigen medewerkers en andere bedrijven te inspireren.
Iedereen maakt dagelijks belangrijke keuzes, zowel in
de werkomgeving als privé. We willen collega-bedrijven en medewerkers inspireren om keuzes te maken
die goed zijn voor de omgeving, het klimaat en dus ook
voor zichzelf. Het gaat vaak om kleine stappen zoals
bewust omgaan met energie, beter sorteren of minder
vervuilen. Die vele kleinere keuzes hebben samen een
grote impact. Het gaat om stenen verleggen en elke
steen telt.
Wat is er bijzonder aan jullie aanpak?
JEROEN ADAM De instappende bedrijven zijn erg
divers qua activiteiten en grootte. Deze diversiteit is
een sterkte van het netwerk. Kleine ondernemingen
kunnen leren van de grote en omgekeerd. We hebben
de ambitie om concrete acties te bepalen en die uit
te voeren. Om die te verwezenlijken willen we steeds
nieuwe partnerschappen aangaan. We willen bedrijven ook uitnodigen en hen inspireren om na te denken
over hoe ze de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen kunnen integreren in hun beleid. Dat kan door het
opmaken van actieplannen die aandacht hebben voor
duurzame energie en duurzaam materialengebruik of
door het smeden van goede samenwerkingsverban-

Wat willen jullie bereiken in Brugge?
STEFAN D’HONT In eerste instantie willen we het netwerk op gang brengen en het van een solide structuur
voorzien. Vandaag maken we met een tiental ondernemingen deel uit van dit initiatief. Op termijn willen
we de deur openzetten voor meer bedrijven, maar niet
vrijblijvend. Wie wil instappen, moet bereid zijn om
over te gaan tot concrete acties. ‘Doen’ is de boodschap. Van daaruit moeten we inzetten op het verlagen
van de CO2-footprint van de bedrijven, hen de transitie
laten inzetten naar circulariteit en hen de blik laten
verruimen naar alle duurzaamheidsdoelstellingen.
Is de CO2-uitstoot niet vooral iets voor grote en vervuilende bedrijven? Wat kan een kleine kmo bijdragen?
YVES OP DE BEECK Wij geloven in de kracht van de
vele kmo's samen. De coronacrisis daagt ons serieus
uit en heel wat bedrijven hebben het moeilijk, maar
ondernemerschap zit in ons DNA. Het is dus uiterst
belangrijk dat we vooral inzetten op de kmo's, zodat
zij tijdig de juiste weg naar duurzaamheid kunnen
inslaan. Dat zal hen op termijn ook een strategisch
voordeel opleveren. De CO2-footprint van vele kmo's
samen kun je vergelijken met die van sommige grotere bedrijven. Kmo's kunnen zich door hun lokale verankering en kleinere omvang evenwel sneller aanpassen aan nieuwe uitdagingen en op die manier grote
bedrijven inspireren.

www.bruggegeeftenergie.be
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SLUIT HET JAAR FEESTEND
AF MET KWIBUS
Kinderen vanaf 4 tot en met 15 jaar
kunnen tussen de feestdagen door
meespelen met de enthousiaste animatoren.
Alle deelnemers zijn welkom op maan
dag 21, dinsdag 22, woensdag 23,
maandag 27, dinsdag 28 en woensdag
29 december van 7.30 tot 17.30 uur en
op donder
dagen 24 en 31 december
van 7.30 tot 13.00 uur.
Op kerstdag (vrijdag 25 december) en
nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari) is
Kwibus gesloten.
Een overzicht van de locaties en hoe je
kunt deelnemen vind je op de website.
www.kwibusbrugge.be
kwibus@brugge.be
facebook.com/kwibusbrugge
050 44 83 33

BRUGSE SCHOOLOMGEVINGEN
NOG VEILIGER
VIJF SCHOLEN KRIJGEN SLAGBOOM AAN SCHOOLSTRAAT

In een schoolstraat worden motorvoertuigen een halfuur lang
geweerd aan de toegang van de school, zowel bij het begin als
op het einde van de schooldag. Alleen voetgangers en fietsers
mogen de openbare weg dan gebruiken. Deze maatregel zorgt
voor meer veiligheid aan de poort en stimuleert ouders om hun
kinderen te voet of met de fiets naar school te brengen.
Het project ‘Schoolstraat’ loopt sinds april 2019. Bij de opstart van een schoolstraat wordt eerst een proefperiode doorlopen. Gedurende drie maanden duiden verkeersborden aan
verplaatsbare dranghekken het begin en einde van zo’n straat
aan. Tijdens die periode is het schoolpersoneel verantwoordelijk voor het plaatsen en wegnemen van de hekken. Intussen wordt gemeten of de schoolstraatmaatregel een positief
effect heeft.
Vijf Brugse scholen hebben de proefperiode inmiddels doorlopen: basisschool Christus-Koning in de Gerard Davidstraat,
Manitoba in de Manitobalaan, Mozaïek in de Pastorieweg,
Sint-Michiels B in de Sint-Michielslaan en De Triangel in de
Diksmuidse Heerweg. Na een positieve evaluatie kregen ze
een definitieve afsluiting met een slagboom.

TIEN SCHOLEN KRIJGEN SCHOOLVERVOERPLAN

Onlangs overhandigde de Stad aan tien Brugse scholen
een schoolvervoerplan op maat. Elk plan brengt per school
de verplaatsingswijze van leerlingen en leerkrachten en de
knelpunten in de schoolomgeving en op de schoolroutes in
kaart. Aan de hand daarvan stelt de school een plan op met
concrete acties.
De inventaris van knelpunten zorgt ervoor dat de wegbeheerder (stad, provincie, gewest …) gepaste oplossingen kan vinden
om de verkeersveiligheid te verhogen. Scholen kunnen dit plan
aangrijpen om activiteiten te organiseren die het verplaatsingsgedrag van ouders en leerlingen moeten veranderen.
Dit jaar krijgen SASK kleuterschool, SASK lagere school,
SASK middelbaar, VBSO Het Kleurenpalet, Technisch Instituut Heilige Familie, BS Jan Fevijn, De Bijenkorf, De Boomhut, OLVA Sint-Katarina en SBS Lissewege (Ter Poorten) een
schoolvervoerplan.

OPROEP

Scholen die een schoolstraat en/of een schoolvervoerplan
willen aanvragen, kunnen mailen naar
veiligeschoolomgeving@brugge.be of mobi@brugge.be.
veiligeschoolomgeving@brugge.be
mobi@brugge.be
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ALCOHOL- OF DRUGGEBRUIK BIJ JE KIND
AANDACHT VOOR
VERKEERSVEILIGHEID
JONGE BESTUURDERS
Wanneer jonge bestuurders hun rijbewijs
afhalen, krijgen ze voortaan een soort medicatiedoosje. Daarin zit een bijsluiter die hen
bewust maakt van de gevaren van alcohol,
drugs en bepaalde medicatie in het verkeer.
De actie kadert in de ‘Rij altijd #ZAD-campagne: Zonder Alcohol en Drugs’ die al wordt
gevoerd tijdens controles en evenementen.
Het is belangrijk dat deze campagne zich ook
richt tot jonge bestuurders. Onderzoek toont
namelijk aan dat zij veel meer risico lopen
om bij een verkeersongeval betrokken te
geraken. Als we hen kunnen motiveren om
geen alcohol en drugs te gebruiken voor ze
achter het stuur kruipen, verhogen we ieders
verkeersveiligheid. Minstens het komende
jaar krijgt iedereen die zijn eerste rijbewijs
ophaalt zo’n doosje.
www.rijzad.be

