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ZELFSTANDIG UITBATER HORECAZAAK

JOUW FUNCTIE

In de loop van 2020 opent het gloednieuw wijkcentrum 
‘Xaverianen’ op de deelgemeente Sint-Michiels zijn deuren.
Het wijkcentrum omvat sportinfrastructuur, een 
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vergaderlokalen en een horecagelegenheid.
Om nog inspraak mogelijk te maken in de bouw en inrichting 
van de drank- en eetgelegenheid, zoekt Stad Brugge nu al een 
zelfstandig uitbater.

INTERESSE?

De plannen en een gedetailleerde beschrijving van 
de voorzieningen, alsook alle informatie over de 
inschrijvingsmodaliteiten kunnen verkregen worden bij
de dienst Eigendommen, Burg 11, B-8000 Brugge,
t 050 44 80 41 , eigendommen@brugge.be of raadpleeg onze 
website www.brugge.be.
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DE VERKOOPDIENST VAN DEFENSIE

organiseert een CASH & CARRY verkoop

In Ieper op 23 januari 2018

Kwartier 1WM LEMAHIEU
Kemmelseweg 5 - 8900 IEPER

Tel: +32 (0) 2 442 81 95

Inschrijving en bezichtiging van het materieel vinden plaats
de dag van de verkoop (8u00 -10u00)

Begin van de verkoop om 10u00

Catalogus ENKEL via www.mil.be/sales

Bijkomende inlichtingen
Verkoopdienst

Eversestraat 1 - 1140 EVERE

Tel: +32 (0)2441 55 23 - FAX +32 (0)2443 94 28

e-mail: mrmp-sales@mil.be

Iedereen welkom
Zowel ondernemers als particulieren

DB467374A8

DOOR STEFAAN VAN VOLCEM

Deze nieuwe horecazaak bevindt
zich in het pand waar zich jaren-
lang de privésauna Het Hemel-
huis bevond. “Met de opening van
De Groenplaats heb ik een oude
droom verwezenlijkt”, zegt Sylvie
Van Sompel. Haar vriend Steve
Braeckmans komt uit Schilde, na-
bij Antwerpen, maar vond bij haar
de liefde en ze wonen nu samen
in Die Scone. “Als tiener heb ik
jarenlang als bijverdienste in ho-
recazaken in Zandhoven ge-
werkt”, aldus Braeckmans, die
een beslagen elektricien is.

BESCHERMD GEBOUW

Dit hielp hem ook om de voorma-
lige privésauna in geen tijd om te
toveren tot een horecazaak. Naast
het kleine, maar supergezellige
bargedeelte is er een zijgang waar
mensen ook iets kunnen consu-
meren. Aan de achterkant van de
bar bevindt zich een ruimte met
verschillende tafels voor een 50-tal
personen. “Veel ingrepen hoef-
den we niet te doen. Dit mag ook
niet, want het is een beschermd
gebouw”, schetst Van Sompel, die
samen met haar vriend De Groen-
plaats wil positioneren als een
muziekcafé. “De klemtoon komt
op zwaardere genres zoals hard-
rock en (heavy) metal te liggen.
Zelf willen we elke maand ook
een optreden en een open jamses-
sie organiseren in de plek achter-
aan”, kondigt Braeckmans aan.
Het eerste concert staat voor eind
volgende maand gepland. Bedoe-

ling is om in een beginfase op
lokale bands te mikken. De eerste
jam vindt op zaterdag 3 maart
plaats.
Naast allerlei soorten drank zal je
in De Groenplaats ook kleine hap-
jes en zelfs patisserie kunnen be-
stellen. Door hun zaak De Groen-
plaats te noemen, heeft Brugge
plots twee adressen met dezelfde
naam. In de Groenestraat 19 be-
vindt zich immers ook een De
Groenplaats. Dit is een creatie-
ruimte en speelplatvorm van
KAAP/De Werf. “We wisten dit
niet”, bekent Van Sompel. “Steve
komt uit Antwerpen, onder meer
bekend om De Groenplaats, en
we zitten hier aan de Groene Rei.
Ons baserend op die combinatie
kozen we zelf ook voor De Groen-
plaats.”
Braeckmans en Van Sompel zijn
niet van plan om het bij een hore-
cazaak te houden. “We zien De
Groenplaats ook als een plaats om
uit te breken door op andere loca-
ties evenementen of andere zaken
in te richten met een hoek af. We
zijn er nu al mee bezig, maar
voorlopig in stilte”, besluit
Braeckmans. 
De Groenplaats is momenteel

open op donderdag en vrijdag

vanaf 19 uur en op zaterdag

vanaf 11.30 uur tot sluitingstijd.

Vanaf maart zal deze zaak, met

bijbehorend terras, elke dag

open zijn vanaf half twaalf in

de voormiddag. Gesloten op

dinsdag. Je kunt De Groen-

plaats volgen door hen te liken

op Facebook.

Nieuwe horecazaak
in voormalige sauna
STEVE BRAECKMANS EN SYLVIE VAN 

SOMPEL OPENEN DE GROENPLAATS

BRUGGE Op de hoek van de Predikherenstraat en de
Groene Rei hebben Steve Braeckmans en Sylvie Van
Sompel De Groenplaats geopend. Door onder meer
optredens en jamsessies op het getouw te zetten, wil-
len ze hun nieuwe horecazaak vooral positioneren als
een aangename ontmoetingsplaats én een muziekcafé
met vooral harde(re) rockgenres op de playlist. “We
merken nu al dat vrouwen in hun eentje gemakkelijk
de weg naar hier vinden en aan de toog plaatsnemen,
wellicht omdat er een vrouwelijke waardin is.”

Sylvie Van Sompel en Steve Braeckmans in De Groenplaats. (Foto BP)

BRUGGE De Brugse Unizo-afde-

lingen bundelen de krachten in

een nieuwe stuurgroep: Unizo

Brugge. Voorzitter van die nieu-

we stuurgroep wordt de 45-jarige

Hendrik Vermeulen, CEO van

Ocean Gates Logistics in Zee-

brugge. De lokale afdelingen

blijven bestaan, maar nu dus

onder Unizo Brugge. (Foto PDV)

Vijf afdelingen
smelten samen tot
Unizo Brugge
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