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November 2021
DE GELDENDE CORONAMAATREGELEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE ACTIVITEITEN IN DIT
MAGAZINE. DIT NUMMER GING IN DRUK OP 26 OKTOBER. DE REGELS KUNNEN INTUSSEN
GEWIJZIGD ZIJN. ALLE INFORMATIE WORDT DAN OOK ONDER VOORBEHOUD GEPUBLICEERD.
DE MEEST ACTUELE INFO OVER DE CORONARICHTLIJNEN VIND JE OP WWW.BRUGGE.BE.
JE KUNT OOK BELLEN NAAR 050 44 8000 OF MAILEN NAAR INFO@BRUGGE.BE.
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HOOFDREDACTIE/VORMGEVING
Communicatie & Citymarketing
Dit Stadsmagazine staat ook op
www.brugge.be/stadsmagazine.
Suggesties?
Contacteer Communicatie & Citymarketing:
050 44 81 00, stadsmagazine@brugge.be
of Burg 11, 8000 Brugge.
Wil je graag bij de Stad werken?
Raadpleeg www.werkenbijbrugge.be.
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BESTE BRUGGELING
Het laatste Stadsmagazine van 2021 geeft mij de gelegenheid om even
terug te blikken op een bewogen jaar.
Eerst en vooral bracht ons festival Wintergloed licht in onze stad. En
hoe. Een nationale krant zette op de cover: ‘Brugge heeft het licht
gezien en niemand gaat verloren’. Begin 2021 werd dan ook nog
volop beheerst door het coronavirus. Toen de hogere overheden ons
vroegen om ook hier een vaccinatiecentrum uit te bouwen, maakte dit
heel wat krachten los. In het vaccinatiecentrum in het Boudewijnpark
(nu verhuisd naar B-Park in Sint-Pieters) werden meer dan 180.000
prikjes gezet. 92% van de Bruggelingen ouder dan 12 jaar zijn volledig
gevaccineerd. Daardoor konden we vanaf deze zomer weer genieten van
samenzijn met onze familie, verenigingen en vrienden.
Uw stadsbestuur heeft zich ingespannen om extra hulp te bieden aan
iedereen die het moeilijk had tijdens de coronaperiode. We trokken
meer dan 17 miljoen euro uit voor verschillende steunmaatregelen.
Het was een weloverwogen en noodzakelijke beslissing. Op die
manier staken we de hand uit naar de toeristische sector, de
armoedeverenigingen en ons rijke verenigingsleven.
2021 stond gelukkig niet helemaal in het teken van corona. In februari
trapten we de langverwachte havenfusie tussen Zeebrugge en
Antwerpen op gang. De fusiehaven ‘Port of Antwerp Bruges’ zal de op
een na grootste haven van Europa worden. Enkele weken later sloten
we ook al met Antwerpen een akkoord om de start van de Ronde van
Vlaanderen beurtelings daar en in onze stad te organiseren.
Het WK tijdrijden bracht een massa volk en ambiance naar Brugge.
Dudzele verdient hier een speciale vermelding. Het prachtige aanbod
van de derde Triënnale sprak eveneens veel mensen aan. De combinatie
van kunst en architectuur is een blijver in onze publieke ruimte.
Voorts werd er hard gewerkt aan de vele stadsvernieuwingsprojecten.
De plannen voor een nieuwe museumsite werden in januari toegelicht
en het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC) zal dit jaar nog
feestelijk de deuren openen. Tijdens de Sint-Michielse Feesten ging
het nieuwe Wijkcentrum Xaverianen dan weer officieel open. Daarnaast
leverde de Vlaamse overheid de bouwvergunning af voor een nieuw
voetbalstadion in Sint-Andries. In dezelfde deelgemeente kochten we
ook gronden om een nieuwe brandweerkazerne te bouwen.
Midden 2021 verscheen ook het rapport van de Vlaamse Stadsmonitor.
86% van de Bruggelingen gaf aan fier te zijn op zijn stad en maar liefst
94% van hen woont hier graag. Op beide vlakken scoort Brugge het
beste van alle centrumsteden. 87% van onze inwoners geeft aan hier
gelukkig te zijn en ook dat dit is de hoogste score van alle Vlaamse
centrumsteden.
Deze resultaten dagen ons bestuur uit om hard te blijven werken aan
een groen, veilig en sociaal Brugge, waar een groot kwalitatief aanbod
is van onderwijs en zorg en waar het goed wonen en werken is.
Afsluitend wens ik u nog een onvergetelijk eindejaar en een 2022
boordevol geluk in de allerbeste gezondheid. Misschien tot op de nieuwe
editie van Wintergloed!
Uw burgemeester
Dirk De fauw
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2021 stond gelukkig
niet helemaal in het
teken van corona

PETRA JONCKHEERE
Petra (50) werd geboren in Blankenberge en
groeide op in Zuienkerke. Ze woont al 22 jaar
met haar man Bruno in Koolkerke. Het koppel
heeft twee kinderen: Rune (21) en Torin (19).
Het gezin doet al jaren vrijwilligerswerk en is zeer
actief in het lokale verenigingsleven. Door dit
grote engagement komt Petra met veel mensen in
contact.
WAT VIND JE GOED IN DE BUURT?

Koolkerke is een rustige deelgemeente met veel
groen. Je kunt hier mooie wandelingen maken in het
bos, langs de Damse Vaart en door de weiden. Toch
is het maar tien minuten fietsen naar het centrum
van Brugge.

WAT IS JE FAVORIETE PLEK IN DE BUURT?

Het bos aan het Fort van Beieren is een echte groene
oase. De wandelpaden en het speelterrein werden
er onlangs vernieuwd. Er staan nu een meterslange
zitbank en veel picknickbanken. Ik kom er graag met
vrienden en familie.

WAAR BEN JE HET MEEST FIER OP?

In Koolkerke slaan we met alle verenigingen de
handen in elkaar en gaan we verbindend te werk.
Dit gebeurt vaak vanuit Ontmoetingscentrum
’t Reigersnest. Langs deze weg wil ik de vele
vrijwilligers bedanken die deze vzw uitbaten.
Ik ben ook lid van het Feestcomité Koolkerke. We
organiseren verschillende activiteiten, met de
jaarlijkse driedaagse zomerkermis en rommelmarkt
als hoogtepunt. Het is een samenwerking met de
diverse buurtcomités en de plaatselijke harmonie.
In het najaar vindt onze halloweenhappening plaats.
Die start met een kinderstoet. Bij valavond komen
we samen op het Dorpsplein en praten we bij rond
een groot vuur. Aan de kraampjes van de plaatselijke
verenigingen kun je van alles eten en drinken. We
sluiten af met een halloweenfuif in de sportzaal.

WAT WIL JE VERANDEREN IN DE BUURT?

Ons feestcomité is zeer actief en heeft nood aan
extra helpende handen. Wie deel wil uitmaken
van het bestuur of zich wil inzetten als losse
medewerker is zeer welkom. Je kunt je aanmelden
via feestcomite07koolkerke@gmail.com.
Daarnaast zou ik de Brugse Steenweg wat groener
willen zien. Er kunnen langs deze drukke gewestweg
misschien enkele bomen in de parkeerstroken
worden geplant? Dat zou een goede verbetering zijn.
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BUURT AAN DE BEURT:
KOOLKERKE
EEN RUSTIGE EN GROENE DEELGEMEENTE LANGS
DE DAMSE VAART
Koolkerke ligt tussen Sint-Kruis en Sint-Jozef en grenst in
het noorden aan Dudzele en aan Damme. De Damse Vaart
en de Brugse Steenweg zijn de belangrijke verkeersassen
in deze buurt. Via de Dampoort rijd je het centrum van
Brugge binnen.
LOPENDE EN GEPLANDE PROJECTEN

KOOLKERKE KRIJGT EEN NIEUW PARK
De Stad tovert een zone van 8.500 m² om tot een
gloednieuw park met bomen. De zone ligt naast het
sportpark en is begrensd door het provinciedomein Fort
van Beieren en de Damse Vaart.
Toegankelijk op maat van elke bezoeker
Het ontwerp houdt rekening met kinderen, maar ook
met ouders en grootouders. Er komt een stervormige
speelzone (een knipoog naar het Fort van Beieren) met
een dubbele wip, een kabelbaan en allerlei schommels.
Terwijl de jongsten spelen, zullen de (groot)ouders zich
kunnen neervlijen op een van de vele banken.
Focus op de natuur
Het bestaande bomenbestand wordt uitgebreid met
44 nieuwe bomen. Vaste planten, bloemen, een
vlindertuin en de vernieuwde groene omgeving zullen
het geheel opfleuren. Als er veel regen valt, zullen twee
waterbuffers het water opvangen.
Nieuwe gebruiksvriendelijke wandel- en fietspaden
De fiets- en wandelpaden worden hertekend en
heraangelegd. Het dolomiet maakt plaats voor beton en
het huidige tracé krijgt de meest logische verbinding.
Daarbij wordt rekening gehouden met bestaande
wateroverlast.
Timing
De aanbesteding ging in september naar de
gemeenteraad en als alles vlot verloopt, starten de
aanleg en de werkzaamheden in het late voorjaar van
2022. De werkzaamheden zullen drie maanden duren.
De aanplanting gebeurt deze maand, bij het begin van
het plantseizoen.
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- Voorontwerpen voor zowel de heraanleg
Gemeneweidestraat-Kasteeldreef als voor
de vernieuwde riolering in de Romboutswijk
worden opgemaakt. De terugkoppeling naar
de buurt is gepland voor eind dit jaar of
begin 2022.

SOCIAAL PROJECT

MOBILITEIT

Vrije Basisschool De Smalle Sint-Leo Hemelsdaele, Smallestraat 2

Het jaagpad langs de Damse Vaart (gedeelte
Noorweegse kaai) is een fietsstraat. Dit houdt
in dat je er niet sneller dan 30 km per uur mag
rijden en dat motorvoertuigen er geen fietsers
mogen inhalen.

VERENIGINGEN EN VRIJE TIJD

- KSA De Blauwvoet (Vaartbekeweg) is de
plaatselijke jeugdvereniging.
- In Koolkerke huizen de Koninklijke
Harmonie Vermaak na Arbeid, het
Feestcomité Koolkerke en vier
buurtcomités: ’t Koolkerks Plinkstje, De
Grendel, Den Arend en Koolkerke City.
- Een zaal huren kan in Ontmoetingscentrum
’t Reigersnest (Arendstraat 12). Surf naar
www.reigersnest.eu voor meer info.
- Speelpleintjes vind je in Reigersnesten
(Romboutswijk), VaartbekewegGemeneweide, Hoeve De Grendel, de
Arendstraat, de Marguerite Yourcenarstraat,
de Hemelbeekstraat en de Lobbrechtstraat.
- Aan Zagersweg 16 bevindt zich een
boekenruilkastje.
- Geniet van groen en natuur in Hoeve
De Grendel (Koolkerkse Steenweg 199),
Provinciaal Domein Fort van Beieren
(Gemeneweidestraat) en op het binnenkort
vernieuwde plein aan de Vaartbekeweg.
- Je kunt sporten in sporthal De Arend
(Arendstraat 16, onder meer minibasketbal, gymnastiek, yoga, dansen,
gevechtssporten en badminton) en in het
sportpark (Gemeneweidestraat 50). Dit is
ook de thuisbasis van vzw Amateursport,
waar voetbal centraal staat.
- Koolkerke huisvest nog tal van andere
sportverenigingen, zoals Krachtbalclub
Sporting Brugge, Shiva Full Contact Brugge,
Dartsclub De Klokke en Petanqueclub DOC
Den Arend.
- De Sportdienst komt met het lessenaanbod
‘Sport in je buurt’ ook naar Koolkerke. Meer
info op www.sportinjebuurt.be.
- Over enige tijd zul je kunnen sporten
in een nieuw sportcomplex in de
Gemeneweidestraat. Het bouwen ervan
start normaal gezien voor eind 2022. Het
ontwerp is van BLAF architecten.
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Viro vzw (Koolkerkse Steenweg 191) is een
fusie waar ‘Ons tehuis’ sinds kort deel van
uitmaakt. Mensen met een beperking kunnen
er terecht. Meer info vind je op www.virovzw.be.

SCHOOL

DIENSTVERLENING

- Deelgemeentehuis Koolkerke/Sint-Jozef:
Hoeve De Grendel,
Koolkerkse Steenweg 199, 050 44 8000,
burgerzaken@brugge.be
- Bibliotheek De Arend, Arendstraat 36,
050 33 47 57,
koolkerke.bibliotheek@brugge.be
- Het meest nabije dienstencentrum is
De Garve, Pannebekestraat 33,
050 32 60 60, degarve@mintus.be.

LOKALE POLITIE

Wijkkantoor:
Lodewijk Coiseaukaai 2, 050 47 28 05,
pz.brugge.noord.leiding@police.belgium.eu

WIJKINSPECTEURS:

- Marissa De Bruycker (Koolkerke Zuid),
0471 11 72 75
marissa.debruycker@police.belgium.eu
- Mick Schoonbaert (Koolkerke Noord),
0471 11 72 77,
mick.schoonbaert@police.belgium.eu

GEMEENSCHAPSWACHT

Josée Samyn,
050 32 34 97,
gemeenschapswacht@brugge.be

Vraag hulp aan je buren of leer ze beter kennen
via Hoplr. Meer dan 250.000 huishoudens
gebruiken dit online sociale netwerk voor en
door de buurt. Via Hoplr (hoplr.com en/of de
app) sta je heel eenvoudig in contact met de
mensen uit je straat of buurt.
In Koolkerke is er een Hoplr-netwerk met als
aanmeldingscode 358CZ.
De mobiele app voor iOS is beschikbaar in de
App Store, voor Android in de Play Store. Meer
info op www.brugge.be/hoplr.

Koolkerke
in cijfers:
4,16

Koolkerke heeft een oppervlakte
van 4,16 hectare.

1.505

Er zijn 1.505 brievenbussen.

3.368

Er wonen 3.368 mensen.

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

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

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

In 2022 komt de beleidsploeg
opnieuw naar je toe
Ga in dialoog met het stadsbestuur.
Ontmoet nieuwe buren.
Start je buurtcomité of buurtidee.
Ontdek de tentoonstelling `50 Jaar Deelgemeenten’.
Leer meer over projecten in je buurt.
Geniet van een hapje en een drankje.