In de tienertijd komen veel jongeren voor
het eerst in contact met tabak, alcohol en
andere (illegale) drugs. De meesten beleven de puberteit zonder deze middelen.
Anderen beginnen te experimenteren,
maar de meerderheid daarvan stopt er ook
snel mee. Bij een beperkte groep kunnen
er echter problemen ontstaan. Wanneer
je als ouder wordt geconfronteerd met gebruik bij je kind roept dit vaak heel wat vragen, twijfels of bezorgdheden op.
Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om je
tiener te helpen. Bovendien ontwikkelen
problemen zich niet op een dag. Verschillende organisaties helpen je op weg als je
het even niet meer weet. In de Drugwegwijzer vind je algemene opvoedingstips,
advies en een handig overzicht van de
hulpverlening in Brugge.
PRAAT EROVER
Eerst en vooral bevat de brochure enkele
opvoedingstips. Zo is het belangrijk om
open te kunnen praten en de ideeën van je
kind te respecteren. Wanneer een discussie uitdraait op een conflict, leg dan kalm je
standpunt uit. Probeer samen tot afspraken te komen. In de brochure staan ook enkele websites en instanties waar je terecht kunt voor meer opvoedingstips.
Maak je je ernstige zorgen? Ga niet op zoek naar tastbaar bewijs.
Stel vragen en probeer niet te veroordelen. Stimuleer je kind om,
eventueel samen, een kennis- of zelftest te doen op www.druglijn.be.
HULPVERLENING BIJ PROBLEMATISCH GEBRUIK
Het alcohol- of druggebruik van je kind kan problematisch worden.
Dat betekent niet meteen dat je zoon of dochter verslaafd is, want er
zijn verschillende gradaties. Als het gebruik overmatig wordt of leidt
tot afhankelijkheid (verslaving), kunnen verschillende instanties hulp
bieden.
Het aanbod is heel divers. De huisarts, de zelfhulpgroep AA of het
CLB bieden laagdrempelige hulpverlening.
Er kan nood zijn aan meer gespecialiseerde hulp, zoals ambulante
hulp. In dat geval wordt de jongere niet opgenomen, maar gaat hij
of zij regelmatig op gesprek bij een vaste begeleider of therapeut in
een centrum.
Wanneer ambulante hulpverlening niet volstaat, wordt er doorverwezen naar intensievere begeleiding zoals de residentiële hulp waarbij
iemand zich voor een bepaalde tijd laat opnemen.
Tot slot is er in noodgevallen crisishulp en opvang voorhanden.
De brochure vermeldt tal van instanties die instaan voor verschillende vormen van opvang en hulpverlening. Er is ook een luik over
juridische hulp.
www.brugge.be/drugwegwijzer-ouders
Gedrukte gratis exemplaren kun je aanvragen via preventie@brugge.be.
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STAD AAN DE SLAG

Marc Binard,

GEMEENSCHAPSWACHT
Marc is Gemeenschapswacht bij de Stad. Je ziet
hem vaak in de Brugse straten waar hij zich met
zijn collega’s inzet om het veiligheidsgevoel van
de Bruggeling te vergroten.
“Als Gemeenschapswacht ben ik de schakel tussen het stadsbestuur en de bevolking. Mijn werk
bestaat voornamelijk uit het sensibiliseren van de
burgers en het melden van allerhande problemen
op het openbaar domein. Die meldingen geef ik
door aan de bevoegde stadsdiensten of aan de politie. Meestal gaat het om fiets- of gauwdiefstal,
loslopende honden of achtergelaten hondenpoep,
maar ook sluikstort en meldingen over zwerfvuil
krijgen mijn volle aandacht. Daarnaast houd ik
een oogje in het zeil op onze parken en pleinen.
Een propere en veilige stad motiveert mij om mijn
werk nauwkeurig uit te voeren.”

“Gemeenschapswachten
zijn eigenlijk de ogen en
oren van de stad”
“De eerste maanden van de lockdown waren vrij
intens. We moesten de mensen vaak op de coronamaatregelen wijzen en dat werd ons niet altijd
in dank afgenomen. De situatie was natuurlijk
nieuw voor iedereen, dus toonden we zo veel mogelijk begrip.
Gemeenschapswachten zijn eigenlijk de ogen en
oren van de stad. We moeten steeds alert zijn. Tegelijk is het ook onze taak om aanspreekbaar te
zijn en te helpen waar nodig. Dat sociale aspect
vind ik het leukste aan mijn job. Weten dat ik goed
doe voor de mensen en hun appreciatie krijgen
doet deugd. Het is ook heel fijn om te zien hoe bepaalde zaken worden opgelost door mijn toedoen.
Eigenlijk is dat een grote uitdaging, want het verloopt niet altijd even gemakkelijk. Toch ben ik vaak
erg trots als ik merk dat een bepaalde opdracht tot
een goed einde werd gebracht of als ik een schouderklopje krijg van een tevreden Bruggeling.”
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OP STAP MET DE
BRUGSE BEER:
ACTUELER DAN OOIT

SCHEMERTIJD/
CULTUREN
NA DE UREN

In coronatijden (her)ontdekken velen al wandelend, fietsend, joggend of skeelerend hun
eigen omgeving. Het wordt des te boeiender
als je onderweg iets bijleert over het verleden van je buurt of stad.

Musea Brugge opent elke derde donderdag
van de maand de deuren na sluitingstijd,
van 17.00 tot 21.00 uur. Elke keer staat een
andere locatie centraal. Het programma varieert: van rondleidingen, workshops of een
streep muziek tot een bezoek in alle rust aan
de permanente collectie of een tijdelijke tentoonstelling.

In 2005 lanceerden Erfgoedcel Brugge en
heel wat partners ‘Op stap met de Brugse
beer’. Met dit project worden op de achterkant van de over Brugge verspreide stadsplannen verschillende verhalen verteld over
enkele bijzondere Brugse plekken. De teksten - in niet minder dan vijf talen - worden
geïllustreerd met foto’s van vroeger en nu.
Het initiatief wordt al jaren fel gesmaakt
door Bruggelingen en toeristen en heeft
de beer, het Brugse symbool bij uitstek, als
uithangbord.
Onlangs werd aan de achttien bestaande
posters een nieuwe toegevoegd, ter hoogte
van de Snaggaardbrug. Zo kent ook de omgeving van de Langerei geen geheimen meer
voor de Bruggeliefhebber. Omdat de stad
niet stilstaat, kregen de panelen op de Markt
en ’t Zand bovendien een make-over.
Trek dus je wandel- of loopschoenen aan,
haal je fiets of skeelers van stal en trek eropuit in eigen stad.
www.erfgoedcelbrugge.be
Dit artikel verscheen al in het Stadsmagazine van oktober, maar zonder bijpassend beeld. Dit is de versie
met foto.

Tijdens Schemertijd op donderdag 17 december in het Gruuthusemuseum zie je
`Handmade in Brugge'-makers aan het
werk.

MIDWINTERWINKEL
Het jaarlijkse Midwinterfeest gaat niet
door, maar wie een handgemaakt geschenk zoekt voor onder de kerstboom
hoeft niet te treuren. Tijdens de weekends
van zaterdag 12 en zondag 13 december en
zaterdag 19 en zondag 20 december strijkt
in het Volkskundemuseum immers de
Midwinterwinkel neer.
In het winkeltje bieden de standhouders
hun met zorg en liefde gemaakte producten
aan. Ga er dus tijdens de kerstinkopen zeker langs om een origineel kerstkaartje, een
potje honing, een gebreide muts en nog veel
meer te kopen.

