VRIJWILLIGERS
CENTRALE

Beste vrijwilligers en mantelzorgers,
Het is al de zesde editie van onze unieke kortingskaart: de Doe Goed Pas.
De Stad Brugge, het bestuur en eigenlijk alle Bruggelingen willen jullie
hartelijk bedanken voor jullie engagement als vrijwilliger of mantelzorger.

Bedankt
vrijwilligers en
mantelzorgers!

Jullie zijn niet weg te denken in onze samenleving: jullie zijn de
helden van alledag. Zo zagen we dat Brugge de voorbije maanden
werd overspoeld door een golf aan solidariteit. Bruggelingen zetten
zich vrijwillig in om boodschappen te doen, een hond uit te laten, te
telefoneren naar eenzame ouderen, hulpkaartjes te bussen…
Ons werk is nog niet gedaan natuurlijk. Vele organisaties en verenigingen
blijven overuren draaien om mensen te helpen, om Brugge leefbaar,
warm en solidair te houden. Er komen nog dagelijks vele vacatures bij
op www.brugge.be/vrijwilligerswerk die op heden nog wachten op de
geknipte vrijwilliger.
In Brugge doet 18% van de Bruggelingen iets van vrijwilligerswerk in
2018, een stijging van ruim 4% in vergelijking met de 14% in 2014.
Vorig jaar ontvingen ongeveer 9000 vrijwilligers de pas.
Eén op vijf Vlaamse volwassenen verleent mantelzorg. Een derde
van deze mantelzorgers combineert die zorg met betaald werk.
Een combinatie die niet altijd gemakkelijk verloopt. Goed 3000
mantelzorgers mochten in 2020 de pas ontvangen.In totaal
ontvingen dus ruim 12000 mensen vorig jaar een Doe Goed Pas
+ 483 vrijwilligers die zich extra hebben ingezet in deze moeilijke tijden.
We gaan in 2021 voor minstens evenveel Doe Goed Passen,
dus maak deze pas zelf ook gerust verder bekend!

Schepen van preventie,
Mathijs Goderis

Burgemeester,
Dirk De fauw

In dit boekje vinden jullie een opsomming van alle deelnemende
handelszaken én organisaties/ verenigingen. Deze aanbieders geven
een heel jaar lang prachtige kortingen aan iedereen met een Doe Goed
Pas! Ofwel bieden ze een korting bon aan, deze kunnen jullie achteraan
dit boekje vinden en uitknippen. Vergeet niet dat de aanbieders jullie
paspoort steeds samen met jullie Doe Goed Pas mogen opvragen, dit
om misbruik te vermijden.
Beste vrijwilligers, beste mantelzorgers, wij willen jullie bedanken voor
jullie enthousiasme en onbaatzuchtige inzet. Dit is echt van onschatbare
waarde. Veel plezier met de Doe Goed Pas en daarnaast wensen we jullie
ook nog veel succes in jullie verdere vrijwillige loopbaan.
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Algemeen
Wat is de Doe Goed Pas?

Wie heeft recht op deze pas?

De Doe Goed Pas is een kortingskaart
waarmee je korting kan krijgen
bij verschillende Brugse lokale
handelaars en organisaties. Deze
kortingskaart is er speciaal voor alle
Brugse vrijwilligers en mantelzorgers.
Aan de hand van de Doe Goed Pas
worden jullie gewaardeerd voor jullie
inzet en maatschappelijke bijdrage.
Dit engagement gebeurt vaak achter
de schermen, en in die zin willen we
jullie wat uit de schaduw trekken en
de waardering geven die jullie tot
hiertoe misschien niet altijd kregen.

Vrijwilligers

Van waar komt de
naam “Doe Goed Pas”?
“Goed doen doet goed” is de
slogan van de Vrijwilligerscentrale.
Onze hersenen blijken namelijk van
nature van ‘goed doen’ te houden.
Het opgewekte gevoel dat je
krijgt als je iemand helpt omschrijft
een Amerikaanse onderzoeker als
de ‘helpers high’. Vrijwilligers en
mantelzorgers ‘doen’ dus ‘goed’,
vandaar krijgt deze kortingskaart
de naam “Doe Goed Pas”. Het is
ook een manier om mensen warm
te maken om “goed te doen”.

• Iedere vrijwilliger die de Doe Goed
Pas krijgt, moet voldoen aan het
statuut van vrijwilliger zoals
beschreven in de vrijwilligerswet.
• De vrijwilligers moeten minstens 1
jaar én op regelmatige basis actief
zijn bij een vrijwilligersorganisatie
die gevestigd en actief is in Brugge
(een vzw, een feitelijke vereniging,
een vereniging van openbaar nut
of een openbaar bestuur).
• Bruggelingen die vrijwilligerswerk
doen in een organisatie die niet
gevestigd is in Brugge, hebben
ook recht op de pas.
Mantelzorgers
Mantelzorg is de extra zorg of
ondersteuning die meer dan
occasioneel, tijdelijk of langdurig, aan
een persoon met fysieke, psychische
of sociale noden verleend wordt
door één of meerdere personen
uit de directe omgeving. De
zorgverlening vloeit voort uit een
sociale relatie en gebeurt buiten het
kader van een beroepsactiviteit of van
georganiseerd vrijwilligerswerk.
• Elke mantelzorger die in Brugge
in aanmerking komt voor een
mantelzorgpremie, krijgt deze
pas opgestuurd

Hoe kan ik deze kortingen
verkrijgen?
Zoals je kan zien is er op de achterzijde
van de pas een strook voorzien waar
je jouw naam / handtekening moet
invullen. De pas is niet geldig wanneer
dit niet is ingevuld. Wanneer je naar een
deelnemende handelaar gaat, hoef je
enkel en alleen de pas te tonen aan de
verantwoordelijke (indien gevraagd
vergezeld van jouw paspoort) zo kan
je meteen de korting verkrijgen. Voor
enkele zaken dien je ook de bon uit
te knippen die achteraan dit boekje
staat, en dien je de bon steeds samen
met je Doe Goed Pas/ paspoort aan de
handelaar te tonen.

Hoelang is deze pas geldig?
Deze unieke kortingskaart is geldig
vanaf 1 januari 2021 voor de periode
van 1 jaar. De kortingen die vermeld
staan in dit boekje zijn dus een volledig
jaar geldig (tenzij anders vermeld, voor
de eenmalige kortingsbonnetjes zie
achteraan het boekje).

Waar kan je korting krijgen?
In dit boekje kan je terugvinden
bij welke Brugse aanbieders je
korting kan verkrijgen. Dit zijn
zeer uiteenlopende handelaars
en organisaties die verdeeld zijn
in verschillende categorieën.
Voor wijzigingen in het aanbod,
nieuwe deelnemende handelaars
of extra kortingen kan je terecht
op brugge.be/doegoedpas of
facebook.com/doegoedpas

Nog vragen?
Indien je nog vragen hebt, aarzel
dan niet om contact op te nemen
met de Vrijwilligerscentrale op
het nummer 050 44 82 22 of via
vrijwilligerscentrale@brugge.be

Bakkerij Jacobs

Eten en
Drinken
Arlecchino
John
Home made
Belgian Waffles
& Ice Cream.

by

Arlecchino Gelateria
In de historische binnenstad, op de burg, vind je geregeld
een Renault Estafette foodtruck van het jaar 1979. Als
Bruggeling in Hart en Nieren wil John jullie smaakpapillen
en zintuigen verrassen met dagverse producten. Luikse en
Brusselse wafels à la minute gebakken, Italiaans ijs uit eigen
keuken en Italiaanse koffie met vers gemalen bonen.
Krijg €1 korting/ persoon op een Luikse wafel,
een Brusselse wafel, een ijsje of een koffie naar keuze.
Jarigen krijgen een extra attentie.
Burg, 8000 Brugge - 0478 45 92 65 - info@gelateria.be
Tijdens de lente en de zomer: open van 11u tot in de late zomeruurtjes

In deze gezellige bakkerij in de Schaarstraat in Brugge
kan je terecht voor heel wat lekkers. Specialiteiten zijn
lekker brood en smakelijke boterkoeken.
Krijg 10% korting op alle aankopen in de bakkerij.
Schaarstraat 15, 8000 Brugge - 050 33 83 82
Open van 7u tot 18u – dinsdag gesloten

Café Pistolet
Je kan bij ons terecht voor een frisse pint, een zalige
gin-tonic en een knapperige pistolet. Heb je geen tijd
om te blijven zitten, geen nood! Je kan jouw pistolets ook
afhalen. Om het weekend goed in te zetten organiseren
wij elke vrijdag vanaf 17u gratis hapjes (zolang de
voorraad strekt). Op de 1e verdieping is er ook een
ruimte beschikbaar (capaciteit van +/- 30 personen).
Deze ruimte kan je indelen zoals je wilt. Wij denken aan
vergaderingen, recepties, babyborrels...
Krijg € 1.5 korting bij aankoop van een
van de voorgestelde lunchmenu’s.
Oude kortrijkstraat 4,83010 Assebroek – 0479 11 39 42
info@cafe-pistolet.be – www.cafepistolet.be
Dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag open van 11u30 tot 21u
Vrijdag open van 11u30 tot 00u

Bakkerij Detavernier Tearoom Carpe Diem
In een schitterend historisch pand uit de 17e eeuw in
het hartje van de Brugse binnenstad, op 50 meter van
het prachtige Begijnhof, vind je Bakkerij Detavernier
en Tearoom Carpe Diem. Achter de romantische
gevel gaan de heerlijkste zoetigheden schuil in een
rustige, stijlvolle zaak met veel Vlaams antiek.
Krijg 10% korting op alle aankopen.
Wijngaardstraat 8, 8000 Brugge - 050 33 54 47
info@tearoom-carpediem.be - www.tearoom-carpediem.be
Open van 7u tot 19u – dinsdag gesloten
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Carlito’s
Cantine Copine
Cantine Copine gaat terug naar de essentie van gastronomie.
Genieten van lekker eten en van jouw gezelschap. Of het
nu geliefden, vrienden of collega’s zijn, rond een goede
tafel willen we allemaal gewoon blij zijn. Na 20 jaar koken in
sterrenkeukens is de filosofie bij Cantine Copine glashelder.
Karen Keygnaert focust zich op wat ze goed kan: verfijnde
en zeer smaakintensieve gerechten in mooie borden op tafel
zetten en voor de rest alles wegnemen wat het plezier in de
weg zou kunnen staan: geen vaste menu’s , geen regels of
rituelen, geen dresscode. Formeel of informeel, grote of
kleine honger, veel of weinig tijd, vegetariër of allergisch:
vertel het ons, praat met ons, we zijn er voor jou. Zo hebben
we het zelf ook liever.
Krijg een gratis koffie na de maaltijd.
Steenkaai 34 - 8000 Brugge - 0486 37 48 29
www.cantinecopine.be - welkom@cantinecopine.be
Dinsdag en Woensdag open van 12u tot 16u en van 19u15 tot 23u
Donderdag open van 12u tot 16u
Vrijdag open van 12u tot 16u en van 19u15 tot 23u45
Zaterdag open van 19u15 tot 23u45

Carlito’s is een Italiaans restaurant waar ze lekkere pasta,
ovenverse pizza en vele Italiaanse specialiteiten serveren.
Bij afgifte van de bon achteraan dit boekje krijg je na de
lunch een gratis espresso koffie. Dit is enkel geldig tussen
12u tot 14u.
Hoogstraat 21 – 8000 Brugge – 050 49 00 75
info@carlitos.be – www.carlitos.be
Open van 12u tot 14u30 en van 18u tot 22u30.

