STADS
MAGAZINE

Oktober 2021
DE GELDENDE CORONAMAATREGELEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE ACTIVITEITEN IN DIT
MAGAZINE. DIT NUMMER GING IN DRUK OP 17 SEPTEMBER. DE REGELS KUNNEN INTUSSEN
GEWIJZIGD ZIJN. ALLE INFORMATIE WORDT DAN OOK ONDER VOORBEHOUD GEPUBLICEERD.
DE MEEST ACTUELE INFO OVER DE CORONARICHTLIJNEN VIND JE OP WWW.BRUGGE.BE.
JE KUNT OOK BELLEN NAAR 050 44 8000 OF MAILEN NAAR INFO@BRUGGE.BE.
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Colin Beheydt, algemeen directeur Stad en OCMW Brugge

REDACTIE
Redactieraad Stadsmagazine

FOTOGRAFIE

HOOFDREDACTIE/VORMGEVING
Communicatie & Citymarketing
Dit Stadsmagazine staat ook op
www.brugge.be/stadsmagazine.
Suggesties?
Contacteer Communicatie & Citymarketing:
050 44 81 00, stadsmagazine@brugge.be
of Burg 11, 8000 Brugge.
Wil je graag bij de Stad werken?
Raadpleeg www.brugge.be/vacatures.
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BESTE BRUGGELING
De pandemie is nog niet geweken, maar stukje bij beetje
zetten we stappen om terug te keren naar het leven
zoals het was. We hopen met zijn allen dat de toestand
blijft verbeteren. Het virus heeft al te lang onze levens
gedomineerd. Soms lijkt het zelfs alsof alles is blijven
stilstaan.
Niets is echter minder waar. Ondanks de coronacrisis
is uw stadsbestuur zich de volle 100% blijven inzetten,
samen met u. Uw mening, inbreng, inspraak en
inspanningen zijn immers van onnoemelijk groot
belang bij het uitstippelen van ons beleid en de zorg
voor onze stad.
En we zijn goed bezig. De Stadsmonitor – een
driejaarlijkse bevraging van het Agentschap Binnenlands
Bestuur bij inwoners van alle Vlaamse centrumsteden
– wees uit dat de Bruggelingen het fierst zijn op hun
stad en dat ze hier het gelukkigst zijn. Als Bruggeling
en burgemeester maakt mij dit uitermate blij. Namens
het voltallige bestuur wil ik u dan ook bedanken voor
het vertrouwen dat u schenkt aan uw bestuursploeg.
We zullen er de komende jaren alles aan doen om dit
vertrouwen te behouden en nog te versterken.
In dit nummer komen verschillende items aan bod die
onze zorg voor Brugge illustreren. U verneemt meer over
projecten zoals de aanleg van het Park Steevens in SintKruis en het beheersplan van de vesten. Ook ons beleid
omtrent afval, duurzaamheid, fair trade, mobiliteit en
het klimaat komt uitgebreid aan bod. Initiatieven van de
bibliotheek, Musea Brugge en diverse andere culturele
spelers tonen dan weer de vitaliteit en de veerkracht van
onze stad aan.
Zorgen voor Brugge staat of valt eerst en vooral met
het welzijn van alle Bruggelingen. De zorg voor elkaar –
zeker nu de dagen korter, kouder en donkerder worden –
staat centraal in de artikels over de Dag van verzet tegen
armoede, Brugge draait om mensen, Prisma, digihulp en
zo meer.
Gelukkige inwoners zorgen immers voor een gezonde
stad. En omgekeerd. Pas dus goed op uzelf en op
elkaar. Het is een basisvereiste om van Brugge de
aangenaamste plek ter wereld te maken.
Uw burgemeester
Dirk De fauw

3

Gelukkige inwoners zorgen
voor een gezonde stad

SARAH DE VRIESE
Sarah (37) is zaakvoerster van twee
kledingwinkels in Oostkamp. Haar man
Stijn (42) is leerkracht lichamelijke
opvoeding in Knokke, Zeebrugge en
Oedelem. Hun dochter Elle (14) volgt
wiskunde-wetenschappen in SASK.
Sarah en Stijn zijn fiere Bruggelingen.
Zij groeide op in Assebroek, hij in
Sint-Andries. Tien jaar geleden verhuisde
het gezin van Christus-Koning naar
Sint-Kruis. Stijn is een fervent triatleet en
Elle is een uitstekende danseres. Het gezin
reist zeer graag, maakt veel uitstapjes en
gaat regelmatig uit eten.
WAT VIND JE GOED IN DE BUURT?

We zijn hier zeer tevreden. De combinatie van
het stedelijke en de groene omgeving spreekt
ons enorm aan. Het centrum van Brugge
ligt op wandel- en fietsafstand en langs
de Maalse Steenweg vind je een compleet
gamma aan winkels.
We lopen vaak in onze buurt. Zodra we om de
hoek zijn, kunnen we tientallen kilometers
heerlijk draven door bossen en langs weides,
via het Veltembos en de Gemene Weidebeek
naar Ryckevelde en verder.
We appreciëren hoe langer hoe meer
de natuur in onze buurt. Er zijn hier ook
verschillende scholen en dat is zeer
praktisch. We wonen op 50 meter van Elles
school. Ze verliest bijna geen tijd om zich te
verplaatsen en zo kan ze meer tijd spenderen
aan haar hobby.

WAT IS JE FAVORIETE PLEK IN DE BUURT?

Dat is de omgeving van de Gemene
Weidebeek en Hoeve Hangerijn. Een prachtig
stukje natuur dat in elk seizoen de moeite
waard is. We gaan er heel vaak lopen en
wandelen. Je voelt je er meteen op vakantie.

WAAR BEN JE HET MEEST FIER OP?

Wij zijn trots dat we zo dicht bij het
historische Brugge wonen.

WAT WIL JE VERANDEREN IN DE BUURT?

Het enige waar volgens ons meer aandacht
aan moet worden besteed, is de schoolzone.
De zone 30 wordt daar weinig nageleefd en
dat zorgt soms voor gevaarlijke situaties.
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BUURT AAN DE BEURT:

Sint-Kruis - de wijken BrieverswegDe Linde, Kruispoortkwartier, Maalse
Steenweg, Male en Malehoek
VAN LEVENDIGE STEENWEGEN TOT PRACHTIGE GROENE
PLEKKEN
Deze editie belicht de wijken tussen de Moerkerkse Steenweg en de
grens met Assebroek. De wijken ten noorden van de Moerkerkse
Steenweg (Dampoortkwartier, Polderhoek) kwamen aan de beurt
in het Stadsmagazine van november 2019.

STAD BRUGGE INVESTEERT 700.000 EURO IN HET
PARK STEEVENS, EEN NIEUW PARK NABIJ HET
VELTEMBOS
Het Park Steevens zal aansluiten op het Veltembos en zal
23.000 m² groot zijn. Een fietspad en wandelpaden zullen een
toegevoegde waarde zijn voor het 8 hectare grote bos. De
groene long middenin Sint-Kruis zal dé plaats worden om te
genieten, te wandelen en veilig te fietsen.
Groene zones
- Er komen duidelijke zones: aan de kant van Zandtiende
een open boomgaard met bloembollen in de graszone, een
picknickzone en een vlonderpad (een houten paadje boven de
begane grond) rond het grasland.
- De bestaande boszone aan de kant van Zandtiende wordt
uitgebreid en zorgt voor een buffering met de school. Het
bestaande trapveldje en het speelpleintje blijven behouden.
Kinderen zullen in het park kunnen spelen terwijl de (groot)ouders genieten van de natuur.
- De zanderige ondergrond wordt een grasland met
bloembollen en hoogstammige bomen, omgeven door bos en
heesterbeplanting. Picknickbanken en parkstoeltjes zullen
de beleving stimuleren.
Toegankelijk voor iedereen
Het ontwerp houdt rekening met kinderwagens, fietsen,
rollators, steps en rolstoelen. Betonvoetpaden, zitbanken en
een drempelloze aanleg naar toegangsstraten en voetpaden
bevorderen het gebruikscomfort en de beleving.
Timing
Het ontwerp is af en de vergunning werd aangevraagd. De
verwachte startdatum valt dit najaar.
Info
Op www.brugge.be/sint-kruis vind je meer info en een link naar
de brochure.
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MOBILITEIT

- De Leopold Debruynestraat is een
fietsstraat.
- Fietskluizen zijn er in de Julius
Dooghelaan ter hoogte van nummer
109, in de Sint-Kruisstraat ter hoogte
van Mispelbilk 1 en in de Tramstraat ter
hoogte van huisnummer 2.
Meer info staat op
www.brugge.be/fietsenberginghuren.
- In de Boogschutterslaan bevindt zich
een randparking. Je kunt er ook een
fietskluis huren. Zie www.brugge.be/
fietskluizen-op-randparking-huren.
- Autodeelplekken vind je in de
Speelpleinlaan. Op www.cozywheels.be
staat meer info.

VERENIGINGEN EN VRIJE TIJD

Jeugdverenigingen en -aanbod
- In deze wijken zijn Chiro Beukenhof
(jongens en meisjes), KSA Rooyghem
(jongens en meisjes) en KSA Sint-Kruis
en Male (meisjes) actief.
- Jonge creatievelingen kunnen terecht
bij jeugdatelier Vrouwtje Theelepel,
jeugdmuziekatelier Allegro en
jeugdmuziekatelier Kantelberg.
Academie Brugge DKO organiseert
beeldateliers voor kinderen in
de Mozaïek (Pastorieweg 4) en in
freinetschool Context (Brieversweg
185).
Buurtcomités
Deze wijken tellen negen buurtcomités:
De zoete inval, De Mote, Disbos30,
Vrienden van het Maleveld, Hogewevel,
Doornhut, Houtzagerijstraat, Het Schuurke
en Op den Dool.
Zaal huren
- Zaal De Zorge (Moerkerkse Steenweg
196) heeft een kleine vergaderzaal
van 34 m². Je kunt deze reserveren via
www.brugge.be/de-zorge-huren.
- Het Gemeenschapshuis (Moerkerkse
Steenweg 190) is geschikt voor
culturele activiteiten zoals toneel,
muziek of lezingen. Reserveren doe je
via www.brugge.be/gemeenschapshuissint-kruis-huren-2.
Speelplekken
Kinderen kunnen zich uitleven in de
speelbossen in Veltem en aan de
Beukenlaan en op de speelpleinen in
de Babbaertstraat, de RaadsherenlaanDekenstraat, Montpellier, de
Lettenburgweg-Praterstraat, de
Akkerstraat, de Sprietwegestraat, Zoete
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Inval, de Leopold Debruynestraat (De
Tandem) en de Invalidenstraat.
Groen
Geniet van de natuur in het Veltembos of
Park Montpellier. Grenzend aan
Sint-Kruis heb je het Ryckeveldebos
(Sijsele), natuurgebied Gemene Weidebeek
en het Paalbos (Assebroek).
Sport
- Sportievelingen kunnen terecht in het
Interbad, op de voetbalvelden van Jong
Male en op de trapveldjes in het Paalbos
(tussen de Praterstraat/Forierstraat en
de Baljuwlaan), aan de Malehoeklaan
en in de Hofdamestraat.
- In het Speelpark Babbaertstraat is er
ruimte voor beachvolleybal, basketbal
en petanque. Petanquen kan ook
aan het buurtcentrum Sconevelde
(vijf velden), aan Zoete Inval (een
speelveld) en op het Peellaertplein (drie
speelvelden).
- Ook scholen (zoals SASK) stellen hun
sportaccommodatie ter beschikking na
de schooluren.
- Onlangs kreeg krachtbalclub
Male in de Brieversweg een nieuw
kunstgrasveld. Het werd opgedeeld
in twee speelvelden, afgescheiden
door een middenpad met twee nieuwe
dug-outs. De velden kregen duurzame
ledverlichting.
- Georganiseerd sporten kan bij
Zwemclub Interbad Brugge, duikschool
Rescue & Diving Team, Jogging Club
Brugge, Survivalrun Club WestVlaanderen, voetbalvereniging Jong
Male, Krachtbalclub Male en Dansclub
Male.

SOCIALE PROJECTEN

- Buurtcomité Het Schuurke (regio
Hoeve Hangerijn aan de Gemene
Weidebeek tussen Veltem- en
Ryckeveldebos) lanceerde in 2016 het
project Stroatmoaten. In dat kader
organiseert dit comité activiteiten voor
een twintigtal straten. Per straat leggen
een of twee bewoners hun oor te luister
en bekijken ze discreet hoe ze kunnen
helpen: boodschappen doen voor een
hulpbehoevende, een bezoekje brengen
aan een eenzame … Een stroatmoat
is een aanspreekpunt en een antenne
en kan met kleine dingen een groot
verschil maken. Neem een kijkje
op hetschuurke.brugsebuurten.be/
stroatmoaten.
- Enkele buren richtten de Facebookgroep

Male Solidair op, in navolging van
Brugge Solidair (opgestart bij het
begin van de coronacrisis in 2020). Er
ontstond een nauwe samenwerking met
Buurtcentrum Sconevelde (Mintus). Het
buurtcentrum beantwoordt hulpvragen
en Male Solidair rekruteert vrijwilligers.
Zoek je hulp of wil je helpen? Neem
contact op met het buurtcentrum via
sconevelde@mintus.be of
050 32 60 57 of met Male Solidair via
hun Facebookgroep of
malesolidair@gmail.com.

SCHOLEN

- Vrije Basisschool Kantelberg,
De Linde 94
- Vrije Basisschool De Zonnetuin,
Beeweg 32
- Freinetschool Context,
Brieversweg 185
- Freinetschool De Tandem,
Leopold Debruynestraat 56
- Basisschool Paalbos,
Gemeneweideweg-Zuid 121
(net op de grens met Assebroek)
- Sint-Andreaslyceum SASK,
Fortuinstraat 29

DIENSTVERLENING

Deelgemeentehuis Sint-Kruis:
Gemeenschapshuis,
Moerkerkse Steenweg 190, 050 44 8000,
burgerzaken@brugge.be
Bibliotheken
- De Zorge, Moerkerkse Steenweg 190,
050 83 37 60
- Sint-Thomas, Brieversweg 334,
050 35 63 90
In Buurtcentrum Sconevelde
(Brieversweg 334, 050 32 60 57,
sconevelde@mintus.be) kun je terecht
met hulpvragen. Er vinden ook allerlei
culturele en creatieve activiteiten en leuke
bezigheden voor tachtigplussers plaats.
Men serveert er ook maaltijden.

LOKALE POLITIE

Wijkkantoor: Moerkerkse Steenweg 190,
050 47 28 55,
pz.brugge.oost.leiding@police.belgium.eu
Wijkinspecteurs:
- Philippe Roje (Brieversweg),
0471 13 70 19,
philippe.roje@police.belgium.eu
- Marc Timmerman (Dampoortkwartier),
0471 13 75 36,
marc.timmerman.1@police.belgium.eu

- Fernand Bonte (Malehoek),
0471 13 73 10,
fernand.bonte@police.belgium.eu
- Nathalie Hazebrouck (De Mote en
Veltem), 0471 13 74 73,
nathalie.hazebrouck@police.belgium.eu

GEMEENSCHAPSWACHTEN

Marc Binard en Ben Descheemaecker,
gemeenschapswacht@brugge.be,
050 32 34 97

Vraag hulp aan je buren of leer ze beter
kennen via Hoplr. Meer dan 250.000
huishoudens gebruiken dit online sociale
netwerk voor en door de buurt. Via Hoplr
(hoplr.com en/of de app) sta je heel
eenvoudig in contact met de mensen uit je
straat of buurt.

Op vraag van de betrokkenen voegen we
Televestiaire Brugge toe aan de verenigingen
die actief zijn in Sint-Jozef (Stadsmagazine
juli 2021). Televestiaire (Ronsaardbekestraat
55) stelt gratis of tegen een zeer lage prijs
kledij en klein huishoudelijk materiaal ter
beschikking van mensen die het financieel
moeilijker hebben. Meer info via
televestiaire@cawnoordwestvlaanderen.be of
0800 13 500 en op
www.caw.be/locaties/televestiaire-brugge
en de Facebookpagina Televestiaire Brugge.
De redactie is er zich van bewust dat
opsommingen in de ‘Buurt aan de beurt’rubrieken soms maar een deel van het
ruime buurtaanbod bevatten. De selectie
bestaat vooral uit de grootste, de nieuwste of
de minder bekende verenigingen.