Gruuthusemuseum, Dijver 17, 8000 Brugge

Vergeet ondertussen ook niet om even de
sfeer van toen op te snuiven bij de kerststal
en in het museum. Ook de spekkenbakker is
aan het werk. Laat je verleiden door de lekkere geur en koop een zakje handgemaakt
snoepgoed.

Reserveren via www.museabrugge.be/reservatie
wordt aanbevolen.

Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge

Gratis voor inwoners van Brugge

Reserveer je bezoek via www.museabrugge.be/reservatie.
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TENTOONSTELLINGEN
SIMON STEVIN VAN
ALS DE TIJD DAAR IS
BRUGGHE, 1620 – 2020.
HIJ VERANDERDE
DE WERELD.

Stadsdichter Tania Verhelst liet zich door de
coronacrisis inspireren tot het gedicht ‘Als
de tijd daar is’. Inwoners van Brugge kregen
elk een kaartje met een strofe van het gedicht in de bus. Een vleugje verwondering
in barre tijden.

De in Brugge geboren wetenschapper Simon
Stevin zorgde in de 16de en 17de eeuw voor
revolutionaire vernieuwingen op het vlak
van onder meer navigatie, fysica, architectuur, stedenbouw en wiskunde. Dit jaar is het
exact vierhonderd jaar geleden dat hij stierf.
Stevin (1548-1620) verhuisde omstreeks
1577 naar het huidige Nederland en schopte
het er tot raadsman van Prins Maurits. Met
een frisse kijk verrijkte hij steeds nieuwe
terreinen, zoals waterbouwkunde, navigatie, boekhouding, fysica, krijgswetenschap,
architectuur, stedenbouw, politieke wetenschappen en wiskunde. Zijn ideeën formuleerde hij altijd in het Nederlands, als
antwoord op concrete vraagstukken van legeraanvoerders, ingenieurs en bestuurders.
De tentoonstelling ‘Simon Stevin van Brugghe, 1620 – 2020. Hij veranderde de wereld.’
in het Stadsarchief brengt tot en met zondag
29 november voor het eerst alle werken en
manuscripten van Simon Stevin samen, waaronder tien stukken uit de erfgoedcollectie van
de Openbare Bibliotheek Brugge. Op basis
van twee films kom je meer te weten over zijn
levensloop en over hoe zijn inzichten en ontdekkingen nog steeds aanwezig zijn in het alledaagse leven. De expo licht ook de realisatie
toe van zijn standbeeld op het naar hem vernoemde Brugse plein. De toegang is gratis.
Tijdens de duur van de tentoonstelling zet
Hoofdbibliotheek De Biekorf literatuur over
Stevin in de kijker.
Stadsarchief Brugge, Burg 11A, 8000 Brugge
Reserveren via www.museabrugge.be/reservatie wordt
aanbevolen.
www.museabrugge.be
Deze tentoonstelling is een organisatie van
Stadsarchief Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge,
Musea Brugge, Toerisme Brugge en Universiteit Gent.

Tania ging nog een stapje verder en lanceerde een oproep om haar vers ‘Als de tijd daar
is …’ aan te vullen. Haar wederdienst: een
passend beeld creëren bij het ingezonden
vers. Op die manier ontstond een coproductie van meer dan honderd inzendingen.
Deze verzen en beelden én origineel werk
van Tania Verhelst kun je tot en met zondag
6 december bewonderen in het Gezellehuis.
Gezellehuis, Rolweg 64, 8000 Brugge
Reserveren via www.museabrugge.be/reservatie
wordt aanbevolen.
Gratis voor inwoners van Brugge
www.museabrugge.be

MEMLING NOW:
HANS MEMLING IN
DE ACTUELE KUNST
Deze tentoonstelling, tot en met zondag 31
januari, vertrekt van de schilderkunst van
Hans Memling. Voor het middeleeuwse SintJanshospitaal maakte hij maar liefst vier werken die tot de absolute top van de schilderkunst van de Vlaamse primitieven behoren.
Memling blijft tot op vandaag kunstenaars
inspireren en deze tentoonstelling geeft aan
hoe hij nog steeds de kunstscene beïnvloedt.
Voor bezoekers en specialisten vormt deze
expo een unieke gelegenheid om zijn werk
te herontdekken en inzichten te vernieuwen.
Allereerst is een reeks vroege werken te zien
van Joseph Kosuth, een van de vaders van de
conceptuele kunst. Daarnaast komt de AfroAmerikaanse schilder Kehinde Wiley aan bod.
Hij maakte het officiële portret van de Amerikaanse president Barack Obama. Voorts
zie je ook schilderkunst van de Iraniër Aydin
Aghdashloo. De Syrisch-Amerikaanse Diana
Al-Hadid en onze landgenoot David Claerbout
creëerden nieuw werk voor dit project.
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Brugge
Reserveren via www.museabrugge.be/reservatie wordt
aanbevolen.
Gratis voor inwoners van Brugge
www.museabrugge.be
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STUDIO +: HANDMADE IN BRUGGE

NELE VAN CANNEYT

Van de middeleeuwen tot de 19de eeuw was Brugge een bloeiend ambachtelijk productiecentrum, met hoogstaand vakmanschap als belangrijk
exportproduct. Dit tonen de vele mooie objecten in de vaste opstelling
van het Gruuthusemuseum aan.

Brugge lag er tijdens de lockdown leeg en verweesd bij. Voor een stad
die jaarlijks zowat acht miljoen bezoekers ontvangt, was het wennen aan
de vele lege hotspots. In april en mei bracht fotografe Nele Van Canneyt
in opdracht van Musea Brugge onze stad in beeld. Je kunt haar fotografische relaas van deze omzwervingen bekijken in een tentoonstelling,
van vrijdag 27 november tot en met zondag 25 april in het Arentshuis.

Ook vandaag is Brugge de thuisbasis van verschillende vakmensen,
ontwerpers en ambachtelijke ondernemingen. Onze stad heeft een
ijzersterke reputatie opgebouwd op het vlak van gastronomie, kalligrafie en letterbeeldhouwen, textiel en restauratie.
Jaarlijks reikt 'Handmade in Brugge' labels uit aan Brugse makers die
uitblinken in hun ambacht. Ondertussen telt dit netwerk 75 labelhouders.
Tot en met zondag 17 januari zet deze expositie in het Gruuthusemuseum
25 van hen in de kijker.
In Studio+, de mooie zolder van het Gruuthusemuseum, tonen de makers
hun creaties in kleine serres. Ze laten op die manier zien dat Brugge een
kweekplaats is voor makers van de toekomst. Neem tijdens je bezoek
ook het stadsplan mee, trek de stad in en ontmoet de makers in hun
werkplek of winkel.
Tijdens Schemertijd op donderdag 17 december kun je enkele makers
aan het werk zien of over hun ambacht horen vertellen aan de hand
van de Gruuthusecollectie.
Studio +, Gruuthusemuseum, Dijver 17c, 8000 Brugge
Reserveren via www.museabrugge.be/reservatie wordt aanbevolen.
Gratis voor inwoners van Brugge
www.museabrugge.be
Deze tentoonstelling is een organisatie van Musea Brugge in samenwerking met
Handmade in Brugge.

