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’t Is weer tijd voor
Sint-Kruis Kermis !
Na twee jaar is er op 17 en 18 september weer een volwaardige Sint-Kruis Kermis. Het
Feestcomité Sint-Kruis heeft samen met de plaatselijke Unizo-afdeling en met de steun van de
lokale handelaars en horecazaken een mooi feestprogramma samengesteld. Dank gaat naar de
Stad Brugge en de Nationale Loterij voor hun steun. En natuurlijk ook een dikke merci aan alle
verenigingen, hobbyisten, kunstenaars, attracties en acts die onze kermis kleurrijker en toffer
maken dan ooit tevoren!
Ook een woordje van dank gaat naar alle Brugse stadsdiensten, de Lokale Politie Brugge en de
brandweerpost Brugge van de Hulpverleningszone 1 voor hun medewerking.
Aan het succesconcept wordt ook dit jaar niet geraakt en mag je je als afsluiter van de Brugse
evenementenzomer verwachten aan een tweedaagse rommelmarkt, Sint-Kruis Swingt met
als topact partyband Geena & The Lisa’s en aansluitend een vuurwerk met live muziek
van de Koninklijke Speelschaar SFX op zaterdagavond en de gekende Straatfeesten in de
Moerkerkse Steenweg op zondagnamiddag. In dit boekje prijken alle details. Aanvullingen zijn
te vinden op onze webstek www.sint-kruis.be en ook op de Facebookpagina SintKruisKermis
lees je regelmatig nieuws.

Samenstelling
Feestcomité St-Kruis
Michaël Bossuyt (erevoorzitter), Séraphin Boúúaert (voorzitter),
Timothy Inghelbrecht (secretaris), Guy Rogissart (penningmeester),
Marc Rogissart, Nathalie Vanhaerens, Paul Jonckheere, Matthieu Ottevaere,
Willy De Queecker, Rudi De Windt, Marc Provoost, Magda Vinck en Angelo
Sarrazin.
Steun Sint-Kruis Kermis !
Niet alleen handelaars of bedrijven kunnen Sint-Kruis Kermis steunen, ook
particulieren. Een financiële steun, hoe klein ook, is meer dan welkom om dit
topevenement levendig te houden. Storten kan op rekeningnummer
BE84 0680 8676 0059 van het Feestcomité Sint-Kruis.
Wie liever de handen uit de mouwen steekt, kan zich aanmelden als vrijwilliger
door een mail te sturen naar sintkruiskermis@telenet.be.

www.basisschoolmozaiek.be
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alexander laloo I 0475 39 84 29
boogschutterslaan 48 I 8310 sint-kruis

BRUGGE ST.-KRUIS
Moerkerkse Steenweg 211-213
express@gmail.com

Open 7 / 7 • 7.00 - 20.00
OPEN op
ZON- & FEESTDAGEN
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tot en met 21 september

Septemberfoor op de Gemeentepleinen aan de kerk (Moerkerkse Steenweg &
Boogschutterslaan).

8u00-18u00

Rommelmarkt in de Boogschutterslaan en dreef naar sportterrein De Gulden Kamer.
Bistrant Gildenhuis zorgt voor de muzikale omlijsting met DJ Rhino.

16u00

Wandelconcert door de Koninklijke Harmonie Vermaak na Arbeid Koolkerke in de
centrumstraten en op de rommelmarkt. De harmonie vertrekt aan Café Santa Cruz,
Moerkerkse Steenweg.

18u00-22u00

‘Sint-Kruis Swingt!’ op het Gemeenteplein (grasplein voor de kerk, Moerkerkse Steenweg) met:

• 18u00

Voorprogramma coverband Perfect Match. Met deze coverband is het altijd feest. Men
speelt dansbare rocknummers van vroeger en nu. Pure ambiance !

• 20u00

Partyband GEENA & THE LISA’S.
Geena Lisa brengt 2 extra
zangeressen mee, die ook
van aanpakken weten. Een
opwindend trio dus, waarbij
je meteen weet wat je krijgt:
vocaal vuurwerk in een
spectaculaire show.
En mispak je niet: ongegeneerd grijpen ze naar het
internationale feestrepertoire.
Van Abba over Madonna tot
Lady Gaga. En ja hoor: ook stevige “mannensongs”.
Pop op zijn best, een vleugje potige rock, heel wat soul en zelfs niet bang van een dosis
Dance. Als het maar feest is. Met stijl en klasse.
Geena en haar bevallige Lisa’s laten zich op sleeptouw nemen door een top-partyband met
de allerbeste muzikanten, samen voor dit ene doel: Sint-Kruis Kermis doen exploderen.
Info: www.geenalisa.be/live-muziek

