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Stilaan nadert het jaareinde, de knusse winteravonden zijn in zicht. Voor de Gezinsbond
en meer specifiek het gewest Brugge betekent dit geenszins dat we op winterslaap
vertrekken, in tegendeel. De verschillende werkgroepen hebben heel wat activiteiten
op stapel staan. Het is misschien eens de gelegenheid om die werkgroepen in de
schijnwerpers te plaatsen. Het zijn de leden van die werkgroepen die de activiteiten
bedenken en uitvoeren.
De acties van de jonge gezinnen worden legendarisch, de grootouders bewijzen ten
overvloede dat ook zij er bij zijn en bij horen, de kinder- en bejaardenoppassers worden
op een schitterende manier gecoördineerd en begeleid, de evenementengroep heeft
zijn gelijke niet, de tieners en hun ouders vinden hun gading via Botien met interessante
en uitdagende activiteiten, de gezinsspaarkaart wordt gelanceerd met een nieuw elan
met een verjongde bestuursploeg, het vormingswerk draait op volle toeren, de redactie
van de Bondsklapper verzet bergen werk en organiseert op dit ogenblik het internetgebeuren voor ons gewest, de leden kunnen bovendien iedere donderdagavond
terecht op het spreekuur van onze juriste die u op weg zet voor de oplossingen van
allerhande juridische problemen. Verder zorgen het gewestbestuur en de afdelingsbesturen voor de overkoepelende activiteiten en afdelingsactiviteiten met de zorg voor
het gezin in het middelpunt van het gebeuren.
U ziet beste leden, in het gewest Brugge loont het de moeite er bij te horen en om lid
te zijn van de Gezinsbond; uw lidgeld wordt goed besteed aan de belangen van het
gezin in welke vorm het ook samengesteld of wedersamengesteld is. Het gewest
Brugge GOES ALL THE WAY WITH YOU. Betaal uw lidgeld en u maakt de beweging
sterk in functie van het welzijn van het gezin.
Ik neem ook de gelegenheid te baat om de verkozenen in de gemeenteraden en
provincieraad te feliciteren en hen er ook aan te herinneren dat een gezinspolitiek
voeren loont denk er aan “de Gezinsbond is watching you”.

20 Spaarkaartvoordeel

Beste leden, noteer alvast dat in maart 2007 het reuzenhuis naar Brugge komt. Een
niet te missen gebeurtenis waarrond heel wat activiteiten zullen gebeuren; de Jonge
Gezinnen-werkgroep neemt dit ter harte samen met de evenementengroep: het wordt
grandioos; be there. Beste leden blijf de Gezinsbond steunen want samen doen we
fantastische dingen.
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Uw gewestvoorzitter
Arnold De Brauwer
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WIE IS WIE BINNEN MIJN LOKALE AFDELING
VAN DE GEZINSBOND ?
De Gezinsbond heeft een royaal aanbod aan voordelen en diensten. Als lid van deze grote familie ben je soms op zoek naar
meer informatie over een bepaald aanbod, een bepaalde dienst. Om het u makkelijker te maken, vermelden wij hierbij een
overzicht van alle contactpersonen, gerangschikt per dienst, binnen uw eigen afdeling. Zo kan u direct de juiste coördinaten
terugvinden van de contactpersoon die verantwoordelijk is binnen de afdeling voor de betrokken dienst. Het centraal e-mailadres is terug te vinden bij de activiteiten van de afdeling. Deze lijst zal in elke Bondsklapper verschijnen.
AFDELING

VOORZITTER

LEDENDIENST

SECRETARIS (ADMINISTRATIE)

KINDEROPPAS

GSM/NMBS-PASSEN

REDUCTIEKAARTEN

Assebroek
8310

Barbez Yola
Kon. Boudewijnlaan 31
050 35 49 14

De Smet-Meulemeester
Jagerspad 13
050 35 92 69

Verlinde Georges
Kleine Kerkhofstraat 93
050 35 75 75

Hoirelbeke-Bossuyt
Prins Alexanderstraat
050 35 36 15

Huyghe
Mispelaar 11
050 35 68 04

Huyghe
Mispelaar 11
050 35 68 04

Beernem
8730

Janssens Alain
Schooldreef 40
0499 59 11 07
alain.janssens@advalvas.be

Goethals Myriam
Hooiestraat 35
050 78 12 18

Goethals Myriam
Hooiestraat 35
050 78 12 18

Goethals Myriam
Hooiestraat 35
050 78 12 18

Vanhooren Marc
Looierijstraat 5
050 79 06 55

Goethals Myriam
Hooiestraat 35
050 78 12 18

Gerard Sonia
Leopold I-laan 115
050 31 10 45

Wyseure Regine
Karel de Stoutelaan 63
050 31 12 81

Naeyaert Ludo
Leopold II-laan 20
050 34 54 85

Van Loocke-Puis Thérèse
Evaertsestraat 52
050 84 00 78

De Clercq L.
Proostdijstraat 131
050 27 98 83

De Clercq L.
Proostdijstraat 131
050 27 98 83

Sierens Marleen
Eninkstraat 24
050 82 51 30

Baert Lucien
Eninkstraat 12
050 82 47 47

Brugge
8000

Coudenys Hilde
Wyseure Regine
Rapaertstr. 8, 8310 Assebroek Karel de Stoutelaan 63
050 34 51 33
050 31 12 81

Hertsberge
8020

De Spiegelaere Marc
Wingensestraat 16
050 27 99 15

De Deyne Linda
Blauwhuisstraat 1
050 27 96 35

Rita Van de Velde
James Wealestraat 20
050 33 44 82
herionta@skynet.be
Costenoble Stefanie
Proostdijstraat 68
050 27 68 33

Koolkerke
8000

Vandenbroecke Maria
Brugsesteenweg 132
050 33 77 29

Ruyssaert Frieda
Scheurestraat 3
050 33 77 31

Ruyssaert Frieda
Scheurestraat 3
050 33 77 31

Vanderbosch Sonia
Leopold I-laan 115
050 31 10 45

Matthys Johan
Van Hammelaan 6
050 82 22 33

Sierens Marleen
Eninkstraat 24
050 82 51 30

De Wispelaere Eddy
Buskinslaan 2
050 82 54 43

Lancel-Rombout Muriel
Henri Blommelaan 28
050 84 06 07

Loppem
8210
Moerkerke
Damme

Verhelst André
Natiënlaan 14
050 50 12 55

Van Dousselaere-Denaeghel H. Van Dousselaere-Denaeghel H. Dewitte-Jacxsens Martine
Weststraat 41
Weststraat 41
Hoornstraat 48
050 50 06 34
050 50 06 34
050 50 09 46

Caus Chris
Moerkerke: Lameire Rita
Van Praetstraat 5 Nieuwdorpstr. 34 - 050 50 04 84
050 50 11 55
Damme: Grootaert Dirk
Rakettestr. 20 - 050 50 00 08

Oedelem
8730

Bral Martin
Langendonkstraat1b
050 79 01 77
bralbourgeois@telenet.be

Bral Martin
Langendonkstraat1b
050 79 01 77
bralbourgeois@telenet.be

Turpyn Carine
Potterstraat 4a
050 78 07 73
hoste.turpyn@skynet.be

Oostkamp
8020

Vanhove Dirk
Bevrijdingsstraat 5
050 82 66 19
dirkvanhove@gmx.de

Van Eenoo Gerard
Oedelemsestraat 18
050 82 65 20

Bossuyt Rosanne
Bevrijdingsstraat 5
050 82 66 19

Sijsele
8340

Sarazijn Ronny
Burg. Capellelaan 20
050 35 70 75

Van Acker A.
Dorpsstraat 56
050 35 55 64

Poelman M.
Oedelemsesteenweg 38
050 35 66 96

Jacobs Tania
Dorpsstraat 132
050 36 33 30

Poelman M.
Oedelemsesteenweg 38
050 35 66 96

Poelman M.
Oedelemsesteenweg 38
050 35 66 96

Batsleer-Verlinde Maria
Bosweg 18
050 81 20 62
Boone-Paternoster Geert
Doornstraat 64
050 39 31 01

Batsleer-Verlinde Maria
Bosweg 18

Batsleer-Verlinde Maria
Bosweg 18
De Vos Guido
Kasteelhoevestraat 8
050 67 61 51

Dendooven Gilbert
Gistelsesteenweg 132
050 38 61 02
Schalembier An
Olympialaan 17
050 38 91 09

Batsleer-Verlinde Maria
Bosweg 18

Boone-Paternoster Geert
Doornstraat 64
050 39 31 01

Steyaert-Martens
Kerkeweg 31
050 81 20 99
Bossuyt Roos
P. de Conincklaan 70
050 31 06 13