Welke wereld schuilt er achter de ondoordringbare muren, gesloten luiken en gordijnen? Waar sta je als kijker in een spel van reflecties? Kijk je
van binnen naar buiten, of van buiten naar binnen? Wat speelt zich af in
de hoofden van elk van ons, in de schaduw van de pandemie?
Nele Van Canneyt dwaalde overdag en ’s nachts rond over het hele
Brugse grondgebied. Ze kwam op verdoken plekken en had onverwachte ontmoetingen en gesprekken. Ze drong door in een nieuw ‘binnenland’ en bracht de stad, de stilte en de leegte in beeld.
Is de stilte dreigend of rustgevend? Roept de leegte melancholie op of
hoop voor de toekomst? Een uitgesproken liefde voor ruimtelijkheid en
kleur kenmerkt Van Canneyts beelden. Ze bevatten sterke grafische
kwaliteiten en een geladenheid die een verhaal vertelt of suggereert.
De foto’s laten zich bekijken als een film en leiden de toeschouwer de
wereld van de fotografe binnen. Tegelijk laten de beelden veel open. Als
kijker kun je zelf antwoorden formuleren of je eigen verhaal schrijven.
Het interview met Nele Van Canneyt lees je op de volgende pagina.
Arentshuis, Dijver 16, 8000 Brugge
Reserveren via www.museabrugge.be/reservatie wordt aanbevolen.
Gratis voor inwoners van Brugge
www.museabrugge.be

INTERVIEW
Nele Van Canneyt fotografeerde Brugge in coronatijd.

I

n coronatijden is het in onze stad aanzienlijk minder druk
dan we gewend zijn. Vooral tijdens de lockdown van dit voorjaar lag Brugge er leeg en verweesd bij. Dat was wennen,
want normaal gezien ontvangen we hier jaarlijks zowat acht
miljoen bezoekers.
In april en mei wandelde fotografe Nele Van Canneyt uren
rond om in opdracht van Musea Brugge onze stad in beeld te
brengen. De resultaten zie je van vrijdag 27 november tot en
met zondag 25 april van volgend jaar in een tentoonstelling
in het Arentshuis.
Om inspiratie op te doen, trekt Nele meestal naar verdere oorden, maar nu verliep het dus anders. Of toch niet?
Hoe was het om deze foto-opdracht uit te voeren?
NELE VAN CANNEYT Ik heb het opgevat als een reis. Zelf heb
ik totaal geen oriëntatiegevoel en verdwaal ik graag om dingen
te ontdekken. Het Belfort was het oriëntatiepunt dat me telkens
terugbracht naar het centrum. Elke keer stapte ik langs een andere poort de stad binnen en dwaalde ik door de kleine straatjes,
zowel overdag als ‘s nachts. Ik trok ook naar de randgemeenten,
waaronder Zeebrugge.
Wat is je het meeste bijgebleven?
N. VAN CANNEYT Tijdens die periode hebben veel bijzondere
momenten en gesprekken me sterk geraakt. Ook de vriendelijkheid en de openheid van sommige passanten waren opmerkelijk. Wat me opviel, was dat veel Bruggelingen blij waren dat ze
hun stad even terugkregen of dat ze die op een andere manier
konden bekijken. Een vrouw die met haar hondje wandelde, vertelde me dat haar man al twee maanden niet meer buiten durfde
te komen, maar dat zij sinds de coronacrisis heel vroeg opstond
om mooie wandelingen te maken. Ze ontdekte vele plekjes die
ze voordien niet kende.
Wat me ook bijblijft, zijn de applausmomenten om 20.00 uur. Zo
nam ik foto’s aan appartementsgebouwen in Sint-Michiels waar
een Russisch meisje elke avond muziek speelde. De buurtbewoners zaten op hun balkon en applaudisseerden. Vanop haar
balkon vertelde een vrouw me dat voor corona uitbrak er niemand elkaar kende. De coronacrisis veranderde dat. Iedereen
ging met elkaar praten. “Een nieuwkomer brengt ons met haar
muziek samen. We genieten elke dag van deze prachtige Russische muziek”, zei ze.
Hoe vertaalde je dit alles in je foto’s?
N. VAN CANNEYT Voor mij was de coronaperiode een tijd waarin
ik sterke contrasten ervaarde. Als ik terugdenk aan de diepere
gesprekken die ik (vanop afstand) voerde, was het een periode
van isolatie, maar ook van verbinding. Een tijd van angst en van
een vreemd soort rust. Een periode van onbestemdheid, ondoordringbaarheid, leegte en verlatenheid. Het zijn onderwerpen die eigenlijk altijd aanwezig zijn in mijn werk.

Arentshuis, Dijver 16, 8000 Brugge
www.museabrugge.be

Een periode van
isolatie, maar ook
van verbinding
De fototentoonstelling zal niet het Brugge tonen zoals we het
kennen. Soms is de stad zichtbaar, soms ook niet. De beelden
bevatten een soort van onderhuids gevoel dat toen aanwezig
was in Brugge.
In mijn werk vind je weinig concrete antwoorden. Mijn foto’s nodigen de kijkers uit om vragen te stellen en laten hen zelf op
zoek gaan naar betekenissen. De interpretatie laat ik graag aan
hen over. Mensen en steden zijn nooit volledig te doorgronden
en zijn altijd ondoordringbaar. Ook een stad als Brugge heeft
zijn muren. Als buitenstaander kijk je naar binnen, ofwel ben je
binnen en kijk je naar de buitenwereld. Daar is altijd een kloof
tussen. Ik houd van die wisselwerking en van de vragen die eruit
voortvloeien. Vandaar dat die muren, ramen en reflecties een
sterke rol spelen in deze reeks. Er zijn verhalen aanwezig die
niet verteld zijn.
Kijk je nu anders naar Brugge?
N. VAN CANNEYT Brugge was geen onbekend terrein voor mij.
Als kind kwam ik vaak op de antiekmarkt aan de Dijver. Daar
ruik ik nog steeds de geur van het ambachtelijk gemaakte
snoepgoed dat in een kraampje werd versneden op een marmeren plaat. Het was fascinerend om daar tijdens de lockdown
opnieuw te lopen, zonder mensen.
Voor de reeks ‘Snapshot’ in het Volkskundemuseum maakte
ik in 2012 een reeks over Zeebrugge. Toen viel me de kloof op
tussen het vissers- en het strandleven, hoewel de haven en het
strand slechts enkele kilometers van elkaar verwijderd zijn. Het
was boeiend om Zeebrugge opnieuw te ontdekken vanuit een
ander standpunt en met een ander doel.
Ik zal Brugge dus nooit vergeten. Ik heb over bijna elke kassei
gelopen, ik ken alle straten - ook al verdwaal ik er nog steeds en ik heb er ook ’s nachts rondgedwaald, wat zeer bijzonder was
qua sfeer. Normaal gezien is mijn terrein groter, maar nu hangt
aan elke straat een herinnering of een betekenis, omdat ik ze zo
vaak in een korte tijd heb doorkruist.

