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

B

rugge werd de voorbije maanden overspoeld door een golf van solidariteit. Bovenop de
talrijke spontane initiatieven en vele kleine gebaren in de stad, zetten tal van Bruggelingen
zich vrijwillig in om boodschappen te doen, honden uit te laten, te telefoneren naar eenzame ouderen, hulpkaartjes te bussen en noem maar op.

We delen niet enkel
een stad, maar
een hele wereld
met elkaar

Het stadsbestuur is ontzettend dankbaar dat deze vrijwilligers mee het verschil maken in deze
ongewone tijden en als blijk van appreciatie schonken we in september aan elk van hen een ‘Doe
Goed Pas’. Iedere vrijwilliger is immers een onmisbare schakel in dit verhaal, want enkel samen
maken we van Brugge een stad waar iedereen meetelt.

De Stad doet er van haar kant ook alles aan om de verschillende sectoren bij te staan die het
moeilijk hebben door deze crisis: van de horeca-, de welzijns-, de cultuur- en de evenementensector tot het onderwijs, de economie, het toerisme en zoveel meer. Zij kunnen op ons rekenen.
Ook u, Bruggeling, staat er niet alleen voor. Bel 050 44 8000 of mail naar info@brugge.be als u
info, hulp of raad nodig heeft, of de eenzaamheid wil doorbreken. We zijn er meer dan ooit voor u.
We delen niet enkel een stad, maar een hele wereld met elkaar. Onze solidariteit stopt niet aan
de stadsgrenzen. Zoals u weet heeft Brugge een mondiaal partnerschap afgesloten met de stad
Ebolowa in Kameroen en het is niet meer dan normaal dat we ook in minder goede tijden aan de
zijde staan van onze partnerstad. Via ons Noodhulpfonds steunen we het bestuur en de inwoners
van Ebolowa in hun acties om de coronacrisis het hoofd te bieden.
We moeten dus op elkaar rekenen en elkaar helpen wanneer dat nodig is. Als we iets positiefs
uit deze periode moeten meenemen, is het dat wel. Ik hoop dan ook dat we na dit alles dezelfde
samenhorigheid aan boord zullen blijven leggen. We hebben alleszins bewezen dat we het kunnen.

Uw burgemeester
Dirk De fauw
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BUURT AAN DE BEURT: CHRISTUS-KONING

5

ZARRA NEIRYNCK
Zarra (16) verhuisde twaalf jaar geleden van het
centrum naar de Zwaluwenstraat in ChristusKoning. Als ze bij haar papa is, woont ze in SintPieters. Zarra studeert Economie-Moderne
Talen aan het Sint-Jozef Humaniora en houdt
van paardrijden, zingen en fietsen. Maar ze
heeft vooral een missie: mensen aanmoedigen
om spontaan naar elkaar te knikken en meer
“hallo” tegen elkaar te zeggen. Daarom
lanceerde ze de ‘Knikjesstraat’. Het concept
is eenvoudig: geef een voorbijganger op straat
een knikje. Een hallo-met-een-knikje is nog
beter. Een knipoog erbij mag natuurlijk ook.
Eind 2019 kon je bij Zarra een ‘Knikjesstraat’-bordje
bestellen voor 2 euro. In het kader van de Warmste
Week haalde ze op die manier maar liefst 4.300
euro op ten voordele van vzw Binnenstad, een nonprofitorganisatie voor jeugdhulp in Brugge. Zarra
werd ook genomineerd als ‘Krak van Brugge’ en
heeft na de COVID-19-periode nog heel wat plannen, van een knikjesrun tot een knikjesdrink.
WAT VIND JE GOED IN DE BUURT?
Ik vind het super dat we in onze buurt op elkaar
kunnen rekenen, dat we elkaar helpen en dat de
Hoplr-app er is om gemakkelijk met elkaar te
communiceren.
WAT IS JE FAVORIETE PLEK IN DE BUURT?
Ik vind het tof om in het Baron Ruzettepark te vertoeven en het Waggelwaterbos is mijn favoriete
plek om te wandelen en te genieten. Het is er zeer
mooi en rustig. Niet veel mensen kennen het.

Christus-Koning: een
19de-eeuwse uitbreiding
van de historische
binnenstad met prachtige
plekken zoals ’t Stil Ende,
het Graaf Visartpark,
het Werfplein en het
Jan Guilinizwembad.
Christus-Koning ligt ten noordwesten van het
centrum van Brugge en wordt afgebakend door de
stadsring in het oosten, het kanaal Brugge-Oostende
in het noorden, de industriezone Waggelwater in
het westen en de Bevrijdingslaan in het zuiden.
LOPENDE EN GEPLANDE PROJECTEN
-

-

WAAR BEN JE HET MEEST FIER OP?
Ik ben trots op het vernieuwde Werfplein. Het is
een klein speelpleintje in onze buurt waar ik mijn
nichtjes niet van weg krijg.
WAT WIL JE VERANDEREN IN DE BUURT?
Door initiatieven zoals de Knikjesstraat en De
Langste Stoel (op vrijdagavond 29 mei konden
Bruggelingen in volle coronacrisis hun stoel buitenzetten en op afstand met de buren klinken op
de verbondenheid in Brugge) werd de band tussen
buren verstevigd. Het zou leuk zijn om regelmatig
een burenaperitief te organiseren om dat contact
warm en levendig te houden.

-

Na een gedetailleerde rioolstudie in 2005 werden gedurende de daaropvolgende jaren de straten in Christus-Koning heraangelegd. Tijdens die periode kreeg
ook het Graaf Visartpark een facelift en pakte de
Vlaamse Gemeenschap de Scheepsdalelaan aan. Er
werden ook verschillende bomen aangeplant, waardoor Christus-Koning een stuk groener werd.
Omdat de grond er verontreinigd was, werd de heraanleg van de Karel de Floustraat tussen de Karel
de Stoutelaan en de Gerard Davidstraat stilgelegd. Dit
stuk werd in augustus en september van dit jaar gesaneerd en tegelijk werden de noodleidingen voor de
nutsleidingen gelegd. Momenteel zijn de rioleringswerkzaamheden en de aanleg van het wegdek aan de
gang. Vanaf half oktober vernieuwt de aannemer de
nutsleidingen, inclusief de overkoppelingen (huisaansluitingen). Tot slot wordt in december het voetpad
aangelegd. Alle info staat op
www.brugge.be/christus-koning/karel-de-floustraat.
In opdracht van De Vlaamse Waterweg nv werden nieuwe fiets- en voetgangersbruggen aan de Canadabrug
van composiet gemaakt. Deze unieke constructies vervangen de oude en beschadigde houten exemplaren.
Omdat het om een proefproject gaat met een groot potentieel voor de rest van Vlaanderen, worden de composieten bruggen regelmatig getest. In juni bijvoorbeeld
werd het gedrag van dit lichte maar stevige materiaal
grondig bestudeerd.
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MOBILITEIT

VERENIGINGEN EN VRIJE TIJD

-

-

-

-

-

In september 2019 vroeg het stadsbestuur de mening van de bewoners en de plaatselijke handelaars om inzicht te krijgen in de
mobiliteitsproblemen in de buurt. Op basis daarvan maakte de
Stad een wijkmobiliteitsplan voor heel Christus-Koning. In februari 2020 stelde het stadsbestuur een eerste deel van dit plan
voor tijdens een infomarkt. Tijdens workshops kon iedereen actief
meedenken over onder meer de heraanleg van de Leopold I-Laan
en de Karel de Stoutelaan.
Over deze twee straten werd alvast het volgende beslist:
- Er komen vrijliggende fietspaden en het sluipverkeer en
zwaar vervoer worden aan banden gelegd.
- Parkeervakken worden afgewisseld met bomen om het laankarakter te versterken.
- Het oversteken aan de kruispunten wordt veiliger en gemakkelijker.
- Een knip (een plaats waar gemotoriseerd verkeer niet door
mag) komt er niet.
- De Karel de Stoutelaan richting Houtkaai wordt zone 30. Door
er gemengd verkeer toe te laten, wordt de aanleg van bredere
voetpaden mogelijk.
- De Filips De Goedelaan, de route tussen het Graaf Visartpark
en ‘t Stil Ende wordt een groene boulevard.
- Om een wijk op maat van zowel volwassenen als kinderen te
creëren, worden de Gerard Davidstraat, de Maria van Bourgondiëlaan en de Lauwerstraat fietsstraten. In een fietsstraat
mag je over de hele breedte van het rijvak fietsen. Dit wordt
aangeduid met markeringen op de rijweg en borden aan het
begin en op het einde van de straat. Automobilisten mogen er
niet inhalen. Christus-Koning heeft met de Werfstraat en de
Filips de Goedelaan al twee fietsstraten. De Filips de Goedelaan wordt in de tweede helft van deze legislatuur heraangelegd.
- In de Houtkaai aan de Scheepsdalebrug komt een knip voor
het gemotoriseerd verkeer. Het gevaarlijk rechts indraaien
zal er niet meer mogelijk zijn.
- De Houtkaai wordt aan de Waggelwaterbruggen uitgerust met
verkeerslichten. Zo kan het fietspad van de Houtkaai worden
doorgetrokken in de richting van het jaagpad.
Op www.brugge.be/christus-koning vind je meer info over dit
wijkmobiliteitsplan.
Sinds 2018 is de Gerard Davidstraat een schoolstraat. Aan de
toegang van de school worden motorvoertuigen een halfuur lang
geweerd, zowel bij het begin als op het einde van de schooldag.
Sinds september 2020 regelt een slagboom er het verkeersverloop.
Er komen fietstrommels in de Karel de Stoutelaan ter hoogte van
het Graaf Visartpark en in het Graaf Visartpark ter hoogte van de
Keizer Karelstraat.
Er staan deelwagens van Cambio nabij het Graaf Visartpark in de
Filips de Goedelaan. Meer info op www.cambio.be.
Het kruispunt van de Leopold II-laan met de Scheepsdalelaan en
de Leopold I-laan wordt veiliger voor fietsers. Het Agentschap
Wegen en Verkeer (AWV) zal de verkeersregeling conflictvrijer organiseren, waardoor fietsers die de Scheepsdalelaan volgen niet
langer worden gekruist door rechtsafslaand verkeer. De kans op
dodehoekongevallen zal op die manier verkleinen.
De fietsoversteek in de Leopold II-Laan voor fietsers richting
Scheepsdalelaan werd afgelopen zomer verplaatst, verder weg
van het kruispunt met de Scheepsdalelaan. Fietsers zijn zo beter
zichtbaar voor verkeer dat het kruispunt nadert.

-

-

-

-

Je vindt boekenruilkastjes op het Werfplein in het Stubbekwartier
(op de hoek van de Zwaluwenstraat en de Kardinaal Mercierstraat)
en aan de basisschool in de Gerard Davidstraat.
Alle info op www.brugge.be/boekenruilkastjes.
Het Werfplein onderging dit jaar een ware metamorfose. Er is
meer ruimte voor spel en ontmoeting. Kinderen kunnen zich uitleven op nieuwe (kleuter)speeltoestellen en hun (groot)ouders en
de buurtbewoners krijgen voldoende zitgelegenheid om zich rustig te ontspannen. Er is ook een grote picknicktafel. De ontwerpers
hielden rekening met de nodige ruimte voor de Kattefeesten en de
petanqueveldjes werden behouden. Je kunt er bovendien voetballen
en basketten. Geschilderde lijnen creëren een fietsparcours.
In het Graaf Visartpark kun je avontuurlijk spelen op de (kleuter)
speeltoestellen. Het park is tevens uitgerust voor mindervaliden.
Zwemmers zijn welkom in het Jan Guilinizwembad, Keizer Karelstraat 41. Het vijfentwintigmeterbad wordt over enkele jaren gerenoveerd om het energiezuiniger te maken en om de kwaliteit van
het zwembadwater te verbeteren. In de tuin komen er wellicht wellnessvoorzieningen.
In Jan Guilini zijn verschillende zwem-, triatlon- en duikclubs actief, zoals BZK, Mc Cann Triteam, Lostriamigos en Triatlon Brugge
Team.
Al bijna twintig jaar brengt het Feestcomité Kristus-Koning buren
samen tijdens grote en kleine activiteiten. Zo was er het voorbije
jaar ‘Winter in het Visartpark’, ‘Koken in de Koepel’ en de ‘Driekoningentocht’. Op zaterdag 28 november wordt - onder voorbehoud
van de coronamaatregelen - een nieuwe ‘Kristus-Koning Kwis’ gepland. Het Visartpark vierde eind vorig jaar zijn negentigste verjaardag en blijft de populairste ontmoetingsplaats in de wijk. De
jaarlijkse ‘Picknick in het Park’, het ‘Dans & Tapas Festival’ en ‘Bal
Populair’ werden deze zomer helaas geannuleerd door COVID-19.
Bar Visart tekende afgelopen juli en augustus weer present in het
Graaf Visartpark. Iedereen werd op een veilige manier verwelkomd
in de geliefde pop-upbarcontainer.
Het stadsbestuur onderzoekt of een permanente kiosk in het Graaf
Visartpark mogelijk is. Aan deze kiosk zouden bezoekers drankjes
en kleine versnaperingen kunnen kopen.
De Stad kocht 380 groene stoelen om in de parken te plaatsen. Vijftig daarvan verschenen in het Graaf Visartpark. De parken worden
zo extra aantrekkelijk voor wie graag in de natuur vertoeft.