nv VYVEY
VERZEKERINGEN
William & Bart Vyvey
Alle maatschappijen
Steeds de beste service
Moerkerksesteenweg 613, 8310 St-Kruis
T 050 35 49 32 • GSM 0475 71 25 52

www.vyvey-nv.be
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21u30

Groots Live Muzikaal Vuurwerk op sportterrein De Gulden Kamer (ingang enkel via
Boogschutterslaan en Blauwkasteelweg). Dit jaar gaan we net als in 2018 voor vuurpijlen die
worden afgeschoten op live muziek. Het muzikale luik wordt verzorgd door de Koninklijke
Speelschaar S.F.X. uit Brugge, beter bekend als het muziek van de Frères. Die schreef een
speciaal muziekarrangement voor het 20 minuten durende feeërieke vuurwerkspektakel.
Een 60-tal muzikanten zullen live het beste van zichzelf geven terwijl honderden kleurrijke
vuurpijlen in de lucht worden geschoten. Een uniek spektakel dat je niet mag missen.
En niet onbelangrijk, gratis !

J. Delaplacestraat 20, Moerkerkse Steenweg 130 - 132
• Behang, verven, gordijnen, vloerbekleding, zonwering,
decoratie en nog veel meer...
• Eigen confectie atelier
Gesloten op zon-, maan en feestdagen
Di - Vrij: 09u00 - 12u00 & 13u30 - 18u00
Woe: 09u00 - 12u00 / Zaterdag tot 17u00

info@decoratieverplancke.be
www.decoratieverplancke.be

De familie Ronse heet u opnieuw van harte welkom
in onze vers-supermarkt
Brieversweg 225 • 8310 Brugge • 050.35.96.30
info@supermarktronse.be • www.supermarktronse.be • volg ons op facebook

Openingsuren

maandag › 13.00 tot 18.30
dinsdag tot vrijdag › 8.30 tot 18.30
zaterdag › 8.30 tot 18.00
zon- en feestdagen › 8.00 tot 12.30
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tot en met 21 september

Septemberfoor op de Gemeentepleinen aan de kerk (Moerkerkse Steenweg &
Boogschutterslaan).

08u00 - 18u00

Rommelmarkt in de Boogschutterslaan en dreef naar sportterrein De Gulden Kamer.

13u00 - 18u00

Mozaïek-speelstraat en kinderrommelmarkt in de Pastorieweg. (Org.: BS Mozaïek)

12u00 - 18u00

Sint-Kruis Kermis Straatfeest in de Moerkerkse Steenweg tussen de Kruispoort
en de Akkerstraat met:

• Straattheater.
• Katapultschieten in volledig beveiligde schietstand door het Gamekeeper Pro-shot
Team Roeselare. De begeleiding gebeurt door meervoudige Belgische kampioenen en de
deelneemster aan de halve finale van Belgium’s Got Talent 2019.
• Vzw Beestjes in Nesten. Deze vereniging zorgt voor een financiële tussenkomst van
dierenartsenfacturen bij mensen met een beperkt inkomen en waarvan de diagnose
levensbedreigend is.
• Freinet Kindcentrum De Tandem en Freinet Context: infostand en gekke fietsen thv de
rotonde aan de kerk.
• Curando West stelt zich voor (woonzorgcentrum, centrum voor dagverzorging,
thuisverpleging, gezinszorg, nachtzorg, groep assistentiewoningen, lokaal dienstencentrum).
• Vzw EOTB. Deze organisatie helpt kansarme gezinnen in Brugge. Zo richt ze voor hen een
sinterklaasfeest in. Om hiervoor geld in het laatje te brengen lieten ze een biertje maken.
• Kat Zoekt Thuis vzw geeft zwerfkatten en ongewenste katten een nieuwe kans.
• Fietsbieb. Uitlenen van kinderfietsen aan 20 euro per jaar.
• Oh my Boppers. Personaliseren van goodies & kindergrime.

