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NAAR JE TOE  
VRIJDAG 27, ZATERDAG 28 EN ZONDAG 29 APRIL 2018



VRIJDAG 27 APRIL  
(vanaf 20 uur tot 1 uur)

21 uur:  
Muziekcafé met optreden  
van “Derek & Maria”  
en aansluitend bruine kroeg
In Zeebrugge zijn Derek & Maria 
 te gast met een eigenzinnige keuze  
Frans chanson waarin we o.a. 
Françoise Hardy, Dalida, France Gall,  
Les Rita Mitsouko, Jacques Dutronc en 
Serge Gainsbourg terugvinden naast enkele 
klassiekers zoals Le temps des cerises en 
Les feuilles mortes.
Maria kreeg een opleiding jazz-zang aan het 
conservatorium in Gent, tourde in Europa 
als backing-vocaliste in grote orkesten en 
treedt nu als zangeres met glasheldere 
stem en met de viool in de hand weer op het 
voorplan naast de rauwhese Derek.
Derek is de zanger van rockgroep  
Derek & the Dirt. Hij bracht de afgelopen  
30 jaar meer dan 20 cd’s uit en heeft meer 
dan 3000 optredens op de teller staan.
Maria: zang, viool, ukelele, percussie, 
glockenspiel / Derek: zang en gitaar

PROGRAMMA

De Belgiek komt naar je toe 
op vrijdag 27, zaterdag 28 
en zondag 29 april 2018  

We koppelen twee gelegenheden 
aan elkaar onder het dak van  
deze mobiele cultuurzaal.  
Een ontmoetingsmoment voor 
Zeebruggenaren over alle wijken 
heen én een dialoogmoment over  
“de toekomst van Zeebrugge”,  
een project dat opgestart werd  
naar aanleiding van de 
toekomststudie voor Zeebrugge.

Plaatselijke verenigingen zorgden 
voor een goed gevuld programma 
voor jong en oud, Brugge Plus zorgt 
voor een muzikaal programma op 
vrijdagavond en “de toekomst van 
Zeebrugge” komt op verschillende 
momenten en manieren aan bod.  
Een heel divers programma met 
de Zeebruggenaar als rode draad 
doorheen het weekend.

Waar? Op het grasplein naast  
de volkstuintjes op de hoek van  
de Venetiëstraat (Stationswijk).  
Alle activiteiten vinden hier plaats  
of starten vanaf hier. 



ZONDAG 29 APRIL  
(vanaf 10 uur tot 17 uur)

Om 10 uur:  
Start “de toekomst van Zeebrugge”  
on tour
Fietstocht langsheen de cruciale plekken 
uit de Zeebrugse toekomststudie. (+/- 10 
à 15 km, met eigen fiets, kinderen onder 
begeleiding van een volwassene)

Vanaf 12.30u:  
Programma  uitgewerkt door ‘Wijk Up’
12.30 uur koud buffet  
 (15€, vooraf inschrijven via  
   buurtcentrum d’Oude Stoasie)
14.00 uur animatie ‘Wijk-Up style’!

15.00 uur muziek accordeonist   
 “Martin De Winter”

Bar doorlopend van 12.30 uur tot 17 uur

ZATERDAG 28 APRIL  
(vanaf 14 uur tot 22 uur)

Van 14 tot 18 uur: 
Maak de toekomst van Zeebrugge mee
Het participatieplatform van de Stad Brugge – 
de toekomst van Brugge – gaat in dialoog over 
‘de toekomst van Zeebrugge’. De stand van 
zaken wordt toegelicht en de verschillende 
toekomstplekken komen aan bod. Hierbij is 
volop ruimte om je ideeën, bemerkingen en 
aandachtspunten mee te geven. 

Spel en animatie voor jong en oud 
Neem zelf een gezelschapsspel mee, maak 
gebruik van het aanwezige spelmateriaal of 
neem deel aan de workshops.  

Film “70 mijl in vogelvlucht” (doorlopende 
vertoning):  De Batterie ontwikkelde in 2015 
het project “Kadeketten en Zeezotten”. 
Kinderen van Brussel en kinderen van 
Zeebrugge brachten hun (haven)buurt in 
beeld aan de hand van filmische portretten 
van buurtbewoners. Gedurende 4 maanden 
werkten de kinderen van het zesde leerjaar 
van de Leidstar School in Laken en van de 

school Roezemoes in Zeebrugge samen  
aan een documentaire film.
Begeleid door filmmakers Kobe Wens en 
Fairuz kregen ze eerst filmtechnieken en 
interviewtechnieken aangeleerd. Daarna 
trokken ze erop uit om het verhaal van 
hun personages in beeld te brengen. 
Beide klassen hielden contact met elkaar, 
bezochten elkaar, leerden elkaar beter 
kennen. Het resultaat is een prachtige 
documentaire die illustreert hoe de kinderen 
hun leefomgeving, slechts 70 mijl van elkaar 
verwijderd, zien. Fundamenteel anders, 
maar toch verrassend gelijk.

Van 18 tot 22 uur:  
Programma aangeboden door de jongeren 
van WUK-kot 
(‘Weg Uit je Kot’, een initiatief 
van Buurtsport Brugge).  
Doelgroep: 12-16 jaar.
18.00 uur  workshops buurtsport
20.00 - 22.00 uur  jongerenfuif
Bar doorlopend van 14 tot 22 uur.
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Alle info over dit evenement, de laatste 
versie van het programma, inschrijvingen 
voor de activiteiten en info over het project  
“de toekomst van Zeebrugge” vindt u terug  
op www.detoekomstvanzeebrugge.be

Dit Belgiekweekend is een organisatie  
van de toekomst van Brugge,  Brugge Plus, 
Buurtcentrum d’Oude Stoasie,  
verenigingen uit Zeebrugge 
en de Zeebruggenaar.  
Het programma is onder voorbehoud  
van wijzigingen. 
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