Zondag 16.01.22
ZEEBRUGGE

Zaterdag 24.09.22
KOOLKERKE

Zondag 23.01.22
LISSEWEGE

Zaterdag 1.10.22
CHRISTUS-KONING

Zondag 6.02.22 ZWANKENDAMME

Zondag 9.10.22
ASSEBROEK

Zondag 13.02.22
DUDZELE

Zondag 16.10.22
SINT-KRUIS

Zaterdag 14.05.22
SINT-PIETERS

Zondag 13.11.22
BRUGGE CENTRUM

Zaterdag 21.05.22
SINT-JOZEF
Zaterdag 4.06.22
SINT-ANDRIES
Zaterdag 18.06.22
SINT-MICHIELS
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STEL JE VRAAG AAN
BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
Heb je ideeën of zit je met vragen
die je tijdens `Buurt aan de Beurt’
graag door de beleidsploeg
beantwoord ziet?
Bezorg die dan nu via
www.brugge.be/buurtaandebeurt.

Stad aan de slag
SERGE RUYSSCHAERT,
TECHNISCH ASSISTENT OPENBAAR DOMEIN
Serge bestrijdt ratten die voor overlast zorgen op
ons openbaar domein. Hij pakt ook invasieve
plantensoorten aan.
“Meldingen van rattenoverlast op het openbaar domein komen
bij mij terecht. Mensen die last hebben van ratten op hun
privéterrein moeten een gespecialiseerde firma contacteren. Om
deze dieren te bestrijden, trek ik vaak naar de poldergebieden.
Ook de deelgemeenten en de binnenstad behoren tot mijn
werkveld. Overdag werk ik alleen, maar voor de nachtelijke
rondes in de binnenstad krijg ik hulp. Dan moeten we namelijk
een tweehonderdtal riooldeksels van telkens tachtig kilogram
optillen en dat is behoorlijk intensief. Tijdens zo’n tocht leggen we
bovendien een twintigtal kilometer af.
Ik ben ook verantwoordelijk voor het in toom houden van
andere dierenpopulaties, zoals de Canadese gans. Deze
ingevoerde vogels beschadigen de landbouw en natuur- en
recreatiegebieden. Ook de Brugse duivenpopulatie proberen we
zo goed mogelijk in te perken.
Daarnaast pakken we met onze dienst plantensoorten aan die
hier niet thuishoren. Het gaat om soorten die de gezondheid in
gevaar kunnen brengen of een bedreiging vormen voor inheemse
variëteiten en dus voor onze biodiversiteit. De reuzenberenklauw
veroorzaakt bijvoorbeeld gevaarlijke brandwonden bij aanraking
en de waternavel is een plant die enorm woekert. Ook voor de
aanpak van deze planten rekenen we grotendeels op meldingen
van de Bruggelingen.”

“Ik zorg mee voor een veilig, groen Brugge en
dat heeft alleen maar voordelen voor onze stad en
haar inwoners”
“Ik werk al dertig jaar voor de dienst Openbaar Domein van
de Stad, waarvan vijftien als rattenbestrijder. Een tijd geleden
heb ik in een jaar 1.800 ratten gevangen, een record voor WestVlaanderen. Ratten dragen ook ziektes over, dus is de bestrijding
ervan absoluut nodig. De rattenpopulatie in Brugge is al fors
verminderd, maar echt weg krijg je ze niet. Ze planten zich
immers heel snel voort. We kunnen de populaties enkel onder
controle houden, maar dat lukt aardig.
Ook de aanwezigheid van reuzenberenklauw en waternavel is
al met de helft verminderd. De inzet van de Stad is dus duidelijk
merkbaar. Het doet deugd om te zien dat mijn inspanningen
effectief resultaat opleveren. Ik zorg mee voor een veilig, groen
Brugge en dat heeft alleen maar voordelen voor onze stad en
haar inwoners.”
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Mintus zorgcampus
Sint-Pietersmolenwijk
Vlakbij de Sint-Pietersplas opent in het najaar van 2023 de zorgcampus
Sint-Pietersmolenwijk. Welzijnsvereniging Mintus investeert er in
een woonzorgcentrum (WZC), een centrum voor dagverzorging, een
kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. De werkzaamheden zijn
volop aan de gang.
Zorgcampus Sint-Pietersmolenwijk wordt de grootste zorgsite van
welzijnsvereniging Mintus. Er gaan in totaal 167 voltijdse medewerkers
aan de slag. Het project heeft aandacht voor de biodiversiteit
in de omgeving van de Sint-Pietersplas en focust op maximale
energiezuinigheid.

28.478

Het terrein is 28.478 m² groot.

www.mintus.be

232

In het WZC zullen
232 mensen wonen.

7

De bewonerskamers worden
gespreid over 7 clusters, met
alle voorzieningen op maat
van bewoners en bezoekers.

30

In het centrum voor dagverzorging
zullen 30 mensen worden
geholpen.

42

De buitenschoolse opvang zal
plaats bieden aan 42 kinderen
tot 12 jaar.

36

In de kinderopvang is er plaats
voor 36 kinderen.

9

178

Er komt een geïntegreerde
fietsenstalling met 158
parkeerplaatsen voor het WZC en
20 voor de kinderopvang.

88

In de ondergrondse
parkeergarage zal plaats zijn
voor 88 auto’s.

Wegwijs
voor de
mantelzorger
Om de mantelzorgers te
ondersteunen, lanceerden het
stadsbestuur en het Brugs
Mantelzorgnetwerk de Brugse
Mantelzorglijn.
Mantelzorgers kunnen bellen naar
050 32 68 00 met vragen over de
Brugse mantelzorgpremie, het
zorg- en ondersteuningsaanbod,
ontmoetingsplaatsen voor
mantelzorgers en zo meer. Daarnaast
maakt www.brugge.be/mantelzorg
hen wegwijs in thema’s zoals vervoer,
woningaanpassingen, hulpmiddelen
en infosessies.
Dit aanbod is er voor de meer dan
2.200 erkende, maar ook voor de
talrijke niet-erkende mantelzorgers.
Wie vrijwillig de zorg opneemt voor
een thuiswonende en zorgbehoevende
Bruggeling zal via de Mantelzorglijn
en/of de website gemakkelijker de
weg vinden naar informatie of hulp op
maat. Zorg dragen voor elkaar hoef je
immers niet alleen te doen.
Dit is een initiatief van ‘Brugge
draait om mensen’ en het Brugs
Mantelzorgnetwerk.
050 32 68 00
www.brugge.be/mantelzorg

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

Zie je het even niet meer zitten? Is er iets
waarover je met je ouders en/of vrienden
niet kunt of wilt praten? Een medewerker
van TEJO biedt een luisterend oor.
TEJO biedt therapeutische ondersteuning
aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. De
hulp is kortdurend, anoniem en volledig
gratis.
Contacteer TEJO Brugge voor meer info
of een afspraak.
TEJO Brugge, Stationslaan 14 bus 3,
8200 Sint-Andries
050 66 15 05, 0468 35 34 74
info.brugge@tejo.be
tejo.be

DOZEN & CO

Heb je het moeilijk om je verhuis zelf
te organiseren of om een reguliere
verhuisfirma te betalen? Dan kun je onder
bepaalde voorwaarden een beroep doen
op het verhuisproject ‘Dozen & Co’. Om
in aanmerking te komen, moet je worden
aangemeld door een contactpersoon
van een sociale dienst zoals het OCMW
Brugge, je ziekenfonds, het CAW of het
Woonloket.
Voor meer informatie bel of mail je naar
Dozen & Co.
Dozen & Co
050 32 76 51
dozen&co@sasbrugge.be
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LUNCHBAR HET PARADIJS

Lunchbar Het Paradijs - het
voormalige ‘Pas Partout’ - is een
sociaal restaurant waar iedereen
een dagschotel, een salade, een
pasta, een klassiek gerecht, een
vegetarische schotel of een smakelijk
dessert kan nuttigen. Je eet er
lekker, gezond en dagvers voor een
betaalbare prijs. Mensen met een
beperkt budget krijgen korting.
Het Paradijs is open van maandag tot
en met zaterdag, telkens van 11.15 tot
14.15 uur.
Voor meer informatie over het
kortingstarief neem je contact op met
Eerste onthaal OCMW Brugge of CAW
Noord-West-Vlaanderen.
Eerste onthaal OCMW Brugge,
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
050 32 77 70
eerste.onthaal@ocmw-brugge.be
CAW Noord-West-Vlaanderen,
Onthaal Brugge, Ruddershove 8,
8000 Brugge
050 66 30 01
onthaal.brugge@
cawnoordwestvlaanderen.be
Het Paradijs, Kruitenbergstraat 11,
8000 Brugge
050 33 51 16
info@paradijs.net

iPad-lessenreeks Digisenior

Het Huis
weet raad
NIEUWS VANUIT HET
HUIS VAN DE BRUGGELING

EINDE GRAFCONCESSIES
Op woensdagen 19 januari, 26 januari
en 2 februari 2022, telkens van 9.30
tot 11.30 uur (onthaal vanaf 9.00 uur),
maken leerlingen van het zesde jaar
informatica van het VHSI senioren
wegwijs in de digitale wereld.
In het VHSI zijn er twee lessen over
de iPad thuis en op reis, handige apps
en sociale media. De derde les vindt
plaats in Hoofdbibliotheek Biekorf
en gaat onder meer over opzoeken
op het internet en het gebruik van
het digitale zoeksysteem ‘Mijn
Bibliotheek’.
Tijdens de lessen krijgen de
senioren individuele ondersteuning
van een student. Alle deelnemers
ontvangen een door de leerlingen
gemaakte syllabus, opgesteld in
begrijpbare taal. Eenmaal thuis

kunnen de cursisten rekenen op de
mobiele digibrigade: studenten die
computerproblemen komen oplossen.
Deelnemen kost 5 euro per persoon.
Inschrijven doe je via 050 40 68 68
of vhsi@vhsi.be. Er wordt enkel
gewerkt met de iPad (Apple). Laat
dus zeker weten als je je eigen toestel
meeneemt. Tien cursisten kunnen
een iPad van de school gebruiken.
De volgende reeks Digisenior vindt
plaats op woensdagen 27 april, 4 mei
en 11 mei 2022.
VHSI, Spoorwegstraat 14/7,
8200 Sint-Michiels
Hoofdbibliotheek Biekorf,
Kuipersstraat 3, 8000 Brugge

Samen in stilte studeren op
verschillende locaties
De examenperiode is in aantocht.
Motiveert het je om samen met anderen te
studeren? Heb je thuis geen rustige plek?
Zijn de studieplaatsen op school bezet?
Brugge Studentenstad gaat elke
blokperiode op zoek naar geschikte
locaties waar je samen in stilte kunt
studeren. Je vindt een actueel overzicht en
alle praktische info op
bruggestudentenstad.be/studeerlocaties.
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Een grafconcessie wordt steeds
vastgelegd voor een bepaalde duur.
Raadpleeg de lijst op
www.brugge.be/overzicht-begraafplaatsen
om te weten hoelang de concessie voor
een bepaald graf nog loopt. Aan de
ingang van elke Brugse begraafplaats
vind je bovendien een overzicht van de
grafconcessies die het komende jaar
dreigen te vervallen. Een jaar voor het
vervallen van een grafvergunning wordt
bij het graf in kwestie ook een bordje
geplaatst.
Voor bijkomende informatie of voor het
verlengen van een grafconcessie kun je
bellen naar het Huis van de Bruggeling,
balie Overlijden, op 050 47 53 40.

Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge
www.brugge.be
info@brugge.be
050 44 8000
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Interview
HANS DE VLIEGHER OVER DE VERSPREIDING VAN HET VREDESLICHT IN BRUGGE
Elk jaar steekt een kind in Betlehem het Vredeslicht aan. Een paar weken later wordt dit licht van mens tot
mens in heel Europa doorgegeven. Het Vredeslicht wil een teken zijn van hoop, vrede, verdraagzaamheid en
verbondenheid tussen mensen, ongeacht hun levensbeschouwing.
Brugge ontvangt ook dit jaar een vonk van het internationale Vredeslicht tijdens een sfeervolle ceremonie
die start op woensdag 22 december om 18.30 uur in de Magdalenakerk. Daarna zal het licht zich over de hele
stad verspreiden.
Hans De Vliegher van buurtcomité Brugse Metten zet net als vorig jaar mee zijn schouders onder dit initiatief.
HOE HEB JE VORIG JAAR GEHOLPEN MET DE VERSPREIDING VAN HET
VREDESLICHT?

HANS DE VLIEGHER Na de officiële ontvangstceremonie gaf onze
burgemeester het Vredeslicht door aan de Brugse buurtcomités.
Met fakkels legden we individueel of met twee een uitgestippeld
traject af door de Brugse straten. Onderweg staken we kaarsjes
aan die mensen hadden buitengezet.
Toen we de vraag kregen om hieraan mee te werken, was
ik meteen enthousiast. Ik vind het symbolisch zeer sterk. In
coronatijden, wanneer we elkaar amper zagen, brachten we zelf
het licht naar de mensen.

Mensen vrijblijvend
verbinden

WAT WAREN DE REACTIES?

H. DE VLIEGHER Ik voelde dat veel Bruggelingen dit een waardevol
initiatief vonden. Op heel wat plekken stonden kaarsjes op
de vensterbank of aan de voordeur. Een paar dagen ervoor
hadden we onze route al eens afgewandeld om flyers in de
brievenbussen te stoppen. Zo wisten de mensen wanneer ze een
vonk konden ontvangen. Natuurlijk waren er ook heel wat huizen
waar geen beweging was. We moeten niemand dwingen, vind ik.
Wat me vooral bijblijft, is hoe enthousiast sommige bewoners
waren. Er waren er die naar buiten kwamen om ons aan te
moedigen. Soms zelfs met koffie of snoep.

WAAROM VIND JE HET BELANGRIJK OM HIERAAN MEE TE WERKEN?

H. DE VLIEGHER In een stad dreigen we op de duur onze eigen buren
niet meer te kennen. Precies daarom zijn we vijftien jaar geleden
gestart met ons buurtcomité in de Brugse-Mettenstraat: om
mensen samen te brengen. Dat is wat we met het Vredeslicht
ook willen doen: mensen vrijblijvend verbinden. Ik vind het
belangrijk dat iedereen in zijn of haar eigenheid een plekje krijgt
in onze stad. Die diversiteit zie ik ook in de organisatie van het
Vredeslicht. Het wordt getrokken door een groepje mensen met
verschillende levensbeschouwingen. Dat vind ik enorm mooi.

WAT BETEKENT HET VREDESLICHT VOOR JOU?

H. DE VLIEGHER Het is een enorm krachtig symbool, een manier om
te tonen dat we elkaar zelfs in donkere tijden kunnen vinden. Als
we over vrede spreken, denken we al snel aan conflictgebieden
zoals Afghanistan, maar het begint ook hier. Wij hebben het
goed, maar er leven onderlinge ergernissen. Vaak is dat omdat
we niet genoeg naar elkaar luisteren. Als we beginnen met
iedereen respectvol te benaderen, denk ik dat we al een heel
stuk verder zijn.
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JE DOET DIT JAAR OOK MEE?