Advertentie 132 X 64_Naamkaartje/print 28/06/16 20:12 Pagina 1

H OM A R D de F E R N A N D
afhaalkreeft Belle-Vue

Topmenu thuis zonder kookstress?
Haal een kraakvers bereide kreeft Belle-Vue af.
De perfecte verwennerij voor fijnproevers.
Compleet met fris slaatje en knapperig brood.
5 0 0 gr: €2 6 ,0 0
DAGPRIJS
7 0 0 gr: €3
3 ,0
Afhaalkreeft bestellen?

tus s en 11. 30 en 14. 00 uur en tus s en 18. 00 en 20. 30

Afhalen na 30 minuten
Bel 0479 13 33 19 of www.homarddefernand.be
Breidelstraat 2 4 , Brugge
woensdag gesloten

OPENPOORTDAGEN
24-25 september 2022

Maalsesteenweg 42 | Sint-Kruis Brugge
www.holstra.be
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Cre-Vi. Zelfontworpen wenskaarten.
Fransy Dereere toont allerhande naaicreaties.
Babs Alu-art. Sieraden in aluminium en steen.
Naai-, brei- en haakcreaties voor groot en klein van Irene Desmidt.
Jeanine Ruiter creëert sieraden.
Dostiens. Handmade kaarsen, stokjes diffusers en melts.
Leonaparelshop. Smelten van glas om juwelen van te maken en haken van sjaals.
Het Comité voor Initiatief Brugge, bekend van onder andere de Brugge Tripel Dagen,
de zomerse boekenmarkten en de oudejaarsavondviering ‘Brugge Feest!’ neemt voor de
eerste keer deel aan Sint-Kruis Kermis. Ze laten je gratis deelnemen aan een selectie oude
volksspelen. Amusement gegarandeerd voor jong en oud !
Luc Goegebeur met discobar, live accordeon en zang.
Damiaanactie. Info en verkoop gadgets.
Hugs with Tails vzw. Deze vzw zet zich in voor het welzijn van onze huisdieren. Door
begeleiding in opvoeding, bemiddeling bij herplaatsing en dierenvoedselbank in Gent.
Royal Golden Wings (modelbouw vliegtuigen).
Vzw Kantcentrum toont kloskant en naaldkant.
Dierenrechtenorganisatie GAIA vzw is te gast met de Catmobil. Men informeert over de
verplichte sterilisatie van huiskatten.
Beeldend kunstenaar Gudrun de Vlam toont beelden in brons en Neolite.
Leen Watteeuw met pottendraaien van klein serviesgoed. Haar kleindochter is ook present
met zelfgemaakte armbandjes, ringetjes en kettingen.
Stripfestival Brugge.
CreaTiesje. Creaties van haken.
Socialistische vrouwenvereniging Viva la Vida.
Thuiszorgorganisatie Familiehulp.
Koninklijk Toneelgezelschap Reynaert promoot hun nieuwste productie.
Vrijetijdspunt, een initiatief van Oranje vzw die mensen met een (vermoeden van)
beperking een aangename vrije tijd bezorgt. Men pakt uit met een interactieve stand die
aantoont welke drempels en obstakels hun deelnemers dagelijks ondervinden.
RC Modeltrucks Brugge met een attractief parcours met telegeleide
modelbouwvrachtwagens.
Jeugdbrandweer Brugge met demonstraties. Er is ook een leuke doe-activiteit voor de
jongste bezoekertjes onder leiding van de jeugdbrandweerleden.
Damse Ruitershoeve met ponyritten en voorstelling van hun lessen.
Vzw Blauwe Kruis Brugge (dierenopvangcentrum).
N-VA Brugge.
That’s Nice, ambachtelijke druktechnieken gecombineerd met nieuwe toepassingen zoals
lasercutten. Handgemaakte prints en wenskaarten, houten kaartjes en design items.
Bijoux by becca (juwelen).
Gezinsbond Sint-Kruis stelt zich voor en draairad als attractie.
11e-22e FOS Open Scouting De Boekaniers.