St.-Joris
8730

Verhaeghe Thierry
Kauter 53
050 78 83 06

Bruggeman Paul
Galgeveld 39
050 79 13 78

Bruggeman Paul
Galgeveld 39
050 79 13 78

Maes Lieve
Kauter 53
050 78 83 06

Bruggeman Paul
Galgeveld 39
050 79 13 78

Boone Geert
Eikvarenstraat 10
0495 32 52 16
(Enkel maa. 19-20 uur)
Deman Christine
Vijverstraat 11
050 78 16 58

St.-Kruis
8310

Van Steenberghe Linda
Schaakstraat 17
050 37 31 97

Noël Michelle
Moerkerksestw 385
0477 99 40 73

Noël Michelle
Moerkerksestw. 385
0477 99 40 73

Govaert Silke
Moerkerksestw 385
0479 65 55 83

Cherlet Johan
Brieversweg 328
050 35 55 99

Cherlet Johan
Brieversweg 328
050 35 55 99

De Man Jan
Het Brembos 4
050 38 37 71

Filliaert Filip
A. Bontestraat 5
050 67 61 71
oppas@verbonden.be

Dierickx J.P. en Rita
Veeweide 87
050 39 60 31

Brendonck D.
Veeweide 3
050 38 56 62

Snellegem
8490
St.-Andries
8200

St.-Michiels
8200

Caroline Linskens
Lema J.
Het Brembos 4
Wittemolenstraat 41
050 38 37 71
050 38 18 45
carolinelinskens.jandeman@hotmail.com

Varsenare
8490
Waardamme
8020
Zedelgem
8210

De Lille Gudrun
Bruggestraat 12
050 78 16 93

Tallir Christine
Zandgrachtstraat 21
050 78 09 32

Van Loocke-Puis Thérèse De Lameilleure Walter
Gevaertsestraat 52
Everaertstraat 24
050 84 00 78
050 82 37 32

Vandermeersch Karl
Reigerzele 22
050 39 35 10

Balbaert Carine
Hagebos 15
050 67 38 50

Roelens Mieke
Hagebos 9
050 38 67 91

Allemeersch Katrien
Dendooven Gilbert
050 30 09 39
Gistelsesteenweg 132
katrien.keppie@pandora.be
050 38 61 02

Sofie verhelst
Zuidstraat
050 27 92 53

Martin Vlamynck
Beekstraat 45
050 27 98 29

Martin Vlamynck
Beekstraat 45
050 27 98 29

Manhout Caroline
Kan. Davidstraat 1 (Oostkamp)
050 84 01 23

Meulemeester Ronny
Brugsestraat 178
050 20 87 77

Desloovere Karien
Fazantenlaan 40
050 20 84 60

Deklerck Hilde
Berkenhagestraat 66
050 24 03 97

Couwelier-Dupont
Dr. Adriaenstraat 53
050 20 82 21

Tant Maurice
Den akker 8
050 78 99 86
tantverbiest@skynet.be
De Lameilleure Walter
Everaertstraat 24
050 82 37 32

Dendooven Gilbert
Gistelsesteenweg 132
050 38 61 02

Sofie verhelst
Zuidstraat

Sofie verhelst
Zuidstraat

Amelynck Hilde
Diksmuidse Heirweg 32a
050 20 11 59

Ryheul Robert
Berkenhagestraat 16
050 20 99 39
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REUZEN
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HUIS

10 MAART - 18 MAART 2007
BRUGGE - HALLEN BELFORT
Als Gezinsbond ijveren we voor een samenleving die
rekening houdt met kinderen zowel op beleidsvlak als
op individuele gezinsvlak. Met het Reuzenhuis doen we
dit op het terrein waar kinderen van nul tot vijf jaar het
grootste deel van hun jonge leven doorbrengen: de
veilige (?) thuisomgeving. In ontelbare gevallen worden
baby's, peuters en kleuters het slachtoffer van een
onveilige open haard, een scherpe tafelrand, giftige
planten of medicijnen, een zwaar en gloeiend heet
strijkijzer, enz. Twee derde van de dodelijke ongevallen
met kleuters gebeuren zelfs thuis.
Vele van deze ongevallen zijn te voorkomen als we
eventjes de moeite doen om ons in de plaats te stellen
van de kniehoge mensjes. Een bezoek aan een huis waar
in de verschillende ruimten alles vergroot is, maakt de
volwassenen meteen duidelijk welke gevaren er dagelijks
om de hoek kijken voor een kind. We willen de gewone
thuissituatie zo realistisch mogelijk weergeven, zoals
kinderen die beleven. En het is dié ervaring die we willen
bieden aan jonge ouders, aan de grootouders die de
kinderopvang voor hun rekening willen nemen, en aan
alle beroepskrachten of studenten die zich voorbereiden
op een beroepsbezigheid met jonge kinderen.
Computergestuurde rook-, licht- en geluidseffecten
benadrukken de onveilige gevolgen van ‘gewoon’
nieuwsgierig en ondernemend verkenningsgedrag,
eigen aan elk kind. Een individuele audioguide geeft
aanvullende duiding en preventieve tips in functie van
de veiligheid van het jonge kind.
Maar natuurlijk kunnen ouders niet alle risico's uitsluiten.
Men kan kinderen niet elke minuut in de gaten houden
en mag ze zeker niet overbeschermen, want hierdoor
kunnen ze alle zin voor initiatief en creativiteit verliezen.
Kinderen moeten de mogelijkheden hebben de grenzen
af te tasten, zolang de ouders de risico's correct inschatten
en ingrijpen waar nodig. De kunst is om trachten in te
schatten wat de volgende stap van een vindingrijk
explorerend kind zal zijn en daarbij alle gevaren trachten
weg te nemen. Vele ongelukken gebeuren immers
wanneer een kind iets nieuws wil uitproberen.
Het Reuzenhuis gaat in het najaar 2006 en voorjaar 2007
op tournee. In de Vlaamse provincies willen we volwassenen preventief informeren rond het voorkomen van
ongevallen in de woonomgeving. Deze preventiecampagne beoogt zowel het voorkomen van brandwonden, handletsels en andere wonden, alsook
vergiftiging, breuken, enz.
Voor een bezoek aan dit veiligheidsproject betaalt u als
bondslid op vertoon van de lidkaart € 2,00 (€ 5,00 voor
niet-leden). Kinderen in gezinsverband zijn gratis en
krijgen een speciaal kinderprogramma. Maar opgelet:
het Reuzenhuis zelf is niet toegankelijk voor kinderen.
Ter info: op maandag is het Reuzenhuis gesloten.
Voor meer informatie: Gezinsbond - Reuzenhuis, 02 507
89 98 of www.gezinsbond.be/reuzenhuis.
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BOUDEWIJN SEAPARK
BRUGGE

KINDERVERZORGING
VAN KOP TOT TEEN

Dolfijnen verwelkomen Sinterklaas
Dit jaar zal de intrede van de
Sint echt spetterend zijn. Op
het einde van de maand
november stoomt hij
immers richting Boudewijn
Seapark Brugge. Daar in
het dolfinarium zullen de
dolfijnen hem verrassen
met een anderhalf uur
durend spektakel. Samen
met de zeeleeuwen, dansers
en een pietenorkest zetten ze
hun beste vinnetje voor om de
Sint een onvergetelijk bezoek te
bezorgen. Ook jij kan meegenieten van deze 'Dolfijne
Klaasshow' en voor de leden van de Gezinsbond doet
de Sint graag wat extra: 25% korting op de gezinsspaarkaart.*
• Zaterdag 25 november 2006: 14.00u – 17.00u
• Zaterdag 02 december 2006: 14.00u – 17.00uu
• Zondag 03 december 2006: 11.00u – 17.00u
Ticketprijzen:
• Voorverkoop: € 13,50 (ticket) + € 2,00 (reservatiekosten) = € 15,50
• Voorverkoop 60+ en gehandicapten: € 12,00 (ticket) +
(€ 2,00 reservatiekosten) = € 14,00
• Ticketprijs aan kassa: € 17,00 (ticket)
• Ticketprijs aan kassa 60+ en gehandicapten: € 15,00
(ticket)
De volgende kortingen zijn van toepassing:
Kortingen geldig voor kaarten die worden besteld vanaf
27/10/2006:
• 25% op de ticketprijs in voorverkoop exclusief reservatiekosten
• 25% op de ticketprijs aan kassa (enkel van toepassing
indien voorstelling niet is uitverkocht)
Praktisch
Leden van de Gezinsbond kunnen de tickets bestellen
via http://www.sherpa.be/ en via 070 25 20 20 (€ 0.45/
minuut). Vergeet niet te melden dat u lid bent van de
Gezinsbond!

