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¬ West

Visie ¬ Vrijdag 5 september 2014

regio Brugge
Regioverantwoordelijke: Lieven Van Belle
Artikels op de regiobladzijden (16-19) vallen onder V.U. Beweging.net - Lieven Van Belle,
V.U. ACV - Wim David en V.U. CM - Geert Vansteenkiste
Vragen over het regionaal nieuws: Visie Brugge, Oude Burg 13, 8000 Brugge
tel. 050 33 27 38, west@beweging.net

Kringwinkel Torhout

Kotkoopavond
Op zoek naar hippe en originele meubeltjes om je kot of studeerkamer op te
smukken?
Rep je op donderdag 4 september tussen 18 en 20.30 uur naar de Kringwinkel,
Industrielaan 27 (rechtover de Mast) in
Torhout.

✔✔Meer info:

www.kringwinkelmidwest.be

Kringwinkel ’t Rad zoekt…
Wij zijn op zoek naar een coördinator
ondersteunende diensten.
Je bent verantwoordelijk voor de
ondersteunende diensten van de
organisatie: kwaliteitsbeleid, subsidies
en fondsenwerving, administratie, ICT
en communicatie.
Volledig functieprofiel op aanvraag.
Functievereisten
- Je bent bachelor of gelijkwaardig
door ervaring
- Je hebt relevante ervaring als
leidinggevende
- Je bent commercieel en klantvriendelijk
- Je bent organisatorisch sterk
- Je bent communicatief vaardig
- Je kunt zelfstandig werken
- Je bent in het bezit van rijbewijs B
Aanbod
- Contract onbepaalde duur – flexibele
werktijden
- Wij bieden een marktconform loon
inclusief extra-legale voordelen
(maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering) volgens pc 327.01
- Aangename werksfeer

✔✔Stuur uiterlijk op 15 september

jouw motivatiebrief met cv door:
eveline.vanmassenhove@trad.be

Familiehulp zoekt (m/v)…
l
l

l

l

verzorgenden
huishoudhulpen (ook in het kader van
dienstencheques)
dossierbeheerder met PIT (tewerkstelling te Roeselare)
PIT-coach (standplaats te Roeselare,
werkgebied Brugge)

Ontdek ons tijdens een gratis ontbijt
op maandag 29 september
in Hof van Watervliet, Oude Burg 27,
Brugge.
U bent welkom tussen 8.30 en 11 uur
voor een ontbijt, om informatie te verzamelen en een eventueel selectiegesprek vast te leggen.

✔✔Meer info: Familiehulp Interregio

West-Vlaanderen, Henri
Horriestraat 35, 8800 Roeselare,
051 26 49 62, www.familiehulp.be

Enkele medewerkers bij sociaal restaurant Pas Partout met vlnr Lindsay Parmentier, Marianne Bertrem (rechtstaand), Nancy Dewaegeneer en
Marleen Vandendriessche.

Sociaal restaurant Pas Partout biedt iedereen dezelfde kwaliteit en service

Alleen de rekening kan verschillen…
Kippenroomsoep, tagliatelli met gehakt, tomaat en basilicum. Dat was
maandag, toen wij er langs gingen voor Visie, het dagmenu in sociaal
restaurant Pas Partout. Van maandag tot en met zaterdag kan iedereen
er terecht voor een lekkere maaltijd. Alleen de rekening kan
verschillen.

M

arianne Bertrem (rechtstaand
op de foto) staat er, samen met
een twaalftal medewerkers, in
voor de goede gang van zaken. Voor soep
en een dagschotel betaal je minimum 5.50
euro en maximum 9.80 euro. Plat water is
gratis. Marianne maakt meteen duidelijk
waar ‘het verschil in de rekening’ op doelt:
“Iedereen is hier welkom. En iedereen
krijgt dezelfde kwaliteit en dezelfde service. Sommige klanten eten echter aan
sociaal tarief, terwijl anderen de volle pot
betalen. Wie een verminderingspas kan
voorleggen, krijgt korting. Ongeveer 7 op
de 10 klanten maken gebruik van zo’n
pasje, dat ze van sociale diensten of hun
ziekenfonds kregen. Dat hoge aantal heeft
natuurlijk te maken met het doorverwijzen door diezelfde instanties”.

Toffe locatie
Het sociaal restaurant Pas Partout vind je
in de Kruitenbergstraat op een paar passen van het Astridpark, bij Bruggelingen
beter gekend als de ‘Botanieken Hof’. “Niet
alleen Bruggelingen, maar ook mensen
uit de omgeving en zelfs toeristen komen
er eten”, weet Marianne. Met uitzondering
van zon- en feestdagen kan je er terecht
voor een verzorgde dagschotel, een fris
slaatje, een huisgemaakte pizza of quiche.
Ook vegetarische schotels, steak, pasta,
stoofvlees en diverse desserts zijn er te verkrijgen. Zelfs meeneemmaaltijden, mits
bestelling voor 11 uur.

Met een gemiddelde van bijna 70 couverts
per dag hebben de medewerkers hun
handen vol. Ondertussen draait de zaak al
13 jaar en op 17 september pakt men er uit
met een opendeur. Pas Partout is immers
sinds 26 mei verhuisd naar deze nieuwe
locatie, een gerenoveerd en sfeervol industrieel pand in hartje Brugge. Inclusief
gezellig terras…
Het menu kan je consulteren op
www.sobo.be onder ‘Pas Partout’.

Op 17 september
houden we opendeur.
Marianne Bertrem

Sociale tewerkstelling en
sociaal contact
Bij Pas Partout werken bovendien een aantal mensen die moeilijk in het reguliere
arbeidscircuit terecht kunnen. “De werkdruk ligt hier lager en er wordt geen voorkennis vereist. Je leert alles op de werkvloer. Onder begeleiding. Zo kan iedereen
zijn talenten ontdekken en ontplooien.
Het feit dat we enkel ’s middags open zijn
maakt het ook voor alleenstaande ouders
met kinderen makkelijker om hier aan de
slag te gaan”, zegt Marianne.

Voor veel mensen biedt Pas Partout ook de
kans tot het leggen van sociale contacten.
Je voelt er je meteen thuis en dat maakt
dat je vlugger contact legt met mensen die
je niet kent. Overigens komen heel wat
klanten er al langer over de vloer en vinden ze er gezelschap tijdens het middageten. “Eenzaamheid is een groeiende
kwaal in onze samenleving en dus zijn we
blij dat mensen hier ook sociaal contact
vinden. Veel van onze klanten zijn alleenstaanden”, verduidelijkt Marianne.

Info
Sociaal restaurant Pas Partout vind je in
de Kruitenbergstraat 11 in Brugge.
Open van maandag tot en met zaterdag
van 11.45 tot 14.00 uur.
Gesloten op zon- en feestdagen.
Bekijk het menu op www.sobo.be onder
‘Pas Partout’.
Dagschotel, soep, pizza, slaatjes en belegde
broodjes om mee te nemen.
Mogelijk voor groepen tot 20 personen om
te vergaderen en/of te eten.

✔✔Info en reservatie: 050 33 51 16
www.sobo.be