Wonen en zorg, ook in jouw buurt.
Curando biedt zorg dicht bij huis:
Wonen en zorg, ook in jouw buurt.
• Westervier: woonzorgcentrum en kortverblijf
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• Sparke Viers: dagverzorging
• Cura thuisverpleging en gezinszorg
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44, 8310 Sint-Kruis
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Demo’s Japans zwaardvechten door ISSHIN DOTAI KENDO KAI BRUGGE VZW.
Vooruit Brugge.
Unicef Brugge met spelletjes rond kinderrechten & educatie en verkoop van gadgets.
Voetbalclub Dosko Sint-Kruis promoot jeugdwerking.
Speel- & Leerplek Skriewer uit Sint-Kruis is te gast en creëert een toffe speelzone.
Creatief spelen en leren. Dat is wat Skriewer doet. Iedere vakantie in onze Speelplek, op
een feestje bij jou thuis of op festivals over het hele land. Elk kind kan bij ons onbegrensd
onderzoeken, ontdekken en creëren. Ook ouders en professionelen kunnen bij ons terecht
voor speeladvies. We geven boeiende, creatieve en speelse vormingen in onze Leerplek.
Kom Skriewer ontdekken op Sint-Kruis Kermis !
Lokale Politie Brugge met rekruteringsstand.
Scents by faith (waxwarmers, geurberen, geurbloemen).
Vzw Clinidogs.
tZitemzo vzw (info- en dienstverlening rond kinder- en jongerenrechten). Men is met de
kinderrechtenmobiel van de partij met spelletjes en informatie over de rechten van kinderen
en jongeren.
Acteur Ivo Pauwels (Nonkel Jef) is van de partij. Hij stelt er zijn zelf geschreven biografie
met veel exclusieve foto’s voor. Hij signeert en je kan tevens met hem op de foto!
KSA Rooyghem stelt zich voor met o.a. sjorring en tokshop.
Verkoop op straat met kermisprijzen door de lokale handelaars.
Genieten van een natje en/of droogje op het terras van de plaatselijke horecazaken.
De Watertuin keramiek (handgemaakte schalen, borden en bloemen uit keramiek).
Kinderopvang Mariawende vzw is ook van de partij. Je kan er de kleurrijkste vliegers
maken en eendjes vissen. Men houdt een gezellig hoekje vrij om een flesje op te warmen,
borstvoeding te geven en je kindje te verschonen.
Vogelbescherming Vlaanderen vzw behartigt de belangen van alle inheemse wilde dieren
in het beleid op juridisch vlak en op het terrein.
Het West-Vlaams Regenbooghuis vzw. Deze vzw verdedigt de belangen en neemt
initiatieven die inspelen op de noden van de LGBTQ+-community.
Weight Watchers-coach Katrien met informatie en proevertjes.
Brugse Retro Tractoren Drivers (expo oldtimertractoren).
De Brugse Studentenfanfare Ad Omnes zorgt voor de muzikale ambiance.

UW LOKALE PARTNER IN DE BETERE ZONWERING
UW LOKALE PARTNER IN DE BETERE ZONWERING

BV SUNDESIGN De Wever
Polderstraat 2d
8310 Sint-Kruis Brugge
 050 84 02 09
info@sundesign.be
www.sundesign.be

ontwerp1.indd 1
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Uit
sympathie.
Bossuyt &
Lecluyse

Uit
sympathie.
Wouter
Bossuyt,

gemeenteraadslid
Stad Brugge

Wij verwelkomen jullie graag
in onze kinderdagverblijven( 0-2,5 jaar)
Ons Tuintje en Ons Huisje
Keizerstraat 14 St.Kruis - 050 35 99 47
en in ’t Speelhuis voor onze
voor-naschoolse/buitenschoolse opvang/
vakantieopvang/
Minihuis voor de allerkleinsten
Pastorieweg 19 St.Kruis - 050 37 28 65
Wij blijven open tijdens de zomervakantie
en bieden op aanvraag
ruime openingsuren aan van 6u tot 20u

KinderOpvang
MARIAWENDE

KDV Ons Tuintje - KDV Ons Huisje
BO ‘t Speelhuis

Kinderopvang Mariawende vzw
Keizerstraat 14A (zetel)
8310 Sint-Kruis Brugge
050 35 99 47
directie@ko-mariawende.be
ondernr. 0411611184

Wij geven kleur
aan je thuis
Atelier Verlynde
schilder- & decoratiewerken

Julius Dooghelaan 88, 8310 Sint-Kruis
0486 79 62 90 | info@verlynde.be
www.verlynde.be
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14u00 – ...

Bistrant Gildenhuis pakt uit met DJ Bossie, DJ Rhino en optredens van solozangeres Sandy,
coverbands Peter & The Gems en Dirty Laundrey.

14u00 - 15u45

Optreden van de band Mombasa King (Org.: Café De Schulle).

15u00

Optreden coverband Legacy met aansluitend dj-set van dj Gryp (Org.: Café Santa Cruz).