Onze zaal in Sint-Michiels zat - jawel - tjokvol met een
90-tal beginnende oppassers en coördinators uit alle
Brugse windstreken om er expert te worden in het
verzorgen, vasthouden, troosten, verpamperen,... van
een baby.
Na een inleiding rond het verantwoordelijk gebruik van
medicatie, correct klaar maken van melkflesjes - waarbij
onze rekentalenten werden aangesproken -, verschoonden we ons Julieke, leerden we hoe een poepsnoepje
best wordt geconsumeerd, hoe bloempjes moeten
worden verzorgd, etc. We leerden er ook de geheimen
van het verluieren en het correct opnemen van koorts
te doorgronden.
Mieke Van Damme wist het bonte gezelschap uitermate
te boeien met haar sappige voorbeelden en we gingen
met een tevreden gevoel en een volle maag (frietjes als
afsluiter) naar huis, nog nazingend: "Wij zijn goed,
want wij zijn oppassers van de Gezinsbond !!"
Voel je de kriebels om zelf ook te gaan babysitten, of
wens je meer info omtrent
de kinderoppasdienst:
http://www.gezinsbond.be
/html/dienstverlening_
kinderoppasdienst.htm
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ONZE KINDEREN
VEILIG ONLINE
Hoe ze begeleiden bij
het chatten, mailen
en surfen?
Cultureel centrum Casino
Koksijde op 15 februari

BONDSKLAPPER

BERICHT AAN
ALLE LIEVE KINDJES
VAN BRUGGE
EN OMSTREKEN
Kleurwedstrijd sint en Piet

Het internet biedt heel wat mogelijkheden. Kinderen
zitten op steeds jongere leeftijd voor het computerscherm
om te gamen, te chatten, informatie op te zoeken, …
Maar het internet is niet altijd een veilige plaats. Ouders
maken zich soms zorgen over het internetgedrag van hun
kinderen. In de pers verschijnen hierover alarmerende
berichten.
Met de Gezinsbond zetten we een project op om ouders
te informeren over het internet. Hierbij is het nodig
ouders te wijzen op de gevaren, maar willen we vooral
aantonen hoe we deze kunnen voorkomen. Mits wat
ouderlijke begeleiding biedt het internet voor kinderen
en voor jongeren een waaier aan mogelijkheden en kansen. In de toekomst zal de rol van het internet alleen
maar toenemen. Tijd dus om op een positieve manier te
leren omgaan met dit wonderlijke medium.
• Begeleider:Tom Van Renterghem, werkzaam bij Child
Focus, gespecialiseerd in preventie en ondersteuning
van kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten.
• € 3,00 - leden van de Gezinsbond, € 7,00 - niet-leden
• Inschrijven door overschrijving op rek. nr. 435-030655114 van Gezinsbond-scw met vermelding van 'Voordracht plaats, lidnr. Gezinsbond en aantal personen'.

TINTELTENEN
22 december 2006 t.e.m 25 februari 2007
Als het buiten koud is, maakt Tinteltenen het binnen
gezellig warm. De deelnemende centra zetten hun
beste beentje voor om (groot)ouders en kinderen warm
te ontvangen. Ze bieden een voorstelling op gezinsmaat
en zorgen voor gezinsvriendelijke randactiviteiten. Als
lid van de Gezinsbond geniet je bij elk Tinteltenen-product
van een interessante korting. Vergeet niet je lidkaart mee
te nemen als je een tintelende ontdekkingstocht begint.
Info op www.cultuurweb.be of www.tinteltenen.be
Stad/gemeente - Plaats
• Voorstelling • Gezelschap • Datum en uur • info
BLANKENBERGE - Cultuurcentrum Blankenberge
• De Notenkraker • Banabee • 14-01-07 om 15:00 • cultuur.blankenberge.be
BRUGGE - Kunstencentrum De Werf
• CJ Benji • Theater Froe Froe • 04-02-07 om 15:00 • www.dewerf.be
• Jot • TG Schemering • 28-01-07 om 15:00 • www.dewerf.be
• Klein duimpje in de goot • Peter Zegveld • 14-02-07 om 15:00 • www.dewerf.be
KNOKKE-HEIST - Cultuurcentrum Knokke-Heist
• Jot • TG Schemering • 11-02-07 om 16:00 • www.ccknokke-heist.be
ROESELARE - Cultuurcentrum De Spil
• De droom van Stradi • Symfollies in C klein • 26-12-06 om 15:00 • www.despil.be
• De Gans en zijn Broer • luxemburg vzw • 28-01-07 om 15:00
• Schaduwduikers • 4hoog produktiehuis • 14-01-07 om 15:00
• Toverman • De Zeepcompagnie • 18-02-07 om 15:00
Tinteltenen is een samenwerking van de Gezinsbond, de participerende
cultuurcentra, gemeenschapscentra en kinderkunstencentra en Cultuur Lokaal.
Met de steun van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel.

Omdat we willen tonen aan de Sint hoe blij we zijn met
zijn bezoek aan Brugge en de vele geschenkjes, organiseren we voor de tweede keer al een grote kleurwedstrijd. Met de ingekleurde affiche die je op een goed
zichtbare plaats hebt uitgehangen is er zelfs al een
mooie prijs te winnen. De tekening vind je in het midden
van deze Bondsklapper.
Hangt uw schitterende affiche reeds aan het venster?
Stuur dan een leuke brief aan de Sint via pietensint@
advalvas.be of Piet en Sint, Oude Hoogweg 10, 8310
Brugge. Wie weet brengt Zwarte Piet wel een leuke
prijs. Vergeet uw adres niet te vermelden op de brief.
Alle kinderen van alle afdelingen mogen deelnemen!
Zin in een sinterklaasfeestje?
Kijk bij je afdeling voor de datum.

G.O.S.A.

Gewest Brugge
Geleid bezoek aan de residentie
van de gouverneur en het provinciaal Hof
Op dinsdag 28 november 2006 te 14.00 uur verzamelen
aan het hekken van de ambtswoning op de Burg.
Inschrijven bij Mevr. Barbez Malfroot, 050 35 49 14

Vakantie mid-week in de Bosberg.
De vakantie midweek van het Gewest Brugge is voorzien
van maandag 30 april 2007 tot vrijdag 4 mei 2007 in de
namiddag. Er is de mogelijkheid voorzien om aan te
sluiten op de fietsmidweek georganiseerd door de
Bosberg.
Meer info in de Bondsklapper van februari 2007.
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HOEVEVAKANTIE
MET HET HELE GEZIN
OP SKIVAKANTIE
Het kan met de Gezinssportfederatie!

De nieuwe wintersportbrochure van de Gezinssportfederatie is klaar: een ruim aanbod aan alpine ski-,
snowboard, langlauf- en wandelvakanties in sneeuwzekere gebieden in Oostenrijk, met aangepaste
programma's voor alle leeftijden. Deze wintersportvakanties zijn vooral gekend om hun all in-formule: de
garantie voor een zorgeloze en betaalbare skivakantie
in gezellige familiehotels.
De Gezinssportfederatie trekt naar zorgvuldig gekozen
skigebieden in Oostenrijk: Wurzeralm, Hinderstoder,
Hochkar, Sportwelt Amadé, Warth-Schröken, Dachstein
Tauern en ook het skigebied Dachstein-West. Op al
deze locaties ligt er van december tot mei gegarandeerd sneeuw.
Met de ALL IN-FORMULE genieten de wintersporters
volop van hun vakantie tegen een vooraf gekende prijs.
Alles is vooraf geregeld en in de prijs inbegrepen: de
beste hotels (volpension zonder drank), busreis, skipas,
skimateriaal, verplaatsing van en naar de piste, lunch op
de piste en professionele begeleiding.
Zowel voor beginners als voor gevorderden is er
dagelijkse begeleiding door ervaren ski- en snowboardmonitoren. Er zijn aangepaste programma's voor
gezinnen, jongeren en senioren, waarbij ook langlaufers,
wandelaars en snowboarders aan hun trekken komen.
De hotels zijn stuk voor stuk gezellige familiehotels,
waarvan de meeste beschikken over sauna of zwembad
en bijna overal is er aangepaste avondanimatie voorzien.
Bovendien is er in de meeste hotels ook sneeuwgewenning voor kinderen van 4 tot 6 jaar en kinderopvang
voor peuters en kleuters (2 en 3 jaar).
De brochure 'GSF-wintersportvakanties 2007' is gratis te
verkrijgen bij de Gezinssportfederatie, Troonstraat 125,
1050 Brussel, 02 507 88 22, mail gsf@gezinsbond.be.
Het volledige aanbod van de Gezinssportfederatie staat
ook op www.gsf.be.

