I

I 15

FAMILIE

VRIJDAG 19 SEPTEMBER 2014

(BH15/2)

BURGERLIJKE
STAND
Vervolg van p. 14

OVERLIJDENS

Lydie Demeyere, 66 j., echtg. v.
Leon Ballegeer, Oostkamp - Magdalena Beausaert, 102 j., wed. v.
René De Soete, Brugge - Denise
Vanden Abeele, 90 j., wed. v.
Roger Heuninck, Brugge - Laure
Bouillin, 91 j., wed. v. Wilhelmus van
der Ven, Brugge - Irène Stevens,
94 j., wed. v. Raymond Dupont,
Brugge - Matthew Roegiest, 36 j.,
ongeh., Brugge - Donatien Vanhulle, 75 j., wedn. v. Jeannine Geeraert, Brugge - Henriette De Klerck,
75 j., echtg. v. Charles Van Groenendael, Brugge - Isabella Van den
Heuvel, 91 j., wed. v. Frans Pillen,
Brugge - André Beausaert, 76 j.,
echtg. v. Matumona Lukebadio,
Blankenberge - Etienne Devinck,
74 j., Blankenberge - Daniël Jouret,
88 j., wedn. v. Helena Jacobs,
Brugge - Raphaël Canepeel, 73 j.,
Brugge - Irma Tyvaert, 85 j., wed. v.
Lucien Van Loocke, Brugge - Gilbert D’hondt, 87 j., echtg. v. Rita
van Offeren, Jabbeke - Stefaan
Schillewaert, 44 j., ongeh., Damme
- Christiana De Grande, 62 j., wed.
v. Roger Ballegeer, Oostkamp.

ASSEBROEK

SINT-ANDRIES

Willy De Mulder (°Aalter, 26 november 1941) en Christiana Goethals
(°Ruddervoorde, 7 december 1944) uit de Wantestraat vierden zaterdag
hun gouden jubileum in het Biezenhof in Aalter. Ze leerden elkaar in
1961 kennen tijdens het carnaval in Knesselare. De jubilarissen hebben
een zoon, Patrick, en een kleindochter, Emily. Willy heeft zijn ganse
carrière gewerkt als metaalarbeider bij Bekaert in Aalter, tot hij in 1994
als een van de eerste getroffen werd door de herstructurering. Daardoor kon hij Christiana helpen in haar kruidenierszaak in de Wantestraat. Nu trekt het koppel nog regelmatig naar de voetbalwedstrijden
in Aalter, houden ze van een partijtje kaarten op zaterdagavond of een
fietstochtje bij mooi weer. Ook schepen Martine Matthys kwam het
echtpaar gelukwensen. (Stefaan Reuse-foto LV)

Zaterdag vierden Daniël Verschelde (°Brugge, 2 oktober 1938) en
Godelieve, zeg maar Lieve Devlieghere (°Loppem, 23 april 1943) hun
vijftigste huwelijksverjaardag in de Crowne Plaza op de Burg. Ze leerden elkaar kennen omdat Daniël de beste vriend was van Adhémar,
de broer van Godelieve. De vonk sloeg over in de huiskamer bij Godelieve thuis, toen Daniël zijn vriend bezocht. Daniël was als regent wetenschappen actief in het Instituut Heilige Familie, beter bekend als de
Maricolen, Lieve was onderwijzeres in het Sint-Andreasinstituut in de
Garenmarkt. De jubilarissen hebben twee kinderen, Koen en Hilde, en
vier kleinkinderen, Jasper, Bram en Bert, en Ruben. Beiden houden ze
van reizen, terwijl Godelieve ook actief is bij de KAV Sint-Andries.
(Foto FP)

Gouden liefde op carnaval in Knesselare

Gouden jubileum voor Daniël en Lieve

Nieuw hoofdstuk voor Pas Partout

25 gasten kunnen hier in alle
comfort tafelen of vergaderen”,
vervolgt Dirk Eekhout.

Pas Partout is meer dan een restaurant. Veel van de vaste klanten
zijn alleenstaanden die er naast
een gezonde maaltijd ook gezelschap vinden. Dat was volgens de
directeur oorspronkelijk niet de
bedoeling, maar in een wereld
waarin eenzaamheid een groeiend fenomeen is, is het wel heel
belangrijk geworden. Overigens
komen ook veel backpackers over
de vloer, want in verschillende
reisgidsen staat Pas Partout met
stip aangeduid.
Met de komst van Pas Partout
naar de Kruitenbergstraat wordt
de cirkel na 15 jaar rond gemaakt.
Dirk Eekhout : “Al in 1981 was
hier een atelier met een alternatief werkaanbod voor ex-psychiatrische patiënten, die werden begeleid door de toenmalige dienst
voor geestelijke gezondheidszorg
SPS. Vanaf 199 kwam er met de
oprichting van sociale werkplaats
vzw De Steiger een werkaanbod
voor iedereen, binnen de sociale
economie.”