De buurtcodes zijn G47CH voor Male,
7NXK4 voor de wijken ten zuiden van de
Moerkerkse Steenweg en JUJ5J voor de
wijken ten noorden ervan. De mobiele app
voor iOS is beschikbaar in de App Store,
voor Android in de Play Store. Meer info op
www.brugge.be/hoplr.

De wijken
Brieversweg-De Linde,
Kruispoortkwartier,
Maalse Steenweg,
Male, Malehoek in
cijfers
8,39

Deze wijken hebben samen een
oppervlakte van 8,39 km²

5.927

Er zijn 5.927 brievenbussen.

10.886

Er wonen 10.886 mensen.

7

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 Sint-Kruis vind
je op www.brugge.be/sint-kruis.

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

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

Afname
Veiligheidsmonitor:
draag je steentje bij
Tot en met november kun je een enquête
in de brievenbus krijgen in het kader
van de Veiligheidsmonitor. Het gaat om
een bevraging aan de bevolking over
verschillende veiligheidsthema’s waaronder
onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijk
slachtofferschap van misdrijven en de kwaliteit
van het politieoptreden. 4.200 willekeurig
geselecteerde Bruggelingen zullen de vragenlijst
ontvangen. Het initiatief komt van de politie, in
samenwerking met de Federale Overheidsdienst
(FOD) Binnenlandse Zaken en ons stadsbestuur.
De verzamelde gegevens zullen de basis vormen
voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid in
onze stad. Je kunt de vragen online of op papier
beantwoorden. Neem de nodige tijd, want je
medewerking is van groot belang. Als je de
enquête online invult, kun je kiezen in welke taal je
dit wilt doen (Nederlands, Engels, Frans of Duits).
Je antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

17 oktober, Werelddag van
verzet tegen armoede
HOOG TIJD VOOR KWALITEIT
Minstens 15.000 Bruggelingen leven in armoede of op de grens ervan.
De verwachting is dat dit cijfer nog zal stijgen. ‘Brugge Dialoogstad’ en
‘Brugge draait om mensen’ vragen daarom aandacht voor dit thema.

WERELDDAG IN DE KIJKER

Op zaterdag 16 oktober staat Brugge stil bij de ‘Dag van verzet tegen
armoede’. Dit jaar is het thema ‘Hoog tijd voor kwaliteit’. Iedereen heeft
recht op een kwaliteitsvol leven, zowel in de zorg, in het onderwijs, op
het vlak van justitie … Voor de ene is dit gemakkelijker realiseerbaar
dan voor de andere.

VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN

Om deze problematiek onder de aandacht te brengen, vinden op
zaterdag 16 oktober verschillende activiteiten plaats in onze stad. Meter
van dit initiatief Dalilla Hermans is de gastvrouw. De dag start met een
verrassende muzikale actie op de Burg om 11.00 uur. Vanaf 17.00 uur
kun je in en rond de Magdalenakerk (Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge)
deelnemen aan originele workshops. Ze laten je aan den lijve
ondervinden hoe het is om in armoede te leven. Thema’s zoals
postangst, ouderschap, onderwijs, hulp- en dienstverlening,
huidhonger, rituelen, jongeren, schoonheid en begeleiding na detentie
komen aan bod.
Een receptie om 19.00 uur sluit de dag af. Iedereen is hartelijk welkom.
Inschrijven is niet nodig.

Mail voor meer info naar
hanne.huygebaert@brugge.be
of bel naar 050 32 43 39.

Meer info volgt op www.facebook.com/bruggedialoogstad.
Meer info over `Brugge draait om mensen’ en alle sociale thema’s
waar Brugge op inzet:
- www.brugge.be/brugge-draait-om-mensen
- www.facebook.com/bruggedraaitommensen
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Maak gebruik van je sociale rechten
Geïntegreerd Breed Onthaal Brugge (GBO) is een samenwerking tussen OCMW Brugge, CAW Noord-West-Vlaanderen en
de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen. GBO wil erop toezien dat iedereen zijn rechten ten volle benut.
Kom je in aanmerking voor een van de volgende sociale rechten? Dien dan zo snel mogelijk je aanvraag in. Je kunt ook
een afspraak maken bij de verantwoordelijke dienst.

STUDIEONDERSTEUNING
’T SCHARNIER
’t Scharnier biedt studieondersteuning
aan huis voor maatschappelijk kwetsbare
gezinnen in Brugge en Blankenberge. De
kinderen moeten basisonderwijs en/of de
eerste graad secundair onderwijs volgen.
De ondersteuning is in handen van
studenten uit verschillende sociale
richtingen (bv. lerarenopleiding) en is
volledig gratis. Contacteer ’t Scharnier
voor meer info.
’t Scharnier
De Joert, Weidestraat 81, 8310 Assebroek
050 32 60 81
info@hetscharnier.be

GRATIS HUISVUILZAKKEN
De Stad geeft elk jaar gratis
huisvuilzakken aan mensen die het
financieel en/of medisch niet gemakkelijk
hebben. De zakken kun je afhalen in
het Huis van de Bruggeling of in de
deelgemeentehuizen, op voorwaarde
dat je de stedelijke milieubelasting hebt
betaald en dat je de medische en/of
financiële redenen kunt aantonen.
Wil je weten of je in aanmerking
komt? Contacteer dan het Huis van de
Bruggeling.
Huis van de Bruggeling, Frank Van
Ackerpromenade 2 (Stationsplein),
8000 Brugge
050 44 8000
info@brugge.be
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DE MINIMALE AARDGASLEVERING
De winter is in aantocht en de dagen
worden korter, kouder en natter. Heb
je een actieve budgetmeter aardgas?
Of verwarm je elektrisch en heb je een
actieve budgetmeter elektriciteit? In
de winterperiode (vanaf 1 november tot
en met 31 maart) kun je een minimale
levering aardgas/elektriciteit aanvragen
bij het Energieloket. Zo krijg je een
extraatje om je budgetmeter op te laden.
Wil je meer informatie of wil je deze
tegemoetkoming aanvragen? Contacteer
het Energieloket.
Energieloket
Huis van de Bruggeling, Frank Van
Ackerpromenade 2 (Stationsplein),
8000 Brugge
050 47 55 13
energieloket@ocmw-brugge.be

TEGEMOETKOMING MEDISCHE
KOSTEN
In sommige gevallen krijg je een
tegemoetkoming in dokters- en
apotheekkosten (op voorschrift),
ambulancevervoer, kinesitherapie of
ambulante therapie. Dit geldt als je
een leefloon, gelijkwaardige bijstand
of een ander inkomen krijgt dat
maximaal 200 euro boven het tarief
van het leefloon ligt.
Contacteer de dienst ‘Eerste onthaal’
van het OCMW Brugge voor meer info
of een aanvraag.
Eerste onthaal OCMW Brugge,
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
050 32 77 70
eerste.onthaal@ocmw-brugge.be

PRISMA zet gender
Digitale hulp nodig?
en diversiteit in
de kijker tijdens
LGBTQI+ Filmfestival
Niet iedereen voelt zich thuis in de
digitale wereld. Daarom bieden enkele
initiatieven een helpende hand.

Overal veilig
inloggen met itsme®
itsme® is jouw digitale ID. Het is een
applicatie op je smartphone waarmee
je altijd en overal veilig kunt inloggen,
gegevens delen en documenten
ondertekenen. De app vervangt
wachtwoorden, gebruikersnamen en
kaartlezers.

REKEN ALTIJD EN OVERAL OP
ITSME®

Met itsme® kun je je documenten
raadplegen op Doccle, inloggen bij je
ziekenfonds, een betaling bevestigen
bij je bank, je verzekering controleren,
een aanvraag doen bij Stad Brugge, je
pensioen checken en nog veel meer.

IN DE BIB

In de bibliotheek kun je gebruikmaken
van een van de computers. Je krijgt er
ook hulp bij digitale vragen en er is gratis
wifi. Met projecten zoals de Digidokters
of de Digisessies helpt de bib je om je
digitale kennis te verbeteren.
Binnen het LGBTQI+ Filmfestival lanceert
Stad Brugge voor de eerste keer
‘PRISMA’, een uitgebreid programma over
het gender- en diversiteitsthema.
Verwacht je van donderdag 11 tot en
met zondag 14 november aan lezingen,
interessante tentoonstellingen, boeiende
sprekers, prachtige films en zo meer.
Iedereen is welkom.
Dit initiatief is een samenwerking tussen
Het Entrepot, Cinema Lumière, de
Bibliotheek en de Diversiteitsdienst.
Op www.brugge.be/prisma staat de
volledige programmatie.

brugge.bibliotheek.be

MINTUS

Met een uitgebreid aanbod zetten de
buurtcentra in op het digivaardig maken
van de Bruggeling. Verschillende
cursussen en clubs helpen je op weg met
je tablet, smartphone, iPhone, iPad en
computer.
www.dienstencentra-brugge.be

DIGI-HULP CORONA

Sinds deze zomer helpen de Brugse
bibliotheken en de buurtcentra van
Mintus je je covidadministratie af te
handelen.. Ga je bijvoorbeeld naar het
buitenland maar weet je niet goed hoe je
de nodige documenten moet aanvragen,
downloaden of printen? Ze helpen je
graag verder.
Digi-hulp Corona is een samenwerking
tussen Stad Brugge, de Mintusbuurtcentra en Eerstelijnszone Brugge.
Bel voor meer info of een afspraak voor
individuele hulp naar het Huis van de
Bruggeling op 050 44 8000.
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IN ALLE VEILIGHEID

De itsme®-app werkt alleen op je
smartphone en met je persoonlijke
itsme®-code of vingerafdruk. Deze unieke
combinatie garandeert de allerbeste
beveiliging. Enkel jij hebt toegang om je
digitale identiteit te gebruiken.

ALLEEN JIJ KENT JE CODE

Er bestaat geen databank van itsme®codes. Je bent dus de enige persoon in de
wereld die de code kent om je itsme® te
gebruiken. Je gegevens zijn gegarandeerd
beveiligd.
www.itsme.be

Het Huis weet raad
NIEUWS VANUIT HET HUIS VAN DE BRUGGELING
HET HUIS VAN DE BRUGGELING BESTAAT
VIJF JAAR
Op vrijdag 15 oktober 2021 bestaat Het Huis van de
Bruggeling vijf jaar. Sinds 2016 is het Huis dé plaats
waar de Stad haar dienstverlening aanbiedt en waar
alle stadsbalies worden gecentraliseerd.
In die vijf jaar kreeg het Huis van de Bruggeling
maar liefst zowat 440.000 bezoekers over de vloer.
De medewerkers behandelden meer dan 200.000
afspraken, verwerkten zo’n 600.000 telefonische
oproepen, noteerden om en bij de 60.000
adreswijzigingen en reikten ongeveer 50.000 eID’s
uit.
Om deze verjaardag te vieren, daagde de Stad de
Bruggelingen uit om het Huis van de Bruggeling
na te bouwen met LEGO®-blokjes. Brugse LEGO®bouwers van alle leeftijden kregen tot 1 september
de tijd om hun blokje op te halen en foto’s van hun
bouwwerk op te sturen. Vijf winnaars kregen een
LEGO®-prijs.
Bezoekers van het Huis van de Bruggeling en
de deelgemeentehuizen krijgen ook de kans om
een korte vragenlijst over de dienstverlening in
te vullen. Zo kan het stadsbestuur bijsturen waar
nodig. Elke maand wordt onder de deelnemers een
bioscoopticket voor twee personen verloot.

VRAAG JE DIGITALE SLEUTEL AAN IN
HET HUIS VAN DE BRUGGELING OF DE
DEELGEMEENTEHUIZEN
Wat is een digitale sleutel?
Als je gebruik wilt maken van de elektronische
dienstverlening van de overheid, kun je je
identificeren met je elektronische identiteitskaart
(eID). Je moet dan wel een geschikte kaartlezer
aansluiten op je computer of beschikken over
itsme®.
Als je dit niet kunt of wilt, zijn er alternatieven. In
een lokaal registratiekantoor - zoals het Huis van
de Bruggeling of een van de deelgemeentehuizen
- kun je een activatiecode aanvragen waarmee je
een digitale sleutel (token) aanmaakt om zonder
eID of itsme® toegang te krijgen tot de digitale
toepassingen van de overheid.
Hoe werkt het ?
Woon je in Brugge of heb je een bedrijf met een
maatschappelijke zetel in Brugge? Maak een
afspraak via www.brugge.be voor ‘aanvraag digitale
sleutel’ en kom langs in het Huis van de Bruggeling
of een deelgemeentehuis. Daar vraagt men de
activatiecode gratis voor je aan.
Wat breng je mee?
• Belgen: eID
• ingezeten niet-Belgen: paspoort
• niet-ingezeten niet-Belgen:
geldig identiteitsbewijs
• je e-mailadres
Aan het loket krijg je een persoonlijke activatiecode.
Via de link die je in je mailbox ontvangt, stel je je
gebruikersnaam en paswoord in. Daarna kun je via
iamapps.belgium.be je digitale sleutels beheren.

Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
www.brugge.be
info@brugge.be
050 44 8000
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Week van de Fair Trade in Brugge
DUURZAAM SHOPPEN

Eerlijke handel, daar zet de ‘Week van
de Fair Trade’, van woensdag 6 tot en
met zaterdag 16 oktober, vol op in. Faire
keuzes kun je immers altijd maken:
op je bord, in je kledingkast, of bij de
aankoop van een smartphone of een
boeketje bloemen. Kiezen voor fair trade
is kiezen voor een leefbaar inkomen voor
de producent en voor meer respect voor
onze planeet.
Zoek je duurzame adresjes in
Brugge? Check de duurzameshoppingkaart op www.brugge.be/
tweededuurzameshoppingroute.
Tijdens en rond de Week van de Fair Trade
vinden in Brugge tal van acties plaats.
Hier volgt een greep uit het aanbod.

GEOCACHE

DUURZAMEMODETOUR
WEEK VAN DE
FAIR TRADE IN EBOLOWA

Wil je meer weten over duurzame mode?
COSH! neemt je mee naar de leukste
Brugse adresjes met het duurzaamste
aanbod. Tijdens de tour leer je enkele
basisbegrippen van duurzaam shoppen.
Die helpen je in je zoektocht naar een
eerlijke garderobe met een kleinere
voetafdruk.
De duurzamemodetour vindt plaats op
zaterdag 9 oktober van 10.00 tot 13.00
uur. Op woensdag 13 oktober van 14.00
tot 17.00 uur is de tour specifiek gericht
op jongeren (+15). Deelnemen kost 5 euro.

Geocache is een leuk zoekspel in de
Brugse binnenstad waarbij je via codes
op je smartphone een ware cache
(schat) kunt vinden, volledig fairtrade én
coronaproof. Het spel is beschikbaar in
het Nederlands, Engels en Frans. Je kunt
het downloaden via
geocachingbrughia.be/eerlijkehandel.
Vanaf woensdag 6 oktober kun je de
fairtrade Geocache alleen of in bubbels
spelen, op een tijdstip naar keuze.
Het enige wat je nodig hebt, is een
smartphone. Inschrijven is niet nodig en
deelnemen is gratis.

FAIRE KINDERWERELD

Op vrijdag 8, zaterdag 9, woensdag 13
en zaterdag 16 oktober organiseren
de Brugse Socio-Culturele Jongeren
(BSCJ) een tweede editie van de Faire
Kinderwereld, voor kinderen en jongeren
tussen 6 en 18 jaar. Met onder meer
een workshop fair fashion (oude t-shirts
pimpen), het componeren van een
fairtradelied, een fairtradezoektocht en
-escaperoom, een belevenistunnel, kooken knutselworkshops en wereldspelen.
Deelnemen is gratis, maar inschrijven is
vereist.

Ook onze Kameroense
partnerstad én Fair Trade
Stad Ebolowa organiseert een
jaarlijkse ‘Week van de Fair
Trade’. Een van de doelen is
om producenten van cacaocoöperaties te informeren
over eerlijke handel en hen
technieken aan te reiken voor
een duurzamere productie.
Daarom vinden er workshops
plaats over het (biologisch)
telen, fermenteren, drogen,
stockeren van de cacaobonen
en het verwerken van de
cacao in chocolade en van de
cacaovruchtresten in producten
zoals zeep. Op die manier
verhogen ze niet alleen de
kwaliteit van hun cacao, maar
vergroten ze ook de kans op
een leefbaar loon en een beter
bestaan.
www.brugge.be/mondiaalpartnerschap

Info en inschrijvingen via www.brugge.be/wft2021

met de steun van
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Vrijwilligers gezocht
De volgende organisaties zijn op zoek naar
geëngageerde vrijwilligers. Misschien zit er iets bij
voor jou?