Chocolalino
Chocolalino, gelegen in de schaduw van de Belforttoren,
verkoopt artisanale chocolade. Naast de overheerlijke
pralines is er ook een assortiment chocoladerepen,
chocolademelk spoons, bierpralines, nougat, snoepjes,
chocoladebier, chocozoenen, verse marsepein, … en
cosmetica op basis van cacao. Tijdens de zomermaanden
kunt u bovendien ook terecht te Chocolalino voor
ambachtelijk ijs en sorbet.
Krijg 10% korting.
Walplein 20 – 8000 Brugge
info@chocolalino.be - www.chocolalino.be
Iedere dag open van 10u tot 18u

Candy Shop
Gespecialiseerde snoepwinkel met meer dan 300 soorten
snoep, van de oude nostalgisch tot de laatste trends
op snoepgebied. Ja kan er ook mooie snoeptaarten en
geschenken vinden.
Krijg 5% korting op volledige aankoop.
Zuidzandstraat 35 – 8000 Brugge – 0495 27 20 30
Info@snoepwinkel-candyshop.be - www.snoepwinkel-candyshop.be
Maandag tot zaterdag van 11u tot 18u
Zondag van 14u tot 18u

Chocolaterie Sukerbuyc
Artisanale chocolaterie gelegen in centrum Brugge sinds
1977. Alle fijne chocolade producten worden ter plaatse
vervaardigd gebruik makend van traditionele familie
recepten.
Bij afgifte van de bon achteraan dit
boekje krijg je eenmalig 10 % korting.
Katelijnestraat 5 – 8000 Brugge - 050 33 08 87
info@sukerbuyc.be - www.sukerbuyc.be
Open van 9u tot 17u30, in januari en februari open van 10u tot 17u
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Chocolatier Van Oost
Al 40 jaar slaan de Bruggelingen hier hun ambachtelijke
pralines in. De gesmaakte klassiekers zoals praliné, ganaches,
truffels en orangetten wedijveren er met gewaagde
nieuwkomers. Denk aan gember, yuzu of roos. Opgepast, je
moet al van sterke wil zijn om de aroma’s uit het aanpalende
atelier te weerstaan.
Krijg 10% korting (niet cumuleerbaar
met andere kortingen).
Wollestraat 11 – 8000 Brugge – 050 33 14 54
info@chocolatiervanoost.com - www.chocolatiervanoost.com
Open van 10u – 18u
Dinsdag gesloten

De Republiek
Republiek Brugge is een cultuurhuis / stadsbioscoop / huis
voor jonge creatieve makers / co-workingspace / creatief
knooppunt in het hart van de stad met een grand café en
restaurant, inclusief fantastisch zonneterras met buitenbar.
We serveren je dagverse kranten, dagelijks wisselende
lunch, prikkelende expo’s, toffe muziek, de beste films, verse
producten van local heros, jong en oud gemixt door elkaar,
ruim assortiment aan cocktails en alcoholvrije alternatieven,
diner met een twist,... een aangepaste kaart naar ieders
smaak en budget. De republiek is tevens een open platform
voor diverse creatieve en culturele initiatieven (cf. Handmade
in Brugge, JEF, MoooV...) en broedplaatsen rond creatief
ondernemerschap (Turbo, The Box,…). 7 op 7 open: De
Republiek transformeert doorheen de dag van lunchplek
over coffee break place tot late-night café. Welcome! Any
time.
Krijg een gratis koffie of thee bovenop de lunch
(1 consumptie/lunch).

HAP
Bij HAP Take Away Bites kan je terecht voor sapjes, salades,
bagels, broodjes, yoghurts, soep… Alles vers en huisbereid
met de glimlach. Meeneem of ter plaatse eten. Kom langs en
ontdek ons lekkers in het Zilverpand.
Krijg een stukje cake of homemade
ice tea bij aankoop vanaf 4 euro.
Zilverpand 16 – 8000 Brugge – 050 61 66 08
Hapbrugge@outlook.com - www.facebook.com/hapbrugge
Maandag tot vrijdag open van 8u tot 17u
Zaterdag open van 9u tot 14u

Home Sweet Home
Bij Home Sweet Home kun je terecht voor heerlijke artisanale
pralines, macarons, mellowcakes en truffels die in eigen
atelier worden vervaardigd. Daarnaast heb je ook een
uitgebreide keuze uit nougat, marsepein en traditionele
lekkernijen zoals speculoos-koekjes, cuberdons of
sneeuwballen. Stel zelf je doosje samen in onze uitgebreide
selfservice area of laat je bedienen door 1 van onze
vriendelijke en vakbekwame medewerkers!
We zijn er heilig van overtuigd dat we, door elke
dag opnieuw verse kwalitatieve producten met
klantvriendelijkheid te combineren bij elke klant een glimlach
op het gezicht kunnen toveren.
Krijg een korting van 10 % bij aankoop van
minimum 20 euro (niet geldig op lopende promo’s).

Steenstraat 43 – 8000 Brugge -050 73 28 16
info@hsweeth.be - www.hsweeth.be
Dagelijks open van 10u30 tot 18u30

St-Jakobsstraat 36 – 8000 Brugge - 050 73 47 64
stijn@republiekbrugge.be - www.republiekbrugge.be
Woensdag tot maandag open vanaf 12u
Dinsdag open vanaf 15u
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In ’t Vrije
Vlucht even weg van de drukte in de Brugse binnenstad
en kom relaxen in ‘t Vrije. Iedereen is hier welkom en er
valt altijd wel iets te beleven! We hebben een uitgebreide
keuze streekbieren, de beste steenovenpizza’s van Brugge
en je komt hier altijd wel iemand interessant tegen om een
gesprek mee aan te knopen.
Krijg een gratis glas wijn (of alcoholvrij alternatief)
bij een van de heerlijke pizza’s.
Zuidervaartje 3 - 8310 Sint-Kruis - 0485 62 51 72
intvrije@gmail.com - www.facebook.com/tvrije
maandag open van 18u tot 23u
dinsdag-vrijdag open van 16u tot 23u30
zaterdag open van 13u30 tot 17u
zondag open 9u30 van 22u30

L’Avinture
L’Avinture wil je gids zijn. Een betrouwbare begeleider
tijdens de boeiende ontdekkingstocht doorheen de
wondere wereld van wijn. Particuliere liefhebber, fijnproever
uit de horeca of bedrijf met smaak? Zowel voor pareltjes uit
de oude als nieuwe wereld ben je bij ons aan het goede
adres. Wij gidsen je met veel plezier en kennis van zaken
doorheen een verrukkelijk gamma, waarvan de grootste
ontdekking misschien wel de zachte prijs is. Naast lekkere
wijn hebben wij ook een neus voor wijndegustaties,
wijnworkshops, wijnadvies en samenstelling van wijnkaart en
-kelder.
Krijg een korting van 12% op alle wijnen.
Astridlaan 103 – 8310 Assebroek – 0477 77 76 92
philippe@lavinture.be – www.lavinture.be
Woensdag tot vrijdag open van 11u tot 19u (vrijdag tot 20u)
Zaterdag open van 10u tot 19u
Zondag open van 10u tot 13u

Jilles Beer & Burgers
Jilles Beer & Burgers, gelegen aan de Vismarkt, serveert
gourmet beef-, veggie-, vegan-, spit & chickenburgers
puur van smaak en heerlijk anders. Biersommelier Sofie
Vanrafelghem koppelde elk bier op het menu aan een
unieke burger. Bij ons vind je burgers van topkwaliteit,
gemaakt met lokale ingrediënten. Een krokant gebakken
meergranenbroodje en vegan salade maken het geheel af.
Onze frietjes? Die zijn rustiek en knapperig.
Krijgt 10% korting.
Braambergstraat 10 - 8000 Brugge - 050 70 55 55
brugge@jilles.be – www.jilles.be
Maandag en dinsdag open van 17u45 tot 21u
Woensdag, donderdag en vrijdag open van 11u45 tot 14u
en 17u45 tot 21u (vrijdag tot 22u)
Zaterdag en zondag doorlopend open van 11u30 tot 21u
(zaterdag tot 22u)
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L’Estaminet
L'Estaminet is een gezellige bruine kroeg aan het Astridpark
(‘Botanieken Hof’) op een boogscheut van de Rozenhoedkaai
en de Burg. Het interieur met houten tafeltjes en banken,
de lambrisering, de luchters en de spiegels brengen je
terug naar begin vorige eeuw. Maar toch is dit authentieke
café charmant, jong en sympathiek. Je vindt bij ons een
internationaal publiek, maar L’Estaminet is vooral een eetcafé
van en voor de Bruggelingen.
Krijg een gratis kopje koffie na een maaltijd.
Park 5 - 8000 Brugge – 050330916
cafelestaminet@telenet.be - www.estaminet-brugge.be
Dinsdag tot en met vrijdag open vanaf 17u
Zaterdag en zondag open vanaf 12u
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Pas Partout
Marco Polo Noodlebar
In de dertiende eeuw bracht Marco Polo noodles
naar Europa. Wij serveren niet enkel Chinese maar ook
Vietnamese, Thaise, Japanse en Koreaanse noodles.
Al onze ingrediënten zijn vers en de kruiden die we
gebruiken zijn met zorg geselecteerd. Onze noodles
zijn gezond, smaakvol en vooral gekookt met zeer
veel liefde en passie.
Krijg €1 korting per ‘noodle’. (niet cumuleerbaar
met andere kortingen)
Katelijnestraat 29 - 8000 Brugge - 050 73 42 85
info@marcopolo-noodles.com - www.marcopolo-noodles.com
Elke dag open van 11u30 tot 15u30 en 17u30 tot 21u30