15u00 -17.30u

Optreden band Atmid
(...And The Monkey Is Dead). Bewandel onbetreden paden en creëer een eigen sound is
het motto van Coverband Atmid. Alle genres zijn welkom, als de songs maar dansbaar
zijn. Continu verbreedt Atmid zijn kleurenpalet en worden er muzikanten toegevoegd, om
vandaag met 9 muziekfanaten op het podium te staan. Van Pink Floyd over Johnny Cash en
Springsteen, naar Arcade Fire, Mumford & Sons en Billy Eilish. Elke keer opnieuw gaat Atmid
voor een dansfeest. Elk nummer net weer dat tikkeltje anders...
De unieke stemmen van Heleen
en Maxim blenden fenomenaal,
ondersteund door stomende
gitaren, drum, bass, toetsen,
Sax en een hyperkinetische
viool. Geen optreden is gelijk,
aangezien elk nummer weer
de aanzet is tot een jamsessie!
Expect the unexpected!
(Org.: Feestcomité Sint-Kruis)

De deelnemerslijst is
afgesloten op 15 augustus.
Aanpassingen en
aanvullingen zijn te vinden
op onze Facebookpagina
SintKruisKermis.

ROESELARE • BRUGGE • KUURNE
EN ONLINE OP WWW.DELEYE.BE

+900
NIEUWE EN BIJNA -NIEUWE

WAGENS
AAN ZEER SCHERPE PRIJZEN

KONING ALBERT I LAAN 84 - 8200 BRUGGE
050/40.61.70 - www.myCar.be - info@mycar.be

straatanimatie
kermiszondag 18.09.2022
In de Moerkerkse Steenweg is er de hele namiddag van 13u tot 18u non-stop animatie
voor jong & oud in het kader van het ST-KRUIS KERMIS STRAATFEEST met o.a.

HARLEY JR
Mensen wijzen, stoten elkaar aan, het stel is
in de buurt. Deze personages dragen maskers die nog het meest aan stripfiguren doen
denken. Dit tweetal heeft al menig lachsalvo
op hun naam staan. Ze zijn onderweg op
hun, in verhouding, veel te kleine motor. Het
reikt niet hoger dan de knie! Ze maken van
alles mee, steeds afhankelijk van wat er op
hun pad komt en waar het publiek ze toe
uitdaagt. Af en toe stappen ze af en spelen
ze een korte theater scene. Ze zijn ontwapenend, eigenzinnig en komisch tegelijk.
Een markant duo dat nooit ongemerkt zal passeren!

FIETS JE EIGEN SCHILDERIJ
Fiets je eigen schilderij in elkaar. Trap op de pedalen,
kies je kleuren en zie hoe die kleuren zich vermengen.
Trap sneller of langzamer, elke keer is het kunstwerk
weer anders. Het drogen van je schilderij doe je op de
‘droogfiets’. Een superleuke herinnering en souvenir
voor iedereen. Geen vieze handen en kleren, lekker
interactief en sportief.

JOLIE COULEUR
Deze creatievelinge tovert kindergezichtjes om
tot ware kunstwerkjes. Naast grime creëert ze
ook de gekste kapsels. De jongste bezoekertjes
moeten zeker even binnenlopen in haar kleurrijke
caravan.

FOU D’AMOUR
Fou d’amour vertelt het verhaal van een excentrieke
straatclown voor wie het spel der liefde geen
geheimen kent. Een playboy avant la lettre in het
personage van cupido. Deze amoureuze liefdesengel
dompelt je onder in de sfeer van de jaren twintig en
bezorgt je kriebels in de buik. Of deze kriebels door
de liefde of de lach komen, laten we jullie graag zelf
beleven.

SKRIEWER
Deze Speel- & Leerplek uit SintKruis is te gast en creëert een
leuke speelzone.

CREATOOL
Breng zeker een bezoek aan deze
creatieve stand. Creatool leert kinderen
op een leuke manier de basisprincipes
van techniek aan op een laagdrempelige
manier. Op Sint-Kruis Kermis met het
bouwen van een zeepkist. Spelenderwijs
bouwen, creëren, experimenteren,
samenwerken en probleemoplossend
denken.

STUDENTENFANFARE
AD OMNES
Eén van de ambiancemakers op kermiszondag wordt zonder twijfel de Brugse
studentenfanfare Ad Omnes. Deze muzikale
studenten weten een feestje te bouwen!