30

E-BOEKEN IN DE BIB
De Openbare Bibliotheek Brugge heeft
haar e-boekenaanbod uitgebreid. Je kon
al een e-reader met e-boeken naar keuze
lenen in de bib, maar voortaan hoef je niet
meer langs te gaan. Je kunt nu van thuis
e-boeken lenen en die lezen op je eigen
smartphone, tablet, computer of e-reader. De Openbare Bibliotheek Brugge is
een van de 167 bibliotheken in Vlaanderen
en Brussel die intekenden op de nieuwe
e-boekendienst van koepelorganisatie
Cultuurconnect.
HOE WERKT HET?
Het nieuwe e-boekenaanbod vind je op het
e-boekenplatform ‘cloudLibrary’. Daar
selecteer je achtereenvolgens Belgium
(als land), ‘E-boeken Vlaanderen en Brussel’ (als staat/provincie) en ‘De Bib’ (als
plaatselijke bibliotheek) om de collectie
te raadplegen. Om effectief te lenen, meld
je aan met je ‘Mijn Bibliotheek’-account.
Die kun je gratis aanmaken als je lid bent
van de bib.
Het platform laat je twee e-boeken tegelijk lenen en twee e-boeken reserveren.
Dit kan via tablet, smartphone, computer
of met de meest courante e-readers zoals
Kobo, Tolino en Vivlio. Elk e-boek is maximaal zes weken beschikbaar.
Na de uitleentermijn verdwijnt de titel automatisch van je toestel. Boetes zijn dus uitgesloten. De leentermijn verlengen kan niet.
Afhankelijk van het soort toestel lees je de e-boeken via de ‘cloudLibrary'app (op smartphone of tablet), gewoon online (via de computer) of via
adobe digital editions (e-reader). Handleidingen vind je op
brugge.bibliotheek.be/e-boeken.
ALTIJD EEN GOED BOEK OP ZAK: DE COLLECTIE
In de gevarieerde collectie zit voor elk wat wils. Ze bestaat uit vooral Nederlandstalige boeken, maar bevat ook een beperkt aanbod Engelstalige werken en een mooie selectie vlot leesbare fictie, literaire en populaire romans en toegankelijke non-fictie. De Vlaamse auteurs zijn goed
vertegenwoordigd, met onder andere Lize Spit, Dimitri Verhulst, Pieter
Aspe, Rudi Vranckx en Johan Op de Beeck. Ook internationale toppers
zoals Isabel Allende, Marieke Lucas Rijneveld, Tatiana de Rosnay, Tess
Gerritsen en Camilla Läckberg ontbreken niet. Het assortiment, dat bij
de lancering al 4.500 titels bevatte, vormt een divers en dynamisch geheel dat steeds wordt uitgebreid.
TWEE SYSTEMEN
De Openbare Bibliotheek Brugge bood zelf al e-boeken aan. Die collectie vind je terug in de bibliotheekcatalogus op brugge.bibliotheek.be.
Om die e-boeken te lezen, moet je een e-reader van de bib lenen. De
gekozen e-boeken worden daarop gezet. Via dit systeem kun je tot tien
e-boeken ontlenen, maar je moet de terugbrengdatum in het oog houden om telaatgeld te vermijden. De bib stuurt je sowieso een mail als de
terugbrengdatum nadert.
www.brugge.bibliotheek.be/e-boeken

GEDICHTENDAG 2021
MET MAUD
VANHAUWAERT
Op donderdag 28 januari is dichteres Maud
Vanhauwaert te gast in Hoofdbibliotheek
Biekorf. Tussen 12.30 en 13.15 uur draagt ze
voor uit eigen werk: toegankelijke poëzie die
een groot publiek aanspreekt.
Maud Vanhauwaert won in 2011 de Vrouw
Debuut Prijs voor haar bundel ‘Ik ben mogelijk’. In 2015 bezorgde het publiek haar de
Herman de Coninckprijs voor ‘Wij zijn evenwijdig’ en voor diezelfde bundel ontving ze ook
de Hugues C. Pernath-prijs. In 2018 en 2019
was de uit Veurne afkomstige Vanhauwaert
Stadsdichter van Antwerpen. In 2020 bracht
ze ‘Kleurboek van Oma's en Opa's die er eigenlijk nog altijd zijn’ uit, een samenwerking
met tekenares Mila Van Goethem en schrijfster Elske van Lonkhuyzen.
Maud Vanhauwaert is ook bekend buiten het
poëziecircuit. In 2013 won ze het Groot Dictee der Nederlandse Taal bij de prominenten. Ze sloot ook een tijdlang wekelijks het
tv-programma ‘Iedereen beroemd’ af met
een gedicht.
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge
Inschrijven en lastminute praktische info (zoals de
geldende coronamaatregelen):
brugge.bibliotheek.be/gedichtendag2021
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EEN DROOM VAN EEN STAD …
BOEK OVER DE BRUGSE RANDGEMEENTEN
Hoe komt het dat negentig procent van de boeken over
Brugge het uitsluitend hebben over de historische
stadskern, terwijl ondertussen vier op de vijf Bruggelingen in de rand wonen? Radio- en televisiemaker Kurt
Van Eeghem gooide de spreekwoordelijke knuppel in
het hoenderhok: “Brugge is de schoonste stad van de
wereld. De binnenstad is werelderfgoed, maar de rand
is een ramp.”

Hoe komt het toch dat 90% van de Brugge-boeken het altijd maar hebben
over de historische stadskern van Brugge, terwijl ondertussen vier op de vijf

Bruggelingen in de rand woont? Radio- en televisiemaker Kurt Van Eeghem
gooide de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok: “Brugge is de

schoonste stad van de wereld’’, zegt hij, “de binnenstad is werelderfgoed.
Maar de rand is een ramp. Voilà.” Maar kénnen we de rand van Brugge

Het werk is een uitgave van het Stadsarchief en verschijnt naar aanleiding van een halve eeuw fusie van
Groot-Brugge. Op 1 januari 2021 is het immers vijftig
jaar geleden dat het oude Brugge fuseerde met de
toenmalige randgemeenten Sint-Andries,
Sint-Michiels, Assebroek, Sint-Kruis, Koolkerke,
Dudzele en Lissewege.
eigenlijk wel? Eric Van Hove nam de uitdaging aan en begon aan zijn

kruisweg, langs 14 staties. Hij vertrok telkens van een markante woning, een
wat miskende architect of een belangrijke stedenbouwkundige om zo iets

te vertellen over de geschiedenis en de evolutie van de rand van Brugge: de
stad wordt rand, de rand wordt stad. Wie de hele tocht meemaakt en de

verschillende puzzelstukjes in mekaar kan passen, krijgt zo een ander beeld

over Brugge. En de tocht blijft niet steken in een ver en veilig verleden, maar
mondt uit in een toekomstverhaal, een droom van een stad…

Dit boek is een uitgave van het Brugs stadsarchief en verschijnt naar

EEN DROOM VAN EEN STAD

EEN DROOM VAN EEN STAD
Maar kennen we de rand van Brugge eigenlijk wel? Eric
Van Hove nam de uitdaging aan en ondernam een tocht
langs de Brugse randgemeenten. Hij vertrok telkens
van een markante woning, een wat miskende architect
of een belangrijke stedenbouwkundige om iets relevants te vertellen over de geschiedenis en de evolutie
van de rand van Brugge. De stad wordt daarbij rand en
de rand wordt stad.
EENen
DROOM
Wie het hele traject meemaakt
de verschillende puzEEN
zelstukjes in elkaar past,VAN
krijgt
eenSTAD
ander beeld over
Brugge. Het relaas blijft niet steken in een ver en veilig
verleden, maar mondt uit in een toekomstverhaal: een
droom van een stad. Meteen ook de titel van zijn boek.

aanleiding van een halve eeuw fusie van Groot-Brugge.

Eric Van Hove (°1954) kon sinds de fusie van GrootBrugge zeven burgemeesters van Brugge mee maken.
Hij stond mee aan de wieg van de stadskrant De Lastige
Bruggeling en was jarenlang kritisch stadsjournalist in
Brugge. Lanceerde de oproep ‘Brugge, word wakker’ in de
aanloop naar Brugge Europese Culturele Hoofdstad 2002
en werd toen eerst kabinetschef van de burgemeester en
daarna jarenlang verantwoordelijke voor het Stedenfonds
in Brugge. Blijft ijveren voor een leefbaar Brugge, ook
met deze droom van een stad.