In je eentje, met de collega’s, vrienden of familie lekker
gaan lunchen? Dan is Pas Partout een aanrader. Ons
restaurant is een budgetvriendelijke lunchplek met een
sociaal karakter in hartje Brugge. Een dagschotel of slaatje
voor de lunchpauze of ’s middags rustig genieten van onze
heerlijke warme à la carte gerechten. Pas Partout presenteert
je een smaakvolle kaart waarin iedereen zijn keuze vindt. Wij
zijn van mening dat een lekkere lunch niet duur hoeft te zijn,
dat zie je meteen aan onze zachte prijzen. Voor een verse
dagschotel betaal je €10. Plat water is gratis. Geen tijd om
rustig te tafelen? Bestel een meeneemmaaltijd (vóór 11u) of
kom een belegd broodje halen tijdens de openingsuren.
Krijg 1 gratis soep of 1 beker soep (in meeneem)
bij het bestellen van een lunch.
Kruitenbergstraat 11 - 8000 Brugge - 050 33 51 16
restaurant@sobo.be - www.sobo.be
Maandag tot zaterdag open van 11u45 tot 14u

Natuurslagerij Huyze Parrent
Natuurslagerij Huyze Parrent is een bio-en natuurslagerij
in het centrum van Brugge. Ze werken nog steeds
ambachtelijk en benen het vlees in hun eigen atelier
uit. Alle producten zijn huisbereid. Zoals boerenpaté,
bloedworst, wildpaté en huisbereide charcuterie. Maar ook
bereidingen zoals dagschotels, ovenschotels, soepjes ..Er
is ook een groot assortiment aan vers vlees (biogevogelte
en lam), varken en rundsvlees van de hoeve. Je kan er ook
verse bio-seizoensgroenten vinden van lokale bio boeren.
Krijg 1 liter soep (ter waarde van 3€75) gratis bij
aankoop van meer dan €20. Zolang de voorraad strekt.
Katelijnestraat 140 – 8000 Brugge – 050 33 23 40
vantorrestefanie@gmail.com
Maandag tot vrijdag van 8u tot 13u en 14u tot 18u
Zaterdag open tot 17u
Gesloten op woensdag en zondag
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Restaurant In ’t Nieuw Museum
Sinds 1978 staat In 't Nieuw Museum voor onversneden
gezelligheid in een karaktervol kader. Het eten wordt bereid
op onze houtskoolgrill centraal in het restaurant. Vis of vlees,
echte klassiekers en onbekende of vergeten gerechten, we
combineren het graag op onze kaart. Niet alleen de spijzen
zijn van cruciaal belang, ook op vlak van dranken zetten we
ons beste beentje voor, met een heuse biertabel die je de
weg wijst op basis van smaak en een wijnkaart die voor elk
wat wils biedt.
Krijg een gratis Bourgogne des Flandres bij een maaltijd
én voor de liefhebbers een jubileum-koffie na de maaltijd.
Hooistraat 42 – 8000 Brugge – 0495 32 62 04
info@nieuw-museum.com – www.nieuw-museum.com
Dinsdag tot zaterdag open van 18u30 tot 00u
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Restaurant Cézar

Tire-Bouchon

Cézar is een beetje thuiskomen: gezelligheid troef en
sfeer à volonté. Schapenvachten, een zitbank met kussens,
ruitjesbehang en warme kleuren; nu nog de voeten onder
tafel. Cézar is er voor iedereen. Niets moet, veel kan.

Bij Tire-Bouchon zijn we gepassioneerd door Franse wijnen.
Exclusief importeren we gebottelde smaakbommetjes
gecreëerd door de know-how op kleine, familiale
wijngaarden. Wij verzorgen ook zelf het transport
van onze wijnen en zijn Kok aan Huis.

Lekker, gezellig ontbijten, een eerlijke lunch (€16), een kopje
thee, een aperitiefje in de namiddag, een hoofdgerecht met
een goed glas bier, of eerst een hapje of een voorgerecht, of
liever nadien een dessertje of wat kaas? Aan jou de keus. Je
ziet, er kan heel wat.

Krijg 5% korting op alle wijnen en sterke dranken.

Naast het restaurant is er ook de eetwinkel. Er is een ruim
aanbod aan vers bereide gerechten, charcuterie, brood,
hapjes, soep, desserten,... Dagelijks is er een dagschotel
die kan afgehaald aan €9,95. Je kan ook kiezen voor een
picknickmand of een aperitiefplank.

Brugsestraat 29 – 8020 Oostkamp – 0475 38 01 46
info@tire-bouchon.be - www.tire-bouchon.be
woensdag open van 12u30 tot 18u • donderdag open van 9u tot 17u
vrijdag open van 12u30 tot 16u30 • zaterdag open van 10u tot 17u
(tijdens de coronatijden sluiten we om 16u, nadien leveren we aan huis)

Volkscafé Sint-Jakobs

Winkel: bij besteding van minimum 30 euro krijg een
gratis potje varkensrilette.

Volkscafé Sint-Jakobs, een gezellig café met een warme sfeer
en een interieur dat volop knipoogt naar de tijd van toen.
Door de boxen schallen klassiekers uit de jaren 60, 70 en 80
en het Vlaamse en Nederlandse levenslied. Uit de tapkranen
vloeien de bieren van brouwerij Roman, de oudste Belgische
familiebrouwerij, een unicum in Brugge. Kom eens langs in
Sint-Jakobs, de perfecte plaats voor een gezellige namiddag!

Jeruzalemstraat 1 - 8000 Brugge - 050 70 97 84
post@restaurant-cezar.be - www.restaurant-cezar.be
Dinsdag tot en met donderdag van 8u30 tot 18u30
Vrijdag en zaterdag van 8u30 tot 21u30

Krijg tussen 12u en 18u op vertoon van je Doe Goed Pas een
Ename abdijbier van het vat voor €3 in plaats van €3,5
(deze korting geldt voor het hele gezelschap tot max. 4 pers).

Restaurant: krijg een gratis koffie voor 2 personen na de
maaltijd.

Sint-Jakobsstraat 60 - 8000 Brugge - 0494 46 61 46
www.facebook.com/SintJakobs
Maandag, dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag open van 10u tot 19u
Wijzigingen kunnen gebeuren maar deze worden altijd megedeeld op
onze facebookpagina

‘T Hof van Beroep
’t Hof van Beroep is een bruine kroeg waar je terecht kan
voor een rustige babbel met een huisgemaakte pasta of
enkele tapas. Tijdens het weekend kan je er ook eens goed
uit de bol gaan tot in de late uurtjes.
Krijg een gratis frisdrank, Jupiler of koffie bij het bestellen
van een pasta of lasagne.
Langestraat 125 – 8000 Brugge – 0488 67 83 37
krieke@thofvanberoep.com - www.thofvanberoep.com
Maandag, dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag open vanaf 17u
(Vrijdag vanaf 16u)
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Wijnen & Champagne Louise Brison
Met een voorliefde voor Franse wijnen bieden wij pareltjes
aan uit diverse soms minder gekende regio's. Contact met
onze wijnboeren die op hun beurt schitterende wijnen maken
is een must voor ons. Wij verdelen (h)eerlijke Franse wijnen.
Krijg 10% korting per karton van 6 flessen.
Velodroomstraat 17 – 8200 Sint-Michiels - 0478 21 19 58
info@louise-brison.be - www.louise-brison.be
dinsdag tot vrijdag open van 16u tot 20u
zaterdag open van 10u tot 17u
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Kledij,
juwelen en
accessoires

Fresh
Fresh is een lifestyle boetiek voor dames en heren
met een eigenzinnige selectie van streetwear en
tijdloze Scandinavische mode. Naast kledij vind je er
een exclusief aanbod aan accessoires, sneakers en
betaalbare kunst van lokale artiesten. Bij Fresh kan je
rekenen op eerlijk en ongedwongen stijladvies.
Krijg 10% korting op de nieuwe collectie.
Niet geldig op accessoires en in de solden.
Niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Boetiek Ruth
Deze winkel is een fashion statement in de Brugse
binnenstad. Ruth Niville doet wat ze moet. Een sublieme
boetiek voor zij die op zoek zijn naar de ideale mix tussen
Franse, Scandinavische, Belgische en Italiaanse modemerken,
exclusieve accessoires en oprecht stijladvies. Eenvoud!
Kwaliteit! Eco-Minded!
Bij afgifte van de bon achteraan dit boekje krijg je een
eenmalige korting van €20. Niet geldig op accessoires
en in de solden. Niet cumuleerbaar met andere kortingen.
Sint-Jakobsstraat 55 – 8000 Brugge - 050 69 88 99
info@boetiekruth.be – www.boetiekruth.be
Maandag open van 14u tot 18u
Dinsdag tot zaterdag open van 10u tot 18u

Sint-Jakobsstraat 30 – 8000 Brugge – 0472 81 54 49
info@freshbrugge.com – www.freshbrugge.com
Maandag open van 13u tot 18u
Dinsdag tot zaterdag open van 10u tot 18u

Ginkgo Walplein
De Ginkgo-sieraden zijn eenvoudig en tijdloos, vaak
geïnspireerd op de natuur, of organisch ontstaan. Alle
Ginkgo-sieraden zijn handgemaakt, met scherpe ogen,
kloeke handen en met een groot hart.
Naast de vaste zilveren collectie, kan je er ook terecht
voor specifiek maatwerk in zilver of goud, zoals
trouwringen, verlovingsringen, geboortejuwelen,
asjuwelen, jouw bijzondere talisman,...Ook met
herstellingen van juwelen ben je welkom.
Krijg 15% korting op de vaste collectie zilveren juwelen.
Walplein 21 - 8000 Brugge - 0479 26 94 89
ginkgo@zilversmid.be - www.zilversmid.be
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
open van 11u tot 18u

20

21

Glamodiosa
A

p a s s i o n

f o r

f a s h i o n

Bij Glamodiosa kan je terecht voor sjaals, uurwerken, juwelen,
kledij, schoenen en handtassen. Glamodiosa staat voor mode
accessoires en fashion met een sterke prijs en een stevige
dienst naverkoop. Regelmatige aanvulling van nieuwe
collectie en advies bij verkoop. Voor alle vrouwen die veel
voor weinig willen!