Zondagnamiddag 18/9

Jeugdbrandweer Brugge
demonstreert
Eén van de absolute blikvangers van Sint-Kruis Kermis dit jaar wordt de demostand van de
Jeugdbrandweer Brugge. De leden, superenthousiaste jongeren tussen 12 en 18 jaar, zullen
hun kunnen demonstreren.
Zo zullen zij tonen hoe je een frituurpan op de juiste manier blust en zijn er demo’s met
adembescherming. Kinderen die de demostand bezoeken zullen, onder begeleiding van
de jeugdleden, kunnen deelnemen aan een blusoefening. Er prijken ook een infostand en
brandweervoertuig (autopomp).
Bij de de Brugse Jeugdbrandweer, deel uitmakend van de Hulpverleningszone WestVlaanderen, leren jongeren de kneepjes van het vak. Hun opleiding bestaat uit leuke en
uitdagende oefeningen op maat. Met deze jeugdwerking wil het brandweerkorps Brugge
jongeren warm maken voor de job. Zij die uiteindelijk professioneel brandweerman of - vrouw
wil worden, kunnen door de vooropleiding sneller aan de slag.
Info: www.zone1.be

Bij regenweer kan de programmatie worden aangepast. Het Feestcomité Sint-Kruis kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke en/of materiale schade n.a.v. de
kermisactiviteiten.
Gelieve er rekening mee te houden dat tijdens het kermisweekend bepaalde straten parkeeren/of verkeersvrij worden gemaakt. Dit wordt duidelijk aangegeven met signalisatieborden. De
bewonersbrief met alle verkeersmaatregelen is te vinden op de website www.sint-kruis.be.
Het Feestcomité stelt oordopjes ter beschikking aan de festivalbar op het grasplein aan de
kerk. Ze zijn ter beschikking gesteld door de CM.

170

100

Spik & Spaak
Fietsenmaker

www.hippo.be

Jeroen Jacques
Ter Lo 35 • 8310 Sint-Kruis
G 0474 84 97 65 • www.spikenspaak.be

INDUSTRIE-TOTAAL
VB3509_3_TraenIndustries
Pathoekeweg File:
25A,
8000 Brugge
www.industrie-totaal.be

Om de afgesproken levertermijn te garanderen, vragen wij u
binnen de 6 uren uw goedkeuring te geven. Gelieve te letten
op ontwerp, afmeting, referentie kleuren, afwerking en
aantallen.

Akkerstraat 1
8310 St-Kruis

ok voor productie
niet ok

Kurt Lootens
Maalsesteenweg 427, 8310 St-Kruis
tuincentrum.brugge@aveve.be

Tot uw
dienst!

WILFRIED
DERMUL
ORGANISATIE & ADVIESBUREAU
BOEKINGSKANTOOR ARTIESTEN

wilfrieddermul@gmail.com 0475 91 35 62

BUTIKKERAMIK
KERAMIK
BUTIK
Moerkerkse Steenweg 82
8310 Sint-Kruis

www.butikkeramik.be
Moerkerkse
Steenweg 82
8310 Sint-Kruis
www.butikkeramik.be

Moerkerkse Steenweg 283 8310st-kruis
Telefoon en/of gsm: 0484 18 63 45
severinelaveyne@gmail.com

Moerkerksesteenweg 186, 8310 St-Kruis
Tel: 050 36 37 13

ZUIDERVAARTJE 3, SINT-KRUIS

De ideale locatie voor al uw evenementen!
Bar 7/7 open . iedereen welkom

www.horeca-totaal.be

ALLES VOOR HORECA & GROOTVERBRUIK

St.-Pietersgroenestraat 8/10 | 8000 Brugge
info@horeca-totaal.be | +32 (0)50 31 31 59
Ma - Vrijdag: 7h-17h30
Zaterdag 7h-13h - Zondag 9h-11h

Zandvoordeschorredijkstraat 26 | 8400 Oostende
info.oostende@horeca-totaal.be | +32 (0)59 33 02 14
Ma - Vrijdag: 7h30-17h30
Zaterdag 7h30-12h - Zondag 8h-11h

Moerkerksesteenweg 186, 8310 St-Kruis
Tel: 050 36 37 13

Boogschutterslaan 13
Sint-Kruis

at uit het woordmerk 'St Paulus' in
bolletje. De verhoudingen en het
especteerd worden.

te laten komen moet er rond het
en waarin geen tekst of andere
e ruimte rondom het logo bedraagt
logo (x).

1/2x

1/2x

x

x

1/2x

1/2x

Moerkerkse Steenweg 120, Sint-Kruis
t. 050 36 71 87

MYK

M0 Y0 K100

PANTONE

RGB

Pantone Black

R0 G0 B0

UIT SYMPATHIE
WEB
FOLIE
# 000000

Maalsesteenweg 44

Moerkerkse Steenweg 202
8310 Sint-Kruis • 050/355572
maandag tot vrijdag van
07u30 tot 14u30