MEDEWERKER SPEL- EN
ONTMOETINGSRUIMTE
Het Huis van het Kind zoekt iemand die als vertrouwd
gezicht jonge gezinnen een warme ontvangst wil geven.
De taken bestaan uit onthaal, het klaarzetten van de
ruimte met het speelgoed, gesprekken voeren met
ouders en inspelen op de vragen en noden van ouders
en kinderen.
Huis van het Kind, Marktplein 12, 8380 Zeebrugge
lieselot.goethals@huisvanhetkindbrugge.be
0476 96 77 94

ALLROUNDMEDEWERKER
Razor Reel Flanders Filmfestival zoekt vrijwilligers
om de bar te bemannen en om mee te helpen met de
opbouw en de filmprojectie. Ook wie administratief en/
of technisch uit de voeten kan, is van harte welkom.
Razor Reel, Sint-Arnolduslaan 47, 8200 Sint-Michiels
info@razorreel.be
0497 53 23 14

TUINHULP
Zorginstelling Ons Huis zoekt enthousiaste
tuinliefhebbers die van aanpakken weten en
gepassioneerd zijn door groen en groenonderhoud.
Grasmaaien, onkruid verwijderen, de moestuin
onderhouden … behoren tot je taken, maar je mag ook
ideeën aanleveren. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je wilt
investeren in de tuin.
Ons Huis Sint-Anna, Sint-Annarei 6, 8000 Brugge
charlotte.devriendt@onshuisbrugge.be
050 32 61 77
Op zoek naar meer vrijwilligerswerk?
Surf naar www.brugge.be/vrijwilligerswerk
en maak een profiel aan. Zo blijf je op de hoogte van de
recentste vacatures.
Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge
050 44 82 22, vrijwilligerscentrale@brugge.be
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Brugge pakt uit met
vijf nieuwe Duurzame
Helden
Het stadsbestuur koos CoopStroom, Mowi Belgium, Vives,
Huizen van Vrede vzw en VAPH-voorzieningen Brugge
als nieuwe Duurzame Helden. Tijdens de ‘Week van de
Duurzame Gemeente’ kregen zij een SDG-trofee als
erkenning voor hun inspanningen voor een duurzamere
samenleving in onze stad.
De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die in de schoot
van de Verenigde Naties in het leven werden geroepen.
Het is een wereldwijde oproep om tegen 2030 een einde
te maken aan armoede, de planeet te beschermen en
ervoor te zorgen dat mensen vrede en welvaart kennen.
Uiteraard werken we daar in Brugge graag aan mee.
Lees meer over Duurzame Helden op
www.brugge.be/week-van-de-duurzame-gemeente.
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Interview
JEROEN ADAM (MOWI BELGIUM) OVER DUURZAAM ONDERNEMEN
Al heel wat Bruggelingen en Brugse organisaties trekken de kaart van meer duurzaamheid. Ook steeds meer
Brugse ondernemers willen hun activiteiten afstemmen op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Dat is heel
verstandig, want wie met duurzaamheid bezig is, verzekert zijn succes in de toekomst. Dat zegt Jeroen Adam,
duurzaamheidsmanager bij Mowi Belgium. Dit Brugse visbedrijf werd onlangs uitgeroepen tot SDG Pioneer en
mag zich trendsetter noemen in Brugge én Vlaanderen.
WAT ZIJN DIE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN EN WAAROM
VINDEN JULLIE HET ZO BELANGRIJK OM ERAAN MEE TE WERKEN?

JEROEN ADAM De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties omvatten zeventien verschillende domeinen
waarop we wereldwijd vooruitgang willen boeken. Het gaat
van het verminderen van de armoede tot het verbeteren van
het milieu, maar bijvoorbeeld ook over het versterken van
gemeenschappen.
Mowi Belgium nv in Brugge maakt deel uit van de Noorse Mowi
groep, die naar Scandinavische traditie duurzaamheid hoog in
het vaandel draagt. Dat heeft ook te maken met de aard van onze
producten. Mowi kweekt en verwerkt verse zalm. De zalmkweek
gebeurt hoofdzakelijk in zee. Goed beheer van het zeewater en
het milieu is essentieel om onze langetermijndoelen te bereiken
en om de belangen van toekomstige generaties veilig te stellen.

WAAROM WIL MOWI AAN ALLE ZEVENTIEN DUURZAME
ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN WERKEN?

J. ADAM Duurzaamheid is veel meer dan energie en klimaat. Je
doet niet aan duurzaam ondernemen als je enkel focust op een
paar doelstellingen. De SDG’s vormen een perfect kader om
je bedrijfsprocessen duurzamer te maken. Al onze lopende
verbetertrajecten hebben we dankzij dit SDG-kader kunnen
integreren in een groot gestructureerd duurzaamheidsbeleid.
Bedrijf, product, milieu én mens worden er beter van.
Vanuit dit principe zetten wij in op het verminderen van
verpakkingsplastics en het terugdringen van het restafval. Wij
trainen onze mensen dan ook op correct sorteren. We hebben
de afvalstromen beter onder controle en dankzij automatisering
hebben we de arbeidsomstandigheden van onze werknemers
aanzienlijk kunnen verbeteren. Als voedselverwerker investeren
we ook in onderzoek naar het benutten van voedselafvalstromen.
Zalmsnippers worden niet zomaar weggegooid. Ze worden
verder verwerkt in hoogwaardige nevenproducten.

DUURZAAM BETEKENT SOMS OOK DUUR. DIT KAN CONSUMENTEN EN
BEDRIJVEN AFSCHRIKKEN.

J. ADAM We zitten in een drastische en wereldwijde transitie.
Bedrijven moeten zich aanpassen om te overleven. Wie zich het
beste aanpast en tijdig de nodige duurzaamheidsinspanningen
doet, zal ook de beste kansen hebben op succes in deze
veranderende wereld. Brugge, Vlaanderen en Europa kunnen
zich wereldwijd onderscheiden door heel sterk in te zetten op
duurzaamheid. Dit zal een belangrijke voorsprong betekenen,
want zowel investeerders als consumenten zullen de voorkeur
geven aan duurzame bedrijven.
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Duurzaam ondernemen
betekent ondernemen met
de blik op de wereld en de
toekomst
De maatschappelijke en ecologische last is nu vaak een kost die
nergens wordt verrekend, maar die wel moet worden betaald.
De wereldwijde klimaatdoelen laten niet toe om deze kosten
door te schuiven. Duurzaam ondernemen betekent ondernemen
met de blik op de wereld en de toekomst. We merken dat onze
klanten en onze leveranciers steeds meer belang hechten
aan duurzaamheid. Elke ondernemer moet beseffen dat een
totaalaanpak volgens de ontwikkelingsdoelstellingen het
bedrijf net efficiënter maakt. Een duurzame fabriek is goed
georganiseerd en is zich bewust van haar sterktes. Dat maakt
een product niet duurder.

JULLIE ZIJN SDG PIONEER IN BRUGGE, IN VLAANDEREN EN IN DE MOWIGROEP. ZIE JE EEN EVOLUTIE BIJ ANDERE BRUGSE BEDRIJVEN?

J. ADAM Er zijn in Brugge ondernemers en bedrijven die grote
stappen zetten. Ook hier groeit het besef en wordt het draagvlak
groter. We mogen op lange termijn echter niet alleen focussen
op CO2. Het gaat om alle ontwikkelingsdoelstellingen samen en
daarbij is een 360°-benadering nodig.
Bovendien is samenwerking de sleutel tot succesvol duurzaam
ondernemen. Dat moeten we ook in Brugge nog veel meer
stimuleren. Een goede samenwerking tussen de Stad en het
bedrijfsleven zal een grote meerwaarde betekenen.
Wil jouw bedrijf of organisatie ook SDG Pioneer worden? Neem
dan contact op met Voka (www.voka.be). Ook Stad Brugge
werkt de komende jaren aan het behalen van het SDG Pioneercertificaat.

KLIMAATPLAN 2030 KOMT
ERAAN
De klimaatverandering heeft zich de afgelopen zomermaanden
flink laten voelen: ongekend veel regenval in onze streken
en extreme hitte elders zorgen voor heel wat ellende. Om de
verdere opwarming van de aarde af te remmen, is wereldwijde
klimaatactie nodig en daar werkt Stad Brugge actief aan mee.
Met de ondertekening van het Europese
burgemeestersconvenant engageert de Stad zich om tegen
2030 de lokale CO2-uitstoot met minstens 40% te verminderen.
Daarmee zit Brugge op de Europese koers om tegen 2050
klimaatneutraal te zijn.
Stad Brugge maakte met tal van experts, burgers en andere
betrokkenen een klimaatplan 2030 op. Het plan omvat zowel
acties om de lokale CO2-uitstoot te verminderen als acties om
onze stad aan te passen aan de nieuwe weersomstandigheden.
Het klimaatplan 2030 wordt binnenkort ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Wil je meer weten over de Brugse klimaatambities? Surf dan
zeker naar www.brugge.be/zorgenvoormorgen. Abonneer je
ook op de nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van het Brugse
klimaatplan 2030. Je vindt er ook tips over hoe jij mee kunt
zorgen voor morgen.

VOLG ONS OP
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Stadsvoertuigen steeds
vaker elektrisch
Stad Brugge maakt de overstap naar elektrisch rijden. Het
stadsbestuur ruilt de personenvoertuigen in voor elektrische
auto’s en ook functionele voertuigen zoals lichte vrachtwagens,
grasmaaiers en tractoren krijgen elektrische vervangers.
Bovendien maken de voertuigen van de lokale politie en OCMW/
Mintus systematisch plaats voor elektrisch aangedreven
exemplaren.

Waar je elektrische wagen
laden?
Als je met een elektrische auto rijdt, moet je de batterij
natuurlijk kunnen opladen. Op www.brugge.be en
www.milieuvriendelijkevoertuigen.be staat een overzicht van de
publieke laadpalen.

Elektrische deelwagens:
klimaatvriendelijke
mobiliteit op maat
Wie elektrisch wil rijden maar geen elektrische wagen bezit, kan
gebruik maken van elektrische deelmobiliteit. Coopstroom is
een Brugse coöperatieve die elektrische deelwagens in de regio
Brugge aanbiedt. In dit systeem betaal je enkel de huur en de
kilometers die je hebt gereden. Dit gaat snel en eenvoudig. Ook
Cambio biedt een elektrische deelwagen aan in Brugge.

Rijbatterij promoot
elektrisch rijden in
Brugge
De grootste showroom van groene wagens staat van zaterdag 23
tot en met maandag 25 oktober op ‘t Zand. Tijdens de drie dagen
van RijBatterij ontdek je de nieuwste elektrische en hybride
wagens. Het gaat om een initiatief van Brugge Geeft Energie met
de steun van Stad Brugge.

OP WEG NAAR EEN EMISSIEVRIJE MOBILITEIT

Vanaf 2030 zullen in Europa enkel nog emissievrije nieuwe
auto’s worden verkocht. Uit een recente studie van het Britse
marktonderzoeksbureau YouGov en de Europese denktank
Transport & Environment (T&E) blijkt dat een meerderheid van
de inwoners van Europese steden hier voorstander van is. Steden
rijden dus voorop in de elektrische revolutie en Brugge springt
mee op de kar met de nieuwe expo RijBatterij.

RIJD JIJ AL OP BATTERIJ?

RijBatterij wil het elektrisch autorijden in onze stad promoten.
Daarom brengt dit evenement enkele Brugse concessiehouders
van de bekendste automerken samen op ’t Zand. Ze stellen
er verschillende 100% elektrische en hybride wagens voor.
Bezoekers krijgen een unieke kans om meer te weten te komen
over elektrisch rijden en alles wat daarbij komt kijken. Wil je
bijvoorbeeld meer info over de batterijduur van de verschillende
automerken of heb je een vraag over het installeren van een
laadpaal? Ga dan op zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25
oktober tussen 10.00 en 18.00 uur naar de grootste en groenste
showroom in Brugge. De deelnemende garages en andere
organisaties geven graag toelichting. De toegang is gratis.
www.rijbatterij.be
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Zonnepanelen op je dak in vijf stappen

Wil je een lagere energierekening en tegelijk een bijdrage leveren aan de
energietransitie? Dan zijn zonnepanelen een slimme investering.
In Brugge vindt voor de zevende keer een groepsaankoop voor zonnepanelen plaats.
Daarvoor werkt de Stad samen met EOS Oostende en Ichoosr. Inschrijven kan tot en met
zondag 12 december via ichoosr.be/zonnepanelen/west-vlaanderen.
Het aanbod bestaat uit een compleet zonnepanelensysteem van hoogwaardige kwaliteit
tegen een zeer scherpe prijs. Nieuw is dat je het systeem nu ook met een thuisbatterij
kunt combineren.

WIE KAN DEELNEMEN?

• eigenaars van een woning
• huurders die de expliciete toestemming krijgen van de eigenaar van de woning
• kleine of middelgrote ondernemingen (kmo’s)
• verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s)
• leden van een vereniging van mede-eigenaars (VME)

DE INSCHRIJVING IS VRIJBLIJVEND.
JE BESLIST NOG NIETS.

1. Bij de inschrijving geef je je contactgegevens, wat info over je dak en je jaarlijkse
energieverbruik door.
2. Op basis daarvan krijg je verschillende opties. Klik door naar je persoonlijk voorstel
en bekijk de kostprijs, de opbrengsten en de terugverdientijd van je zonnepanelen.
3. Als je akkoord gaat met het voorstel, betaal je een voorschot van 150 euro. Als de
plaatsing van je zonnepanelen uiteindelijk niet doorgaat, krijg je het voorschot terug.
4. De leverancier komt persoonlijk langs. Hij bekijkt of je dak geschikt is voor
zonnepanelen en hoeveel erop kunnen. Op basis van dit bezoek wordt de offerte
opgemaakt.
5. Pas na ontvangst van de offerte beslis je of je ingaat op het voorstel.
Op ichoosr.be/zonnepanelen vind je alle info. Je kunt ook bellen naar het gratis nummer
0800 26 829 (elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur).
Bekijk het potentieel van je dak op de zonnekaart op energieplatform.brugge.be.

MEER WETEN?

Heb je vragen over zonnepanelen, het zonnepotentieel van je dak, de (extra) aankoop
van een thuisbatterij, vergunningen … of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Neem dan
contact op met een renovatiescanner op 050 32 44 60 of maak een afspraak in het Huis van
de Bruggeling via energieplatform.brugge.be onder het luik ‘zonnepanelen op mijn dak?’.

18

Investeren in
zonne-energie,
ook zonder
eigen dak
Investeren in zonnepanelen blijft zeer
rendabel. Het brengt geld op en je draagt
bij tot schone energie in je stad. Ook als je
geen geschikt dak hebt, kun je investeren
in zonne-energie door in te stappen in
collectieve en coöperatieve projecten.
In Brugge zijn er burgercoöperaties
die investeren in hernieuwbare
energieprojecten en daarbij een beroep
doen op alle Bruggelingen.
CoopStroom is een Brugse
burgercoöperatie die investeert in
zonnedaken en elektrische deelwagens.
Als coöperant word je niet alleen medeeigenaar van een aantal rendabele zonneinstallaties, je kunt ook gebruik maken
van een autodeelsysteem dat toegang
biedt tot meer dan honderd elektrische
auto’s in heel Vlaanderen. Neem een
kijkje op www.coopstroom.be.
Beauvent is ook actief in Brugge. Samen
met deze coöperatieve vennootschap
kun je investeren in verschillende
zonneprojecten, onder andere op
stadsgebouwen.
Surf naar www.beauvent.be voor meer
info.

Gratis renovatieadvies
voor eigenaars van
woningen
Wil je je woning energiezuiniger maken, maar weet je niet goed
waar te beginnen? Elke Bruggeling kan een renovatiescan
aanvragen. Deze is er voor eigenaars en verhuurders van
woningen. Ook deze laatste kunnen immers premies krijgen voor
het uitvoeren van energiebesparende ingrepen.

HOE WERKT HET?