Lingerie en
ondergoed

Krijg 5% korting.
Maalse Steenweg 410- 8310 Sint-kruis - 0486 16 13 14
glamodiosa@gmail.com - www.glamodiosa.be
Maandag en donderdag van 14u tot 18u00
Woensdag, vrijdag en zaterdag van 10u tot 18u00

Twee Meisjes
Hippe en betaalbare kledij in Brugge? Bij Twee Meisjes zijn
schatten te ontdekken. Shoppen is er pure ontspanning
door de huiselijke inrichting en muziek om op weg te
dromen. We beloven jullie kleurrijke jurkjes, grappige prints,
Scandinavische klassiekers en Franse elegance in een kader
van ongedwongen shopamusement. Check ook zeker de
webshop www.tweemeisjes.be voor de actuele collectie!
Kernwoorden zijn ook daar: lovable, draagbaar, betaalbaar
en onmisbaar.
Merken: Vila, Pieces, Mika Elles, Ichi, King Louie, Grace &
Mila, Sugarhill Boutique, BYoung, Tom Tailor, FRNCH,....
Krijg 10% korting.
Niet cumuleerbaar met andere korting of loyalty.
Sint-Jakobsstraat 61 - 8000 Brugge - 050 33 16 61
info@tweemeisjes.be - www.tweemeisjes.be
Dinsdag van 14u tot 18u
Woensdag tot zaterdag van 11u tot 19u
Zondag van 14u tot 18u
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Lingerie Acarini
Lingerie is méér dan alleen maar ‘mooi’ en kan bovendien
méér dan je denkt. Ze geeft steun, corrigeert je figuur,
legt accenten waar en hoe je het wilt. Bovendien voel je
jezelf in de juiste lingerie mooi, op en top vrouw en vol
zelfvertrouwen. Vertrouwde lingeriemerken vind je niet
enkel in de grootstad maar ook bij lingerie Acarini.
Krijg 10% korting. Niet geldig in de solden en de
sperperiode. Niet cumuleerbaar met andere kortingen.
Rijselstraat 92 - 8200 Sint-Michiels - 050 38 75 58
lingerie.acarini@telenet.be - www.acarini.be
Dinsdag tot zaterdag open van 9u30 tot 12u30 en van 14u tot 18u

Lingerie Bodice
Ruime keuze lingerie, nachtkledij voor elke leeftijd en elke
maat. Kwaliteit, service staan reeds vele jaren centraal in onze
zaak. Ruime parkeergelegenheid voor de winkel.
Krijg 10% korting.
Niet geldig op promotie artikelen en solden.
Boogschutterslaan 42 – 8310 Sint-Kruis – 050 35 25 24
bodice@skynet.be
Dinsdag tot zaterdag open van 10u tot 12u en van 14u tot 18u
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Mooi en
Gezond
Lingerie Venus
Draagcomfort en verleiding gaan hand in hand bij Venus
Lingerie. In onze boetieks in Brugge en Blankenberge shop
je de solide basis voor elke geslaagde outfit, een flinke dosis
zelfvertrouwen, en een vleugje sensualiteit.
Krijg een korting van 10%.
Deze korting is niet geldig op andere acties en kortingen.
Smedenstraat 8 - 8000 Brugge - 050 33 57 53 –
Lingerievenus@skynet.be - www.lingerievenus.be
Maandag tot zaterdag van 9u30 tot 18u

Waxx
Waxx Underwear is een ongewoon en zeer creatief merk
van ondergoed. De wortels van dit merk gaan terug naar
de wereld van extreme sporten. In deze wereld zijn de
duurzaamheid van de stof en een aangename pasvorm van
essentieel belang. Dit resulteert in het gebruik van high-tech
kwalitatieve microvezels zoals polyester en elasthaan. De
collectie van Waxx ondergoed bestaat uit boxershorts voor
mannen en hipsters, tops en tanga’s voor vrouwen.
‘Waxx, dare to be different.’
Krijg 10% korting op de volledige collectie.
Hoogstraat 27 - 8000 Brugge - 0478 69 48 18
info@waxx.eu - www.waxx.eu
Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag van 11u tot 18u30

Anje Schoonheidssalon
Anje Schoonheidssalon is een kleinschalig salon waar
persoonlijke aanpak belangrijk is. Het salon werd opgericht
in januari 1997 door Anje Van Ryckeghem, gediplomeerd
bio-estheticienne, en biedt kwaliteitsvolle verzorgingen zoals
gelaatsverzorging, epilatie, manicure, pedicure, permanente
make-up, ontspannende massage… Anje stond persoonlijk
in voor de inrichting van het salon, die een huiselijke, warme,
gezellige sfeer uitstraalt zodat je je onmiddellijk thuis voelt.
Krijg 15% korting op all-in lichaamsverzorgingen,
relaxatiemassages (1u of langer) en op het
verwenpakket. Niet cumuleerbaar met andere
acties en geschenkbonnen.
Boogschutterslaan 29/2 – 8310 Sint-Kruis (Brugge) – 0468 11 51 17
anje.van.ryckeghem@telenet.be –www.schoonheidssalonanje.be
Facebook: schoonheidssalon Anje
Enkel op afspraak

Beau-D
Privé Wellness met sauna, verwarmd zwembad, jacuzzi,
hammam, infrarood, etc. Alle schoonheidszorgen zoals
gelaats- en lichaamsverzorging, medische pedicure,
manicure, ontharingen, laserontharing, make-up,
permanente make-up, etc.
Krijg 10% korting op alle wellness-arrangementen en op
gelaats- of lichaamsverzorging. Niet cumuleerbaar met
andere promoties en geschenkbonnen.
Varenslaan 10 – 8200 Sint-Andries - 0472 40 53 93
info@beau-D.be – www.beau-d.be
Enkel op afspraak
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Bronza

Toverwijsje

Een zonnekuur of spraytan voor je op reis vertrekt,
een sauna voor de thuisblijvers: iedereen is welkom
in Bronza zon- en saunacenter te Assebroek.

Zorg dragen voor je fysiek en geestelijk welzijn door yoga,
verhalen, closing the bones (massageritueel met rebozos)
en muziek. Daarvoor ben je bij ons aan het goede adres.
Een wekelijkse afspraak met jezelf op de yogamat, of een
diep voedende closing the bones massage een keer in het
jaar? Bepaal zelf je ritme, ik verwelkom je graag bij mij of
kom naar je toe op een feest met een zak vol instrumenten
en een hoofd vol verhalen. Alle info op www.toverwijsje.be.

Krijg 10% korting op alle sauna-arrangementen.
Opgelet: reservatie verplicht en enkel geldig van
maandag tot vrijdag van 9u tot 18u, niet cumuleerbaar
met andere kortingen en geschenkbonnen.
Sparrenstraat 56 - 8310 Assebroek - 0475 38 75 77
info@bronza.be - www.bronza.be
Voor uren van aanwezigheid zonneconsulente zie www.bronza.be
Sauna en spraytan steeds na afspraak

Krijg eenmalige korting van €10, geldig op closing the
bones massage, yogareeks of vertelsessie.
Gemeneweideweg-zuid 73 – 8310 Assebroek
0486 49 06 66 - liezezon@gmail.com – www.toverwijsje.be
Aanbod op afspraak en/of inschrijving

Feniks Brugge
Bedankt dat jullie vrijwilligers en mantelzorgers willen zijn,
daarom verdienen jullie een momentje voor jezelf. In een
huiselijk kader kun je genieten van een ontspannende
massage, sportmassage, herbalanceringsmassage
(massage bij kanker of zorgvragers), voetreflexologie
en voetreflexologie bij kanker of fibromyalgie met
natuurlijke oliën. Feniks Brugge is een erkend lid van de
Belgische Massage Federatie. Hopelijk tot gauw, Greta
Krijg 10% korting op mijn massage & voetreflexologie.
Niet cumuleerbaar met andere acties en op
cadeaubonnen. Enkel op afspraak.
Spoorwegstraat 134 - 8200 Brugge – 0486 79 53 37
www.feniksbrugge.be - greta@feniksbrugge.be
Enkel op afspraak
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Sport en
sportaccessoires
LAGO Brugge Olympia
Beleef een dagje vakantie met de hele familie in het
subtropisch zwemparadijs van LAGO Brugge Olympia.
Waterpret voor groot en klein, hier valt voor iedereen heel
wat te beleven. Ben jij een durver? Waag je aan de drie
supersnelle glijbanen!