DIENSTVERLENING
-

Gemeenteafdeling Christus-Koning: Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2, 050 44 8000, bevolking@brugge.be
Dienstencentrum ’t Werftje: Werfstraat 88, 050 32 50 60,
werftje@mintus.be
Lokale politie:
Wijkkantoor: Kartuizerinnenstraat 4, 050 44 12 10,
pz.brugge.centrum.leiding@police.belgium.eu
Wijkagente Stubbekwartier: Queeny Van Broeck, 0471 43 01 60,
queeny.vanbroeck@police.belgium.eu
Wijkagent Christus-Koning (behalve Stubbekwartier): Roger Schutz,
0471 43 20 19, roger.schutz@police.belgium.eu

GEMEENSCHAPSWACHT
Natascha Buysse is vlinder voor alle wijken in het centrum en valt in
waar nodig. In oktober zal een nieuwe gemeenschapswacht zich inzetten voor beide wijken.
Neem contact op via gemeenschapswacht@brugge.be of 050 32 34 97.
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SCHOLEN
Basisscholen Sint-Lodewijkscollege:
Afdeling Pim Pam Poen (kleuter en lager), Kardinaal Mercierstraat 56
Afdeling De Wimpel:
- kleuter en eerste jaren lagere school, Gerard Davidstraat 6
- oudste leerjaren lagere school, Gerard Davidstraat 57

Vraag hulp aan je buren of leer ze beter kennen via Hoplr. Al meer dan
250.000 huishoudens gebruiken dit online sociale netwerk voor en door
de buurt. Via Hoplr (hoplr.com en/of de app) sta je als inwoner heel
eenvoudig in contact met de mensen uit je straat of buurt. Het afgelopen jaar lanceerde Hoplr een vijftiental (test)projecten in Brugge en
intussen werd het systeem over het volledige Brugse grondgebied uitgerold. Ook in Christus-Koning is er een Hoplr-netwerk met buurtcode
C6UGW. Met deze code kun je gemakkelijk gratis aanmelden. De mobiele app voor iOS is beschikbaar in de App Store en voor Android in de
Play Store. Meer info op www.brugge.be/hoplr.

CHRISTUS-KONING IN CIJFERS
1,03 km²
Christus-Koning heeft een oppervlakte van 1,03 km².

3.100
Deze buurt telt 3.100 brievenbussen.

4.592
Er wonen 4.592 mensen.

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

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

Je kunt steeds met je vragen en
meldingen terecht op 050 44 8000,
www.brugge.be/meldpunt en
via info@brugge.be.
Alle inzendingen worden
gegarandeerd behandeld.
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BURGERBEVRAGING
GEMEENTE- EN
STADSMONITOR OOK IN
JOUW BRIEVENBUS?
Woon je graag in je buurt? Kun je veilig fietsen in Brugge? Is er voldoende
groen? Hoe tevreden ben je over de
voorzieningen en diensten in je stad?
Voor elke gemeente of stad is het belangrijk om de mening van de inwoners te kennen. Daarom organiseert
het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid de
grootschalige Gemeente- en Stadsmonitor. Deze driejaarlijkse burgerbevraging stond aanvankelijk in het voorjaar gepland, maar omwille van
de coronacrisis werd ze uitgesteld naar dit najaar.

JOUW MENING IS BELANGRIJK

Sinds 9 september worden bijna 400.000 Vlamingen van 17 tot 85 jaar
uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Ook jij kunt die lijst in je
brievenbus krijgen. Je medewerking aan deze burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot belang. Je krijgt namelijk de unieke kans om
je mening te geven over thema’s die in jouw stad belangrijk zijn. Met de
resultaten wil het Agentschap Binnenlands Bestuur elk lokaal bestuur
ondersteunen om betere beleidsbeslissingen te nemen. Als je de lijst
volledig invult, maak je kans op een geschenkbon van 12 euro.

WETENSCHAPPELIJKE BEVRAGING

De bevraging Gemeente- en Stadsmonitor is een wetenschappelijke
enquête die in elke Vlaamse gemeente en stad wordt georganiseerd.
De waarde van de resultaten hangt af van het aantal personen dat de
vragenlijst invult. Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger en
werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De analyses worden enkel op gemeentelijk niveau gemaakt.
Op www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be staat meer uitleg.
Op deze website kun je ook alle resultaten van de vorige bevraging
raadplegen. Vanaf juni 2021 vind je er de conclusies van de nieuwe Gemeente- en Stadsmonitor.
gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be

EENVOUDIGER REGISTREREN ALS
ORGAANDONOR
Sinds 1 juli is het eenvoudiger om je te registreren als
orgaandonor. Dit doe je op www.mijngezondheid.be.
Lukt dit niet, dan kun je terecht bij je huisarts of - na
afspraak - in het Huis van de Bruggeling of de gemeenteafdelingen.
www.mijngezondheid.be
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein),
8000 Brugge
www.brugge.be
info@brugge.be
050 44 8000

HET BELANG VAN GOED ZICHTBARE
HUISNUMMERS
Duidelijk leesbare huisnummers zijn uiterst belangrijk.
In geval van nood bijvoorbeeld
moeten politie, brandweer en
andere hulpdiensten je woning
snel kunnen vinden om efficiënt hulp te bieden. Het correct
aanbrengen van je huisnummer is niet alleen belangrijk
voor de veiligheid en een efficiënte postbedeling, het is ook
wettelijk verplicht. Een huisnummer moet altijd goed zichtbaar zijn, ook in het donker of
bij slecht weer.
Is jouw huisnummer volledig conform de richtlijnen? Sla er zeker even
deze zaken op na:
∙ Huis- en busnummers bestaan uit Arabische cijfers (bijvoorbeeld 6,
19, 73, 120 …).
∙ Het nummer moet goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Het
bevindt zich bij voorkeur rechts naast de toegangsdeur.
∙ Bevindt het hoofdgebouw zich op meer dan 5 meter achter de rooilijn, dan wordt het nummer rechts naast de inrit vanaf de openbare
weg aangebracht, indien mogelijk op of naast de brievenbus. Voorwerpen of beplanting mogen de zichtbaarheid niet hinderen.
∙ De nummers worden aangebracht op een hoogte van minstens 1 en
maximaal 2 meter.
∙ De cijfers en eventuele letters zijn minstens 5 centimeter hoog en
contrasteren met de achtergrond waarop ze zijn aangebracht. Ze
zijn gemaakt uit duurzaam, niet-corroderend materiaal. Geschilderde nummers worden aangebracht met zwarte verf op een witte
achtergrond. De witte achtergrond wordt afgebakend met een zwart
kader.
∙ In gebouwen met meerdere woongelegenheden staan de busnummers op de brievenbussen en op de deuren van de respectievelijke
woongelegenheden.
∙ Administratieve, commerciële en industriële gebouwen moeten een
huisnummer hebben, ook als ze geen woning bevatten.
Bijgebouwen zoals garages, loodsen, wagenhuizen, schuren, stallen, werkplaatsen en dergelijke horen bij het hoofdgebouw en worden niet genummerd.

LET OP
∙
∙
∙

Het stadsbestuur wijst huis- en busnummers toe. Je mag er zelf
geen toekennen, wijzigen of verwijderen.
De eigenaar, syndicus, huurder of gebruiker van een huis of gebouw
zorgt voor het aanbrengen en het onderhoud van het huisnummer.
Je zorgt zelf voor een duidelijk huisnummerplaatje. De Stad komt
hier niet in tussen.

www.brugge.be
050 44 8000
woningenbestand@brugge.be
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NIEUWE PREMIE
VOOR HISTORISCH
BUITENSCHRIJNWERK
Stad Brugge hecht veel belang aan het straatbeeld in de binnenstad
en aan gebouwen die opgenomen zijn in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed in de deelgemeenten. Voor de meeste werkzaamheden
aan de gevel is het aanvragen van een omgevingsvergunning dan ook
verplicht. Het hernemen of reconstrueren van het originele schrijnwerk
van ramen en deuren met de juiste hoofdindeling en detaillering betekent immers een grote meerwaarde voor het gevelbeeld van historische
panden.
De Stad is er zich van bewust dat dit voor veel eigenaars een extra financiële inspanning vraagt. Daarnaast kost het de nodige tijd en energie
om je te verdiepen in deze moeilijke technische materie. De zoektocht
naar een bekwaam vakman is evenmin evident. Toch kan een relatief
kleine inspanning een wereld van verschil maken. Het arbeidsintensieve en bedreigde vakmanschap van vaak lokale en gespecialiseerde
schrijnwerkers verdient daarbij de nodige aandacht en ondersteuning.
De subsidie ‘Kunstige Herstelling’, die al bestaat sinds 1877, is vooral gericht op complexe en volledige gevelrestauraties. Als aanvulling
hierop trad op 1 september van dit jaar de ‘Premie Historisch Buitenschrijnwerk’ in werking. De doelgroep bestaat uit eigenaars of huurders
van historische gebouwen met voldoende erfgoedwaarde in de Brugse
binnenstad of van panden die opgenomen zijn in de Inventaris van het
Bouwkundig Erfgoed (zie www.onroerenderfgoed.be).
Onder buitenschrijnwerk vallen alle houten elementen die geïntegreerd
deel uitmaken van de buitengevels en de architectuur van een pand.
Daartoe behoren ramen, luiken, deuren, poorten, erkers, dakgoten,
windveren, balkons, balustrades en vakwerkconstructies. De premie
richt zich op het restaureren van bestaand historisch buitenschrijnwerk
en op het vernieuwen van buitenschrijnwerk naar historisch model.
Alle informatie en de voorwaarden staan op
www brugge.be/premie-restauratie-en-kunstige-herstellingen.
Het maximale premiebedrag bedraagt 6.000 euro. Restauratiewerkzaamheden komen in aanmerking voor 50%, nieuw schrijnwerk naar
historisch model voor 30%.
Met deze premie wil het stadsbestuur het draagvlak vergroten voor de
zorg en het behoud van waardevol schrijnwerk. Het wil ook meer aandacht besteden aan de uitvoering en de detaillering van nieuw schrijnwerk in historische panden.
monumentenzorg@brugge.be
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WERFNIEUWS
BEURS-, MEETING- EN
CONGRESCENTRUM (BMCC)
De contouren van het nieuwe Beurs-, Meeting- en Congrescentrum worden meer en meer zichtbaar. De voorbije zomer werd de metalen constructie van het beursdeel aangebracht. In de eerste helft van oktober
wordt een metalen ligger gemonteerd aan de kant van de Zwijnstraat. De
opbouw van de wanden van het congresdeel is er vergevorderd.
Terwijl het gebouw verder wordt opgetrokken, zijn de rioleringswerkzaamheden in de aanpalende straten aan de gang. Dit gebeurt in fasen.
Momenteel werkt de aannemer op het kruispunt Smedenstraat en
Maagdenstraat (tot midden oktober), in de Maagdenstraat tussen de
Smedenstraat en de Hauwerstraat en in de Sint-Maartensbilk tussen
de Hendrik Consciencelaan en de Maagdenstraat (tot april 2021). Daarna zijn de Hauwerstraat, de Zwijnstraat en de rest van de Sint-Maartensbilk aan de beurt. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken, zijn
de voormelde straatdelen onderbroken voor het verkeer.

KATELIJNE- EN ARSENAALSTRAAT
De rioleringswerkzaamheden en de heraanleg van de Katelijnestraat
gaan vooruit. Onlangs werd de zone tussen de Visspaanstraat en tot net
voorbij de Rodenonnenstraat (zone tot aan het kruispunt met de Arsenaalstraat niet inbegrepen) afgewerkt en opengesteld voor plaatselijk
verkeer.
De heraanleg van de Katelijnestraat bood de mogelijkheid om er het
dubbelrichtingsverkeer uit te breiden. Waar dit tot voorheen slechts
liep vanaf de Katelijnebrug tot aan het kruispunt Gentpoortvest, loopt
het nu tot aan het kruispunt van de Katelijnestraat en de Colettijnenstraat. Dit laat de bewoners uit het Minnewater, de Arsenaalstraat, de
Sulferbergstraat, het Colettijnenhof en de Colettijnenstraat toe om een
kortere route te nemen om het centrum te verlaten. Vroeger gebeurde
dit via een grote omweg langs de Katelijnestraat en de Oude Gentweg.
Ondertussen werkt de aannemer in de Arsenaalstraat. Ook daar brengt
hij voor de heraanleg een nieuwe riolering aan. Eind oktober zou deze
straat afgewerkt zijn.

Meer informatie over de vernieuwing van deze straten vind je op
www.brugge.be/beurssite-heraanleg-straten.

Voorts zijn er tot eind januari 2021 werkzaamheden bezig in de Katelijnestraat tussen de Arsenaalstraat en het Ankerplein.

Op www.brugge.be/beurssite (doorklikken naar `ik wil iets organiseren')
en via 050 44 46 68 of sarah.cornand@brugge.be dienen organisatoren
intussen al aanvragen in om evenementen te organiseren in het toekomstige Beurs-, Meeting- en Congrescentrum.

Na deze fasen wordt er gewerkt aan de Mariabrug (sifonering vanaf eind
oktober 2020 tot midden maart 2021), in de Katelijnestraat tussen de
Mariabrug en het Ankerplein (vanaf januari tot midden april 2021) en op
het Ankerplein (vanaf eind februari tot midden april 2021).

