brugge.be

OKTOBER 2019

STADS
MAGAZINE

2

INHOUD

UITGAVE
Colin Beheydt, algemeen directeur
Stad en OCMW Brugge
FOTOGRAFIE
Stad Brugge, Communicatie & Citymarketing, Mantelzorgcafés © Jean-Pierre
Vandewiele, Athora Great Brugse Marathon, Urban Trail © Golazo Sports
NV, Kwibus, Dag van de Jeugdbeweging
© Seetru, Idaho © Atlas Contact, tentoonstelling 150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg Brugge © Stadsarchief
Brugge - J.A. Rau, lezing Vlaamse invloeden op de Franse schilderkunst ©
Musée du Louvre, Zwarte Katsessie
hommel © MIM Brussel, archeologie
Beursplein © Raakvlak, Eduardo Souto
de Moura © plansmatter.com, KRIKRAK
© Michel De Pourcq, Concertgebouw:
Kunstendag voor Kinderen © Lucas Denuwelaere, AMOK: De Beren Gieren ©
Grégoire Verbeke, Ottla © Bjorn Comhaire en Thelonious © Lukas Verdijk, Iedereen Klassiek © Tim Theo Deceuninck

4

8

9

13

14

21

22

27

33

36

38

40

DRUK
Waterloos gedrukt bij
Eco Print Center
REDACTIE
Redactieraad Stadsmagazine
HOOFDREDACTIE/VORMGEVING
Communicatie & Citymarketing
Dit Stadsmagazine staat ook
op www.brugge.be.
Suggesties?
Contacteer Communicatie &
Citymarketing: 050 44 81 00,
stadsmagazine@brugge.be
of Burg 11, 8000 Brugge.
Wil je graag bij de Stad werken?
Raadpleeg de vacatures op
www.brugge.be.

3

brugge.be

BESTE BRUGGELING

W

e hebben er weer een levendige zomer op zitten. In onze stad vonden tal van buurtfeesten, culturele activiteiten en andere evenementen plaats. In september konden we nog
nazomeren tijdens Uitwijken en sloten we de maand in stijl af op Kookeet.

Kinderen en
jongeren volop
kansen geven

Dat de herfst minstens even sfeervol en gezellig druk wordt, blijkt uit de Herfstagenda die u recent nog in uw brievenbus kreeg. In dit oktobernummer gaan we wat dieper in op enkele items
uit de rijkgevulde Brugse cultuuragenda. Onder meer Iedereen Klassiek en de feestelijkheden
voor de 150ste verjaardag van de Koninklijke Stadsschouwburg krijgen meer toelichting. Voor
de sportievelingen focussen we op de Urban Trail en de Athora Great Bruges Marathon met de
Family Walk waaraan het hele gezin kan deelnemen.
Uw stadsbestuur wil kinderen en jongeren volop kansen geven, zowel in de vrije tijd als op
school. Nu het schooljaar helemaal op gang is, besteedt deze editie extra aandacht aan hen. Er
zijn bijdragen over Roefelland, Kwibus en KRIKRAK, maar ook over onderwijscheques en drugpreventie op school. De vijfhonderd verkeersambassadeurs verdienen speciale aandacht. Het
doet enorm veel deugd om zoveel jeugdig engagement te zien in onze stad.
Samen spannen we ons in voor een aangenaam en veilig Brugge, ook in onze straten. Om die te
verbeteren, wordt er de komende maanden veel gewerkt. De heraanleg van de Katelijnestraat
is daar een voorbeeld van. We vragen uw begrip voor eventuele hinder die deze vernieuwingen
kunnen opleveren, maar weet dat ze hetzelfde doel voor ogen hebben: Brugge verder opwaarderen en nog meer dynamiek geven. Daar blijven we samen aan werken.

Uw burgemeester,
Dirk De fauw
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BUURT AAN DE BEURT: SINT-PIETERS
Het laatste ‘buurt aan de beurt’-bezoek zit er ondertussen al een tijdje op, maar het stadsbestuur blijft een luisterend oor bieden.
Bovendien blijven de Brugse buurten aan de beurt komen in dit magazine. Deze keer staat Sint-Pieters in de kijker.

RITA
VAN HANDENHOVEN EN
SABINE DECEUNINCK
Rita (59, links op de foto) en Sabine (52,
rechts op de foto) zijn vrijwilligers bij het
project ‘Sint-Pieters Eet’, een onderdeel
van de buurtwerking `Sint-Pieters Deelt'.
Samen met 20 à 25 buurtbewoners toveren
Rita en Sabine iedere woensdag voedseloverschotten van de lokale supermarkt en
groothandel om tot een heerlijke maaltijd.
Voor het derde jaar op rij zetten de dames zich
ook in voor de Warmste Week. Ze willen het
project verder uitbreiden in nagedachtenis van
Jo Vande Calseyde, de mede-oprichtster van
`Sint-Pieters Eet'.
WAT VIND JE GOED AAN JE BUURT?
In de omgeving zijn er veel winkels en die zijn
zeer goed bereikbaar. Er is een goede busverbinding naar B-Park en de binnenstad. Zonder
auto geraak je overal in Sint-Pieters en dat
maakt het zeer aangenaam om hier te wonen.
WAT IS JE FAVORIETE PLEK?
Het terras van Brasserie De Waterkant aan de
Sint-Pietersplas. Het is er enorm rustig, gezellig en mooi.
WAAR BEN JE HET MEEST FIER OP
IN JE BUURT?
Op ons project dat we zelf uit de grond hebben gestampt. We zijn meer naar elkaar toe
gegroeid en vormen een hechte groep. We zijn
enorm graag in buurtcentrum De Dijk.
WAT WIL JE GRAAG VERANDEREN IN
JE BUURT?
We kunnen niet wachten tot we naar De Pastorie kunnen verhuizen. We hopen dat we `SintPieters Eet' nog groter kunnen maken. Daar
hoort ook het nodige keukenmateriaal bij. Een
grotere keuken zou het voor ons ook gemakkelijker maken om met z’n allen aan de slag
te gaan.
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Sport, spel en activiteiten
in Sint-Pieters
Gebied: op de grens met het Ezelstraat- en Sint-Gilliskwartier,
Sint-Andries, Sint-Jozef en Lissewege.

Tijdens de Warmste Week in december
zet het team van `Sint-Pieters Eet' zich dit
jaar in voor het Kinderkankerfonds, vzw
Speling en vzw Wieder. Vorig jaar haalden
ze 1.287 euro op en dit jaar streven ze naar
een nog groter bedrag. Bestel dus zeker
verse soep of confituur - gemaakt met
voedseloverschotten - om hun initiatieven
te steunen. De confituur kost 3 euro per
potje. Voor erwtensoep met rookworst en
spek of tomatensoep met balletjes betaal
je 4 euro (1 liter), 7 euro (2 liter) of 10 euro
(3 liter). Bestellen doe je via
rita.van.handenhoven@telenet.be of met
een sms of telefoontje naar 0477 39 08 65.

LOPENDE EN GEPLANDE PROJECTEN
- Momenteel wordt de P&R-parking in de Waggelwaterstraat aangelegd.
- Elia werkt op verschillende plaatsen in Sint-Pieters. Rond november
worden die werkzaamheden afgerond. Daarna worden het fietspad en
de rotonde in de Slachthuisstraat – Sint-Pieterszuidstraat aangelegd en
wordt de aanleg van een fietsdoorsteek tussen de Lodewijk Coiseaukaai
en de Dudzeelse Steenweg onderzocht.
- De uitbreiding van de randparking in de Lodewijk Coiseaukaai is momenteel in uitvoering.
- De Kolvestraat krijgt een fietspad.
- De voetpaden in de Karel Ledeganckstraat worden heraangelegd.
- In de toekomst zul je gemakkelijker naar Zeebrugge kunnen fietsen
dankzij de fietssnelweg F31. Waar mogelijk worden al delen ervan aangelegd. Andere stukken, zoals de fietsbrug over de Kolvestraat, worden
gerealiseerd in samenwerking met andere besturen zoals het provinciebestuur (trekker van de fietssnelweg), Infrabel, WVI en Agentschap
Wegen en Verkeer. Zij bepalen de timing.
- Het vrachtverkeer van Horeca Totaal Brugge zal het fietspad kruisen
tussen de Krakeleweg en de Pathoekeweg. Na maart 2020 wordt dit
proefproject geëvalueerd.
- Binnen het project ‘Derde spoor’ van Infrabel bouwt de Stad aan twee
doorgangen onder het spoor: een in het verlengde van de Blankenbergse Dijk (verbinding naar het pleintje aan de kerk) en een die de nieuwe
Waggelwaterparking met de Rustenburgwijk verbindt. De doorgangen
maken het station van Sint-Pieters toegankelijker.
- Wil je meer weten over de projecten in Sint-Pieters?
Surf naar www.detoekomstvansintpieters.be.
FACILITEITEN
- Het Tempelhof is de ideale plaats voor zaalvoetbal, judo, gymnastiek en
basketbal.
- De Sint-Pietersplas is de uitgelezen plek om allerlei watersporten te
beoefenen.
- In het Waggelwaterbos kun je rustig joggen of hengelen.
- De oude spoorwegbedding in de Sint-Pietersgroenestraat biedt tal van
sport- en spelfaciliteiten.
- Voetballers kunnen terecht op de trapveldjes in de Rustenburgwijk
(Rustenburgstraat) en in het Jezuïtengoed.
- In de Poelweg werd het speelplein heraangelegd met beweegtoestellen
en een polyvalent sportterreintje voor basket- en voetbal.
- In B-Park opende onlangs het trampolinepark Jumpsquare.
Meer info op jumpsquarebrugge.be.
- Het recyclagepark bevindt zich in Kleine Pathoekeweg 55.
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VERENIGINGEN EN VRIJE TIJD
- Sporthal Tempelhof (Tempelhof 57) beschikt over een grote
sporthal, een gevechtsportzaal, buitenterreinen (voetbal, basketbal, petanque) en een cafetaria.
- Speelpleinen: Rustenburgpark, sportpark Tempelhof, Poelweg,
Jezuïetengoed, Gentele (Sint-Pietersmolenwijk), Park Ten Poele
(Sint-Pietersgroenestraat), Torentje (Oude Oostende Steenweg),
Spoorwegbedding (Sint-Pietersgroenestraat-Palingstraat), De
Wissel (Blauwe Poort), Duivekeetbos, Ooievaarsbos en Blauwe
Poort.
- In Sint-Pieters zijn er enkele buurtcomités en een feestcomité
actief. Zie www.brugse-buurten.be/buurten.
- In Sint-Pieters vind je ook onder meer een roeiclub, een badmintonclub, een (mini)voetbalclub en een hondenclub. Creatievelingen kunnen terecht bij de Stedelijke Kunstacademie van de
STEMpel of bij de straatfanfare. Op zondagmiddag is er Chiro,
speelpleinwerking en het project `Sint-Pieters Deelt'. Je vindt
er ook volkstuintjes en zoveel meer.
- Ook in het buurtcentrum van De Dijk vinden heel wat activiteiten
plaats. Meer info via 050 31 03 27,
buurtwerk.sint-pieters@brugge.be en
www.brugge.be/buurtwerk-sint-pieters-3.
DIENSTVERLENING
- Residentie Rond den Heerd, Sint-Pietersnoordstraat 42 bus
0006, 050 44 81 80, bevolking.sint-pieters@brugge.be.
- Dienstencentrum Den Heerd gaat binnenkort open. Wil je als
vrijwilliger meewerken of heb je leuke ideeën om er activiteiten te organiseren? Mail naar de centrumverantwoordelijke:
an.blomme@mintus.be.
LOKALE POLITIE
Wijkkantoor: Lodewijk Coiseaukaai 2, 050 47 28 05,
pz.brugge.noord.leiding@police.belgium.eu
Wijkagenten:
Herwin Deseure
herwin.deseure@police.belgium.eu, 0471 11 72 72,
Jurgen Poupaert
jurgen.poupaert@police.belgium.eu, 0471 11 72 63,
Kevin Van Neste
kevin.vanneste@police.belgium.eu, 0471 11 72 70,
Marissa De Bruycker
marissa.debruycker@police.belgium.eu, 0471 11 72 75 en
Mick Schoonbaert
mick.schoonbaert@police.belgium.eu, 0471 11 72 77

SCHOLEN
- SLHD Sint-Leo Sint-Pieters:
Kleuterafdeling B, Wilgenstraat 41, 0472 92 32 97
Lagere afdeling B, Potentestraat 28, 0472 92 30 89
Basisschool afdeling B, Palingstraat 34, 0472 92 32 17
Basisschool afdeling C, Blankenbergse Steenweg 219,
050 31 21 39
Basisschool afdeling C, Oostendse Steenweg 82, 0472 92 33 21
(kleuter), 0472 92 35 22 (lager)
basisschoolsintleosintpieters.slhd.be
- GO! Basisschool De Pannebeke afdeling De Stempel,
Karel Ledeganckstraat 3, 050 32 89 50
brugge-depannebeke.be
BIBLIOTHEEK
- Bibliotheek De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221, 050 44 66 86
dedijk.bibliotheek@brugge.be
Op dinsdag en woensdag open van 14.00 tot 18.00 uur, op vrijdag
van 15.00 tot 19.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
GEMEENSCHAPSWACHT
Gino Janssens
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SINT-PIETERS
15,78 km²
Sint-Pieters heeft een oppervlakte van 15,78 km².

4.834

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

Deze buurt telt 4.834 brievenbussen.

7.750
Er wonen 7.750 mensen.

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

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

Sint-Pieters heeft een goed draaiend Hoplrnetwerk. Surf naar hoplr.com om je aan
te melden. Vul je straat en stad in en kom
meteen in contact met jouw omgeving.
www.brugge.be/buurtaandebeurt
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EUROPEES PROJECT
AGE’IN VERBINDT BRUGSE BUURTEN
Stad Brugge en OCMW/Mintus willen een goed uitgedacht, breed gedragen en interactief buurtbeleid
met bijzondere aandacht voor welzijn, samenleven,
zorg en gezondheid. Om die reden ontwikkelde de
Stad met enkele Europese partners AGE'IN. Dit
project, gedragen door professionelen, gemotiveerde vrijwilligers en geëngageerde burgers, legt
de focus op buurtgericht werken rond sociaal geïsoleerde ouderen.
AGE’IN wordt voor 60% gesubsidieerd binnen het
Europese 'Interreg Va 2 zeeën'-programma. Stad
Brugge ontvangt een bedrag van 115.472,88 euro
op een totaalbedrag van 288.682,20 euro. OCMW
Brugge heeft een projectbudget van 581.354,50 euro
waarvan 60% gesubsidieerd wordt en ontvangt hiervoor 232.541,80 euro.
Dankzij deze middelen kan Brugge twee kwetsbare
(piloot)buurten ondersteunen met de hulp van twee
buurtverbinders. Zij zullen de verschillende partners in de buurt samenbrengen en hen helpen om
acties en initiatieven op te zetten. De doelstellingen
van het bestaande actieplan ‘Vierkant tegen eenzaamheid’ worden daarbij verder uitgewerkt en verruimd met het verhogen van de levenskwaliteit, de
aanpak van de omgeving en het creëren van veilige,
warme en solidaire openbare ruimtes.
Sinds september is Dirk Van Grembergen (links op
de foto) buurtverbinder in Sint-Pieters. In de binnenstad (Sint-Anna/Langestraat) is dat Karel Meuleman (rechts op de foto). Beiden zullen ook een
aanspreekpunt zijn voor thema’s zoals welzijn, samenleven, zorg en gezondheid. Bij het uitvoeren van
hun taken kunnen Dirk en Karel alle hulp gebruiken.
Neem dus zeker contact op als je hen een handje
wilt toesteken.