H. DE VLIEGHER Zeker. Vorig jaar brachten we voor het eerst zelf het
vuur buiten de kerk, omdat de ontvangstceremonie in besloten
kring moest plaatsvinden. Deze keer kan het hopelijk voor een
groot publiek, zodat het Vredeslicht voor elke Bruggeling een
hoopgevend symbool mag worden.

HEB JE ZELF NOG EEN LAATSTE BOODSCHAP?

H. DE VLIEGHER Eigenlijk heb ik geen complexe boodschap. Ik ben
maar een bescheiden schakeltje, zoals we allemaal kleine
schakeltjes zijn. Als we allemaal op onze eigen manier voor
elkaar zorgen, dan komt de rest wel.

Wil je ook een vlammetje? Kom dan naar de ontvangstceremonie
op woensdag 22 december om 18.30 uur in de Magdalenakerk
(Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge) of kijk via livestream.
Volg het Vredeslicht via facebook.com/VredeslichtBrugge en yot.be
en kom te weten waar je het licht kunt ophalen.
Vredeslicht Brugge is een initiatief van YOT, Stad Brugge,
HuisvandeMens, parochie Sint-Donatianus, de Verenigde
Protestantse Kerk en de Adventkerk, met de steun van de
Orthodoxe Kerk, de moslimgemeenschap, de hindoeïstische en
de boeddhistische gemeenschappen.

Het BMCC:
duurzaam in
opbouw en beheer
Nieuwe
GFT-ophaling
vanaf
1 januari
2022: tot
35% minder
restafval
Tot vandaag wordt ons restafval verbrand en omgezet in groene
elektriciteit en warmte. Dat is goed, maar het kan nog beter.
Daarom zal het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) vanaf 1 januari
2022 worden opgehaald in aparte zakken. Dit GFT kan worden
gecomposteerd of vergist om compost, biogas en/of elektriciteit
te maken.
GFT maakt een aanzienlijk deel uit van de totale hoeveelheid van
ons huisvuil. Uit ervaringen van andere steden en gemeenten
blijkt dat we tot 35% van ons restafval als GFT kunnen inzamelen.
In de nieuwe GFT-zakken mag je composteerbaar keukenafval
en kleine hoeveelheden niet-houtig en fijn tuinafval stoppen.
Het keukenafval bestaat in dit geval uit groente- en fruitresten,
maar ook uit vlees- en visresten of bereide etenswaren. GFT kan
perfect worden gerecycleerd om er compost van te maken. Een
goede scheiding is noodzakelijk voor het verkrijgen van een goed
eindproduct.
De GFT-zakken zijn beschikbaar in twee formaten: 15 liter en
30 liter. Ze zullen samen met het restafval wekelijks worden
opgehaald door een speciaal uitgeruste vuilniswagen met twee
afzonderlijke laadruimtes. De huidige selectieve inzamelingen
voor tuinafval en snoeihout blijven onverminderd bestaan.
www.ivbo.be
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De realisatie van het nieuwe Beurs-, Meeting- en
Congrescentrum (BMCC) gaat de laatste fase in. Vanaf
januari 2022 zullen er tal van activiteiten plaatsvinden
en dat in een volledig vernieuwde omgeving. Opvallend is
dat zowel het bouwproces als de uitbating van het gebouw
uitblinken in innovatie en duurzaamheid. Het project
kreeg dan ook een Europese subsidie binnen het Interreg
Vlaanderen–Nederland programma TERTS (Transitie
in Energie via een Regierol voor de Tertiaire Sector),
als voorbeeldproject voor innovatieve technieken en
maatregelen.

ECOLOGISCH BOUWPROCES

Het bouwteam Beursgenootschap Souto de Moura -META
- CFE kiest al sinds de start van de werkzaamheden voor
een ecologische aanpak. Nog voor de coronacrisis uitbrak,
was de werfkeet bijvoorbeeld al volledig uitgerust voor
onlinevergaderingen. Deze digitale aanpak heeft een positieve
impact op het milieu, want verplaatsingen worden flink
gereduceerd. Bovendien neemt deze manier van vergaderen
minder plaats in, waardoor er minder grote werfketen nodig zijn.
Het bouwteam werkte vanaf het begin volgens het Building
Information Model of bouwwerkinformatiemodel (BIM).
Daarbij wordt een ‘intelligent’ digitaal model van het gebouw
opgemaakt en daaraan wordt informatie gekoppeld. Ondanks de
coronamaatregelen zorgde deze werkwijze voor een optimaal
verloop van het bouwproces, zonder achterstand. Ze reduceert
bovendien de duur en de overlast van de werf tot een minimum.
Deze methode wordt ook toegepast om het gebouw optimaal te
kunnen beheren.

Tijdens de Belgian Construction Awards van dit jaar werden
de inspanningen van het bouwteam bekroond met de zilveren
medaille in de categorie ‘BIM public project’.

DUURZAAM BEHEER

Niet alleen het bouwproces is bijzonder innovatief. Op het
vlak van duurzaamheid is het beheer van het BMCC al even
vooruitstrevend. Eenmaal operationeel krijgt het gebouw dan
ook het etiket van `Bijna-EnergieNeutraal’ (BEN).
De draagstructuur van het beursgedeelte is opgebouwd uit
staalprofielen die uit bijna 80% gerecycleerd materiaal bestaan.
Het parket is gemaakt van hout uit duurzaam beheerde bossen.
Het tapijt heeft een ‘Cradle-to-Cradle-certificering’. Dit betekent
dat ze tot op de laatste vezel kunnen worden hergebruikt.
Het isolatiemateriaal is rotswol. Het is herbruikbaar en op het
einde van de levenscyclus 100% te recycleren. De gevel bestaat
uit baksteen en is dus onderhoudsarm en volledig recycleerbaar.
Dankzij geothermie (BEO-veld) wordt energie uit de bodem
onttrokken om het complex te koelen en te verwarmen. Om
overal een optimaal comfort te verzekeren, zal het systeem ook
snel kunnen reageren op wisselend gebruik en veranderende
bezetting.
Op de daken van zowel het congres- als het beursgedeelte
komen zonnepanelen die een jaarlijkse CO2-besparing van
38 ton opleveren.
De resterende dakzones krijgen een extensieve
daktuinbegroening met vetplanten.
Info over dit project:
- www.brugge.be/beurssite
- facebook.com/destadbrugge
- Hoplr.com
Info over de exploitatie van het gebouw:
bmccbruges
bmccbruges
@bmccbruges
company/bmccbruges
Bruges Meeting & Convention Centre
www.bmccbruges.com
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Help, mijn
energiefactuur ontploft

Energie van eigen kweek

Energie wordt steeds duurder. De beste manier om je
energiekosten te verlagen, is minder energie verbruiken. Dat is
soms gemakkelijker dan je denkt. Het grootste energieverbruik
zit in de manier waarop je je woning verwarmt. Met deze vier tips
kun je je energiefactuur verlagen.

Het blijft rendabel om te investeren in zonnepanelen, ook
al werk je met een digitale teller. Na gemiddeld 9 à 10 jaar
verdien je het geïnvesteerde bedrag terug. Daarna is de lagere
elektriciteitsfactuur pure winst.
Op www.energiesparen.be/zonnekaart ontdek je wat de
mogelijkheden zijn voor jouw woning. Combineer je de panelen
met een batterij, dan kun je de overdag opgespaarde energie op
andere tijdstippen gebruiken.

ISOLEREN HOUDT KOUDE BUITEN EN WARMTE BINNEN

INVESTEER NU

LAAT JE VERWARMINGSINSTALLATIE REGELMATIG
NAKIJKEN

Krijg tot 5.000 euro voor
jouw klimaatidee

Dicht kieren af, plaats gordijnen of rolluiken en isoleer
structureel waar mogelijk. Overweeg zeker ook een grondige
renovatie. Op energieplatform.brugge.be/renovatiescan krijg
je meer info over de verschillende soorten premies en de
energiecoaching van de Stad.

Een goed afgestelde verwarmingsinstallatie en thermostaat
helpen je een heel eind op weg. Als je verwarmingsinstallatie
aan vervanging toe is, overweeg dan een oplossing die geen
CO2 uitstoot, zoals een zonneboiler in combinatie met een
warmtepomp. Voor deze installaties bestaan verschillende
premies. Surf naar energieplatform.brugge.be/energiepremies.

EEN GRAADJE MINDER SCHEELT VEEL OP JE FACTUUR
Warme woningen vragen veel energie. Bespaar door de
verwarming in een of meerdere kamers te verlagen of uit te
schakelen.

ZUINIGE LEDLAMPEN EN TOESTELLEN MAKEN EEN
VERSCHIL

Met de huidige ledverlichting verbruik je tot 90% minder energie.
Vervang ook energieverslindende huishoudtoestellen door
energiezuinige apparaten.

HEB JE HET MOEILIJK OM JE ENERGIEFACTUUR
TE BETALEN?
Het Energieloket van het OCMW helpt je als je
moeilijkheden ondervindt om je energiefactuur te
betalen.
Op www.brugge.be/vragen-over-energiefactuur staat
meer info. Je kunt ook bellen naar het Energieloket op
050 47 55 13.

De provinciale groepsaankoop voor een zonne-installatie met
of zonder huisbatterij loopt nog tot zondag 12 december. Op
energieplatform.brugge.be staat alle informatie.

Tegen 2030 wil het stadsbestuur de lokale uitstoot van
broeikasgassen met minstens 40% doen dalen. Daarom werd
een klimaatplan 2030 opgemaakt dat binnenkort aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd.
Om deze doelstelling te halen, zullen alle Bruggelingen hun CO2uitstoot moeten beperken. De grootste uitstoot wordt immers
veroorzaakt door het verwarmen van onze woningen en door
onze mobiliteit. De slogan ‘Zorgen voor morgen begint vandaag.
Verlaag samen met ons je CO2-uitstoot.’ roept elke Bruggeling op
om de klimaatdoelen van de Stad mee te realiseren.
Door je woning beter te isoleren en door zuiniger te verwarmen,
bespaar je op je factuur en verminder je je CO2-uitstoot.
Daarnaast vermijdt iedereen die fietst of het openbaar vervoer
gebruikt heel wat autokilometers en ook dat verlaagt de uitstoot
van CO2. Ten slotte draagt het kiezen voor meer plantaardige en
lokaal geproduceerde voeding evenzeer bij tot het terugdringen
van de wereldwijde CO2-uitstoot.
Stad Brugge lanceert samen met Proximity© een oproep voor
Brugse verenigingen en organisaties die samen een project
willen realiseren dat inspeelt op de Brugse klimaatdoelen.
Het moet gaan om projectvoorstellen die snel en concreet
uitvoerbaar zijn en verband houden met woning- of
gebouwrenovatie, organisatie van groepsaankopen, winning
van hernieuwbare energie, stimulering van deeleconomie of
de Brugse voedselstrategie. Goede voorstellen kunnen een
ondersteuning krijgen van 2.500 tot 5.000 euro.
zorgenvoormorgen.brugge.be
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Klimaatavond
‘Zorgen voor morgen’ op
1 december
Op woensdag 1 december organiseert de Stad de klimaatavond
‘Zorgen voor morgen begint vandaag’ in de Wijkcentrum
Xaverianen, Xaverianenstraat 3, Sint-Michiels. Je verneemt
er hoe het klimaatplan 2030 in elkaar steekt en hoe je kunt
bijdragen aan de realisatie van dit plan.

‘ZORGEN VOOR MORGEN: WAT HOUDT JE TEGEN?’ MET
JILL PEETERS

Jill Peeters - voormalig weervrouw van VTM – tekent ook present
op de klimaatavond. Zij startte onlangs de Canvas-reeks ‘Wat
houdt ons tegen’. Daarin laat ze doeners aan het woord die actief
aan de slag gaan om de opwarming van de aarde af te remmen.
Ook Brugge heeft zo’n doeners nodig. Daarom lanceert de Stad
op de klimaatavond de projectoproep ‘Zorgen voor morgen begint
vandaag’ (zie p. 17). Brugse organisaties, verenigingen, vzw’s,
buurtcomités … kunnen hun voorstel indienen en tot 5.000 euro
projectsteun krijgen.
De lezing van Jill Peeters start om 19.15 uur. Daarna komen de
concrete ideeën en voorstellen van alle deelnemers aan bod.
Wil je de klimaatavond bijwonen? Schrijf je in voor zondag 28
november via klimaat.brugge.be.
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Neem restaurantrestjes
mee naar huis
Voedselverlies is een aanzienlijke bron van CO2-uitstoot. Een
kilogram voedsel vertegenwoordigt 3,2 kilo CO2 en bovendien is
voedselverspilling een jammere zaak voor de producenten en de
horeca-uitbaters.
Bruggesmaakt zet sterk in op het verminderen van
voedselverspilling. De acties van deze Brugse voedselstrategie
sluiten volledig aan bij de klimaatdoelstellingen van de Stad.
Daarom werd een handige restjesbox ontwikkeld om het eten
mee te nemen dat je op restaurant niet op kreeg. Zo hoeft de chef
de met zorg bereide gerechten niet meer weg te gooien. Tegelijk
beperken de restauranthouders hun afvalkosten en tonen ze hun
ethisch en ecologisch engagement.
Als er geen restjesbox beschikbaar is, kun je ook een eigen doos
of verpakking gebruiken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de
voedselrestjes die je meeneemt.
Op bruggesmaakt.brugge.be/restorestjes vind je de lijst met de
deelnemende restaurants.
Restauranthouders die willen deelnemen aan dit pilootproject
kunnen de restjesboxen aanvragen via
www.brugge.be/aanvraagrestorestjes, zolang de voorraad strekt.

Klimaatverandering en de
impact op de kustlijn
LEZING
Warmterecords die sneuvelen, langdurige droogte of intense
regenbuien: het zijn fenomenen die de klimaatverandering
tastbaar maken. Maar welke gevolgen kunnen we nog
verwachten in de kuststreek? Experten zetten dit op een heldere
manier uiteen.
Hoe werd vanaf de middeleeuwen gereageerd op een
veranderende kustlijn en welke natuurlijke oplossingen zijn er
om de zeespiegelstijging op te vangen?
Op woensdag 15 december om 19.30 uur focussen Dries Tys
van de Vrije Universiteit Brussel en Pieter Rauwoens van de
Katholieke Universiteit Leuven zich in de MaZ op de kustlijn en
kustverdediging in historisch en hedendaags perspectief.
De lezing bijwonen is gratis, maar inschrijven via
klimaat.brugge.be/lezing-klimaat-en-kust is vereist.
Deelnemers die 12 jaar of ouder zijn, moeten hun identiteitskaart
en een geldig Covid Safe Ticket (CST) voorleggen. Wie geen of
een ongeldig CST heeft, wordt niet toegelaten.
MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries
www.topkustzone.be
www.sarcc.eu
Deze lezing maakt deel uit van de reeks ‘Een expertenkijk op de
klimaatverandering aan de kust’ en kadert binnen het Europese
Interregproject SARCC.
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Interview
BARAA KHADRA EN KARL DUC (AVANSA) OVER ‘ALLEMAAL MENSEN BRUGGE’
‘Allemaal Mensen Brugge’ loopt dit jaar van donderdag 11 november tot zaterdag 11 december. Deze jaarlijkse
campagne wil ontmoeting tussen mensen van verschillende herkomst stimuleren en de thema’s migratie,
integratie en diversiteit onder de aandacht brengen.
Baraa Khadra en Karl Duc werken allebei bij Avansa (de nieuwe naam van Vormingplus) en nemen het voortouw.
WAAR GAAT ‘ALLEMAAL MENSEN BRUGGE’ PRECIES OVER?