Maak een afspraak met een renovatiedeskundige. Die komt
bij je thuis langs en bekijkt de mogelijke energiebesparende
aanpassingen. Daarna krijg je een overzicht van de
werkzaamheden die de grootste invloed zullen hebben en in
welke volgorde je ze best uitvoert. Je krijgt ook een inschatting
van de kostprijs. De deskundige kan je eveneens helpen met het
aanvragen van offertes en premies. Surf naar
energieplatform.brugge.be/renovatiescan voor meer info.
Huis van de Bruggeling – Woningrenovatie,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
050 32 44 60

Veranderende
weersfenomenen en de
impact op onze kust
LEZING
Warmterecords die sneuvelen, langdurige droogte of intense
regenbuien. Het zijn fenomenen die de klimaatverandering
tastbaar maken. Wat is de invloed van de veranderende
weersfenomenen op onze kust en hoe kunnen we er ons op
een duurzame en meer natuurlijke wijze tegen wapenen?
Op woensdag 20 oktober van 19.30 tot 22.30 uur in de
MaZ stellen de professoren Patrick Meire (Universiteit
Antwerpen) en Patrick Willems (KU Leuven) hun visie en
enkele mogelijke oplossingen voor tijdens de thematische
lezing `Klimaatverandering en het watersysteem aan de
kust’. Op een objectieve manier vertellen ze meer over het
complexe thema van klimaatverandering. Ze schetsen de
algemene uitdagingen van de klimaatverandering en de
impact op ons watersysteem, met een bijzondere focus op de
kust en de kustvlakte.
De lezing bijwonen is gratis, maar inschrijven via
klimaat.brugge.be is vereist. Vanaf de leeftijd van 12 jaar
moet je ook een geldig Covid Safe Ticket kunnen voorleggen.
De lezing maakt deel uit van de reeks `Een expertenkijk
op de klimaatverandering aan de kust’ die kadert in het
Europese Interregproject voor duurzame en veerkrachtige
kuststeden SARCC. Het project zoekt naar oplossingen om
kuststeden duurzaam en natuurgericht te beschermen,
bijvoorbeeld door duinen te versterken.
MaZ, Magdalenastraat 27,
8200 Sint-Andries
www.topkustzone.be
www.sarcc.eu
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Beheersplan beschermt de
Brugse stadsvesten
Samen met een team van deskundigen maakt de Stad voor de komende 24 jaar een beheersplan voor onze stadsvesten.
De Brugse vesten, een groene long van 26 hectare groot, zijn een goed bewaard voorbeeld van een 19de-eeuwse
wandelpromenade. Ze werden aangelegd bovenop de oorspronkelijke stadsverdedigingsstructuren. De vesten omringen de
historische binnenstad met een eivormig tracé van 7 kilometer lang. Ze behoren sinds 2000 tot het Unesco Werelderfgoed en
zijn sinds 2016 beschermd als stadsgezicht.

WAT IS EEN BEHEERSPLAN?

Het beheersplan is een draaiboek voor het beheer en behoud
van de beschermde waarden van de vesten. Voor de opmaak
ervan gebeurt een uitgebreid onderzoek naar de historiek
en de waarden van dit erfgoed. Op basis daarvan wordt een
beheersvisie uitgetekend met concrete maatregelen per zone.
Eind dit jaar is het beheersplan klaar.

ONTDEK HET PROJECT

Langs de vesten staan infoborden op acht locaties tussen de
Kruispoort en de Smedenpoort. De borden vertellen elk het
verhaal van het specifieke deel van de vesten waar ze zich
bevinden. Ze bevatten ook nieuwe informatie die tijdens de
onderzoeksfase aan het licht kwam.
De infoborden staan op de vesten tot eind dit jaar. Later volgt
informatie over de visie en de maatregelen.
Ben je benieuwd naar leuke weetjes en extra anekdotes over
onze vesten? Beluister de geluidsfragmenten door de QR-code
op de infopanelen te scannen.
Op www.brugge.be/beheersplanvesten staan de
luisterfragmenten en meer info over dit project.
Vragen of opmerkingen? Mail naar openbaardomein@brugge.be
of bel naar 050 44 85 85.
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De Strandfietsroute:
veilig en comfortabel
fietsen tussen Brugge
en Zeebrugge

Cambio breidt uit

Brugge streeft naar een duurzame mobiliteit en een verhoging van
de verkeersleefbaarheid. In het beleidsprogramma staat ook dat
het gebruik van autodelen moet worden gestimuleerd. Autodelen
leidt immers tot een bewuster verplaatsingsgedrag en heeft een
positieve impact op de parkeerdruk in en rond de stad. Zo vervangt
een deelwagen, afhankelijk van de vorm van autodelen en de
verstedelijkingsgraad, tussen de vier en zestien privéwagens.
Uit een analyse blijkt dat de Cambiostandplaatsen Visart,
Gentpoort en Station hoge bezettingscijfers combineren met
hoge weigeringscijfers (deelwagen vaak niet beschikbaar
voor reservatie). Het veelvuldige gebruik vertaalt zich in een
gemiddelde van 1,4 ritten per wagen per dag en dat is hoger dan
het Vlaamse gemiddelde.

Sinds juli van dit jaar is Brugge met de Strandfietsroute een
nieuwe recreatieve route rijker. Door de aanleg van de A11 was
het wat zoeken naar een veilige en comfortabele fietsroute
tussen Brugge en Zeebrugge. Om dit op te lossen, stippelde een
vrijwilliger van Fietsersbond Brugge een duidelijk en aangenaam
traject uit. De Stad zorgde voor de bewegwijzering.
De Strandfietsroute loopt langs diverse landelijke wegen.
Dichterbij Brugge ontdek je veelal onbekende fietspaden
zoals die langs de Blauwe Toren. Via Zeveneke fiets je achter
de oude Philipssite, parallel met de Pathoekeweg. Onderweg
vang je af en toe een glimp op van de toekomstige fietssnelweg
F31. Zo kruis je de Kolvestraat waar over een tweetal jaar een
fietsersbrug zal verrijzen.
De eerste borden kwamen aan de Krakeleweg, waar aan het
begin van de oude spoorwegbedding de Strandfietsroute start.
Intussen is het hele fietstracé bewegwijzerd tot aan de Eliasite,
aan de overkant van de Kustlaan tegenover de Strandwijk in
Zeebrugge.

Om aan de vraag op deze plaatsen te kunnen voldoen en om
verder te kunnen groeien, vroeg Cambio vorig jaar om het aanbod
uit te breiden met drie voertuigen op de voorgestelde locaties.
De extra standplaats Gentpoort kwam er, maar door de
lockdownperiodes viel het gebruik van deelwagens stevig terug.
De nood en mogelijkheid om zich te verplaatsen werd immers
sterk beperkt.
Ondertussen lijkt de impact van de pandemie voor Cambio stilaan
achter de rug en wil het bedrijf het autodelen in Brugge weer
doen groeien. De standplaats aan Visart werd onlangs uitgebreid
en er kwam een nieuwe standplek aan het gemeentehuis van
Sint-Michiels.

EEN OVERZICHT VAN DE CAMBIOSTANDPLAATSEN
In oktober 2004 verschenen in Brugge de eerste
autodeelstandplaatsen van Cambio. Intussen gaat het om
twaalf vaste standplaatsen met 22 deelwagens, waaronder een
elektrische auto op het Sint-Jansplein.

Op www.brugge.be/strandfietsroute-zeebrugge vind je de kaart.
Je kunt deze ook afhalen in verschillende verdeelpunten, zoals
het Huis van de Bruggeling en de deelgemeentehuizen.

Centrum: Sint-Jansplein (2), P Centrum Station (2), B-parking,
Station kant Sint-Michiels (5), Gentpoort (2), Bapaumestraat (2),
Potterierei/Dampoortbrug (1), Guido Gezelleplein (1)
Sint-Andries: Canadaplein (2)
Assebroek: Gaston Roelandtsplein (1)
Christus-Koning: Graaf Visartpark (2) en Werfplein (1)
Sint-Michiels: gemeentehuis (1)

www.brugge.be/strandfietsroute-zeebrugge

www.cambio.be
www.brugge.be/autodelen
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51°11’13.9”N 3°11’53.8”E
Als bloeiende kind- en jongerenvriendelijke stad zet Brugge zich in om de leefwereld van kinderen en jongeren te verbeteren. In het
indoor skatepark ‘Beastwood’ in Sint-Michiels kunnen jonge skaters zich op een sportieve en creatieve manier uitleven. Het is ook
een ontmoetingsplek die de jeugd samenbrengt.
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Stad aan de slag
KOEN VANGHELUWE,
SPECIALIST AFVALBEHEER EN INTERNE MILIEUZORG
Stad Brugge wil haar afvalbeleid verbeteren en daarom
gingen eerder dit jaar al enkele nieuwe maatregelen in.
Vanaf 1 januari 2022 volgen nog wijzigingen. Koen leidt
voor de Stad het Brugse afvalbeleid in goede banen.
“Ik bewaak de kwaliteit van de afvalinzameling in Brugge.
Die inzameling gebeurt zowel via de recyclageparken en de
afvalcontainers op de openbare weg, als via de huis-aanhuisinzameling. Voor dat laatste doen we een beroep op de
diensten van intercommunale IVBO. Daarnaast ondersteun ik
onze Cel Onkruidverwijdering en de ploegen die instaan voor de
rioolkolkenreiniging. Projecten rond netheid behoren ook tot mijn
takenpakket.
Dankzij de feedback van collega’s en inwoners kunnen we
nieuwe initiatieven op poten zetten. Als die gerealiseerd worden,
is dat heel fijn. Zo zorgen we samen voor een nette stad waar
het aangenaam wonen en werken is. Uit de Stadsmonitor bleek
recent dat de Bruggelingen zeer begaan zijn met de netheid van
onze stad. Ze zijn er heel tevreden over en trots op. Zo’n resultaat
geeft me bijzonder veel voldoening.”

“De Bruggeling is duidelijk begaan met
de netheid van onze stad”
“Jaarlijks staan we met diverse afvalpartners in voor de
inzameling en verwerking van bijna 60.000 ton huishoudelijk
afval. Het is een heuse onderneming. Ons doel is om zo veel
mogelijk afval te hergebruiken of te recycleren. Het restafval
wordt na ophaling verbrand in een installatie van IVBO.
De energie die daarbij vrijkomt, wordt gerecupereerd. Het
groenafval, PMD en papier en karton worden gerecycleerd.
De Vlaamse regering heeft bepaald dat Brugge in 2022 nog
maximum 159 kilogram restafval per inwoner mag produceren.
Dat is ongeveer 20% minder dan nu. We moeten de Bruggelingen
stimuleren om zo veel mogelijk te sorteren, want zo reduceren
we het restafval. Alle plastic verpakkingen mogen sinds april bij
het PMD-afval. Dat maakt al een verschil. Vanaf volgend jaar zal
ook het groente-, fruit- en tuinafval apart worden ingezameld.
Sinds dit jaar bestaan de nieuwe blauwe zak en restafvalzak voor
80% uit recyclebaar materiaal. Vanaf 2025 moeten ze volledig
uit gerecycleerde kunststoffen bestaan. Het formaat van de
restafvalzak werd aangepast. Zo is de zak niet te zwaar voor de
ophalers en kunnen de inwoners elke week hun afval aanbieden.
Binnenkort zal de milieubelasting bovendien verminderen en
op termijn zelfs helemaal verdwijnen. De goed sorterende
Bruggeling zal dan zelfs goedkoper af zijn dan vandaag. Als we
met zijn allen minder afval gaan produceren en nog meer gaan
sorteren om te hergebruiken of te recycleren, zetten we alvast
een flinke stap in de goede richting.”
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Het nieuwe afvalplan:
maximaal sorteren is
maximaal besparen
Eerder dit jaar toonde de Stadsmonitor aan dat
de Bruggeling fier is op zijn stad. Toch kwamen
uit deze bevraging ook een aantal verbeterpunten
naar voor, waaronder het afvalbeleid. De Stad
nam al in de beleidsnota op om samen met IVBO
tegen 2022 het restafval fors terug te dringen van
199 naar 159 kilogram per inwoner. Het nieuwe
afvalplan zorgt niet alleen voor minder restafval,
maar ook voor een lagere rekening voor Brugse
gezinnen.
Een aantal maatregelen, zoals de sorteerregels
voor de nieuwe blauwe zak, traden op 1 april al
in voege. Alle wijzigingen die op 1 januari 2022
ingaan, krijg je hier op een rijtje.
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DE GFT-ZAK

Vanaf 1 januari komt er een aparte zak voor groente-, fruiten tuinafval (GFT). Deze bio-afbreekbare zak komt er in
twee formaten (15 en 30 liter) en zal respectievelijk 0,15 en
0,30 euro kosten. De GFT-ophaling gebeurt op dezelfde dag
als de restafvalophaling. De inzamelingen voor tuinafval en
snoeihout blijven onverminderd bestaan. Onderzoek toont
aan dat we het restafval op deze manier met maar liefst 25 tot
35% kunnen verminderen.

DE RESTAFVALZAK (HUISVUILZAK,
BEDRIJFSAFVALZAK, APPARTEMENTSZAK,
EVENEMENTENAFVALZAK)

Door de komst van de GFT-zak is er minder restafval. Grote
restafvalzakken raken dus niet meer snel vol, wat de kans op
geurhinder vergroot. Bovendien gaat veel licht volume nu ook
in de nieuwe PMD-zak, wat de restafvalzak een pak zwaarder
maakt, zowel voor jou als voor de ophaalploeg.
De nieuwe restafvalzakken zijn dan ook kleiner. Om
maximaal sorteren verder aan te moedigen, stijgt de prijs
op 1 januari naar 0,85 euro voor een zak van 30 liter en 1,7
euro voor een huisvuil- of bedrijfsafvalzak van 60 liter. Deze
prijsstijging maakt de PMD- en GFT-zakken extra interessant.
Vanaf die datum zullen de huisvuilzakken geel zijn en de
bedrijfsafvalzakken wit.
De gele appartementszak van 110 liter kost dan 3,10 euro en
de groene evenementenafvalzak van 160 liter blijft 2,90 euro
kosten.
De oude bruine zakken (en de groene bedrijfsafvalzakken) mag
je nog aanbieden tot 1 juni 2022.
Ongebruikte volledige rollen oude bruine restafvalzakken of
groene bedrijfsafvalzakken kun je in 2022 nog inwisselen, onder
andere in het Huis van de Bruggeling of in je gemeenteafdeling.
Appartementszakken kun je enkel in deelgemeentehuis
Zeebrugge of in het Huis van de Bruggeling omruilen. Je betaalt
het prijsverschil.

DE PMD-ZAK

Sedert 1 april mag je in de blauwe PMD-zak alle plastic
verpakkingen meegeven. De prijs van deze zakken is verlaagd
van 0,25 euro naar 0,15 euro per stuk. De nieuwe PMD-zakken
kregen een andere bedrukking, maar je mag de oude zakken
onbeperkt verder gebruiken. Ook in de recyclageparken kun je
opnieuw PMD in blauwe zakken aanbieden.

DE NIEUWE ZAKKEN

De nieuwe afvalzakken worden milieuvriendelijk geproduceerd.
De GFT-zakken zijn bio-afbreekbaar en alle plastic zakken zijn
gemaakt van minstens 80 procent gerecycleerd materiaal. Ze
zijn iets dikker en daardoor zijn ze extra stevig. Om die reden
worden huisvuil- en bedrijfsafvalzakken in rollen van tien
verkocht, de blauwe PMD-rollen blijven twintig zakken bevatten.
Tot voor kort werd restafval verbrand en omgezet in elektriciteit
en warmte. Een goede zaak, maar nu wordt het nog beter. Het
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opgehaalde GFT-afval kan worden gecomposteerd of vergist.
In het laatste geval kan er biogas mee gemaakt worden dat als
grondstof kan dienen voor elektriciteit en groene warmte. En
compost maakt het mogelijk om voedingsstoffen te herwinnen
voor circulair verbruik.

KOSTEN BESPAREN

Een doorsneegezin van drie personen betaalt in 2022 en 2023
maandelijks minder dan 1 euro extra voor afvalzakken. Wie
maximaal sorteert, kan echter tot 40% kosten besparen. De
GFT-zakken en de PMD-zakken zijn immers een pak goedkoper
dan de restafvalzakken. Om de Bruggelingen te motiveren
om maximaal te sorteren, krijgt iedereen eind dit jaar een
GFT-folder met gratis GFT-zak in de bus. Bovendien wordt de
milieubelasting vanaf 2022 gehalveerd en vanaf 2024 zelfs
helemaal afgeschaft.

