
PARKING 1 bereikbaar via:
Oude Oostendse Steenweg 93
8000 Brugge (Sint-Pieters)
(nabij restaurant/molen ‘Zandwegemolen’)

PARKING 2 bereikbaar via:
Ruddershove 4
8000 Brugge (Sint-Pieters)
(via centrale oprijlaan ziekenhuis AZ Sint-Jan)

met het openbaar vervoer:
bus 13: Station - centrum (Markt) - AZ Sint-Jan
bus 23: Brugge - Waggelwater - Blauwe Toren
bus 31: Brugge - Wenduine - De Haan
bus 35: Brugge - Houtave - Oostende

Sociaal medisch park Molenerf
Ruddershove 4, 8000 Brugge

www.ocmw-brugge.be

v.u. H
. Parrein, Ruddershove 4 - 8000 Brugge

ZONDAG 6 OKTOBER
VAN 10 TOT 17U

Bezoek onze centrale keuken Ruddersstove, 
kinderdagverblijf De Blauwe Lelie, atelier technische
dienst en de OCMW hoofdzetel



OCMW Brugge, een deur zonder drempel
Tijdens Open Bedrijvendag op zondag 6 oktober zet het OCMW uitzonderlijk de deuren 
open van haar centrale keuken Ruddersstove, het kinderdagverblijf De Blauwe Lelie 
en het atelier technische dienst. In de kleurrijke hoofdzetel kan de bezoeker de talrijke 
dienstverleningen van het OCMW ontdekken.
Al deze gebouwen zijn centraal gevestigd op de OCMW-site ‘Molenerf’. 
Een wandelparcours leidt u doorheen de verschillende gebouwen.

CENTRALE KEUKEN RUDDERSSTOVE

De centrale keuken van het OCMW staat 
in voor de dagelijkse toelevering van alle 
maaltijden voor de woonzorgcentra, 
dagverzorgingcentra, dienstencentra én 
de dienst Maaltijden-aan-Huis.
Alles samen produceert Ruddersstove 
meer dan 700.000 maaltijden per jaar!
Tijdens de rondleiding neem je een kijk 
achter de schermen van één van de 
grootste keukens van Brugge.

ATELIER TECHNISCHE DIENST          
                                                                           

Tijdens de wandeling doorheen dit 
gebouw neem je onder andere een kijkje 
in de schrijnwerkerij. 
Vervolgens bezoek je de lokalen van de 
verenging WOK. Hun atelierwerking  
bestaat uit: het semi-industrieel atelier 
(kartonnage, inpak en plasti�ceren), het 
houtatelier (herstellen stoelen, meubilair 
e.d.) en het stoelvlechtatelier. 
Tenslotte is er een voorstelling van de 
verschillende bouwprojecten die het 
OCMW momenteel realiseert.                           

KINDERDAGVERBLIJF DE BLAUWE LELIE

Het kinderdagverblijf voorziet in de opvang van 
kinderen tot ongeveer 3 jaar die nog niet naar de 
basisschool gaan en in buitenschoolse opvang 
tot 6 jaar. De Blauwe Lelie vangt tevens kinderen 
op met een zorgbehoefte. Het kinderdagverblijf 
is kindvriendelijk ingericht en voorzien van veel 
speelmogelijkheden, aangepast aan de leeftijd 
van de kinderen. Ontdek deze kleurrijke 
kinderwereld (inclusief kinderanimatie!) tijdens 
Open Bedrijvendag!

HOOFDZETEL OCMW

Hier kun je een kijkje nemen 
in de �tnessruimte die het 
OCMW ter beschikking stelt 
voor haar personeelsleden. 
Op de 1e verdieping worden 
de talrijke dienstverleningen 
van het OCMW voorgesteld. 
Al deze indrukken kunnen 
nadien worden doorgespoeld 
met een gratis drankje in de 
bezoekerscafetaria.

Buslijnen 23, 31 en 35
halte Kapelleke, nabij de ‘Zandwegemolen’

Buslijnen 13 of 23
halte OCMW / AZ Sint-Jan

PARKING 1: atelier Technische dienst
via Oude Oostendse Steenweg 93

PARKING 2: Ruddershove 4
via centrale oprijlaan AZ Sint-JanBezoek ons ook op Facebook!

KINDERDAGVERBLIJF KNUFFEL
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