16 MEDEWERKERS

GEERT VAN HECKE

De medewerkers van Pas Partout
hebben het elke voormiddag erg
druk. De kaart is ook erg gevarieerd met een aanbod van vegetarische schotels, steak, pasta en pizza’s, slaatjes, stoofvlees, belegde
broodjes en dagschotels.
Dirk Eeckhout: “We beschikken
over zestien medewerkers, voor
twaalf van hen is dit met een arbeidscontract voor de sociale
werkplaats. Criteria daarvoor zijn
vijf jaar inactief zijn en ten hoogste een diploma secundair onderwijs hebben. Voor deze werknemers is begeleiding noodzakelijk
om de tewerkstelling een duurzaam karakter te geven.”

Het team van Pas Partout bewaart
nog steeds goede herinneringen
aan de vroegere locatie in de Jeruzalemstraat 1. Het was daar ook
waar sterrenchef Geert Van Hecke ooit zijn eerste sporen verdiende. Dirk Eekhout: “Ik heb gehoord
dat er volgende week weer een
nieuw restaurant gaat openen en
we gaan er zeker eens tafelen. Ik
heb in ieder geval gehoord dat restaurant Cézar een eerlijk Belgische keuken wordt en dat sluit
eigenlijk aan bij de werking van
Pas Partout.” (Mario De Wilde)

SOCIAAL RESTAURANT HUIST VANAF
NU OOK OFFICIEEL IN DE KRUITENBERGSTRAAT
BRUGGE q Al is het sociaal restaurant Pas Partout
al sinds einde mei gehuisvest in de Kruitenbergstraat,
in de buurt van het Astridpark werd pas dinsdag
week het officiële startschot gegeven met een massa
aanwezigen.
Pas Partout opende de deuren op
1 maart 2001 en is sindsdien uitgegroeid tot een uitstekend draaiende zaak. Het sociaal restaurant,
dat tot afgelopen voorjaar gehuisvest was in de Jeruzalemstraat, zit
elke middag overvol, en lokt een
vrij divers publiek.
Directeur Dirk Eeckhout : “In het
eerste jaar zaten we gemiddeld
aan 23 klanten per dag, terwijl we
er nu elke middag zo'n zeventig
mogen verwelkomen. Een ver-

drievoudiging dus, vaak verdeeld
over twee middagshifts. Mensen
komen hier graag, ze kunnen hier
lekker eten voor weinig geld, en
vaak staan er al klanten aan te
schuiven nog voor het restaurant
opengaat. Ook de verkoop van
broodjes en het afhalen van maaltijden draait bijzonder goed.”

20.000 ETERS
Vorig jaar noteerde Pas Partout
een jaartotaal van bijna 20.000

De nieuwe zaakvoerders van Cézar in de Jeruzalemstraat, waar vroeger
Pas Partout gehuisvest was. Volgende week openen David en Sarah hun
restaurant waar ooit Geert van Hecke werkzaam was. (Foto MDW)

Van links naar rechts zien we directeur Dirk Eeckhout, Patrick de Vadder
(keukenmedewerker), Lindsay Parmentier (zaalmedewerker), Marianne
Bertrem (restaurantverantwoordelijke), Karin Verbeke (zaalmedewerker)
en Maya De Lissnyder (kok). (Foto MDW)

eters, of gemiddeld 69 per openingsdag, want het is op zondag
gesloten. “Dat succes is in grote
mate te danken aan de nauwe
contacten die we hebben met de
doorverwijzende instanties. Zij
zorgen er voor dat bijna 7 op 10
maaltijden die we serveren voor
laagverdieners zijn”, aldus de directeur.
“Maar voor alle duidelijkheid:
iedereen is hier van harte welkom. Daarom dat we ons ook richten naar groepen en bedrijven.
We beschikken immers op het
nieuwe adres over een aparte vergaderzaal die uitgerust is met de
gebruikelijke faciliteiten: projectie, wifi, flip-over, whiteboard...
Iedereen kan beroep doen op onze keuken voor een vergadering,
eventueel inclusief ontbijt met
eventueel aansluitend lunch. Zo’n