Cercle Brugge
Cercle Brugge is een van de sympathiekste voetbalploegen
in België. Schreeuw Cercle volgend seizoen mee naar elke
overwinning door een abonnement te kopen voor alle
thuismatchen of eens een wedstrijd mee te komen beleven.
Met de Doe Goed Pas: 2 tickets kopen + 1 ticket gratis
Opgelet: Geldig bij alle thuiswedstrijden van de Jupiler
Pro League. Niet geldig bij bekermatchen. Enkel geldig
op vertoon van de pas, in voorverkoop aan de dienst
kaartenverkoop. Tickets geldig voor tribune Noordbeneden en Oost-beneden.
Olympialaan 74 - 8200 Sint-Andries - 050 38 91 93
ticketing@cerclebrugge.be -www.cerclebrugge.be
De kaartenverkoop:
Elke werkdag van 13u30 tot 17u30 (woensdag tot 20u)
Zaterdag (enkel in het weekend van een thuiswedstrijd) van 10u tot 12u

Zin in nog meer sensatie? Laat je dan meevoeren in de
wildwaterbaan of laat je fantasie de vrije loop als surfer of
kapitein in het golfslagbad. De sportievelingen kunnen
terecht in één van de tien banen in het Olympisch bad.
Wil je liever wat chillen en genieten? Ontdek dan onze
outdoor wellness waar je winter en zomer terecht kan voor
de nodige relaxatie in de barrelsauna of de bijzonder
grote whirlpool. Nieuw: ga voor de ultieme saunabeleving
tijdens één van de opgietsessies in onze binnensauna. Of
dompel je onder in de warme lagune (34°) met water- en
luchtmassage en laat je meedrijven met de stroming. De
stoomhut en binensauna maakt je dagje vakantie bij LAGO
Brugge Olympia compleet! Kom ons aanbod zelf ontdekken
en geniet van een heerlijk dagje vakantie vol waterpret.
Bij afgifte van de bon achteraan dit boekje en op
vertoon van je Doe Goed Pas kan je eenmalig gratis
komen zwemmen bij LAGO Brugge Olympia!
LET WEL: Dit aanbod is slechts geldig voor 1 persoon en
niet cumuleerbaar met andere acties en slechts 1 keer
te gebruiken. Geldig tot 1 juli 2021. OPGELET: vanaf dit jaar
moet je steeds online reserveren via www.lagobrugge.be
Doornstraat 110 – 8200 Brugge – 050 67 28 70
olympia@lago.be – www.lago.be/brugge
Openingsuren zie www.lago.be/brugge/openingsuren
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Nicotec
Nicotec is gespecialiseerd in onderhoud en herstel van
alle types fietsen. Specialiteit: moutainbike! Bij Nicotec
is het ook mogelijk om nieuwe fietsen aan te kopen!
Krijg een korting van 5%.
Astridlaan 168 A - 8310 Assebroek - 0471 98 07 45
nicolas.gervoyse@hotmail.com – www.facebook.com/nicotec
Maandag van 14u tot 19u
Dinsdag tot vrijdag van 9u30-12u en 13u30-19u
Zaterdag van 9u30-12u en 13u30-18u

Runningcenter
Bij Runningcenter kan je terecht voor een
loopanalyse (video-opname) en advies bij aankoop
van loopschoenen. In de winkel vind je alles voor
loop- en triatlon: schoenen, textiel en accessoires.
Krijg 10% korting bij aankoop van
textiel en/of schoenen.
Gistelse Steenweg 550 – 8200 Sint-Andries – 050 34 58 56
info@runningcenter.be – www.runningcenter.be
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag open
van 10u tot 12u30 en van 14u tot 18u30
Zaterdag open van 10u tot 18u

Pure Senses
Pure Senses Brugge is een ‘Quality Fitness Club’
met top fitness apparatuur en toegankelijk voor
iedereen. Jong of minder jong, man of vrouw,
alleen of met uw bedrijf, acute of chronische (rug)
problemen. Specifieke fitnessprogramma’s worden
voor jou op maat gemaakt door gekwalificeerde
medewerkers. Door corona enkel mits reservatie.
Krijg 1 gratis week fit & wellness = all-in pas
(begeleiding, fitness, wellness, groepslessen,
outdoorfitness, fitcircuit,…)
1x per jaar, per persoon, op afspraak.
Titecatstraat 98 - 8200 Sint-Michiels - 050 39 36 13
info@pure-senses.be - www.pure-senses.be
Maandag en dinsdag open van 8u30 tot 22u
Woensdag en vrijdag open van 9u30 tot 22u
Donderdag open van 8u30 tot 23u
Vrijdag open van 9u30 tot 22u
Zaterdag open van 9u30 tot 18u
Zon- en feestdagen open van 9u30 tot 13u
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Sportline
Al onze sportartikelen zijn van gerenommeerde
merken, die ook door de topatleten gedragen
worden. Met kwaliteitsvolle merken in huis, kunnen wij
u een uitstekende garantie bieden en gaat u steevast
met het juiste product naar huis. Onze topverkopers
zijn allemaal specialisten in hun vak. Met hun ervaring
uit de sportwereld adviseren zij u over de aankoop
van de geschikte sportschoenen en passende outfit.
Krijg 20% korting op voetbalschoenen en 10%
korting op loopschoenen, volleybalschoenen
& tennisschoenen. Deze kortingen zijn niet
cumuleerbaar met andere kortingen.
Maalse Steenweg 60 - 8310 Brugge - 050 37 49 64
brugge@sportline.be - www.sportline.be
Maandag tot en met zaterdag open van 9u30 tot 18u
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Speciaalzaken

Brugse Boekhandel

Cat & Dog Shop

De Brugse Boekhandel biedt een ruime keuze voor elke
smaak. Romans, thrillers, fantasy, jeugdliteratuur, young adult,
geschiedenis, heemkunde of iets anders, je vindt het zonder
twijfel in ons aanbod. En zoek je iets wat we niet in huis
hebben? Geen probleem! Dan zorgt onze besteldienst voor
een vlugge en vlotte levering.

Cat & Dog Shop is een gezellige dierenspeciaalzaak in het
hartje van Brugge waar je nog persoonlijk advies krijgt voor
al jouw honden- en kattenartikelen.

Krijg 10% korting op 'normale' boeken. Deze korting is niet
geldig op schoolboeken/ promoties/ kranten/ kaartjes

Krijg 10% korting op alle artikelen.
Sint-Jakobsstraat 12 - 8000 Brugge - 050 33 01 02
catdogshopbrugge@icloud.com - www.catanddogshop.be
Dinsdag tot zaterdag open van 10u tot 18u

Dijver 2 - 8000 Brugge - 050 33 29 52
info@brugseboekhandel.be - www.brugseboekhandel.be
Maandag tot zaterdag open van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u30

Computerkliniek
Callebert Design
Callebert staat al jaren bekend om hun neus voor design.
1000 m2 op en top design voor het hele huis, van living,
keuken, tuin tot kinderkamer. Ook moderne kledij, juwelen
en het perfecte geschenk vind je bij Callebert.
Bij afgifte van de bon achteraan dit boekje krijg je een
iittala kivi sfeerlicht twv 18,90 bij aankoop vanaf 100 euro.
Wollestraat 25 - 8000 Brugge – 050 33 50 61
info@callebert.be - www.callebert.be
Maandag tot zaterdag open van 10u tot 18u

Bij de Computerkliniek geven wij het antwoord op je
computervragen en lossen we computerproblemen op!
Elke klant geniet bij ons van een persoonlijke service en mooi
aanbod aan computers en diensten . In eigen atelier, toonzaal
en aan huis.
Krijg 5% korting bij aankoop van een nieuwe computer
of laptop. Kies je voor een nieuwe aankoop met
voorinstallatie (Basis of Basis+) dan ontvang je een
gratis Anti-Virus pakket twv 25 euro, zo ben je voor 1 jaar
lang en voor 1 gebruiker beveiligd tegen de gevaren van
het internet. Op onze diensten geven wij geen korting,
kortingen zijn niet cumuleerbaar en niet voor BTWplichtigen.
Nijverheidsstraat 100 bus 1 – 8310 Assebroek – 050 49 12 22
info@computerkliniek.be - www.computerkliniek.be
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag open van 13u30 tot 18u30
Zaterdag open van 9u30 tot 12u30
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De Banier
‘Creëren, Spelen, Doen!’, dat is al 70 jaar de missie van
De Banier. Ben je creatief? De Banier heeft klassiek
knutselmateriaal, maar ook creatief materiaal dat je
elders niet gemakkelijk vindt. Zo zijn er heel wat
papiersoorten, stempels, kralen, verfsoorten… Wil je
voor jouw ukkepuk zelf iets naaien, breien of haken?
Of wil je graag sieraden in beton gieten, keramiek maken
of glas beschilderen? Dan moet je zeker binnenspringen
bij De Banier. De Banier organiseert geregeld workshops
voor kinderen en volwassenen. Bekijk het aanbod op onze
website of vraag naar de folder in onze winkel. De afgelopen
jaren specialiseerde De Banier zich ook in spellen. Het begon
met circusmateriaal en buitenspeelgoed, maar er kwam
steeds meer bij. De Banier Brugge: een prima adres voor
leuke cadeautjes!
Bij afgifte van de bon achteraan dit boekje krijg je
een eenmalige korting van 5 euro, bij een aankoop
van minimum 25 euro. Niet geldig bij aankoop van
Chirokleren en Chiroproducten.
Katelijnestraat 67 – 8000 Brugge – 050 33 86 51
debanier@debanier.be – www.debanier.be
Maandag tot zaterdag open van 9u30 tot 13u en van 13u30 tot 18u

De Reyghere Boekhandel
Boekhandel De Reyghere is Vlaanderens oudste boekhandel,
maar nog steeds "the place to be" voor jong en oud als
het om boeken gaat. Wat niet in huis is zullen wij met een
glimlach voor u bestellen. Dit kan ook via onze website www.
dereyghere.be . Hou ook onze activiteiten in de gaten waar u
steeds met andere lezers en auteurs in contact kunt komen.
Krijg een korting van 5% op algemene boeken (geen pers,
wetenschappelijke of schoolboeken)

De Schacht
Sinds 1976 dé speciaalzaak in West-Vlaanderen voor
schilderen en tekenen, technische tekenaars, maquette
bouwers, bureel- en schoolmateriaal. Je vindt er een
uitgebreid assortiment aan schrijfwaren, vulpennen,
balpennen, rollers, potloden en vulpotloden.
Krijg 10% korting op artikelen. Niet geldig op fotokopies,
niet cumuleerbaar met andere kortingen.
Katelijnestraat 49 - 8000 Brugge - 050 33 44 24
pascal@de-schacht.be - www.de-schacht.be
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag open van 9u30 tot 12u30 en
van 13u tot 18u, zaterdag open van 10u tot 17u30
Schoolvakanties: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag open van
10u tot 12u30 en van 13u tot 17u30, zaterdag open van 10u tot 17u30