De Gezinsbond en Crefi richten ook volgend jaar een
hoevevakantie in. Na het succes van vorige jaren, kunnen
we niet anders dan dit opnieuw organiseren.
Wil je kind graag kalfjes kopje krauwen, konijntjes en
pony’s voederen, brood bakken, zich verkleden in boer
of boerin én veel creatief binnen en buiten spelen…
laat hen dan in de krokusvakantie naar “Hof ter Pierlapont” te Loppem komen! We verblijven in het vroegere,
gezellige woonhuis van de boer en boerin. Alle comfort
is aanwezig en de kookploeg vult de altijd hongerige
maagjes met echte “boerenkost”!
Onder begeleiding van onze superenthousiaste crefianimatoren kunnen 7 à 9 jarigen hun hartje ophalen van
maandag 19 februari tot en met vrijdag 23 februari 2007.
Het inschrijvingsformulier kun je aanvragen via e-mail:
brigitte.vandenbriele@skynet.be
Info via 050 31 47 34 (tussen 12.30 u en 14 u) of
0496 33 51 79. Kostprijs € 145,00.
Wees er vlug bij want het aantal deelnemertjes is
beperkt!
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BLIKVANGER
GEZELSCHAPSDIENST
10 JAAR
Een gesprek met Rose Mie Desoete, coördinater OGD Brugge

Wat is de gezelschapsdienst?
Het is een service van de Gezinsbond die, helaas, nog te
weinig bekend is maar toch gewaardeerd wordt. Wij
verzekeren gezelschap, oppas bij ouderen of zieken,
zodat de andere gezinsleden er eventjes tussenuit
kunnen. We gaan oppassen zowel overdag als ‘s nachts,
inslapende nachten noemen we dat. Indien gevraagd,
zijn er enkele vrijwilligers die het aandurven om bij
stervenden te waken. Zo' n nacht wordt dan wel iets
duurder aangerekend.
Wie kan beroep doen op de dienst?
Iedereen: de enige voorwaarde is lid te zijn van de
Gezinsbond .
Wie komt oppassen?
Al de vrijwilligers zijn volwassen personen, die heel
dikwijls in de zorgsector gewerkt hebben.
Waar kan je terecht?
Een aanvraag doe je bij de plaatselijke verantwoordelijke
van je afdeling, bij de kinderoppasverantwoordelijke of
uiteraard bij mij.
Hoe gaat alles in zijn werk?
Ik denk dat iedere verantwoordelijke zijn eigen manier
ontwikkelt. Ikzelf doe het reeds 10 jaar op die manier:
als ik een nieuwe oproep krijg maak ik met het gezin of
familie een afspraak en ga ten huize om alle informatie
te verstrekken. Dit is voor mij een gelegenheid om
kennis te maken met de zorgbehoevende en zijn familie,
om op de hoogte te zijn van psychische en fysische toestand van de bejaarde of zieke, te zien wat voorhanden
is als hulpmiddelen. Soms ook raad geven over wat er
allemaal bestaat, zowel materiele als financiële middelen
want niet elke bejaarde is daarvan op de hoogte.
Bij die gelegenheid, druk ik er bij de familie op aan om
mij zeker te verwittigen als er iets fout liep tijdens de
oppas, maar ook als het gewoon niet klikt tussen
oppasser en hulpbehoevende. Eens die papierwinkel
erdoor, kan de familie beroep doen op de dienst.
Wanneer doet men een aanvraag?
Liefst een viertal dagen vooraf, dan heb ik goed de tijd
om een oppasser te contacteren.
Ik zorg ervoor, dat op het gevraagde tijdstip iemand

aanwezig is. Het gebeurd ook wel eens dat ik zelf ga.
Zeker wanneer het om een dringend geval gaat. Het
spreekt vanzelf, als ik niemand vrij heb dat ik ook zo
snel mogelijk de familie daarvan op de hoogte breng,
zodat die een andere oplossing kunnen zoeken.
Wat kost deze service?
• Weekdag: € 2,75/uur
• Weekend: € 3,75/uur
• Nacht: € 17,50 voor 10 uren
• Feestdagen: dubbel weekendtarief
Wat is de oppasdienst voor de vrijwilliger?
Daar ikzelf regelmatig eens een oppas verzeker, ook ‘s
nachts of bij een stervende, weet ik uit ervaring wat het
is om een vreemde, hulpbehoevende of dementerende
persoon gezelschap te houden. Het is een aftastende,
observerende, soms zenuwslopende taak. Je geduld
wordt wel eens op de proef gesteld, maar ... eens het
vertrouwen tussen beide partijen er is, kan het wel een
mooie, zinvolle en verrijkende tijd worden.
En het beroepsgeheim?
Als vrijwilliger, kom je wel eens, vertrouwelijke zaken
aan de weet en daarom, vraag ik de vrijwilliger dit als
een soort beroepsgeheim te aanzien en te respecteren.
Reeds 10 jaar en +/- 5500 oppassen verder, mag ik terugblikken op een aangename, verrijkende, soms belastende taak. Ik heb veel mensen leren kennen en waarderen. Ik heb toestanden gezien die je niet voor mogelijk
acht in deze tijd. Eén ding weet ik zeker, als je je medemens, wie of wat hij ook is, gewoon als mens waardeert, dan krijg je veel vertrouwen en genegenheid
terug.
Dankjewel Rose Mie voor de voorbije 10 jaar en we
wensen je nog een mooie toekomst met de ouderengezelschapsdienst.
Heb je nog vragen of is er interesse voor de ouderengezelschapsdienst kan je steeds terecht bij
• De Soete Rose Mie
Veeweide 35,
8200 St.-Michiels,
050 67 09 06 of via 0498 62 79 14.
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EETSTOORNISSEN
BIJ TIENERS
OUDER-TIENER-RELATIE AAN TAFEL
MAANDAG 20 NOVEMBER 2006 OM 20 UUR
Mevr. An Vandeputte, psychotherapeut gespecialiseerd
in preventie en behandeling van eet- en gewichtsproblemen, brengt ons een verhelderende voordracht
over eetgedrag en eetstoornissen bij tieners.
(www.eetstoornissen.be)
• Wanneer moet een ouder gealarmeerd zijn?
• Hoe gaan ouders om met het eetgedrag van hun tieners?
• Hoe ontdekt men beginnende eetstoornissen?
• Hoe kan probleemgedrag ingeperkt worden?

Waar?
Zaal KHBO Brugge
Spoorwegstraat 12, 8200 Sint-Michiels
(achterkant station Brugge)
Toegangsprijs
• € 1,00 op vertoon van lidkaart Gezinsbond
• € 3,00 euro voor niet-leden
Vooraf inschrijven bij Bart Vallaeys, 057/33 58 56
bart.vallaeys@telenet.be
Info bij Herwig De Coninck, herwig.deconinck@fulladsl.be

Een ouder en/of tiener brengen hun verhaal.
Mogelijkheid tot vraagstelling.

KALENDER
DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

zaterdag 11 november 2006

Vernieuwing reductiekaarten

Varsenare

zondag 12 november 2006

Film Congo River

Varsenare

woensdag 15 november 2006

Demonstratie papierscheppen

Snellegem

woensdag 15 november 2006

Vernieuwing reductiekaarten

Assebroek

woensdag 15 november 2006

Vernieuwing reductiekaarten

Assebroek

woensdag 15 november 2006

Vernieuwing reductiekaarten

Assebroek

zaterdag 18 november 2006

Vernieuwing reductiekaarten

Sint-Michiels

zaterdag 18 november 2006

CREFI film

Sint-Kruis

zondag 19 november 2006

Vernieuwing reductiekaarten

Sijsele

woensdag 22 november 2006

Koken met kinderen

Varsenare

donderdag 23 november 2006

Vernieuwing reductiekaarten

Beernem

Vrijdag 24 november

Reisverhalen – Toon Decuypere over Nepal

Hertsberge

zondag 26 november 2006

Vernieuwing reductiekaarten

Beernem

zondag 26 november 2006

Vernieuwing reductiekaarten

Sijsele

zondag 26 november 2006

Boottocht met de Sint

Sijsele

zondag 26 november 2006

Ledenfeest en Sinterklaasfeest

Sint-Michiels

vrijdag 1 december 2006

Sinterklaas bij u aan huis

Beernem

vrijdag 1 december 2006

Bezoek Sint aan huis

Varsenare

Zaterdag 2 & zondag 3 december 2006

Sinterklaas komt thuis op bezoek

Hertsberge

zaterdag 2 december 2006

Bezoek Sint aan huis

Varsenare

zondag 3 december 2006

Tweedehandsbeurs

Sint-Kruis

zondag 3 december 2006

Afhalen lidkaart 2007

Sint-Kruis

vrijdag 8 december 2006

Aankopen huis of grond

Varsenare

zaterdag 9 december 2006

Gezelschapsspellennamiddag

Sint-Kruis

zaterdag 9 december 2006

Afhalen lidkaart 2007

Sint-Kruis

zondag 17 december 2006

Gezond ontbijt

Sijsele

dinsdag 9 januari 2007

Frans voor kleuters

Sint-Kruis

Vrijdag 12 januari 2007

Nieuwjaarshappening aan chiroheem vanaf 18.00 uur

Hertsberge

zaterdag 13 januari 2007

10de kerstboomverbranding

Beernem

zaterdag 13 januari 2007

Bewegen met kleuters

Sint-Kruis

dinsdag 6 februari 2007

Voordracht ism K.A.V.