‘Een droom van een stad’ telt 160 pagina’s en bevat tal
van illustraties. Het boek kost 19,95 euro en wordt begin december voorgesteld. Vanaf dan is het te koop bij
In&Uit, in de museumshops, in het Stadsarchief en in
de Brugse boekhandels.
www.brugge.be/archief

ERIC VAN HOVE

DE AUTEUR
Eric Van Hove werd geboren in 1954. Sinds de fusie van
Groot-Brugge maakte hij zeven Brugse burgemeesters
mee. Hij stond aan de wieg van de stadskrant ‘De Lastige
Bruggeling’ en was jarenlang kritisch stadsjournalist in
onze stad. Van Hove lanceerde de oproep ‘Brugge, word
wakker’ in de aanloop naar Brugge Europese Culturele
Hoofdstad 2002. Hij werd kabinetschef van de toenmalige burgemeester en bleef daarna bij de Stad werken als
verantwoordelijke voor het Stedenfonds. Hij blijft ijveren
voor een leefbaar Brugge.

EEN DROOM
VAN EEN STAD

INTERVIEW
Joris Nauwelaerts en Jeroen Vansteenkiste over twintig jaar Brugs werelderfgoed

Van links naar rechts: Jeroen Vansteenkiste, Shendy Gardin, Joris Nauwelaerts en Els Wuyts

N

aar aanleiding van de twintigste verjaardag van ‘Brugge
Werelderfgoedstad’ sloegen de stedelijke diensten Omgevingsvergunning & Planning en Monumentenzorg &
Erfgoedzaken de handen in elkaar met Els Wuyts en
Shendy Gardin van Triënnale Brugge. Het resultaat van deze samenwerking is het boek 'Beeld van de stad' dat de meest sprekende hedendaagse kunst en architectuur op ons grondgebied
bundelt. Een gesprek met Joris Nauwelaerts (Monumentenzorg
& Erfgoedzaken) en Jeroen Vansteenkiste (Omgevingsvergunning & Planning).
Twintig jaar werelderfgoed, hoe is die erkenning er gekomen?
JORIS NAUWELAERTS Eind jaren negentig was werelderfgoed
zeer actueel in Brugge. In 1998 werden de Vlaamse begijnhoven opgenomen op de werelderfgoedlijst en in 1999 volgde het
Belfort. Brugge besloot zijn kans te wagen en diende samen
met de Vlaamse Afdeling Monumenten en Landschappen een
lijvig dossier in bij het Werelderfgoedcomité. Op 2 december
2000, de laatste zittingsdag van het comité in het Australische
Cairns, werd de Brugse binnenstad officieel toegevoegd aan
de Werelderfgoedlijst.
Wat zijn de gevolgen van deze erkenning?
JEROEN VANSTEENKISTE Unesco legt geen concrete regels op,
maar legt de ‘uitzonderlijke universele waarde’ van elke site vast
in een referentiedocument. Van Vlaanderen en Brugge wordt
verwacht dat ze alles in het werk stellen om deze waarden in
stand te houden. Voor Brugge gaat het om het middeleeuwse
patrimonium en de stedelijke morfologie, de kenmerkende skyline en het harmonieuze architecturaal ensemble, maar ook
over de eeuwenlange continuïteit van het stedelijke leven en het
belang van de stad als werkplek van de Vlaamse primitieven.
Deze verjaardag wordt in de kijker gezet met een boek over hedendaagse kunst en architectuur. Niet meteen een onderwerp
dat je in verband brengt met werelderfgoed.
J. NAUWELAERTS De zorg voor het werelderfgoed beperkt
zich niet tot de instandhouding van monumenten. Het Brugse
stadscentrum is zowel een uniek historisch ensemble als een
dynamische en levendige stad waar mensen wonen, werken en
zich ontspannen. Er moet aandachtig worden gewaakt over de
balans tussen het behoud van wat waardevol is en de integratie van noodzakelijke nieuwe ingrepen. Ook kwalitatieve hedendaagse kunst en architectuur hebben het recht om deel uit te
maken van de eeuwenlange geschiedenis van onze stad. Omdat
Brugge zo mooi en bijzonder is, moet de lat voor al wat nieuw is
hoog worden gelegd.
Vanwaar de samenwerking tussen beide stadsdiensten en
Triënnale Brugge?
J. VANSTEENKISTE Begin 2019 contacteerden Els Wuyts en
Shendy Gardin van Triënnale Brugge ons met het idee om voor
Pre-Triënnale Brugge 2019 een wandelkaart te maken over hedendaagse kunst en architectuur in de publieke ruimte. Al snel
raakten we ervan overtuigd dat dit een breed publiek zou boeien
en een waardevolle aanvulling zou zijn op de traditionele kaarten en wandelingen. Een eerste resultaat was het uitbrengen