De Striep
De Striep is een speciaalzaak voor stripverhalen. Je vindt er
strips in het Nederlands, Frans of Engels. Er worden zowel
nieuwe als tweedehands strips verkocht en er is ook een
grote afdeling nieuwe strips die in promotie staan. Bij De
Striep kopen ze ook tweedehands strips op. Je vindt er de
grootste keuze aan strips in Vlaanderen en Nederland.
Krijg 10% korting op alle niet afgeprijsde strips.
Katelijnestraat 42 – 8000 Brugge – 050 33 71 12
info@destriep.be – www.striepclub.be
Maandag open van 13u30 tot 19u
Dinsdag tot zaterdag open van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 19u
Eerste zondag van de maand open van 14u tot 18u

Markt 12 – 8000 Brugge – 050 33 34 03
klantendienst@dereyghere.be - www.dereyghere.be
Maandag tot zaterdag van 9u tot 18u
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Kingpin
Hoet Optiek
Hoet, opticiens van vader op zoon en dochter, reeds 6
generaties lang. Sinds 1945 gevestigd in de Vlamingstraat
19 te Brugge, door overgrootvader Leon Hoet opgericht.
Deze zaak was één van de eerste optiekzaken in België
die zich profileerde door het brengen van exclusieve
designercollecties. Logisch dat vandaag de ganse
Theo-collectie en het eigen label bepalend zijn in het
assortiment. Daarnaast worden echter ook andere collecties
aangeboden, zolang ze maar een “ziel” hebben die
beantwoordt aan de visie van de zaak.
Krijg bij aankoop van een nieuw montuur (optisch of
zonnebril) een unieke eigen ontworpen brilhouder.
Vlamingstraat 19 – 8000 Brugge – 050 33 50 02
brugge@hoet.eu – www.hoet-optiek.be
Maandag tot en met vrijdag open van 9u tot 18u30
Zaterdag open van 9u tot 18u

Tattoo Kingpin is een gevestigde waarde in de wereld van
tattoo en piercing en door onze ervaring en kwaliteit winnen
wij het vertrouwen van vele mensen. Kom vrijblijvend langs
en wij maken van jouw idee de tattoo die bij jou past.
Krijg 10€ korting bij het plaatsen van een piercing.
Philipstockstraat 26 – 8000 Brugge - 050 37 64 80
king.pin@telenet.be - www.Kingpin.be
Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en
zaterdag open van 10u tot 19u
Donderdag open van 13u30 tot 19u

Letters in Steen - Maud Bekaert
Maud Bekaert vereeuwigt met hamer en beitel letters in
steen. In haar atelier werkt ze op maat en in haar winkel
verkoopt ze unieke geschenkstenen.
Krijg 10% korting in de winkel van Maud Bekaert
(opgelet: niet voor opdrachtwerk).

Hoorcentrum AudioComfort
Bij Hoorcentrum AudioComfort kan je terecht voor alles met
betrekking tot uw oren. Dit gaat van hoortoestellen, een
gratis hoortest, zwemdopjes, gehoorbescherming, batterijen,
onderhoudsproducten, draadloze TV-sets, tot telefoons en
andere hulpmiddelen met extra versterking! Iedereens is van
harte welkom.
Krijg 10% korting op gehoorbescherming of 1 jaar gratis
batterijen bij aankoop van een hoortoestel. Deze korting
is niet cumuleerbaar met andere acties.
Gistelsesteenweg 550 - 8200 Sint-Andries - 050 70 79 77
hans@audiocomfort.be - www.audiocomfort.be
Enkel op afspraak

Sint-Clarastraat 40 – 8000 Brugge – 0475 269 558
maud@maudbekaert.be - www.maudbekaert.be
Vrijdag open van 10u tot 12u en van 14u tot 18u
Zaterdag open van 10u tot 13u

Madsen
Madsen is een nieuwkuis en wasserij. Ze reinigen alle
kledij, home-textiel (gordijnen, tapijten, dekens, donsdekens, tuinkussens en zetelkussens), hemdenpakket,
lakens, tafellinnen, trouwkledij, daim- en leder.
Daarnaast doen ze ook herstellingen aan kledij
en kunnen ze borduren en labelen.
Krijg 10% korting op alle diensten (behalve retouches).
Monnikenwerve 94-96 - 8000 Brugge - 050 32 07 36
info@madsen.be - www.madsen.be
Maandag tot vrijdag open van 8u tot 12u en van 13u30 tot 18u
Zaterdag open van 9u tot 12u
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Olleke
Olleke is een winkel voor verzamelaars van replica's,
toverstokken, kledij van Harry Potter, Fantastic Beasts, Game
of Thrones, The Hobbit, Lord of the Rings, Flash en Stranger
Things, Funko. Wie niet kan langskomen, kan op deze site
online bestellen.
Krijg 10% korting op alles in de winkel behalve
cadeaubonnen en promoties.
Wijngaardstraat 12 - 8000 Brugge - 050 96 98 97
info@olleke.be - www.desprookjeswinkel.be
Maandag tot vrijdag open van 11u tot 17u
Zaterdag en zondag open van 11u tot 18u

Schoenmakerij Kadre
Bij schoenmakerij Kadre kan je terecht voor elke herstelling
van elke schoen. Verder kan je er ook terecht voor
accessoires zoals veters, riemen, batterijen, horloge
batterijen, horloge bandjes. Ook uw sleutels kunnen er
bijgemaakt worden.
Krijg op alle herstellingen 5% korting op vertoon van het
pasje vóór het bedrag in de kassa wordt ingebracht.
Gistelsesteenweg 574 - 8200 Sint-Andries - 050 39 56 12
andredegier@skynet.be
Dinsdag tot vrijdag open van 9u tot 12u en van 14u tot 18u30
Zaterdag open van 08u30 tot 13u

Quality Copycenter
Quality Copycenter is een goed geolied bedrijf met meer
dan 20 jaar ervaring in drukwerk. Bij ons ben je zeker
van kwaliteit, service en klantvriendelijkheid. Bij al ons
drukwerk besteden we steeds aandacht aan het ontwerp,
de uitvoering, de afwerking én de dienstverlening. We
zijn pas tevreden als jij dat ook bent! Daarnaast kan je in de
winkel ook terecht voor planafdrukken, printen en inbinden
van cursussen, schoolbenodigdheden, wenskaarten, tekenen knutselmateriaal. Kom ook langs voor een origineel of
uniek cadeautje of handgemaakte decoratie zoals vaasjes,
opbergpotjes, theelichthoudertjes…
Krijg 5% korting op zwart/wit kopieën, 10% op kleurkopieën
en 10% op planafdruk (kleur & zwart/wit).
Koetelwijk 9 a - 8000 Brugge - 050 344 522
info@qualitycopycenter.be - www.qualitycopycenter.be
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
open van 10u tot 12u en van 14u30 tot 18u
Woensdag open van 13u30 tot 18u
Zaterdag open van 10u tot 12u en van 13u30u tot 17u
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Stoffendoos
Bij Stoffendoos creëren ze sierdozen op maat, afgewerkt met
stof of papier en andere accessoires. Van het begin tot het
einde handgemaakt. Bij Stoffendoos kan je ook terecht voor
het volgen van workshops. Om een idee te hebben van de
activiteiten, neem gerust een kijkje op de website: www.
stoffendoos.be
Krijg OFWEL 10% korting op een aankoop, bestelling of het
volgen van een workshop, OFWEL een gratis vel sierpapier
(70x50cm per vel) bij een bezoek aan het atelier.
Parklaan 78 - 8200 Brugge - 0496 52 93 10
info@stoffendoos.be - www.stoffendoos.be
Iedere eerste vrijdag van de maand open van 10u tot 17u
Andere momenten op afspraak
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Wegwijzer
Wegwijzer vzw is een onafhankelijk reisinformatiecentrum
in Brugge. Wil je zelf je reis voorbereiden? Dan is
Wegwijzer de startplaats bij uitstek. Dankzij haar netwerk
van duizenden ervaren reizigers, kan Wegwijzer een schat
aan praktische reisverslagen aanbieden, zowel digitaal als
op papier. Op onze website www.wegwijzer.be vind je,
naast reisverslagen en logiesbeoordelingen, ook zoekertjes,
reisblogs, themadossiers en een forum. In de reisbib
(Beenhouwersstraat 9) kun je een uitgebreide collectie
reisverslagen, reisgidsen, kaarten en tijdschriftartikels
inkijken. Wegwijzer geeft ook vier keer per jaar het tijdschrift
‘Reiskrant’ uit. Verder begeleid het Wegwijzer-team jongeren
en jongerenverenigingen bij de organisatie van hun reis of
buitenlands kamp. Daarnaast is Wegwijzer organisator van de
jaarlijkse Reismarkt in de Stadshallen in Brugge. Ook hier staat
de formule ‘reizigers informeren reizigers’ centraal.
Krijg eenmalig een exemplaar van de ‘Reiskrant’,
het reistijdschrift van Wegwijzer.
Beenhouwersstraat 9 – 8000 Brugge – 050 33 75 88
info@wegwijzer.be – www.wegwijzer.be
-Woensdag open van 14u tot 18u
Zaterdag open van 10u tot 18u

Xperience Center Brugge
Xperience Center Brugge is hét walhalla voor iedereen
die op zoek is naar een fantastische (multi)media-beleving.
Xperience Center Brugge is een ankerpunt waar u niet
enkel de nieuwste/trending producten (audio/TV/
multimedia/IT/foto/film) ontdekt, maar ook terecht
kunt voor professioneel advies en een uitstekende service.
Extra troef: de ruime gratis parking.
Krijg 10% korting op bepaalde TV’s, camera’s,
tablets, smartphones, computers, fotocamera’s,
homecinema,… Voor meer info over deze kortingen
en om te weten op welke toestellen deze kortingen
geldig zijn, kan je langsgaan in de winkel of het document
op www.xperience-brugge.be/doegoedpas bekijken.