BARAA KHADRA Enkele jaren geleden zette 11.11.11 een campagne
op over migratie. ‘Allemaal Mensen’ was toen de simpele,
maar veelzeggende slagzin. Het was een gedurfde keuze en
een belangrijk signaal. Grote thema’s zoals oorlog en vrede,
klimaatverandering, armoede en migratie hangen immers nauw
samen. Met een groep Brugse verenigingen ondersteunden
we toen de campagne en we zijn ermee doorgegaan, ook toen
11.11.11 in 2019 een ander thema koos.
KARL DUC Je kunt zeggen dat we toen een lokale ‘migratiecoalitie’
zijn begonnen. Het eenzijdige en gepolariseerde verhaal over
migratie en diversiteit, dat willen en moeten we doorbreken.
Uiteindelijk zijn we allemaal mensen. De ene persoon is niet
meer waard dan de andere. Niemand ontkent dat er soms
problemen zijn, maar in Brugge loopt het samenleven met
vele nationaliteiten en afkomsten al bij al goed. Dat mag ook
worden gezegd.

JE SPREEKT OVER EEN LOKALE MIGRATIECOALITIE. WIE MAAKT DAAR DEEL
VAN UIT?
B. KHADRA Dit jaar zijn dat naast Avansa ook het HuisvandeMens,
het FMDO (en lidorganisaties als BMV, Voz Latina of
Chamna), UNIA, het Masereelfonds, Amnesty International,
Cultuurcentrum Brugge, Oxfam Wereldwinkel en
11.11.11-Brugge. De Diversiteitsdienst van de Stad biedt
logistieke ondersteuning. Het gaat dus om een breed
partnerschap dat de schouders zet onder deze campagne.

WAT HOUDT DE CAMPAGNE CONCREET IN? WAT STAAT ER OP HET
PROGRAMMA?

B. KHADRA Heel veel. Het volledige programma verzamelen we
op www.allemaalmensenbrugge.be en op de Facebookpagina
AllemaalMensenBrugge.
Op donderdag 11 november is Feras Hasan te gast. Deze
journalist ontvluchtte zijn geboortestad Alraqqa in Syrië en
kwam in Diksmuide terecht. Hij ziet heel wat gelijkenissen
tussen de twee steden. Ze hadden allebei te maken met mensen
die op de vlucht gingen voor een verwoestende oorlog. Het wordt
een boeiend gesprek met een bijzondere invalshoek. Daarnaast
bieden we een cursus aan over de Arabische cultuur en
organiseren we bezoeken aan de Rode Kruisopvangcentra voor
asielzoekers in Brugge en Sijsele.
K. DUC Ik vermeld nog graag de expo `Tijd voor Afscheid’, de
Berberse cultuurnamiddag in het HuisvandeMens, het Taalfeest
in de Biekorf en het gesprek tussen 11.11.11-directeur Els
Hertogen en journalist Dirk Barrez.
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Ontmoeting is de eerste
stap naar begrip
WAT WILLEN JULLIE BEREIKEN MET DE CAMPAGNE?

B. KHADRA We hopen dat mensen begrijpen dat migratie een thema
is met vele kanten, ook positieve. Als Belgen hebben we alleen
maar te winnen bij een vlotte integratie van nieuwkomers.
Kniezen en zeuren lost niets op. Integratie kan enkel slagen als
beide zijden een inspanning doen. Het is aan de nieuwkomers
om inspanningen te doen om onze taal te leren en zich voor een
stuk aan te passen aan wat hier gangbaar is. Wij Belgen moeten
mensen de kans geven om zich te integreren, met respect voor
ieders eigenheid. We moeten elkaar beoordelen op basis van wat
we doen, niet op huidskleur of herkomst.
K. DUC Oorlog en vluchten, dat is niet nieuw voor ons WestVlamingen. Dat heeft de Eerste Wereldoorlog getoond. Mijn
grootvader is als kind met het hele gezin gevlucht naar Frankrijk.
We mogen ons eigen verleden niet vergeten. We weten wat het is
om te vluchten. Laten we de vluchtelingen van vandaag dus goed
onthalen. Wie weet is het ooit weer aan ons om op de vlucht te
gaan voor oorlog, vervolging of klimaatproblemen.
B. KHADRA Ik hoop dat mensen elkaar meer ontmoeten. Migratie
is niet weg te branden uit de media, maar mensen praten veel
te weinig met elkaar. Ontmoeting is de eerste stap naar begrip.
Wie nog nooit iemand met migratieroots heeft ontmoet, kan zich
niet echt inbeelden met welke problemen die mensen kampen of
welke aspiraties ze koesteren. Er wordt veel over mensen op de
vlucht gepraat, maar ze komen zelf zeer weinig aan het woord.
Dat willen we met ‘Allemaal Mensen Brugge’ veranderen.

www.allemaalmensenbrugge.be
Op avansa-brugge.be staat ook een gesprek met journalist
Feras Hassan.

visitbruges.be/winter
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Het sfeervolle lichtfestival
Wintergloed is dit jaar aan zijn
derde editie toe. Van vrijdag 26
november 2021 tot en met zondag
9 januari 2022 strekken dertien
lichtinstallaties zich uit over
de binnenstad. De schaatspiste
en de gezellige winterbar
worden winterse hotspots en de
kerstmarkt krijgt een nagelnieuw
jasje.

Dertien
installaties en
een veertiende
via de app
Het parcours telt dertien ‘echte’
installaties en een virtuele. Die laatste
wordt via ‘augmented reality’ (AR)
zichtbaar op de app van Wintergloed.
Brugse scholen worden betrokken bij dit
proces waar de reële wereld naadloos
overgaat in een virtuele realiteit. Een
bepaald gebouw zal bijvoorbeeld tot leven
komen als je je smartphone ernaar richt.
Bovendien kun je via de app poëzie,
woordkunst en muziek beluisteren en
uiteraard ook het parcours volgen. Bij
elke installatie krijg je een woordje uitleg.

Lichtparcours
met als thema
‘woord’
Het lichtparcours werd ontworpen
door het bedrijf ACTLD en krijgt dit
jaar het thema ‘woord’ mee. Via de
lichtinstallaties langs het 3,2 kilometer
lange parcours treedt de stad in dialoog
met haar bewoners en bezoekers.
Woordkunstenaars leveren een bijdrage,
maar ook Bruggelingen en toeristen
kunnen teksten toevoegen aan de
installaties. Zo mogen bezoekers een
eigen haiku inzenden voor de installatie
aan de Rozenhoedkaai. Enkele daarvan
zullen op de gevel worden geprojecteerd.
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Kunstijsbaan en
Winterbar Vorst
Net zoals in 2019 loopt de lichtbelevingswandeling
door het feeërieke Minnewaterpark. Daar bevinden zich
ook Winterbar Vorst en de schaatspiste. De winterbar
is 279 m² groot en wordt uitgebaat door plaatselijke
enthousiastelingen Daan Masscho (Café Pistolet in
Assebroek), Mathias De Stecker (Siphon Brewing in
Damme) en ervaren eventcoördinator Wouter Puttemans.
In Winterbar Vorst gaat duurzaamheid voorop. Lokale
producten en handelaars spelen er een centrale rol.
Het Minnewater wordt een winterse, maar warme
ontmoetingsplek voor jong en oud. Het terras biedt deze
keer overdekte zones en extra comfort.
Voor de schaatspiste werkt de Stad samen met Glice, de
wereldleider in ecologische kunstijsbanen. De uitbating is
in handen van de Koninklijke Brugse Zwemkring.
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Innovatieve
kerstmarkten
In samenspraak met handelsgebuurtekring BHC
werd een volledig nieuw concept bedacht voor de
kerstmarkten. Een uniek ontwerp van Peter Bostoen
koppelt traditionele gezelligheid aan een hedendaagse
vormgeving.
De nieuwe zwarte containers zijn voorzien van een luifel.
De binnenkant is bekleed met hout en de frontpanelen
worden verlicht in de sfeer van Wintergloed.
Op de Markt komt een grote doorzichtige onthaalkoepel.
Nieuw dit jaar is de kerstmarkt op ’t Zand, gericht op
families en kinderen. Op het Simon Stevinplein ligt het
accent op korte keten en ambachtelijke producten.
www.visitbruges.be/winter
De gratis Wintergloed-app is beschikbaar in de App
Store (iOS) en in de Play Store (Android).
Volg Wintergloed ook op Facebook en Instagram.

Eindejaarsshopping
Dit jaar organiseren het stadsbestuur, de politie en De Lijn zestien autoluwe shoppingdagen met gratis busvervoer.
Vorig jaar stond het kerstshoppen op een laag pitje, maar dit jaar
zal het weer voor een gezellige bedrijvigheid zorgen in onze stad.
Om het winkelen tijdens de eindejaarsperiode aangenaam te
houden, zal een gedeelte van de Brugse binnenstad autoluw zijn
tijdens de weekends van 27 en 28 november, 4 en 5 december,
11 en 12 december en 18 en 19 december. Ook van zondag 26
december tot en met vrijdag 31 december en op zondag 2 en
maandag 3 januari is dit het geval. Bovendien rijden de bussen van
De Lijn op deze dagen gratis.

gratis. Wie in de deelgemeenten woont, kan de wagen thuislaten
en kosteloos een lijnbus nemen van en naar het centrum.

Tijdens de shoppingdagen zijn specifieke verkeersmaatregelen
van kracht. Op drukke momenten kan de politie de
verkeersregeling bijsturen. De betrokken buurtbewoners krijgen
hierover tijdig een brief met meer informatie.

OUDEJAARSAVONDACTIE

WAGEN THUIS OF AAN DE RAND

In de binnenstad wil het stadsbestuur het langparkeren op
straat door niet-inwoners en bezoekers ontmoedigen. Kom je
met de wagen en wil je die ergens langere tijd parkeren, gebruik
dan de publieke centrumparkings ’t Zand of Station. Tijdens de
shoppingdagen zorgen de Stad en De Lijn voor gratis openbaar
vervoer in heel Brugge. De bussen rijden volgens de reguliere
dienstregeling. Ook het gebruik van de belbus is op die dagen
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MET DE FIETS

Als je dichterbij woont, 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, onder de bomen op de Burg of in de
ondergrondse fietsparkings Markt en ‘t Zand.
Dankzij het extra nachtaanbod van De Lijn is er onafgebroken
gratis openbaar vervoer op het hele Brugse grondgebied vanaf
vrijdag 31 december rond 5.00 uur ‘s ochtends tot zaterdag 1
januari om 7.00 uur ’s ochtends.

www.visitbruges.be/winter
www.delijn.be/brugge
070 220 200

Ook in de winter een
propere stoep
Tijdens de winter kunnen sneeuw en ijs voor gladde
wegen en voetpaden zorgen. De Stad doet er alles aan om
problemen te voorkomen, maar ook jouw medewerking is
van groot belang. Elke Bruggeling kan een gemeentelijke,
administratieve geldboete krijgen als hij of zij de stoep en
de greppel voor zijn of haar woning of perceel niet netjes
houdt. Dat geldt ook bij sneeuwval en ijzelvorming. Wie
geen trottoir heeft, moet voor de woning een strook van 1
meter breed sneeuwvrij maken.

Vernieuwing
kusttrambedding in
Zeebrugge

PARTICULIEREN KUNNEN STROOIZOUT KOPEN VOOR 70
CENT PER 10 KILO

Je kunt zakken strooizout kopen in het Huis van de
Bruggeling, bij Openbaar Domein (Walweinstraat 20), in alle
deelgemeentehuizen en in de recyclageparken van Sint-Michiels,
Sint-Pieters en Zeebrugge. Houd er rekening mee dat je hiervoor
tot nader order een afspraak moet maken via
afspraken.brugge.be of 050 44 8000.
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 en met dinsdag
15 maart 2022. 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.

De Lijn investeert in de vernieuwing en de vergroening van de
kusttrambedding ter hoogte van Zeebrugge-Dorp. De Stad en de
buurtbewoners drongen daar al enige tijd op aan. Drie concrete
ingrepen zullen enkele mobiliteitsknelpunten in deze buurt
wegwerken. Het wordt er ook groener en aantrekkelijker dankzij
nieuw gras op de bedding.
Ter hoogte van de Heiststraat/Tijdokstraat komt een gevleugeld
zebrapad. Vrachtwagens zullen op ruimere afstand van de
eigenlijke oversteek stoppen en dat verkleint aanzienlijk de kans
op dodehoekongevallen. Samen met vzw Licht en Liefde wordt
onderzocht of blindengeleiding er aan de orde is.
Met de aanleg van een zebrapad en een middeneiland wordt ook
de oversteek ter hoogte van het Sint-Donaaspark aangepakt. Ook
hier wordt met vzw Licht en Liefde mogelijke blindengeleiding
bestudeerd.
Ten slotte worden de perrons aan de kusttramhalte ter hoogte
van Zeebrugge-Kerk asymmetrisch aangelegd. Zo kunnen ze
toegankelijk worden ingericht en zal de doorstroming van het
verkeer vlotter verlopen.

www.brugge.be
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www.brugge.be/mobiliteit-en-verkeer

Vierkant groen kruispunt Scheepsdalelaan
en Leopold I- en II-laan
Onlangs werd het kruispunt Scheepsdalelaan (N9) met de
Leopold I- en Leopold II-laan in Brugge aangepakt om er de
verkeersveiligheid gevoelig te verbeteren. Het kruispunt stond
gekend als een zwart punt waar meerdere dodehoekongevallen
gebeurden, maar het kreeg nu als eerste in West-Vlaanderen een
‘vierkant groen’-lichtregeling.

ZWART PUNT AANGEPAKT

Brugge ondertekende in 2015 als eerste grote centrumstad
het ‘SAVE-charter Steden & Gemeenten’ van de vzw Ouders
van Verongelukte Kinderen (OVK). Met het oog op dit charter
engageerde de Stad zich om onveilige verkeerssituaties aan
te pakken. Het stadsbestuur kreeg daarbij de hulp van het
Agentschap Wegen en Verkeer. Een team van experten zat
samen rond de tafel om een grondige analyse te maken van de
ongevallen en trok lessen uit het verleden. Het kruispunt van de
Scheepsdalelaan (N9) met de Leopold I- en Leopold II-laan was
het eerste gevaarlijke punt op hun agenda.

