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kan spelen, sporten en 
van cultuur genieten
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Spelen in je buurt
SPEELKAART
• 130 speelpleinen

• 14 skateparken

• Gratis

→ → → jong.brugge.be/speelkaart

BUURTSPORT
• Maandag, woensdag en vrijdag op pleinen in Brugge

Spelen bij Kwibus
• Iedere vakantie van 7u30 tot 17u30

• €2,5 / halve dag

• Ook voor kinderen met een beperking

→ → → kwibus.brugge.be

Kinderopvang
• 0 — 12 jaar

• Voor en na school

• Tijdens de vakanties

→ → → kinderopvangbrugge.be

Spelen in een jeugdbeweging: 
KSA, Scouts, CHIRO...

• 6 — 16 jaar

• In het weekend: zaterdag of zondag

• Vanaf 14u tot 17u

• Je betaalt lidgeld (1x gratis proberen)

• Je bent verzekerd

• Je koopt een uniform

• CHIRO, FOS, KSA SCOUTS, JNM, muziekkoor
en knutselateliers

→ → → jong.brugge.be/verenigingen

Spelen in Brugge

Zomerkampen voor kinderen  
in de vakantie: dans, basket, voetbal...

• 3 — 12 jaar

• Iedere vakantie

• Spelen, tekenen, knutselen, sporten

→ → → jong.brugge.be



Sporten in Brugge

Sporten bij een club: 
voetbal, handbal, turnen, boksen...

 • Je krijgt les van trainers

 • Je bent verzekerd

 • In de week: vaste data en uren training

 • In het weekend: vaak wedstrijd

 • Gratis kleedkamer en douche

 • Sportkledij soms verplicht

 • Je betaalt lidgeld

Sporten zonder club:  
zwemmen, sporten…

 • Dit doe je zelf en zonder trainer

 • Geen verzekering

Hier kan jij gaan sporten:
→ → → brugge.be/integratie

Sportkampen voor kinderen  
in de vakantie: dans, basket, voetbal...

 • 4 — 16 jaar

 • Iedere vakantie

 • Omnisport kampen



Cultuur in Brugge

Hier ontdek je cultuur in Brugge:
→ → → ccbrugge.be → → → ticketsbrugge.be

→ → → brugge.bibliotheek.be → → → museabrugge.be

Gratis naar musea
 • Bezoek gratis de 12 stedelijke musea  

op vertoon van je elektronische A-kaart  
(tijdelijke verblijfskaart) van Brugge.

Bibliotheek
 • Raadplegen en lenen van boeken en  

tijdschriften, ook in andere talen.

 • Lezen van (buitenlandse) kranten

 • Gebruik van internet en digitale bronnen

 • Zoeken naar informatie en opleidingen

 • Deelnemen aan activiteiten en workshops:

 → tot 22 jaar = gratis

 → vanaf 22 jaar = 5 euro / jaar

Cultuurcentrum Brugge
 • Geniet van theater, dans, circus en muziek

 • Bezoek gratis tentoonstellingen

 • Ga met je (klein)kinderen naar toneel

 • -26 jaar = 50% korting



Vrijwilligerswerk doen 
via Refu Interim
• Je helpt een organisatie voor

een korte of lange tijd

• Op een festival, bij kinderen,
ouderen, in de sport...

• Alleen wat je leuk vindt

• Je ontmoet nieuwe mensen

• Je kan ervaring opdoen

• Je kan Brugge leren kennen

• Je kan veel (Nederlands) praten

• We doen samen leuke activiteiten

Hisham

phone-alt @ 0465 58 92 99 • hisham@refuinterim.be

Nela Deleu

phone-alt @ 0498 78 17 83 • nela@refuinterim.be

→ → → brugge.be/vrijwilligerscentrale

Vrijwilligerswerk

Betaalbare
vrije tijd
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Bart Hollevoet en Marie Van Hove

@ vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be
phone-alt 0496 90 50 15

→ → → ocmw-brugge.be/gratis-deelname-culturele- 
 en-sportieve-activiteiten

Netwerk vrijetijdsparticipatie
 • Gratis naar cultuur in Brugge

 • Kortingen en terugbetalingen voor sport,  
jeugdwerk, cultuur ...

 • Kortingstickets voor evenementen en  
uitstappen in Vlaanderen

Map-marker-alt Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
phone-alt 050 44 80 00

→ → → brugge.be/jeugd-axi-bon

→ → → brugge.be/sport-axi-bon

Gratis af te halen Huis van de Bruggeling

Kortingsbonnen
 • Kortingsbon voor opvang en kampen:

 → Jeugd-AXI-bon (-18 jaar) 

 → Korting op spelen in een jeugdbeweging  

 • Korting om te sporten: 

 → Sport-AXI-bon (-18 jaar en 18+)

 → Korting bij een sportclub

Betaalbare vrije tijd



Hulp
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De toeleiders spreken: 

 Nederlands,  Engels,  Frans,  Arabisch,

 Marokkaans,  Spaans,  Roemeens,  Oekraïens, 

 Russisch,  Swahili,  Kiga,  Nyankole, 

 Kinyarwanda,  Kirundi,  Luganda en Bantoe talen

Hulp

Compagnons / buddy’s 
Dit zijn buddy’s die je de weg helpen vinden in Brugge
 • ze gaan mee naar de club

 • maken je wegwijs in de stad

Fem Theuninck 

phone-alt @ 0487 77 40 88 • fem@fmdo.be

Huis van het Kind Brugge
Hulp bij alle vragen over opvoeden en opgroeien. 

Map-marker-alt  Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge (stationsplein)
phone-alt @ 050 47 55 15 • info@huisvanhetkindbrugge.be

Toeleiders in de diversiteit 
De toeleiders informeren je over de dienstverlening in Brugge. 
Ze luisteren naar je vraag en leiden je toe naar de juiste 
dienst of organisatie. 

Irina, Georgiana, Habiba en Cynthia 

phone-alt @ 050 32 42 40 • toeleiders@brugge.be

Taalpunt Nederlands
In Hoofdbibliotheek Biekorf en in de bibliotheken van Sint-
Andries, Sint-Kruis, Sint-Michiels en Assebroek is er een 
Taalpunt Nederlands waar je boeken en andere materialen 
vindt om Nederlands te leren en/of om lezen in het 
Nederlands te leren en te oefenen.

phone-alt @ 050 47 24 00 • bibliotheek@brugge.be



Hulp

Praten met Bruggelingen: 
praattafels & Parlangi

Wie Nederlands wil oefenen met mensen uit  
Brugge kan naar een praattafel gaan of online 
videochatten via Parlangi. Dit is geen les. 
Je kan praten over alles wat je wil.

→ → → www.brugge.be/oefenkansen-nederlands

Brugge, een stad waar je 
kan spelen, sporten en 
van cultuur genieten



→ → → brugge.be/integratie

Alle informatie vind je 
op onze website
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