Blijf op de hoogte via:
- www.beurssite.brugge.be
- facebook.com/destadbrugge
- instagram.com/stadbrugge
- het buurtnetwerk Hoplr.com
- de werfborden op de site
- de algemene nieuwsbrief van Stad Brugge
- de nieuwsbrief over de beurssite

www.brugge.be/katelijnestraat-arsenaalstraat

www.facebook.com/bmccbruges
www.linkedin.com/company/bmccbruges
twitter.com/bmccbruges
www.bmccbruges.com
www.instagram.com/bmccbruges
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STAD AAN DE SLAG

Greta Vanhoutte,

MEDEWERKSTER KOSTUUMATELIER
Greta is naaister bij het Kostuumatelier van Stad
Brugge. Ze naait voornamelijk kledij voor stoeten
of processies, maar werkt ook in opdracht van andere stadsdiensten.
“Veel mensen weten niet af van het bestaan van
mijn job. Mijn hoofdtaak is het naaien van kledij.
Vaak is dat het vernieuwen van kledij voor stoeten
of processies. Toch is mijn job heel gevarieerd,
want we krijgen ook opdrachten van stadsdiensten. Wassen of strijken van tafelkleden, vlaggen
van de Stad herstellen of zelf kledij ontwerpen:
geen enkele dag ziet er hetzelfde uit.“

"Ik ben blij dat ik mijn
steentje kan bijdragen aan de
geschiedenis van Brugge"
“Onze maatschappij blijft evolueren en digitaliseren, maar in het Kostuumatelier doen we nog
echt handwerk. Dat is uitzonderlijk geworden en
dat maakt mijn job nog mooier. Het blijft na al die
jaren nog steeds een belevenis om te mogen meewerken aan grote evenementen zoals de Heilig
Bloedprocessie en de Gouden Boomstoet. Ik vind
het bijzonder jammer dat de Heilig Bloedprocessie
dit jaar niet kon doorgaan. We hadden veel nieuwe
kledij gemaakt waar we heel trots op waren. Als
die kleren eindelijk klaar zijn, kijk je uit naar het
moment waarop je ze kunt bewonderen. We zullen onze nieuwsgierigheid nog een jaartje moeten
bedwingen ...
Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen aan
de geschiedenis van Brugge. Alle kledij van het
Kostuumatelier kun je trouwens online bekijken.
Er komen geregeld mensen bij ons over de vloer
om de historische kostuums en accessoires te
huren. Je kunt bij ons terecht voor prinsessenjurken, ridderpakken, zwaarden, schilden, speren ...
hoe gekker, hoe beter!”
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AFFICHECAMPAGNE MENSEN
MET DEMENTIE KLEURT BRUGGE
‘Wij geven niet op in ons kot’. Met die slogan en met bijhorende affiches palmt Academie Brugge DKO sinds mei de Brugse straten in. De
affiches zijn het resultaat van het harde werk in het beeldatelier voor
mensen met dementie.
Sinds vorig schooljaar organiseert
de Stedelijke Academie Brugge
DKO samen met Welzijnsvereniging Mintus en Dementievriendelijk Brugge een aangepast beeldatelier voor personen met dementie.
Dit atelier stimuleert de creativiteit
door met een grote waaier aan materialen en technieken het denken
in beelden te bevorderen. Er is ondersteuning door een docent beeldende kunsten, een orthopedagoog
en tal van gedreven vrijwilligers.
Toen door de coronacrisis het
openbare leven grotendeels stilviel, werd de werking van dit atelier noodgedwongen opgeschort.
Met de affichecampagne wil het
stadsbestuur dit initiatief in de
schijnwerpers zetten en een positief en warm verhaal brengen. De
affiches met creaties van mensen
met dementie hangen in de lokale
buurtwinkel, bij de dokter en in de
apotheek.
Je kunt dit kunstatelier van mensen met dementie eenvoudig van
thuis uit bezoeken. De virtuele tentoonstelling vind je op
www.academiebruggedko.be.
www.academiebruggedko.be
Het beeldatelier voor personen met dementie
is een sociaal-artistiek kunstproject van
Academie Brugge DKO, Dementievriendelijk Brugge en Welzijnsvereniging
Mintus (050 32 78 95 of 050 32 78 67).

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING:
ONTBIJTDRIVE-IN
Toon op vrijdag 23 oktober dat je een
trots lid bent van je jeugdbeweging.
Trek je uniform aan en ga zo naar
school.
Dit jaar organiseert de Stad een ontbijtdrive-in in je buurt. Reserveer je ontbijt
en haal het in uniform op voor je naar
school vertrekt.
Op www.jeugddienstbrugge.be/dvdjb
staan alle locaties. Je kunt er ook je
ontbijt reserveren.
www.jeugdwerkbrugge.be/dvdjb
jeugd@brugge.be
facebook.com/jeugddienstbrugge
instagram.com/jeugddienstbrugge
050 44 83 33

HERFST BIJ KWIBUS
Kom jij deze vakantie ook aanwaaien bij
Kwibus? Van maandag 2 tot en met vrijdag 6 november van 7.30 tot 17.30 uur
kunnen kinderen vanaf 4 tot en met 15
jaar meespelen.
De enthousiaste animatoren zijn het
zonnetje in huis en zorgen voor een
leuke vakantie. Meer info over de locaties en over hoe je kunt deelnemen vind
je op de website.
www.kwibusbrugge.be
kwibus@brugge.be
facebook.com/kwibusbrugge
050 44 83 33
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ZORGEN VOOR MORGEN BEGINT VANDAAG
WE ZIJN VERTROKKEN

De gemeenteraad keurde op 30 juni het zogenoemde `burgemeestersconvenant 2020-2030' goed. Daarmee werd het officiële startschot gegeven voor de opmaak van een ‘Klimaatplan 2030’. Het doel van dit plan is om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen in Brugge te verminderen
met 40%.
Samen met het Brugse studiebureau Ingenium en het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) werkte de Stad concrete stappen
uit om de CO2-uitstoot terug te dringen. Daarbij staan drie speerpunten voorop: fossielvrij verwarmen, een andere mobiliteit en meer lokale
zonne- en windenergie. Daarnaast is er ruimte voor acties rond duurzame voeding, duurzaam ondernemen en de aanpassing van onze stad aan
de nieuwe weersomstandigheden.

NAAR FOSSIELVRIJ VERWARMEN
De grootste uitdaging wordt ongetwijfeld het fossielvrij verwarmen
van onze woningen, gebouwen en bedrijven. Dus zonder het verbranden van fossiele brandstoffen zoals aardolie, mazout, aardgas of
steenkool. Dit vraagt een investering van private huiseigenaars, van
de overheid en van bedrijven. Deze investeringen zullen dubbel lonen.
De verdere uitstoot van broeikasgas zal immers steeds grotere gevolgen hebben en de prijs van fossiele brandstoffen zal in de toekomst
wellicht sterk toenemen. Nu investeren in fossielvrije verwarming zal
zorgen voor meer schone lucht, vrij van broeikasgassen.

STUDIETRAJECT VOOR BRUGSE WIJKEN

De Stad startte een studietraject op om na te gaan hoe het fossielvrije verwarming in elke Brugse wijk kan organiseren. Sommige delen van de stad zullen worden verwarmd met een warmtenet, andere
met een warmtepomptechniek. Onderzoekers bekijken hoe ook in
de historische binnenstad een warmtenet kan komen. Op basis van
dit studiewerk kan het stadsbestuur een strategisch plan maken om
Brugge op termijn fossielvrij te verwarmen. Eigenaars van woningen
en gebouwen moeten in dit plan een actieve rol opnemen. Maak van
de overschakeling naar fossielvrij verwarmen dus zeker een prioriteit
in het beheer van je woning of vastgoed.

GEZOCHT: DRIE PILOOTBUURTEN
VOORTREKKERS IN DE BRUGSE
VERWARMINGSREVOLUTIE
Bijna de helft van de Brugse CO2-uitstoot wordt veroorzaakt
door de verwarming van onze woningen en gebouwen.
Om hieraan te verhelpen, kun ook jij je steentje bijdragen,
bijvoorbeeld door je woning beter te isoleren en je verwarmingsinstallatie aan te passen. Zo verbruik je minder of geen
fossiele brandstoffen zoals stookolie of aardgas en verminder
je de CO2-uitstoot.

TOON JE BUURTKRACHT, BESPAAR ENERGIE EN
VERLAAG DE CO2-UITSTOOT VAN JE BUURT
De Stad is op zoek naar bewoners van drie buurten en/of straten die mee deze omschakeling willen maken. Wil je energie
besparen, duurzamer verwarmen en de CO2-uitstoot verminderen? Bundel je krachten met je buurt, want samen sta je
sterker. Laat je inspireren door ideeën, deel informatie en ga
aan de slag.

STAD BRUGGE BEGELEIDT JOUW BUURT NAAR DE TOEKOMST
Stadsmedewerkers zullen instaan voor de begeleiding van je
buurt en voor het opmaken van een buurtplan op maat om
CO2 te besparen. Samen met je buurt organiseert de Stad
brainstormavonden en eventuele groepsaankopen. Experten
volgen mee het traject naar een duurzame buurt.
Surf naar brugge.be/buurtkracht en schrijf je in. Dit kan per
buurt of per straat.
Wil je meer weten over het Brugse plan om 40% CO2 te besparen? Surf naar www.brugge.be/zorgenvoormorgen en teken
mee voor het Brugge van morgen.
www.brugge.be/buurtkracht
www.brugge.be/zorgenvoormorgen
zorgenvoormorgen@brugge.be
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DE EERSTE BRUGSE ZONNEWAGENS ZIJN ER
NAAR EEN ANDERE
MOBILITEIT
Het begrip ‘essentiële verplaatsing’ zal niet
meer uit onze woordenschat weg te denken
zijn. Is je verplaatsing echt noodzakelijk of
zijn er alternatieven? In Brugge zorgt het gezamenlijk gemotoriseerd verkeer voor maar
liefst een derde van onze lokale CO2-uitstoot.
We kunnen deze uitstoot op drie manieren
verminderen:
∙ minder autokilometers
∙ meer fiets- en voet-, bus- en treinkilometers
∙ minder private voertuigen en meer deelvoertuigen en elektrisch aangedreven
voertuigen
Het klimaatplan 2030 moet op elk van deze
uitdagingen een antwoord bieden. Met de
opmaak van het nieuwe bussenplan voor
Brugge én de omliggende gemeenten van de
vervoerregio wordt alvast een eerste belangrijke stap gezet.
Het plan gaat niet enkel over de bussen van
De Lijn. Het bekijkt ook, via een regionaal
mobiliteitsplan in opmaak, welke aanvullende deelmobiliteit er nodig is op zogenaamde
mobipunten. Op die punten kun je overschakelen op andere vervoersmiddelen, wellicht
ook deelauto's. De bussen van De Lijn zullen
in het stedelijk gebied ten laatste tegen 2025
elektrisch worden aangedreven. Dit zal een
belangrijke stap vooruit zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren, de geluidslast terug te
dringen en de CO2-uitstoot te verminderen.

Een derde van alle uitstoot van broeikasgassen komt van mobiliteit en transport.
Door minder wagens te gebruiken en meer elektrisch te rijden, kunnen we onze
CO2-uitstoot doen dalen en de lucht in onze stad gezonder maken. De uitlaat van
wagens brengt namelijk nogal wat fijn stof en NOX (stikstofoxides) in de lucht.
In Brugge vind je al veel deelwagens. Cambio, Dégage en Cozycar baten samen
44 van die wagens uit. Recent plaatste Cambio trouwens nog een deelwagen bij
aan de Gentpoort. Daarnaast delen buren twaalf auto's onder elkaar via de organisatie Getaround. Net zoals de bussen maken de deelwagens de overgang naar
elektrisch rijden. Cambio stelt al een elektrische wagen ter beschikking op het
Sint-Jansplein in de binnenstad. Er staan ook twee elektrische cambiowagens op
het terrein van i-mens langs de Pathoekeweg.
Coopstroom, een Brugse energiecoöperatie, plaatste recent twee elektrische
deelwagens: een Nissan Evalia aan de allegopaal op het Ganzenplein (tijdelijk tot
31 oktober) en een Hyundai Kona op het Daverlocomplex. Via zonnepanelen op
het dak van Daverlo laadt de wagen via een eigen laadpaal rechtstreeks elektriciteit af van de zon. Binnenkort komt daar een tweede wagen bij. Deze actie heeft
de goedkeuring van de Vlaamse overheid en krijgt van de projectoproep Overal
Stroomversnellers een financieel
duwtje in de rug.

HOE GEBRUIK JE EEN DEELWAGEN
VAN COOPSTROOM?

Een e-wagen van Coopstroom reserveren en betalen gaat eenvoudig via de app van Coopstroom.
De enige voorwaarde is dat je
aandeelhouder van de energiecoöperatieve wordt (250 euro per
aandeel, waardoor je elk jaar rendement krijgt van de duurzame investeringen van CoopStroom). Alle
info staat op
www.coopstroom.be/deelwagens.
Een wagen op fossiele brandstof
(inclusief hybride) stoot in 2020 in
Vlaanderen gemiddeld 137 gram CO2 per km uit. Als je met elk van de twee deelwagens van CoopStroom 15.000 km per jaar zou rijden, levert dat al een besparing
op van meer dan 4 ton CO2 per jaar.
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MEER ZONNE- EN
WINDENERGIE IN BRUGGE
De behoefte aan elektriciteit zal de komende
jaren sterk toenemen. Om te vermijden dat
we elektriciteit moeten invoeren, kunnen
we in Brugge investeren in nog meer lokale
zonne- en windenergie.
De Brugse energiecoöperatie ‘Brugge geeft
Energie’ geeft alvast het goede voorbeeld:
Brugse bedrijven sloegen de handen in elkaar om hun energieverbruik onder de loep
te nemen. Waar kan er bespaard worden?
Waar zijn er mogelijkheden om zelf energie
te produceren of om over te stappen op meer
duurzame energie? Met deze uitdaging ging
‘Brugge geeft Energie’ begin september aan
de slag. Wil je als bedrijf aansluiten? Surf
naar www.bruggegeeftenergie.be.

ZONNEPANELEN

Als Bruggeling kun je zelf aan de slag met
duurzame energieproductie door zonnepanelen te plaatsen. Dit blijft een zeer rendabele investering en helpt rechtstreeks om je
elektriciteitsconsumptie te vergroenen. Aan
de hand van de zonnekaart van de Vlaamse
overheid bepaal je zelf of je dak geschikt is
voor zonnepanelen. Om je energiefactuur te
verlagen, kun je deelnemen aan een groepsaankoop. Neem een kijkje op energieplatform.brugge.be/zonnepanelenopmijndak.

www.brugge.be/zorgenvoormorgen
zorgenvoormorgen@brugge.be
www.brugge.be/brugge-draait-om-mensen
foodlab.brugge.be
www.bruggegeeftenergie.be
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VAN BURGEMEESTERSCONVENANT 2030 TOT BURGERMEE-CONVENANT 2030

ZORGEN VOOR MORGEN
BETEKENT OOK LOKALE
EN GEZONDE VOEDING

Met het burgemeestersconvenant 2030 mikken we op 40% minder CO2 tegen 2030. De
medewerking van alle Bruggelingen is daarbij broodnodig. Jij kunt een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de
CO2-uitstoot in onze stad.
Op www.brugge.be/zorgenvoormorgen vind
je tips en nieuws over hoe je kunt meedoen.
Meer dan vierhonderd Bruggelingen hebben
er zich al geregistreerd en ondersteunen
actief de lokale klimaatdoelen. Op de site
staat een lijstje met tien concrete klimaatacties van klimaatexpert Pieter Boussemaere.
Daarmee kun je meteen aan de slag.