Snellegem

zondag 18 februari 2007

Tweedehandsbeurs

Sint-Michiels
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NIEUWS
VAN DE
AFDELINGEN
AFDELING
BEERNEM

AFDELING
ASSEBROEK

alain.janssens@advalvas.be

GEBOORTE
Ter gelegenheid van een geboorte
kunnen jonge ouders, reeds lid van
de Gezinsbond, een kleine attentie
ophalen bij de verantwoordelijke
ledenadministratie, Gentil De SmetMeulemeester, Jagerspad 13, Assebroek 050 35 92 69. Zij ontvangen
ook “Brieven aan jonge ouders”.
De verantwoordelijk voor de Sint
Lucaskliniek is Mevr. HoirelbekeBossuyt, 050 35 36 15.

REDUCTIEKAARTEN NMBS:
HERNIEUWING
VOOR IEDEREEN!

DE SINT AAN HUIS
De goede Sint komt aan huis op
eenvoudig verzoek, maar met de
vermelding dat men lid is van de
Gezinsbond.
Bel Zwarte Piet voor een afspraak
op telefoon 050 35 41 79 na 18 uur.

NIEUWE REEKS YOGA
In januari 2007 starten we met een
nieuwe reeks ontspanningsyoga
voor gevorderden vanaf 20.00 uur
tot 21.15 uur. Deze gaan door in
het parochiaal centrum Sparrenhof
(zij-ingang) Dries te Assebroek.
Iedereen welkom.
Inlichtingen en inschrijvingen bij
mevr. De Clerck-Vantorre,
050 36 23 46.

VERNIEUWEN VAN
DE REDUCTIEKAARTEN
VOOR HET JAAR 2007
Voor het jaar 2007 kunnen de
reductiekaarten NMBS van de
kinderen vernieuwd worden.
Kinderen uit gezinnen met minimum
drie kinderen en geboren in 1982
en later hebben recht op een
reductiekaart. Voor kinderen
geboren vóór 1989 is een kinderbijslag- of studieattest vereist.
De zitdagen voor het vernieuwen
van de reductiekaarten gaan door
in het Parochiaal Centrum Sparrenhof, (zij-ingang) Dries, 8310
Assebroek op
• woensdag 15 november 2006
van 19 uur-21 uur,
• vrijdag 17 november 2006
van 19 uur-21 uur,
• zaterdag 18 november 2006
van 14 uur-16 uur.
Meebrengen: trouwboekje of uittreksel van gezinssamenstelling.

VERNIEUWEN LIDMAATSCHAP GEZINSBOND
Ieder lid heeft al een brief ontvangen
om zijn lidmaatschap te vernieuwen
voor 2007. Mogen wij je er aan
herinneren dat wie niet betaalt
voor 1 januari 2007 de bonnenboek
zelf moet komen afhalen bij Gentil
De Smet-Meulemeester, Jagerspad
13, Assebroek 050 35 92 69.

PETANQUE
Elke woensdagnamiddag, het ganse
jaar door, weer of geen weer.
Telkens vanaf 14.00 uur petanque
op de sportvelden in de Opkensstraat 10 te Assebroek. Er zijn
zowel openlucht, als overdekte
speelvelden.
Info: Yola Barbez-Malfroot,
050 35 49 14.

donderdag 23 november
en zaterdag 26 november 2006
Einde 2006 verlopen de reductiekaarten openbaar vervoer voor
kinderen. Aanvragen voor nieuwe
kaarten zullen worden opgemaakt
in het OC KLEINE BEER
op volgende zitdagen:
• donderdag 23 november
van 17.00 uur tot 20.00 uur
• zaterdag 26 november
van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Volgende documenten dienen
meegebracht te worden:
Voor een allereerste aanvraag:
• het trouwboekje of een attest
van de gemeente met de samenstelling van het gezin,
• voor kinderen geboren vóór 1989
een studieattest of een attest
afgeleverd door de dienst kinderbijslag
Voor een hernieuwing:
• de huidige reductiekaarten of het
trouwboekje,
• voor kinderen geboren vóór 1989
een studieattest of een attest
afgeleverd door de dienst kinderbijslag.
Voor aanvragen, ingediend nà deze
zitdagen, kunnen wij helaas niet
garanderen dat de reductiekaarten
nog tijdig geleverd worden.
Voor bijkomende informatie kan u
terecht bij de secretaris Myriam
Goethals.

SINTERKLAAS
KOMT BIJ U THUIS!
vrijdag 1 december 2006
Beste vriendjes van de Gezinsbond,
Binnenkort ben ik, samen met
Zwarte Piet, opnieuw op doorreis in
Beernem. De Gezinsbond heeft mij
gevraagd om de kinderen (en kleinkinderen) van de leden een bezoekje
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te brengen. Uiteraard ben ik graag
op dit verzoek ingegaan. Op vrijdagavond 1 december tussen 18.00 uur
en 21.00 uur zal ik iedereen die het
wenst een bezoekje brengen. Voor
mij zijn het echter zeer drukke dagen
en daarom heb ik aan iemand van
het bestuur gevraagd om mijn
agenda bij te houden.
Wil je dat ik bij jou langskom?
Vraag dan aan je mama of papa om
voor 26 november en ’s avonds
nadat jij in bed ligt, te bellen naar
Alain Janssens, Schooldreef 40,
0499 59 11 07 of stuur een e-mail
naar alain.janssens@ schooldreef.be.
Per gezin zal Zwarte Piet ook € 5,00
vragen om wat haver voor mijn
paard te kopen. Voor snoep zorgt
Zwarte Piet uiteraard zelf.
Sinterklaas

AFDELING
BRUGGE

herionta@skynet.be
CREFI BRUGGE
Crefi-Brugge speelt zijn films in het
Aquarius theater, de toneel- en
filmzaal van het Sint-Leocollege,
Potterierei 12. We beginnen om
14.30 uur met een korte uitleg van
de film en eindigen omstreeks 16.15
uur. Tijdens de pauze wordt een
drankje aangeboden.
Inkom: leden Gezinsbond € 2,00
(Let op! Enkel bij vertoning van een
geldige lidkaart!, niet de spaarkaart);
niet-leden € 4,00.
Vrijdag 5 januari 2007 presenteren
we de Nederlands gesproken film
BALTO 3, een avontuur met vleugels
Balto en zijn vriendjes maken zich
zorgen. Het bezorgen van de post
per vliegtuig is succesvol en ze voelen zich overbodig. Totdat het postvliegtuig neerstort en Balto en zijn
vrienden hun echte waarde kunnen
aantonen. Het personage Balto is
gebaseerd op een waar gebeurd
verhaal. Balto is niet zomaar een
verhaal over een hond, maar over
de waarde van de natuur, zelfontdekking en avontuur.

10DE KERSTBOOMVERBRANDING
zaterdag 13 januari 2007
De Landelijke gilde en KVLVBeernem en St-Joris organiseren in
samenwerking met de Gezinsbond
van Beernem op zaterdag 13 januari
2007 doorlopend vanaf 18.30 uur
de kerstboomverbranding. Ditmaal
wel een editie met een speciaal
tintje, daar we al de 10° verjaardag
van het evenement vieren. Om dit
in de verf te zetten worden een
aantal extra activiteiten georganiseerd.
De kerstboomverbranding vormt
meteen de ideale ontmoetingsplaats
om nieuwjaarswensen uit te wisselen
met buren, kennissen en vrienden.
Er is eten (braadworsten, warme
wafels) en drinken (warme Glühwein,
jenever, chocolademelk, …). Breng
zelf de goede sfeer mee en dan is
alles aanwezig om er een plezierige
ontmoeting van te maken.
De kerstbomen mogen naar het
terrein langs de Bargelaan gebracht
worden op zaterdag 13 januari
vanaf 9.00 uur. Het terrein bevindt
zich ter hoogte van het politiekantoor.

lijkheid om in te springen!! Je bent
altijd welkom!! Het oefenen gebeurt
in losse kledij. Gelieve een matje of
kussentje mee te brengen.
Prijs: p.p € 4,00 per les - inschrijven
per reeks van 10 lessen maar je
betaalt slechts de lessen dat je aanwezig bent! Informatie en inschrijvingen bij Eric Depreitere,
Westmeers 46, tel. 050 67 06 57

BLOEMSCHIKKEN
VOOR KINDEREN
Woensdag 20 december 2006
van 14.00 tot 16.30 uur
in Dienstencentrum ’t Reitje,
Annuntiatenstraat 34, 8000 Brugge
Onder de deskundige leiding van
Mieke Bonte, kleuterleidster en al
jaren bezig met bloemschikken,
kunnen kinderen van het eerste tot
zesde leerjaar een tof kerststuk
maken. De kinderen brengen zelf
zoveel mogelijk materiaal mee voor
hun kerststukje. De prijs bedraagt
€ 5,00 per kind voor leden van de
Gezinsbond. Inschrijven kan telefonisch bij Rita Vandevelde op 050 33
44 82 t.e.m. 10/12/2005. Na inschrijving wordt een brief thuis bezorgd
met informatie over materiaal,
locatie en betaling
Tip: snel inschrijven is de boodschap, plaatsen zijn beperkt.