CONFLICTVRIJ OVERSTEKEN MET VIERKANT GROEN

Naast de sensibilisering en de handhaving werden voor dit
kruispunt ook infrastructurele maatregelen uitgewerkt. De
fietspaden aan het kruispunt kregen bijvoorbeeld een heraanleg.
Ze schoven op, zodat fietsers de auto’s beter kunnen zien en
omgekeerd. De fietspaden en de verkeerslichtenregeling op alle
hoeken van het kruispunt werden in die zin aangepast.
Nu geldt ‘vierkant groen’ op het hele kruispunt. Dit betekent
dat alle fietsers en voetgangers uit de verschillende richtingen
tegelijk groen licht krijgen om over te steken terwijl het
gemotoriseerd verkeer wacht. Dit het eerste kruispunt met
‘vierkant groen’ in West-Vlaanderen.
wegenenverkeer.be
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Van links naar rechts: Rihanna, Anaïs, Sarah, Zoë, Stien en Siene
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Interview
VERKEERSAMBASSADEURS ANAÏS, RIHANNA, SARAH, ZOË, STIEN EN SIENE
In september werden dertig leerlingen van het zesde leerjaar uit tien verschillende Brugse basisscholen aangesteld
als verkeersambassadeurs. Op en rond hun school zullen ze een schooljaar lang actie voeren voor veilig en duurzaam
verkeer.
Als voorbereiding op deze opdracht kregen de kinderen en hun volwassen begeleiders al op het einde van het vijfde
leerjaar een opleiding. Deze werd georganiseerd door het Brugs verkeerseducatieteam Stad-Politie, met de steun
van de Jeugddienst. De deelnemers kregen een opfrissing van hun verkeerskennis en verkenden verschillende
sensibiliseringsacties. Daarnaast leerden ze van een vakman hoe je een fiets moet herstellen. Als stage-opdracht
moesten ze in september een fietscontrole uitvoeren bij de oudste leerlingen van hun school.
Verkeersambassadeurs Anaïs, Rihanna, Sarah en Zoë van basisschool SLHD (binnenstad) en
Stien en Siene van basisschool Paalbos (Assebroek) vertellen over hun eerste ervaringen en hun toekomstplannen.
WAAROM KOZEN JULLIE ERVOOR OM VERKEERSAMBASSADEUR TE ZIJN?
SARAH Meester Wim heeft bij ons in de klas gewoon de vraag
gesteld. Ik wilde mij al langer inzetten voor onze school en dit
was voor mij het ideale moment.
ANAÏS Tijdens een infosessie over de dodehoek was ik zeer
onder de indruk van hoeveel ongelukken er gebeuren in het
verkeer. Ik was onmiddellijk gemotiveerd om daar iets aan te
doen en om samen met mijn school te zorgen voor een veilige
schoolomgeving.

We staan er zeker niet
alleen voor

RIHANNA Ik zag de zesdejaars vorig jaar al aan het werk tijdens
heel wat acties. Dat zag er leuk uit en dus wilde ik dit jaar graag
zelf aan de slag gaan.

RIHANNA We kregen een goed overzicht van welke acties we
kunnen organiseren in onze school. Ik heb ook geleerd hoe je een
fiets tiptop in orde maakt.

SIENE Stien en ik zitten in dezelfde klas. Juf Sofie zei onmiddellijk
dat verkeersambassadeur worden iets voor mij is. Ik kom
altijd met de fiets naar school en durf gemakkelijk met andere
leerlingen te praten.

ZOË Dat vond ik ook heel interessant. Die kennis moeten we
doorgeven. Als iedereen zijn eigen fiets kan onderhouden, is het
misschien gemakkelijker om ermee naar school te komen.

STIEN Ik heb een supergoede kennis van het verkeer en haalde een
hoge score op het verkeersexamen. Dus eigenlijk vullen Siene en
ik elkaar zeer goed aan.

GEVEN JULLIE ZELF HET GOEDE VOORBEELD?
ALLEMAAL Natuurlijk!

ZOË Ik kom altijd te voet of met de fiets, maar op onze school
worden nog heel wat leerlingen afgezet met de auto. We hebben
dus nog veel werk voor de boeg.
RIHANNA Ik kom met de bus naar school omdat ik op internaat zit
en heel wat bagage moet meenemen. Vanuit de bus zie ik dat er
veel mensen op hun gsm bezig zijn in de auto. Dat kan echt niet.

EIND VORIG JAAR VOLGDEN JULLIE EEN OPLEIDING ALS
VERKEERSAMBASSADEUR. WAT IS JULLIE DAARVAN BIJGEBLEVEN?

SARAH EN ANAÏS Tijdens de opleiding verzonnen we enkele slogans,
zoals: ‘Fiets mee, da’s best oké’ of ‘Ken jij het verkeer? Nu nog
meer!’. Die willen we nu gebruiken om andere leerlingen aan te
moedigen.
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STIEN Het ijsje achteraf en het bezoek van de burgemeester zijn
mij ook bijgebleven (lacht).

HOE GAAT HET NU VERDER?

ZOË Ik heb al tal van ideeën voor eigen acties. Misschien kunnen
we een fietsuitstap maken langs de verkeerseducatieve route
(VERO) en intussen enkele leuke plekken bezoeken. We kunnen
onderweg met verschillende klassen ook een puzzelspel spelen.
Zo brengen we iedereen samen en kunnen we op een leuke
manier de VERO verkennen.
STIEN Samen met onze verkeersjuf Sophie en verkeerspapa
Michiel hebben we een actieplan opgesteld. Daarin staan de
acties die we dit jaar zullen organiseren. Het zijn er echt veel.
SIENE De fietscontrole hebben we al achter de rug. Die deden we
samen met de juf en de hele klas. Ik merk dat onze klas zeer
actief meewerkt. We staan er zeker niet alleen voor.
STIEN In de winter organiseren we acties over ‘zone 30’ en
zichtbaarheid in het verkeer. In de lente plannen we een
schoolpoortquiz en helpen we de kleuters om op een juiste manier
het zebrapad over te steken. Zo kunnen ze hun brevet halen. Op
die manier trekken we echt iedereen van onze school mee.

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

		
		
		

Verhalen uit de
ondergrond: Brugge
in het jaar 1000
TENTOONSTELLING

HIJ KOMT …
HIJ KOMT …
SINTERKLAAS IN BRUGGE

Op zondag 21 november komt de boot van Sinterklaas
om 13.30 uur aan in Brugge. Verwelkom de Sint en zijn
gekke pietenbende langs de route of volg de intrede live
via een groot scherm op de Burg.
Rond 14.15 uur arriveert de Sint op de Burg en spreekt
hij alle kinderen toe. Daarna vertrekt de stoet richting
Concertgebouw waar de Zotte Pietenshow plaatsvindt.
Bekijk de volledige route en de locaties waar je de Sint
kunt zien op jong.brugge.be/sinterklaas.
De intrede van de Sint is een samenwerking met
Gezinsbond Brugge.
jong.brugge.be/sinterklaas

SLUIT HET JAAR FEESTEND AF MET KWIBUS
Van maandag 27 december tot en met vrijdag 7 januari
kunnen kinderen vanaf 4 tot en met 15 jaar meespelen
met de enthousiaste animatoren. Kwibus vindt telkens
plaats van 7.30 tot 17.30 uur, behalve op vrijdag 31
december. Dan sluiten de Kwibusdeuren om 13.00 uur.
Alle locaties en de deelnemingsvoorwaarden vind je op
de website.
www.kwibusbrugge.be
kwibus@brugge.be
facebook.com/kwibusbrugge
050 44 83 33

In de late middeleeuwen kende Brugge een
grote bloei als ‘het Venetië van het Noorden’. Dit
uitzonderlijke succes kwam niet uit de lucht gevallen.
Archeologen en historici zien het jaar 1000 als een
scharniermoment in de geschiedenis van onze
stad. Alle elementen voor de latere bloeiperiode
waren toen al aanwezig: de graaf, de ambachten, de
handel en de unieke plaats in het landschap. Deze
tentoonstelling neemt je mee naar die cruciale, maar
vaak vergeten periode.
Van donderdag 9 december 2021 tot vrijdag 27
oktober 2023 ontdek je in het Gruuthusemuseum
de belangrijkste archeologische sites in en rond
Brugge: van de burcht van de graaf tot de kustvlakte
met de schapenboeren en van de velden op de
arme zandgronden tot de locaties van de eerste
handelscontacten met Scandinavië. De bronnen zijn
schaars, maar de verhalen groots.
Gruuthusemuseum, Dijver 17c, 8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
www.museabrugge.be

30

Midwinterfeest
Het Midwinterfeest, op zondag 12 december van 11.00
tot 18.00 uur, is ondertussen aan de 19e editie toe. Dit
evenement blijft een vaste waarde voor al wie van een warme
kerst houdt.
De Balstraat in de authentieke Sint-Annawijk vormt het decor
voor een sfeervolle kerstmarkt met ambachtelijke producten.
Je vindt er leuke snuisterijen en (kerst)cadeautjes en je kunt
er genieten van een hapje en een drankje.
Het Volkskundemuseum is voor de gelegenheid gratis
toegankelijk. Vaklui geven er demonstraties en ook de
spekkenbakker en speculaasbakker zijn er aan het werk.
In de binnentuin vind je een gezellige kerstbar en in de
knusse museumherberg kun je helemaal opwarmen. Na een
bezoek aan de rijke collectie kunnen kinderen creatief aan de
slag aan de knutseltafels.
Op het binnenplein zingt het intussen gerenommeerde koor
van `No Notes’ van 14.00 tot 16.00 uur wereldberoemde
kersthits. Iedereen kan aansluiten. Vals zingen is geen
probleem.
In het Kantcentrum aan de overkant zijn er demonstraties
en workshops en in de Adorneskapel brengen vertellers
authentieke kerstverhalen.
Volkskundemuseum, Kantcentrum en Adornesdomein,
Balstraat, 8000 Brugge
Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig.
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Met ‘Mind the Artist’ investeert Musea Brugge een jaar lang in het ontzettend
veelzijdige en creatieve talent dat ons land in huis heeft. Musea Brugge verbindt
verschillende kunstenaars met de bestaande museumcollecties.

Strook - It’s only a matter of time
TENTOONSTELLING
Stefaan De Croock - alias Strook - is een
Belgische hedendaagse kunstenaar. Hij
behaalde een master in de beeldende
kunsten aan Sint-Lucas in Gent. Tot op
vandaag blijft hij zijn grenzen letterlijk
en figuurlijk verleggen. Zijn steeds meer
gelaagde en betekenisvolle collages,
sculpturen, installaties en schilderijen
kunnen internationaal op heel wat bijval
rekenen. Ze werden al tentoongesteld in
wereldsteden zoals Stockholm, Miami,
Bangkok, Montreal en Mexico City.

TIJD

Het centrale thema van Strooks oeuvre
kan worden teruggebracht naar ‘tijd’. Dit
gegeven heeft hem al altijd geïnspireerd
en dat merk je aan de keuze voor het
ruwe materiaal. Voor ‘Mind the Artist’
ging Strook op zoek naar gepatineerde
materialen in en rond enkele Brugse
erfgoedlocaties. Het rijke historische
verleden van onze stad vormt op die
manier de basis voor enkele nieuwe
installaties en kunstwerken.
Oude, verweerde materialen hebben in
de ogen van Strook iets magisch. Er gaat
een bepaalde spontaniteit van uit die
onmogelijk te recreëren is. De kleuren, de
verf en het reliëf vormen een esthetische
afdruk van alles wat het materiaal ooit
heeft doorstaan. Je kunt de tijd als het
ware ‘zien’. Het is voor de kunstenaar een
privilege om met dit gegeven aan de slag
te gaan.

32

DRIE HISTORISCHE PLEKKEN

Voor de expo ‘It’s only a matter of time’
maakte Strook nieuw werk dat hij nog tot
en met zondag 6 maart 2022 presenteert
op drie historische plekken in Brugge: de
Onze-Lieve-Vrouwekerk, de zolder van
het middeleeuwse Sint-Janshospitaal
en het Groeningemuseum. Hij wilde de
onzichtbare geschiedenissen van deze
sites vangen in zijn werk. Daarom maakte
hij op elk ervan afgietsels van stukjes
vloer. Zo ‘samplede’ de kunstenaar de
patina en de ziel van deze locaties waar
dagelijks duizenden mensen achteloos
passeren. Die afgietsels resulteerden
in werk in keramiek: een portret waarin
de eeuwenoude verhalen van de drie
plaatsen - letterlijk - gebakken zijn.

Groeningemuseum,
Dijver 12, 8000 Brugge
Onze-Lieve-Vrouwekerk,
Mariastraat, 8000 Brugge
Sint-Janshospitaal,
Mariastraat 38, 8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
www.museabrugge.be

Line Boogaerts
TENTOONSTELLING
Het oeuvre van Line Boogaerts bestaat vooral uit tijdelijke tekeningen
die ze maakt op vensterramen. Ze gebruikt borstels, ruitenwissers,
getinte olie, zeep en schoonmaakmiddelen om een laag toe te voegen
aan de realiteit.
Boogaerts presenteert haar werk als een performance, als een
maquette of als een geanimeerde video-opname in stop-motion.
De kunstenares creëert vensters en maakt een uitzicht op de
werkelijkheid achter de werkelijkheid, een ‘mise-en-abyme’.
Voor deze expo creëert Line Boogaerts een nieuw in-situwerk in het
Arentshuis. Je kunt het gaan bekijken van vrijdag 10 december 2021
tot en met zondag 13 maart 2022.
Arentshuis, Dijver 16, 8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
www.museabrugge.be
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Gevestigde Brugse rockers veroveren Daverlo
Onder het Brugotta-label werkt Cultuurcentrum Brugge ook in het nieuwe seizoen aan verschillende projecten die een
belangrijk forum geven aan lokaal talent. In Daverlo zijn zowel Brugse muzikale grootheden als Brugse bands op weg naar
eeuwige roem aan het werk.

ZATERDAG 20 NOVEMBER OM 20.00 UUR

COWBOYS & ALIENS
Cowboys & Aliens voelt zich al 25 jaar als een vis in het
water in de schemerzone tussen heavy metal en stonerrock.
Met deze unieke mix definieerden de bandleden mee de
soundtrack van een generatie gitaarliefhebbers die niet op
een decibel meer of minder kijken. Het leverde Cowboys
& Aliens de afgelopen kwarteeuw tal van shows op in binnenen buitenland, van de grootste festivalpodia tot de fijnste
jeugdhuizen.
Cowboys & Aliens blijft een meedogenloze livemachine die
straks met ‘BURN!’ een achtste release loslaat op de fans.
De groep viert dit jaar zijn zilveren jubileum en de leden
werden tijdens Brugotta Awards geëerd als muzikale
monumenten. Dit willen ze natuurlijk vieren, samen met het
publiek.