Onze voeding heeft ook een aanzienlijke milieuen klimaatimpact. Die is vooral gelinkt aan de
wereldwijde veranderingen in landgebruik voor
voedselproductie in combinatie met de hoge uitstoot van broeikasgassen (methaan en lachgas)
door akkerbouw en vooral veeteelt. De Brugse
klimaataanpak is erop gericht om in te zetten
op het voorkomen van voedselverlies gecombineerd met meer plantaardige en lokale voeding.

ZORGEN VOOR MORGEN IS
OOK ZORGEN VOOR IEDEREEN
Overschakelen naar een stad waar fossiele
brandstoffen vervangen worden door alternatieven, roept heel wat vragen op over de
betaalbaarheid ervan. Mensen met financiële
beperkingen zijn bezorgd over het betalen van
dagelijkse kosten: van wonen en de energiefactuur tot mobiliteit en voeding. De ambitie
om Brugge koolstofvrij te maken mag er niet
toe leiden dat mensen die het financieel niet
breed hebben het nog moeilijker krijgen. Dat
hoeft ook niet: het sociaal beleid van de Stad
kan hand in hand gaan met het klimaatbeleid.
De campagnes ‘Brugge draait om mensen’
en ‘Zorgen voor morgen begint vandaag’
worden op elkaar afgestemd zodat niemand
achterblijft. Heb je suggesties of bekommernissen hierover? Laat het weten via
zorgenvoormorgen@brugge.be of
www.brugge.be/brugge-draait-om-mensen.

FOOD WINNERS: AMBASSADEURS
TEGEN VOEDSELVERSPILLING
Wereldwijd gaat meer dan 30% procent van al
het geproduceerde voedsel verloren en daar zijn
alle consumenten samen verantwoordelijk voor.
Toch kun je thuis voedselverspilling eenvoudig
verminderen.
Nadat in 2017-2018 de voedselverspilling in de
Brugse ziekenhuizen en zorginstellingen succesvol werd aangepakt, ligt de focus nu op de
consumenten. Dit kadert binnen de acties van
Bruggesmaakt, de duurzame voedselstrategie.
Het project werd gelanceerd in maart 2020 en
loopt tot en met december 2022. Momenteel
worden vijftig Brugse ambassadeurs door FoodWIN, Eatmosphere en Coduco opgeleid tot ware
experten in de voedselverspilling. De ambassadeurs leren onder meer hoe houdbaarheidsdata en voedselveiligheid juist te interpreteren,
zorgvuldig inkopen voor te bereiden, preciezer
de koelkast in te delen en bewuster om te gaan
met ingrediënten.
Over het traject dat de ambassadeurs afleggen,
zal regelmatig worden gecommuniceerd. De
opgedane ervaring zal dienen als een voorbeeld
om in 2021 vijfhonderd en in 2022 vijfduizend
huishoudens te bereiken. Het doel is om voedselverlies bij alle deelnemers te verminderen
met 30% en zo 156 ton CO2 te besparen.
Minder voedsel verspillen is niet alleen goed voor
het klimaat, maar is ook goed voor jou, voor het
milieu en voor je portemonnee. Neem een kijkje
op www.foodwinnersbrugge.be om op de hoogte
te blijven.
Het project ‘Food Winners’ werd door de Vlaamse
overheid geselecteerd als lokaal klimaatproject
en krijgt daarom een belangrijke subsidie. Het
project wordt uitgewerkt in nauw overleg met het
Brugs Food Lab. Meer info over Bruggesmaakt
vind je op bruggesmaakt.brugge.be.
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STAD HULDIGT VIJF NIEUWE DUURZAME HELDEN
Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente, van 18 tot 25 september,
stonden ook dit jaar de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG's) van de VN centraal. Het
stadsbestuur huldigde opnieuw vijf Brugse organisaties die elk op hun
eigen manier een inspirerend voorbeeld zijn op het vlak van duurzaamheid. Zij mogen zich een jaar lang onze Duurzame Helden noemen, als
ambassadeurs voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
De Duurzame Helden blinken uit in een van de vijf pijlers van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: Peace (Vrede), People (Mens),
Planet (Planeet), Prosperity (Welvaart) en Partnership (Partnerschap).
Het stadsbestuur koos een Held per pijler.
Voor de pijler Peace (Vrede) ging de award van Duurzame Held naar
Het Huis Brugge. Deze vereniging won dit jaar ook de eerste Brugse
Vredesprijs (zie kader).
In de volgende edities van het Stadsmagazine komen de andere Helden
aan bod.

HET HUIS WINT EERSTE BRUGSE VREDESPRIJS
De allereerste Brugse Vredesprijs gaat naar de lokale tak
van Het Huis. Deze organisatie organiseert contacten in een
neutrale bezoekruimte tussen (groot)ouders en hun (klein)kinderen.
Het stadsbestuur reikt vanaf 2020 de Vredesprijs uit. Deze
prijs gaat om de twee jaar naar een organisatie die zich inzet voor kleine of grote vrede en die zich inspant voor conflictbemiddeling en herstel op lokaal of wereldwijd niveau. De
winnaar krijgt 500 euro en een zilveren gingkoblad, gemaakt
door de Brugse juwelier Michiel Neels van Gingko Juwelen.
De Japanse gingkoboom is het vredessymbool van Mayors for
Peace. Stad Brugge is lid van dit wereldwijde netwerk van burgemeesters dat zich inzet voor nucleaire ontwapening.

Het Huis werkt aan de 'kleine vrede' en zorgt voor herstel na
een contactbreuk, bijvoorbeeld bij een vechtscheiding of in
een thuissituatie met geweld of misbruik, of wanneer een ouder een gevangenisstraf uitzat. De organisatie creëert een veilige en vredevolle omgeving voor kinderen in een gespannen
familiale relatie en stimuleert dialoog en conflictbemiddeling.
Het Huis wordt volledig gedragen door vrijwilligers en werd
als winnaar voorgedragen door een overlegplatform van de
Brugse vredesorganisaties VOS Brugge, Pax Christi, Vredesactie, Vormingplus regio Brugge en Nsanga.

noordzuiddienst@brugge.be
050 44 82 44
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ONTLEEN GRATIS MATERIAAL VOOR ACTIVITEITEN OVER
SDG’S OF EERLIJKE HANDEL

MONDIALE VORMING IN
DE KLAS

Wie Noord-Zuid Brugge kent, weet dat deze stadsdienst zich inzet voor mondiale
thema’s zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development
Goals of SDG's) en eerlijke handel. Organiseer je als Brugse organisatie (vereniging,
school, bedrijf …) binnenkort een activiteit rond deze thema’s? Dan kun je bij NoordZuid Brugge gratis educatief materiaal ontlenen.

Ons stadsbestuur vindt het belangrijk dat
ook de jongste Bruggelingen op de hoogte
zijn van mondiale thema’s zoals eerlijke handel, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), kinderrechten en zo meer.
Daarom is ook dit jaar de schoolbrochure
'Mondiale vorming in de klas' digitaal beschikbaar. Het document bevat informatie en
tips om op school met mondiale thema’s aan
de slag te gaan.

WELKE MATERIALEN?

SDG – fotoshoot
Met de nodige apparatuur organiseer je een fotoshoot waarmee je op een laagdrempelige manier de SDG's leert kennen.
SDG – zitkubussen
Zit op de kubus of bouw er een toren of piramide mee. Een leuke eyecatcher voor een
opendeurdag of mondiale dag op school.
Cacaospel - rad van fortuin
Draai aan het rad en ervaar dat de regels van de wereldhandel niet altijd even eerlijk
zijn voor de boeren in het Zuiden.
Fair Trade Memoryspel
Test je kortetermijngeheugen met het XL-memoryspel over eerlijke handel.
Bananenpak
Trek de aandacht en verkleed je als een fairtradebanaan.

In de brochure vind je onder meer het aanbod van Noord-Zuid Brugge en enkele nationale organisaties, net als de activiteiten
van de leden van de Brugse Noord-Zuidraad.
Mogelijke subsidies die jouw school kan aanvragen, bijvoorbeeld voor de organisatie van
een mondiale dag, werden er eveneens in
opgenomen.

HOE ONTLENEN?

Wil je een gedrukte versie van de brochure?
Mail je adres naar Noord-Zuid Brugge en je
krijgt een exemplaar opgestuurd.

•

www.brugge.be/noord-zuid-aanbod-voor-scholen
noordzuiddienst@brugge.be
050 44 82 44

•
•
•

Reserveer je materiaal via het onlineformulier op onderstaande website.
Per item betaal je via factuur een waarborg van 50 euro.
De uitleentermijn bedraagt maximaal vijftien werkdagen, tenzij anders afgesproken.
Haal het materiaal op bij Noord-Zuid Brugge, Hoogstraat 9.

www.brugge.be/reservatie-sdg-fairtrademateriaal
www.brugge.be/uitleenreglement-noord-zuidmateriaal
noordzuiddienst@brugge.be
050 44 82 44
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WEEK VAN DE FAIR TRADE
MET DUURZAMEMODETOUR
‘Eerlijk loon naar werken’ is iets wat elke
West-Vlaming koestert. Logisch dus dat onze
stad overtuigd is van de positieve impact van
eerlijke handel op producenten hier en in het
Zuiden. Brugge stelt zich ook verantwoordelijk om deze manier van handel te stimuleren. Daarom staan jaarlijks tijdens de ‘Week
van de Fair Trade’ (dit jaar van woensdag 7
tot en met zaterdag 17 oktober) een aantal
initiatieven in de kijker die duurzame productie en consumptie promoten.
Het geplande grote fairtrade-evenement
op de Markt gaat niet door, maar op zaterdag 10 oktober organiseren Stad Brugge
en COSH! van 10.00 tot 13.00 uur een duurzamemodetour langs Brugse adresjes met
faire en duurzame mode. Plaats van afspraak is De Republiek. Heb je zin in een
stukje`Sjokla', de Brugse fairtrade stadschocolade? Ga dan zeker langs bij een van
de deelnemende chocoladewinkels.
Ook vanuit je luie zetel kun je deelnemen
aan de Week van de Fair Trade. Ontdek op
fairometer.be/weekvandefairtrade de actie
`Duurzame Match' waarmee je jouw magische combinatie lokale- en fairtradeproducten showt via de sociale media.

FEELING SHOPPINGROUTE

Wil je lokaal én duurzaam winkelen, maar zie
je door het bos de bomen niet? Stad Brugge
lanceert samen met COSH! de allereerste
duurzameshoppingkaart. COSH! helpt mensen die ecologischer willen leven bij hun
zoektocht naar duurzame kleding.

Het magazine Feeling - met een hart voor
Belgische mode en een neus voor de nieuwste trends - ontwikkelde een hotspotsroute:
een parcours met de 44 leukste adresjes, van
mode tot beauty, lifestyle en gezondheid. Benieuwd welke dit zijn? Je herkent ze aan de
‘Feeling hotspots’-raamsticker in de etalage.

De route brengt je langs twintig duurzame
modewinkels, negen lifestylewinkels, veertien koffie- en lunchplekjes en twaalf duurzamevoedingswinkels. Er werd ook een wandelroute in het centrum en een fietsroute
met zoektocht buiten het centrum aan gekoppeld. Tweemaandelijks kunnen de deelnemers een shoppingvoucher van 100 euro
winnen.
De shoppingkaart is te verkrijgen bij In&Uit
(Concertgebouw) en in alle deelnemende
handelszaken.

Er werd ook een shoppingroute uitgestippeld
met andere leuke plekken in de stad. Je kunt
een plannetje met alle adresjes bemachtigen
in de deelnemende handelszaken, in de toeristische infokantoren (Markt en Station) en
bij In&Uit (Concertgebouw).
Het digitale plan en alle andere info vind je op
www.brugge.be/feeling-in-the-city.
www.brugge.be/shopping
Volg shoppingbrugge op Facebook en Instagram.

www.brugge.be/eco-shopping-tour

Fair fashion zoektocht
(Het campagnebeeld werd genomen voor de mondmaskerplicht die nu geldt in de drukste delen van Brugge.)

Ontdek duurzame shoppingadresjes in

Brugge

HOTSPOTS
Brugge

V.U. COLIN BEHEYDT, ALGEMEEN DIRECTEUR STAD EN OCMW BRUGGE, BURG 12, 8000 BRUGGE | ONTWERP: CEL CREATIE - STAD BRUGGE ∞ HET CAMPAGNEBEELD WERD GENOMEN VOOR DE MONDMASKERPLICHT DIE NU GELDT IN DE DRUKSTE DELEN VAN BRUGGE

De Republiek, Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge
Inschrijven via www.brugge.be/fair-trade-acties.
Deelnemen kost 5 euro per persoon.

DUURZAMESHOPPINGROUTE

#shoppingbrugge
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EBOLOWA EN BRUGGE
STRIJDEN SAMEN
TEGEN COVID-19
De coronacrisis houdt de wereld in haar
greep. Net zoals Brugge stelt Ebolowa, onze
Kameroense partnerstad, alles in het werk
om het virus de baas te blijven. Om de preventieve acties in Ebolowa te ondersteunen,
voorziet het Noodhulpfonds van Stad Brugge
22.000 euro. Ook Provincie West-Vlaanderen
schonk 8.254 euro voor de strijd tegen COVID-19.
Ebolowa, een provinciestad in het Zuiden van
Kameroen met ongeveer evenveel inwoners
als Brugge, kende bij de start van de pandemie een relatief klein aantal besmettingen.
De verspreiding van het coronavirus bleek
echter ook daar te versnellen. Inzetten op
preventieve maatregelen en het desinfecteren van openbare plaatsen, scholen, busstations … was en is nog steeds een topprioriteit voor het lokale bestuur. Het zorgde voor
voldoende mondmaskers, kraanemmers,
zepen en desinfecterende gels voor de bevolking en kocht extra thermometers en beschermingsmateriaal aan. Daarnaast wordt
op extra controlepunten het wassen van de
handen gecheckt. In de meest precaire wijken van de stad informeren zo’n vijftien gezondheidswerkers de bevolking over het virus en de getroffen maatregelen.
www.brugge.be/mondiaal-partnerschap-chocolade

brugge.be

SOCIAL-PROFITSALON VOOR
MULTICULTUREEL TALENT

HOLEBIFILMFESTIVAL
IN BRUGGE

Op woensdag 29 oktober vindt in de MaZ
van 10.00 tot 15.00 uur het Socialprofitsalon plaats. Het doel is om meer
diversiteit te creëren onder werknemers
in de zorg, de socioculturele sector en
andere socialprofit-organisaties.