De zorg voor het
werelderfgoed
beperkt zich niet tot
de instandhouding
van monumenten
van de stadskaart 25/25 waarop 25 kunst- en 25 architectuurprojecten in Brugge werden opgelijst. Door de positieve feedback van het publiek groeide de ambitie om dit thema verder
uit te werken. In eerste instantie werd een referentierondleiding
gemaakt die werd doorgegeven aan de stadsgidsen. Vervolgens
kwam de beslissing om dit onderwerp uitvoeriger uit te werken in een boek over Brugge anno 2020, exact twintig jaar na de
Unesco-erkenning.
Jullie bespreken dertig kunst- en veertig architectuurprojecten. Hoe is die selectie er gekomen?
J. NAUWELAERTS We startten met een (nog steeds groeiende)
inventaris van alle boeiende Brugse kunst- en architectuurprojecten vanaf circa 1960. Met deze omvangrijke lijst zijn we eind
2019 naar een externe jury gestapt. Na een lang en intens debat
zijn we tot deze consensus gekomen, een staalkaart van het hedendaagse Brugge.
Het boek bevat ook enkele bijdragen van gastauteurs?
J. VANSTEENKISTE We vonden het belangrijk om het verhaal
breder te kaderen en een aantal experten hun persoonlijke ervaringen te laten neerschrijven. Zo kijkt Marc Dubois terug op
Brugge 2002, heeft Katrien Laenen het over de ontwikkeling
van kunst in de publieke ruimte, focust Koen Van Synghel op
het Concertgebouw en blikt Luc Verpoest terug naar de jaren
1970-1980.
Kunnen jullie een favoriet gebouw, architect, kunstenaar of
kunstwerk aanhalen?
J. NAUWELAERTS Op architectuurvlak blijft de figuur van Axel
Ghyssaert, intussen 87 jaar, inspireren. Een groot deel van zijn
oeuvre is intussen meer
dan vijftig jaar oud, maar
het heeft nog steeds een
beklijvende
puurheid.
Ook The Unloved/De Onbeminden van Ellen Harvey aan de incheckbalie
van de Cruiseterminal in
Zeebrugge is bijzonder.
Architectuur,
stedenbouw en kunst zitten er
vervat in een werk. Ooit
gemaakt voor een tentoonstelling in het Groeningemuseum (2014), is
het vandaag een eigentijdse toegangspoort naar
het historische Brugge.
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TRIËNNALE BRUGGE 2021 BRENGT MET ‘TRAUMA’ EEN ANDERE
KIJK OP DE STAD
Van zaterdag 8 mei tot en met zondag 26 september 2021 ontvangt
Brugge weer boeiende en spraakmakende hedendaagse kunst en architectuur. Tijdens de derde editie van Triënnale Brugge stellen twaalf
nationale en internationale kunstenaars en architecten nieuwe tijdelijke
installaties voor in het historische centrum.
Het overkoepelende thema van deze editie is ‘TraumA’. Brugge wordt
bekeken vanuit verschillende oogpunten: als historische droombestemming en als stad waar wordt geleefd en gewerkt. Daarbij komen zowel
de positieve als de negatieve aspecten van het leven aan bod.
Het curatorenteam, Till-Holger Borchert, Santiago De Waele, Michel
Dewilde en Els Wuyts, selecteerde twaalf kunstenaars en architecten,
waaronder drie Belgen. Ze geven ‘TraumA’ elk op hun eigen manier
vorm. Het gaat om Amanda Browder, Nadia Kaabi-Linke, Jon Lott,
Joanna Malinowska, Nadia Naveau, Nnenna Okore, Henrique Oliviera,
Hans Op de Beeck, Laura Splan, Gijs Van Vaerenbergh, Adrián Villar
Rojas en Héctor Zamora.
Deze twaalf werden uitgenodigd om de verborgen dimensies van Brugge
in vraag te stellen. Ze leggen daarbij historische lagen bloot en bespreken vergeten of verborgen verhaallijnen. Ze spelen in op de verbeelding
en de pracht en praal, maar ook op datgene wat ondergronds broeit.
Met sculpturale, architecturale en organische creaties spelen de ontwerpers in op de complexiteit, de veelzijdigheid en de dynamiek van
Brugge. Steegjes en achterpoortjes worden opgezocht en binnenkoeren
en bouwwerven verkend. De installaties gaan in dialoog met onze stad,
haar bewoners en haar bezoekers. Een van de projecten gaat nu al van
start en geeft alle Bruggelingen de kans om mee te werken aan het
creatieve proces. Daarover lees je meer in het kaderstuk.
Bekijk Brugge van begin mei tot eind september 2021 door andere
ogen. Verwacht je aan een meerstemmige belevenis waarbij de verbeelding en de zintuigen worden geprikkeld en de afbakening tussen
publieke en private ruimte opnieuw wordt onderhandeld. Dit alles langs
een parcours dat Brugge in al zijn facetten aan bod laat komen. Het vertrekpunt wordt ook deze keer de Poortersloge, waar een tentoonstelling
je aanzet tot reflectie over het thema en de verbeelding ervan.

Triënnale Brugge 2021: TraumA, van zaterdag 8 mei tot en met zondag 26 september 2021
www.triennalebrugge.be
#tribru21 / #trauma / @triennalebrugge

BOUW MEE AAN EEN KUNSTINSTALLATIE
Een van de kunstenaars die we het komende Triënnalejaar verwelkomen, is Amanda Browder. In co-creatie met de lokale bevolking maakt deze Amerikaanse unieke installaties met restjes
textiel. Ook in onze stad wil Browder samen met de Bruggelingen een textielinstallatie voorstellen. Voor dit project staan
sinds woensdag 23 september verzamelboxen op verschillende
plaatsen in de stad.
De kunstenares is niet alleen geïnteresseerd in de lapjes stof.
Ze wil ook het verhaal kennen dat er misschien aan vasthangt.
Waarom bezorg je dit stukje stof? Hangt er een herinnering
aan een dag of een persoon aan vast? Schrijf je verhaal op een
kaartje, niet het aan je stofje en stop dit in een van de verzamelboxen in de Brugse bibliotheken, bij In&Uit en in het Huis van
de Bruggeling.
Welke stof?
- kleurrijke stoffen, effen of met patronen
- afmeting minimum 30cm op 30cm
- geen rekbare of transparante stoffen
- geen kleding of zware meubelstoffen
- geen beige, grijs of lichte kleuren
- allerlei soorten garen zijn ook welkom
Nog vragen? Mail naar els.degryse@triennalebrugge.be.
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VOORSTELLINGEN
CULTUURCENTRUM
BRUGGE IN
NOVEMBER,
DECEMBER EN
JANUARI
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THEATER:
KILLJOY QUIZ NTGENT & ARP/LUANDA CASELLA
KillJoy Quiz - op dinsdag 24 november om
20.00 uur in de MaZ - heeft de vorm van een
televisiequiz en legt via sluwe meerkeuzevragen enkele vooroordelen genadeloos
bloot. Welk dominante discoursen houden
we in stand? Hoe verleidt de taal ons denken? Door een spel zonder winnaar op te
voeren waarbij in dialoog leren gaan het ultieme doel is, ontwricht het stuk het idee dat
scoren het hoogste goed is.
De Braziliaanse schrijfster en performer
Luanda Casella probeert de kunst van
storytelling te redden van de mediatisering
en verdoemenis. Ze onderzoekt onbetrouwbare alledaagse vertellingen en door retorica te vermengen met ironie legt haar werk
constructies in de taal bloot.

CIRCUS:
ZEBRA - WES PEDEN
De Amerikaanse circusartiest Wes Peden
combineert indrukwekkende technieken met
een ongelimiteerde creativiteit. Hij is dan ook
een van de meest innovatieve jongleurs van
dit moment.
In ‘Zebra’ transformeert Peden attributen
zoals kniebeschermers, uitschuifbare armen
en vinylplaten tot bezwerende golven en ontwapenende beelden.
Wes Peden is een brok natuurkracht die al
de hele wereld heeft verbluft, van Australië
tot IJsland. Bewonder dit toptalent op donderdag 26 november vanaf 20.00 uur in de
Koninklijke Stadsschouwburg.
Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29,
8000 Brugge
www.ccbrugge.be

MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries
www.ccbrugge.be

MUZIEK:
SIMIDO - MOONLIGHT BENJAMIN

CIRCUS:
OVVIO - LAPSO CIRK

Haar adoptievader noemde haar ‘het licht
van de toekomst’ en bedacht haar met de bijzondere naam ‘Moonlight’. Haar jeugdjaren
waren keihard, maar via voodoo en muziek
vond ze het pad naar de vrijheid. Deze elementen combineert ze in haar unieke sound.

Niemand ontsnapt aan de zwaartekracht.
Je kunt ertegen vechten maar uiteindelijk
beland je altijd weer op de grond. Acrobaten
David en Tomaš gaan hier speels en creatief
mee om. Beiden balanceren en manipuleren
allerlei alledaagse voorwerpen op een unieke manier.