Het AGE’IN-project gaat feestelijk van
start met een kick-off-evenement in SintPieters. Daar zal de mobiele cultuurzaal
De Belgiek neerstrijken van vrijdag 11 tot
en met zondag 13 oktober. Er staan allerlei activiteiten op de planning en iedereen
is welkom.

dirk.vangrembergen@brugge.be
karel.meuleman@mintus.be
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MANTELZORGCAFÉS IN DIENSTENCENTRA BRENGEN LOTGENOTEN SAMEN

In lokaal dienstencentrum Ter Leyen in Assebroek ging twee jaar geleden het Mantelzorgcafé van start: een maandelijks ontmoetingsplatform voor mensen die zich vrijwillig ontfermen over zorgbehoevende
familieleden, vrienden of buren. Inmiddels vinden er al Mantelzorgcafés plaats in vier dienstencentra. Mensen kunnen er hun hart luchten,
zich ontspannen en informatie en ondersteuning krijgen.
In Brugge ontvangen 2.500 mensen een mantelzorgpremie, maar het
totale aantal mantelzorgers ligt waarschijnlijk hoger; in heel Vlaanderen
zijn het er naar schatting 600.000. Deze mensen doen dit meestal zonder
er veel bij na te denken, uit liefde of plichtsbesef, maar vroeg of laat stellen ze vast dat de emotionele en praktische belasting niet min is.
De Brugse lokale dienstencentra verliezen kwetsbare Bruggelingen niet
uit het oog. Ze hebben de voorbije jaren tal van initiatieven opgezet. “We
willen ook mantelzorgers meer ondersteunen en startten daarom twee
jaar geleden met een eerste Mantelzorgcafé in lokaal dienstencentrum
(LDC) Ter Leyen in Assebroek”, vertelt Celien Hongenaert, centrumverantwoordelijke van LDC Ten Boomgaarde. “Om nog meer mensen te kunnen bereiken, spreiden we het initiatief nu over de hele stad en organiseren we sinds kort ook Mantelzorgcafés in ontmoetingscentrum Den Dijk
in Sint-Pieters (dat binnenkort verhuist naar Den Heerd), en de dienstencentra Ten Boomgaarde in Sint-Michiels en Den Breydel in Sint-Andries.”

aangeven welke activiteiten ze willen ondernemen. De programmatie
is flexibel”, benadrukt Celien.
Het Mantelzorgcafé in Brugge kwam er op initiatief van Stéphanie
Theuninck, Els Verstraete (centrumverantwoordelijke van LDC Ter
Leyen) en het sociaal innovatiebureau iDROPS. Ze kregen de steun
van Kom op tegen Kanker. iDROPS zette het project op en rolt het
onder de noemer ‘De Mantelzorghub’ uit over heel Vlaanderen.
“De mensen van iDROPS vertelden ons dat het niet eenvoudig is om
iets als een Mantelzorgcafé uit de grond te stampen in een stedelijke omgeving. In een kleinere gemeente is het gemakkelijker om
de gewenste doelgroep te bereiken, misschien omdat de sociale samenhang er groter is”, zegt Stéphanie. “Daarom organiseren wij onze
Mantelzorgcafés op buurtniveau.”

DEELNEMERS BEPALEN DE AGENDA
Het Mantelzorgcafé in Ter Leyen begon als een informele en relaxte
ontmoetingsgelegenheid. “Maar vooral op vraag van de deelnemers
gingen we de maandelijkse bijeenkomsten organiseren rond thema's.
Vroegtijdige zorgplanning, rouwverwerking en de psychologische belasting die bij mantelzorg komt kijken, kwamen al aan bod”, zegt Stéphanie
Theuninck, verantwoordelijke voor de dienst ‘Langer thuis in eigen huis’
van de dienstencentra.

OOK JONGERE MANTELZORGERS WELKOM
De dienstencentra stellen vast dat de deelnemers dankbaar zijn voor
de kans om even uit hun ‘zorgbubbel’ te stappen en bij lotgenoten te
vertellen wat op hun lever ligt, zonder dat er een oordeel wordt geveld.
“Het is belangrijk om mantelzorgers ervan bewust te maken dat ze effectief mantelzorgers zijn. Dat betekent dat ze een groot en waardevol
engagement zijn aangegaan en dat ze ondersteuning kunnen krijgen”,
zegt Celien. “Het gaat om een heel diverse groep mensen die we in al
hun verscheidenheid ook graag in onze Mantelzorgcafés zouden zien.
Het idee leeft dat onze dienstencentra er enkel zouden zijn voor senioren, maar dat klopt niet. Op de vier locaties willen we absoluut ook
jongere mantelzorgers bereiken.”
Om zoveel mogelijk mensen naar de Mantelzorgcafés te krijgen, vinden ze zowel ’s morgens, ’s middags als ’s avonds plaats. “We hebben
de voorbije twee jaar veel geleerd uit de positieve ervaringen met het
eerste Mantelzorgcafé. Met de uitbreiding van het aantal locaties en de
programmatie hopen we dat de Mantelzorgcafés veel Bruggelingen zullen bereiken die belangeloos voor anderen zorgen”, besluit Stéphanie.

Niet dat die thema’s per bijeenkomst strak afgelijnd zijn: vaak maken
ze het gewoon gemakkelijker om een gesprek op gang te brengen.
Dat kan uiteindelijk over van alles gaan. Er wordt ook al eens gewandeld, aan yoga gedaan, gekookt … “De deelnemers mogen zelf

www.dienstencentra-brugge.be
www.mantelzorghub.be
050 32 78 95
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT
De volgende organisaties zijn op zoek naar geëngageerde
vrijwilligers. Misschien zit er iets bij voor jou?
BUDDY
Binnenstad is een warme en betrokken organisatie waar
vrijwilligers een grote meerwaarde zijn en een stem krijgen. Binnen de CANO-werking kun je heel wat betekenen.
Ga aan de slag als buddy van adolescente meisjes (samen
sporten, een dierenopvangcentrum bezoeken …), als activiteitenbegeleider (op dinsdagavond) of als steunfiguur.
Binnenstad
Kimberly Neirinck
0490 64 82 37
kimberly.neirinck@binnenstad.be
HUIZENJAGER
Je zoekt huizen voor erkende vluchtelingen. Samen met het
OCMW krijg of geef je een opleiding over het zoekproces
naar gepaste en betaalbare woningen, maak je gebruik van
het WoonCafé of werk je erin, contacteer je verhuurders in
naam van kandidaat-huurders, spreek je af voor de bezichtiging van de woning …
Huizen Van Vrede
Philip Beuckels
0485 42 28 52
philip.beuckels@gmail.com
VORMINGSMEDEWERKER
Het CGSO geeft vormingen en workshops over relaties en
seksualiteit. Wil je samen met andere vrijwilligers op een
open, speelse en positieve manier vormingen geven aan
groepen in scholen en jeugdverenigingen? CGSO biedt coaching, intervisie en vorming, inspraak, een vrijwilligersvergoeding en een vrijwilligersverzekering.
CGSO
Cindy Ramon
0493 44 42 58
cindy.cgsobrugge@gmail.com
OP ZOEK NAAR MEER VRIJWILLIGERSWERK?
SURF NAAR
WWW.BRUGGE.BE/VRIJWILLIGERSWERK EN
MAAK EEN PROFIEL AAN. ZO BLIJF JE OP DE
HOOGTE VAN DE RECENTSTE VACATURES.
VRIJWILLIGERSCENTRALE,
KRAANPLEIN 6, 8000 BRUGGE
VRIJWILLIGERSCENTRALE@BRUGGE.BE
050 44 82 22

VRIJWILLIGERSFILM
Naar aanleiding van de Internationale dag van de Vrijwilliger (op donderdag 5 december) zijn de Brugse vrijwilligers
ook dit jaar welkom in Cinema Lumière voor een ontspannende filmvertoning.
De vrijwilligers mochten zelf hun keuze bepalen op de
Facebookpagina van de Vrijwilligerscentrale. De keuze viel
op de Franse film ‘Demain tout commence’. Er zijn vier vertoningen: op dinsdag 3 (20.00 uur), woensdag 4 (14.00 en
20.00 uur) en donderdag 5 december (20.00 uur).
Inschrijven kan tot en met donderdag 31 oktober. Dit doe je
via de vrijwilligersverantwoordelijke van je organisatie. Geef
hem of haar deze inschrijvingslink door:
www.brugge.be/inschrijvenvrijwilligersfilm2019.
Cinema Lumière, Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge
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EN PLOTS KLINKT EEN ROOKMELDER
ALS MUZIEK IN DE OREN
GRATIS RENOVATIESCAN VOOR EIGENAARS,
BEWONERS EN VERHUURDERS
Wil je je woning energiezuiniger maken maar weet je niet goed waar
te beginnen? Vervang je eerst je ramen of isoleer je toch beter eerst je
dak? Is je verwarmingsketel aan vervanging toe? Wil je meer weten over
renovatiepremies?
Stad Brugge geeft elke Bruggeling de mogelijkheid om een gratis renovatiescan van zijn woning te laten uitvoeren. Dat gebeurt in samenwerking met De Schakelaar, een vereniging van het Brugse OCMW.
De gratis renovatiescan is er niet enkel voor eigenaars en bewoners,
maar ook voor verhuurders. Wie een woning verhuurt, kan bovendien
interessante premies krijgen voor het uitvoeren van energiebesparende werkzaamheden.
Je kunt een afspraak maken met een energiedeskundige van De Schakelaar. Die komt bij je thuis en bekijkt met jou alle mogelijke energiebesparende aanpassingen. Hij maakt een overzicht van de belangrijke
ingrepen en stelt een stappenplan op met de uit te voeren werkzaamheden. De energiedeskundige begeleidt je ook bij het aanvragen van
offertes en premies.
De Schakelaar, Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
050 32 74 13
info@deschakelaar.be

Een rookmelder: een overbodige luxe die een irritant geluid maakt? Als
je de kans krijgt om bij brand jezelf en je gezin in veiligheid te brengen,
dan klinkt dat irritante geluid gegarandeerd als muziek in de oren.
HANG ROOKMELDERS …
Brand verwoest niet alleen woningen, maar ook levens … Meer nog dan
het vuur maakt vooral de rook slachtoffers. Rook verspreidt zich razendsnel en vooral ’s nachts is de kans groot dat je de brand te laat
opmerkt. Plaats dus rookmelders en bescherm jezelf en je gezin tegen
de gevaren van brand. Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders sowieso
verplicht in elke woning in Vlaanderen.
… EN REGISTREER ZE
Hangen er al rookmelders in je woning of heb je ze net geïnstalleerd?
Registreer ze dan op hangrookmelders.be en maak kans op een Beats
hoofdtelefoon of een Spotify Premium maandabonnement.
www.hangrookmelders.be
www.zone1.be/brandpreventietips
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VEILIGE LEEFGEWOONTEN VOORKOMEN INBRAAK
Naarmate de dagen korter worden, stijgt de kans op inbraken. Je kunt
zelf maatregelen nemen om een inbraak te voorkomen. Dat hoeft helemaal niet duur te zijn. Veilige leefgewoonten zijn de belangrijkste en
goedkoopste vormen van inbraakpreventie.

maken. Bewaar waardevolle goederen dus uit het zicht. Neem een foto
van voorwerpen met een grote (emotionele) waarde en bewaar de gegevens ervan. Zet werkmateriaal en ladders in een afgesloten ruimte of
maak ze vast met een stevig fietsslot. Alles wat je buiten bewaart, kan
tegen je worden gebruikt.

BEWOONDE INDRUK
Inbrekers gaan op zoek naar woningen waarvan de bewoners afwezig
zijn. Zorg er dus voor dat je woning een bewoonde indruk geeft. Dat kan
door bijvoorbeeld een lamp te laten branden met een tijdschakelklok.
Zorg ervoor dat het licht buiten zichtbaar is.
Je haalt overdag ook best je rolluiken op. Vermeld je afwezigheid nooit
op sociale media en hang geen briefje aan de voordeur.
Ga je op vakantie? Vraag aan een buur om je brievenbus te ledigen, de
tuin te onderhouden en een wagen op je oprit te plaatsen. Je kunt ook
gratis afwezigheidstoezicht vragen aan de lokale politie.

WEES SOCIAAL
Elk meekijkend oog is van belang. Een inbreker wil uiteraard niet opgemerkt worden. Houd je woning daarom zichtbaar en snoei regelmatig.
Zorg ook voor voldoende (automatische) buitenverlichting. Laat niet zomaar iedereen binnen. Wees op je hoede voor mensen die aanbellen om
de meterstanden op te nemen. Ken je je buren? Spreek regelmatig met
hen en geef hen je telefoonnummer.