Het Holebifilmfestival blaast dit jaar twintig
kaarsjes uit. 2020 wordt dus een feestelijke
editie. Brugge neemt voor de tweede keer
deel, opnieuw in samenwerking met Cinema
Lumière. Het festival vindt plaats van dinsdag 3 tot en met vrijdag 27 november.

Studenten en werkzoekenden met een migratieachtergrond maken er kennis met
onderwijsinstellingen en werkgevers die op
zoek zijn naar multicultureel talent.

Het programma en alle nodige updates vind
je op de website.

Stad Brugge neemt dit initiatief samen met
negen andere gemeenten uit de regio.
MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries
www.iedertalenttelt.be/social-profitsalon-brugge

www.brugge.be/holebifilmfestival
www.holebifilmfestival.be

INTERVIEW
Alex Polly, eigenaar en uitbater van @ The Pub

I

edereen is welkom in Brugge, ongeacht afkomst,
seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie. Discriminatie en vooroordelen mogen
hier geen kans krijgen en daarom voert de Stad
een zogenaamd 'Regenboogbeleid'. Om dit uit te
voeren, onderneemt het stadsbestuur heel wat initiatieven. Het kan daarbij gelukkig ook rekenen op de
inzet van geëngageerde Bruggelingen. Alex Polly van
@ The Pub in de Hallestraat is een van hen.
Wat moeten we absoluut weten over @ The Pub?
ALEX POLLY @ The Pub is een open café waar iedereen
welkom is: hetero’s, holebi- en transpersonen, jong en
oud. Onze deuren staan open voor iedereen.
Het is belangrijk om weten dat we meer zijn dan een
‘standaardcafé’. Met ons team ondersteunen we bijvoorbeeld ook jongeren die uit de kast willen komen
of beantwoorden we vragen rond seksualiteit en genderidentiteit. We verwijzen ook vaak door naar Rebus,
het West-Vlaamse Regenbooghuis dat dienst doet als
informatie- en aanspreekpunt voor alles wat te maken
heeft met seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie. Sinds kort huist het Regenbooghuis in de
Speelmanskapel, Beenhouwersstraat 1, 8000 Brugge.
Je kunt er elke dinsdag van 9.30 tot 16.30 uur terecht
met al je vragen, problemen en bekommernissen.
In het café vind je verschillende flyers en affiches
waarop je snel en gemakkelijk uiteenlopende info
kunt vinden. We stellen namelijk vast dat informatie
over het holebi- en transthema moeilijk toegankelijk
is. Mensen weten vaak niet precies waar ze terecht
kunnen of als ze ergens willen binnenstappen, is de
drempel dikwijls te hoog. Met ons café willen we die
drempel verlagen. Je kunt hier binnenkomen en iets
drinken, maar je bent evenzeer welkom voor een goed
gesprek. Alles mag en niets moet.
Van waar komt jullie (specifieke) aandacht voor de
LGBTI+ doelgroep?
A. POLLY Op deze plaats is er altijd een café geweest,
maar toen de vorige eigenaar ermee stopte, verdween
ook het praatcafé. Heel wat vaste klanten vonden dit
bijzonder jammer, dus hebben we op hun vraag het
concept nieuw leven in geblazen.
Met een aantal vaste klanten, Rebus en enkele andere
organisaties leiden we de praatavonden in goede banen. We werken telkens rond een ander thema, met
een bepaalde twist. Een voorbeeld: in december organiseerden we samen met Sensoa een praatavond over

Mensen met
elkaar verbinden
staat hier
helemaal centraal

Wereld Aids Dag en we deelden toen gratis condooms
uit. De diverse thema’s zorgen ervoor dat je een breed
publiek krijgt. Ieders interesse komt vroeg of laat aan
bod en zo leer je elke keer iets nieuws.
Wat is de kracht van dit soort ontmoetingsavonden?
A. POLLY Voor veel vaste klanten gaat het om veel
meer dan praten over verschillende thema’s. Dankzij
de ontmoetingsavonden zien ze elkaar terug of leren
ze nieuwe mensen kennen. Vooral het in de ‘echte’
wereld zijn, weg van smartphones en dergelijke, is
daarbij zeer belangrijk. Mensen met elkaar verbinden
staat hier dus helemaal centraal.
Wat kan de Stad nog meer doen om holebi- en transpersonen te steunen?
A. POLLY De samenwerking tussen de verschillende
partners in Brugge is zeer belangrijk. Onder meer
door samen te werken met scholen en sportverenigingen creëer je contactpunten waar vooral jongeren
terecht kunnen. Ook inzetten op de zichtbaarheid van
holebi- en transpersonen, met affiches in de hal van
de school bijvoorbeeld, kan het voor veel jongeren gemakkelijker maken om erover te praten en het taboe
te doorbreken dat nu nog vaak heerst.

Het LGBT-praatcafé van @ The Pub vindt elke tweede vrijdag van de maand plaats. Vrienden, familie en andere sympathisanten zijn welkom voor
een gezellig en ontspannend samenzijn. Het praatcafé wordt georganiseerd door Rebus, YWQ, B4Gay en het voormalige LezBruges.
www.brugge.be/regenboogbeleid
thepub.be
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LOVE IS LOVE - 11 oktober
COMING-OUTDAG

3 tot 8% van de bevolking noemt zichzelf holebi.

WAARVOOR STAAT LGBT+?

WAAROM IS ZICHTBAARHEID BELANGRIJK?

LESBISCH: een vrouw die zich aangetrokken voelt tot andere vrouwen.
GAY/HOMOSEKSUEEL: een man die zich aangetrokken voelt
tot andere mannen.
BISEKSUEEL: iemand die zich aangetrokken voelt tot mensen van
meer dan een genderidentiteit.
TRANS(GENDER): iemand die zich niet herkent in het geslacht
dat bij de geboorte werden toegewezen.
+ queer, intersekse, aseksueel, aromantisch, panseksueel …

• Een derde van de holebi’s en transgenders maakt fysiek geweld mee;
• 33% tot 65% van de holebi’s heeft zelfmoordgedachten en
8 op 10 transgenders heeft al zelfdoding overwogen;
• Tussen 1993 en 2019 lieten 2193 Belgen hun geslachtsregistratie
aanpassen in de akten van de burgerlijke stand.

WIST JE DAT

INTERSEKSE

• België op de tweede plaats staat in de Rainbow Europe Index?
Dit wordt beslist op basis van wetgeving en beleid rond holebi-,
transgender- en intersekserechten door ILGA (International Lesbian, Gay,
Bisexual, Trans and Intersex Association).
• Vier op de vijf Belgen vinden dat holebi’s hun leven moeten kunnen
leiden zoals ze zelf willen?
• Elke kleur van de regenboogvlag een betekenis heeft?

Een intersekse persoon is iemand waarvan de geslachtskenmerken niet
binnen de binaire opdeling van geslacht (M/V) vallen. De term legt de
nadruk op het feit dat intersekse personen geen medische operaties nodig
hebben om binnen de geslachtsbinariteit te vallen. Ze maken deel uit
van het brede geslachtskenmerkenspectrum.

LEVEN
GENEESKRACHT
ZONLICHT
NATUUR
VREDE EN HARMONIE
KARAKTER
• De jaarlijkse Prides ontstaan zijn uit een protest?
Ze herdenken de Stonewall-riots uit 1969 waarbij de LGBT-community opstond tegen jarenlage pesterijen van de politie.
• De antidiscriminatiewet van 2007 discriminatie op grond van seksuele geaardheid verbiedt?
• Onze stad de regenboogverklaring van Rebus ondertekende en zo mee zorg wil dragen voor haar LGBT+inwoners?
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MOBILITEIT BIJ SPOR- LOTTO BELGIUM TOUR
TIEVE EVENEMENTEN VROUWEN ELITE
Het hele jaar door vinden in en rond Brugge verschillende (sportieve) evenementen
plaats. Deze hebben meestal een invloed op
het verkeersverloop in onze stad.
Surf naar www.brugge.be/openbare-werken
om op de hoogte te blijven van de hinder
die dergelijke activiteiten met zich kunnen
meebrengen. Deze site verzamelt ook alle
in
formatie over wegwerkzaamheden op
Brugs grondgebied.
www.brugge.be/openbare-werken

Op woensdag 14 oktober worden de polders
tussen Blankenberge en Brugge het strijdtoneel van de Lotto Belgium Tour voor dames
elite. Deze koers komt voor de eerste keer
naar Brugge. Het internationale vrouwenwielrennen wordt ook hier dus hoog in het
vaandel gedragen. De finish ligt in Dudzele,
waar na vier plaatselijke rondes de winnares
over de streep zal komen.
De Lotto Belgium Tour is een driedaagse
rittenkoers die iedere dag andere steden
aandoet. De deelnemende internationale
vrouwenteams krijgen dus heel diverse parcoursen voorgeschoteld. De rit tussen Blankenberge en Brugge loopt door de vlakke
polders en zal ongetwijfeld leiden tot een
spannende massasprint in Dudzele.
www.lottobelgiumtour.be

AG DRIEDAAGSE
BRUGGE-DE PANNE
DERDE KEER
IN BRUGGE
Op dinsdag 20 en woensdag 21 oktober strijkt
het internationale wielerpeloton voor de derde keer neer in Brugge voor de start van de
AG Driedaagse Brugge-De Panne. De ritten
van de UCI Worldtour starten op 't Zand
Het parcours ondergaat dit jaar wat wijzigingen. De passage door de Moeren krijgt een
prominentere plaats en zal voor extra spektakel en spankracht zorgen.
Bij de mannen ging de zege in de AG Driedaagse Brugge-De Panne van 2019 naar de
Nederlander Dylan Groenewegen. Hij haalde
het na een massasprint van de Colombiaan Fernando Gaviria en de Italiaan Elia Viviani. Met een zevende plaats was Jonas Van
Genechten toen de beste Belg. Bij de vrouwen
ging de zege ook al naar Nederland. Kirsten
Wild haalde het, eveneens na een massasprint, van haar landgenote Lorena Wiebes.
De Belgische Lotte Kopecky werd derde.
www.sport.be/driedaagse
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2021 ROAD
WORLD CHAMPIONSHIPS

FLANDERS
BELGIUM

HET WK WIELRENNEN KOMT NAAR BRUGGE
DRAAG JE STEENTJE BIJ ALS VRIJWILLIGER
Nergens ter wereld leeft de koers meer dan bij ons. Het is dan ook een
hele eer dat Vlaanderen volgend jaar de honderdste verjaardag van de
2021 UCI Road World Championships op de weg mag organiseren.
Ook voor onze stad wordt het een groot wielerfeest. Van zondag 19 tot en
met woensdag 22 september 2021 vormen de vlakke polders tussen de
startplaats in Knokke-Heist en de aankomstplaats in Brugge het decor
voor het WK tijdrijden. Het parcours leidt langs typisch Vlaamse wegen
met een hoog flandriengehalte. Het absolute hoogtepunt is de unieke
finish in de historische Brugse binnenstad.

GEEN KOERS ZONDER VRIJWILLIGERS

Om van dit wereldkampioenschap in onze stad en regio een grandioos
festijn te maken, zijn de organisatoren en de Stad op zoek naar 2.000
vrijwilligers per WK-dag.

www.flanders2021.com

Jouw inzet, talent en enthousiasme worden gevraagd voor een van deze
taken:
- chauffeur
- seingever
- administratieve ondersteuning
- verlenen van accreditaties
- medewerker bij het serviceteam
- parkingsteward
- bemannen van de infodesk en het onthaal
- opbouw en afbraak
- …
Wil jij, je club of je vereniging deel uitmaken van dit unieke wielerfeest
en de wielersport mee helpen promoten? Registreer dan snel als individu of als club via www.flanders2021.com, de website van de 2021
UCI Road World Championships. Je vindt er ook alle andere info over
dit evenement.
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NIEUW WIJKCENTRUM
XAVERIANEN MET SPORTHAL
EN BIBLIOTHEEK

ONTDEK LEESTIPS EN LEESPLEKKEN
OP BRUGGELEEST.BE

Sinds half september is Brugge Leest een feit. Bruggeleest.be is een
onlineplatform waar Bruggelingen hun leestips delen. Je vindt er ook
een overzicht van de gezelligste leesplekjes in onze stad.
In navolging van Leuven Leest, Gent Leest en Antwerpen Leest wil
Brugge Leest in Brugge een leescommunity uitbouwen. Lokale boekhandels, bibliotheken, literaire verenigingen, boekenliefhebbers en
de culturele spelers bundelen de krachten om de stad in beweging te
brengen rond literatuur en lezen.
Wil je zelf stadslezer worden en je leestips met anderen delen? Meld je
eenvoudig aan via bruggeleest.be.

In september opende in Sint-Michiels het gloednieuwe wijkcentrum
Xaverianen de deuren. Met zijn sportieve en sociaal-culturele functie
wordt dit gebouw een echte belevingsplek voor de buurt. Naast een
ruime balsportzaal (geschikt voor mini- en zaalvoetbal, basketbal, volleybal, badminton …) is er ook een danszaal en een gevechtssportzaal.
Buiten worden twee krachtbalvelden en een omnisportterrein voorzien.