Moonlights overweldigende stem en de explosieve voodootrance razen als een wervelstorm over dorre blues- en jazzlanden.
Op zaterdag 28 november om 20.00 uur laat
deze muzikale parel uit Haïti haar maanlicht
schijnen over Daverlo.
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
www.ccbrugge.be

In de Koninklijke Stadsschouwburg, op dinsdag 29 en woensdag 30 december telkens
vanaf 17.00 uur, testen ze met gewaagde
spelletjes elkaars grenzen, vertrouwen en
durf. Voor toeschouwers vanaf 6 jaar.
Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29,
8000 Brugge
www.ccbrugge.be

DANS EN CIRCUS:
THROUGH THE GRAPEVINE ALEXANDER VANTOURNHOUT/
NOT STANDING
‘I heard it through the grapevine’ kennen
we van het nummer van Marvin Gaye. De
uitdrukking verwijst naar informatie, zoals
geruchten, die we mondeling doorgeven en
waarvan de originele boodschap onherkenbaar is geworden. Is een kunstwerk ervaren
daar niet mee te vergelijken?
In dit intieme duet op zaterdag 9 januari vanaf 20.00 uur in de MaZ bevraagt Alexander
Vantournhout samen met Axel Guerin de pas
de deux. Ook wie samen beweegt, kan zich
immers snel onbegrepen of intens alleen voelen. Een duet is altijd een verhaal met twee
kanten.
MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries
www.ccbrugge.be

INTERVIEW
Wim Lybaert, inspirator voor Kookeet 2021

E

en gezellig vuurtje knettert op het terras van Wim Lybaert en op de tafel staan een dampende pot thee en
speculaasjes te wachten. De man achter ‘Het Goeie Leven’ en ‘De Columbus’ kent duidelijk als geen ander de
kunst van de gastvrijheid. Geen wonder dat Brugge Plus hem
vroeg als inspirator voor Kookeet 2020.
Heb je lang geaarzeld toen ze je vroegen om inspirator te worden voor deze tiende editie?
WIM LYBAERT Mijn ratio zei meteen dat ik daar geen tijd voor
had, maar mijn emotie schreeuwde overtuigend het tegendeel.
Ik kón simpelweg geen neen zeggen. Het culinaire, chefs en
Brugge: dat zijn drie zaken waar ik een zwak voor heb. Kookeet
is een van de eerste en grootste foodfestivals van ons land. Ook
het beste, als je het mij vraagt. We mogen dus gerust wat meer
lef tonen. Hier in Brugge hebben we alles: de Noordzee waar de
lekkerste vis zwemt, topchefs, de beste hotelscholen, gedreven
boeren en ondernemersbloed. We hebben alle troeven in handen om de culinaire hoofdstad van België te worden. Wat zeg
ik? Van Europa!
Hoe heb je Kookeet leren kennen?
W. LYBAERT Ik leerde Kookeet echt goed kennen toen ik er in
2014 gastchef was. Samen met Patrick Devos mocht ik toen een
gerecht bedenken. Het was een fantastische ervaring. Honderden kilo’s tomaten en bossen basilicum heb ik toen gekweekt.
Die verwerkte Patrick gretig in zijn gerecht. Tijdens die editie
heb ik ook veel chefs leren kennen. Die mannen waren echt mijn
goden, maar als je drie dagen samen doorbrengt, schept dat
een band. Ik stond samen met hen een pintje te drinken en onnozel te doen. Zalig vond ik dat. Sindsdien heb ik geen schroom
meer om hen aan te spreken en durf ik gewoon hun keuken
binnenwandelen om een compliment te geven. Zij staan daar
tenslotte met hart en ziel voor jou in hun potten te roeren om
je een hele avond te ‘soigneren’. Wie vindt het niet leuk om een
schouderklopje te krijgen als hij lekker gekookt heeft?
Kookeet à la Wim Lybaert, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
W. LYBAERT We gaan terug naar de basis, naar de grond. Dat is
ook het thema geworden. Grond is het begin van alles: de basis
waarop we groenten kweken, waarop gras groeit, waarop dieren
leven. Fascinerend, toch? Onze boeren steken een zaadje in de
grond, pamperen het en maanden later ligt het smakelijke eindproduct op je bord. Ook in de bredere zin gaan we terug naar
de essentie: chefs die koken met dat lokale lekkers. De reis van
zaad naar vrucht naar bord naar mond staat dus centraal. Ik
merk dat mensen daar sinds de coronacrisis bewuster mee bezig zijn.
Die coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het nieuwe concept
een jaar in de koelkast verdwijnt …
W. LYBAERT Eerst zagen we die crisis als een regelrechte ramp
omdat we Kookeet 2020 moesten uitstellen. Maar al snel bleek
het een opportuniteit: we maken er gewoon een heel culinair
jaar van. Niet een, maar vier gastronomische weekends: een per
www.kookeet.be

Het culinaire, chefs
en Brugge: dat zijn
drie zaken waar ik
een zwak voor heb
seizoen, met Kookeet 2021 als apotheose. Elk van die weekends
serveren de chefs een Kookeetmenu met drie typische seizoensproducten. Zo krijg je een mooie staalkaart van wat de lente, de
zomer, de herfst en de winter ons te bieden hebben.
Hoe maak je een keuze uit zo veel seizoensingrediënten?
W. LYBAERT Kiezen is verliezen natuurlijk. Onze boeren kweken
zoveel delicatessen dat we nog veel edities kunnen vullen. Sowieso is het belangrijk dat de chefs goesting krijgen om ermee
te koken. Hoe veelzijdiger de producten, hoe prikkelender voor
hen. Neem nu appels. Er zijn honderden soorten met evenveel
verschillende smaken. Of groenlof, een neef van witlof. Dat is
ook zo’n veelzijdige herfstplant die je kunt stomen, snipperen,
stoven of bakken. De chefs lieten tijdens de herfsteditie hun creativiteit los op de gekozen ingrediënten. Straf wat er allemaal op
de borden verscheen. Dat belooft voor de wintereditie op 29 en
30 januari 2021!

KOOKEET IN VIER SEIZOENEN
Meer dan dertig Brugse chefs serveren ieder seizoen
een heerlijk ‘inspired by Kookeet’-gerecht of -menu.
‘Herfst’ was op 25 en 26 september, maar deze weekends volgen nog:
‘Winter’ op vrijdag 29 en zaterdag 30 januari 2021
‘Lente’ op vrijdag 23 en zaterdag 24 april 2021
‘Zomer’ op vrijdag 25 en zaterdag 26 juni 2021
Op www.kookeet.be verneem je meer over de culinaire
tripkaart die werd ontwikkeld.
Het culinair festival Kookeet 2021 zal plaatsvinden van
zaterdag 25 tot en met maandag 27 september 2021 in
het Grootseminarie.

SHOPPING
BRUGGE
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Zet je bestelling in de
kijker en maak kans op
een cadeaubon Brugge!
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Post een foto van jouw bestelling
op social media, tag de horecazaak
en @shoppingbrugge.
Nog geen keuze kunnen maken?
Op www.brugge.be/steundehoreca
staan intussen ruim 100 takeawayadresjes. Smakelijk!
#bruggesolidair
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WEDSTRIJD
Op welke datum werd de Brugse
binnenstad officieel toegevoegd
aan de Werelderfgoedlijst?
Vijf winnaars krijgen elk een exemplaar van het boek 'Beeld van de stad'
over hedendaagse kunst en architectuur in Brugge.
Stuur je antwoord voor vrijdag
18 december 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:
Daverlo is de muzikale hotspot van Cultuurcentrum Brugge.
Drie deelnemers wonnen duotickets voor de theatervoorstelling ‘Gekken & Specialisten’.
Voornaam en naam

Adres

E-mail en telefoonnummer

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

DE GELDENDE CORONAMAATREGELEN ZIJN VAN TOEPASSING
OP ALLE ACTIVITEITEN IN DIT MAGAZINE. DIT NUMMER GING
IN DRUK OP 27 OKTOBER 2020. DE REGELS KUNNEN INTUSSEN
GEWIJZIGD ZIJN. ALLE INFORMATIE WORDT DAN OOK ONDER
VOORBEHOUD GEPUBLICEERD. DE MEEST ACTUELE INFO OVER
DE CORONARICHTLIJNEN VIND JE OP WWW.BRUGGE.BE.
JE KUNT OOK MAILEN NAAR INFO@BRUGGE.BE OF
BELLEN NAAR 050 44 8000.

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

