
Hieronder vind u nog eens de officiële indeling van 
Grootbrugge met zijn 8 deelgemeenten die uiteraard 
EEN GEHEEL vormen . In mijn opmerkingen 
aangaande grove fouten ( gewild of niet gewild ) in de 
interpretatie van omtrekken, wijken , parochie’s en 
deelgemeenten heb ik deze kaart al eens gebruikt . 

Een en ander resulteerde in positief nieuws uit 
Aartrijke die zijn speelomtrek wijzigde waardoor wij 
ten minste mochten meedoen vanaf Fontenay. 
Waarvoor dank . 

En…de rust keerde weer ! Echter niet voor lang . 

Want bij nader inzien na het bestuderen van de 
nieuwe omtrekken snelheid Aartrijke kwamen er 
enkele pijnlijke zaken aan het licht .Zo blijkt dat door 
de grillige vormen van de gemeenten, Vlissegem 
WEL mocht meedoen en Lissewege NIET 
niettegenstaande dezelfde afstand tot het lokaal .Zo 
bleek  op een détail van de kaarten dat het 
grondgebied van Brugge zelf, dat WEL mag meedoen 
voor een stuk in Lissewege doordringt , dat  NIET 
mag meedoen  . Uit de praktijk bleek ook dat wij 
verstoken blijven van het schoon spel van de drie 
belangrijkste maatschappijen uit de regio.PURE 
DISCRIMINATIE ! 

In die zin heb ik daarover een ludiek artikel 
geschreven met de bemerking dat humor onder 
verwerkt verdriet valt …. 

Maar gaandeweg komen er steeds meer 
INBREUKEN op die reglementen aan het licht en mijn 
humor en het “ relativeren van “ maken plaats voor 
verbijstering . Naast bovenstaande is er ook nog het 



feit dat liefhebbers van Knokke, Heist en Westkapelle 
, Westkapelle links laten liggen en vrolijk te 
Assebroek gaan inkorven  waar dat niet kan wegens 
een “ OVER “ of een brug  te ver !  

Het laatste feit is echt niet meer normaal wat mij 
opnieuw noodzaakt om te reageren . 

Waarover gaat het ?  

Op de uitslag uit Arras van St Joris van 20/4/13 
vinden wij ene Van Pamel uit Zeebrugge terug … 

Ik word daar attent op gemaakt van diverse zijden  

“ DAT KAN NIET ! “ zegt men . En ik reageer … 

Zonder resultaat ….De top zwijgt als vermoord , heeft 
ondertussen een leuke babbel met een andere 
oproerkraaier , en ik besluit naar de bron te gaan . 

En vandaag 29/4 had ik een verhelderend gesprek 
met Hubert Depoortere van St Joris . 

En die wist mij het volgende te vertellen …. 

“ Bij de bekendmaking van de nieuwe omtrekken, heb 
ik gevraagd aan het bestuur hoe dat nu zat met 
Brugge en Zeebrugge en men was nogal categoriek . 

ZEEBRUGGE=BRUGGE . PUNT UIT ! 

Na de eerste deelname van Van Pamel kreeg ik 
vanuit de bond een reactie DAT DIT NIET KON , DAT 
HET MOEST GEDAAN ZIJN etc…. 

En ik nam opnieuw contact op met de heer Schreel , 
hem wijzend op zijn woorden van toen en de heer 
Schreel zou eens bellen naar Frank Verkinderen en 
even later kreeg ik de melding dat er niets aan de 
hand was en dat Zeebrugge inderdaad bij Brugge 
hoort en zonder problemen kon inkorven vanaf Arras 
te St Joris . “ tot zover Hubert en hij voegde er nog 



aan toe dat van hem iedereen mag meedoen maar 
…. TJA !!! 

Wat zijn nu de gevolgen van deze  

( VERREGAANDE ) beslissing ? En ik geef hierbij de 
raad aan het bestuur van Aartrijke om dit aandachtig 
te bekijken . 

Aangezien voor de KBDB Zeebrugge Brugge is en 
Brugge mag meedoen te Aartrijke mag Zeebrugge 
derhalve meedoen te Aartrijke vanaf Arras ! 