GOED AFSLUITEN
Een goed slot helpt enkel als het werkelijk gesloten is. Sluit dus steeds
alle sloten volledig en laat de sleutel nooit op het slot zitten. Een dief
vindt altijd manieren om die zelf om te draaien. Ook tuinpoortjes moet
je sluiten. Zo kan een dief niet zomaar rond je woning wandelen. Zet ramen enkel op kiepstand als je thuis bent, maar niet als je slaapt. Sluit je
garagepoort als je niet thuis bent of als je in de tuin werkt. Wacht steeds
tot je automatische poort volledig gesloten is wanneer je de woning verlaat. Een sleutel onder de deurmat leggen, is zeker geen goed idee. Zo
maak je het een inbreker wel heel gemakkelijk.
BEPERK DE BUIT
Inbrekers zijn vooral geïnteresseerd in juwelen en cash. Bewaar dus zo
weinig mogelijk contant geld in huis en betaal zoveel mogelijk digitaal.
Verleid een potentiële inbreker niet door van je woning een etalage te

MELDEN
Neemt een onbekende foto’s van een huis in de straat? Zijn er sporen van een inbraakpoging? Meld verdachte zaken steeds bij de politie.
Voor niet-dringende oproepen kun je rechtstreeks telefoneren naar de
Brugse lokale politie op 050 44 88 44. Voor dringende politiehulp bel je
het nummer 101. Met de gratis app ‘112BE’ (downloaden via de Play of
App Store) kun je nog efficiënter de hulpdiensten bereiken.
ADVIES DIEFSTALPREVENTIE
Naast veilige leefgewoonten is ook de inbraakweerstand van je ramen,
deuren en sloten belangrijk. Als inwoner van Brugge krijg je van de
diefstalpreventie-adviseur gratis en vrijblijvend informatie en advies op
maat. De contactgegevens vind je hieronder.
brugge.be/diefstalpreventie
diefstalpreventie@brugge.be
050 44 88 86
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POLITIE BRUGGE ZOEKT DRINGEND TIEN INSPECTEURS
De Brugse politie werft tien nieuwe politie-inspecteurs aan.
Wie interesse heeft om bij de politiezone Brugge aan de slag
te gaan, kan zich nog tot eind oktober inschrijven voor een
apart en versneld selectietraject.
Een essentieel onderdeel van de politieopleiding is een reeks
redeneer- en taaltesten, psychologische toetsen en fysische
proeven. Die worden in Brussel georganiseerd door de dienst
Rekrutering en Selectie van de geïntegreerde politie. Voor de
rekrutering slaan de lokale en federale politie immers al jaren
de handen in elkaar.
Als je voor deze proeven slaagt, mag je een opleiding volgen
aan de politieschool in je eigen provincie. Normaal gezien
heb je na een jaar studeren een politiediploma op zak, maar
je weet niet waar je vervolgens zult terechtkomen. Wie dus in
de West-Vlaamse Politieschool afstudeert, moet misschien ver
van Brugge aan de slag. Tijdens je studieperiode kun je via de
zogenaamde ‘mobiliteit’ de vacatures bij de federale en lokale
politie bekijken en solliciteren.
PERSONEELSTEKORT
In Brugge kampt de politie al een tijdje met een personeelstekort. Wie afstudeerde aan de politieschool en op een werkplek
in Brugge hoopte, werd vaak door de federale overheid ingezet
in Brussel, Antwerpen of Gent, of in een meldkamer van de federale politie. Als derde grootste politiezone in Vlaanderen met
bijzonder veel uiteenlopende opdrachten, is het personeelstekort in de Brugse politiezone goed voelbaar en dus maakt het
korps extra budget vrij voor bijkomende aanwervingen. Hierbij
mikt de Brugse lokale politie zowel op schoolverlaters als op
energieke mensen die een carrièreswitch overwegen.
FAST TRACK
Bovenop de gewone selectieprocedure loopt er nu een bijzonder traject waarvoor maximum 124 geïnteresseerden kunnen
inschrijven. Wie in aanmerking komt, kan tussen maandag 2 en
vrijdag 13 december alle proeven doorlopen. Deze ‘fast track’procedure is een grote troef, aangezien de testen normaal gezien over verschillende maanden worden verspreid.
Wie voor alle testen slaagt, kan in april 2020 starten in de WestVlaamse Politieschool (WPS) in Zedelgem. Je moet er wel voor
zorgen dat je in de top tien van de selectie belandt. Tijdens de
opleiding word je maandelijks vergoed. Wie een jaar later, in
april 2021, afstudeert, kan meteen starten in Brugge. De hele
opleiding wordt betaald door Politiezone Brugge. De enige
voorwaarde is dat je 8 jaar bij het Brugse korps blijft werken.

Interesse? Meer info op work.politiebrugge.com,
via work@politiebrugge.be of op 050 47 29 47.
De deadline voor alle inschrijvingen is
dinsdag 29 oktober 2019.

www.politiebrugge.be
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GREAT BRUGES MARATHON OP 20 OKTOBER
Op zondag 20 oktober vindt de derde editie plaats van de Athora Great Bruges Marathon.
Deze wedstrijd, dwars door Unesco Werelderfgoed, blijft vele (internationale) lopers en
wandelaars aanspreken. Voor de eerste editie in 2017 zakten al heel wat buitenlandse
deelnemers af naar onze stad en die trend zet zich door. Op dit moment komt 44% van
de deelnemers uit andere landen, maar er worden ook heel wat mensen uit de eigen
regio aan de start verwacht.
VOOR LOPERS, WANDELAARS EN FOODIES
De Athora Great Bruges Marathon is er ook voor wandelaars. Voor de geoefenden onder
hen is er de Athora Great Bruges 21K Walk. Voor wie deze 21 kilometer wandelen iets te
veel vindt, is er de Family Walk: een schitterende wandeling van 8 kilometer in en langs
de meest iconische en idyllische plaatsen in hartje Brugge.
De Athora Great Bruges Marathon is een marathon met een culinair tintje, want aan de
finish op de Markt staat een unieke foodmarket.

Z

passage 10
Blankenberge
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i t ke r ke
Uitkerke
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STARTTIJDEN
De start ligt voor alle deelnemers op het Guido Gezelleplein. In tegenstelling tot de vorige
editie worden de marathon en de halve marathon samen op gang geschoten om 10.00
uur. Om 10.30 uur weerklinkt het startschot voor de 21K walk en de Family Walk.
PROGRAMMA
zaterdag 19 oktober
10.00 tot 18.00 uur: afhalen startnummers in de Stadshallen, Belfort, Markt
zondag 20 oktober
7.00 tot 10.30 uur: afhalen deelnamepakket en start daginschrijvingen in de Stadshallen, Belfort, Markt
10.00 uur: start Athora Great Bruges Marathon & Athora Great Bruges Half Marathon
(Run)
10.30 uur: start Athora Great Bruges 21K Walk (21 km) & Athora Great Bruges Family
Walk (8 km)

Zuienkerke

VERKEERSHINDER
Hiernaast vind je het parcours van de wedstrijden met daarbij de uren waarop er hinder
is voor de bewoners van de desbetreffende zones. De aangegeven timing omvat de volledige opbouw, de wedstrijdpassage en de opkuis en afbraak met een te verwachten
impact op de mobiliteit. De Stad, de politie en de organisatie stellen alles in het werk om
de wegen zo snel mogelijk weer vrij te geven.

Specifiek voor Dudzele en Koolkerke beveelt de organisatie de volgende aanrijroutes aan:
bereikbaarheid Dudzele:
* Zuidelijk deel tot aan Herdersbruggestraat via Koolkerkse Steenweg –
Ronsaardbekestraat – Dudzeelse Steenweg;
* Noordelijk deel tot aan Sint-Lenardsstraat via Damse Vaart-Zuid – Damse
Vaart-Oost – Monnikeredestraat (Oostkerke) – Sint-Kwintensstraat – Hoekestraat – Eienbroekstraat – Oostkerkestraat – Koolkerkse Steenweg – Dudzeelse Steenweg – Damse Steenweg – Amaat Vynckestraat.
bereikbaarheid Koolkerke:
* Zuidelijk deel tot aan Gemeneweidestraat via Koolkerkse Steenweg;
* Noordelijk deel tot aan Arendstraat via Damse Vaart-Zuid – Damse VaartOost – Monnikeredestraat (Oostkerke) – Sint-Kwintensstraat – Hoekestraat – Eienbroekstraat – Oostkerkestraat – Koolkerkse Steenweg Brugse Steenweg.

www.athoragreatbrugesmarathon.com
www.facebook.com/Great-Bruges-Marathon
De Athora Great Bruges Marathon is een organisatie van Golazo sports in samenwerking met Stad Brugge.

Meetkerke
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Knokke-Heist
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Koolkerke
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passage 9.30-16.00 uur
Ronselarestraat

Dudzeelse Steenweg

Koolkerke
Koolkerke
Brugse Steenweg

Op zondag 10 november kun je weer Brugges
geheimen ontdekken op loopschoenen. Die
dagVivenkapelle
vindt de zesde editie van de Urban Trail
plaats. Op de route staan heel wat interessante gebouwen die je al lopend kunt verkennen.
De start ligt op de Markt, de finish op de Burg.

Dudzeelse Steenweg

Noorweegse Kaai

Sint-Pieters
Komvest

Langerei

Info en inschrijvingen:
www.sport.be/bruggeurbantrail/2019/nl

Kruisvest

S in t - Kru is
Sint-Kruis
Spiegelrei

ﬁnish
Markt
start
Dijver

URBAN TRAIL OP
10 NOVEMBER

Let op: online inschrijven is mogelijk tot zaterdag
9 november om 23.59 uur, of tot de inschrijvingslimiet
is bereikt.

Kazernevest

S
i j s el e
Sĳsele

Begijnhof

Sint-Andries
Assebroek
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1 JAAR BEWEGEN OP VERWIJZING
MEER DAN 100 TEVREDEN DEELNEMERS
EN NIEUWE WEBSITE
In 2018 startte in Brugge ‘Bewegen op Verwijzing’ (BOV). Uniek aan dit
project is dat artsen volwassenen met bepaalde noden of bewegingstekorten doorverwijzen naar een beweegcoach. Die werkt samen met
de deelnemer een laagdrempelig en budgetvriendelijk beweegplan op
maat uit.

SPORTINNOVATIECONGRES
4 SCENARIO’S VOOR SPORT IN DE TOEKOMST
17 OKTOBER | BRUGGE

DERDE SPORTINNOVATIECONGRES
SPORT VLAANDEREN

Het Sportinnovatiecongres op donderdag
17 oktober in Sport Vlaan#SPORTERSBELEVENMEER
deren Brugge zet sporten in de toekomst centraal. Hoe krijg je meer
mensen kwalitatiever, langer en vaker aan het sporten? Hoe zal sport
er in de toekomst uitzien? Waar, wanneer en met wie zullen we sporten?
Welke sportclubs zijn het meest `futureproof'? Welke plaats zal technologie innemen in de sport?
Tijdens het congres komen sportevoluties en -trends aan bod. Er zijn
boeiende inspiratiesessies, internationale masterclasses, praktische
workshops, interactieve panelgesprekken, een netwerkmoment en een
unieke gelegenheid om sport in de toekomst te beleven.
DANKZIJ TECHNOLOGIE BELEVEN SPORTERS MEER
Sport Vlaanderen wil de sportsector ervan overtuigen dat het digitale,
gamification en virtual reality boeiende manieren zijn om mensen aan
het sporten te krijgen. Dat gebeurt onder meer in de VR-sportscube in
de Sportinnovatiecampus in Brugge. De reacties van de mensen die er
komen sporten zijn alvast zeer positief.
Sport Vlaanderen Brugge, Nijverheidsstraat 112, 8310 Assebroek
www.sport.vlaanderen/sportinnovatiecongres

ONTMOETING EN BEWEEGZOEKERTJES OP TREFDAG
Om het eerste jaar van het project ‘Bewegen op verwijzing’ in Brugge
te vieren, organiseerden de Kinekring Noord–West-Vlaanderen en de
opleiding Sport en bewegen van Howest op 20 mei een trefdag voor alle
deelnemers van het BOV-project, met steun van de subsidie ‘Brugge
Sport 2019’ van Stad Brugge. De succesvolle namiddag bestond uit een
activiteit aan de Sint-Pietersplas en een evaluatiemoment. Daarnaast
kregen de deelnemers de kans om een beweegbuddy te vinden.
1 JAAR, 100 COACHINGTRAJECTEN, HOGE TEVREDENHEID
Er werd ook bekendgemaakt dat het project al meer dan honderd deelnemers begeleidt in het Brugse. Zij gaven meer dan 8/10 aan hun begeleiding en vordering. Coaches Dieter en Pieter zijn alvast tevreden:
“Of je in een dipje zit, overgewicht of diabetes hebt of gewoon een extra
duwtje in de rug wilt, iedereen is welkom”.
ONTWIKKELING VAN DE BOV BRUGGE WEBSITE
Om de deelnemers, huisartsen en doorverwijzers te ondersteunen,
werd in september www.bovregiobruggeoostendeveurne.be voorgesteld. Wil je weten wie de ‘Beweeg Op Verwijzing’-coaches zijn, hoe je
je huisarts kunt inschakelen en wat de lage kost is (Stad Brugge ondersteunt financieel mee via de Sport AXI-bonnen)? Surf dan zeker naar
deze website. Je vindt er ook twee filmpjes: eentje over wat ‘Bewegen
Op Verwijzing’ inhoudt en eentje met getuigenissen van deelnemers.
Het project ‘Bewegen op Verwijzing’ loopt nog tot eind 2020.
www.bovregiobruggeoostendeveurne.be
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KICK-OFF
TURBO – het platform voor ondernemende
jongeren in Brugge – pakt samen met zijn
Kortrijkse tegenhanger SPURT uit met een
ferme Kick-Off op vrijdag 11 oktober. Ondernemende jongeren en student-ondernemers
uit de Provincie West-Vlaanderen krijgen dan
de volle aandacht. Tegelijkertijd is dit het
startschot voor een nieuw TURBO-werkjaar.

WEEK VAN DE FAIR TRADE
De Week van de Fair Trade (nog tot en met zaterdag 12
oktober) zoomt in op eerlijke handel in onze stad. Deze
jaarlijkse campagne zet in het hele land fairtradeproducten in de kijker, ook in Brugge. Daarover las je
al in de Herfstagenda van het Stadsmagazine.
Op zaterdag 12 oktober kun je nog deelnemen aan
een ‘Eerlijke Mode Shoppingtour’ door de Brugse
binnenstad of een demonstratie faire chocolade (met
proevertjes) bijwonen bij de Brugse chocolatiers.
Fair Trade is meer dan koffie en bananen. Ga de uitdaging aan en vul je winkelkar deze week helemaal
eerlijk. Fairtradeproducten vind je immers in elke
supermarkt. Ze zijn gemakkelijk te herkennen aan
de logo’s.
De Week van de Fair Trade is ook de ideale gelegenheid om jezelf te trakteren op een reep (h)eerlijke
Sjokla, de op-en-top faire Brugse stadschocolade.
De verkooppunten staan op www.brugge.be/sjokla.
www.brugge.be/fairtrade
noordzuiddienst@brugge.be
050 44 82 44