SOCIALE CORRECTIES

De ‘sociale correcties’ (gratis zakken voor mensen met
financiële of medische problemen) blijven bestaan, maar
worden aangepast in functie van de nieuwe zakken.
Mensen met incontinentie en thuisdialysepatiënten hebben nu
jaarlijks recht op vijftig huisvuilzakken van 60 liter of honderd
huisvuilzakken van 30 liter.
Wie om financiële redenen recht heeft op gratis huisvuilzakken,
krijgt jaarlijks hetzelfde aantal restafvalzakken als voorheen.
Gezinnen krijgen een bijkomende rol PMD-zakken. Als je in
een zone woont waar het gebruik van ondergrondse containers
verplicht is (momenteel enkel
’t Zand), gebeurt de sociale correctie in de vorm van extra
krediet op de persoonlijke rekening.
Je kunt rollen die je voor 1 april 2021 via de regeling ‘sociale
correcties’ kreeg, inwisselen als je het prijsverschil bijpast.
Volledige rollen bruine restafvalzakken van 30 en 60 liter die je
kreeg tussen 1 april en 31 december 2021, kun je gedurende het
hele jaar 2022 omruilen in het Huis van de Bruggeling of in je
deelgemeentehuis.
Het aantal rollen dat je kunt omwisselen is beperkt tot:
- 60 liter - medische redenen: maximum drie rollen
- 30 liter - medische redenen: maximum zes rollen
- 60 liter - financiële redenen: maximum drie rollen (gezin)
- 30 liter - financiële redenen: maximum vijf rollen (gezin)
- 60 liter - financiële redenen: maximum twee rollen
(alleenstaande)
- 30 liter - financiële redenen: maximum drie rollen
(alleenstaande)
Leg je afspraak voor een bezoek aan het Huis van de
Bruggeling of een van de deelgemeentehuizen vast via
afspraken.brugge.be. Mailen naar info@brugge.be of bellen
naar 050 44 8000 kan ook.
Op www.brugge.be/het-nieuwe-afvalbeleidsplan kun je alles in
detail nalezen.

GEMIDDELDE AFVALPRODUCTIE PER MAAND IN EEN GEZIN VAN DRIE PERSONEN

JANUARI 2021

JANUARI 2024
MINDER RESTAFVAL

75 liter
1,10 euro
75 liter
1,10 euro

75 liter
1,10 euro

75 liter
1,10 euro
75 liter
1,10 euro

60 liter
1,70 euro

75 liter
1,10 euro

75 liter
1,10 euro

60 liter
1,70 euro
60 liter
1,70 euro

50% MEER PMD

25 tot 35% GFT

75 liter
0,25 euro

75 liter
0,25 euro

75 liter
0,15 euro

75 liter
0,15 euro

30 liter
0,30 euro

150 LITER OF 29%
GERECYCLEERD

6 EURO ZAKKEN
+ 4,58 EURO MILIEUBELASTING
10,58 EURO TOTAAL/MAAND
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30 liter
0,30 euro

75 liter
0,15 euro

30 liter
30 liter 0,30 euro
0,30 euro

345 LITER OF 66%
GERECYCLEERD

- BIJNA 40%

6,75 EURO ZAKKEN
+ 0 EURO MILIEUBELASTING
6,75 EURO TOTAAL/MAAND

Koopzondagen in het
Brugse stadscentrum
LAAT JE VERRASSEN EN VERLEIDEN
Geniet van een extra dagje winkelplezier tijdens de
koopzondagen. Elke eerste zondag van de maand (van 13.00 tot
18.00 uur, behalve op feestdagen, want dan valt de koopzondag
op de tweede zondag) openen heel wat winkels in de Brugse
binnenstad de deuren.
Shoppen op koopzondagen is extra gezellig, want dan zijn de
winkelstraten tussen ‘t Zand en de Markt verkeersvrij.
www.brugge.be/shoppen-op-zondag
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Visit Bruges
Convention Bureau
promoot Brugge
als meeting- en
congresstad

Vergaderen, overleggen of brainstormen
middenin Werelderfgoedstad Brugge, het is
een onvergetelijke ervaring. Dat denken ook
vele congresorganisatoren en meeting- en
eventplanners die in de komende weken,
maanden en jaren naar Brugge afzakken om
hier een succesverhaal te creëren.
Met haar rijke geschiedenis en internationale
flair ontvangt onze stad deze nationale
en internationale groepen met open
armen. Daarbij worden de pijlen gericht op
congressen in specifieke groeisectoren. De
rijke cultuur, gastronomie en authenticiteit
maken van Brugge de ideale uitvalsbasis voor
incentives, teambuildings en evenementen van
verschillende toonaangevende bedrijven.

Charter Diervriendelijke
School en wedstrijd
Diervriendelijkste Klas

VISIT BRUGES CONVENTION BUREAU

Het Visit Bruges Convention Bureau is
verantwoordelijk voor de promotie van Brugge
als nationale en internationale meeting– en
congresstad. Ook het aantrekken van bepaalde
opportuniteiten hoort daarbij.
In dat kader vindt in het Concertgebouw
van zondag 31 oktober tot en met dinsdag 2
november het culinaire topcongres ‘UNWTO
World Forum on Gastronomy Tourism’ plaats.
UNWTO is de Wereldorganisatie voor Toerisme.
Voor het eerst in zijn bestaan zal het forum een
hybride vorm aannemen. Deelnemers zullen het
congres zowel online als live kunnen bijwonen.
Brugge is de perfecte gaststad voor dit
congres, want naast een prachtige historische
cultuurstad is het ook een hoogstaande
culinaire bestemming.
Met de geplande opening van het Beurs-,
Meeting-, en Congrescentrum (januari 2022), de
renovatie van het Provinciaal Hof (einde 2024),
de komst van verschillende `special heritage
venues’ en de opening van de gloednieuwe
tentoonstellingshal BRUSK zal het Brugse
aanbod alleen maar rijker, toegankelijker en
diverser worden voor toekomstige projecten.
Wil je met je bedrijf of gezelschap een
teambuilding, incentive, meeting of seminarie
organiseren? Zoek het dan niet te ver en ontdek
Brugge op een andere manier. Contacteer het
officiële congresbureau van de Stad en ontdek
de vele mogelijkheden.
Toerismehuis Sint-Jan, PB744, 8000 Brugge
050 44 46 66
www.visitbrugesconventionbureau.be
meeting@brugge.be
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Het stadsbestuur hecht veel belang aan respect voor
dieren en zet sterk in op sensibilisering over dierenwelzijn.
Ook de Brugse scholen worden daarbij betrokken met
educatieve trajecten die kinderen al van jongs af aan in
contact brengen met dieren. Zij zijn vandaag of morgen
immers potentiële diereneigenaars en consumenten van
dierlijke producten.
Bij de start van het nieuwe schooljaar werd de campagne
‘Charter Diervriendelijke School’ en de wedstrijd
‘Diervriendelijkste Klas’ gelanceerd. Zo wil de Stad
kinderen op school informeren, bewustmaken en
verantwoordelijkheid bijbrengen over het welzijn van dieren.

CHARTER DIERVRIENDELIJKE SCHOOL

Met de ondertekening van het charter engageren scholen
zich op drie diervriendelijke vlakken. Tijdens de lessen
geven ze aandacht aan dierenwelzijn, zorgen ze voor
een volwaardig vegetarisch aanbod en voeren ze een
gedragscode in over de omgang met dieren. Scholen die
aantonen dat ze deze engagementen naleven, mogen het
label ‘Diervriendelijke School’ aan de schoolpoort hangen.

WEDSTRIJD DIERVRIENDELIJKE KLAS

Klassen kunnen zich inschrijven voor de wedstrijd
‘Diervriendelijkste Klas’. Ze doen dit door aan te tonen
welke extra inspanningen ze leveren om het dierenwelzijn
op school te verbeteren. Alle klassen uit het lager
onderwijs in Brugge kunnen deelnemen, ook als de school
nog niet klaar is om het charter ‘Diervriendelijke School’ te
behalen. Zo wordt een maximaal aantal leerlingen bereikt
en blijft het thema warm.
www.brugge.be/charter-diervriendelijke-school

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

VIER DE DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Ga op vrijdag 22 oktober in uniform naar school
en laat zien dat je trots bent om lid te zijn van je
jeugdbeweging.
Benieuwd naar wat Brugge in petto heeft op de Dag
van de Jeugdbeweging? Kijk op de website en ontdek
het programma.

UITWAAIEN BIJ
VAKANTIEWERKING
KWIBUS

Kom jij tijdens de herfstvakantie
ook uitwaaien bij Kwibus?
Kinderen vanaf 4 tot en met 15
jaar kunnen meespelen van
dinsdag 2 tot en met vrijdag 5
november van 7.30 tot 17.30
uur.
De enthousiaste animatoren
zijn het zonnetje in huis en
zorgen voor een leuke vakantie.
Alle locaties en meer info 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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www.jeugdwerkbrugge.be/dvdjb
jeugd@brugge.be
facebook.com/jeugddienstbrugge
instagram.com/jeugddienstbrugge
050 44 83 33

BAKPIET ZOEKT HULP
Het is bijna sinterklaasavond en Bakpiet haalt
het niet. Hij moet nog heel veel bakken om al die
schoentjes te vullen.
Tijdens de workshop op zondag 28 november van
13.30 tot 15.00 uur in het Volkskundemuseum
help je Bakpiet met het maken van de speculaas
en het beschilderen van de houten klompjes om
op Sinterklaasavond bij de haard te zetten. De
Sint zelf komt ook langs.
Terwijl de jonge creatievelingen bezig zijn,
kunnen hun (groot)ouders het museum
bezoeken en herinneringen ophalen aan hun
sinterklaasavonden.
Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Inschrijven doe je via www.museabrugge.be.

Ontdek de nieuwe
leeslijsten van de bib

HIJ KOMT … HIJ KOMT … :
SINTERKLAAS IN BRUGGE

Op zondag 21 november om 13.30 uur komt Sinterklaas met
de boot aan in Brugge. Vat met het hele gezin post langs de
route en verwelkom de Sint en zijn gekke pietenbende. Je
kunt de intrede ook live volgen op een groot scherm op de
Burg. Daar spreekt de Sint rond 14.15 uur alle kinderen toe.
Daarna vertrekt de stoet naar het Concertgebouw waar de
Zotte Pietenshow plaatsvindt.

De collectievormers van de Openbare Bibliotheek Brugge
stellen om de twee jaar nieuwe leeslijsten samen voor de drie
graden van het secundair onderwijs. Op die manier willen ze
leerkrachten ondersteunen om te werken aan leesplezier. Want
hoe geef je goede leestips aan je klas en hoe blijf je op de hoogte
van de recentste boeken? Met zo’n 120 à 150 titels per lijst vindt
elke leerling ongetwijfeld iets dat bij hem of haar past. Van vlot
leesbare uitgaven tot veeleisende literaire werken, van griezel
en fantasy tot klassiekers: er is voor elk wat wils. Er is een even
grote diversiteit aanwezig in de herkomst, de leefwereld en de
achtergrond van de auteurs.

HET PROGRAMMA
13.30 uur

14.15 uur
14.45 uur
15.30 uur

Vertrek van de Sint per boot aan het
Grootseminarie aan de Potterierei.
Verwelkoming langs de route en livevideo van
de intrede op groot scherm op de Burg.
Feestelijke aankomst van de Sint op de Burg.
Stoet van de Sint en pieten naar het
Concertgebouw.
Zotte Pietenshow in het Concertgebouw (enkel
met tickets).

Op jong.brugge.be/sinterklaas vind je de volledige route en
de locaties.

DE ZOTTE PIETENSHOW

De intrede volgen is gratis, maar voor de Zotte Pietenshow
in het Concertgebouw (een productie van Artbij vzw in een
organisatie van De Gezinsbond Brugge en Stad Brugge)
moet je tickets kopen. Die zijn te verkrijgen bij In&Uit (in het
Concertgebouw, ‘t Zand 34) of via
www.ticketsbrugge.be. Per stuk kosten ze 10 euro voor
kinderen en 12 euro voor volwassenen. Leden van de
Gezinsbond krijgen 4 euro korting.

KLEUR EEN PLAAT EN GEEF DIE AAN DE SINT

Sinterklaas krijgt graag veel tekeningen en brieven van
kinderen. Download een kleurplaat via
jong.brugge.be/sinterklaas en ga ermee aan de slag.
De afgewerkte plaat kun je persoonlijk afgeven aan de Sint
of vanaf dinsdag 5 oktober posten in de brievenbus van de
Sint op de Burg.

De leeslijst toont behalve titel en auteur ook de cover, het aantal
pagina’s, de korte inhoud en het genre. Er staat eveneens bij of
een boek werd verfilmd, of het een literaire prijs heeft gewonnen
en of het wordt aanbevolen door toonaangevende bronnen en
sites zoals ‘Boekenzoeker’ en ‘De leesfabriek’. Nieuw is het
icoontje ‘Act for global goals’. In de boeken met dit icoon komen
thema’s zoals Black Lives Matter, #metoo, ecologie en gender
nadrukkelijk aan bod.

jong.brugge.be/sinterklaas
De intrede van de Sint is een samenwerking met de
Gezinsbond Brugge.

Elke leerkracht die in Brugge lesgeeft, kan de lijsten voor zijn of
haar klas(sen) gratis bestellen. Het formulier staat op
brugge.bibliotheek.be/leeslijsten.
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‘Stefaan de
Pelikaan’ van
Rein de Vos

Grote Boekenverkoop
van de Openbare
Bibliotheek Brugge

FAMILIEVERTELLING TIJDENS DE

Door de tweede coronagolf werd de jaarlijkse boekenverkoop van
2020 in extremis afgelast. Dit betekent dat er dit jaar extra veel
romans, informatieve boeken, cd’s, dvd’s en jeugdboeken in de
aanbieding zijn. De Grote Boekenverkoop vindt plaats op vrijdag
22 oktober (van 9.30 tot 19.00 uur) en zaterdag 23 oktober (van
9.30 tot 17.00 uur).

HERFSTVAKANTIE

Om het grote aanbod te kunnen uitstallen en om de toeloop te
spreiden, vindt de verkoop deze keer op twee locaties plaats.
In Theaterzaal Biekorf (Sint-Jakobsstraat 8) bevindt zich de
collectie voor volwassenen: alle romangenres en informatieve
boeken, cd’s en dvd’s. De verkoop van de jeugdcollectie
(verhalende boeken, informatieve boeken, strips …) verhuist naar
de leeszaal van Hoofdbibliotheek Biekorf (Kuipersstraat 3, eerste
verdieping).
Wie deze boekenverkoop wil bezoeken, moet aan de ingang een
Covid Safe Ticket voorleggen. Tijdens het bezoek is het dragen
van een mondmasker verplicht.
Surf voor een laatste stand van zaken over de
coronamaatregelen naar brugge.bibliotheek.be/boekenverkoop.
Stefaan komt uit Australië. Hij is een
weespelikaan en hij heeft een lamme
vleugel. Bovendien is hij erg eigenzinnig
en heeft hij een opmerkelijk gevoel
voor humor. Rein en Stefaan brengen
samen een grappig, interactief en
muzikaal verhaal over hun avontuur.
Het resultaat is een hilarisch muzikaal
poppenspelverhaal voor kinderen van 3
tot 10 jaar en hun ouders.
De familievertelling vindt plaats op
donderdag 4 november in Bibliotheek De
Schorre (Westkapelse Steenweg 58,
Dudzele) en Bibliotheek J.F. Willems
(Marktplein 12, Zeebrugge) en op
zaterdag 6 november in Bibliotheek De
Garve (Pannebekestraat 33, Sint-Jozef) en
Hoofdbibliotheek Biekorf (Kuipersstraat
3, Brugge), als onderdeel van het
familiefestival Krikrak. Deelnemen is
gratis, maar vooraf inschrijven is vereist.
brugge.bibliotheek.be/agenda
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VOORVERKOOP VOOR VRIENDEN
VAN DE BRUGSE BIBLIOTHEEK
Leden van de Vrienden van de Brugse
Bibliotheek vzw krijgen dit jaar toegang
tot de voorverkoop in Theaterzaal Biekorf.
Op donderdag 21 oktober kunnen zij op
vertoon van hun lidkaart tussen 19.00
en 20.30 uur als eerste kiezen uit het
volwassenenaanbod. Dit geldt niet voor de
jeugdcollectie.
Ben je nog geen lid van de Vrienden van de
Brugse Bibliotheek? Word voor maandag
11 oktober lid om deel te kunnen nemen
aan de voorverkoop. Houd er rekening mee
dat lid zijn van de Openbare Bibliotheek
Brugge niet hetzelfde is als lid zijn van de
Vrienden van de Brugse Bibliotheek vzw.
Meer info vind je op
brugge.bibliotheek.be/boekenverkoop.