VOORDRACHT:
(WETTELIJK) SAMENWONEN
OF HUWEN:
EEN FINANCIELE KEUZE?

Ons filmseizoen wordt verder vervolgd op vrijdag 23 februari 2007
met de Nederlands gesproken
tekenfilm ‘PINOCCHIO’.
Wedstrijd: De crefi-ploeg verloot op
deze vertoningen ook 5 toegangskaartjes voor de volgende film!
Wat moet je doen? Aanwezig zijn!

YOGA IN DE NAMIDDAG
In de parochiezaal Sint-Anna, Venkelstraat te Brugge. De Venkelstraat is
een zijstraat van de Jerusalemstraat,
rechtover de Sint-Annakerk. Er is
mogelijkheid tot parkeren. We
oefenen steeds op maandag vanaf
4 september van 14.15 uur tot 15.30
uur (niet tijdens schoolvakanties).
Het is dus ideaal voor huismoeders!
Maar ook voor mannen, bruggepensioneerden ... Er is steeds moge-

Dinsdag 27 februari 2007
van 20.00 tot 22.00 uur
in het lokaal dienstencentrum
't Reitje, Annuntiatenstraat 34,
8000 Brugge
Samenwonen (feitelijk of wettelijk)
of huwen is een keuze die afhankelijk is van diverse factoren (fiscaal,
sociaal, erfrecht, vermogensplanning,
edm), waar meeste koppels meestal
niet stil bij staan wanneer zij beslissen om de grote stap te zetten.
Mevrouw Mieke Listhaeghe,
advocaat aan de Balie te Brugge en
verantwoordelijke sociaal-juridische
dienst gewest Brugge, zal het
publiek wegwijs maken in de
verschillende facetten. Er is een
ruime mogelijkheid van vraagstelling. De inkom bedraagt € 3,00.
Tijdens de pauze wordt een drankje
aangeboden.
Inschrijvingen bij Mieke Listhaeghe
op 050 33 19 01.

REDUCTIEKAARTEN
Info op 050 31 12 81

november | december | januari • Nr. 116

Zondag 26 november 2006
Bijna is het weer zover: de intrede
van Sinterklaas in Brugge. Dit jaar
komt de Sint met zijn gevolg aan
op 26 november. Traditiegetrouw
verwelkomen we de Sint aan de
Potterierei om 14.00 uur, ter hoogte
van het Seminarie, waarna de Sint
een tocht maakt op de Brugse reien:
Potterierei, Sint-Annarei, Groene rei
en Vismarkt. De Sint stapt uit zijn
boot aan het stadhuis, waarna hij
de kinderen om 14.20 uur op de
Burg zal toespreken. Hij wordt er
verwelkomd door een vertegenwoordiger van het stadsbestuur.
Hierna trekt de Sint samen met de
aanwezige kinderen (en hun ouders)
naar de Stadschouwburg voor een
spektakel van de Zwarte Pieten,
gevolgd door een optreden van
Kat&Kwaad.
Optreden van de zwarte Pieten en
Kat&Kwaad: 15.00 uur in de
Stadsschouwburg.

KATTENKWAAD
VOOR JEUGD
VAN 6 TOT 80 JAAR!
Kat&Kwaad wisselt grappige
sketches rond hoofdpersonage Toon
af, met vlotte Nederlandstalige
popmuziek, gesteund op bijzonder
creatieve teksten. Toneel en muziek
vormen telkens één geheel rond
een thema. De afwisseling van
zeer grappig toneel en popmuziek,
maakt van Kat&Kwaad een niet te
missen geheel!
Kaarten voor dit evenement in
voorverkoop bij Regine Wyseure,
Karel de Stoutelaan 63 te KristusKoning, elke werkdag (tot en met
donderdag 23 november) tussen
10.00 en 12.00 uur en tussen 17.00
en 19.00 uur (tel 050 31 12 81).
De kaarten kosten € 3,00 voor
leden van de Gezinsbond en € 6,00
voor niet-leden. Kaarten aan de
deur (€ 6,00). Op zaterdag 25
november enkel telefonisch op
nummer 050 44 30 60; op zondag
26 november vanaf 13.00 uur aan
de kassa van de Stadschouwburg.
Met medewerking van het stadsbestuur
van Brugge en de provincie West-Vlaanderen.

AFDELING
LOPPEM
GEZINSBONDSOPENDEURDAG
zondag 3 december 2006
14 jaar “OPENDEURDAG”
te Loppem
Op zondag 4 december 2006 organiseert de plaatselijke afdeling voor
de veertiende keer een “Gezinsbondsopendeurdag” in de sporthal
“De Strooien Hane” te Loppem.
Wie dit gebeuren al heeft meegemaakt weet dat dit een samenkomst is van “alle generaties”.
Hierna brengen wij u een verkorte
versie van het opendeurprogramma
(lees uitgebreid verder in de speciale
folder – 13 november 2006).
08.45 uur Gezinsontbijt
10.00 uur Eucharistieviering
11.00 uur Happy Hour onder
muzikale begeleiding
(dranken 1/2 prijs)
12.30 uur Gezinsmaaltijd
14.00 tot 16.30 uur
Demonstratie van onze
cursussen: jeugd- en volwassendansen, dansen
voor jongeren, kleuterturnen, kinderdansen
15.15 uur Bezoek van de “Sint”
voor bondskinderen
Doorlopend informatiestanden over
gezinsspaarkaart, reductiekaarten,
kinderoppasdienst, gezinsvakantie,
secretariaat, grootoudersactie, GSMherlaadkaarten en Go- en Railpassen.
Wie zijn lidkaart 2007 al aan Brussel
betaalde en de lidkaart samen met
het bonnenboekje komt afhalen,
ontvangt zoals vorig jaar, per aanwezig gezinslid twee bondspannenkoeken gratis. De lidkaart kan op de
opendeurdag ook worden betaald.
Wie dit onlangs deed brengt een
bewijs van overschrijving mee. Zoals
de vorige jaren kunnen onze gezinnen weer heel wat waardebonnen
winnen. Hang de affiche duidelijk
zichtbaar uit en win 10 x € 10,00.
“Affiche uithangen = waardebonnen
winnen”
Het is 14 jaar geleden dat de Gezinsbond van Loppem het initiatief nam
om een opendeurdag te organiseren.
Het is ontegensprekelijk de contactdag met alle gezinnen van Loppem
geworden. Alle bestuursleden hopen
u opnieuw te mogen ontmoeten.
Info: secretariaat: Eddy De
Wispelaere, Buskinslaan 2, Loppem,
050 82 54 43.

11

DANSEN VOOR JONGEREN
Start tweede reeks op vrijdag 12
januari 2007 van 18.30 tot 19.30
uur (18 lessen) in de turnzaal van
de Sint-Maartensschool voor de
leerlingen van 4de, 5de en 6de
leerjaar.
Deelname reeks 2:
€ 36,00 (niet-leden: € 54,00).
De lessen worden gegeven door
Liesbeth Van de Moortel.
Info: Iris Strubbe-Syoen, Van Hammelaan 20, 050 82 60 78.

KINDERDANSEN
Start tweede reeks op zaterdag 13
januari 2007 van 9.00 tot 10.00 uur
(18 lessen) in de turnzaal van de
Sint-Maartensschool voor de leerlingen van 1ste, 2de en 3de leerjaar.
Deelname reeks 2:
€ 36,00 (niet-leden: € 54,00). De
lessen worden gegeven door Mieke
Deruyter.
Info: Iris Strubbe-Syoen, Van Hammelaan 20, 050 82 60 78.

KLEUTERTURNEN
Start tweede reeks op zaterdag 13
januari 2007 van 10.00 tot 11.00
uur voor eerste kleuterklas en van
11.00 tot 12.00 uur voor 2de en 3de
kleuterklas (15 lessen) in de turnzaal van de Sint-Maartensschool.
Deelname reeks 2:
€ 36,00 (niet-leden: € 54,00).
De lessen worden gegeven door
Lieslot Neyt.
Info: Iris Strubbe-Syoen, Van Hammelaan 20, 050 82 60 78.

AEROBIC
Start tweede reeks op maandag 8
januari 2007 van 20.00 tot 21.00 uur
(10 lessen) in de turnzaal van de
Sint-Maartensschool.
Deelname reeks 2:
€ 38,00 (niet-leden: € 57,00). De
lessen worden gegeven door Mieke
Deruyter.
Info: Iris Strubbe-Syoen, Van Hammelaan 20, 050 82 60 78.