De Kick-Off start om 16.00 uur en strijkt samen met radiozender Studio Brussel neer op
het voorplein van het Concertgebouw, waar
live radio wordt gemaakt. Diverse startups
krijgen er een forum, experten staan jongeren met goesting in ondernemen te woord en
beantwoorden hun vragen over het opstarten
van een eigen zaak. Voor het slotevent gaat
het richting Kamermuziekzaal van het Concertgebouw. Robin Geers en Jeroen De Wit
(oprichter van softwarebedrijf Teamleader)
geven er een 'Start-up Survival’-presentatie,
gebaseerd op het gelijknamige boek dat ze
samen schreven. Inspiratie voor dit boek haalden ze uit gesprekken met maar liefst vijftig
verschillende topondernemers en -investeerders. Yasmien Naciri laat haar licht schijnen
op sociaal ondernemerschap en vertelt hoe zij
eigenhandig aan de basis lag van het voordelige statuut van student-ondernemer.
De TURBO Kick-Off is een onderdeel van het
Start Me Up Fest, een initiatief van het Vlaams
Agentschap Innoveren & Ondernemen in vijf
provinciehoofdsteden. Deze campagne heeft
als doel de perceptie rond ondernemerschap
te verbreden.
Info en inschrijven: www.turbo.be
Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge
TURBO is een initiatief van Stad Brugge, VIVES, HOWEST,
KU Leuven Campus Brugge, Start&Go, Het Entrepot en De
Republiek. Met steun van Europees Fonds Voor Regionale
Ontwikkeling, VLAIO en Provincie West-Vlaanderen.
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Jeugd en Studenten
Leef je uit op de Kinderboerderij
In Kinderboerderij De Zeven Torentjes vinden dit jaar nog
enkele leuke activiteiten plaats:
zondag 13 oktober van 14.00 tot 17.00 uur
Kunstambachten van vroeger (wever, hout- en steenkapper, pottendraaier, juwelenontwerper, spinner, porseleinwerker ...).
Kinderen kunnen zelf ook een klein kunstwerkje maken.
Gratis.
woensdag 6 november van 14.00 tot 16.00 uur (Bioklas)
Boerderij van dichtbij: bietenlantaarn maken.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Inschrijven op www.vrijetijdbrugge.be/buitenbeentjes.
Deelnemen kost 2 euro.
woensdag 4 december van 14.00 tot 16.00 uur (Bioklas)
Boerderij van dichtbij: kaarsen maken.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Inschrijven op www.vrijetijdbrugge.be/buitenbeentjes.
Deelnemen kost 2 euro.
Kinderboerderij De Zeven Torentjes,
Canadaring 41, 8310 Assebroek
050 35 40 43
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Dag van de Jeugdbeweging
Brugge is trots op zijn jeugdbewegingen en dat wordt
gevierd op vrijdag 18 oktober, de Dag van de Jeugdbeweging. Kom om 6.30 uur in uniform naar de Balkonrotonde aan het Station (kant Sint-Michiels), word wakker
op de beats van de dj en vul je hongerige maag met een
gratis ontbijt. Het feest eindigt om 8.15 uur.
www.jeugddienstbrugge.be/dvdjb
jeugd@brugge.be
facebook.com/jeugddienstbrugge
instagram.com/jeugddienstbrugge
050 44 83 33

ONDERWIJSCHEQUES
SCHOOLJAAR 2019-2020
Het spookt op Kwibus
Tijdens de herfstvakantie griezelen kinderen van 4 tot en
met 15 jaar mee met de zombies en de vampiers op het
speelplein. Van maandag 28 tot en met donderdag 31 oktober bezorgen enthousiaste animatoren hen tussen 7.30
en 17.30 uur de spannendste vakantie. De locaties van
de vijf pleinen vind je terug op www.jeugddienstbrugge.
be/kwibus.
Vooraf inschrijven is niet nodig.
Een halve dag kost 2,5 euro, een volledige dag 5 euro.
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus
kwibus@brugge.be
facebook.com/kwibusbrugge
050 44 83 33

Naar school gaan kost geld. Met de onderwijscheques
ondersteunt OCMW Brugge al enkele jaren kwetsbare
gezinnen. Deze cheques zijn een manier om korting te
krijgen op de schoolkosten van je kind(eren).
Vanaf dit schooljaar worden er geen papieren cheques
meer verleend. Rechthebbende leerlingen krijgen voortaan automatisch een korting op de schoolfactuur. Alle
Brugse scholen zullen zelf controleren wie recht heeft
op de onderwijscheques door een folder mee te geven
naar huis. Als je rechthebbende bent, handelt het OCMW
de verdere administratie af met de school.
Meer informatie via de school van je kind(eren) of
bij de Opvoedingswinkel, Huis van de Bruggeling,
Frank van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
info@opvoedingswinkelbrugge.be
050 47 55 15
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AANBOD DRUGPREVENTIE VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Wil je werken rond drugpreventie op school? De Preventiedienst heeft
alles in huis om je daarbij te ondersteunen. Zowel beleidsmatig, preventief als op het vlak van begeleiding (voor leerlingen die gebruiken)
is er een aanbod.
VAST AANBOD
Gratis vorming voor onderwijspersoneel
In de Vrijwilligerscentrale
Woensdag 16 oktober: inzicht in de thematiek (productinformatie)
Dinsdag 12 november: omgaan met (vermoedens van) gebruik
Woensdag 27 november: het thema ‘drugs in de klas’
In Mijn Brugge
Dinsdag 11 februari: de basis over (problematisch) gamen (info
sessie)
Educatief theater voor leerlingen Join(t) Us
Maandag 27 januari (MaZ), dinsdag 28 januari (MaZ) en maandag
3 februari (Daverlo)
AANBOD OP VRAAG
Ondersteuning bij het schrijven of evalueren van
een Drugbeleidsplan op School (DOS);
Onderzoek naar het middelengebruik op jouw school en vergelijking met de Vlaamse cijfers met de VAD-Leerlingenbevraging;

PREVENTIE

Ontlening van de drugpreventiekoffer met gratis
lesmappen, educatieve spellen en de ‘dronkemansbrillen’;
Uitstap naar het Touwenparcours: volg
een actieve dag rond sociale vaardigheden;
Organiseren van een vormingsavond voor ouders;
Doorverwijzing van leerlingen naar de
vroeginterventieprojecten bij eerste gebruik;
Diverse brochures.
Voor het Buitengewoon Secundair Onderwijs is er een aangepast aanbod. Contacteer de Preventiedienst voor meer informatie.
Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge
Mijn Brugge, Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein, naast Huis van de Bruggeling), 8000 Brugge
MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
www.brugge.be/drugpreventie-voor-professionals in de brochure voor de sector onderwijs
Coördinator drugbeleid: iris.maertens@brugge.be of 050 44 80 68
De DrugLijn helpt je graag op weg. Bel 078 15 10 20 of skype, mail of chat via
www.druglijn.be. Je krijgt steeds een antwoord op maat, anoniem, objectief en
zonder te (ver)oordelen.

Aanbod tabak-,
alcohol- en
drugpreventie
voor het secundair
onderwijs

Schooljaar 2019-2020

brugge.be
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STAD AAN DE SLAG

Iris Maertens,
COÖRDINATOR DRUG- EN
ALCOHOLPREVENTIE
Iris is preventiecoördinator en werkt
vooral rond drug- en alcoholpreventie.
“Ik speel een verbindende rol tussen de lokale
organisaties die zich inzetten voor drug- en alcoholpreventie. Het is mijn hoofdtaak om de samenwerking tussen deze organisaties draaiende
te houden en het netwerk te versterken. We vullen
elkaar aan om drug-, gok- en alcoholproblematiek nog gerichter aan te pakken en we waken erover dat we alle doelgroepen optimaal bereiken.
Met onze partners zetten we ons in voor het welzijn en de gezondheid van onze inwoners en willen we het veiligheidsgevoel in onze stad verhogen. Het is verrijkend om met zo’n netwerk samen
te werken en om te zien hoe iedereen vanuit zijn
eigen perspectief dezelfde doelen nastreeft. Een
mooi voorbeeld is de campagne ‘Rij #ZAD: zonder
alcohol en drugs!’. Daarmee maken we samen
met de politie mensen ervan bewust dat naast alcohol ook drugs en sommige medicatie het rijgedrag negatief beïnvloeden.”

“Ik ben er trots op dat de Brugse
jongeren een voorbeeld willen
zijn voor hun leeftijdsgenoten”
“Uit het onderwijs, de bijzondere jeugdzorg en de
welzijnssector krijgen we veel vraag naar ondersteuning. Ook ouders en jeugdbewegingen doen
een beroep op ons. De belangrijkste boodschap is
steeds dat niks gebruiken de beste keuze is.
Er komen steeds nieuwe uitdagingen op mij af
en dat maakt mijn job zo boeiend. Ik blijf bijleren. Het is fijn om de resultaten te zien van onze
inspanningen. Ik ben er trots op dat de Brugse
jongeren een voorbeeld willen zijn voor hun leeftijdsgenoten. Hun betrokkenheid en inzet is zeer
groot. Dat is heel positief, want zij zijn een belangrijke doelgroep voor ons en het is een feit
dat jongeren het meeste gehoor geven aan mensen van hun eigen leeftijd."
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VIJFHONDERD JONGE VERKEERSAMBASSADEURS WILLEN INSPIREREN
Al enkele jaren bieden de Preventiedienst en de Brugse lokale politie
aan de Brugse basisscholen een jaaractieplan aan. In dat plan wordt
het vormingsaanbod rond verkeer en mobiliteit gegroepeerd in vijf clusters, waaronder ‘Aan auto’s zeg ik stop, strappen is top!’ (september),
‘Licht en Fluo, het ultieme duo.’ (oktober en november) en ‘Veilig in het
verkeer, hoe doe je dit ook alweer?’ (mei en juni). Het behandelen van
een cluster duurt een tot twee maanden.
De jaaractieplannen ondersteunen en verrijken bestaande verkeersinitiatieven in scholen. Ze geven ook extra inspiratie aan scholen die
verkeer en duurzame mobiliteit nog meer in de jaarwerking willen opnemen. Bij elke cluster in het jaaractieplan hoort een passend lied.
Bij de opstart in 2017 werden alle bestaande initiatieven van Stad Brugge
en de lokale politie in de jaaractieplannen opgenomen: de gratis fietscontroles op school, de organisatie van fietsexamens langs een permanent
bewegwijzerd parcours, de strapdag voor alle zesde leerjaren, de jaarlijkse verkeersubsidies voor scholen … Er werden ook nieuwe initiatieven
aan toegevoegd: de infosessies dodehoek voor alle zesde leerjaren, de
kennis- en ontmoetingsmarkt verkeer voor directies en verkeersgangmakers, en de eerste ‘Vicky en Thor’-award.
Deze nieuwe jaarlijkse verkeersprijs wordt uitgereikt aan de basisschool die het hoogst scoort in verkeersopvoeding en de meeste inspanningen levert voor de sensibilisering over een zo veilig mogelijke
schoolomgeving.
Net voor de start van dit schooljaar konden alle vijfde en zesde leerjaren
van Brugse scholen zich kandidaat stellen als verkeersambassadeur
van onze stad. Deze ambassadeurs engageren zich om met steun van

het stadsbestuur en de lokale politie een schooljaar lang een rolmodel
te zijn voor alle leerlingen in het verkeer. Samen met hun leerkracht en
de eigen verkeerswerkgroep op school ondersteunen zij acties die de
veiligheid in de schoolomgeving verhogen. Leerlingen van maar liefst
vijftien Brugse scholen uit het gewone basisonderwijs stelden zich kandidaat, met zowat vijfhonderd verkeersambassadeurs als resultaat.
Op de strapdag in september werd de aftrap gegeven van deze nieuwe
actie. Alle kandidaat-ambassadeurs kregen tijdens dit startmoment in
de binnenstad de nodige tips en uitleg van het stadsbestuur. Ze ontvingen
ook een hesje en een infobrochure als ondersteuning om te slagen in
hun voorbeeldrol.
Half oktober geeft in het Stadhuis minstens een vertegenwoordiger per
deelnemende klas een toelichting over het eigen klasplan. Zo horen alle
klassen van elkaar wat de concrete acties kunnen zijn. Stad Brugge en
de lokale politie zetten zich in om haalbare voorstellen en initiatieven te
ondersteunen. Elke deelnemende school ontvangt bovendien een gepersonaliseerde banner om aan de schoolingang te hangen.
Op het einde van dit schooljaar nodigen de Preventiedienst, de lokale
politie en de Jeugddienst alle deelnemers opnieuw uit voor een feestelijk slotmoment. Zo wil de Stad hen bedanken voor hun inzet als jonge
verkeersambassadeurs. Aan een van die scholen zal vervolgens de
tweede Brugse ‘Vicky en Thor’-award worden uitgereikt.
www.brugge.be/samenveilignaarschool
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WERKZAAMHEDEN IN DE KATELIJNESTRAAT
Sinds augustus zijn de nutsmaatschappijen aan het werk in de Katelijnestraat. Ze vernieuwen waar nodig gas-, water-, telefoon- en elektriciteitsleidingen om de heraanleg van de straat voor te bereiden. De start
daarvan is voorzien voor het voorjaar van 2020. Het wegdek en de riolen
zullen dan grondig worden vernieuwd.

Om de handelszaken en de woningen zo bereikbaar mogelijk te houden,
gebeurt de uitvoering van alle werkzaamheden in fasen. Per fase wordt
op weekdagen een bepaald gedeelte van de Katelijnestraat voor het verkeer afgesloten. Tijdens de weekends en in de kerstvakantie wordt de
straat volledig opengesteld voor het verkeer. Meer informatie over de
fasering van de werkzaamheden aan de nutsleidingen vind je op
www.brugge.be/openbare-werken.

brugge.be

AANPASSING PARKEERTARIEVEN
VANAF 1 JANUARI 2020
Vanaf 1 januari 2020 worden de tarieven voor zowel het straatparkeren
in de binnenstad als voor het parkeren in de publieke (ondergrondse)
parkings aangepast. De maximale duur van vier uur straatparkeren in
de binnenstad wordt behouden.
Met de hogere tarieven voor het straatparkeren wil het stadsbestuur het
langparkeren op straat ontmoedigen. Voor bezoekers die een langere
tijd willen parkeren, wordt zoveel mogelijk het gebruik van de publieke
parkings aangemoedigd. Daar worden de tarieven ook aangepast, maar
ze liggen beduidend lager dan de tarieven voor het straatparkeren. Meteen draagt dit bij aan het autoluwer maken van de binnenstad, een van
de doelstellingen van het beleidsprogramma.
De digitale parkeervergunning voor bewoners, zowel in de binnenstad
als in de blauwe zone deelgemeenten, en de bestaande voordeelformules (werknemerstarief, cursistentarief) veranderen niet.
VRAAG DE GRATIS PCARD BRUGGE AAN EN GENIET VAN 20% KORTING IN DE CENTRUMPARKINGS
Met het gebruik van de Pcard Brugge krijgen bezoekers 20% korting in
de centrumparkings Station, Zand, Pandreitje, Katelijne en Zilverpand.
Een bijkomend voordeel van deze kaart is het vermijden van wachtrijen
aan de betaalautomaat. Bovendien kan de Pcard worden gebruikt om
de parking in en uit te rijden zonder ticket. Nadien worden de parkeerkosten gefactureerd.
De gratis kaart is vanaf maandag 4 november te verkrijgen bij
Interparking, Hoefijzerlaan 12, 8000 Brugge, 050 33 90 30.
Surf naar www.pcard.be/brugge om de kaart online aan te vragen.

Wil je het hele plan bekijken? Surf naar www.brugge.be/plannen ->
centrum -> heraanleg Katelijne- en Arsenaalstraat of raadpleeg het in
het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge. Het Huis van de Bruggeling is open op maandag,
dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, op woensdag van 8.30 tot
20.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur.
Je kunt op drie manieren op de hoogte blijven van de werkzaamheden:
via de specifieke digitale nieuwsbrief (inschrijven op www.brugge.be/
inschrijven-nieuwsbrief-katelijne), via de algemene nieuwsbrief (inschrijven via www.brugge.be/nieuwsbrieven) of via het Stadsmagazine.

EEN NIEUWE STROSTRAAT
Sinds de tweede helft van augustus wordt er gewerkt in de Strostraat in
Brugge. Dit kleine straatje maakt de verbinding tussen de Jeruzalemstraat en de Sint-Annarei. Het wegdek lag er oneffen bij en ook de riolen
waren aan vervanging toe. Nadat alle wegbedekkingen werden weggenomen, gingen de nutsbedrijven aan de slag om hun leidingen te renoveren, gevolgd door werkzaamheden aan de riolering en de heraanleg.
Tegen vrijdag 1 november zal dit alles afgerond zijn. Vanaf dan beschikken de bewoners over een mooi vernieuwde straat.