ACTIE: ZET EEN BOEK VOOR JE RAAM

Met de nieuwe bibliotheek krijgt Sint-Michiels eindelijk weer een ruime
en aantrekkelijke bib die voldoet aan de vereisten van een moderne bibliotheekwerking. Buurtverenigingen en creatievelingen krijgen er alle
kansen om zich te ontplooien dankzij de aanwezige repetitieruimtes, de
vergaderzalen, de tentoonstellingsruimte en de prachtige cultuurzaal.
In de groene omgeving van het centrum werd een wandel- en looppad
aangelegd en een fietsdoorsteek zorgt voor een gemakkelijke verbinding tussen de nabijgelegen hogeschool VIVES en het centrum van
Brugge. De nabijheid van verschillende hogescholen biedt mogelijkheden voor een nog nauwere samenwerking tussen de Sportdienst, de
bibliotheek en het onderwijs.
Voor de opmaak van het landschapsontwerp werd inspiratie geput uit
de tuin rond het Landhuis Sint-Franciscus Xaverius, met als doel de
geest van de plek te herstellen en die maximaal te behouden. In de
cafetaria van het wijkcentrum is het heerlijk zitten met zicht op de
mooie omgeving.
Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 3, 8200 Sint-Michiels
Sporters kunnen reserveren via www.brugge.be/sportcomplex-xaverianen.
brugge.bibliotheek.be

Heb je een hart voor boeken en wil je Brugge Leest mee
helpen bekendmaken? Dat kan via de actie ‘Zet een boek
voor je raam’. Het principe is eenvoudig: plaats een boek dat
je graag hebt gelezen voor je raam en hang er een sticker
naast van Brugge Leest. Zo veroveren boeken het Brugse
straatbeeld.
De sticker (die heel gemakkelijk en zonder sporen kan worden verwijderd) haal je gratis op in een van de vestigingen
van de Openbare Bibliotheek Brugge of in de Brugse boekhandels.

bruggeleest.be
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VERRIJK JIJ MEE DE KIJK OP BRUGGE?
Ben je een kenner van Brugge en de deelgemeenten en deel je die kennis
graag? Dan moet je zeker een kijkje nemen op www.verrijkdekijkopbrugge.be.
Musea Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge en Stadsarchief Brugge publiceren er de komende maanden duizenden oude onbeschreven afbeeldingen met
Brugse stadsgezichten. Om ze te beschrijven, doen de organisatoren graag een
beroep op jou, want samen weten we meer dan alleen. Misschien zit jouw buurt,
straat of huis er wel tussen?

Het beschrijven van de afbeeldingen is leuk en eenvoudig. Registreer je op
www.verrijkdekijkopbrugge.be en ga aan de slag. De beelden staan in een willekeurige volgorde. Via enkele heldere invulvelden kun je beschrijvingen noteren.
Wil je een andere afbeelding? Ga gewoon even verder. Je kunt de beschrijvingen
later nog aanpassen. Na controle door professionele registrators kan het grote
publiek alle ingevoerde gegevens raadplegen op Erfgoedbrugge.be.
De soorten afbeeldingen zijn heel uiteenlopend: van foto’s, lithografieën en aquarellen tot schetsen, postkaarten, tekeningen en vlaggenontwerpen. De Openbare Bibliotheek publiceert bijvoorbeeld stadsgezichten uit haar rijke Brugensia
collectie (met lithografisch werk van onder andere Buffa, Daveluy, Gailliard en
Petyt), diapositieven uit het Fonds Stalpaert en modellenboeken van de Brugse
drukker Vande Vyvere-Petyt. Het Stadsarchief stelt nieuw materiaal van de
Brugse drukker Louis Bauweraerts en beelden uit de collectie van de bekende
verzamelaar Guillaume Michiels ter beschikking. Musea Brugge toont werk van
onder andere drukker Auguste Ancot en van kunstenaars Emile Rommelaere,
Flori Van Acker, Edmond van Hove en André Vlaanderen.
Ontdek deze pareltjes en help het Brugse erfgoed beter te ontsluiten.
www.verrijkdekijkopbrugge.be

SCHEMERTIJD/CULTUREN NA
DE UREN
Musea Brugge opent elke derde donderdag
van de maand de deuren na sluitingstijd,
van 17.00 tot 21.00 uur. Elke keer staat een
andere locatie centraal. Het programma varieert: van rondleidingen, workshops of een
streep muziek tot een bezoek in alle rust
aan de permanente collectie of een tijdelijke
tentoonstelling.
Op donderdag 15 oktober is het Arentshuis
aan de beurt. Op donderdag 19 november kun je culturen na de uren in het SintJanshospitaal.
Arentshuis, Dijver 16, 8000 Brugge
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Brugge

INTERVIEW
Anne van Oosterwijk, directeur Collectie bij Musea Brugge

H

et Groeningemuseum is een van Brugges topmusea.
Jaarlijks genieten zowat 100.000 bezoekers uit binnen- en buitenland van de rijke collectie Schone Kunsten. Het museum was evenwel aan een opfrissing toe
en er werd hard gewerkt aan een uiteindelijk heel grondige
herinrichting. Anne van Oosterwijk en haar team leidden die
in goede banen.
Waarom was deze herinrichting nodig?
ANNE VAN OOSTERWIJK Het Groeningemuseum is zeer geliefd
bij het publiek en is ook onze trots. Helaas bleek de opstelling na
vele jaren gedateerd. We konden niet wachten op de bouw van de
nieuwe expohal om deze locatie aan te pakken. Met het budget en
de tijd die we voorhanden hadden, zat een structurele renovatie
er niet in, maar we konden wel zorgen voor een zeer degelijke
herinrichting.
Waaruit bestond de vernieuwing?
A. VAN OOSTERWIJK Eerst en vooral stond het bezoekerscomfort
centraal. Daarnaast streefden we naar een aantrekkelijke, hedendaagse presentatie van de kunstwerken. De muren kregen een
nieuwe kleur, het parcours werd aangepast en er kwam nieuwe
vloerbekleding. We kozen voor tapijt in een warm grijs. Ook de inkomhal werd grondig aangepakt. De architecten zijn erin geslaagd
om de 19de-eeuwse Xaveriuskapel opnieuw in alle pracht te laten
schitteren. Er werd een open ruimte gerealiseerd waar de shop
en de kassabalie hun plaats kregen. Het voordeel van deze inrichting is dat wie het museum niet bezoekt, ook een fijn, kwaliteitsvol
geschenkje kan vinden in de shop vooraan. Ook de balie van de
Vrienden van Musea Brugge kreeg er een mooie plaats.
De zalen zien er nu anders uit?
A. VAN OOSTERWIJK De grote variatie binnen de collectie, met
stuk voor stuk unieke kunstwerken uit de late 14de eeuw tot en
met de 20ste eeuw, maakt dat elke zaal om een eigen aanpak
vroeg. In eerste instantie werd de looprichting van het parcours
omgedraaid.
Het meest ingrijpend zijn de nieuwe kleuren op de muren. We
kozen voor een palet van zes kleuren dat van vrij donker naar heel
licht gaat, wat een goede cadans geeft. Om het publiek optimaal
te laten genieten, zijn er ook rustpunten in het parcours. Er staan
nieuwe zitmeubelen, zodat je rustig kunt kijken naar de werken.
Musea Brugge is ook een instelling die kennis wil delen. Daarom
krijgt elk werk voortaan een verdiepende tekst in vier talen. In
elke zaal vind je tekstbordjes met duiding over de kunstwerken.
Ten slotte werden de audioguides recent vernieuwd.

www.museabrugge.be
Omwille van de coronamaatregelen zijn een aantal publiekstools niet beschikbaar.
Reserveer je bezoek op www.museabrugge.be/reservatie.

We nodigen graag
alle Bruggelingen uit
om te komen kijken
Een dergelijke herinrichting was praktisch niet evident?
A. VAN OOSTERWIJK Het vraagt inderdaad om een heel goede
voorbereiding en een strikte planning. De verplaatsing van het
‘Laatste Avondmaal’ van Gustave van de Woestyne was bijvoorbeeld een huzarenstuk. Omdat dit schilderij heel groot is (395 op
300 cm, zonder lijst), kwam er een stelling aan te pas om het van
de muur te halen. Het werk kan maar op enkele plaatsen in het
museum rechtop staan, dus moest het worden gekanteld om het
te verplaatsen. Het werd ook uit de lijst gehaald, omdat het anders niet door de deur en de doorgangen zou passen. Het bestaat
uit massief hout en is dus loodzwaar. Er was meer dan tien man
nodig om het `Laatste Avondmaal' op zijn nieuwe plek te krijgen.
De technische ploeg stond ook in voor een nieuw ophangsysteem?
A. VAN OOSTERWIJK Alle kunstwerken in een originele lijst en
de werken achter glas kregen nieuwe steunen. Het atelier zocht
voor elk werk een unieke oplossing. Veel kunstwerken zitten nog
in hun originele lijst en daar mag uiteraard niets aan worden veranderd. Het werd een van de belangrijkste ingrepen tijdens de
herinrichting. De steunen waren voordien zeer dominant aanwezig en hingen soms zelfs in het zicht van het kunstwerk. Nu zijn
ze niet meer te zien en net dat is de kracht. Alle aandacht gaat nu
naar de schilderijen.
Wie waren de architecten?
A. VAN OOSTERWIJK We kozen voor twee Bruggelingen. Koen Bovée
is architect en scenograaf en geen onbekende voor ons. Hij tekende eerder al heel wat tentoonstellingen uit. Daardoor kent hij
de collectie en het gebouw heel goed. Hij nam Jason Slabbynck
onder de arm. We kennen hem van de Triënnale. Koen ontfermde
zich vooral over de zalen, terwijl Jason de inkomhal onder handen
nam. We zijn alvast zeer tevreden met het resultaat en we nodigen
graag alle Bruggelingen uit om te komen kijken. Zij bezoeken onze
musea trouwens nog steeds gratis.
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10 OKTOBER:
STARTDAG `KOOLKERKE GRAAFT'

OP STAP MET DE BRUGSE BEER:
ACTUELER DAN OOIT

Tijdens de derde editie van de Vlaamse Archeologiedagen kun je op zaterdag 10 oktober terecht in de Kasteeldreef in Koolkerke voor de startdag van ‘Koolkerke graaft’, een ‘community archaeology project’ van
Raakvlak (IOED Brugge en Ommeland) en Provincie West-Vlaanderen.

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

Buurtbewoners van het Provinciedomein Fort van Beieren, Koolkerkenaren en andere geïnteresseerden kunnen gratis deelnemen aan
alle stappen van het archeologisch proces van de site langs de Kasteeldreef: van historisch opzoekingswerk tot de opgraving en verwerking van
de vondsten.
Op de startdag krijg je meer uitleg over het hoe en waarom van de opgravingen en kun je al even uitproberen of een opgraving iets voor jou
is. Maak een praatje met de archeologen en laat je warm maken voor
dit unieke project.
www.raakvlak.be
Volg Raakvlak op Facebook (RaakvlakBruggeOmmeland)
en Instagram (@raakvlak.publiek en @raakvlak.archeologie).

In 2005 lanceerden Erfgoedcel Brugge en heel wat partners ‘Op
stap met de Brugse beer’. Met dit project worden op de achterkant
van de over Brugge verspreide stadsplannen verschillende verhalen verteld over enkele bijzondere Brugse plekken. De teksten
– in niet minder dan vijf talen - worden geïllustreerd met foto’s van vroeger en nu. Het initiatief wordt al jaren fel gesmaakt door Bruggelingen
en toeristen en heeft de beer, het Brugse symbool bij uitstek, als uithangbord.
Onlangs werd aan de achttien bestaande posters een nieuwe toegevoegd, ter hoogte van de Snaggaardbrug. Zo kent ook de omgeving van
de Langerei geen geheimen meer voor de Bruggeliefhebber. Omdat de
stad niet stilstaat, kregen de panelen op de Markt en ’t Zand bovendien
een make-over.
Trek dus je wandel- of loopschoenen aan, haal je fiets of skeelers van
stal en trek erop uit in eigen stad.
www.erfgoedcelbrugge.be
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TENTOONSTELLINGEN
TEN HUIZE VAN JOSEPH
RYELANDT. PORTRET VAN
EEN BRUGS COMPONIST
Tot en met zondag 8 november schetst deze expo in het Arentshuis een
levendig portret van de Brugse componist Joseph Ryelandt. Op 7 april
2020 zou Ryelandt 150 jaar zijn geworden. Hij werd in Brugge geboren,
werkte en stierf er, maar zijn muziek weerklonk tot ver buiten onze stad.
Vandaag geldt hij als een van de belangrijkste componisten van het
Belgische fin de siècle.
Ryelandt schreef religieuze oratoria, symfonieën, liederen en intieme
kamermuziek. Als componist en later als directeur van het Stedelijk
Conservatorium werkte hij zijn hele leven in Brugge, de stad waar hij
innig van hield. Zijn contacten met andere componisten, schrijvers en
muziekuitgevers reikten tot ver buiten de stadsgrenzen.
Naast een drukbezet musicus was Ryelandt ook een echte familieman.
In zijn riante Brugse woning en in zijn buitenverblijf in de Ardennen genoot hij van het samenzijn met zijn kroostrijk gezin.
Het rijke familiearchief, dat recent aan het Stadsarchief Brugge werd geschonken, schetst al deze aspecten in woord, noot en beeld. Deze documenten worden aangevuld met museale objecten en Joseph Ryelandts
persoonlijke bezittingen. Samen bieden ze een unieke blik op de wereld
van deze bijzondere componist.
Arentshuis, Dijver 16, 8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
Reserveer je bezoek op www.museabrugge.be/reservatie.