Brugse
kunstschilder
Robert Devriendt
te gast in Lees Meer!
Tijdens Lees Meer!, het boekenprogramma van de Openbare
Bibliotheek Brugge, interviewt VRT-journaliste Ann De Bie op
zondag 24 oktober Robert Devriendt en de Nederlanders Gerda
Blees en Nico Dros.
Bruggeling Robert Devriendt is vooral bekend als kunstschilder.
Hij maakt kleine schilderijen die door hun weergave in een
reeks een verhaal oproepen bij de toeschouwer. Diezelfde
techniek komt nu terug in zijn romandebuut ‘Maximes obsessie’.
Devriendt houdt zijn lezers scènes voor die met elkaar in
aanraking komen en waaruit een verhaal naar voor komt. Alles
draait om het hoofdpersonage Maxime, een voormalig schilder
die zich heeft teruggetrokken in de uitloper van een verwilderd
bos. Hij leeft in afzondering en is op zoek naar een authentieke
manier van leven.
Lees Meer! begint om 11.00 uur en vindt plaats in het
Concertgebouw. Na de vorige edities via livestream kun je nu
weer live aanwezig zijn. Bij het binnenkomen moet je wel je
identiteitskaart en een Covid Safe Ticket voorleggen. Als je je in
het Concertgebouw verplaatst, moet je een mondmasker dragen.
Als je neerzit, mag het masker af. Tickets bestel je op
www.ticketsbrugge.be.
brugge.bibliotheek.be/lees-meer
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Taalfeest
Op zaterdag 13 november zet de Openbare
Bibliotheek Brugge van 10.00 tot 17.00 uur
diversiteit, talen en culturen in de kijker
met uiteenlopende activiteiten. Deelnemen
is gratis.
In de Taalcarrousel kun je een vreemde
taal oefenen met een moedertaalspreker.
Tijdens Storytelling ontdek je het verhaal
van mensen met een migratieachtergrond.
De bib leent ook taalspellen uit. Tijdens het
Taalfeest kun je ze allemaal uitproberen.
Surf voor het volledige programma naar
brugge.bibliotheek.be/taalfeest.
Het Taalfeest is een organisatie van
de Openbare Bibliotheek Brugge in
samenwerking met CVO SNT, CVO ALTUS,
CBE open-school, Diversiteitsdienst,
Vormingplus regio Brugge en FMDO vzw.
Hoofdbibliotheek Biekorf,
Kuipersstraat 3, 8000 Brugge

Het Concertgebouw
is er voor iedereen
HET CONCERTGEBOUW IS ZOVEEL MEER DAN KLASSIEKE MUZIEK EN
HEDENDAAGSE DANS. HET IS EEN OPEN HUIS VOOR ELKE BEZOEKER.
SMULLEN, DOEN EN SPELEN

Iedereen
Klassiek

Of je nu klaar bent voor een aperitiefje, snakt naar een gezonde
lunch, toe bent aan een kofﬁemoment met een krant, wilt
voorbeschouwen of nakaarten: het Concertgebouwcafé heeft een
tafeltje voor jou. Op zondag neem je er de meest knapperige start
van de dag, met een zalig uitgebreid of snel en gezond ontbijt. Ook
de jongste tafelgenoten zullen graag blijven hangen, vooral op
zondagvoormiddag. Dan vindt in de inkomhal het gratis speel- en
ontdekparadijs Atelier Matinée plaats.

HÉT FEEST VAN DE KLASSIEKE

HEDENDAAGSE (KLANK)KUNST, ARCHITECTUUR EN
EEN SCHITTEREND PANORAMA

Initiatiefnemer Klara, Concertgebouw
Brugge, Brugge Plus en de vele andere
Brugse partners bieden op zaterdag 30
oktober vanaf 10.00 uur een uitbundig
(en gratis) programma aan, zowel in het
Concertgebouw en de hele binnenstad als
in zorginstellingen en de gevangenis.

ACTIES VOOR JONGEREN

Het nieuwe Brugse strijkorkest Bryggen
verzorgt de opwarming en Brussels
Philharmonic sluit traditiegetrouw af.
Tussenin verwennen onder meer Let’s
Klez, Tana Quartet, Crossbones Trombone
Collective, Vlaams Radiokoor, Opera
Caramba, Psallentes en Belgian Brass
Soloists je ogen en oren. Het concrete
programma vind je vanaf half oktober op
de onderstaande websites. Reservatie
voor alle binnenactiviteiten is in elk geval
vereist.

Kenners, liefhebbers, nieuwsgierigen en families vinden langs het
bezoekersparcours Concertgebouw Circuit hun gading. Met telkens
nieuwe installaties blijft het parcours je verrassen. Er is bovendien
een rolstoelvriendelijke versie van het Circuit en ook die brengt je
tot op het dakterras met adembenemend uitzicht.
Veel jongeren vinden ook hun gading in het aanbod van klassiek
en dans. Het Concertgebouw geeft hen 50% korting op alle
voorstellingen. Onder het label ‘7x7’ selecteerde Soundcast – de
jongerengroep van het cultuurhuis - voor dit seizoen weer zeven
verrassende voorstellingen tegen een zachte 7 euro per ticket.

BIJZONDERE AANDACHT VOOR BIJZONDERE
MENSEN

Het Concertgebouw zet alles op alles om zo veel mogelijk
drempels weg te werken. Het presenteert aangepaste
programma’s voor uiteenlopende doelgroepen. Er gaat bijzondere
aandacht naar mensen met een verstandelijke beperking, mensen
in armoede, personen met dementie en ouderen voor wie de tocht
naar het Concertgebouw niet meer vanzelfsprekend is. Voor die
laatste groep stapt het Concertgebouw mee in ‘Vier het Leven’.
Daarbij begeleiden vrijwilligers ouderen van hun voordeur tot aan
de zaaldeur en terug.

CONCERTGEBOUW OP VERPLAATSING

Als het publiek niet naar het Concertgebouw kan komen,
komt het Concertgebouw naar zijn publiek. Tijdens het gratis
evenement ‘Iedereen Klassiek’ gaan alle registers open en
brengt het cultuurhuis samen met Klara en Brugge Plus muziek
op verplaatsing. Zo mogen zowel de Brugse gevangenis als
zorginstellingen zich verheugen op een bezoek.
concertgebouw.be/concertgebouw-voor-iedereen
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MUZIEK
Wie er eerder al bij was, kan erover
getuigen: zó vier je feest met klassieke
muziek. Iedereen Klassiek neemt alles en
iedereen mee in een vrolijk bad klassiek.

www.klara.be/iedereenklassiek
www.concertgebouw.be
info@concertgebouw.be
050 47 69 99

Krikrak
CULTUREEL FESTIVAL VOOR DE HELE FAMILIE
In Brugge zijn op zaterdag 6 en zondag 7 november kinderen aan
zet. Tijdens Krikrak 2021 (her)ontdek je maar liefst vier nieuwe
speelplekken die speciaal voor de gelegenheid nieuwe namen
kregen. Die werden in mei bedacht door leerlingen die in de klas
droomden over wat ze op die plekken wilden beleven.

GOUDEN FLUWEELTONEEL

De magische Koninklijke Stadsschouwburg wordt omgetoverd tot
het Gouden Fluweeltoneel. Op het podium, in de gezellige foyer,
in de orkestbak en op de zolder beleef je bijzondere, creatieve
experimenten, kleine workshops, een miniconcertje en nog veel
meer. Huiskunstenaar Anna Vercammen is ook van de partij.
In Theaterzaal Biekorf genieten de kleinsten van hun eerste
wonderlijke concert.

CREATIEVE ONTDEKKINGSPLEK

Wil je weten hoe mensen in de prehistorie of in de middeleeuwen
bouwden? De inspiratiemuur van Raakvlak leert je alles over de
bouwtechnieken van vroeger. Maar ga vooral zelf aan de slag met
bamboe en wilgentakken of neem een kijkje bij het ‘Ministerie
van Ruimtelijke Ordening’.

KLEURRIJK KUNSTENPALEIS

Ook Musea Brugge plant onvergetelijke activiteiten. Je
leert het Groeningemuseum kennen tijdens een kleurrijke
verhalenwandeling. In het Gruuthusemuseum kruip je in de
teletijdmachine die je terugflitst naar de tijd van koningin Emma
van Engeland. Tijdens de workshop `Prenten en prentjes’ ga
je zelf aan de slag en ontdek je de magie van de drukkunst. De
Vriendenzaal van het Groeningemuseum wordt een `MuseumSpeel-Kaffee’ met een knuffelhospitaal, een fotostudio, een
workshop ‘tekenen op een ei’ en zo veel meer.

RODE ZOEKSPEELHUIS

In dit huis kunnen kleine en grote kinderen volop spelen,
knutselen en ontdekken. Leef je uit met leuke liedjes, creëer je
eigen ritme-orkest of haal de Picasso in je naar boven tijdens
creatieve workshops.
Iedereen komt aan zijn trekken. Peuters en baby’s krijgen
samen met hun (groot)ouders een heerlijk muziekbad, Elms
Wildick betovert je met bijzondere klanken en muziek en de
familievoorstelling U ki Yo E neemt je mee op droomreis in een
wereld vol beelden en geluiden.

TOUR DE KAAP

KAAP nodigt Collectief Elan(d) uit om kleur te geven aan
de ruimte tussen de verschillende speelplekken. Ze nemen
de kinderen bijna letterlijk op sleeptouw om verbinding te
maken tussen de spannende locaties in de speelplekken en
de omringende buitenruimte. Een grote roze bol wol rolt zich
uit tot een parcours van enkele kilometers. Help je mee op- of
ontrollen?
www.krikrak.be
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Cultuurcentrum Brugge
serveert een portie cultuur
voor de (aller)kleinsten
Ook in het seizoen 2021-2022 verwent Cultuurcentrum Brugge kinderen en hun familie
en/of begeleiders met een leuk aanbod vol spannende, grappige en ontroerende
theater-, dans-, circus- en muziekvoorstellingen. Daarnaast is elk kind welkom om
rond te neuzen en te spelen in de prachtige Koninklijke Stadsschouwburg. Kruis alvast
onderstaande familievoorstellingen aan op je kalender.

WOENSDAG 13 OKTOBER
KIER – KIM KARSSEN &
HENDRIK KEGELS

MaZ, Magdalenastraat 27,
8200 Sint-Andries
KIER neemt je mee op reis achter een
gesloten deur, waar het rijk van de
verbeelding verborgen ligt.

ZONDAG 24 OKTOBER
CLICK – SPROOKJES ENZO/
PIETRO CHIARENZA

Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
Click betovert je met een carrousel van
dansende lichtjes en schemerlampjes die
verstoppertje spelen.

ZATERDAG 6 EN ZONDAG
7 NOVEMBER
KRIKRAK

Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Ook Cultuurcentrum Brugge neemt deel
aan dit culturele familiefestival (zie p. 35).

ZONDAG 14 NOVEMBER
DE BINNENKAMER VAN BINTA –
LAIKA/AMINATA DEMBA

Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
Binta laat je binnenglippen in haar
geheime kamer met luikjes vol verhalen,
geuren en objecten.
Ontdek het volledige aanbod op
www.ccbrugge.be/familie.
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Gezocht: jonge
toneelspelers en
creatievelingen
Cultuurcentrum Brugge nodigt leerlingen
van het vijfde en zesde middelbaar uit
om in het nieuwe seizoen theater en
kunst te maken, samen met de drie
huiskunstenaars: Anna Vercammen,
Sylvie Crutelle en Sam Louwyck. Het
thema is ‘Love is Old – Liefde is Altijd’.
Heb je zin om te acteren, te schrijven, te
improviseren en te musiceren? Wil je met
leeftijdsgenoten een eigen voorstelling
in elkaar steken? Voel je de goesting om
je mond open te trekken, die op tijd weer
te sluiten, te dansen, beeldend werk te
maken of gewoon stilletjes na te denken
en dan die ene zin te zeggen waarop de
rest van de voorstelling wordt gebaseerd?
Dan ben jij de geknipte kandidaat. Surf
naar ccbrugge.be/future en schrijf je in.
ccbrugge.be/future

INPUT/OUTPUT 2021
TENTOONSTELLING
Cultuurcentrum Brugge pikt de draad op van
Input/Output, de tweejaarlijkse wedstrijd voor
jonge actuele beeldende kunstenaars. Tijdens
Input/Output 2019 stonden enkele laureaten
van de voorgaande edities in de kijker.
Daarnaast gaven honderden kunstenaars hun
visie op het nut van dit soort wedstrijden/
tentoonstellingen. Deze terugblik op de
toekomst, vormgegeven in een publicatie,
leerde dat er nood is aan dit soort initiatieven.
Het prijzengeld ging ook omhoog en de
solotentoonstelling voor de laureaat bleef
overeind.
Het wordt dus uitkijken naar welk jong talent
de professionele jury zal selecteren en op
welke manier curator Stef Van Bellingen de
tentoonstelling zal vormgeven. Deze vindt
plaats in de historische Poortersloge van
donderdag 21 oktober tot en met zondag 21
november en is open van donderdag tot en met
zondag van 14.00 tot 18.00 uur.
Poortersloge, Kraanrei 19, 8000 Brugge
www.ccbrugge.be
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60

Jean Godecharle Aspects of …
TENTOONSTELLING
Van donderdag 18 november tot en met zondag 9 januari kun je getuige
zijn van ‘Aspects of …’, een drieledig project dat de Brugse kunstenaar en
fotograaf Jean Godecharle uitwerkte voor Cultuurcentrum Brugge in het
kader van Brugge Foto Festival.
(A) BEING
Het atelier en de studio van fotograaf Jean Godecharle worden een tijdelijke
exporuimte. Een iconisch werk van David Altmejd vervangt de bedrijvigheid
door stilte en verwondering.
A WOODLAND
Jean maakt van dit idee van transformatie het uitgangspunt voor een insitu-installatie die hij als Brugse meester realiseert in Kunstenruimte
Bogardenkapel. Hij toont er nieuw werk uit zijn voortdurende zoektocht naar
de (on)werkelijkheid van menselijke ingrepen in de natuur.
A LANDSCAPE
Godecharle werkt samen met enkele fotografen die op de drempel van het
meesterschap staan. Met hen maakte hij het sluitstuk van dit drieluik, te
bekijken in Exporuimte Burg.
Atelier Jean Godecharle, Weidebekestraat 1, 8310 Assebroek en
Kunstenruimte Bogardenkapel, Katelijnestraat 86, 8000 Brugge: telkens van
donderdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
Exporuimte Burg, Burg 11, 8000 Brugge: van donderdag 9 december 2021 tot
en met zondag 9 januari 2022, dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.
Poortersloge, Kraanrei 19, 8000 Brugge: gesloten op feestdagen
www.ccbrugge.be
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60
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Muziek! Muziek! Muziek!
CULTUURCENTRUM BRUGGE VERWENT BRUGGE MET MUZIKALE PARELS
In het nieuwe cultuurseizoen zet Cultuurcentrum Brugge de deuren wagenwijd open. Het cultuurhuis verwelkomt je graag op
verschillende feestelijke, bijzondere en intieme concerten. Hier volgt een selectie voor oktober en november.

WOENSDAG 6 OKTOBER,
20.00 UUR
GISELA JOÃO – AURORA

Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
Met haar debuutalbum vestigde Gisela
João zich meteen als een van de meest
opwindende nieuwe stemmen van de
Portugese muziek. In twee weken tijd
veroverde ze de eerste plaats in de
Portugese hitlijsten. De Portugese pers
prees het album als het belangrijkste
debuut van alle Portugese artiesten in
de 21ste eeuw, met een Prémio Amália
Award als kroon op het werk.
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VRIJDAG 8 OKTOBER,
20.00 UUR
LIVING HERO –
PAUL MCCARTNEY

DONDERDAG 21 OKTOBER,
20.00 UUR
GEORGE BAKER – 50 JAAR
GEORGE BAKER

Enkele klasbakken - waaronder Johannes
Genard van School is Cool - verzamelen
zich rond het werk van Paul McCartney.
McCartneys muzikale landgoed is
reusachtig en bevat popgeschiedenis van
de jaren 60 tot nu. Een select groepje
topmuzikanten plukt enkele glimmende,
heerlijke stukken uit zijn solowerk, uit
het Beatles- en Wings-oeuvre en uit
composities die McCartney voor anderen
schreef.

Het begon allemaal in 1967 toen George
Baker solliciteerde als zanger bij de band
Soul Invention. Al snel ontdekte hij zijn
talent als songwriter. Dat werd alleen
maar bevestigd toen de band in 1969
bij het toenmalige platenlabel Negram
drie nummers opnam. Een ervan was
de wereldhit ‘Little Green Bag’. Meteen
veranderde ook de naam van de groep in
George Baker Selection.
De jaren daarna volgden hits zoals ‘Dear
Ann’, ‘Tonight’, ‘I’m On My Way’ en ‘Baby
Blue’. Het absolute hoogtepunt kwam in
1975 met de single ‘Una Paloma Blanca’.
Daarvan werden wereldwijd meer dan 9
miljoen exemplaren verkocht.

Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

ZATERDAG 13 NOVEMBER,
20.00 UUR
BAI KAMARA JR. & THE VOODOO
SNIFFERS – SALONE
Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

DONDERDAG 28 OKTOBER,
20.00 UUR
MOONLIGHT BENJAMIN +
JAOUAD
MaZ, Magdalenastraat 27,
8200 Sint-Andries

Moonlight Benjamin vond via voodoo
en muziek het pad naar de vrijheid. Net
die twee combineert ze in haar unieke
sound die tot het album ‘Simido’ leidde.
Moonlights overweldigende stem en
de explosieve voodootrance razen als
een wervelstorm over dorre blues- en
jazzlanden.
Daarna dompelt Jaouad je onder in een
heerlijk warm bad vol soul, pop, r&b
en gospel. Een muzikaal universum
dat ontspruit uit de bron van spirituele
beeldtaal en rijke muzikale woordenschat.
Jaouads levenspad is bezaaid met
vragen over identiteit en afkomst. In zijn
debuutplaat ‘MESSIAS’ leidt hij je alvast
naar enkele wondermooie antwoorden.

Singer-songwriter Bai Kamara Jr. komt
uit Sierra Leone maar spendeerde
een groot deel van zijn jeugd in GrootBrittannië en in België, zowat zijn tweede
vaderland. Zijn muziek is een opwindende
smeltkroes van r&b, soul, blues, funk en
jazz. Hij beschikt over een warme stem,
soms funky en dan weer ingetogen, die
niet zelden wordt vergeleken met die van
Sting, Seal of Michael Kiwanuka.

WOENSDAG 24 NOVEMBER,
20.00 UUR
MADELEINE PEYROUX
Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

Op haar vijftiende sloeg ze de zijstraten
van Quartier Latin in om standards te
brengen van legendes als Bessie Smith en
Louis Armstrong. Met haar warme stem
zalfde ze harten van verlaten minnaars en
sprak ze bevlogen muziekkenners aan. Zo
trok ze verder naar de ruimtes waar ook
sterren als Billie Holiday en Norah Jones
schitteren.
Leun rustig achterover en geniet van dit
adembenemend repertoire dat de beste
jazz, blues en country samenbrengt.

DONDERDAG 18 NOVEMBER,
20.00 UUR
MATT WATTS & NICOLAS
ROMBOUTS + GIANNI MARZO
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

Na enkele tragische ervaringen spraken
Watts en Rombouts af in Studio Caporal.
De avond werd nacht, het gesprek een
jamsessie. ‘s Ochtends was het nieuwe
album klaar. ‘Muted Songs For Piano’
zit vol ingetogen schoonheid. Deze
klasbakken laten je meegluren naar een
hemel vol wondermooie herinneringen.
Gianni Marzo speelt een gigantische rol in
de sound van Isbells en Marble Sounds en
doet zijn ding bij projecten als Ansatz Der
Maschine, Renée en Winterland ’76. Als
instrumentalist geniet hij veel respect.

Het hele programma staat op
ccbrugge.be/muziek.
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Through the Grapevine – Alexander Vantournhout/
not standing
CIRCUS EN DANS
`I heard it through the grapevine’ kennen we vooral van Marvin
Gaye. De uitdrukking verwijst naar informatie, zoals geruchten,
die we mondeling doorgeven en waarvan de originele boodschap
onherkenbaar is geworden. Is een kunstwerk ervaren daar niet
mee te vergelijken?
In dit intieme duet op woensdag 27 oktober om 20.00 uur in de
MaZ bevraagt Alexander Vantournhout samen met Axel Guerin
de pas de deux. Ook wie samen beweegt, kan zich immers snel
onbegrepen of intens alleen voelen. Een duet is altijd een verhaal
met twee kanten.

BENIEUWD NAAR MEER WERK VAN
ALEXANDER VANTOURNHOUT?

Wie vooraf naar het Sint-Lodewijkscollege aan de
overkant van de straat trekt, is getuige van het gratis
toonmoment ‘Contre-jour XS’, een jongerenproject bij
Vantournhouts nieuwste creatie ‘Contre-jour’. Het is
de perfecte manier om het werk van Vantournhout nog
beter te leren kennen.
Alexander Vantournhout ontwikkelde dit educatief
project samen met Cultuurcentrum Brugge, Passerelle
en CC De Spil. De danseressen uit de voorstelling
‘Through the Grapevine’ werken er met enkele jonge
mensen rond Vantournhouts bewegingsmateriaal.

MaZ, Magdalenstraat 27, 8200 Sint-Andries
www.ccbrugge.be
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Brugotta (party)Club:
Nucleus Roots (UK)
+ Dubtown Abbey +
Forward Fever
Het Brugse dub- en reggaecollectief Forward
Fever bouwde in 2019 een onvergetelijk feestje
met Jamaican Jazz Orchestra en kreeg van
Cultuurcentrum Brugge carte blanche om een
zwoele avond samen te stellen. Aanvankelijk stond
deze gepland op zaterdag 30 oktober in de MaZ,
maar door omstandigheden wordt alles verplaatst
naar zaterdag 19 februari 2022 om 20.00 uur in
Daverlo.

JAZZ BRUGGE SPECIAL
DONDER EN APELAND +
DAVE DOUGLAS’ SECULAR PSALMS
Op vrijdag 5 november om 20.00 uur presenteren KAAP en
Concertgebouw Brugge een ‘double bill’ met nieuwe creaties
in het Concertgebouw.
Het trio Donder creëerde samen met de Noorse organist en
etnomusicoloog Sigbjørn Apeland het album ‘Het Verdriet’
voor W.E.R.F. Records. Opgenomen in de zomer van 2020 in
het middeleeuwse Hof Bladelin in Brugge werd het een album
van verstilde intensiteit. Vlaamse polyfonie en volksmuziek
zijn de vertrekpunten voor uitgebeende melancholie.
Dat uit oude inspiratie kraakverse nieuwe muziek kan
ontstaan, bewijst ook wereldster Dave Douglas met zijn ode
aan het Lam Gods. Trompettist Douglas werd befaamd en
geliefd door zijn karakteristieke bijdrage aan John Zorns
kwartet Masada. Maar ook op eigen naam heeft Douglas
inmiddels heel wat spraakmakende albums staan. Dit project
ontstond lang voor alle activiteiten rondom het Jan Van Eyckjaar. Telkens Douglas in Gent verbleef ging hij het Lam Gods
bekijken. Die fascinatie mondde uit in het project ‘Secular
Psalms’. De muziek van Van Eycks tijdgenoot Guillaume Dufay
wordt vertaald naar een hedendaagse context en geïnjecteerd
met de improvisatorische vrijheid van jazz. ‘Secular Psalms’
kwam tot stand in samenwerking met Handelsbeurs Gent en
November Music Den Bosch.
Concertgebouw, ‘t Zand 34, 8000 Brugge
www.kaap.be
www.concertgebouw.be

Dubtown Abbey brengt een liveset inclusief blazers
en werkte al samen met Omar Perry, de zoon van
wijlen Lee ‘Scratch’ Perry.
Nucleus Roots behoort tot de top van de Engelse
dubscene en brengt eclectische reggae waarbij je je
voeten onmogelijk op de grond kunt houden.
Tickets bestel je via www.ccbrugge.be.
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
www.ccbrugge.be
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60
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Nothin’
But The Dark
FESTIVAL
Tijdens Nothin’ But The Dark, nog tot
en met zondag 24 oktober telkens
van donderdag tot en met zondag
van 14.00 tot 17.00 uur, bereidt
Cultuurcentrum Brugge je voor op
de donkerste maanden van het jaar.
Op de verschillende locaties van het
Brugse cultuurhuis, in Villa Bota en in
De Snuffel verken je het fascinerende
spectrum van soundscapes, slowcore,
new wave en postrock.
Het festival sluit af met een
onvergetelijke avond in de Koninklijke
Stadsschouwburg. Niemand minder
dan Ayco Duyster en Eppo Janssen
presenteren er een exclusief
avondvullend programma.
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TOT EN MET ZONDAG
24 OKTOBER
TENTOONSTELLING: SYLVIE
CRUTELLE – EXPECT AN
OCCASIONAL ATTACK … AND
ADAPT

Kelders Koninklijke Stadsschouwburg,
ingang via Jakob van Ooststraat,
8000 Brugge
GRATIS
Huiskunstenaar Sylvie maakte de
uitgangsfilm van deze tentoonstelling
na het zien van enkele beklijvende
documentaires over de kernramp
in Tsjernobyl. Ze focust op het
onvoorstelbare aanpassingsvermogen van
mens en dier. Hoe ver reiken adaptaties
naar mutanten? Hoelang kunnen we dit
nog blijven verdragen?

WOENSDAG 6 OKTOBER,
14.00 UUR
DJ-WORKSHOP: TRAKTOR 3 –
MODERN TRIBEZ

Theaterzaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8,
8000 Brugge
GRATIS (maar reserveren via
ccbrugge.be/dark is vereist)
Modern Tribez brengt je de knepen van
het dj-vak bij in Theaterzaal Biekorf.
Via Traktor 3, de dj-software van Native
Instruments, leert hij je hoe je meester
wordt van je eigen setlist.

ZATERDAG 9 OKTOBER,
20.00 UUR
DARK ELECTRONIC NIGHT –
HOSTED BY SIMON KREMAR &
JACHYM VANDENABEELE

De Snuffel, Ezelstraat 42, 8000 Brugge
GRATIS
Onderzoek de grenzen van elektronische
muziekgenres met duistere soundscapes,
drone, neoklassiek en ambient. Simon
Kremar (Family Beaches, Domoor) en
Jachym Vandenabeele (Aponogeton)
nodigen uit en spelen zelf. Verwacht je
aan een filmische en emotionele trip.
In samenwerking met De Snuffel.
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WOENSDAG 13 OKTOBER,
20.00 UUR
LOW ANCHORED CLOUD

Villa Bota, Park 8, 8000 Brugge
GRATIS
Intimistische slowcore en uitbundige
indierock gaan hand in hand bij dit vijftal.
Ontdek ze op een inspirerende plek in het
mooiste park van Brugge: de bar van Villa
Bota.

DINSDAG 19 OKTOBER,
20.00 UUR
VROVL

Villa Bota, Park 8, 8000 Brugge
GRATIS
Vrovl neemt je mee op een waanzinnige
trip die het midden houdt tussen
sinister gitaargeweld en knetterende
elektronica. De psychedelische noise,
met invloeden van stoner, postrock en
jazz bezorgt je een schokkende en intense
ervaring. Met intelligente rauwe riffs
en krakende elektronica leiden deze
heren je rechtstreeks naar een muzikaal
donderende anarchie.

ZATERDAG 23 OKTOBER,
20.00 UUR
DUYSTER. PRESENTEERT:
THE BONY KING OF NOWHERE +
BERT DOCKX + SAM DE NEF

Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
‘Duyster.’ leeft meer dan ooit. Net zoals
bij vele luisteraars bleef het programma
vol tomeloze weemoed en oorverdovende
zoetheid voortleven in het hart van Ayco
en Eppo. Sinds vorig jaar hoor je hen dan
ook weer elke zondagavond op je radio.
Als afsluiter van Nothin’ But The Dark
presenteren ze een intieme concertavond
in de Koninklijke Stadsschouwburg.
Nadien ben je welkom op de afterparty:
Filip Leupe, aka Splinter, begeleidt je met
een aangepaste soundtrack de nacht in.

The Bony King of Nowhere (Bram
Vanparys) zet op zijn vijfde langspeler
‘Silent Days’ zijn unieke universum meer
dan ooit in de verf. Op eigenzinnige
wijze slaat hij een brug tussen klassieke
songschrijvers als Dylan en Cohen en
alternatieve bands zoals Talk Talk en
Radiohead. Samen met bassist Jasper
Hautekiet wisselt hij fragiel en breekbaar
netjes af met rauwer gitaarwerk.
Bert Dockx (Flying Horseman, Dans Dans,
Ottla) is een van de meest begeesterde
muzikanten en songschrijvers van de
laatste jaren. Hij bracht in een ijltempo
een reeks indrukwekkende albums
uit en bevestigde zijn ijzersterke
livereputatie telkens opnieuw op podia
in binnen- en buitenland. Verwacht je
aan solo-interpretaties en -weergaven
uit zijn brede muzikale repertoire, een
aantal avontuurlijke covers en typische
soundscapes.
Sam De Nef is de nieuwste telg uit de
Unday Recordsfamilie. De zanger van
indieband Danny Blue and the Old Socks
maakte een reeks ongepolijste folk- en
singersongwritersongs, doordrenkt van
nostalgie. Hij liet zich hiervoor inspireren
door iconen als Dylan, Jack Kerouac,
Leonard Cohen en Karen Dalton.
Ayco Duyster zorgt voor, tussen en na
de livemuziek voor de presentatie en de
interviews. Eppo Janssen levert dan weer
een mooie selectie nieuwe en klassieke
Duyster.-platen.

Bekijk het festivalprogramma en boek je
ticket(s) via ccbrugge.be/dark.
www.ccbrugge.be/dark
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60

Sarah Zollmarsch (links) en Sarah Goderis (rechts)
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Interview
SARAH GODERIS EN SARAH ZOLLMARSCH: ENTHOUSIASTE GIDSEN VAN TRIËNNALE BRUGGE 2021: TRAUMA
Je hoeft geen kunstkenner te zijn om het parcours van Triënnale Brugge 2021 (nog tot en met zondag 24
oktober) te smaken. Voor families, scholen, kinderen en kwetsbare groepen werd zelfs een programma op maat
uitgewerkt. Enkele gidsen kregen daarvoor een specifieke opleiding. Sarah Goderis en Sarah Zollmarsch zijn twee
van die enthousiaste begeleiders.

JULLIE MAKEN DEZE EDITIE VAN TRIËNNALE BRUGGE TOEGANKELIJK
VOOR IEDEREEN?

SARAH GODERIS Mensen verkrampen dikwijls als het gaat om
hedendaagse kunst. Ze denken vaak dat ze het niet zullen
begrijpen of dat het niets voor hen is. Met onze rondleidingen
willen we dit doorbreken. Je hoeft niet alles te doorgronden.
We willen vooral samen kijken naar kunst en mensen de kans
geven om hun eigen interpretatie te geven. Het gaat daarbij niet
alleen over scholen of kansengroepen, maar ook over het grote
publiek. Slechts een minderheid trekt heel regelmatig naar een
museum. Het is onze opdracht en passie om kunst een breder
draagvlak te geven.

HET THEMA ‘TRAUMA´ IS NIET EVIDENT?

S. GODERIS Dat maakt het net zo interessant. Brugge staat bekend
als een idyllische plek, de stad van oude meesters en prachtige
gevels. Dat nu die andere, minder bekende kant wordt belicht,
maakt het zeer boeiend. Triënnale Brugge betreedt de nietplatgetreden paden en dat maakt het ook voor ons gidsen erg
uitdagend.
SARAH ZOLLMARSCH Ik ben van oorsprong Duitse, dus voor mij heeft
het woord echt die twee connotaties:´droom’ en ‘trauma’. Het
zijn twee begrippen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Er
is duidelijk een positieve en een negatieve kant. Als ik met de
kinderen op stap ben, focus ik vooral op het gegeven van de
droom. ‘TraumA’ legt de verborgen kanten van de stad bloot
en dat vind ik, net als collega Sarah, heel leuk. Ik ben geen
Bruggelinge en dankzij Triënnale Brugge kon ik al heel wat
nieuwe plekken in de stad ontdekken. Dankzij de kunstwerken
vallen bepaalde gebouwen ook meer op. Je gaat ze meer in detail
en dus helemaal anders bekijken.

JULLIE KREGEN VOOR DEZE OPDRACHT EEN BIJKOMENDE OPLEIDING?

S. GODERIS Er waren twee uitgebreide sessies met de mensen
van de vzw Brugge Plus en Mastiek, die instonden voor de
ontwikkeling van het educatieve pakket. We kregen informatie
over de doelgroepen die we moesten aanspreken, maar we
ontdekten ook zelf het parcours met een stadsgids. We kregen
drie ‘lespakketten’ met toelichting en opdrachten.

HEEL CONCREET ZIJN ER INSTAPRONDLEIDINGEN VOOR FAMILIES OP
ZONDAG.