Cultuur
Cultuurcentrum
Uitdagend circus, schitterende familievoorstellingen,
de nieuwste generatie dansmakers, beklijvende
concerten, interactieve rondleidingen, intrigerend
theater, fascinerende tentoonstellingen. Heel het jaar
door kun je bij Cultuurcentrum Brugge terecht voor
alles wat Brugge op cultureel vlak te bieden heeft.
Verken, ontdek en feest met ons mee!
Krijg aan de kassa 10% korting. Deze korting is geldig
voor maximaal 2 tickets per voorstelling uit ons eigen
programma van 2021. Bekijk ons aanbod op www.
ccbrugge.be of vraag aan de balie naar onze brochure.
Sint-Jakobsstraat 20 - 8000 Brugge - 050 44 30 60
www.ccbrugge.be - cultuurcentrum@brugge.be
Dinsdag tot vrijdag van 13u tot 17u

Museumshop
De museumshop biedt een rijk assortiment aan boeken,
cadeautjes, souvenirs aan. De moeite waard om eens te
bezoeken, met meer dan 1000 verschillende producten.
Bij afgifte van de bon achteraan dit boekje krijg je
10% korting in de museumshop.
Bij afgifte van de bon achteraan dit boekje krijg je
een gratis attentie in de museumshop.
Dijver 16 - 8000 Brugge 050 44 87 11
museumshop@brugge.be - www.visitbruges.be/nl/museumshop
Dinsdag tot zondag open van 10u tot 18u

Gistelse steenweg 356 - 8200 Brugge - 050 30 06 49
mail@xcb.be - www.xcb.be
Dinsdag tot zaterdag open van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u
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Musea Brugge
De Brugse museumcollectie blinkt uit in verscheidenheid.
Musea Brugge biedt een korting aan op de onderstaande
verborgen parels.
O.L.V. ter Potterie
Dit hospitaal gaat terug tot de 13de eeuw toen zusters
er pelgrims, reizigers en zieken verzorgden. De
museumcollectie telt een groot aantal drieluiken. Het
pronkstuk is echter de zilverkast met reliekhouders,
kandelaars en wijwatervaten.
Het huidige museum bevindt zich in de oude ziekenzaal. Je
vind er de eclectische collectie die de zusters in de loop der
eeuwen verzamelden. De oudste stukken gaan terug tot de
14de eeuw.
De kleine ziekenzaal van het hospitaal heeft, zoals gebruikelijk
in de middeleeuwen, een aanpalende kerk.
Sint-Janshuismolen
Van de molens die de Brugse stadsvesten sierden, staan er
vandaag nog vier exemplaren op de Kruisvest. De SintJanshuismolen behield zijn oorspronkelijke plaats en maalt
nog altijd graan. Het is de enige molen die je kan bezoeken.
Volkskundemuseum
In het Volkskundemuseum ontdek je het gewone dagelijkse
leven in Brugge in de 19e en begin 20e eeuw. Je komt
er in een oud klaslokaaltje, een oude apotheek, een
kleermakersatelier, een suikerbakkerij of kruidenier. Het lijkt
of de tijd stilstaat in deze gerestaureerde werkmanshuisjes.
In alle kamers is een schat aan oude voorwerpen te
vinden: tabaksproducten, kunstig gesneden pijpenkopjes,
bedevaartvaantjes, oude kinderspelletjes, koek- en
chocoladevormen. De zwarte kat Aristide is de mascotte
van het museum. Misschien komt onze kat langs je benen
spinnen, terwijl je geniet van een fris Brugs biertje in de
museumherberg.

Financien en
Verzekeringen

Ethias
Ethias verzekeringen is een verzekeraar met oog voor het
algemeen welzijn in onze samenleving. Ethias heeft een
uitgebreid gamma aan verzekeringsproducten voor zowel
gezinnen als bedrijven en Openbare Besturen. Ethias
wenst alle vrijwilligers en mantelzorgers een hart onder
de riem te steken en biedt een korting aan alle houders
van de Doe Goed Pas en hun inwonende gezinsleden en
dit op het gamma van hun particuliere verzekeringen.
Krijg 10% korting op alle nieuwe autoverzekeringen
en/of brandverzekeringen (eigenaar en huurder)
tijdens het 1ste verzekeringsjaar. Dit voordeel is geldig
bovenop de nationale promoties.
Rijselstraat 2A.2 – 8200 Sint-Michiels – 050 47 07 00
info.brugge@ethias.be – www.ethias.be/brugge
maak een afspraak of consulteer onze openingsuren
op www.ethias.be/brugge

Krijg 2 tickets voor de prijs van 1 voor O.L.V. der Potterie,
Sint-Janshuismolen en het Volkskundemuseum op
vertoon van je Doe Goed Pas.
Musea Brugge - 8000 Brugge - 050 44 87 43
www.museabrugge.be
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Organisaties en
Verenigingen

Boetiek Uniek (vzw Oranje)
Boetiek Uniek is de webshop van Oranje vzw.
Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden
van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare
doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking.
Tijdens de dagbestedingsateliers worden de Boetiek Uniekproducten gemaakt op artisanale wijze.
In Boetiek Uniek vind je unieke geschenken gemaakt
door unieke mensen. We bieden producten aan uit onze
verschillende ateliers: van creatieve geschenkjes in onze crea,
tot werken in opdracht in het semi-industrieel atelier.
De mogelijkheid bestaat ook om je geschenk een extra
persoonlijke toets mee te geven met een originele (cadeau)
verpakking, een gepersonaliseerde geschenkmand of een
bedrukking. Noteer je vraag zeker bij je bestelling en wij
gaan er mee aan de slag!
Krijg 10% korting bij je bestelling (je dient bij de
opmerkingen te vermelden dat je een Doe Goed Pas
hebt).
Brouwerijstraat 7 - 8340 Sijsele - 050 34 13 41
www.boetiek-uniek.be - boetiekuniek@oranje.be

Cadeau Blanc (vzw De Kade)
Op zoek naar een origineel cadeau? 'Cadeau Blanc' is het
antwoord. In onze winkel vind je producten die groeien
uit onze activiteiten. Daarnaast zijn er ook toffe dingen uit
Schrijfbaar en andere sociale voorzieningen te verkrijgen.
Er is ook een selectie aan producten uit Oxfam Wereldwinkel.
Cadeau Blanc in een initiatief van 't Wit Huis, een woonhuis
voor volwassenen met een meervoudige - visuele
beperking.
Bij afgifte van de bon achteraan dit boekje krijg
je 1 gratis wenskaart per aankoop van 10 euro.
Rijselsestraat 13 - 8210 Loppem – 050 28 82 49
cadeaublanc@de-kade.be - www.facebook.com/withuisloppem
www.hetwithuis.be
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag open van 10u tot 12u en
van 14u tot 17u

CM Brugge
Velen kennen CM vooral als terugbetaler van medische
kosten. Nochtans is CM meer dan een verzekeringsinstelling.
CM biedt haar leden ook een uitgebreid pakket diensten
en voordelen aan en is bovendien een dynamische sociale
beweging. CM gaat voor een gezonde samenleving
met levenskwaliteit voor iedereen. We organiseren heel
wat interessante infosessies en cursussen over de meest
uiteenlopende gezondheids- en welzijnsonderwerpen.
CM. Jouw gezondheidsfonds.
Krijg een korting van 5 euro op infosessies en cursussen
(niet van toepassing op webinars) , ook op maat van
vrijwilligers en mantelzorgers. Het aanbod is te vinden
onder www.cm.be/agenda.
Oude Burg 19 - 8000 Brugge - 050 44 03 88
www.cm.be - brugge@cm.be
Maandag, dinsdag, woensdag open van 8u30 tot 17u
Donderdag en vrijdag van 8u30 tot 12u
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Davidsfonds Brugge
St-Pieters-op-den-Dijk

Curando West
Binnen Curando West bieden wij verschillende plekken
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, van alles beleven
en ontspannen. 'Zet je bie' in woonzorgcentrum Westervier
en/of dagverzorgingscentrum Sparke Viers en maak het
mee gezellig! Heb je vragen over Cura Gezinszorg, Cura
Thuisverpleging, Centrum voor kortverblijf of ben je op
zoek naar een assistentiewoning? Ook hiervoor kan je bij ons
terecht!
Bij afgifte van de bon achteraan dit boekje krijg je een
rondleiding in het historisch stadspaleis Hof Bladelin
(Naaldenstraat 17, 8000 Brugge) op vrijdag 5 maart
2021 om 14u (max. 20 deelnemers). Graag vooraf
inschrijven via danny.goethals@curando.be (indien de
coronamaatregelingen dit toelaten)
Bij afgifte van de bon achteraan dit boekje krijg je een
gratis stuk taart en koffie in Cafetaria Altegaar, elke
maandag tussen 14u30 en 16u30. Bied je met jouw bon
aan in woonzorgcentrum Westervier, Speelpleinlaan
44, 8310 Sint Kruis (indien de coronamaatregelingen dit
toelaten)
Speelpleinlaan 44, 8310 Brugge – 050 36 86 36
www.curando.be - westervier@curando.be
Open van 14u -17u

We zijn een middelgrote cultuurfamilie die op regelmatige
basis samenkomt. Wat er op die samenkomsten zo allemaal te
beleven valt, kan je lezen op dfstpieters.brugseverenigingen.
be. Wat daar niet in staat, is dat wij die evenementen graag
aanvullen met een gemoedelijke babbel, graag vergezeld
van een glaasje en een hapje. Ons team staat garant voor een
puike organisatie op maat van onze leden. Daarom houden
we onze activiteiten laagdrempelig en persoonsgericht.
Dat alles zorgt ervoor dat de slagzin van het Davidsfonds
‘Cultuur beleef je samen’ heel sterk van toepassing is bij het
Davidsfonds Brugge Sint-Pieters-op-den-Dijk.
Bij afgifte van de bon achteraan dit boekje kan je één
activiteit bijwonen aan het tarief van Davidsfondslid.
Onze activiteiten staan open voor iedereen, maar de
leden genieten van een verminderde deelnameprijs. Die
prijs varieert naargelang de activiteit. De tarieven zijn
een paar weken voor de activiteit terug te vinden op onze
website.
Blankenbergse Steenweg 220 - 8000 Brugge - 0476 61 17 27
marc.rau@telenet.be - dfstpieters.brugseverenigingen.be

