
Ontmoeting & cultuur 
aan gevangenis Brugge

C a f é 
Winket

23 april -
20 mei

ONTHAAL

Een lange weg. Elke keer opnieuw. Soms jaren lang. 
Om even je naaste te bezoeken in de gevangenis. 
Bij elk weer. Je komt aan. Een muur. Een poort. Een 
check. Een veiligheidsdetector. Een deur. Nog een 
deur. De zaal met velen zoals jij. De blik van je naaste. 
Je naaste in detentie. De woorden van iemand tussen 
vier muren, dag in dag uit. Het gesprek tussen de vier 
muren. Zoekend naar privacy, naar verbinding.

Tijdens Café Winket zorgen vrijwilligers 8 dagen voor 
een warm onthaal met koffie, een koekje en bovenal een 
luisterend oor voor de naastbestaanden.  De inkleding 
van het onthaal met decoratie, onderleggers en bierviltjes 
is van de hand van gedetineerden.

PRAKTISCH
De activiteiten vinden plaats in en rond 
De Belgiek - mobiele cultuurzaal.
Op het grasplein naast 
de ingang van de gevangenis 
Lege Weg 200, 8200 Sint-Andries

Met steun van 
Stad Brugge, Koning Boudewijnstichting 
en project Dialoog. Geselecteerd door

Een initiatief van
Pax Christi Vlaanderen, AVANSA regio Brugge,  
AVANSA Mid- en Zuid West, Thuisfront, Brugge Plus,  
De Rode Antraciet, Without Walls en vzw De Huizen.

www.cafewinket.be
Informatie & inschrijvingen:

G r a t i s

GELE LINTJES-ACTIE

“Er was eens een man die, na vele jaren gevangenis, 
vrijkwam. Omdat hij niet zeker wist of hij thuis nog welkom 
was, had hij een brief gestuurd: ‘Als ik terug welkom ben, 
hang je dan een geel lint in de eikenboom?’…“ 

Tijdens het slotevent ‘omarmen’ we de gevangenis al 
wandelend. Niet als pleidooi voor straffeloosheid maar 
als signaal voor nieuwe kansen en herstel. Je wordt 
uitgenodigd om een geel lintje aan het hek te hangen met 
een boodschap voor de mensen in detentie.

SLOTACTIE - GEVANGENEN OMARMEN - 20 MEI
19.00 u. Symbolische actie met gele lintjes en muzikale 
omwandeling rond de gevangenis met Ambrazar. 
20.00 u. Optreden van Ambrazar, folk maar toch geen 
genre in de Belgiek.Zaterdagen van 8.00 u. tot 21.00 u.

23 april / 30 april / 7 mei / 14 mei
Weekdagen van 12.00 u tot 18.00 u.
28 april / 4 mei / 11 mei / 17 mei

Met kleine en fijne activiteiten voor de bezoekers maar 
ook voor iedereen die even Café Winket binnenwandelt.

Mini-massages / 23 april & 7 mei van 11.00 tot 
13.00 u. / 30 april & 14 mei van 14.30 tot 18.00 u.
Digidokter - Eerste hulp bij je digitale problemen / 
23 april van 11.00 tot 13.00 u. / 30 april van 14.30 tot 16.30 u.
Terugspeeltheater - Vertel jouw verhaal, over die 
persoon waarvoor jij altijd blijft gaan, aan de spelers . Zij 
brengen het verhaal al improviserend meteen tot leven. / 
7 mei van 11.00 tot 13.00 u. en van 14.30 tot 16.30 u. 
Soloconcertjes - Twee muzikanten van Lucinda 
Ra spelen een lied exclusief voor jou  / 7 mei van 
14.30 tot 16.30 u. 
Bankcontact - Zet je op de bank en maak contact.  
/ 4 & 11 mei van 15.00 tot 16.30 u.

v.u. Stefan Nieuwinckel, Italiëlei 98a, 2000 Antwerpen



Feestelijke 
Opening

Zaterdag 23 april
18.30 u. Officiële opening van Café Winket

Introductie: muziek Inmate sessions / 
tentoonstelling Imaginaire plegrimstocht / 

Bierviltjes met een verhaal  / Gele lintjes-actie / 
19.30 u. Concert Tenorin - Een combo van 

vette grooves, zwoele solo’s en poëtische 
Nederlandstalige teksten.