JOKE RAES &
JONAS VANSTEENKISTE
BRUGSE KUNSTENAARS
IN DE KIJKER: SYNERGIA
Synergia is de meeropbrengst die ontstaat bij het samengaan van delen ten opzichte van de som van die delen. Zo benaderen de kunstenaars Joke Raes en Jonas
Vansteenkiste hun vriendschap en de visuele dialoog die
ze ontwikkelen.
Joke Raes vertrekt vanuit de natuur, Jonas Vansteenkiste
vanuit de architectuur. Ze zijn op doortocht, maar alles
wijst erop dat ze nog een groter verhaal zullen vertellen.
In deze expo gaan beiden de uitdaging aan om hun werk
in dialoog te brengen. Soms in harmonie, soms in confrontatie.
Deze tentoonstelling in de Poortersloge loopt tot en met
zondag 15 november. Je kunt ze bezoeken van donderdag
tot en met zondag van 14.00 tot 18.00 uur en tijdens het Galerie Weekend Brugge van vrijdag 23 tot en met zondag 25
oktober. Op feestdagen is de expo gesloten. Een bezoek is
gratis, maar reserveren op www.ccbrugge.be/bk is vereist.
Poortersloge, Kraanrei 19, 8000 Brugge
www.ccbrugge.be/bk
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60
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SIMON STEVIN VAN BRUGGHE,
1620 – 2020. HIJ VERANDERDE
DE WERELD.
De in Brugge geboren wetenschapper Simon
Stevin (1548-1620) verhuisde omstreeks 1577
naar het huidige Nederland en schopte het er
tot raadsman van prins Maurits. Met een frisse
kijk verrijkte hij steeds nieuwe terreinen zoals
waterbouwkunde, navigatie, boekhouding, fysica, krijgswetenschap, architectuur, stedenbouw,
politieke wetenschappen en wiskunde. Hij formuleerde zijn ideeën steeds in het Nederlands,
als antwoord op concrete vraagstukken van legeraanvoerders, ingenieurs en bestuurders.
Een tentoonstelling in het Stadsarchief brengt
tot en met zondag 29 november voor het eerst
alle werken en manuscripten van Simon Stevin
samen. Daaronder bevinden zich tien werken
uit de erfgoedcollectie van de Openbare Bibliotheek Brugge. Op basis van twee films kom je
meer te weten over Stevins levensloop en over
hoe zijn inzichten en ontdekkingen vandaag
nog steeds aanwezig zijn in het alledaagse leven. De expo licht ook de realisatie toe van zijn
standbeeld op het naar hem vernoemde Brugse
plein. In Hoofdbibliotheek Biekorf wordt tijdens
de duur van de tentoonstelling literatuur over
Stevin in de kijker gezet.

MET STEVIN OP STAP
In het verlengde van de tentoonstelling werkte het educatief team van de Openbare Bibliotheek Brugge een opdrachtenparcours uit. De stadswandeling neemt gezinnen
en scholen mee naar onder andere het Simon Stevinplein,
het Kraanplein, de Predikherenrei en de Boomgaardstraat,
en laat hen kennis maken met tal van uitvindingen en realisaties van Stevin. Wist je bijvoorbeeld dat Simon Stevin
het woord ‘wiskunde’ uitvond en dat we dankzij Stevin nu
rekenen met decimalen?
Het gratis stadsplan met de wandeling en de opdrachten
wordt verdeeld in het Stadsarchief en in de verschillende
vestigingen van de Openbare Bibliotheek Brugge.

EXPO STUDIO+ HANDMADE IN BRUGGE
Brugge wordt vaak geassocieerd met de virtuositeit en het meesterschap van ambachtslui uit het verleden. Ook vandaag is onze stad
nog steeds de thuisbasis voor vele vakmensen, ontwerpers en ambachtelijke ondernemingen. Brugge is een stad van inspirerende
makers: mensen die met passie en gedrevenheid dagelijks de wereld om ons heen vormgeven. Op ambachtelijke wijze, maar toch ook
heel hedendaags.

www.visitbruges.be/nl/simon-stevin

Jaarlijks reikt Handmade in Brugge labels
uit aan Brugse makers die uitblinken in hun
ambacht. Ondertussen telt dit netwerk 75 labelhouders.
Speciaal voor deze expo zet het Gruuthusemuseum 25 van hen in de kijker. Ontdek ze
tot en met zondag 17 januari in het museum,
maar ook in de stad.

Voor een bezoek aan de tentoonstelling wordt reserveren via www.museabrugge.be/
reservatie aanbevolen.

Gruuthusemuseum (Studio+), Dijver 17C, 8000 Brugge

Een geleid bezoek aan de tentoonstelling en/of een geleide wandeling rond het thema
Simon Stevin vraag je aan bij Koninklijke Gidsenbond Brugge (www.bruges-guides.com,
info@bruges-guides.com, 050 33 22 33), Hello Bruges (www.hellobruges.com,
info@hellobruges.com, 050 34 65 45) of S-wan (www.s-wan.be, info@s-wan.be).
De tentoonstelling is een organisatie van Stadsarchief Brugge, Openbare Bibliotheek
Brugge, Musea Brugge, Toerisme Brugge en Universiteit Gent.

www.handmadeinbrugge.be
Reserveer je bezoek op www.museabrugge.be.
Dit is een project van Musea Brugge in samenwerking
met Handmade in Brugge.
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MEMLING NOW: HANS MEMLING IN TWEEDE KEER AMOK IN
DE ACTUELE KUNST
DE BINNENSTAD
Deze tentoonstelling, tot en met
zondag 31 januari, vertrekt van de
schilderkunst van Hans Memling. Hij
schilderde voor het middeleeuwse
Sint-Janshospitaal maar liefst vier
werken die tot de absolute top van
de schilderkunst van de Vlaamse
primitieven behoren. Memling blijft
tot op vandaag kunstenaars inspireren en deze tentoonstelling geeft aan
hoe hij nog steeds de kunstscene
beïnvloedt. Voor bezoekers en specialisten vormt deze expo een unieke
gelegenheid om zijn werk te herontdekken en inzichten te vernieuwen.
Allereerst is een reeks vroege werken te zien van Joseph Kosuth,
een van de vaders van de conceptuele kunst. Daarnaast komt de
Afro-Amerikaanse schilder Kehinde
Wiley aan bod. Hij maakte het officiële portret van de Amerikaanse
president Barack Obama. Voorts zie
je ook schilderkunst van de Iraniër
Aydin Aghdashloo. De Syrisch-Amerikaanse Diana Al-Hadid en onze
landgenoot David Claerbout creëerden nieuw werk voor dit project.

DAVID CLAERBOUT GEEFT INKIJK IN ZIJN ARTISTIEKE
PRAKTIJK
Tijdens een lezing in het Concertgebouw op zaterdag 10 oktober om 20.00 uur geeft kunstenaar David Claerbout een
inkijk in zijn artistieke praktijk. De video-installaties van
Claerbout reizen de wereld rond. In deze lezing vertelt hij
over zijn werkproces, de complexiteit van digitale media en
zijn beeldpraktijk. Ook de veranderingen binnen onze beeldcultuur en de effecten van een steeds digitalere omgeving op
onze lichamelijke en zintuiglijke reflexen krijgen een plek.

Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Brugge
Reserveer je bezoek aan de tentoonstelling via www.museabrugge.be/reservatie.
De lezing van David Claerbout is een organisatie van Concertgebouw Brugge in samenwerking met Musea Brugge. Ze vindt plaats in de Concertzaal van het Concertgebouw, 't Zand
34, 8000 Brugge. Deelnemen kost 9 euro.
www.museabrugge.be
www.concertgebouw.be
GOED OM TE WETEN: de expo 'Van Eyck in Bruges' in het
Groeningemuseum werd verlengd tot en met zondag 8 november.

Nog tot en met zondag 11 oktober maakt kunstencentrum KAAP
voor de tweede keer AMOK, een
eigenzinnig festival in de Brugse
binnenstad. In 2020 tracht AMOK
nieuwe invullingen te geven aan
het religieus patrimonium in
Brugge. In een stad waar een
kwart van de gebouwen een religieuze achtergrond of bestemming
heeft, is die link gauw gelegd.
Na de AMOKATHON op de openingsavond en concerten van onder meer Altin Gün, Pascal Schumacher, An Pierlé Quartet, Witch 'n'
Monk, Stéphane Galland, Ben Bertrand, Benjamin Glorieux en ZEA &
Oscar-Jan Hoogland op 3 en 4 oktober, staat er de komende dagen nog
heel wat op het programma.
Op maandag 5 oktober zal het Berlijnse duo Witch 'n' Monk in de
Maricolen een livesoundtrack verzorgen bij de film `El abrazo de la
serpiente'. In samenwerking met MOOOV.
In de prachtig galmende Sint-Walburgakerk blikt saxofonist Robin
Verheyen op dinsdag 6 oktober zijn soloplaat - die verschijnt in 2021 in. Diezelfde dag is er een talk van Ewald Engelen. In de Biekorf geeft
deze hoogleraar zijn ongezouten mening over hét gespreksonderwerp
van 2020: COVID-19.
Op woensdag 7 oktober presenteert AMOK in première de nieuwe
voorstelling van de Oostenrijkse danser Simon Mayer. Ritueel, bewegen en bewogen worden staan centraal.
In samenwerking met Cultuurcentrum Brugge.
Op donderdag 8 oktober blaast Aksak Maboul leven in de gotische turnzaal van Howest. Deze legendarische Belgische avant-rockband is internationaal bekend dankzij de tijdloze cultklassieker ‘Onze danses pour
combattre la migraine’. Aksak Maboul speelt voor het eerst in Brugge.
Diezelfde avond speelt ook het Marokkaanse Asmâa Hamzaoui & Bnat
Timbouktou. De vijf vrouwen van dit ensemble doorbreken het taboe dat
voorschrijft dat de traditionele gnawamuziek alleen door mannen zou
mogen worden gespeeld. Wederom een primeur voor Brugge.
Op vrijdag 9 oktober zijn er in de Sint-Jakobskerk twee sterke
Belgische solo's te beleven met drummer Simon Segers (bekend van
onder andere Black Flower en De Beren Gieren) en zangeres, saxofoniste en pianiste Naima Joris. Zij mocht onlangs de Schemersessies
van Radio 1 afsluiten. Allebei vertrekken ze vanuit de noodzaak voor
nieuwe rituelen. Naima brengt gloednieuw materiaal van werk dat
binnenkort verschijnt.
Op zaterdag 10 oktober brengt granvat de nieuwe productie ‘Come on
feet’ naar de MaZ, een voorstelling die ‘clubbing culture’ als inspiratiebron gebruikt.
Op zondag 11 oktober besluit AMOK de tweede editie met een heuse
Sunday Service in de Sint-Godelieveabdij. De middag staat in het teken van alle artiesten, musici en performances die je tijdens het festival kon ontdekken.
Chef-kok Buhmi voorziet de bezoekers van 'Hindu Bowls', geïnspireerd
op de verhalen en mythen van Indiase goden. Aan elke bowl hangt een
uniek verhaal.
www.amokbrugge.be
Ook AMOK vindt plaats onder voorbehoud van de richtlijnen in het kader van COVID-19. Het
festival volgt alle noodzakelijke COVID-19 maatregelen omtrent veiligheid en hygiëne.
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DAVERLO, DE NIEUWE
MUZIKALE HOTSPOT
Tijdens het nieuwe cultuurseizoen ontdekken muziekfanaten een geüpgradede en
flitsende concertzaal in Assebroek. De cultuurzaal van het Daverlocomplex kent sinds
2012 een bloeiende geschiedenis. Dankzij de
Daverend/Unplugged-reeks van Brugotta,
de werking van Cultuurcentrum Brugge met
lokaal talent, zetten de voorbije jaren heel
wat Brugse bands hun eerste stappen in een
professionelere omgeving.
Dankzij grote technische investeringen toverde Cultuurcentrum Brugge de zaal intussen
om tot de nieuwste hotspot voor concerten.
Daverlo biedt in het nieuwe seizoen niet alleen onderdak aan een nieuwe reeks Brugse
bands, maar brengt ook (inter)nationale muzikale parels naar Brugge. Er staan concerten
op de planning van onder meer Echo Beatty,
Ansatz Der Maschine, Der Klinke, Poztman,
Forward Fever, Dubtown Alley, Nucleus Roots,
Augustijn, Jonas Winterland, Renée, George
Dylan, Red Zebra, Vito, LeNoise en Wulfmann.
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
www.ccbrugge.be/daverlo

THEATER:
VIELFALT DOOR JAKOP
AHLBOM COMPANY
Een goochelaar vraagt een vrouw uit het publiek om hem te assisteren bij een verdwijntruc. Haar man stemt met een ongemakkelijke glimlach toe. Wanneer de vrouw niet
terugkeert, gaat de man naar haar op zoek
en stapt hij de magische wereld van de goochelaar binnen.
Met fantasie en gevoel voor drama creëert
de Zweedse theatermaker Jakop Ahlbom
beelden die een unieke en fascinerende filmische sfeer op het toneel zetten. In essentie is Vielfalt een verhaal over liefde en een
ode aan de theatrale fantasie, waar rollen
omkeerbaar blijken, de man de goochelaar
zoekt en wordt, en waar het verlangen letterlijk verdwijnt in het behang.
Beleef deze op hol geslagen verbeelding en
illusie op zaterdag 10 oktober om 20.00 uur
in de Koninklijke Stadsschouwburg.
Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29,
8000 Brugge
www.ccbrugge.be

DJ-WORKSHOP: TRAKTOR 3
MET MODERN TRIBEZ
Op woensdag 21 oktober van 14.00 tot 16.00
uur brengt Modern Tribez je in Theaterzaal
Biekorf de fijne knepen van het dj-vak bij. Beginnend talent kan zeker nog wat van hem
leren. Via Traktor 3, de dj-software van Native Instruments, leert hij je om meester te
worden van je eigen setlist.
Hoe selecteer je muziek voor je set? Wat
neem je mee? Hoe bouw je de spanning op
en wat is een pisplaat? Ontdek verschillende
mixtechnieken met en zonder fx, leer live remixen met drie of vier decks en nog veel meer.
De workshop duurt ongeveer twee uur, inclusief demonstratie op groot scherm. Iedereen mag deelnemen, maar een basiskennis
mixen of elektronische muziek is mooi meegenomen.
Theaterzaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8, 8000 Brugge
Deelnemen is gratis mits reservatie via www.ccbrugge.be.

35

brugge.be

K’LUISTER MEE IN DE KONINKLIJKE
STADSSCHOUWBURG
Verhalen en muziek inspireren, zetten harten in beweging en stimuleren
de verbeelding. Na de hartverwarmende reacties zet Cultuurcentrum
Brugge k’luister graag verder en breidt het dit seizoen uit met muziek
en een vleugje poëzie. De ene maand gonst de foyer van de verhalen, de
andere maand palmt muziek deze prachtige ruimte in. Sowieso start de
dag met een gezamenlijk ontbijt. Daarna zorgen de vertellers of muzikanten voor meer lekkers.
Het ontbijt bestaat uit lokale, seizoensgebonden producten uit de
(h)eerlijke keuken van Madame Couvert.

