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Geachte Secretaris, 

 

Beste leden van de pers, 

 

Beste genodigden, 

 

Zondag 6 oktober is het weer zo ver: heel wat bedrijven zetten hun deuren open en heten het brede 

publiek welkom. Ons OCMW is dit jaar ook van de partij, met de Centrale Keuken Ruddersstove, het 

Kinderdagverblijf De Blauwe Lelie, het atelier van de Technische Dienst en onze hoofdzetel als 

eindhalte.  

 

Het kinderdagverblijf voorziet in de opvang van kinderen tot drie jaar die nog niet naar school gaan en 

in buitenschoolse opvang voor kinderen tot zes jaar. Ook kindjes met een zorgbehoefte kunnen er 

opgevangen worden. De bezoeker kan deze kleurrijke kinderwereld ontdekken en voor de allerkleinsten 

is er kinderanimatie voorzien! 

 

In het atelier van de Technische Dienst kan men een kijkje nemen in de schrijnwerkerij en de lokalen 

van de Vereniging WOK bezoeken. Deze vereniging heeft een atelierwerking die bestaat uit het semi-

industrieel atelier (kartonnage, inpakken en plastificeren), het houtatelier (herstellen van stoelen en 

meubilair) en het stoelvlechtatelier. Er zal ook een voorstelling gegeven worden van de verschillende 

bouwprojecten die ons OCMW momenteel realiseert.  

 

Maar de topper van de affiche is het bezoek aan de Centrale Keuken Ruddersstove. Met meer dan 

700.000 maaltijden per jaar is Ruddersstove een van de grootste keukens van Brugge. Tijdens de Open 

Bedrijvendag kan de bezoeker de verschillende productieruimten van de Centrale Keuken bezichtigen, 

zoals de mise-en-place, de koude en warme keuken, de portioneerruimte met twee verpakkingslijnen 

en de vaatwas. 

 

Naar aanleiding van onze deelname aan de Open Bedrijvendag organiseert Ruddersstove een soepactie. 

’s Ochtends vroeg zal er 2.000 liter tomatensoep op ambachtelijke wijze bereid worden. Deze soep 

wordt per liter verkocht en de opbrengst daarvan gaat naar een goed doel.  

 

Het was onze chef-kok Yves De Decker die met het idee op de proppen kwam om deze actie op touw te 

zetten en de opbrengst te schenken aan de vzw Ziekenhuisclowns. Het hele team van Ruddersstove 

onthaalde het idee positief en schaarde zich achter het initiatief. De praktische voorbereiding van de 

actie start vandaag, met de plaatsing van een reuzegrote soepketel. Deze heeft een inhoud van 2.000 

liter en wordt verwarmd met drie branders op gas, in openlucht. De bereiding blijft natuurlijk conform 

de strenge hygiëne-haccp normen. De soep wordt warm afgetapt en in onze installatie snelgekoeld met 

een harde wind van -25°C.  

 



Op de Open Bedrijvendag kan de bezoeker een pot soep kopen aan de democratische prijs van één 

euro per liter, waarmee het initiatief van de Ziekenhuisclowns gesteund wordt. Uiteraard mag er eerst 

gratis geproefd worden! 

 

 

Dirk De fauw, 

voorzitter OCMW Brugge 

 

 

Een digitale versie van deze tekst  is verkrijgbaar via:  

Delphine De Gryse – Redacteur-informatie – Communicatiemedewerker OCMW Brugge 

Delphine.DeGryse@ocmw-brugge.be – tel. 050 32 73 09 

 

Voor meer informatie over de soepactie van Ruddersstove t.v.v. vzw Ziekenhuisclowns tijdens Open 

Bedrijvendag: 

Lieven Astaes – Hoofd Centrale Keuken 

Lieven.Astaes@ocmw-brugge.be – tel. 050 32 73 04 
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