Dakwerken
Sander Peere
0478/20 29 35

Moerkerkse Steenweg 247
8310 Sint-Kruis / Tel. 050 36 88 40

ROESELARE • BRUGGE • KUURNE
EN ONLINE OP WWW.DELEYE.BE

www.meulemanvastgoed.be
Tel. 050 68 52 75

Julius Delaplacestraat 20 &
Moerkerkse steenweg 130 - 132
TEL 050 36 25 95 - GSM 0494 52 67 97
info@decoratieverplancke.be
www.decoratieverplancke.be

School

Met een passie voor leerlingen
www.wijzijnmia.be
In hartje Sint-Kruis
www.wijzijnmia.be

lus

WERK EN
ONDERNEMEN

c u lt u u r

SLAGERĲ

Boekhandel

FLUPKE

ST·KRUIS

· COLPAERT ·

Moerkerkse Steenweg 28, St.-Kruis
Tel. 050 35 28 70

Moerkerkse Steenweg 147
8310 Sint-Kruis
050/350126

Dag-, week- en maandbladen
Lotto en loterij producten / Postpunt
Grote keuze New Bling juwelen / fantasie juwelen /
uurwerken en handtassen

Moerkerkse Steenweg 155
St.-Kruis - Tel. 050 67 53 57
Gesloten op zondag & maandag

Mateloos mooie damesmode

estaat uit het woordmerk 'St Paulus' in
het bolletje. De verhoudingen en het
gerespecteerd worden.

BRUGGE - KNOKKE

UIT SYMPATHIE

Boogschutterslaan 13
Sint-Kruis

050 37 37 57

1/2x

1/2x

0479 41 54 02
foreverhomebv@gmail.com
insta @foreverhomebyvalerie

Boogschutterslaan 42
8310 Sint-Kruis (Brugge)
tel. 050 35 25 24

Moerkerksesteenweg 188
Sint-Kruis
050 35 28 00

Wij verwelkomen jullie graag
in onze kinderdagverblijven( 0-2,5 jaar)
Ons Tuintje en Ons Huisje
Keizerstraat 14 St.Kruis - 050 35 99 47
en in ’t Speelhuis voor onze
voor-naschoolse/buitenschoolse opvang/
vakantieopvang/
Minihuis voor de allerkleinsten
Voelt goed aan elke kindervoet !

Moerkerkse Steenweg 195 Sint-Kruis - Brugge  050/68 47 68

Pastorieweg 19 St.Kruis - 050 37 28 65

Moerkerkse Steenweg
193
Wij blijven open tijdens de zomervakantie
8310 Sint-Kruisen bieden op aanvraag
ruime openingsuren aan van 6u tot 20u
Tel. 050 67 67 68

 http://www.bengelsenco.be / bengelsenco@skynet.be

KinderOpvang
MARIAWENDE

KDV Ons Tuintje - KDV Ons Huisje
BO ‘t Speelhuis

Kinderopvang Mariawende vzw
Keizerstraat 14A (zetel)
8310 Sint-Kruis Brugge
050 35 99 47
directie@ko-mariawende.be
ondernr. 0411611184

Apotheek
Vandenbroeke
Moerkerkse Steenweg 228
Sint-Kruis - Tel. 050 35 46 93

uit sympathie

UITVAARTCENTRUM

Bleyaert

050 35 18 46 | 24u/24u en 7/7 dagen

Moerkerkse Steenweg 95
8310 Sint- kruis
TEL 050 96 66 00

+200
BIJNA NIEUWE

WAGENS
AAN ZEER SCHERPE PRIJZEN

KONING ALBERT I LAAN 84 - 8200 BRUGGE
050/40.61.70 - www.myCar.be - info@mycar.be

Basisschool Mozaïek

Pastorieweg 4
8310 Sint-Kruis
www.basisschoolmozaiek.be

•
•
•
•

organisatie uitvaart van A tot Z
nabestaandenzorg
eigen rouwdrukwerk
eigen funerarium en aula

Moerkerksesteenweg 77, Sint-Kruis
Generaal Lemanlaan 156, Assebroek
Kardinaal Cardijnstraat 8, Sint-Andries
bleyaert@dela.be
www.uitvaartcentrum-bleyaert.be

TOTALE UITVERKOOP
EINDE LOOPBAAN

-20%

tot

-70%

Boogschutterslaan 42 . 8310 Sint-Kruis . 050 35 25 24

VANDEPITTE
LUC & SABINE
Uit sympathie

050 35 29 44

met dank aan de dienst
Lokale Economie Stad Brugge

Bernadette Melsens

Zaakvoerder

Moerkerksesteenweg 199, 8310 Sint-Kruis (Brugge)
BIBF 70180510
T 050 72 98 99 l F 050 72 98 96 l E info@lbm-boekhouding.be