K’LUISTER JE MEE?

k’luister vindt plaats op zondagochtend in de foyer van de Koninklijke
Stadsschouwburg en start telkens om 9.00 uur.
18 oktober
Ontbijt en verhalen met als rode draad ‘bijzondere eerstes’
22 november
Ontbijt en muziek door Conservatorium Brugge
20 december
Ontbijt en verhalen met als rode draad ‘tradities en rituelen’
24 januari
Ontbijt en muziek door Conservatorium Brugge
14 februari
Ontbijt en liefdespoëzie
E R O T I C A – Nona Demey Gallagher en Imke Mol: prikkelende
performance met erotische poëzie in gebarentaal
14 maart
Ontbijt en verhalen met als rode draad ‘zorg’
25 april
Ontbijt en verhalen van Brugse muzikanten in het kader van
Brugotta Festival

OPROEP
Heb je ook een verhaal te vertellen of ken je iemand die goed verhalen kan vertellen? Neem contact op via sara.colpaert@brugge.be.
Wie weet word je een van de gecoachte vertellers?

Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Reserveer via ccbrugge.be/kluister. Deelnemen (inclusief ontbijt) kost 15 euro per persoon.
In samenwerking met Relaas, De Op-Lichters en Conservatorium Brugge

IEDEREEN KLASSIEK
In het Concertgebouw en op diverse andere locaties kun je op zaterdag 31 oktober
vanaf 10.00 uur volop en veilig genieten van
alles wat klassieke muziek te bieden heeft.
‘Iedereen Klassiek’ gaat dus door, maar
deze keer lichtjes anders en kleinschaliger.
De week vooraf trekt ‘Iedereen Klassiek’
naar verschillende scholen.
Via Klara hoef je niets van dit alles te missen, live of online. Surf naar de website van
Klara of het Concertgebouw voor reservaties
en alle info over het programma.
www.klara.be/iedereenklassiek
www.concertgebouw.be/iedereenklassiek
info@concertgebouw.be
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THE FUTURE IS OURS:
OPROEP AAN BRUGSE JONGEREN

KRIKRAK
GRATIS FAMILIEFESTIVAL
Op zaterdag 7 november van 13.00 tot 17.00 uur en zondag 8 november van 10.00 tot 17.00 uur zwaaien de Brugse cultuurhuizen hun deuren
open. Op verschillende speelplekken in de binnenstad duiken theater,
muziek, film, dans en beeld op. Het volledige programma staat op
www.krikrak.be.

SPEELPLEK MUSEA BRUGGE

Tijdens een kleurrijke verhalenwandeling leer je het vernieuwde
Groeningemuseum kennen. In het Gruuthusemuseum ga je zelf aan
de slag en ontdek je de magie van de drukkunst. Tijdens een theatrale
rondleiding in het Sint-Janshospitaal verneem je alles over epidemieën
vroeger en vandaag. Ga ten slotte zelf op ontdekking in de Vriendenzaal.
Die wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot 'Museum-Speel-Kaffee'.

`The Future is Ours' is een nieuw project van Cultuurcentrum Brugge
rond toneel door jongeren. Zit je in het vijfde of zesde middelbaar en
wil je toneelspelen op het podium van de Koninklijke Stadsschouwburg?
Lees dan zeker verder en kom naar een of meerdere brainstormsessies.

HET CONCEPT

Anna Vercammen, de huiskunstenaar van Cultuurcentrum Brugge,
maakt samen met een groep jongeren (vijfde en zesde middelbaar) uit
de regio Brugge een nieuwe theatervoorstelling.

PRAKTISCH

Dit najaar vinden drie brainstormsessies plaats: op dinsdag 27 oktober, op dinsdag 3 november en op dinsdag 10 november. Vanaf januari
2021 wordt er vier maanden lang wekelijks gerepeteerd, telkens op
maandagavond.
Voor dit alles ben je welkom in de theaterzaal van De Snuffel. De uren
worden nog bepaald in overleg met de deelnemende jongeren.
De uiteindelijke voorstelling staat gepland op vrijdag 30 april 2021 (dus
tijdens Brugotta Festival) in de Koninklijke Stadsschouwburg.

SPEELPLEK HOUSE OF TIME

Bouw mee aan de collectieve KRIKRAK-nederzetting en bekijk de inspiratiemuur van Raakvlak over bouwen door de eeuwen heen. Kies een
(historische) bouwtechniek en ga aan de slag in het atelier van House of
Time. Daarnaast kun je de hele dag naar hartenlust bouwen met bamboe en wilgentakken en deelnemen aan het `Ministerie van Ruimtelijke
Ordening'.
Heb je een hongertje? Pluk zelf je maaltijd zoals de jagers-verzamelaars
in de prehistorie of schuif aan voor een middeleeuws potje.

SPEELPLEK CENTRUM

In de Koninklijke Stadsschouwburg en op het plein ervoor beleef je met
acteurs, muzikanten en andere artiesten allerlei kunstige experimenten, kleine voorstellingen, concertjes en zoveel meer. Anna Vercammen,
huiskunstenaar van Cultuurcentrum Brugge, is er ook bij.

SPEELPLEK CONCERTGEBOUW EN KAAP

Deelnemen is gratis en ervaring is niet vereist. Schrijf je in voor de
brainstormsessie(s) via cultuurcentrum@brugge.be, ter attentie van
Lore en Liesbet.

In het Concertgebouw staat alles in het teken van muziek, geluid en natuur. Sien Van Maele tovert Forum 6 om tot een keuken voor topchefs.
Samen onderzoek je of koken de wereld kan redden. Met Stichting Logos
ga je op een fantasierijke reis met de voorstelling U ki Yo E. In de Sound
Factory experimenteer je met klanken en geluiden. Natuurpunt CVN
maakt je wegwijs in de wereld van de vogels.

De Snuffel, Ezelstraat 42, 8000 Brugge
cultuurcentrum@brugge.be
ccbrugge.be/future

www.krikrak.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02
KRIKRAK is een samenwerking tussen Brugge Plus, Cultuurcentrum Brugge, Concertgebouw
Brugge, KAAP, MOOOV, Musea Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge en Raakvlak.
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MUZIEK OP HET RITME VAN DE NATUUR & DANS
GEÏNSPIREERD DOOR DE LOCKDOWN
BELEEF HET VEILIG IN HET CONCERTGEBOUW
Midden maart kwam de wereld van de livevoorstellingen bruusk tot stilstand. Ook in het
Concertgebouw was het veel te lang veel te stil. Gelukkig blinkt de cultuursector uit in
creativiteit en resulteerden denken en herdenken, stilstaan en weer doorgaan, plannen
en opnieuw plannen in een voorzichtige, veilige, maar vooral vreugdevolle start van een
bijzonder nieuw Concertgebouwseizoen. Deze oktobermaand barst in elk geval van fijne
voorstellingen die zelfs het coronavirus niet klein kreeg.

ODE AAN EN OPROEP VOOR BIODIVERSITEIT

Tijdens seizoen 20-21 kiest het Concertgebouw volmondig ‘Voor het leven’. De natuur en
haar veelvormige leven inspireert artiesten al eeuwen en de vraag wat de mens met zijn
omgeving doet, is nu actueler dan ooit. Met een rijk programma vol muziek, dans en andere kunsten wil het Concertgebouw mee zijn verantwoordelijkheid nemen in het biodiversiteitsvraagstuk. Het oktoberprogramma viert alvast uitbundig de fascinatie van kunstenaars voor de vele vormen, kleuren en geluiden in de natuur. Zo laten de beste Britse
madrigalisten van I Fagiolini vogels kwetteren, maar evenzeer verklanken ze Monteverdi’s
lente en Brahms’ herfst (van het leven). De Brugse barokkers van Capriola di Gioia gingen
grasduinen bij Antonio Vivaldi voor een programma vol contrasten in mens en natuur. Heel
wat kunstenaars laten het komende seizoen ook een kritische stem horen. Het ecobewuste
trio Mashrabiya gaat via muziek van en voor de wereld op zoek naar wat kunstenaars voor
het klimaat kunnen doen en hoe kunst en ecologie elkaar kunnen versterken.

CENTRALE FIGUREN EN TROUWE GASTEN

Ook dit seizoen kan het Concertgebouw rekenen op een triumviraat dat het centrale thema kracht bijzet: bioloog Hans Van Dyck, componist Wim Henderickx en kunstenaar Aline
Héau. Haar prachtige cyaanblauwe beelden uit de seizoensbrochure zijn nog tot half november te zien in het Concertgebouw. Henderickx’ ‘Lagrimas’ flankeert Frans poëtisch
repertoire tijdens het concert van CAROUSEL, het frisse ensemble rond klarinettiste
Annelien Van Wauwe. Zij gidst trouwens graag de Vrienden van het Concertgebouw door
een nieuw seizoen, een taak die eerder al werd vervuld door trouwe Concertgebouwgast
Julien Libeer. Ook hij is naar goede gewoonte van de partij en brengt de briljante Victor
Julien-Laferrière – winnaar van de allereerste Koningin Elisabethwedstrijd voor cello in
2017 – mee voor een avond rond Benjamin Britten.

HUISARTIESTEN AAN ZET

Jos van Immerseel, de bezieler en dirigent van huisorkest Anima Eterna Brugge mag dit
jaar 75 kaarsjes uitblazen. Op zijn lauweren rusten is evenwel niet aan hem besteed: het
feestvarken viert tijdens twee recitals met pianosonates van Beethoven de 250ste verjaardag van de onsterfelijke Ludwig van Beethoven. Ook dansgezelschap ECCE tekent present
met nieuw werk geïnspireerd door de lockdown. Corona gijzelde de première van ‘Le Rêve
d'Io’, maar het choreografenkoppel Etienne Guilloteau en Claire Croizé ging op zoek naar
een andere manier om de band met het publiek aan te halen. Na vijf jaar staan beiden opnieuw zelf op het podium, niet toevallig omdat hun gezinsbubbel samen dansen mogelijk
maakt. Hun ‘Retour Amont’ is een reflectie op de afgelopen maanden, maar ook een blik
op de toekomst en op wat het is om samen te zijn.
www.concertgebouw.be
Via concertgebouw.be/faq verneem je hoe het Concertgebouw voorstellingen en infrastructuur coronaproof maakt.

brugge.be
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KALENDER
Elke tweede vr van de
maand

LGBT Praatcafé, @ The Pub

p.20

T.e.m. zo 11/10

AMOK, binnenstad

p.33

T.e.m. zo 8/11

Ten huize van Joseph Ryelandt. Portret van een Brugs componist, Arentshuis

p.31

T.e.m. zo 8/11

Van Eyck in Bruges, Groeningemuseum

p.33

T.e.m. zo 15/11

Synergia, Poortersloge

p.31

T.e.m. zo 29/11

Simon Stevin van Brugghe, 1620 – 2020. Hij veranderde de wereld, Stadsarchief en
Hoofdbibliotheek Biekorf + Met Stevin op stap

p.32

T.e.m. zo 17/01/2021

Expo Studio+ - Handmade in Brugge, Gruuthusemuseum

p.32

T.e.m. zo 31/01/2021

Memling Now. Hans Memling in de actuele kunst, Sint-Janshospitaal

p.33

Wo 7 t.e.m. za 17/10

Week van de Fair Trade

p.18

Za 10/10

Duurzamemodetour, De Republiek

p.18

Za 10/10

Startdag ‘Koolkerke Graaft’, Koolkerke

p.30

Za 10/10

Lezing David Claerbout - Memling Now, Concertgebouw

p.33

Za 10/10

Vielfalt door Jakop Ahlbom Company, Koninklijke Stadsschouwburg

p.34

Wo 14/10

Lotto Belgium Tour, aankomst in Dudzele

p.23

Do 15/10

Schemertijd/Culturen na de uren, Arentshuis

p.27

Zo 18/10 t.e.m. zo 25/04

k’luister, Koninklijke Stadsschouwburg

p.35

Di 20 en wo 21/10

AG Driedaagse Brugge-De Panne, start op 't Zand

p.23

Wo 21/10

Dj-workshop: Traktor 3, Theaterzaal Biekorf

p.34

Vr 23/10

Dag van de Jeugdbeweging

p.12

Di 27/10

Brainstormsessie The Future is Ours, De Snuffel

p.36

Wo 28/10

Social-profitsalon, MaZ

p.19

Za 31/10

Iedereen Klassiek, verschillende locaties

p.35

Ma 2 t.e.m. vr 6/11

Kwibus, verschillende locaties

p.12

Di 3 t.e.m. vr 27/11

Holebifilmfestival, Cinema Lumière

p.19

Di 3/11

Brainstormsessie The Future is Ours, De Snuffel

p. 36

Za 7 en zo 8/11

KRIKRAK, verschillende locaties

p.36

Di 10/11

Brainstormsessie The Future is Ours, De Snuffel

p.36

Do 19/11

Schemertijd/Culturen na de uren, Sint-Janshospitaal

p.27

Vr 30/04/2021

Voorstelling The Future is Ours, Koninklijke Stadsschouwburg

p.36

Za 18 t.e.m. zo 26/09/2021

WK Wielrennen 2021

p.24
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WEDSTRIJD
Hoe heet de muzikale hotspot waar
Cultuurcentrum Brugge vanaf dit seizoen
meer dan ooit lokaal, nationaal en
internationaal muzikaal talent wil brengen?

ANTWOORD VORIGE VRAAG:

Cultuurcentrum Brugge schenkt drie duotickets weg voor de theatervoorstelling ‘Gekken & Specialisten’ door Tibaldus en Toneelhuis op
donderdag 29 oktober om 20.00 uur in de Koninklijke Stadsschouwburg.

Voornaam en naam

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

Adres

‘Madonna met kind en Kanunnik van der Paele’ van Jan van Eyck hangt
in het Groeningemuseum.
Vijf winnaars ontvangen een exemplaar van het boek 'Van Eyck in detail'.

E-mail en telefoonnummer

ANTWOORD WEDSTRIJDVRAAG

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

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

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

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

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

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