WEEK VAN DE SMAAK
Woensdag 22 november 2006
van 14 tot 17 uur
Kinderen koken met groenten uit
grootmoeders tuin. Toegankelijk
voor kinderen van 4de t/m 6de leerjaar. Inschrijven mogelijk tot 17
november 2006 bij Iris StrubbeSyoen (Opgelet: maximum 20 kinderen toegelaten)
€ 3,00 per kind, € 5,00 voor 2 kinderen uit hetzelfde gezin.
Plaats: Paviljoen bij de SintMaartensschool

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

SINTERKLAAS
OP DE BRUGSE REIEN

BONDSKLAPPER
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AFDELING
OOSTKAMP
WATERGEWENNING –
KLEUTERZWEMMEN

JEUGDDANSEN
Start tweede reeks op vrijdag 12
januari 2007 van 19.30 tot 20.30 uur
(10 lessen) in de turnzaal van de
Sint-Maartensschool voor jongeren
van 12 tot 16 jaar.
Deelname reeks 2:
€ 31,00 (niet-leden: € 41,00). De
lessen worden gegeven door Jantina.
Info: Els Van Hoorick-Derycke,
Vijvers 5, 8210 Loppem, 050 84 08 18.

BIETENTOCHT
Zaterdag 11 november 2006
Meer informatie in de Loppemse
Bondsgazette van november 2006.
Info bij Ingrid Vervenne-Willaert,
050 82 54 94 of Daisy Denys-Demey,
050 82 42 74.

DAG VAN DE NATUUR
Zondag 19 november 2006
van 10.00 tot 12.00 uur
Aanplanten van een geboortebos.
Locatie: dreef aan MerkemveldDoeveren.
Doelgroep: geboortes te Loppem
van 1 september 2002 tot 31 augustus 2006.
Inkom: Gratis. Wel vooraf inschrijven
bij Bianca Naeyaert-Huys, Torhoutsesteenweg 101, 8210 Loppem,
050 82 77 74.

AFDELING
MOERKERKE
-DAMME
KLEURWEDSTRIJD
6 DECEMBER

17 DECEMBER GEZOND
ONTBIJT TE SIJSELE
In samenwerking met de afdeling
Sijsele, wordt een gezond ontbijt
aangeboden. Gezinnen die aan
deze speciale actie willen deelnemen,
moeten hun naam opgeven bij
Verhelst André tegen 10 december.

Info
• Daisy Denys-Demey, 050 82 42 74
• Muriel Lancel-Rombout,
050 84 06 07 of
• Marleen Sierens-Bulcke,
050 82 51 30.

ALS DE OOIEVAAR KOMT…
Ideaal om de jonge moeder te
verrassen bij haar thuiskomst uit de
kraamkliniek of om de blijde
gebeurtenis kenbaar te maken in
de leefomgeving, heeft onze
afdeling een tweetal houten
ooievaars ter beschikking. Voor
amper € 2,50 blijft de ooievaar een
maand ter plekke. Aanvragen kan
bij Dirk Vanhove, 050 82 66 19

VERNIEUWING VAN
DE REDUCTIEKAARTEN NMBS

Kinderen krijgen afzonderlijk
amusement aangeboden zodat de
ouders kunnen genieten van een
lekker ontbijt.

TWEEDEHANDSMARKT
zaterdag 10 maart 2007
Sporthal De Strooien Hane

Inschrijvingsprijs:
€ 25,00 voor 10 lessen.

Elk gezin dat deelneemt aan de
kleurwedstrijd, moet zijn naam opgeven tegen ten laatste 1 december
bij Verhelst André. De tekening
wordt aan het venster opgehangen
op een goed zichtbare plaats vanaf
de straat. Wellicht komt de Sint
langs met een verrassing.

FILMNAMIDDAG
Woensdag 31 januari 2007
In de grote zaal van het parochiaal
centrum om 14 uur. Info bij Bianca
Naeyaert – Huys, Heidelbergstraat
101, 8210 Loppem, 050 82 77 74.

Op zaterdagmorgen
tussen 8.50 u. en 11.50 u.
In het sportcomplex De Valkaart
kunnen kinderen vanaf 4 jaar een
lessenreeks van 10 lessen volgen.
Er wordt gewerkt met groepjes van
maximum 8 kinderen. De kinderen
kunnen lessen blijven volgen tot ze
25m of meer kunnen zwemmen.
Inschrijven kan bij Mw Irene
Masschaele, Wollestraat 15,
050 82 60 59.

OMNISPORT JEUGD
Wegens te weinig deelnemers
werden de lessen Omnisport voor
de jeugd geannuleerd in de periode
september tot december 2006. We
hopen terug een reeks te kunnen
opstarten vanaf januari. Daarom is
het noodzakelijk om nu al jullie
namen door te geven.
Kontakt: Verhelst André,050 50 12
55 of via email.

Vanaf 1 november 2006 kunnen de
reductiekaarten NMBS vernieuwd
worden. Het aanvraagformulier kan
ingevuld worden bij Walter De
Lameillieure, Everaertstraat 24 te
Oostkamp, 050 82 37 32.
Kinderen geboren in 1982 en later
hebben nog recht op een reductiekaart 2007. Voor kinderen geboren
voor 1989 is een kinderbijslag- of
studieattest vereist. Wil je lidkaart
meebrengen, de kostprijs bedraagt
€ 6,00 voor het hele gezin. Betaal
je € 6,50 dan krijg je de reductiekaarten toegestuurd.

AFDELING
SINT-ANDRIES

BONDSKLAPPER

attesten voor alle kinderen ten
laste en geboren vanaf 1982 tot
en met 1988) afgegeven worden
aan de verantwoordelijke.

gezinsbondsintandries
@telenet.be

De kostprijs bedraagt € 7.00 per
gezin (inclusief verzendingskosten).
Gelieve gepast geld te bezorgen of
dit bedrag over te schrijven op het
rekeningnummer 979-6280319-59
met vermelding van uw naam en
lidnummer bij de Gezinsbond.
Niet betaalde en/of onvolledige
aanvragen kunnen niet behandeld
worden.

REDUCTIEKAARTEN 2007
Ieder gezin dat lid is en (minimum)
3 kinderen telt, kan kaarten aanvragen.
Jaarkaarten zijn bestemd voor
rechthebbende kinderen en voor
ouders die geen recht hebben op
een vijfjaarkaart. Voor alle kinderen te laste en geboren vanaf 1982
tot en met 1988, dient u vak III van
het gele formulier te laten invullen
door de kinderbijslagkas (een
schoolgetuigschrift of kopie van de
studentenkaart kan ook en is veel
eenvoudiger).

Uw kaartverantwoordelijke
• Geert Boone, Eikvarenstraat 10,
8200 Sint-Andries (Brugge).

25STE GROOT
SINTERKLAASFEEST
zondag 3 december 2006
om 14.30 uur
De deuren gaan open vanaf 14.00
uur – het einde is voorzien omstreeks
16.30 uur – het feest vindt plaats in
het POC Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat (achter Mister Grill).

GROOTOUDERSNAMIDDAG
Donderdag 23 november 2006
Om 14.30 uur in POC Sint-Willibrord,
K.K. Theodoorstraat (achter Mister
Grill) komt de heer G. Van de
Casteele ons verwennen met een
eigen documentaire video op groot
scherm over MEXICO. Daarna is er
zoals de traditie het wil een gezellige
koffietafel. Alle grootouders en
senioren zijn van harte welkom.

Werkwijze
• Alle leden die jaarkaarten voor
het jaar 2006 aangevraagd hebben,
krijgen het gele aanvraagformulier
in de brievenbus en kunnen hun
aanvraag voor 2007 (volledig
ingevuld en betaald) te allen tijde
opsturen naar de kaartverantwoordelijke. Gelieve zoveel als
mogelijk van deze werkwijze
gebruik te maken
• De andere leden kunnen dit doen
op de zitdagen die doorgaan in
het gemeentehuis van Sint-Andries:
• op dinsdag 14 november 2006
vanaf 16.30 tot 17.45 uur
• op zaterdag 18 november 2006
vanaf 10.00 tot 11.45 uur
• Uitzonderlijk (na telefonische
afspraak op het nummer 0495 32
52 16) kan iedere maandag tussen
19.00 en 20.00 uur het volledig
ingevulde aanvraagformulier
(met gepast geld en bijhorende

Deelname in de kosten
• € 4,00 voor de leden van de
Gezinsbond
• € 6,00 voor niet leden.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk
en kan alleen bij Hugo Jonckheere,
Abdijbekestraat 26, Sint-Andries,
050 38 37 48 of door afgifte van de
inschrijvingsstrook uit de
Bondsklapper. De bijdrage wordt
aan de ingang van de zaal geïnd.
Inschrijven moet voor 21 november
2006.