ZATERDAG 18 DECEMBER OM 20.00 UUR

BRUGOTTA CLUB: RED ZEBRA +
DE BRASSERS + ALK-A-LINE
In 2021 viert Red Zebra de veertigste verjaardag van
‘Bastogne’. Frontman Peter Slabbynck vindt dit mini-album
het beste werk dat zijn groep ooit heeft gemaakt. De vijf
nummers die erop staan maken deel uit van de vaste set.
Onder de noemer ‘From B to B to B’ brengt Red Zebra voor
de gelegenheid een mooi verzorgde heruitgave uit van
‘Bastogne’. De drie B’s staan voor Bastogne, Brugge en
Brussel, waar de plaat werd opgenomen.
Red Zebra sluit deze speciale verjaardag af met een concert
in Brugge. Hun generatiegenoten van De Brassers bestijgen
mee het podium.
Het duo Alk-A-Line opent de avond met hun potige
elektrowave. Peter Slabbynck staat zelf achter de draaitafels
tijdens de afsluitende punky afterparty.
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
Tickets:
- Cultuurcentrum Brugge,
Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge
ccbrugge.be
050 44 30 60
- In&Uit Brugge, ’t Zand 34, 8000 Brugge
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Muzikale parels in de Koninklijke Stadsschouwburg
Cultuurcentrum Brugge ontvangt de komende maanden drie onevenaarbare muzikale parels in de Koninklijke Stadsschouwburg.

ZONDAG 28 NOVEMBER OM 15.00 UUR

SARAH D’HONDT SEXTET
Als je als chansonnière de Liesbeth Listprijs op je palmares
kunt schrijven, ben je goed op weg naar een bruisende carrière.
Wanneer je met je opvallend mooie stem ondertussen ook
‘Nachtegaal’ als bijnaam kon verwerven, dan ligt de weg naar de
grote podia voor je open.
Sarah D’hondt heeft een bijzondere voorliefde voor het Franse
repertoire. Ze vertolkt grote en kleine verhalen met een natuurlijke
charme waarmee ze haar publiek moeiteloos aan haar lippen
bindt. Ook nu bladert zij in de onuitputtelijke catalogus van het
Franse chanson.

DONDERDAG 16 DECEMBER OM 20.00 UUR

CELTIC GOLD - AN IRISH CHRISTMAS
‘An Irish Christmas’ wisselt bekende Ierse traditionals zoals
‘Danny Boy’ en ‘Carrickfergus’ af met instrumentale nummers
op typisch Ierse instrumenten. De sfeer wordt pas echt Iers met
kersthits zoals ‘Carol of the Bells’, ‘Silent Night’ en ‘The First
Noel’.
Een bende uit de `kuiten’ gewassen dansers die meededen in
‘Lord of the Dance’ en ‘Riverdance’ maken het geheel compleet.
DONDERDAG 23 DECEMBER OM 20.00 UUR

AXELLE RED
Net voor Kerstmis krijgt de Koninklijke Stadsschouwburg een extra
rijke rode tint. Axelle Red, de grande dame van het Franstalige lied,
is dan immers te gast met haar Christmas Special.
Axelle Red werd al overladen met tal van prijzen en eretekens
en blijft gepassioneerd voortwerken. Voor dit concert blaast
ze wat sterrenstof in haar eigen oeuvre en geeft ze enkele
souljuwelen een passende kersttoets. Het resultaat is een
unieke kerstperformance, een warm deken waarmee je je op de
vooravond van de feestdagen gezellig nestelt in het pluche van de
Bonbonnière.
Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29,
8000 Brugge
Tickets:
- Cultuurcentrum Brugge,
Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge
ccbrugge.be
050 44 30 60
- In&Uit Brugge, ’t Zand 34, 8000 Brugge
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Wes Peden –
Zebra
DE ROCKGOD VAN DE
JONGLEURS KOMT NAAR BRUGGE
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 zondag 21
november om 18.00 uur in MaZ.

Brugotta Tribute:
Kurt Cobain
BANDS GEZOCHT
Tijdens de vorige drie edities van Brugotta
Tribute brachten Cultuurcentrum Brugge
en Metronoom hulde aan de muzikale
grootheden Madonna, Tom Waits en
David Bowie.
Voor de volgende editie op zaterdag
5 maart 2022 wil het cultuurhuis Brugs talent
loslaten op het oeuvre van niemand minder
dan Kurt Cobain. De frontman van Nirvana
zou dit jaar 55 jaar zijn geworden. In zijn
korte, maar krachtige carrière schreef hij een
behoorlijk uitgebreid repertoire bijeen.

OPROEP

Cultuurcentrum Brugge roept alle Brugse
bands en muzikanten op om zich te laten
inspireren door het oeuvre van Cobain en een
van zijn onsterfelijke nummers te bedenken
met een eigenzinnige interpretatie of een
originele remix.
Stuur je opnames naar brugotta@brugge.be
en wie weet sta je op zaterdag
5 maart 2022 met jouw versie te schitteren
op het podium van de Koninklijke
Stadsschouwburg.
De deadline is woensdag 1 december 2021.
www.brugotta.be
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MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries
Tickets:
- Cultuurcentrum Brugge,
Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge
ccbrugge.be
050 44 30 60
- In&Uit Brugge, ’t Zand 34, 8000 Brugge

Een magische kerstvakantie bij Cultuurcentrum Brugge
De (aller)kleinsten beleven samen met hun (groot)ouders een magische kerstvakantie bij Cultuurcentrum Brugge. De Koninklijke
Stadsschouwburg ontvangt tijdens de laatste week van december enkele betoverende podiumhelden die met hun indrukwekkende
creativiteit de wereld op zijn kop zetten.

MAANDAG 27 DECEMBER
OM 17.00 UUR

DINSDAG 28 DECEMBER
OM 17.00 UUR

NICHOLAS – IN ALLE
EERLIJKHEID
circus (vanaf 7 jaar)

plastiekBERTRAND KOPERGIETERY, KGbe EN
BEELDSMEDERIJ DE MAAN
visueel theater (vanaf 4 jaar)

Geen toeters, geen bellen, geen
rookgordijnen, geen dubbele bodems. Is
het echte magie of superieure misleiding?
De bekende goochelaar Nicholas maakt
van onverklaarbare acts al enige tijd zijn
handelsmerk. Tijdens deze voorstelling
licht hij af en toe zelfs een tipje van de
sluier op, maar dan nog blijft hij je met
verstomming slaan.

Bertrand is van plastic. Hij is droevig
omdat de mensen de wereld langzaam
om zeep helpen. Met hopen rommel en
afgewezen voorwerpen gaat hij op zoek
naar avontuur en schoonheid. Wat we
eerst aan de kant schoven, mag weer
meedoen. Wat niet meer mocht bestaan,
krijgt opnieuw betekenis.
Een kapotte stofzuiger, een lelijke rok,
een plastic zak en zelfs mama’s oude
broodrooster krijgen een nieuw leven.
plastiekBERTRAND is een absurde en
grappige voorstelling voor nieuwsgierige
kleuters en (groot)ouders.

Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
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WOENSDAG 29 EN DONDERDAG 30
DECEMBER
TELKENS OM 17.00 UUR

OVVIO – LAPSO CIRK
circus (vanaf 6 jaar)
Niemand ontsnapt aan de zwaartekracht.
Je kunt ertegen vechten, maar
uiteindelijk komt je altijd weer op de
grond terecht.
David en Tomáš besloten om met de
zwaartekracht te spelen en er plezier
aan te beleven. Beide acrobaten zijn
gespecialiseerd in het balanceren en
manipuleren van diverse alledaagse
voorwerpen. Met gewaagde spelletjes
testen ze elkaars grenzen, vertrouwen
en durf.

Tickets:
- Cultuurcentrum Brugge, Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge
ccbrugge.be
050 44 30 60
- In&Uit Brugge, ‘t Zand 34, 8000 Brugge

Theater leeft! Leve theater!
Ook in de laatste maanden van het jaar verrast Cultuurcentrum Brugge je met een brede waaier aan indrukwekkende
theatervoorstellingen. Laat je verbeelding de vrije loop tijdens een van de komende producties.

DINSDAG 23 NOVEMBER
OM 20.00 UUR
KONINKLIJKE STADSSCHOUWBURG,
VLAMINGSTRAAT 29, 8000 BRUGGE

DINSDAG 14 DECEMBER
OM 19.30 UUR
KONINKLIJKE STADSSCHOUWBURG,
VLAMINGSTRAAT 29, 8000 BRUGGE

DE AANZEGSTER –
ZUIDPOOL

HEBRIANA –
HET NATIONALE THEATER

Ilja Leonard Pfeijffer componeerde
in dialoog met Zuidpool een nieuwe
theatertekst. De literaire grootmeester
schrijft over de opkomst en neergang
van een beroemde actrice. Zij wordt
wereldwijd een voorbeeld voor
andere vrouwen als slachtoffer van
en voorvechtster tegen mannelijke
onderdrukking. Haar heldenstatus krijgt
echter een fikse deuk wanneer ze zelf ook
dader blijkt te zijn.

Zweden, 1986, het jaar van de kernramp
in Tsjernobyl en de moord op de Zweedse
premier Olof Palme. Op midzomernacht
komen een moeder en haar drie dochters
samen in het buitenhuis van de familie
aan de kust van Zweden. Ook de partners
van de twee oudste zussen en een
huisvriend zijn meegereisd. In een lange
avond en nacht maken ze de staat op van
hun leven.

‘De Aanzegster’ is een hedendaagse
tragedie waarin waarheid en fake news
onherkenbaar door elkaar lopen in een
strijd die via de media wordt gevoerd. Een
strijd waarin beeldvorming krachtiger en
fataler is dan de feiten.

WOENSDAG 1 DECEMBER
OM 20.00 UUR
MAZ, MAGDALENASTRAAT 27,
8200 SINT-ANDRIES

ORESTEIA –
HETPALEIS/SIMON DE VOS
Er rust een gruwelijke vloek op
de zestienjarige Orestes. Hij is het
slachtoffer van een noodlot waaraan hij
niets kan veranderen. De schuld ligt bij
zijn moeder Klytaimnestra. Met de hulp
van haar minnaar Aigisthos doodde zij
haar man en Orestes’ vader, Agamemnon,
omdat hij haar bedroog. Daarop ontvlucht
Orestes het paleis.
Zijn enige doel is de moord op zijn vader
wreken. Daardoor raakt hij verstrikt in
een niet te stoppen cyclus van bloedige
wraak en wederwraak. Hij pleegt een van
de afgrijselijkste misdaden denkbaar: hij
vermoordt zijn moeder. Kan geweld een
einde stellen aan geweld?
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Alle personages worstelen met zichzelf,
hun hoop, hun verwachtingen, hun
ontgoochelingen en hun verbittering.
Boven de complexe verhoudingen en
geheimen van het gezelschap cirkelt
moeder Ingrid. Na de dood van haar man
probeert zij het gezin krampachtig bij
elkaar te houden.

WOENSDAG 15 DECEMBER
OM 20.00 UUR
KONINKLIJKE STADSSCHOUWBURG,
VLAMINGSTRAAT 29, 8000 BRUGGE

OUDER KIND –
KVS/RAVEN RUËLL EN
BRUNO VANDEN BROECKE
Bruno Vanden Broecke komt op als de
pater uit de eerdere theaterhit ‘Missie’.
Zelfde houding, zelfde tics. En plots
stormt een briesende Raven Ruëll het
podium op. Hij vindt het maar niks, dat
acteursgedoe van zijn vriend. Het begin
van een meedogenloze woordenwisseling.
Geen spaander laten ze van elkaar heel.
‘Ouder Kind’ is de tiende voorstelling die
de acteurs samen creëren. Een verhaal
van twee vrienden die zo dicht op elkaars
huid zitten dat plots de bom barst.

‘Hier & Daar’ door 4Hoog
en verkleedfeestje in de
Koninklijke Stadsschouwburg
Kinderen vanaf 3 jaar worden verwacht op het vrolijk
verkleedfeestje van Cultuurcentrum Brugge op zaterdag 18
december vanaf 15.00 uur in de Koninklijke Stadsschouwburg.
Na de theatervoorstelling `Hier & Daar’ van 4Hoog, vindt in de
foyer een leuke party voor de allerkleinsten plaats.

DINSDAG 21 DECEMBER
OM 20.00 UUR
DAVERLO, DRIES 2, 8310 ASSEBROEK

A SEPARATION – tg STAN
Een koppel in de rechtbank. Zij wil het
land uit om haar dochter een betere
toekomst te bieden. Hij wil blijven om
voor zijn zieke vader te zorgen. We volgen
de scheidingsprocedure. Maar wat wil het
kind eigenlijk?
tg STAN koos de gelijknamige Iraanse film
van Asghar Farhadi als uitgangspunt. Vijf
spelers proberen gestalte te geven aan
alle personages uit de film. Stuk voor stuk
antihelden, verwikkeld in een menselijk
verhaal over schuld en onschuld, fouten
maken, vergeven, kind zijn, vrouw zijn,
man zijn, oud en hulpeloos zijn. Dit alles
binnen een systeem van onderdrukking
en censuur.
Tickets:
- Cultuurcentrum Brugge,
Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge
ccbrugge.be
050 44 30 60
- In&Uit Brugge, ’t Zand 34,
8000 Brugge
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Voor zijn laatste 4Hoog-productie maakt regisseur Frans Van
der Aa een voorstelling als ode aan het fantasierijke denken van
een kleuter. In ‘Hier & Daar’ worden drie bonte actrices drie
prinsessen met een hoek af. Samen met componiste Liesa Van
der Aa breken ze alle hokjes open. Je ziet een wereld waarin
je alles kunt zijn. Prinses of prins, draak of gewoon mama, het
maakt niet uit. Kom maar gewoon zoals je bent.
Na de voorstelling is het tijd voor een verkleedfeestje. Trek zeker
je beste of origineelste outfit aan.
Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Tickets:
- Cultuurcentrum Brugge, Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge
ccbrugge.be
050 44 30 60
- In&Uit Brugge, ’t Zand 34, 8000 Brugge

Jean Godecharle — Aspects of …
TENTOONSTELLING
De Brugse fotograaf/kunstenaar Jean Godecharle legt met Cultuurcentrum Brugge
een parcours af in drie etappes. ‘Ons zijn’ in en met de natuur is de rode draad.

