
 

Vast programma 

 

Maandag  

14.00 u. Creatief Atelier 

Dinsdag  

9.30 u.  Wandelen (afspraak aan de kerk) 

14.00 u. Open terras 

Woensdag    

09.30 u. 80-plus aan huis 

14 uur Petanque 

14.00 u. 80-plus aan huis 

Donderdag  

09.30 u. Turnen met Didier 

13.30 u. Biljart 

14.00 u. Open terras 

19 uur Core Stability 

Vrijdag  

14.00 u. Petanque 

14.00 u. Open terras 

Voorwoord 

Ondertussen zijn we een fase verder in het coronaverhaal. Van de 

lockdown gingen we over naar heropstart.  Waar we tijdens de lockdown  

binnen moesten blijven, kunnen we nu terug  buitenkomen.  

De dienstencentra openen onder voorwaarden: alleen op afspraak; een 

mondmasker is verplicht en de bar blijft alsnog gesloten.  

Kijk alvast naar ons zomerprogramma en kom samen met ons uit je kot? 

Nancy Lamote 
Centrumverantwoordelijke  Levensvreugde 



Beeldenroute Lissewege 
DINSDAG 14 JULI EN DINSDAG 11 AUGUSTUS  

TELKENS VAN 9.30—12 UUR. 

 

We bezichtigen samen de beelden van het witte dorp. 

Inschrijven is verplicht (15 plaatsen beschikbaar). 
Afspraak aan  de kerk Lissewege 

Hoe werken met HOPLR 

MAANDAG 27 JULI OM 14 UUR 

 

Tijdens de coronaperiode is gebleken hoe 
belangrijk het is digitaal verbonden te blijven. 
Hoplr is een digitaal sociaal netwerk voor de 
buren. 

Wij geven graag nog eens uitleg hoe je het kan 
gebruiken. 

ZOMERAANBOD VAN DE 

JEUGDWELZIJNSWERKER VOOR 

LISSEWEGE, ZWANKENDAMME EN 

ZEEBRUGGE 

Naam: Marloes Chalmet 

Misschien heb je mij al gezien, misschien nog niet? Sinds maart ben 

ik de nieuwe jeugdwelzijnswerker van Route 36 voor de zone 

Lissewege, Zwankendamme en Zeebrugge. Mijn collega’s van Route 

36 doen hetzelfde in Brugge, namelijk een leuke vrije tijd bieden 

aan jongeren en daarbij oog hebben voor hoe het met hen gaat!   

het zomer aanbod 
Op maandagmiddag vanaf 14u vind je me, met de bakfiets, enkele 
stoeltjes en muziek te Lissewege , Scharphoutstraat 42. 

De donderdagmiddag vanaf 14u vind je me, met de bakfiets, enkele 
stoeltjes en muziek in Zwankendamme, park/plein doornweg. 

Op woensdagmiddag  geef ik  een workshop in Zeebrugge en op 
vrijdag wordt het WUK open gehouden.  

Kom je me niet tegen en heb je me nodig? Dan kan je mij bereiken 

via deze kanalen: 

Gsm-nummer: 0478 66 37 65 

Facebook/Messenger: Marloes CAW jeugdwelzijnswerkster  

Hopelijk tot snel!  

Heropstart van de 
bibliotheek Lissewege 
Vanaf vrijdag 19 juni openen alle vestigingen van de 
Openbare Bibliotheek Brugge (met uitzondering van 
het bibpunt in het Huis van de Bruggeling) opnieuw 
hun deuren. Dit na een korte sluiting wegens een 
overstap naar een nieuw softwaresysteem. 
Bibliotheek Lissewege opent op zaterdag 20 juni om 
9.30  u.  

In alle bibliotheken gelden huisregels om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: een 
mondmasker wordt aangeraden, een winkelmandje 
en handontsmetting is verplicht, en de looprichting 
en afstandsregels moeten gerespecteerd worden. 
Ergens gaan zitten (om te lezen of te studeren) kan 
niet.  

Alle info vind je op brugge.bibliotheek.be. 

  

Openbare Bibliotheek Brugge 

Oude Pastoriestraat 5 

8380 Lissewege 

050 550171 

www.brugge.be/bibliotheek 

www.facebook.com/openbarebibliotheekbrugge  

@bibbrugge 

http://www.brugge.be/bibliotheek
https://www.facebook.com/openbarebibliotheekbrugge

