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Zomer van De Brug
Juli & augustus
Open huis
Ma-vrij: van 15u tot 22u
Za-zo: van 9u tot 22u
De Brug Centrum voor het Vrije Denken
Hauwerstraat 3A – 8000 Brugge
E zomervandebrug@vrijzinnigbrugge.be

www.zomervandebrug.be / www.vrijzinnigbrugge.be

 www.facebook.com/vrijzinnigbrugge     www.instagram.com/centrumvoorhetvrijedenken



Mensen ontmoeten, kletsen, discussiëren, 
genieten op onze locatie hartje Brugge? 
Kom dan naar ‘De Zomer van De Brug’!

In juli en augustus pakken we uit met een rijk 
gevuld zomerprogramma. 
Het gezellige binnenplein met ruim terras in 
het groen lonkt!

Ons huis is open op weekdagen van 15u 
tot 22u, op zaterdag en zondag van 9u tot 
22u. Dagelijks zijn er activiteiten. Check het 
programma via onze online kanalen, schrijf je 
in op onze e-nieuwsbrief (wordt deze zomer 
2-wekelijks uitgestuurd, normaal maandelijks) 
en wees welkom!   

Fusetea, homemade limonade, sangria 
& gingria, hugo en Bellini? Stella en Witte 
Zwaan van ‘t vat? Nachos deluxe en pizza? 
Zijn er werkelijk zoveel lekkere drankjes en 
hapjes te verkrijgen?! Via de websites vind je 
de uitgebreide menukaart  terug.

Met De Zomer van De Brug herintroduce-
ren we onze bruisende werking nadat het 
voorbije jaar de programmatie quasi moest 
worden stilgelegd.
Dit alles vanuit sociaal engagement en om 
mensen samen te brengen en te verbinden. 
Het project kadert in het beleid van de Stad 
Brugge, meer bepaald ‘Brugge draait om 
mensen’. In ons ontmoetingscentrum vinden 
buurtbewoners een warme en gezellige stek 
en iedereen is welkom.

Tot gauw! 

Jongerenwerkgroep VONCK 
& het bestuur van De Brug Centrum 
voor het Vrije Denken

ACTIVITEITEN

Maandag

FiloCafé
Filosoferen, nadenken over stellingen en dis-
cussiëren over dilemma’s.

2/08, 16u 
workshop � losoferen met kinderen 

Dinsdag
BabbelBox
Sprekers delen expertise en ervaringen over 
uiteenlopende onderwerpen. 

3/08, 19u30
Aan de toog met Conner Rousseau     

24/08, 16u 

Interactieve introductie van LEIF

Ook:
Dinsdagen 27/07, 
3/08, 10/08 en 
17/08, 13u30 - 
15u30: 
Yogalessen 

Woensdag
Gameday
Gezelligheid troef met gezelschapspellen 
spelen, schaken, kaarten,... 

11/08, 19u-22u 

Manillentoernooi

Donderdag
JukeBox
Hippe bands, muzikanten, zangers, karaoke, 
open mic-avond,…

22/07, 19u-21u
Optreden  � e Golden Mean

12/08, 19u-21u
Optreden Jasmine McGuinness

26/08, vanaf 19u30
Optredens Karavan + Maanbar 

Vrijdag
Jongerencafé
Vrijzinnig en jonck, dat geeft vonck! Maar alle 
leeftijden zijn welkom!
Happy hour van 18u tot 19u 

23/07, 20u
Comedy night 
27/08
DJ Lewis Arlo

Zaterdag 
Arty Party  
We brengen poëzie, artiesten maken live een
kunstwerk, en zo meer…
Koffi e & een boterkoek aan 3 euro vanaf 9u
1e 20 bezoekers krijgen een gratis boterkoek
Happy hour van 18u tot 19u

24/07, 11u-19u
Kunstenaar Viktor Vandenabeele live 

Zondag 
Familyday
Neem deel aan de uitgebreide brunch aan 25 
euro op zondag om 10u, met inschrijving ui-
terlijk vrijdag om 20u. Neem je kinderen mee, 
we voorzien animatie.   

29/08, 11u30-22u
Afsluitende familie-BBQ 

Dit is enkel een greep uit het aanbod, 
via onze digitale kanalen vind je het 

volledige programma. 

Ben je deze zomer jarig?! 
Lucky you: kom je verjaardag vieren in 
De Brug! Op je verjaardag, op vertoon 
van je identiteitskaart krijg je voor 15 
euro aan drankjes cadeau van De Brug!