NIEUW:
GRATIS ‘SHOP & GO’-UUR IN CENTRUMPARKING ZAND
Vanaf 1 januari 2020 kun je het eerste uur gratis parkeren
volgens het ‘shop & go’-principe. Wie minder dan 1 uur parkeert in de centrumparking Zand betaalt niets. Op die manier kun je snel een boodschap doen in de binnenstad tegen
een voordelig tarief.
Voor Pcard-houders die langer dan 1 uur parkeren, vervalt de
kost van het eerste uur.
Het uur gratis parkeren geldt enkel in parking Centrum Zand.
Deze parking situeert zich strategisch op de R30. Het is niet
de bedoeling om nog meer verkeer aan te trekken naar de
binnenstad. In de toekomst zal de centrumparking Zand uitgebreid worden naar 1.932 parkeerplaatsen. Dit betekent een
toename van 635 parkeerplaatsen.

www.brugge.be
Info parkeren: brugge@parkeren.be
Algemene info over mobiliteit: mobi@brugge.be
www.brugge.be/parkeren
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Coiseaukaai

Calvarie

Langerei

Jan van Eyck

TRAJECT GRATIS
CENTRUMSHUTTLE AANGEPAST

Biekorf
Markt
Zilverpand
Hof van Watervliet

‘t Zand
Concertgebouw

Door de werkzaamheden in de Katelijnestraat
volgt de gratis shuttledienst sinds 16 september
tot het einde van de volledige heraanleg een aangepast traject. De centrumshuttle zal via het Station, ’t Zand, Zuidzandstraat, Sint-Salvatorskerkhof,
Heilige-Geeststraat, Pijpersstraat, Mariastraat,
Oude Burg en de Wollestraat naar de Markt rijden.
De haltes ‘Barge’ (onder Hoge Katelijnebrug) en
‘Katelijne’ (aan de Academie) worden niet langer
bediend. Op ’t Zand komt een bijkomende halte.
De centrumshuttle rijdt elke dag tussen 7.20 en 19.00
uur tussen de randparking Lodewijk Coiseaukaai en
het Station (Kiss & Ride). Dit elke 20 minuten en volgens een vaste dienstregeling. Wie aan de rand woont
en in de binnenstad werkt of er een cursus volgt, kan
dus heel eenvoudig deze bus nemen. Ook shoppers
kunnen gemakkelijk opstappen aan het Station en
afstappen aan de haltes ‘t Zand, Hof van Watervliet
(Oude Burg) of de Markt. Een ritje is altijd gratis.
www.brugge.be/shuttlebus

K&R Station
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DYNAMISCHE BORDEN
AAN BRUGSE BRUGGEN

HOUD STOEP EN GOOT PROPER
SCHONE STAD, GELUKKIGE MENSEN

De bruggen over de ringvaart worden beheerd door de Vlaamse Waterweg. Om (auto)bestuurders in te lichten over de bruggen staan er verschillende dynamische borden in de omgeving ervan. Elk icoon op deze
borden heeft een specifieke betekenis:
1. Brugnaam in het groen met een pijl ernaast: de brug is open voor het
wegverkeer, de pijl geeft de richting aan waar de brug zich bevindt.

Het stadsbestuur vindt een propere stad belangrijk en rekent
ook op jouw medewerking. Elke Bruggeling moet volgens een
stedelijke richtlijn het voetpad en de goot voor zijn huis of handelszaak netjes houden. Wie het voetpad en de goot niet onkruid-, slijk-, sneeuw-, ijs-, zand- en afvalvrij maakt, riskeert
een boete.

Warande
2. Brugnaam in het oranje met een schip ernaast: de brug is open voor
het wegverkeer, maar zal binnenkort sluiten voor een aankomend
schip.

Warande
3. Brugnaam in het rood met verkeersbord A09: de brug staat omhoog
en is afgesloten voor het wegverkeer.

Warande

ZWERFVUIL RUIMEN
BRENGT (GELD) OP

4. Brugnaam in het rood met teller: de brug is terug aan het zakken. Als
de teller op nul staat, zal de brug weer open zijn voor het wegverkeer.

Warande

1:20

5. Brugnaam in het rood met verkeersbord C03: de brug is voor onbepaalde tijd afgesloten voor het wegverkeer.

Warande

Verenigingen, scholen en organisaties krijgen dankzij het
project ‘Operatie Proper’ een extra duwtje in de rug om
zwerfvuil duurzaam aan te pakken.
Drankblikjes, snoeppapiertjes, sigarettenpeuken … ontsieren
niet alleen het straatbeeld, ze belasten ook de natuur. Ook
jouw inzet maakt het verschil.
Het opruimen van zwerfvuil zit in de lift. Doe met jouw school,
vereniging of organisatie mee aan ‘Operatie Proper’ en zet je
een jaar lang in om de straat of buurt (voetpaden, bermen of
slootkanten) op te ruimen. In enkele stappen maak je een concreet actieplan, met een propere buurt als resultaat en een
fikse beloning erbovenop.
Deelnemen doe je door de Mooimakers-scan in te vullen op
mooimakers.be/operatie-proper.
Het stadsbestuur houdt van een ‘schoane’ stad. Jij toch ook?
www.brugge.be/oltiedschoane
www.zonderisgezonder.be
mooimakers.be/operatie-proper
ggod@brugge.be
050 44 80 66
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DEBUTANTE EMILY RUSKOVICH
WINT INTERNATIONAL DUBLIN
LITERARY AWARD 2019
DANKZIJ DE BRUGSE BIB
Op woensdag 12 juni
2019 kende de zeskoppige jury van de International Dublin Literary
Award haar literaire prijs
ter waarde van 100.000
euro toe aan Amerikaans debutante Emily
Ruskovich. De Openbare
Bibliotheek Brugge nomineerde eerder dit jaar
als enige bibliotheek
haar boek `Idaho' om in
aanmerking te komen
voor de prijs. Samen
met 140 andere boeken
(die door andere bibliotheken over de hele wereld
werden genomineerd) belandde ‘Idaho’ op de longlist. Uiteindelijk kende de jury de prijs toe aan het
debuut van Emily Ruskovich.
De bibliotheek heeft een traditie in het opbouwen
van een goede collectie en investeert de laatste
jaren intensief in het aan de man te brengen ervan. Niet alleen met literaire activiteiten, zoals
het boekenprogramma Lees Meer!, maar ook met
initiatieven zoals de leeslijsten voor het onderwijs
of De Leesbrigade. De Leesbrigade bestaat uit zes
bibliotheekmedewerkers die hun persoonlijke leestips delen. ‘Idaho’ werd begin februari 2018 al getipt door Els van de Leesbrigade. Het boek is ook
opgenomen in de leeslijsten voor het onderwijs.
Op de shortlist van de International Dublin Literary
Award prijkten naast ‘Idaho’ twee andere boeken
die door De Leesbrigade werden getipt: ‘Reservoir
13’ van Jon McGregor en ‘Home Fire’ van Kamila
Shamsie. Voor kwalitatieve leestips moet je dus bij
de Leesbrigade zijn.
Emily Ruskovich werd overdonderd door het
nieuws. Ze laat grote namen als George Saunders
en Mathias Énard achter zich. Met het gewonnen
bedrag zal ze tijd kopen om aan haar volgende
boek te werken. Met haar nominatie heeft de Openbare Bibliotheek Brugge een debuterend schrijver
dus extra kansen gegeven. Deze nominatie door
de Brugse bibliotheek werd in media wereldwijd
vermeld, van de Verenigde Staten over Afrika tot in
Indië en China. Op zaterdag 15 juni bracht de Ierse
ambassadrice Helena Nolan zelfs een bezoek aan
Hoofdbibliotheek Biekorf. Emily Ruskovich vermeldde de Brugse bib in haar bedankingsspeech.
www.brugge.be/bibliotheek/literatuur

TAALFEEST@BIB
Na een geslaagde eerste editie vorig
jaar, pakt de bib op zaterdag 16 november voor de tweede keer uit met een
Taalfeest. Dit feestelijke evenement
slaat een brug tussen het Nederlands
en de verschillende thuistalen die in
onze stad worden gebruikt.
Verwacht je tussen 10.00 en 17.00 uur
aan meertalige voorleesmomenten,
taalspelletjes en voordrachten. Het volledige programma vind je vanaf half oktober op de website van de bibliotheek.

ONTDEK DE NIEUWE
LEESLIJSTEN VAN DE BIB
De collectievormers van de Openbare
Bibliotheek Brugge stellen om de twee
jaar nieuwe leeslijsten samen voor de
drie graden van het secundair onderwijs. Op die manier willen ze leerkrachten ondersteunen om te werken aan
leesbevordering in de klas.
Met 144 titels per lijst vindt elke leerling ongetwijfeld een boek dat bij hem
of haar past. Van vlot leesbare boeken
tot veeleisende literaire werken, van
griezel en fantasy tot klassiekers: er is
voor elk wat wils. Elke leerkracht die
in Brugge lesgeeft, kan de lijsten voor
zijn of haar klas(sen) gratis bestellen.
Zij moeten enkel het formulier invullen
op www.brugge.be/leeslijsten-2019 en
aangeven hoeveel lijsten ze voor welke
graad willen bestellen. De lijsten staan
ook online, op dezelfde link.
www.brugge.be/leeslijsten-2019

Deelnemen is gratis. Inschrijven is niet nodig.
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3,
8000 Brugge
www.brugge.be/bibliotheek

GROTE BOEKENVERKOOP
De bib verkoopt boeken, cd’s en dvd’s
die in de loop van het jaar uit de collectie verdwenen. Romans, thrillers,
fantasyboeken, jeugdboeken, strips,
films, muziek, tijdschriften, informatieve boeken en anderstalige romans:
je vindt het er allemaal. De boeken
worden voortdurend aangevuld. Je
hoeft dus niet noodzakelijk op vrijdagochtend te komen om mooie vondsten
te doen.
De Grote Boekenverkoop vindt plaats
op vrijdag 25 (van 9.30 tot 19.00 uur) en
zaterdag 26 oktober (van 9.30 tot 17.00
uur) in Theaterzaal Biekorf.
Theaterzaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8, 8000
Brugge
In samenwerking met de Vrienden
van de Biekorfbibliotheek vzw
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150 JAAR
KONINKLIJKE
STADSSCHOUWBURG
BRUGGE:
FEEST EEN HEEL
CULTUURSEIZOEN MEE
Dit cultuurseizoen geeft Cultuurcentrum Brugge met tal
van partners een waanzinnig groot feest. De aanleiding
is natuurlijk de 150ste verjaardag van de Brugse Koninklijke Stadsschouwburg. Deze bijzondere gebeurtenis
wordt doorgetrokken in het hele programma, zowel in
de Koninklijke Stadsschouwburg als op andere locaties.
REIS VAN HET VERLEDEN NAAR DE TOEKOMST
Sinds het begin van dit seizoen kun je kennismaken
met de fascinerende geschiedenis van de Koninklijke
Stadsschouwburg. Via intrigerende tentoonstellingen
en verschillende festivals leer je de pracht van het verleden kennen. In dat kader loopt tot maart 2020 in het
Arentshuis de tentoonstelling rond de geschiedenis van
de Stadsschouwburg.
Naarmate het seizoen vordert, legt Cultuurcentrum
Brugge de focus op de toekomst van het cultuurhuis.
Je ontdekt hoe een cultuurtempel in de 21ste eeuw in
al zijn glorie blijft boeien. Met onder andere een tentoonstelling van het gerenommeerde architectenatelier WORKac, theater op bestelling en een gamefestival
verwelkomt Cultuurcentrum Brugge je in het stadstheater van de toekomst.
STADSSCHOUWBURG VOOR IEDEREEN
Het hele cultuurseizoen (her)ontdekken bezoekers
verborgen parels van de Stadsschouwburg. De deuren
worden maximaal opengezet om een breed publiek te
kunnen ontvangen. Seizoen 2019-2020 wordt een spon
tane en verrassende ontdekkingstocht door een dool
hof van gangen en intieme kelders. Verwacht je ook aan
bijzondere ontmoetingen in de foyer en unieke rondleidingen door drie gidsenverenigingen.
Koninklijke Stadsschouwburg Brugge, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
www.150jaarstadsschouwburg.be
www.ccbrugge.be

INTERVIEW
Elsie Roose, projectcoördinator 150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg

E

lsie Roose is de projectcoördinator van
150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg.
Zij zet haar schouders onder een intens
en gevarieerd verjaardagsseizoen.

Wat zijn jouw meest memorabele herinneringen aan de Koninklijke Stadsschouwburg?
ELSIE ROOSE Ik heb natuurlijk al een heel parcours afgelegd. Ik heb met Brugge 2002 zowat
alles gezien wat toen vernieuwend was. Zonder
aarzelen kan ik zeggen dat ‘Sprookjesbordeel’ van
Peter Verhelst voor mij de mooiste en verrassendste voorstelling in de Stadsschouwburg ooit was.
Een nooit te vergeten zintuiglijke gewaarwording
in de donkere kelders van de Stadsschouwburg.
Net die kelders vallen tijdens het feestjaar tijdens
tal van projecten opnieuw te ontdekken.
Voor de viering werden kelders, zolders en andere verborgen ruimtes van de Stadsschouwburg verkend en geruimd. Oude attributen komen tijdens het feestjaar opnieuw tot leven,
zoals in de tentoonstelling van Geertje Vangenechten. Zijn er spoken teruggevonden onder
het stof?
E. ROOSE De spoken onder het stof situeren zich
voor mij vooral in de weetjes over onze Stadsschouwburg. Als bezoeker sta je daar nooit bij
stil. De oorsprong van de term ‘kiekenkot’, bijvoorbeeld. Op deze allerhoogste verdieping kon
het gewone volk op ongemakkelijke zitjes een
opera bijwonen. Ooit werd er kippengaas gespannen om te vermijden dat de ‘bourgeoisie’
beneden met tomaten en eieren werd bekogeld.
Schitterend, toch?
De bouw van de Stadsschouwburg was in 1869
een revolutionair en controversieel project.
Een verloederde en donkere wijk moest wijken
voor een stadstheater. Met het project Quartier
PUBLIEK draait Cultuurcentrum Brugge de rollen om en vraagt het samen met de Batterie om
input van de buurtbewoners. Wat komt daar uit
de bus?
E. ROOSE Het is een absolute uitdaging om een
manier te vinden om de aandacht te trekken van
de niet-evidente bezoeker. De Batterie heeft daarbij prachtig werk geleverd. Zo laten ze een groep
senioren uit het nabijgelegen zorgcentrum Hof
Bladelin een architectuuratelier volgen om een
maquette te maken van de Stadsschouwburg van
de toekomst. Ze vragen ook aan bewoners om
plantjes te verzorgen die deel zullen uitmaken van
een ingreep in de publieke ruimte aan het monument. Het is een prachtig project waarin ontmoeting en de aanwezigheid van groen voor velen de
uitdagingen van de toekomst zijn.