ASPECTS OF (A) BEING

ASPECTS OF A WOODLAND

Atelier Jean Godecharle,
Weidebekestraat 1, 8310 Assebroek
(hoek Bossuytlaan)
Van donderdag 18 november tot en met
zondag 9 januari
Gratis toegankelijk van donderdag tot en
met zondag van 14.00 tot 17.00 uur
Gesloten op feestdagen
Met de medewerking van Vanhaerents
Art Collection Brussel en David Altmejd

Kunstenruimte Bogardenkapel,
Katelijnestraat 86, 8000 Brugge
Van donderdag 18 november tot en met
zondag 9 januari
Gratis toegankelijk van donderdag tot en
met zondag van 14.00 tot 17.00 uur
Gesloten op feestdagen

Voor het eerste luik van deze triptiek,
‘… (a) Being’, wordt het atelier van de
kunstenaar getransformeerd tot een
tentoonstellingsruimte waar een werk
van Godecharle de confrontatie aangaat
met een sculptuur van de Canadese
kunstenaar David Altmejd uit de
Vanhaerents Art Collection Brussel.

ccbrugge.be/bk
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Het tweede luik, ‘… a Woodland’, is een
solotentoonstelling in Kunstenruimte
Bogardenkapel. Godecharle maakt
van het idee van transformatie
het uitgangspunt voor een in-situinstallatie die hij als eerste Brugse
meester realiseert in Kunstenruimte
Bogardenkapel.

ASPECTS OF A LANDSCAPE

Het sluitstuk van de triptiek, ‘… a
Landscape’, is een samenwerking tussen
de meester en zes fotografen die op de
drempel van het meesterschap staan:
Rein De Puysseleyr, Pascale Dumoulein,
Marc Geernaert, Inge Kinnet, Arnold
Lybeer en Karel Mus. Samen gaan ze
op zoek naar een representatieve en
coherente presentatie van werken die
de thematiek van dit drieluik verder
uitdiepen.
Exporuimte Burg, Burg 11, 8000 Brugge
Van donderdag 9 december tot en met
zondag 9 januari
Dagelijks gratis toegankelijk van 10.00
tot 17.00 uur
Gesloten op feestdagen
In samenwerking met Stedelijke
Academie Brugge DKO, SNT Brugge en
Syntra West

Zevende editie Brugge Foto Festival
TOPFOTOGRAFIE OP TIEN LOCATIES
Van donderdag 25 november tot en met vrijdag 31 december loopt de zevende editie van het Brugge Foto Festival.
Dit evenement biedt unieke en boeiende tentoonstellingen op tien prachtige locaties in het hart van Brugge. Er is
ook een aanvullend programma.
Het festival toont de grote diversiteit in de
wereld van de fotografie, met Belgische en
buitenlandse fotografen. Er is aandacht voor
documentaireverhalen, fotografische essays,
hedendaagse conceptuele fotografie en de
zoektocht naar een connectie met andere media.
Brugge Foto Festival steunt op drie pijlers. Het
gaat op zoek naar de grenzen van fotografie,
geeft een plaats aan jonge fotografen en zet de
klassieke documentairefotografie uit de jaren 70
in de kijker. Op het programma staan aankomende
talenten en toonaangevende fotografen zoals Mimi
Plumb (VS), John Divola (VS), Bert Danckaert (BE)
en Paul D’Haese (BE). Ook de Brugse fotograaf
Jean Godecharle krijgt ruime aandacht.
Het Gezellehuis (Rolweg 64) pakt uit met werk
van vier fotografen die de link met de natuur, de
stilte en de poëzie hoorbaar maken. Isabel Devos,
Christine Lefebvre, Kurt Stockman en Franky
Verdickt presenteren er hun contemplatieve
beelden.
In De Tank (Burg 4) maak je kennis met het
experimentele werk van de jonge fotografen
Judith Desmyttere, Ann-Sophie Deproost en Sam
Debuysere.
‘Breedbeeld’ in het Concertgebouw (‘t Zand 34)
pakt uit met de tweede editie van Opus One, een
staalkaart van eindwerken van masterstudenten.
Er zijn ook extra activiteiten, met de ‘Donkerste
Kamer’ op dinsdag 21 december in het
Concertgebouw en lezingen in de Speelmanskapel
(Speelmansrei 22). Daar is ook een shop met
boeken.
Je kunt de expo’s bezoeken van donderdag tot
zondag, telkens van 14.00 tot 17.00 uur.
Brugge Foto is een samenwerking van Musea
Brugge, Cultuurcentrum Brugge, Stedelijke
Academie Brugge DKO, Concertgebouw Brugge,
Het Entrepot, De Republiek, BEEN en Breedbeeld.
Surf voor de laatste nieuwtjes naar
www.bruggefoto.be en facebook.com/bruggefoto.
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51°12’23.9”N 3°13’50.9”E
Het kleurrijkste seizoen van het jaar is er weer. Fraaie herfstkleuren duiken her en der weer op in onze stad en hullen alles in een
gezellig, gouden licht. Ook in het Koningin Astridpark is dat niet anders.
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Dans in Brugge:
er beweegt iets in
onze stad
Sinds dit voorjaar verenigt ‘Dans in Brugge’ de dansplannen
van KAAP, Cultuurcentrum Brugge en Concertgebouw
Brugge. Zo ontstaat een rijker, overzichtelijker en
uitgebreider dansprogramma in onze cultuurstad. Door
deze unieke samenwerking kunnen de partners rekening
houden met elkaars agenda, nieuwe namen ontdekken en
ontluikend danstalent ondersteunen. Samen met alle Brugse
dansliefhebbers en met de talrijke dansscholen zorgen ze
ervoor dat Brugge een echte dansstad wordt. De festivals
‘December Dance’ en ‘Bits of Dance’ zijn de blinkende kersen
op de taart en beloven onvergetelijke belevenissen te worden.

DANSINBRUGGE.BE

De website dansinbrugge.be bundelt de agenda’s van alle
Dans in Brugge-partners in een handig overzicht. Dankzij
de verrassende labels kun je bovendien voorstellingen en
performers ontdekken die bij jou passen. Zo helpt Dans in
Brugge je de weg te vinden in het Brugse danslandschap
en ontdek je nagelnieuw danstalent. Op de site staat ook
praktische info over tickets, verkoopplaatsen, abonnementen
en kortingen. Onder de rubriek ‘Dieper duiken’ vind je
dansweetjes, achtergrondinfo en portretten van verschillende
artiesten.

SOCIALE MEDIA

‘Dans in Brugge’ houdt al wie een hart heeft voor dans
ook op de hoogte via de sociale media. Op Facebook en
Instagram verneem je meer over spannende dansfeiten.
Wist je bijvoorbeeld dat er in Brugge meer dan vijftig
dansvoorstellingen per jaar te zien zijn waarbij samen maar
liefst 250 dansers betrokken zijn? Of dat er jaarlijks meer dan
vijftien residenties voor choreografen voorzien worden? Op
die manier zet Brugge zichzelf op de kaart als dansstad, zowel
voor het publiek als voor de makers.
Wie actief wil dansen, blijft evenmin op z’n honger zitten.
Brugge is een van de steden met de meeste dansscholen, met
een groot aanbod aan dansstijlen. Op de sociale media lees je
er alles over.
dansinbrugge.be
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DECEMBER DANCE 2021
December Dance, dit jaar van donderdag 2 tot en met
zondag 12 december, is een niet te missen evenement
op de Brugse danskalender. Je wordt verwend met een
vernieuwend en verrassend programma.
Samen met choreografen zoals Cindy Van Acker en
Meg Stuart ga je creatief op zoek naar de plek van de
mens op onze planeet. Je leert dans kennen in allerlei
vormen, van zinderende street performances (Ula
Sickle) tot een bezetting van het station (Mohamed
Toukabri). Je laveert vlotjes tussen hiphop en ballet en
wordt uitgenodigd om mee te dansen (GRIP).
December Dance is een samenwerking van
Concertgebouw Brugge en Cultuurcentrum Brugge.
Het programma staat op decemberdance.be.

Zet je klok stil tijdens SLOW(36h)
DERDE EDITIE VAN HET FESTIVAL VAN DE TRAAGHEID
Concertgebouw Brugge nodigt je uit om op zaterdag 5 en zondag
6 februari 2022 voor de derde keer 36 uur lang te vertragen
met kunst. Geïnspireerd door oude en andere culturen ervaar je
tijdens SLOW(36h) de tijd als ‘duur’ en geniet je maximaal van
minimale middelen. Je reist tussen muziek en stilte, naar verre
landen en onbekende culturen.
Een blikvanger wordt ongetwijfeld de verfijnde zandmandala die
vier boeddhistische monniken gedurende het weekend korrel
per korrel samenstellen. Volg je intuïtie, vergeet je klok en
weet: hoe trager de ervaring, hoe intenser de herinnering.

MINDER IS MEER

Bedwelmend en bezwerend: tijdens SLOW neemt de muziek
je mee op heerlijke trips. Liam Byrne hypnotiseert je met
repetitieve muziek op de viola da gamba, terwijl percussioniste
Aya Suzuki de klus klaart op negen metalen klokken waartussen
ze behendig laveert. Met enkele legendarische analoge
synthesizers uit de jaren 70 weeft Goose-muzikant David Martijn
live een dreunend klanktapijt bij een film van Bart Stolle. Keiko
Shichijo houdt zich dan weer ver weg van gedreun, maar de stilte
in haar uitvoering van werken van Jürg Frey is minstens even
oorverdovend. Taurus Quartet slaagt er zelfs in om je met de
fluisterende schoonheid van stiltemuziek de adem te ontnemen.

OPEN DEUR NAAR ANDERE WERELDEN

SLOW gaat verder dan sarabandes, strijkkwartetten, violen en
synthesizers. In gedachten en muziek reis je naar andere, vaak
nieuwe werelden waar Indiase harmoniums of dhrupad-zang je
in een dromerige staat brengen. De gezangen van de Afrikaanse
Gnawa wekken niet enkel bij de uitvoerders maar ongetwijfeld
ook bij toehoorders een rituele trance op.
Als je dan nog niet helemaal zen bent, geven boeddhistische
monniken je het laatste zachte duwtje. Met uiterste precisie en
concentratie vormen ze dagenlang een mandala met gekleurde
zandkorreltjes.
Heb je echt alle tijd, stap dan aan boord van de trein van Oslo
naar Bergen voor een trip van meer dan zeven uur. Op muziek
van Joris Blanckaert geniet je tijdens ‘de mooiste treinrit ter
wereld’ van Noorse vergezichten in hartje Brugge.

ACTIEF VERTRAGEN

Weg van de rush van elke dag, neem je ook zelf de tijd om te
verstillen. Een workshop meditatie, een lezing van filosofe
Marli Huijer en projecten van jongeren nodigen je uit om te
herdenken en te vertragen. Wil je actiever aan de slag? Laat je
enthousiasme dan los op een interactieve percussie-installatie
waar houtresten en kapot keukengerei een langer leven krijgen.
concertgebouw.be/slow
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Reiefestival
NIEUW DRIEJAARLIJKS FEEST VAN PODIUMKUNSTEN OP EN ROND DE REIEN
Vanaf 2023 krijgt Brugge er een nieuw driejaarlijks meerdaags
openluchtfestival bij. Dit zal plaatsvinden in de tweede helft
van augustus, op en rond de reien. Professionele kunstenaars
en makers zullen er podiumgerelateerde artistieke disciplines
brengen zoals theater, performance, dans, muziek, klankkunst,
spoken word en lichtkunst.
Iedereen zal gratis getuige kunnen zijn van boeiende interacties
tussen erfgoed en hedendaagse podiumkunsten.

OPROEP AAN LOKALE EN (INTER)NATIONALE
PODIUMKUNSTENAARS

Dit nieuwe kunstenfestival zal deel uitmaken van een
driejaarlijks terugkerende cultuurlus waarbij Triënnale Brugge,
de Gouden Boomstoet en het Reiefestival elkaar afwisselen.
Alle podiumcreaties zullen vertrekken vanuit de rijke
geschiedenis en het erfgoed van onze stad. De ene keer zal
het gaan om grote projecten, een andere keer om kleine
performances. Ook op het vlak van disciplines zal er veel
verscheidenheid zijn.

Initiatiefnemer Brugge Plus heeft voor hen een inspiratiebox
samengesteld. Daarin steken verhalen die werden aangeleverd
door Concertgebouw Brugge, Erfgoedcel Brugge, Bibliotheek
Brugge, Stadsarchief Brugge, Erfgoed Damme, Musea Brugge en
Raakvlak. Kunstenaars en makers zijn zeker niet gebonden aan
de bijeengebrachte erfgoedinspiratie. Zolang er een link is met
erfgoed en geschiedenis, is de artistieke vertaling vrij. Als een
project wordt weerhouden, treedt Brugge Plus op als coproducent.

‘GELOOF’ ALS THEMA

KIJK ZELF OOK IN DE INSPIRATIEBOX

Elke editie krijgt een thema mee. Voor 2023 is dat ‘geloof’. Het
geloofsthema is breed op te vatten. Het kan gaan om religie, maar
ook om persoonlijke overtuigingen, hoop en vertrouwen en het
spanningsveld tussen fake news en waarheid.

Het Reiefestival mikt op de Bruggelingen en op een nationaal
en internationaal publiek. Het evenement zal worden gedragen
door professionele makers. Nog tot en met dinsdag 30
november loopt online een open oproep. Met het formulier op
www.reiefestival.be kunnen kunstenaars hun project
voorstellen aan een selectiecommissie.

Wil je al proeven van de sfeer van erfgoedverhalen die in 2023
mogelijk de weg vinden naar een podium op of bij de reien?
Neem een kijkje in de inspiratiebox op www.reiefestival.be.

Het Reiefestival is een initiatief van Brugge Plus in
samenwerking met Concertgebouw Brugge en KAAP, met de
steun van Stad Brugge.
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Hebt mêelijen met de boomen
GEZELLE EN ECOLOGIE
In 2021 staat ecologie centraal op gezelle.be, de website van het Guido Gezellearchief
van de Openbare Bibliotheek Brugge. Guido Gezelle schreef enkele van de mooiste
natuurgedichten uit de Nederlandse literatuur. De taal in zijn gedichten is meesterlijk,
de vorm afwisselend en virtuoos. Toch leefde hij in de 19de-eeuwse stad, plek van
industrialisering en grauwe verstedelijking.

LIES VAN GASSE

Via een reeks samenwerkingen gingen de medewerkers van het Gezellearchief na wat
Gezelles natuurlyriek verbindt met onze leefwereld. Voor het project ‘Vliegoefeningen’,
een coproductie van het Gezellearchief en het Poëziecentrum, maakte Lies van Gasse
een selectie uit de natuurgedichten en weefde er een graphic poem omheen. Verrassend
is hoe ze de teksten niet enkel illustreert, maar ook van een nieuwe context voorziet.
Misschien was Gezelle vandaag geen priester-dichter geweest, maar wat dan wel?
Van Gasse verwerkte ook elementen uit ‘Vliegoefeningen’ tot een interactieve prent
voor gezelle.be. Een selectie van haar tekeningen is te bewonderen in een kleine
tentoonstelling in de Openbare Bibliotheek Brugge (tot eind december 2021) en in
Natuurcentrum Beisbroek (januari 2022).