Het Huis afdeling Brugge
Het Huis is een neutrale bezoekruimte voor ouders,
grootouders en hun (klein)kinderen. Deze kinderen zijn
dikwijls de dupe van een ‘(v)echtscheiding’, verwaarlozing,
geweld, seksueel misbruik, … of hebben ouders die niet zo
‘stabiel’ zijn. Het Huis biedt de kinderen een veilige plek waar
het contact met de (groot)ouder hersteld kan worden.
Op afgesproken momenten uitleg over onze werking.
Een hapje en een drankje wordt dan aangeboden.
Dries 2A - 8310 Brugge - 0468 15 40 11
www.hethuis.be - christine.de.schagt@hethuis.be
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Kopje Troost
Kopje Troost is een plek voor iedereen die op zoek
is naar stilte in een tijd van lawaai, (te)veelheid,
drukte, woorden en vervreemding... Het is ook
een plek van lichtende schoonheid en eenvoud.
Bij afgifte van de bon achteraan dit boekje krijg
je 1 gratis huiskoffie of -thee.
Biskajerplein 3 - 8000 Brugge – 050 33.02.70
www.familiezorg-wvl.be/kopje_troost.aspx
info@familiezorg-wvl.be
Maandag tot en met vrijdag open van 13u30 tot 17u

Levenslijn Damme
Levenslijn Damme is een sport/culturele vereniging
die werkt voor het goede doel. In de schoot van
Levenslijn Damme werd wandelclub Levenslijnteam
Damme geboren. Ondertussen zijn we reeds 20
jaar actief in het Damse verenigingsleven. Al onze
opbrengsten gaan naar goede doelen.
Je kan gratis deelnemen aan onze 8
wandeltochten gespreid over het ganse jaar.
Kerkakker 3 – 8340 Sijsele – 0478 28 17 87
www.levenslijndamme.be - roger.snauwaert@skynet.be

Manna Kunsthuis
Manna Kunsthuis is een oase van rust en schoonheid
pal in het hart van Brugge. Je vindt er hedendaagse,
verstilde kunst, originele en betaalbare wenskaarten van
Uitgeverij Muurkranten, een selectie geschenkboeken
en creatieve, ambachtelijke geschenken. Een must voor
wie een mooie kaart of een kleinood zoekt.

Schrijfbaar (vzw De Kade)
Schrijfbaar is een winkeltje met een waaier aan artisanale
producten, van wenskaarten, kaarsen, sieraden tot
kunstwerken, gemaakt door volwassenen met een
Autismespectrumstoornis. Je kan er ook terecht voor
kopiewerk, inbindwerk, snijwerk, en zelfs gepersonaliseerd
zeefdrukwerk. Ben je in de buurt, aarzel dan niet en bezoek
onze winkel!
Bij afgifte van de bon achteraan dit boekje krijg je 1
gratis wenskaart per aankoop van 10 euro in Schrijfbaar.
Eernegemweg 17a - 8490 Snellegem – 050 27 07 17
www.schrijfbaar.be - www.facebook.com/schrijfbaar
Maandag tot donderdag open van 8u30 tot 16u30

S-Plus West-Vlaanderen
50+ en zin om nog meer van het leven te genieten?
Naast alle drukte doen waar jij zin in hebt? Nieuwe
mensen ontmoeten en samen plezier maken? Dan is
S-Plus zeker iets voor jou. Ontdek ons aanbod concerten,
dagtrips en reizen op www.s-plusvzw.be/activiteiten
Krijg een korting van 15% op de niet-ledenprijs op alle
dagtrips, seniors@the movies, concerten en musicals
van ons aanbod in 2020.
Steenstraat 96, 8000 Brugge – 050 44 79 52
www.s-plusvzw.be - ellen.kimpe@s-plusvzw.be
Maandag tot en met donderdag open van 9u tot 16u,
vrijdag van 9u tot 11u30

Krijg een gratis wand of bureaukalender 2020,
zolang de voorraad strekt.
Heilige-Geeststraat 3, 8000 Brugge – 050 31 26 01
www.mannakunsthuis.be - mannakunsthuis@skynet.be
Maandag tot zaterdag open van 14u tot 18u
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Volksspelen Madeleine
We verhuren antieke en vintage volksspelen
voor teambuildings, familiefeesten en huwelijken.
Bij elk spel dat je huurt krijg je een steekkaart met
de achtergrond van het spel en de spelregels.
Krijg 20% korting op de huur van een spelpakket .
Willemijnendreef 20 – 8000 Brugge - 0472 986 691
www.volksspelenbrugge.be - bert.vertommen@gmail.com
Enkel op afspraak

YOT
Yot is een labo voor levensbeschouwing en ruimte
voor perspectief. Als organisatie willen we beweging
brengen op het domein van zingeving en spiritualiteit.
Het is die oude en open traditie die ons inspireert tot
vernieuwing en oproept om bij te dragen aan een
warmere en meer rechtvaardige samenleving.

Niemand kan
alles doen,
maar allen
kunnen we
iets doen.

Bij afgifte van de bon achteraan dit boekje ontvang
je een gratis koffie, chocomelk of thee in Magda's
Koffiebar in de Magdalenakerk.
Heilige-Magdalenakerk (aan het Astridpark)
Schaarstraat 8000 Brugge – 050 33 68 18
www.yot.be - info@yot.be
Open van 13u tot 17u
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Bedankt!
voor jullie enthousiasme
en onbaatzuchtige inzet.

JE DIENT DEZE BONNEN TELKENS SAMEN
MET JE DOE GOED PAS 2020 AAN TE BIEDEN,
de handelaar of organisatie kan de korting
niet toekennen wanneer enkel de bon
of enkel de pas wordt aangeboden.

Carlito's
Bij afgifte van deze bon krijg je na
de lunch een gratis espresso koffie.

Dit is enkel geldig tussen 12u tot 14u.
Hoogstraat 21, 8000 Brugge
050 49 00 75
info@carlitos.be
www.carlitos.be

Lago Olympia
Kom eenmalig gratis zwemmen bij LAGO
Brugge Olympia, enkel bij afgifte van de
bon achteraan dit boekje en op vertoon
van je Doe Goed Pas!

Aanbod is slechts geldig voor 1 persoon en
niet cumuleerbaar met andere acties en slechts
1 keer te gebruiken. Geldig tot 1 juli 2021.
OPGELET: vanaf dit jaar moet je steeds online
reserveren via www.lagobrugge.be
Doornstraat 110, 8200 Brugge
050 67 28 70
olympia@lago.be
www.lago.be/brugge

Callebert Design
Chocolaterie Sukerbuyc
Bij afgifte van deze bon krijg
je eenmalig 10 % korting.
Katelijnestraat 5, 8000 Brugge
050 33 08 87
info@sukerbuyc.be
www.sukerbuyc.be

Bij afgifte van deze bon krijg je een iittala kivi
sfeerlicht twv 18,90 bij aankoop vanaf 100 euro.
Wollestraat 25, 8000 Brugge
050 33 50 61
info@callebert.be
www.callebert.be

De Banier
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Boetiek Ruth

Bij afgifte van deze bon ontvang je
een eenmalige korting van -10%.

Bij afgifte van deze bon krijg je
eenmalig korting van 5 euro, bij
een aankoop van min. 25 euro.

Niet geldig op accessoires en in de solden.
Niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Niet geldig bij aankoop van
Chirokleren en Chiroproducten.

Sint-Jakobsstraat 55, 8000 Brugge
050 69 88 99
info@boetiekruth.be
www.boetiekruth.be

Katelijnestraat 67, 8000 Brugge
050 33 86 51
debanier@debanier.be
www.debanier.be
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Curando West
Museumshop
Bij afgifte van deze bon krijg je
10% korting in de museumshop.
Dijver 16, 8000 Brugge
050 44 87 11
museumshop@brugge.be
www.visitbruges.be/nl/museumshop

Bij afgifte van deze bon krijg je een rondleiding
in het historisch stadspaleis Hof Bladelin
(Naaldenstraat 17, 8000 Brugge) op vrijdag
5 maart 2021 om 14u (max. 20 deelnemers).

Enkel mogelijk als de corona-maatregelen
dit toelaten. Vooraf inschrijven via
danny.goethals@curando.be
Speelpleinlaan 44, 8310 Brugge
050 36 86 36
westervier@curando.be
www.curando.be

Curando West
Museumshop
Bij afgifte van deze bon krijg je een
gratis attentie in de museumshop.
Dijver 16, 8000 Brugge
050 44 87 11
museumshop@brugge.be
www.visitbruges.be/nl/museumshop

Cadeau Blanc
(vzw De Kade)
Bij afgifte van deze bon krijg je 1 gratis
wenskaart per aankoop van 10 euro.
Rijselsestraat 13, 8210 Loppem
050 28 82 49
Withuis.ho@de-kade.be
www.facebook.com/withuisloppem
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Bij afgifte van deze bon krijg je een gratis
stuk taart en koffie in Cafetaria Altegaar,
elke maandag tussen 14u30 en 16u30.

Enkel mogelijk als de corona-maatregelen
dit toelaten. Bied je met je bon aan in
woonzorgcentrum Westervier
Speelpleinlaan 44, 8310 Brugge
050 36 86 36
westervier@curando.be
www.curando.be

Davidsfonds Brugge
Sint-Pieters-op-den-Dijk
Bij afgifte van deze bon kan je één activiteit
bijwonen aan het tarief van een Davidsfondslid.

Iedereen kan deelnemen, maar leden genieten van
een verminderde deelnameprijs. De prijs varieert en
staan paar weken voor de activiteit op de website.
Blankenbergse Steenweg 220, 8000 Brugge
0476 61 17 27
marc.rau@telenet.be
dfstpieters.brugseverenigingen.be
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NOTITIES

Kopje Troost
Bij afgifte van deze bon krijg je
1 gratis huiskoffie of -thee.
Biskajerplein 3, 8000 Brugge
050 33.02.70
www.familiezorg-wvl.be/kopje_troost.aspx
info@familiezorg-wvl.be

Schrijfbaar (vzw De Kade)
Bij afgifte van deze bon krijg je 1 gratis
wenskaart per aankoop van 10 euro .
Eernegemweg 17a, 8490 Snellegem
050 27 07 17
www.schrijfbaar.be
www.facebook.com/schrijfbaar

Yot
Bij afgifte van deze bon ontvang je
een gratis koffie, chocomelk of thee
in Magda’s koffiebar in de Magdalenakerk.
Heilige-Magdalenakerk (aan het Astridpark)
Schaarstraat, 8000 Brugge
050 33 68 18
info@yot.be
www.yot.be
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Vrijwilligerscentrale Brugge
050 44 82 22 • vrijwilligerscentrale@brugge.be