Moerkerksesteenweg 189, Sint-Kruis
T 50 32 56 80 89
barbara.vanpoucke@belfius.be

Schoenmakerij
SAUNDERS

BRUGGE ST.-KRUIS
Moerkerkse Steenweg 211-213
express@gmail.com

Open 7 / 7 • 7.00 - 20.00

Vredestraat 57

Moerkerkse Steenweg 55 bus 1
8310 Sint-Kruis

050 35 05 56

TEL: 050/60 65 50
0476/ 54 68 22

TEL 050 60 65 50 • GSM 0476 54 68 22

OPEN op
ZON- & FEESTDAGEN
Meermaals per dag ter
plaatse gebakken!

Vers fruitsap

Kip aan ‘t spit

Bloemen

FOOR

Patricia Mellaerts
Katia Rotsaert
Wendy Beeckmans

Patricia Mellaerts • Katia Rotsaert
Wendy Beeckmans

Moerkerkse steenweg 154, 8310 Sint-Kruis
050 67 48 03 - 0498 50 93 58
www.kapsaloncizau.be / info@kapsaloncizau.be

Nieuwe locatie Sint-Kruis
vanaf 01/10/2022
Moerkerksesteenweg 131

OP DE
GEMEENTEPLEINEN
VAN ZATERDAG 17/09
T.E.M. WOENSDAG 21/09

LAATSTE UPDATES & NIEUWS
SINT-KRUIS.BE

SINTKRUISKERMIS

Zondagnamiddag 18/9

Nonkel Jef te gast !
Op zondagnamiddag is acteur Ivo Pauwels te gast op
Sint-Kruis Kermis. Iedereen kent hem ongetwijfeld als de
vloekende boer uit de VTM-serie Nonkel Jef. Als dit typetje
is hij van de partij en kan je met hem op de foto. Maar hij is
ook een krak in het imiteren van koning Boudewijn. Naast
Nonkel Jef spelen, vertolkte hij ook verschillende rollen in
televisieseries en schitterde hij in toneelproducties.
Tijdens Sint-Kruis Kermis stelt hij zijn zelfgeschreven
biografie ‘Dedju! Wat heb ik allemaal meegemaakt!’ voor.
Daarin vertelt hij zijn volledige levensverhaal. Het is een
boeiende, rijkelijk geïllustreerde publicatie geworden met
vele nooit eerder vertoonde foto’s uit zijn privéarchief.

Zaterdag 17 en zondag 18/9

Expo Werkgroep
Heemkunde Sint-Kruis
‘WIE WAS DA?’ Straten en pleinen genoemd naar
bijzondere lokale figuren uit Sint-Kruis.
Traditioneel organiseert de Heemkundige Kring Brugs Ommeland tijdens het kermisweekend
een expositie. Tweejaarlijks verzorgt Werkgroep Sint-Kruis die tentoonstelling, ditmaal over
straten die genoemd zijn naar bijzondere Sint-Kruizenaars. Zowel de historiek van de straat op
zich als de persoon naar wie die is genoemd, komen in de tentoonstelling uitvoerig aan bod.
De tentoonstelling loopt in De Zorge in
Sint-Kruis, nabij de rotonde (Moerkerkse
Steenweg194/196). Zij is doorlopend gratis
te bezoeken op zaterdag 17 september van
11.00 tot 18.00 uur en op kermiszondag 18
september van 10.00 tot 18.00 uur. Geleide
groepsbezoeken zijn nog mogelijk op
maandag- en dinsdagmorgen. Er zal ditmaal
uitzonderlijk geen boek over de expo te koop
zijn.

SPEEL- &
Ontdek onze Speelplek
Speelateliers op
woensdagnamiddag
(kleuter + 1ste lj.)

Vier jouw verjaardag
met een speelfeestje
(kleuter + 1ste
en 2de lj.)

Dampoortstraat 144
8310 Sint-Kruis
Meer info op onze website
www.skriewer.be

Speeldagen
in alle vakanties
(kleuter + 1ste lj.)

Vormingen
voor creatieve
ouders en
professionelen

{ ZATERDAG 17 SEPTEMBER • 21U30 • TERREINEN DE GULDEN KAMER}

MUZIKAAL VUURWERK
OP LIVE MUZIEK VAN

DE KONINKLIJKE SPEELSCHAAR
S.F.X (DE FRÈRES)
UIT BRUGGE
UNIEK IN DE REGIO • GRATIS TOEGANG

ORGANISATIE:

Kon. Speelschaar S. F. X.