EDUCATIEF PROGRAMMA

De bundel ‘Vliegoefeningen’ was ook de aanleiding voor een educatief programma voor
het derde leerjaar van het buitengewoon lager onderwijs in Brugge. Begeleid door
Natuurcentrum Beisbroek trokken de kinderen op expeditie in het bos. Ze speelden
vogeldomino, bouwden nestjes en luisterden naar vogelgezang. Daarna volgde een
creatieve workshop in de bibliotheek. Ze lazen er Gezelles gedicht ‘De meezen’ en lieten
zich inspireren door de tekst om grote versierde vleugels te maken.
Deze kunstwerkjes krijgen een plaats in kleine expo’s in Hoofdbibliotheek Biekorf,
Bibliotheek Xaverianen, Daverlo en De Zorge, en nadien in Natuurcentrum Beisbroek.

HEDENDAAGSE DICHTERS

Ten slotte gingen ook acht hedendaagse dichters in dialoog met een natuurgedicht
van Gezelle. De bedoeling was om een meer diepgaande leesmethode uit te testen
waarbij lezersvragen, opmerkingen en associaties bij de tekst werden geformuleerd.
De gedachten van Peter Holvoet Hansen bij ‘Gierzwaluwen’ en andere mijmeringen van
Frederik Lucien De Laere, Denis Vercruysse, Lut De Block, Herman Leenders, Patrick
Lateur, An Slabbinck en Wim Vandeleene kun je lezen, bekijken en beluisteren op
gezelle.be.

PUBLIEKSAVOND

De bibliotheek besluit het jaarthema
‘Gezelle & ecologie’ met de publieksavond
‘Hebt mêelijen met de boomen’ op
vrijdagavond 26 november in de leeszaal
van Hoofdbibliotheek Biekorf.
Na de boekvoorstelling van ‘Vliegoefeningen’
volgt een panelgesprek met uitgever Carl
De Strycker, dichter Geert Buelens en
Gezellekenner Johan van Iseghem. Deze
laatste schreef op gezelle.be het verhaal
van hoe het verzet van de jonge Gezelle
tegen de industrialisering aan de Mandel in
Roeselare het begin van zijn dichterscarrière
betekende.
gezelle.be
Voor de publieksavond kun je inschrijven
via brugge.bibliotheek.be/gezelle-ecologie.

47

Een sterker
immuunsysteem
dankzij je voeding
Op dinsdag 14 december kun je om
19.30 uur in bibliotheek De Garve
(Pannebekestraat 33, Sint-Jozef)
luisteren naar Eric De Maerteleire.
Deze bio-ingenieur en doctor in de
landbouwkundige en toegepaste
biologische wetenschappen stond
dertig jaar aan het hoofd van het Gentse
Stadslaboratorium. Hij is gepassioneerd
door de relatie tussen voeding en
gezondheid en publiceerde daarover
al verschillende boeken. Tijdens deze
voordracht focust hij op de relatie
tussen voeding en het menselijke
immuunsysteem.
Welke functie heeft ons immuunsysteem?
Is er een verschil tussen mannen en
vrouwen? Hoe kun je je immuunsysteem
versterken? Heeft onze voeding een
invloed op ons afweersysteem? De
Maerteleire legt het allemaal helder uit
en vertelt welke invloed slaappatronen,
beweging en stress hebben.
Om deze lezing bij te wonen, schrijf je in
via avansa-brugge.be.
Deelnemen kost 5 euro.

Boeken uit Brugge
BOEK EN STUDIEDAG OVER BRUGSE BOEKGESCHIEDENIS
Brugge is een stad van boeken en letters. Dat was
honderden jaren geleden al het geval en dat is nu nog
steeds zo. Een studienamiddag en een nieuwe uitgave
focussen op eeuwen Brugse boekgeschiedenis: een
wereld van manuscripten, boekdrukkers, bibliofielen
en bibliotheken.
Boeken laten zich vanuit vele hoeken benaderen:
vanuit de inhoud en de vorm en vanuit de productie, de
distributie (schenkingen, boekhandels en veilingen)
en de consumptie (bibliotheken en lezers). Dat is de
benadering waarvan ‘Boeken uit Brugge’ uitgaat.

BOEK EN STUDIENAMIDDAG

‘Boeken uit Brugge’ is een project van de Openbare
Bibliotheek Brugge, in samenwerking met de Vlaamse
Werkgroep Boekgeschiedenis vzw en Uitgeverij Marc
Van de Wiele. De coördinatie is in handen van Ludo
Vandamme, wetenschappelijk medewerker oude
drukken van de Openbare Bibliotheek Brugge. ‘Boeken
uit Brugge’ is zijn afscheidsproject en daaraan worden
een boek en een studienamiddag gekoppeld.
Het boek verzamelt vijfentwintig opstellen waarin
telkens een Brugs boekenitem wordt belicht: een tekst
(roman, gedicht, traktaat …), een handschrift, een
drukker, een uitgever, een boekhandel, een bibliotheek
of een verzamelaar. Het werk werd gezet in het recent
ontwikkelde Colard Mansionfont en ordent de opstellen
chronologisch, van de middeleeuwen tot vandaag.
Tijdens de studienamiddag in Hoofdbibliotheek
Biekorf op vrijdag 10 december van 14.00 tot 17.00
uur wordt een evenwichtige selectie van zes opstellen
gepresenteerd door hun respectieve auteurs. Het
doelpubliek is al wie in Brugge en in boekgeschiedenis
is geïnteresseerd.
Voor deze studiedag werkt de Openbare Bibliotheek
Brugge samen met de Vlaamse Werkgroep
Boekgeschiedenis vzw.

ONDERZOEKERS

Voor dit boekenproject wordt een beroep gedaan op
auteurs die niet aan hun proefstuk toe zijn. Het zijn
experten inzake (Brugse) boekgeschiedenis in de
brede betekenis. Bovendien zijn het onderzoekers
die de voorbije jaren hun permanente of eenmalige
medewerking verleenden aan de erfgoedwerking
van de Openbare Bibliotheek Brugge. Met `Boeken in
Brugge’ voegen ze een indrukwekkend hoofdstuk toe
aan onze kennis van de Brugse boekgeschiedenis en
rollen ze uitdagende pistes uit voor verder onderzoek.
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Inschrijven voor de studiedag doe je via
brugge.bibliotheek.be/boeken-uit-brugge.
Deelnemen kost 12 euro of 8 euro (Vrienden van de
Brugse Bibliotheek en leden van de Vlaamse Werkgroep
Boekgeschiedenis vzw), ter plaatse te betalen.
Tijdens de studiedag ontvang je een exemplaar van het boek
(inbegrepen in de toegangsprijs).

Jan Hautekiet spreekt
Heerlijk Helder in Daverlo

Weesgedicht zoekt
adoptieraam

Radiomaker Jan Hautekiet heeft al altijd een zwak gehad voor
taal. West-Vlaamse luisteraars die hem in het begin van de
jaren 90 tijdens zijn radioprogramma ‘Hallo Hautekiet’ aan de
lijn kregen, werden niet zelden op de korrel genomen vanwege
hun tongval. Dat Hautekiet datzelfde programma begon met
een sample van de Kortrijkse zanger Johny Turbo, ‘Ja, gomme
begunn of oe skjeet da?’, duidde er tegelijk op dat hij ook wel
sympathie had voor het dialect.

De Openbare Bibliotheek Brugge wil dit jaar een bijzondere
Poëzieweek organiseren en rekent daarbij op de medewerking
van alle Bruggelingen.

Jaren later, begin 2015, werd de link tussen Hautekiet en
taalgebruik nog duidelijker. ‘Hautekiet’, zoals het Radio 1programma toen heette, startte toen met de ‘Heerlijk Helder’campagne. Het doel was om recht te maken wat krom is,
namelijk de vaak nodeloos onbegrijpelijke communicatie van
politici, juristen, overheidsdiensten, banken, dokters en musea.
#HeerlijkHelder werd een begrip. Luisteraars stuurden massaal
veel voorbeelden van onheldere taal in. Teksten werden
herschreven en ambassadeurs als Rik Torfs en Koen Geens
schaarden zich achter de actie. Er kwam een boek, `Heerlijk
Helder: weg met krommunicatie’, en dat vormt de basis voor wat
Jan Hautekiet komt vertellen op woensdag 19 januari 2022 om
19.30 uur in Daverlo.
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
Inschrijven kan vanaf half december op
brugge.bibliotheek.be/hautekiet.

Onder het motto ‘Weesgedicht zoekt adoptieraam’ - naar een
concept van Bibliotheek Aalst – wil de bib zoveel mogelijk
gedichten op Brugse ramen krijgen. Surf vanaf half december
dus zeker naar brugge.bibliotheek.be en kies een van de
ongeveer honderd weesgedichten die je op je raam kunt laten
schilderen.
Zoals elk jaar is er op Gedichtendag op donderdag 27 januari ook
een dichter te gast in de bibliotheek.
Meer info vanaf half december op brugge.bibliotheek.be.

Online leren met de bib
Leer waar en wanneer je wilt. Het kan gaan om digitale
fotografie, tijdmanagement, de kunst van het masseren, een
nieuwe taal, starten met Excel, ontspanningsoefeningen en nog
veel meer.
Als lid van de Openbare Bibliotheek Brugge kun je met je
gratis Mijn Bibliotheekprofiel inloggen op een leerplatform en
tientallen gratis interactieve cursussen volgen. Je volgt deze
online en kunt alle tijd nemen die je nodig hebt.
Meer info en inloggen via brugge.bibliotheek.be/leerplatform.
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‘Weekend van het Brugs’ in de bibliotheek
HET BRUGS IS EEN EEUWENOUDE, RIJKE EN SAPPIGE CULTUURTAAL DIE ALLE BRUGGELINGEN MET ELKAAR
VERBINDT. EIND JANUARI 2022 ONTDEK JE TIJDENS HET ‘WEEKEND VAN HET BRUGS’ VERSCHILLENDE
ASPECTEN VAN JE EIGEN STREEKTAAL. DE ORGANISATIE IS IN HANDEN VAN CULTUURCENTRUM BRUGGE.
OOK MEDEORGANISATOR OPENBARE BIBLIOTHEEK BRUGGE PLANT ENKELE ACTIVITEITEN.

TENTOONSTELLING EN VOORDRACHT OVER
ANTHONIS DE ROOVERE
In Brugge liet ambachtsman
Anthonis de Roovere
(ca. 1430–1482) zich als
zeventienjarige al opmerken
bij het stadsbestuur. Met
zijn gedicht ‘Of moederlyk
herte liegen mag’ won hij
een wedstrijd in de Brugse
rederijkerskamer en
mocht hij zich ‘Prince van
rethorycke’ noemen. Hij
schreef tientallen gedichten,
toneelstukken en een
kroniek over Vlaanderen.
Schreef de Roovere in het
dialect of in het Nederlands
en was hij de grootste
dichter van zijn tijd?
De tentoonstelling
in Hoofdbibliotheek
Biekorf neemt je van
vrijdag 28 januari tot en met zaterdag 19 februari mee naar
het rijke culturele verleden van het 15de-eeuwse Brugge en
laat je kennismaken met de taalvirtuositeit van de Roovere in
handschriften, oude drukken, getijdenboeken en meer.

INTERACTIEVE VERTELNAMIDDAG:
BOUDEWIJN EN DE BRUGSE BEER
Wellicht zag je al eens het stenen beertje boven de Poortersloge
in de Academiestraat en natuurlijk weet je dat de mascotte van
Club Brugge een beer is. Maar ken je de legende over de Brugse
Beer, met de hoofdpersonages Boudewijn met de IJzeren Arm
en jonkvrouw Judith? Verneem er alles over op zaterdag 29
januari in Hoofdbibliotheek Biekorf, tijdens een interactieve
vertelnamiddag voor kinderen van 7 tot 10 jaar en hun ouders.
Van 14.00 tot 15.30 uur krijg je niet alleen het verhaal over de
Brugse Beer te horen. Je ontdekt ook meer over erfgoed en
legendes. Bovendien maak je kennis met twee Brugse creatieve
talenten. Schrijfster Brigitte Minne vertelt de legende van de
Brugse Beer ‘ip z’n Brugs’ en illustratrice Greet Bosschaert
toont nieuwe tekeningen. Die werden geïnspireerd door de
legende over de beer en enkele eeuwenoude boeken uit de
erfgoedbibliotheek. Als afsluiter nodigen Greet en Brigitte je uit
om zelf een creatief staartje aan het verhaal te breien.
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge
Deelnemen is gratis, maar reserveren via
brugge.bibliotheek.be/brugse-beer is vereist.

Eveneens in Hoofdbibliotheek Biekorf geeft Professor Johan
Oosterman op donderdag 27 januari om 19.30 uur een voordracht
over Anthonis de Roovere. Oosterman is hoogleraar oudere
Nederlandse letterkunde en programmadirecteur Radboud
Erfgoed aan de Universiteit van Nijmegen. Hij deed jarenlang
onderzoek naar het oeuvre van Anthonis de Roovere en publiceert
binnenkort een uitgave met diens verzameld werk.
Inschrijven doe je via brugge.bibliotheek.be/anthonis-de-roovere.
brugge.bibliotheek.be
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge

Het volledige programma van het ‘Weekend van het
Brugs’ vind je vanaf dinsdag 14 december op
www.weekendvanhetbrugs.be.
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Wedstrijd
WAT IS DE NAAM VAN DE SAMENWERKING DIE DE
DANSPLANNEN VAN KAAP, CULTUURCENTRUM BRUGGE EN
CONCERTGEBOUW BRUGGE VERENIGT?
Win een van de tien duotickets voor ‘Without references’. Dit
spannende danstheaterstuk van de oorspronkelijk West-Vlaamse
choreografe Cindy Van Acker speelt zich af in een decor van de
legendarische ontwerper Romeo Castellucci.
Het stuk maakt deel uit van het dansfestival December Dance.
Antwoord snel, want de voorstelling vindt plaats op de
openingsavond van December Dance, op donderdag 2 december
in het Concertgebouw.

ANTWOORD VORIGE VRAAG:
‘Nothin’ But The Dark’ van Cultuurcentrum Brugge bereidde
je voor op de donkerste dagen van het jaar.
Vijf winnaars mochten gratis met z’n twee naar
‘Duyster. presenteert’.

Voornaam en naam
Adres
E-mail en telefoonnummer
Antwoord wedstrijdvraag

Stuur je antwoord voor vrijdag 26 november naar
stadsmagazine@brugge.be of per post naar Communicatie &
Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge. Je kunt de antwoordstrook
ook deponeren in de brievenbus van het Stadhuis, Burg 12.

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

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

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

51

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

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

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