Een tweede zaak is dat 4 onnoozele kleine 
liefhebbertjes uit Lissewege en nog een paar uit 
Dudzele in NIEMANDSLAND terecht komen terwijl 
men vrolijk voor ons , naast ons en achter ons  mag 
doen wat men wil !  

Je houd dit niet voor mogelijk en op de laatste nieuwe 
bijgevoegde kaart  zie je het belachelijke van de zaak 
met in het ROOD   het grondgebied BRUGGE 
VOLGENS DE KBDB . Hieronder wordt dat weerlegd 
door de stad Brugge zelf en een onverdachte bron 
dus ! 

Ook de laatste kaart is OFFICIEEL . 

Aub , heren van de KBDB , maak dit ongedaan . Het 
kan toch niet dat de woonkernen Zeebrugge en 
Zwankendamme de ene keer bij Brugge gevoegd 
worden en de andere keer bij Lissewege naargelang 
het in het kraam past ! Trouwens onder het 
postnummer 8380  vallen Zeebrugge, 
Zwankendamme , Lissewege en Dudzele . EEN 
REDEN TE MEER OM DIT GEBIED ALS EEN 
GEHEEL TE BESCHOUWEN EN TE LATEN 
MEEDOEN TE ST JORIS EN TE AARTRIJKE . 



In de ene maatschappij mogen we niet mee doen van 
de bond maar wel van de club en ergens anders  

( Oostkamp ) is het juist andersom . 

Het kan toch nooit de bedoeling zijn om van 
Lissewege en Dudzele een reservaat te maken ? 

Allez, geef toe…. Verleden jaar mochten wij meedoen 
op snelheid te Aartrijke en Zeebrugge en 
zwankendamme niet en nu is het juist andersom . 

WAS DAT DE BEDOELING ? 

               
Geografie 

Het gebied waarin Brugge is gegroeid, ligt op de grens van een zandleemgebied en de zeepolders, op 

circa 15 km van deNoordzee. Het grootste deel van de stad kan tot de Zandstreek gerekend worden. 

Brugge heeft acht deelgemeenten, waarvan er zes (Brugge, Sint-
Andries, Sint-Michiels, Assebroek, Sint-Kruis en Koolkerke) een 
stedelijk karakter hebben en twee (Dudzele en Lissewege) 
gekenmerkt zijn door een enerzijds landelijk en anderzijds 
havengerelateerd landschap. De binnenstad – het historisch stadsgedeelte binnen de 

vesten – heeft gemiddeld de grootste bevolkingsdichtheid. Ook wijken grenzend aan het centrum 

kennen vaak een hoge bevolkingsdichtheid, soms hoger dan van enkele wijken in de binnenstad. Over 

het algemeen, op uitzondering van bepaalde wijken, neemt de bevolkingsdichtheid licht af naarmate 

men verder verwijderd is van de binnenstad. 
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In de loop der jaren is de oppervlakte van de gemeente/stad Brugge aanzienlijk vergroot. Hieronder 

een overzichtje van de geannexeerde gemeenten en woonkernen (weergegeven is het jaartal waarin 

de fusie geschiedde plus de opgegeven gemeenten). 

 1899 - gemeente Sint-Pieters-op-den-Dijk, woonkern Sint-Jozef en de latere 

industriezone Zwankendamme 

 1901 - het latere Zeebrugge 

 1932 - woonkern Zwankendamme 

 1971 - de gemeenten Assebroek, Dudzele, Koolkerke, Lissewege, Sint-Andries, Sint-

Kruis en Sint-Michiels 

Enkel de gemeenten die zich in 1971 bij de stad gevoegd 
hebben, mogen zichzelf deelgemeente noemen. 

Bron: Stad Brugge 

 

I BRUGGE 

II KOOLKERKE 

III ST ANDRIES 

IV ST MICHIELS 
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V ASSEBROEK 

VI ST KRUIS 

VII DUDZELE 

VIII LISSEWEGE (met de woonkernen 
zeebrugge en zwankendamme  Die dus in geen 
geval deelgemeenten zijn )  



in het 
rood mag men meespelen te Aartrijke en te St 
Joris….. 