Van binnen-buiten de muren

Vrijdag 6 mei, 17.30 u. - Interactieve performance 
‘Crime & Punishment’
Samen met gedetineerden deelnemen aan de 
performance in de gevangenis. Een dialoog over 
misdaad en straf.

Zaterdag 14 mei, om 19.30 u. - Concert Lucinda Ra  
presents Inmate sessions
Wekelijks improviseren twee muzikanten en een 
animatie-artiest erop los in de gevangenis met 
gedetineerden. Laat je meevoeren over de muur.

Woensdagen - 6 keer - 2 wekelijks - 10.00 - 12.00 u.
Vanaf 27 april tot 29 juni - Samen lezen
Kortverhalen en gedichten samen ervaren en delen. Een 
groep buiten, een groep binnen. Via papieren dialoog-
vliegers ontstaat een dialoog.

Programma Circus en theater 
voor het ganse gezin

Zaterdag 30 april, 15.00 u. - Straattheater ‘Voila’ 
Eenvoudig, toch niet simpel. De toevallige ontmoeting 
tussen publiek en artiest geven een inkijk in zijn dagelijkse 
leven. Met een circuswoonwagen als decor. 

Zaterdag 14 mei, 15.00 u. - Kindertheater ‘Richarken’ (4+) 
Doldwaze grappen en een koning met een (spring)kasteel 
over een sterke eigen wil en baas zijn van de wereld.

Debat, gesprek & film

Woensdag 27 april, 19.30 u. - Kortfilm ‘O’ 
Een film met dans, opgenomen in de gevangenis, 
over impact van gevangenschap. 
Met nagesprek met regisseur P. Van Der Hallen

Woensdag 4 mei, 19.30 u. - Documentaire ‘De Kolonie’
Een docu in en rond het bushokje aan de gevangenis van 
Merksplas. Wachten op de bus, wachten op je naaste, 
wachten ... Met nagesprek met regisseur Filip Lenaerts

Vrijdag 6 mei, 19.30 u. - Huizen on tour
Marijn Devalck speelt jailsongs en breekt een lans 
samen met acht interessante sprekers voor een 
andere vorm van detentie: detentiehuizen.

Woensdag 11 mei, 19.30 u. - Gespreksavond ‘Mee 
gestraft?’ Over naastbestaanden van mensen in 
detentie met getuigenis. Ook te volgen via livestream.

Woensdag 18 mei, 19.00 u. - Getuigenis & 
Panelgesprek: Ouderschap in detentie. Hoe is het 
om ouder te zijn in de gevangenis?

W a t ?

Dit voorjaar strijkt Café Winket voor de allereerste keer 
neer aan de ingangspoort van de Brugse gevangenis. 

Van 23 april tot 20 mei ‘22 plaatsen we er het omgebouwde 
lunapark De Belgiek en maken we van Café Winket 
een warme plek voor debat, cultuur en ontmoeting 
voor bezoekers aan de gevangenis, buurtbewoners, 
gevangenispersoneel, het grote publiek – met een stevige 
brug naar de gedetineerden.

Tijdens Café Winket willen we in het bijzonder een 
warm onthaal voorzien voor de naastbestaanden - de 
zonen, dochters, vaders, moeders, partners - die hun 
geliefden komen bezoeken in de gevangenis. 

Naastbestaanden zijn een vergeten groep die grote 
gevolgen dragen van de gevangenisstraf die hun familielid 
of vriend kreeg. Met diverse activiteiten willen we hun stem 
laten klinken en hun problematiek zichtbaar maken. 

Maar we willen samen met hen ook een brug slaan 
tussen de gedetineerden en de samenleving, tussen de 
gevangenis en de buurt, tussen het stigma en de mens.

i e d e r e e n
welkom !