S. ZOLLMARSCH We starten om 14.00 uur aan het Historium. Wie
reserveert, kan aansluiten. Ons publiek is zeer divers: oma’s,
opa’s, ouders, kinderen van verschillende leeftijden … De
rondleiding is geen monoloog. We gaan heel interactief te werk.
We gaan in gesprek, stellen vragen en geven opdrachtjes die de
deelnemers samen kunnen doen. We geloven daar allebei heel
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Het is onze opdracht en
passie om kunst een breder
draagvlak te geven
sterk in, zeker als het gaat om hedendaagse kunst. Ik noem het
een ‘feelgoodtour’.

DAARNAAST ZETTEN JULLIE OOK IN OP SCHOLEN.

S. GODERIS We mikken op lagereschoolkinderen, maar ook op
leerlingen van het secundair onderwijs. De kinderen uit de lagere
school krijgen zeven werken te zien, de kleuters vijf. Dat is ruim
voldoende. Voor die laatste leeftijdscategorie is de wandeling op
zich al een hele belevenis.

HOE INTERPRETEREN ZIJ TRIËNNALE BRUGGE?

S. ZOLLMARSCH Volwassenen willen eerst lezen waar een werk
over gaat en vormen zich daarna een beeld. Bij kinderen is het
andersom. We laten hen eerst kijken, stellen hen vragen …
en pas daarna komen ze tot een interpretatie. Die is vaak heel
verrassend. Ze zien ook veel meer. Hun fantasie slaat vaak op hol
bij het ontdekken van de werken (lacht).

WAT ZIJN DE PUBLIEKSLIEVELINGEN?

S. ZOLLMARSCH De draaimolen van Hans Op de Beeck spreekt enorm
tot de verbeelding, net als de boom van Henrique Oliveira. Die
eerste is wat griezelig, de tweede heeft iets sprookjesachtigs.
S. GODERIS Kinderen vinden de bank van Nadia Kaabi-Linke
fascinerend. Ik vind die ook heel bijzonder door de boodschap
die erachter ligt. Het is een conceptueel werk, maar dit
neemt niet weg dat de kinderen ook heel goed doorhebben
waarvoor het staat. Het kleurrijke werk van Amanda Browder
aan de Verversdijk spreekt ook erg aan. Het werd samen met
Bruggelingen gemaakt en ook die verhalen zijn bijzonder
intrigerend.

www.triennalebrugge.be

MET ‘MIND THE ARTIST’ ONDERSTEUNT MUSEA BRUGGE AL
MEER DAN EEN JAAR LANG HET ONTZETTEND VEELZIJDIGE
EN CREATIEVE TALENT IN ONS LAND. MUSEA BRUGGE
VERBINDT UITEENLOPENDE KUNSTENAARS MET DE BESTAANDE
MUSEUMCOLLECTIES. EEN AANTAL KUNSTHUIZEN PROGRAMMEREN
EEN TAKE-OVER IN EEN OF MEERDERE MUSEUMLOCATIES.

3 take-overs

KAAP, MOOOV en Concertgebouw Brugge kregen
de opdracht om creatief om te springen met de
verschillende collecties.

8 expo’s

Door de coronacrisis viel het aantal buitenlandse
bezoekers terug. Met expo’s van zeven kunstenaars
en een collectief mikt Musea Brugge ook op lokale en
nationale bezoekers.

160 medewerkers
voor SEADS

160 mensen gingen vier weken aan de slag met de
SEADS-installatie in het Sint-Janshospitaal. Het ging
om Bruggelingen, leden van SEADS van over de hele
wereld en medewerkers van Cultuurcentrum Brugge en
Musea Brugge.

10 films van MOOOV

MOOOV nestelde zich de afgelopen zomermaanden
telkens voor twee weken in een van de museale locaties.
De organisatie verbond op die manier kunst en film.

27.225 bezoekers
voor de expo’s

Begin augustus werden al heel wat bezoekers geteld
voor de expo’s in het kader van ‘Mind the Artist’.
Hoewel het aantal bezoekers beperkt is omwille van de
coronamaatregelen, is dit een zeer mooi cijfer.
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10 werken van
Strook op 3 locaties

Tot maart 2022 is werk te zien van de hedendaagse
kunstenaar Strook. Hij presenteert tien werken op
drie locaties.

25 werken van
Pieter Chanterie

In het Volkskundemuseum waren van februari tot juni
25 werken te zien van de jonge kunstenaar
Pieter Chanterie.

37 foto’s van
Nele Van Canneyt

In het Arentshuis waren van december tot april 37
foto’s te zien van fotografe Nele Van Canneyt. Ze bracht
Brugge in beeld tijdens de eerste lockdown vorig jaar.

1993

Dit is het geboortejaar van kunstenares Tille
Pepermans. Ze laat zich inspireren door de
coronapandemie en door de tekeningen in het
prentenkabinet van Musea Brugge voor een
opmerkelijke expo in het Arentshuis dit najaar.

7 stukken keramiek in de
expo Sanam Khatibi
De tentoonstelling ‘Lemon Drizzle’ van
kunstenares Sanam Khatibi was tot 3 oktober te
zien in het Groeningemuseum. Ze combineerde
eigen voorwerpen met keramiek uit de collectie
van Musea Brugge.

Take-over door Concertgebouw Brugge
Op uitnodiging van Musea Brugge zorgt het Concertgebouw dit najaar voor een take-over op meerdere museumlocaties.
Verschillende artiesten spelen met muziek en dans in op de collectie en het erfgoed van de Brugse musea. In september
werden al de Gezelletuin en de Onze-Lieve-Vrouwekerk ingenomen en de komende weken beloven minstens even beeldig te
zijn.

KLEUR EN KLANK
VERSMELTEN IN HET
GROENINGEMUSEUM

EEN MENSENLEVEN EN HET
EINDE DER TIJDEN IN HET
SINT-JANSHOSPITAAL

Daan Vandewalle en Stéphane
Ginsburgh verlichten het publiek
met Alexander Scriabins vuurgedicht
‘Prométhée’ in een zelden gehoord
arrangement voor twee piano’s.
Studio Babayaga vergezelt hen met
een lichtsculptuur, terwijl ensemble
Revue Blanche antwoordt met een
symbolistisch repertoire. Waar kan
dat beter dan in de Vriendenzaal van
het Groeningemuseum, naast het
monumentale werk van symbolist
Jean Delville. Hij is niet toevallig
ook de illustrator van Scriabins
partituurcover.

De zolder van het SintJanshospitaal wordt ingepalmd
voor twee muzikale avonden.
Trouw aan het seizoensthema van
het Concertgebouw rond ‘tijd &
herinnering’, verkennen cellist Arne
Deforce en beeldend kunstenaar
Tine Guns de drie stadia in een
mensenleven zoals Giacinto Scelsi
die verklankte in zijn ‘Trilogia, i tre
stadi dell’uomo’.

concertgebouw.be/nl/mind-the-artist
mindtheartist.be
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Aan Catalina Vicens en haar
ensemble Servir Antico werd
gevraagd om ‘iets’ te doen met het
beroemde Johannesretabel in het
Sint-Janshospitaal, en dan vooral
het rechterpaneel over de Apocalyps.
Het resultaat is een gloednieuwe
productie met middeleeuwse muziek
en hedendaagse perspectieven op
de plaats van de mens in de natuur,
bedacht met en voor een groep jonge
artiesten. Fotograaf Peter De Bruyne
staat in voor het visuele luik van de
avond.

SYMBOOL VAN VERZET
IN HISTORISCH
MACHTSBASTION
Zowel voor het publiek van Musea
Brugge als voor dat van de partners
zijn de projecten van Mind the Artist
een verrijking. De voorstelling ‘Relay’
van Ula Sickle heeft bijvoorbeeld
een grote symbolische waarde. De
kunstenares laat een zwarte vlag als
symbool van verzet wapperen in de
Gotische Zaal van het Stadhuis, een
bastion van macht. Een statement dat
kan tellen.

TILLE PEPERMANS:
‘ZW 20-21’
TENTOONSTELLING
Voor de expo ‘ZW 20-21’ ontwierp de jonge kunstenares Tille
Pepermans nieuwe (muur)tekeningen in de benedenzalen
van het Arentshuis. Enerzijds zocht ze inspiratie in de
coronapandemie en de gevolgen daarvan op het sociale contact
tussen mensen. Anderzijds was de verzameling werken van het
prentenkabinet van Musea Brugge de inspiratiebron.
In de eerste zaal krioelt het van mensen op haar tekeningen.
Een knipoog naar de gravures van Bruegel en een terugblik
op hoe het leven was voor de coronapandemie. Er is veel volk,
verbinding, ontmoeting en sociaal contact. Op het eerste gezicht
dus een ideale, warme en humane wereld. Maar is dat wel zo? De
kunstenares laat deze vraag open: misschien moeten we op onze
hoede zijn en voorzichtig blijven met sociaal contact?
De tweede zaal lijkt een antithese van de eerste. De mens
verdwijnt uit beeld en een leeggemaakte wereld blijft over, met
representaties van schijnbaar verlaten plekken en composities
uit de natuur, architectuur en stedenbouw. Is het een confrontatie
met de leegte, de sociale distantie als gevolg van de lockdowns?
Is het onze nieuwe realiteit of zelfs het nieuwe ideaal? Of is
het tot rust komen, een vorm van bezinning na een bijzonder
moeilijke periode? In elk geval nodigt Pepermans je uit om het
genot van het tekenen met haar te beleven.
Tot en met zondag 21 november, telkens van dinsdag tot en met
zondag van 9.30 tot 17.00 uur
Arentshuis, Dijver 16, 8000 Brugge
www.museabrugge.be

48

Podcastreeks
`Drieluik. Eén
kunstwerk, drie
auteurs’
Tot ‘Mind the Artist’ behoort ook een
literatuurluik. Naast het museumdichterschap
start Musea Brugge op vrijdag 26 november
met de podcastreeks `Drieluik. Eén
kunstwerk, drie auteurs’. Elk jaar krijgen
drie auteurs de vraag om een kortverhaal te
schrijven met als uitgangspunt een kunstwerk
uit de veelzijdige collectie van Musea Brugge.

STROOK
Stefaan De Croock, alias Strook, zoekt
als hedendaags kunstenaar al tien
jaar lang naar manieren om mens en
materiaal te verenigen in beklijvende
portretten, collages en installaties.
Het centrale thema van het oeuvre van
Strook kan worden teruggebracht naar
‘tijd’, een gegeven dat hem altijd heeft
geïnspireerd. Dat merk je aan de keuze
van het ruwe materiaal.
In het kader van ‘Mind the Artist’
toont Strook nieuw werk op drie
museumlocaties. Voor zijn portretten
gebruikt hij verweerd hout, maar ook
afgietsels van tegels van de drie
plekken waar zijn werk te zien is.
Het rijke historische verleden van
onze stad vormt op die manier de
basis voor enkele nieuwe installaties
en kunstwerken. Het resultaat van dat
proces is werk in keramiek dat net als
zijn andere reliëfs een weerslag biedt
van de tijd die het materiaal en de
geportretteerde hebben geleefd.

Van zaterdag 30 oktober 2021 tot en
met zondag 6 maart 2022
Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge
O.L.V.-kerk Museum, Mariastraat, 8000 Brugge
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Brugge
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In 2021 laten Fikry El Azzouzi, Bart Moeyaert
en Lara Taveirne zich inspireren door het
iconische topstuk ‘Secret-Reflet’ van Fernand
Khnopff. De schrijvers spreken zelf hun
verhalen in. Neem een museumstoeltje
in het Groeningemuseum en beluister de
kortverhalen op je audiospeler of smartphone
of beluister ze thuis in je luie zetel.
Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge
en www.museabrugge.be

OPEN OPROEP
REIEFESTIVAL
PODIUMKUNSTENAAR? DIEN JE
PROJECTVOORSTEL IN VOOR HET
REIEFESTIVAL.

Een droomploeg voor
het WK: negen Brugse
wielerhelden

EXPO IN HET STADSARCHIEF
Tot en met zondag 14 november loopt in de nasleep van het WK wielrennen
een boeiende expo in het Stadsarchief over negen Brugse wielerhelden. Je
kunt de tentoonstelling elke dag gratis bezoeken van 9.30 tot 17.00 uur.
Tot en met dinsdag 30 november 2021
kunnen professionele makers van
podiumkunsten projectvoorstellen indienen
voor het Reiefestival. Het Reiefestival wordt
een meerdaags festival dat erfgoed verbindt
met hedendaagse podiumcreaties. Het vindt
plaats in augustus 2023 op verschillende
openluchtlocaties op en rond de reien. Elke
editie van het Reiefestival krijgt ook een
thema. Voor de eerste editie in 2023 is dat
‘geloof’.
Brugge Plus is coproducent en biedt
ondersteuning en speelplekken aan rond de
reien.
Ben je of ken je een podiumkunstenaar?
Inschrijven kan via www.reiefestival.be.
Je vindt er ook een inspiratiebox samengesteld door Brugse erfgoedpartners
- als leidraad voor de open oproep.
Het Reiefestival is een initiatief van Brugge
Plus, in samenwerking met Concertgebouw
Brugge en KAAP, met de steun van Stad
Brugge.
In het volgende Stadsmagazine lees je meer
over dit evenement.
www.reiefestival.be
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MEESLEPENDE VERHALEN VOL TRIOMF EN DRAMA

Het negental - Kamiel Van De Casteele, Hilaire Couvreur, André Leliaert,
Albert Ramon, Georges Vandenberghe, Guido Reybrouck, Wilfried David,
Michel Vanhaecke en Jens Keukeleire - vormt een droomploeg voor het WK.
Ze behaalden grote zeges en zetten Brugge op de kaart als wielerstad. Samen
overbruggen ze honderd jaar wielergeschiedenis. Laat je meeslepen door
hun indrukwekkende prestaties en ontdek hun boeiende levensverhalen,
doorspekt met humor en triomfen maar soms ook met grote drama’s. Naast
het verhaal van elke renner krijg je prachtige foto’s en unieke cartoons van
Marec te zien. Sprekende objecten uit de collecties van de wielrenners, hun
nazaten, verzamelaars en KOERS dompelen je onder in de wielersfeer.

AANGEVULD MET EEN BOEIENDE PODCAST, INTERESSANTE
WEETJES EN NOG MEER

Vlij jezelf neer in de knusse sofa voor de televisie en herbeleef prangende
momenten uit de carrières van onze Brugse wielerhelden. Of luister naar de
boeiende podcast van Charlotte Van Tuyckom (Howest) over de koers en alles
wat erbij komt kijken: de media, de begeleiding, het materiaal, het leven na de
koers …
Bijzonder interessant zijn ook de weetjes over Brugge als wielerstad. Ze
brengen onder meer de vroegere wielerpistes van de stad tot leven. Je maakt
ook kennis met de Brugse wielerploegen en de eerste wedstrijd op Brugse
bodem. Tot slot krijg je ook de oudst bewaarde fiets van Brugge te zien.
Redenen genoeg om een sprintje in te zetten naar het Stadsarchief Brugge.
Stadsarchief, Burg 11A, 8000 Brugge
Met de medewerking van KOERS. Museum van de Wielersport en de
Sportdienst

Wedstrijd
HOE HEET HET FESTIVAL VAN CULTUURCENTRUM BRUGGE
DAT JE VOORBEREIDT OP DE DONKERSTE DAGEN VAN HET
JAAR?
Vijf winnaars winnen elk een duoticket voor ‘Duyster. presenteert’
op zaterdag 23 oktober in de Koninklijke Stadsschouwburg.

ANTWOORD VORIGE VRAAG:
Het WK tijdrijden kwam aan op ‘t Zand.
Drie deelnemers wonnen een WK-wieleroutfit.

Voornaam en naam
Adres
E-mail en telefoonnummer
Antwoord wedstrijdvraag

Stuur je antwoord voor donderdag 14 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.

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

DE GELDENDE CORONAMAATREGELEN
ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE
ACTIVITEITEN IN DIT MAGAZINE.
DIT NUMMER GING IN DRUK OP 17
SEPTEMBER. DE REGELS KUNNEN
INTUSSEN GEWIJZIGD ZIJN. ALLE
INFORMATIE WORDT DAN OOK ONDER
VOORBEHOUD GEPUBLICEERD.
DE MEEST ACTUELE INFO OVER DE
CORONARICHTLIJNEN VIND JE OP
WWW.BRUGGE.BE.
JE KUNT OOK BELLEN NAAR
050 44 8000 OF MAILEN NAAR
INFO@BRUGGE.BE.

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