Een plek van
ontmoeting

Naar welk project kijk jij het meeste uit?
E. ROOSE Ik heb een ontembare fascinatie voor
de creativiteit van jonge mensen. Ik ben dus heel
benieuwd naar wat de ingreep van Het Entrepot
op de Stadsschouwburg zal bieden. Een week
lang jonge kunstenaars laten resideren in het
gebouw, wat zal daar het resultaat van zijn? De
jonge generatie is het publiek van de toekomst en
ik ben ervan overtuigd dat zij ons op hun manier
zullen overdonderen.
Bruggelingen zijn fier op hun Stadsschouwburg. Een feestjaar als dit staat of valt dan
ook met de passionele betrokkenheid van alle
Bruggelingen. Hoe uit dit enthousiasme zich?
E. ROOSE Aan dit feest is een grote brainstorm
voorafgegaan om een programma te kunnen samenstellen dat voor alle bewoners iets te bieden
heeft. Brugse bands en kunstenaars worden afgewisseld met exclusieve dansvoorstellingen, toffe
kinder- en circusvoorstellingen, klassiek én vernieuwend theater en een boeiende tentoonstelling. Voor gamers is er zelfs een heus festival. We
missen enkel nog een voetbalmatch om de sportliefhebbers over de vloer te krijgen (lacht).
Wat wens jij de Koninklijke Stadsschouwburg in
zijn verjaardagsseizoen toe?
E. ROOSE Ik wens voor onze Stadsschouwburg uit
het diepst van mijn hart dat het altijd een plek van
ontmoeting mag blijven, waar we samen mogen
blijven ontdekken en verrast worden.

Koninklijke Stadsschouwburg Brugge,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
www.150jaarstadsschouwburg.be
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FESTIVAL NOTHIN’ BUT COVERS
Brugotta, het label voor lokaal talent van Cultuurcentrum Brugge, viert in
oktober op originele wijze de 150ste verjaardag van de Koninklijke Stadsschouwburg. Tijdens Nothin’ but Covers spelen verschillende Brugse
bands 150 covers in verschillende cafés in de Brugse binnenstad. Daarenboven serveert Brugotta de lievelingsplaten van Red Zebra-frontman
Peter Slabbynck en in de Koninklijke Stadsschouwburg blikt de Metronoomband terug op het iconische muziekjaar 1969.

TENTOONSTELLING 150 JAAR KONINKLIJKE
STADSSCHOUWBURG BRUGGE
EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN VAN EEN VAN DE MOOISTE THEATERS VAN EUROPA
150 jaar geleden opende de Brugse Koninklijke Stadsschouwburg de
deuren. Sindsdien evolueerde er heel wat in en rond het gebouw. Deze
tentoonstelling loopt tot zondag 1 maart 2020 en focust op het stedenbouwkundige, architecturale en programmatorische verhaal van 'La
Bonbonnière'.
Om plaats te maken voor het nieuwe complex werden middeleeuwse
huizen afgebroken en straten rechtgetrokken. Er kwam ook een nieuw
theaterplein. Uit het ontwerp van zes architecten werd dat van Gustave
Saintenoy gekozen. Omdat het eclectische gebouw rijkdom uitstraalde,
werd het indertijd bejubeld door de hogere bourgeoisie. Een ander deel
van de bevolking vond het evenwel pompeus.
In 150 jaar tijd kreeg ook het programma nieuwe invullingen. Het ‘Grand
Théâtre de Bruges’ evolueerde van een elitaire schouwburg - waar de
klassen letterlijk in een rangorde gescheiden werden - tot een open
cultuurhuis voor theater, hedendaagse dans en muziek.
In het Arentshuis wordt het verleden van deze plek gekaderd in zijn
Brugse en (inter)nationale context. Dit gebeurt aan de hand van authentieke stukken, kunstwerken, bewegend beeld, digitale reconstructies en
geluid.
Arentshuis, Dijver 16, 8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
In samenwerking met Cultuurcentrum Brugge en met medewerking van
het Stadsarchief, Dienst Monumentenzorg & Erfgoed en HOWEST

MAANDAG 7 OKTOBER
Dylanscene in Joey’s Café, Zilversteeg 4
ZONDAG 13 OKTOBER
The Covernators in Charlie Rockets, Hoogstraat 19
MAANDAG 14 OKTOBER
Dollarqueen plays The Doors in Comptoir des Arts,
Vlamingstraat 53
ZATERDAG 19 OKTOBER
Vinyl 15 met Peter Slabbynck in de kelders van
de Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29
Metronoomband & guests: The Summer of 69 in
de Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29
ZONDAG 20 OKTOBER
Cajun Moon in Zwart Huis, Kuipersstraat 23
MAANDAG 21 OKTOBER
The Uppercuts in De Snuffel, Ezelstraat 42
VRIJDAG 25 OKTOBER
Central Station in De Kelk, Langestraat 69

www.ccbrugge.be/covers
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LEZING:

SCHEMERTIJD/CULTUREN
NA DE UREN
Musea Brugge opent sinds dit jaar elke derde
donderdag van de maand de deuren na sluitingstijd. Elke keer staat een andere locatie
centraal. Op het programma staan bijzondere activiteiten, rondleidingen of workshops.
DONDERDAG 17 OKTOBER VAN 17.00 TOT
21.00 UUR IN HET ARENTSHUIS
150 jaar geleden opende de Koninklijke
Stadsschouwburg de deuren. Sindsdien
evolueerde er heel wat in en rond het gebouw. Een kleine tentoonstelling focust op
het stedenbouwkundige, architecturale en
programmatorische verhaal van dit eclectische gebouw.
Tussen 18.00 tot 20.30 uur kun je een beroep
doen op gidsen die je meenemen doorheen
de expo.
DONDERDAG 21 NOVEMBER VAN 17.00 TOT
21.00 UUR IN HET GEZELLEMUSEUM
Zie www.museabrugge.be.
Arentshuis, Dijver 16, 8000 Brugge
Gezellemuseum, Rolweg 64, 8000 Brugge
www.museabrugge.be

VLAAMSE INVLOEDEN OP DE
FRANSE SCHILDERKUNST
IN BOURGONDIË EN DE
PROVENCE, OP BASIS VAN
EEN RECENTE AANWINST
VAN HET LOUVRE
Het Louvre kocht recent een bij wetenschappers vrijwel onbekend paneel met een indrukwekkende voorstelling van de tenhemelopneming van Maria. Dit werk dient nu als
uitgangspunt voor nieuwe inzichten over de
uitwisseling tussen schilders en modellen in
Noord-Europa, Bourgondië en Zuid-Frankrijk.
Tijdens een lezing op donderdag 24 oktober om 15.00 uur in de Vriendenzaal Musea
Brugge, bespreekt Sophie Caron, conservator van het Louvre Museum in Parijs, het
paneel. Ze vertelt ook hoe schilders zoals
Hugo van der Goes en Geertgen tot Sint
Jans kunstenaars tussen Bourgondië en de
Provence inspireerden. De voertaal van de
lezing is Engels.
Vriendenzaal Musea Brugge, Dijver 12, 8000 Brugge
De lezing bijwonen is gratis. Reserveren is niet nodig.

LEZING ZWARTE KATSESSIE:

DE WEST-VLAAMSE
HOMMELTRADITIE

Tijdens deze Zwarte Katsessie in het Volkskundemuseum op donderdag 14 november
vertelt de Brugse volksmuzikant Johan van
Eenoo je van 14.00 tot 16.00 uur alles over
de hommel.
De hommel is een traditioneel snaarinstrument dat behoort tot de citerachtigen. Al
voor 1900 bestond er een stevige hommeltraditie in Frans- en West-Vlaanderen. Het
volksinstrument was overal aanwezig: in de
familiekring, op bals, foren en kermissen,
in de kerk, op school en zelfs aan het front
tijdens de Eerste Wereldoorlog. De muzikanten van ‘In de klaere maene’ sluiten passend
af met een streepje hommelmuziek.
Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Deelnemen kost 5 euro.
Reserveren via bruggemuseum@brugge.be is vereist.
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LEZING:

WORKSHOP VIER
DE SEIZOENEN:
BAKPIET ZOEKT HULP

Bartolomé Bermejo wordt beschouwd als een
van de meest inventieve en technisch geschoolde
Spaanse schilders van de 15de eeuw. Tot voor kort
kreeg hij echter weinig erkenning, tot het Prado
(Madrid), een van de grootste en beroemdste musea ter wereld, eind vorig jaar een eerste monografische tentoonstelling over zijn werk opzette. Er
zijn heel wat vragen over zijn artistieke parcours.
Het prachtige olieverfschilderij Piedad Desplà toont
aan dat hij schilderde als een Vlaamse meester. Het
is evenwel niet geweten waar hij dit heeft geleerd.

Voor onze voorouders had elk seizoen zijn
eigen tradities en rituelen. Die vormden een
rode draad door het dagelijkse leven. Met de
knutselateliers ‘Vier de seizoenen’ wil het
Volkskundemuseum deze eeuwenoude gebruiken nieuw leven inblazen. Het hele gezin
kan deelnemen.
Speculaas hoort van oudsher bij het sinter
klaasfeest. Voor onze voorouders was het
zelfs een geschenk met een speciale betekenis. Verliefde jongens maakten vroeger een
versierde speculaaspop om aan het meisje
van hun dromen te geven.

BARTOLOMÉ BERMEJO EN DE
KUNST IN DE LAGE LANDEN

Prof. Dr. Nicola Jennings van het Courtauld Institute in Londen vertelt meer over deze fascinerende
kunstenaar, op donderdag 28 november om 15.00
uur in de Vriendenzaal Musea Brugge. De voertaal
van de lezing is Engels.
Vriendenzaal Musea Brugge, Dijver 12, 8000 Brugge
De lezing bijwonen is gratis. Reserveren is niet nodig.

Tijdens deze workshop op zondag 1 december helpen kinderen van 5 tot 9 jaar en hun
(groot)ouders de bakpiet. In het Volkskundemuseum maken ze van 10.00 tot 12.00 uur
zelf speculaas en beschilderen ze houten
klompjes om op sinterklaasavond bij de
schoorsteen te zetten. Bovendien komt de
goede Sint in hoogsteigen persoon langs.
Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Reserveren (voor donderdag 28 november) is vereist via
musea.reservatie@brugge.be.
Deelnemen kost 8 euro per persoon
(ook volwassenen). Vanaf het tweede kind van
hetzelfde gezin bedraagt de deelnameprijs 5 euro.
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KRIKRAK
FESTIVAL VOOR KLEINE EN GROTE MENSEN

brugge.be

Tijdens het laatste weekend van de herfstvakantie, op zaterdag 2 en
zondag 3 november, bundelen de Brugse cultuurhuizen weer de krachten om van KRIKRAK een onvergetelijke happening te maken.
Iedereen kan meegenieten van prachtig theater, aanstekelijke muziek,
spannende films, verassende zoektochten en heel wat doe-activiteiten.
Alles is ontwikkeld voor kinderen tot 12 jaar en de volwassenen die hen
mee op pad nemen. Er is een gratis en een betalend aanbod.

DE SPEELPLEKKEN VAN KRIKRAK
Tijdens KRIKRAK bouwen de Brugse cultuurhuizen speelplekken in de
stad. Er zijn gratis en betalende evenementen. De gratis activiteiten zijn
vaak zonder reservatie. Zo kun je gemakkelijk combineren en je eigen
programma samenstellen. Reis daarbij gerust van de ene speelplek
naar de andere.
Speelplek centrum
Tussen de Koninklijke Stadsschouwburg, Hoofdbibliotheek Biekorf,
Theaterzaal Biekorf en Cinema Lumière loopt een speels parcours.
Binnen zijn er onder meer theatervoorstellingen, concerten, verhalen
en filmvoorstellingen. Buiten kunnen kinderen knutselen, dansen, op
ramen tekenen en van straattheater genieten.
Speelplekken Musea Brugge
Musea Brugge zorgt voor speelplekken vol verrassingen. Speurneuzen
zijn hier op de juiste plaats. Ook na valavond ben je hier welkom, als je
durft …
Speelplek Concertgebouw
Hier beleven kinderen heerlijke momenten met dans en muziek. Er zijn
ook verschillende ontdek-, speel-, verkleed- en knutselhoeken.
Speelplekken KAAP
De allerkleinsten kunnen hier voor de eerste keer kennismaken met
theater. Oudere kinderen en hun ouders kunnen elkaar verwennen met
een rustgevende massage.
Speelplek Dampoort
Raakvlak, House of Time en MOOOV creëren een opwindende sfeer met
spannende ontdekkingen en blinkende schatten. Kinderen kunnen hun
eerste stapjes zetten als archeoloog, hout en metaal bewerken, Merovingische broodjes bakken of languit een film liggen kijken.

TUSSEN D’OORTJES XL:
JAO, DE KAMELEON
‘Tussen d’oortjes’ zijn leuke voorleesmomenten met een
creatief staartje voor kinderen van 5 tot 8 jaar. Speciaal voor
KRIKRAK organiseert de bib op zaterdag 2 november, van
14.00 tot 16.00 uur, ‘Tussen d’oortjes XL’.
Jao de kameleon is verdrietig. Het ene moment is hij rood en
andere keren kleurt hij groen, geel of paars. Maar welke van
deze kleuren hoort echt bij hem? Eerst luisteren de deelnemertjes naar zijn verhaal en tijdens de workshop spelen ze
theater en ontwerpen ze een kleurrijke jas voor dit zeer bijzondere dier.
Het programma is vanaf half september beschikbaar op www.krikrak.be.
De KRIKRAK-brochure is verkrijgbaar bij In&Uit, ’t Zand 34, 8000 Brugge
en bij de deelnemende partners.

Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge
Gratis mits reserveren, zie www.krikrak.be
In samenwerking met Casa Blanca
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ERFGOEDBRUGGE.BE BLIJFT GROEIEN:
DRIE NIEUWE ERFGOEDCOLLECTIES STAAN ONLINE
Sinds enkele jaren zijn vrijwilligers onder impuls van Erfgoedcel Brugge bezig met
het inventariseren van het roerend erfgoed van de Brugse kerken. Consulent religieus erfgoed Benoit Kervyn begeleidt hen daarbij. De erfgoedcollecties van de
kerk van de Heilige Kruisverheffing en Sint-Jozef in Sint-Kruis en van de SintKatarinakerk in Assebroek zijn dankzij al die inspanningen nu ook digitaal raadpleegbaar op ErfgoedBrugge.be en erfgoedinzicht.be.
In de Kerk van de Heilige Kruisverheffing en Sint-Jozef in Sint-Kruis werden niet
minder dan 420 objecten geregistreerd en gefotografeerd. Een opvallend voorwerp
was volgens vrijwilliger Luc een koperen offerandeschotel met het mysterieuze
opschrift ‘DI DAL WVNDI’. Na wat opzoekingswerk ontdekte hij naast de offerandeschotel nog drie identieke schalen. Eentje werd rond 1500 aan een Schots kerkje
geschonken, een ander exemplaar lag in het Victoria & Albert Museum in London.
Een derde schaal was platgeslagen en werd als aureool gebruikt op een Petrusbeeld in Siena. Deze schijnbaar waardeloze neogotische offerandeschaal bleek
dus veel ouder en interessanter dan verwacht.
De inventarisatie in de Sint-Katarinakerk in Assebroek was dan weer een ware
ontdekking voor de vrijwilligers. Deze kerk is een uniek voorbeeld van een totaalconcept. Architectuur, interieur en gebruiksvoorwerpen werden volledig in art deco
uitgevoerd. Typisch voor deze stijl zijn het gebruik van bakeliet, het opvallende
strakke lettertype op voorwerpen als de kelk en de verwrongen houding van Christus aan het kruisbeeld. 183 objecten werden aan de teller toegevoegd.
De derde nieuwe collectie is van een totaal andere aard. Op de eerste verdieping
van Hogeschool VIVES bevindt zich het VIVES-Spellenarchief, met meer dan 20.000
spellen. Je vindt er zowel de eerste bordspellen als de nieuwste gezelschapsspellen. Sinds dit voorjaar zijn ook in dit archief vrijwilligers aan het werk om de oude
bordspellen te inventariseren. Elk spel wordt nauwkeurig bestudeerd, beschreven,
opgemeten, gefotografeerd en uiteindelijk duurzaam bewaard.
Het oudste spel dat tot toe nu werd geïnventariseerd is een stoombootspel uit
1832. Het is een variant op het ganzenspel en bestaat uit een papieren spelbord.
De eerste tweehonderd geïnventariseerde spellen staan nu ook online. Onderneem een speelse ontdekkingstocht op ErfgoedBrugge.be of op erfgoedinzicht.be.
ErfgoedBrugge.be
erfgoedinzicht.be
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STADS- EN OCMW-ARCHIEF
VOORTAAN 1 ARCHIEFINSTELLING
Op 26 februari van dit jaar keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst goed voor een geïntegreerde archiefdienst voor Stad
Brugge en OCMW. Deze fusie ging in op 1 maart. De samenvoeging
van het OCMW-archief en het Stadsarchief betekent voor deze laatste
een serieuze schaalvergroting. De omvang van de archiefbestanden
en collecties breidt uit van 7 naar 12,5 km.
De uitbreiding bevat heel wat historisch waardevolle documenten,
zoals het archief van het middeleeuwse Sint-Janshospitaal en de archieven van de parochiale armendissen. Samen met de archieven van
de rechtsvoorgangers van het OCMW vormen ze eersterangsbronnen
voor het onderzoek naar de armen- en ziekenzorg in onze stad.
Ook het personeelskader krijgt een aanzienlijke uitbreiding en stijgt
van negen naar zestien mensen. De groep van vijf medewerkers van
het vroegere OCMW-archief werd aangevuld met twee nieuwe functies: een erfgoedarchivaris en een digitaal archivaris.
De stukken van het Stads- en OCMW-archief blijven tot nader order
verspreid over verschillende locaties. Het Stadsarchief zit al sinds
1988 in het voormalig Paleis van het Brugse Vrije op de Burg, terwijl
het OCMW-archief verspreid is over drie depots: de zolder van Huize
Minnewater, een hulpdepot in Pieter de Conincklaan en nog een klein
tijdelijk hulpdepot in Huize Sint-Clara.

Een eerste belangrijke beslissing is om voortaan met een gezamenlijke
leeszaal te werken. Het OCMW-archief in Huize Minnewater beschikte
ook over een leeszaal, maar die was enkel na afspraak te bezoeken.
De leeszaal van het Stadsarchief is elke weekdag open en biedt voldoende plaats en personeel. Om de dienstverlening te verhogen, werd
het Oud Archief (vóór 1795) van de rechtsvoorgangers van het OCMW,
ongeveer 300 meter, al naar het Stadsarchief overgebracht. Zo kunnen deze archieven vlot en zonder afspraak worden geraadpleegd.
Het stadsbestuur vermeldt in het beleidsplan dat er tijdens deze beleidsperiode (2019-2024) zal worden gezocht naar een geschikte oplossing voor de locatie van het Stads- en OCMW-archief. Een verhuis
naar een nieuw onderkomen is dus goed mogelijk.
Stadsarchief, Burg 11A, 8000 Brugge
www.brugge.be/archief
www.archiefbankbrugge.be
stadsarchief@brugge.be
050 44 82 60
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BEURSPLEIN BOEIT DE BRUGGELING
Tijdens de zomervakantie vonden archeologische opgravingen plaats
op het Beursplein. Raakvlak stuurde een warme oproep uit naar de
Bruggelingen om aan verschillende publieksactiviteiten deel te nemen. De oproep werd massaal beantwoord.
Elke dag kwamen nieuwsgierige Bruggelingen een kijkje nemen naar
de vooruitgang op de archeologische site. Ook op sociale media werd
het verloop van de opgraving goed gevolgd: het dagboek werd vele
keren geliket en gedeeld.
Iedere woensdag van 15.00 tot 16.00 uur kregen geïnteresseerden uitleg
over de opgravingen en konden ze vragen stellen aan de archeologen.
Regen of extreme hitte: iedere week waren er Bruggelingen aanwezig
om een update te krijgen.
VAN RAAKVLAK RAKKER NAAR JUNIOR ARCHEOLOOG
Brugse kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar van het basisonderwijs
stapten in de (veiligheids)schoenen van een archeoloog tijdens de workshop ‘Van Raakvlak Rakker naar Junior Archeoloog’. De hele dag namen
de Raakvlak Rakkers deel aan het archeologisch onderzoek. Ze leerden
werken met een truweel, gingen met een metaaldetector op zoek naar
munten en groeven zelfs een middeleeuwse gracht op. Alle aspecten van
een archeologische opgraving kwamen aan bod: coupes zetten, metaaldetectie, vondsten wassen, scherven puzzelen, registratie …

In totaal werden er vier sessies georganiseerd en kregen 38 kinderen
het diploma ‘Junior Archeoloog’. Daarna kregen ze de kans om hun familie rond te leiden op de site.
GIVE A DAY
Niet alleen kinderen kregen de kans om deel te nemen aan de opgravingen. Via de website van ‘Give a Day’ konden Bruggelingen zich opgeven als vrijwilliger om te helpen bij de vondstverwerking op de site.
25 vrijwilligers kwamen een of meerdere halve dagen de handen uit de
mouwen steken om aardewerk en botmateriaal te wassen. Daarnaast
kwamen ook heel wat erkende metaaldetectoristen de site onderzoeken. Dat leidde tot prachtige vondsten.
www.raakvlak.be
Facebook: Raakvlak
Instagram: raakvlak.archeologie
Schrijf je in op de nieuwsbrief via raakvlak.be.
050 44 50 44

INTERVIEW
Eduardo Souto de Moura, architect van het nieuwe beurs- en congresgebouw op het Beursplein

O

p maandag 16 september werd op de beurssite officieel
gestart met de bouw van het nieuwe beurs- en congrescentrum. Het ontwerp is van de hand van de Portugese
architect Eduardo Souto de Moura en het Vlaamse architectenbureau META. Souto de Moura is een klinkende naam in
de wereld van de architectuur. In 2011 won hij - net zoals zijn
leermeester Álvaro Vieira Siza in 1992 - de Pritzker Prijs, de zogenaamde ‘Nobelprijs voor architectuur’.

Het stadsvernieuwingsproject ligt middenin de historische binnenstad. Dit brengt specifieke eisen en voorwaarden met zich
mee. Hoe ging u daarmee om?
EDUARDO SOUTO DE MOURA Het bijzondere aan Brugge is dat de
volledige binnenstad Unesco Werelderfgoed is. Daarbij komt dat je
het gebouw moet inpassen in een mooie wijk met een aangenaam
stratenpatroon en een residentiële functie. In de eerste plaats moet
je respectvol en bescheiden zijn, maar daarnaast moet het gebouw
zelf er ook staan, in al zijn ruimte en volume, en met een beursgedeelte dat ook als overdekt plein kan dienen. We hebben uitstekend samengewerkt met de betrokken stadsdiensten. Zij realiseren
zich goed dat de titel ‘Unesco Werelderfgoed’ vooral een stimulans
moet zijn voor een nog beter geïntegreerd en functioneel gebouw,
met respect voor het verleden en heden, maar ook met een oprecht
geëngageerde ambitie voor de toekomst.
Dergelijke bouwprojecten vergen veel tijd en een permanente
coördinatie. Hoe verliep dit?
E. SOUTO DE MOURA De ‘design & build’-procedure startte in 2016.
Tot aan het verkrijgen van de omgevingsvergunning, nam dit een
kleine drie jaar in beslag. Nu volgen nog twee bouwjaren. Dat is een
lange en intense periode, maar het is logisch dat er met dergelijke
projecten doordacht wordt omgesprongen. Na de wedstrijdfase
volgde een uitgebreide onderhandelingsperiode. Het stadsbestuur
en de -diensten stelden ons veel bijkomende vragen om het ontwerp te verbeteren en te versterken. Ons team heeft dit graag: je
wordt uitgedaagd om na te denken en te onderzoeken wat nog beter
kan, op alle vlakken. Dit grote gebouw moet uiteindelijk optimaal
dienen voor congressen en beurzen, maar ook voor vele andere
levendige activiteiten. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de verschillende stappen in Brugge zeer vlot genomen zijn.
Het gebruik van rode baksteen in Brugge ligt voor de hand.
Heeft u hier al eerder mee gewerkt?
E. SOUTO DE MOURA Als team hebben we van in het begin een
aantal afspraken gemaakt om het ontwerp van daaruit vorm te geven. Dit werd ook bepaald door de voorwaarden die in het bestek
stonden: het maximaal behoud van de bomen, een transparant en
toegankelijk gebouw en een bakstenen gevel. Dit waren evidente
wensen om het gebouw zo goed mogelijk te laten passen in de omgeving en in de wijk. Het is de eerste keer dat ik met baksteen werk
op een dergelijke oppervlakte en volume. Ik ben heel blij dat het
eindelijk zo ver is en ben erg nieuwsgierig naar de constructieperiode. Met META hebben we veel nagedacht en proefopstellingen
gemaakt over de vorm en de grootte van de steen, de kleur ervan,
de mortel en de voegwijze.

De verschillende
stappen in Brugge
zijn zeer
vlot genomen
Wat overtuigde u om mee te doen aan de wedstrijd ? Is er een
band gegroeid tussen u en Brugge?
E. SOUTO DE MOURA Het is de tweede keer dat ik deelneem aan een
wedstrijd in Vlaanderen en ze ook win. Ik heb met Sum Project het
crematorium in Kortrijk ontworpen en gebouwd. Het is een ontwerp
waarvoor ik veel genegenheid voel. De persoon die mij destijds in
Porto overtuigde tot deelname, bood mij twee jaar geleden aan om
samen met META en aannemer MBG een team te vormen voor deze
wedstrijd. Ons team is hecht en sterk en ik vind het boeiend om
te mogen werken aan bijzondere projecten, zoals een beurs- en
congresgebouw in één volume, gescheiden maar toch samen, op
een plein in de Brugse binnenstad. Dit stimuleert de creativiteit en
scheppingskracht van de architect en het bouwteam. Ik kom graag
naar Brugge en houd ervan om rondgeleid te worden in de kalmere
delen van de stad, waar vooral gewoond en geleefd wordt. Dit is
voor mij het mooiste Brugge: eenvoudig en echt. Deze stad heeft
een ziel. Ik zal de komende jaren regelmatig de werf en de site bezoeken, dus zal er vanzelfsprekend een band ontstaan.
Hoe past deze realisatie in de evolutie die u doormaakt als architect?
E. SOUTO DE MOURA Ik ontwerp en bouw al vele decennia woningen. Dat zijn prachtige opdrachten. Je ontwerpt niet alleen een woning, maar vooral een ‘thuis’ waar graag en intens geleefd wordt,
in al zijn ruimtes en dimensies. Daarnaast is het voor mij een echt
genoegen om publieke gebouwen te ontwerpen: van een kapel tot
een voetbalstadion, van een ondergronds metrostation tot musea
en bibliotheken. Het zijn plekken en gebouwen waar veel mensen
komen en waar de architect net als bij een woning een plek ontwerpt waar ontmoeten en beleven centraal staan.
Wanneer zullen het beurs- en congresgebouw en de omgevingsaanleg klaar zijn ?
E. SOUTO DE MOURA De vooropgestelde periode is september 2021.
Dat is vrij snel, want er duiken altijd wel onvoorziene obstakels op.
Het belangrijkste is dat bij de bouw en de omgevingsaanleg alle
goede regels van de kunst en het ambacht worden toegepast. Daar
zullen we samen met de Stad grondig op toezien. Dan kunnen we
uiteindelijk een groot startfeest organiseren in het nieuwe beursen congresgebouw.

www.brugge.be/beurssite
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KAAP MAAKT AMOK IN DE
BRUGSE STADSREPUBLIEK
Dit najaar pakt het kunstencentrum KAAP uit met het nieuwe en
ambitieuze AMOK. Tien dagen lang, van vrijdag 8 tot en met zondag 17 november, palmen muzikanten, kunstenaars en andere
creatieve geesten verschillende locaties in. AMOK duikt hiervoor
in de Stadsrepubliek, een eigentijds stadsontwikkelingsproject in
de Brugse Sint-Jakobsbuurt dat bouwt aan een nieuwe dynamiek.
AMOK wil de Stadsrepubliek verklanken, verbeelden en verbinden
met meer dan vijftig concerten of voorstellingen en zo'n tweehonderd artiesten. AMOK is een microkosmos met een eigen dynamiek
en wil een stedelijke beweging op gang brengen. AMOK is gedurfd,
avontuurlijk en zet resoluut in op ontdekking.
MUZIEK
De focus van AMOK ligt op hedendaagse, avontuurlijke en authentieke muziek. Tijdens de Amokathon (de openingsavond) op vrijdag 8
november kun je in verschillende cafés genieten van gratis concerten
(Echoes of Zoo, Commander Spoon, Kreis ...). Belgische primeurs
zijn er met de Amerikaanse klarinettiste en zangeres Angel Bat
Dawid, het Londense NYX Electronic Drone Choir en het Amsterdamse Ikarai, dat in de neogotische turnzaal van Howest een
muziekscore brengt rond de figuur van Muhammad Ali. De Beren Gieren en Ottla (op W.E.R.F. Records) brengen hun nieuwe
albums in première. Het nieuwe collectief IKE presenteert in De
Tank elektronische live-acts, opkomende dj’s en een audiovisueel
kunstenparcours.
TALKS
AMOK is meer dan enkel muziek. Artiesten, denkers en doeners
krijgen een platform waarop ze inkijk geven in hun creatieproces,
nieuw materiaal laten horen of zien of bepaalde thema's belichten.
Debatten, interviews, gesprekken, luistersessies en workshops vormen mee de ruggengraat van AMOK. Enerzijds zijn er bestaande
concepten (Brieven aan de Stad, Turbo Sessies, Soep & Feiten), anderzijds verrijzen er nieuwe formats. Muzikanten als Bert Dockx of
Mattias De Craene liggen op de rooster, lokale creatieve platformen
als BLVRD of The Grid Company krijgen carte blanche.
PERFORMANCE
Performance is de derde rode draad doorheen AMOK. Met ‘Court
of Choice – Play’ serveert Liesa Van der Aa met haar muzikaal
kunstenaarslabo One Trick Pony een muzikale tenniswedstrijd
voor drie acteurs, percussie en strijkkwartet. In de muziekperformance ‘Pūwawau’ onderzoeken zangeres Chantal Acda en het
Nederlands kamerkoor NXT de verbindende kracht van de stem
op teksten van Josse De Pauw. Onder de noemer 'Handmade
Sounds' zoeken AMOK en Handmade in Brugge de link tussen
geluid en creatieve ambachten.
Programma en tickets: www.amokbrugge.be
AMOK is een organisatie van kunstencentrum KAAP in samenwerking
met De Republiek en tal van partners uit De Stadsrepubliek,
met de steun van Stad Brugge.
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CONCERTGEBOUW ♥ FAMILIES
Concertgebouw Brugge is niet enkel een plek voor volwassenen. Dag in dag uit verwelkomt het kunstenhuis
de jongste generatie met open armen. In 2018 alleen al
ontving het 16.000 bezoekers onder de 26 jaar. Met verrassende workshops, fijne familieconcerten en gratis
speelhoeken is het Concertgebouw ook dit seizoen een
ware magneet voor jong en ouder.
SWINGENDE WORKSHOPS
De workshops van het Concertgebouw inspireren en
wakkeren de creativiteit aan. Peuters en kleuters genieten zonder twijfel van de bewegingsspelletjes tijdens
de workshop ContaKids. Kinderboek ‘Brown Girl Magic’
vormt het hart van een voorleessessie en workshop voor
kinderen vanaf 6 jaar. Dalilla Hermans, auteur van het
boek en Seizoensdenker van het Concertgebouw, vertelt
jonge oortjes over een bruin meisje in het witte Westen. De boodschap van het verhaal is duidelijk: pesten
kan niet. Nog kleurrijker wordt het tijdens de creatieve
collageworkshop Zelfportret. Heb je de knutsel-, muziek- of dansmicrobe te pakken? Dan is de Kunstendag
voor Kinderen niet te missen. Dromers of avonturiers
halen hun hartje op tijdens de workshop Virtual Reality.
Een droomplek, een speciale camera en een VR-bril laten je reizen in je hoofd.
FAMILIECONCERTEN IN ALLE TOONAARDEN
Of je nu houdt van een klassiek symfonisch orkest in
vol ornaat of van een knotsgek ensemble met buikspreker: de familieconcerten komen in alle kleuren en
smaken. De legendarische maestro Iván Fischer wekt
met zijn Budapest Festival Orchestra de Gruffalo tot
leven. Zuiderse volksliederen, warme verhalen en liveillustraties laten je tijdens ‘Hoog in de wolken, diep in
de zee’ deinen op de golven van de Middellandse Zee. Is
te lang stilzitten niet aan jou of je kroost besteed, dan
bieden ‘Oorspoor’ en het ‘Doolhof van de 5 zintuigen’ dé
oplossing. Wat dacht je van de actieve combinatie van
drie miniconcerten en drie workshops? Of een muzikale ontdekkingstocht door het Concertgebouw? Kom de
sfeer alvast even opsnuiven tijdens het gratis familieconcert ‘Het Pleintje van Meneer Sax’ tijdens Iedereen
Klassiek op zaterdag 26 oktober.
GRATIS SPEEL- EN ONTDEKPLEZIER
Dat familieplezier geen fortuin hoeft te kosten, bewijst
het Concertgebouw ook met het Atelier en zijn gratis
speelhoeken. In het Atelier in de Inkomhal kunnen de
jongste bezoekers zich van woensdag tot en met zondag terugtrekken met boeken, tekenspullen en bouwblokken. Elke eerste zondag van de maand krijgt het
Atelier een extra feestelijk jasje aangemeten. Tijdens
Atelier Matinée wordt de Inkomhal namelijk omgetoverd tot een speel- en ontdekparadijs voor kinderen.
Als (groot)ouder intussen genieten van je koffie met
croissant ging nog nooit zo gemakkelijk. Daarna kun je
het Circuit in om de verborgen hoekjes en de kunstcollectie van het gebouw op een speels familietempo
te ontdekken. Als Bruggeling verken je het Concertgebouw Circuit volledig gratis.
Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge
concertgebouw.be/families
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IEDEREEN AAN DE KLASSIEK
Met Iedereen Klassiek, op zaterdag 26 oktober, viert onze stad hét jaarlijkse feest van de klassieke muziek. Klara, Concertgebouw Brugge,
Brugge Plus, het Stedelijk Conservatorium, Stad Brugge en vele andere
Brugse partners bieden weer een uitgebreid programma aan, verspreid
over de hele binnenstad.
Iedereen Klassiek wil zijn naam tijdens deze editie meer dan ooit waarmaken en een gratis muzikaal festijn zijn voor iedereen. Wedden dat je
je in minstens een van de volgende categorieën herkent en dat klassiek
dus zeker ook iets voor jou is?
KLASSIEK VOOR AL WIE ZICH MUZIKANT VOELT
Zalig zij die samen zingen! Iedereen Klassiek start de dag traditiegetrouw met een scala aan aria’s en koralen die iedereen kan meezingen.
Verkies je een ander instrument dan je eigen stem, dan biedt de Sound
Factory soelaas. Experimenteren, ervaren of componeren, alles kan.
Op de Markt blaast een gigantisch tromboneorkest van tweehonderd
pBones (trombones uit kunststof) een muzikaal feest op gang. Ook jij
kunt meedoen, want dankzij de gratis korte workshop in de voormiddag
leer je onder leiding van Mr. pBone zelf een eenvoudig deuntje spelen.
Om 15.30 uur toeter je als een volleerd trombonist een compositie mee
met het fenomenale Crossbones Trombone Collectief. Bovendien spelen MNM-presentator/zanger Brahim en stadsbeiaardier Wim Berteloot
een eigen rol in dit muzikale verhaal.
Voor de workshop moet je inschrijven via info@bruggeplus.be. Voorkennis of ervaring is niet nodig.
KLASSIEK VOOR DE JONGSTE GENERATIE
Ook families worden in de watten gelegd, met verkleedpartijtjes met
pruiken en pofbroeken à la Mozart, knutseltafels en speelhoeken in de
Lantaarntoren van het Concertgebouw en een swingend familieconcert
met het Ebonit Saxofoonkwartet. Ook wie nog jong van hart is, is van
harte welkom.
KLASSIEK VOOR SHOPPERS EN FOODIES
Iedereen Klassiek Boetiek, de zoektocht naar de mooiste Brugse etalage
in een klassiek jasje, gaat verder. Stem via brugge.be/etalage op je favoriete winkelraam met Beethovenflair en maak kans op een cadeaubon.

In De Republiek heerst de piano, met jonge virtuozen Mirek Coutigny en
Fulco Ottervanger in een verrassend decor. Je vindt er ook de luisterinstallatie Oorveeg van Benne Dousselaere en Thomas Smetryns. Op andere plaatsen in de stad smul je van een pianobuffet. Bedwing de drang
om te tokkelen vooral niet. Shoppers worden verrast met korte muzikale
intermezzo’s door studenten van het Stedelijk Conservatorium Brugge.
KLASSIEK VOOR GENIETERS
Leun achterover en laat je vollopen met heerlijke klanken. Laaf je aan
feestelijke baroktoppers, Scandinavisch vuurwerk door vaste gast Brussels Philharmonic en sluimermuziek in de kloosterkapel van de SintGodelieveabdij. Proef van de uitzonderlijke mix van Indiase raga’s, Arabische melodieën en melancholische stemmingen van Marin Marais of
ontdek de mannen die het hart van Clara Schumann wisten te veroveren.
KLASSIEK VOOR AVONTURIERS
Wie graag andere noten kraakt, mag ‘Muzikale avonturen’ niet missen.
Sphere Trio belooft percussie en spektakel. Het Ataneres Ensemble
gaat voor Muziek bij Markante Momenten. Samen met videografe Karen
De Meyer brengt het een audiovisuele terugblik op de 20ste eeuw. Alle
zintuigen worden verwend tijdens het ‘Op rozen’-programma. ‘Rien à
voir’ in de Sint-Jakobskerk gaat dan weer over het wegvallen van een
van die zintuigen. Karl Meesters wordt immers langzaam blind en vertelt over zijn tocht van vallen en opstaan. Het Vlaams Radio Koor vult
met muziek aan waar woorden tekortschieten. Een concert van zien,
nog meer horen en vooral voelen.
KLASSIEK AAN HUIS
Jammer genoeg kan niet iedereen op zaterdag 26 oktober naar de
Brugse binnenstad afzakken. Daarom strooien geëngageerde ensembles Traffik Klassik, Duo Adentro en Artis Dulcedo muziekjes rond in
centra voor zieken en zorgbehoevenden. Radiozender Klara volgt de
feestelijkheden van Iedereen Klassiek op de voet en brengt ze je huiskamer binnen.
Het mag duidelijk zijn: de laatste zaterdag van oktober gaat echt iédereen aan de klassiek.

Iedereen Klassiek is gratis. Enkel voor de tromboneworkshop kun je vooraf reserveren. Op sommige locaties is het aantal plaatsen beperkt.

www.klara.be/iedereenklassiek
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ZA 26 oKTOBER 2019

Er vonden al activiteiten plaats op
80 verschillende locaties (inclusief
de winkels met pop-up concerten).

Brussels Philharmonic en de
grote zangstonde ‘Zot van Bach’
zijn vaste waarden in elke editie.

40 deelnemers aan
de etalagewedstrijd.

± 250 leerlingen en
leerkrachten van het Stedelijk
Conservatorium namen al deel.

5 harmonieën en fanfares
veroverden de stad in 2017.
Dat zijn zo’n 400 muzikanten.

350 deelnemers aan
de “Langste Fanfare” in 2016.

1.000 jonge deelnemers
aan het handbellenconcert
op de Markt in 2015.

De muzikale activiteit op het
(letterlijk) hoogste niveau vindt
plaats op 34,9 meter hoogte,
op de zevende verdieping
van de Lantaarntoren van het
Concertgebouw. De hoogste
klankenproductie komt van
de beiaard van het Belfort.

12.800 bezoekers tijdens
editie 2018, waarvan 7.800 in
het Concertgebouw. Recordjaar voor de concerten in het
Concertgebouw was editie
2017, met 11.000 bezoekers.

KALENDER
T.e.m. za 12/10

Week van de Fair Trade

p. 17

T.e.m. zo 1/03

Tentoonstelling 150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg, Arentshuis

p. 30

Ma 7 t.e.m. vr 25/10

Festival Nothin’ but Covers, verschillende locaties

p. 30

Vr 11/10

TURBO Kick-Off, Concertgebouw

p. 17

Vr 11 t.e.m. zo 13/10

Kick-off-evenement AGE’IN, Sint-Pieters

p. 8

Zo 13/10

Kunstambachten van vroeger, Kinderboerderij De Zeven Torentjes

p. 18

Wo 16/10

Vorming 1 tabak-, alcohol- en drugpreventie onderwijspersoneel, Vrijwilligerscentrale

p. 20

Do 17/10

Sportinnovatiecongres, Sport Vlaanderen Brugge

p. 16

Do 17/10

Schemertijd/Culturen na de uren, Arentshuis

p. 31

Vr 18/10

Dag van de Jeugdbeweging, Balkonrotonde

p. 19

Zo 20/10

Athora Great Bruges Marathon, start op Guido Gezelleplein

p. 14

Do 24/10

Lezing: Vlaamse invloeden op de Franse schilderkunst in Bourgondië en Provence, Vriendenzaal Musea Brugge

p. 31

Vr 25 en za 26/10

Grote Boekenverkoop, Theaterzaal Biekorf

p. 26

Za 26/10

Iedereen Klassiek, verschillende locaties

p. 39, 40

Ma 28 t.e.m. do 31/10

Kwibus, verschillende locaties

p. 19

Di 29/10

Deadline inschrijvingen aanwerving inspecteurs politie

p. 13

Za 2 en zo 3/11

KRIKRAK, verschillende locaties

p. 33

Ma 4/11

Start aanvragen gratis Pcard

p. 23

Wo 6/11

Boerderij van dichtbij: bietenlantaarn maken, Kinderboerderij De Zeven Torentjes

p. 18

Vr 8 t.e.m. zo 17/11

AMOK, verschillende locaties

p. 38

Zo 10/11

Urban Trail, start op de Markt

p. 15

Di 12/11

Vorming 2 tabak-, alcohol- en drugpreventie onderwijspersoneel, Vrijwilligerscentrale

p. 20

Wo 13/11

Roos Rebergen (Roosbeef) & Sun Sun Sun Orchestra, Koninklijke Stadsschouwburg

p. 43

Do 14/11

Lezing Zwarte Katsessie: De West-Vlaamse hommeltraditie, Volkskundemuseum

p. 31

Za 16/11

Taalfeest, Hoofdbibliotheek Biekorf

p.26

Do 21/11

Schemertijd/Culturen na de uren, Gezellemuseum

p. 31

Wo 27/11

Vorming 3 tabak-, alcohol- en drugpreventie onderwijspersoneel, Vrijwilligerscentrale

p. 20

Do 28/11

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

p. 32

Zo 1/12

Workshop Vier de Seizoenen: bakpiet zoekt hulp, Volkskundemuseum

p.32

Di 3 t.e.m. do 5/12

Vrijwilligersfilm, Cinema Lumière

p. 10

Wo 4/12

Boerderij van dichtbij: kaarsen maken, Kinderboerderij De Zeven Torentjes

p. 18

Wo 1/01

Start nieuwe parkeertarieven

p. 23

Wo 1/01

Start shop & go, parking Centrum Zand

p. 23

Ma 27/01

Educatief theater Join(t) Us, MaZ

p. 20

Di 28/01

Educatief theater Join(t) Us, MaZ

p. 20

Ma 3/02

Educatief theater Join(t) Us, Daverlo

p. 20

Di 11/02

Infosessie (on)gezond gamen, Mijn Brugge

p. 20
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WEDSTRIJD
In welk museum loopt de tentoonstelling ‘150
Jaar Koninklijke Stadsschouwburg Brugge’?
Cultuurcentrum Brugge deelt drie duotickets uit voor het poëtische
concert van Roos Rebergen (Roosbeef) & Sun Sun Sun Orchestra op
woensdag 13 november in de jarige Koninklijke Stadsschouwburg
Brugge.
Stuur je antwoord voor maandag 28 oktober naar 2019 per mail
naar stadsmagazine@brugge.be of per post naar Communicatie &
Citymarketing, Burg 11. Je kunt de antwoordstrook ook deponeren
in de brievenbus van het Stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge.

Voornaam en naam

Geboortejaar
Adres

E-mail + tel.

Antwoord wedstrijdvraag

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

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

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

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

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