Iedereen is welkom maar kinderen
t.e.m. 10 jaar dienen vooraf in te
schrijven (bijdrage: € 3.50 per ingeschreven kind) en krijgen een
geschenk. Dit feest is voorbehouden
aan de leden van de afdeling St.Andries.
Programma
• Poppenkast door Poppentheater
Stijn
• Komst van de Sint!
Inschrijven kan tot 25 november bij
• de voorzitter (Doornstraat 64,
050 39 31 01),
• de secretaris (Kasteelhoevestraat 8,
050 67 61 51)
• An Schalembier (Olympialaan 17,
050 38 91 09)
met het onderstaande inschrijvingsstrookje + de bijdrage.

INSCHRIJVINGSSTROOK
GROOTOUDERSNAMIDDAG

INSCHRIJVINGSSTROOK
S I N T E R K L A A S F E E S T

23 NOVEMBER 2006

3 DECEMBER 2006

Naam ...........................................................................................

Naam...........................................................................................

Adres

Adres

........................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

Lidnr ............................................................................................
.......................................................................................................

Naam kind
Lidnr. ...........................................................................................
...................................................................

Datum......................................

Handtekening

geslacht

.......................................... ....................................... .................
.......................................... ....................................... .................
.......................................... ....................................... .................





Aantal personen

geboortedatum

Datum

Handtekening
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TWEEDEHANDSBEURS

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

AFDELING
SIJSELE

Ook zijn er nog steeds Go-passen en
telefoonkaarten met een reductie
van 6 % op de gezinsspaarkaart te
verkrijgen.

MET SINTERKLAAS
OP DE BOOT
Zondag 26 november 2006
Alle kinderen van Groot-Damme
worden uitgenodigd mee te varen
met de Sint op de Damse Vaart. Er
zijn afvaarten voorzien om 13.30
uur – 14.00 uur – 14.30 uur – 15.00
uur – 15.30 uur en 16.00 uur. De
kinderen mogen hun tekeningen
aan de Sint afgeven en hun vragen
en verlangens aan de Sint meedelen. De kindjes varen gratis mee,
de volwassenen betalen € 2,00.

TONEELVOORSTELLINGEN
Op 10, 19, 24, en 25 november 2006
en 1, 3, 9, 15, en 17 december 2006
telkens om 20.00 uur, behalve op
zondag om 19.00 uur, voert het
plaatselijk “Koninklijk Theater
Rostune” het stuk “Het geheugen
van Water” (van Shelagh Stephenson)
op. Het is een ontspannende aanrader voor onze leden.
Reserveren is steeds verplicht en
doe je bij Annie Demeerleer op 050
36 13 43 of via e-mail:
info@theaterrostune.be .

Zondag 3 december
Gezellige tweedehandsbeurs in de
twee zalen van ’t Couvent, Kanunnik
Decoeneplein 1. Van 9.00 uur tot
12.00 uur kan je er allerlei tweedehandsspulletjes kopen voor kinderen
van 0 tot 14 jaar. Kledij, speelgoed
en kindermateriaal, alles wat nog
bruikbaar is kan er gekocht of
verkocht worden. Ook deze keer
zal er een verrassing zijn voor de
kinderen!
De mensen die er wensen te
verkopen kunnen zich hiervoor
inschrijven. Leden van de afdeling
Sint-Kruis kunnen dat doen op dinsdag 21 en woensdag 22 november
van 18.00 uur tot 21.00 uur. Leden
van andere afdelingen kunnen zich
inschrijven op donderdag 23 en
dinsdag 28 november van 18.00 uur
tot 21.00 uur
Meer inlichtingen en inschrijven bij
Lieve Devriendt op 050 35 64 36.
Tijdens deze activiteit kan je ook je
lidkaart 2007 en bonnenboekje
komen afhalen!

GEZOND ONTBIJT

BEWEGEN MET KLEUTERS

Zondag 17 december 2006
De Gezinsbond van Damme, Moerkerke en Sijsele nodigt alle gezinnen
uit om samen gezellig en gezond te
ontbijten. Op zondagmorgen 17
december 2006 van 8.30 uur tot
10.30 uur kunnen de gezinnen en
hun vrienden aan tafel gaan. Samen
kunnen ze genieten van een gezonde
hap met toelichtingen van enkele
diëtisten. Voor de kleinsten is er
een knutsel- en leeshoek voorzien.
Voor alle aanwezigen wordt er een
bewegingsactiviteit voorzien. Dit
gaat door in de zaal “Marollen” in
de Molenstraat 35a te 8340 Sijsele.
Inschrijven is noodzakelijk voor 1
december 2006 bij Ann Schockaert,
Kanthage 9 te 8340 Sijsele, 050 37
52 85. Leden van de Gezinsbond
betalen € 2,00 p.p. met een maximum van € 6,00 voor één gezin. Niet
leden betalen € 3,00 p.p. Iedereen
welkom, want een gezond en evenwichtig ontbijt is belangrijk voor
jong en oud.

Vanaf 13 januari 2007
Voor al die enthousiaste kleuters
die graag bewegen starten we een
nieuwe reeks van 15 lessen. Deze
gaat door elke zaterdagvoormiddag
van 9.45 uur tot 10.30 uur voor de
kleuters van de eerste en tweede
kleuterklas en van 10.35 uur tot
11.20 uur voor de kleuters van de
tweede en derde kleuterklas en dat
steeds in de Zonnetuin, Beeweg 32
te Sint-Kruis.

SPOORWEGKAARTEN
Zondag 19 en
zondag 26 november 2006
Op deze twee data kunnen de
leden terecht bij de secretaris
Marnix Poelman, Oedelemse Steenweg 38 te 8340 Sijsele voor het
vernieuwen van de reductiekaarten.
Uitzonderlijk kan het ook na telefonische afspraak via 050 35 66 96.

AFDELING
SINT-KRUIS

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond.sintkruis
@skynet.be
LIDKAARTEN 2007
Zondag 3 december
en zaterdag 9 december
Op deze twee dagen is er de mogelijkheid om je lidkaart en bonnenboekje 2007 te komen afhalen
respectievelijk op de tweedehandsbeurs en de gezelschapsspellennamiddag. Voor diegenen die niet
langskomen zal nog steeds de wijkverantwoordelijke de lidkaart en
het bonnenboekje komen langsbrengen maar dan pas later op de
maand.

KINDEROPPASDIENST
Gezien Silke, de kinderoppasdienstverantwoordelijke, zwanger is en
de bevalling voorzien is voor begin
februari 2007 zal vanaf half januari
tot eind februari de dienstverlening
worden overgenomen door
Michelle. Het telefoonnummer
(0479 65 55 83) en e-mail adres
(silke.govaert@skynet.be) blijven
dezelfde, het is gewoon iemand
anders die je te woord zal staan.
Alvast bedankt voor het begrip.

Deelnemen kost € 17,00 voor leden
van de Gezinsbond, € 25,00 voor
niet-leden van de Gezinsbond
(+ € 4,00 verzekering voor zij die
het voorbije jaar geen sportreeks
gevolgd hebben bij de Gezinsbond)
Meer inlichtingen en inschrijven bij
Joëlle Van Houtryve-Elinck, De Linde
74, Sint-Kruis, 050 35 73 56. Graag
vooraf inschrijven bij voorkeur via
e- mail: joelle.elinck@telenet.be
(vermeld van naam, adres, geboortedatum van kindje, uw tel.nummer
en groep 1 of 2 en of je lid bent)
Betaling gebeurd via overschrijving
op 001-4354577-32 op naam van
Gezinsbond/GSF Sint-Kruis met
mededeling: BO/ naam kleuter
Gelieve bij aanvang van de reeks je
lidkaart en verzekeringskaartje mee
te brengen, om van het voordeeltarief te kunnen genieten.
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Vanaf 9 januari 2007
Interesse om je kind van 5 of 6 jaar
op een speelse manier Franse
woordjes te laten leren? De Gezinsbond Sint-Kruis organiseert opnieuw
een eerste lessenreeks. Deze gaat
door in de Zonnetuin, Beeweg 32.
De lessen worden gegeven door
Martine Van Haelewyn.

GSF SINT-KRUIS
Lucy Le Chat vierde haar 90ste
verjaardag in het zwembad!! Elke
week, op donderdagmiddag komt
Lucy met de senioren van de
Gezinsbond Sint-Kruis haar baantjes
zwemmen. Samen met 38 trouwe
zwemmers gebeurt dit elke donderdagmiddag. Lucy is elke week op
post en dit sedert 1979 toen het
seniorenzwemmen werd opgestart.
Op donderdag 16 september werd
Lucy 90jaar, voor haar en voor ons
een gelegenheid om dit te vieren.
Ze werd in de bloemetjes gezet
met een boeket en een bloemencadeaubon om er het ganse jaar
van te genieten. Lucy is niet enkel
een trouwe zwemster maar ook
een trouw lid van de Gezinsbond!
Lucy, we wensen je een gelukkig
jaar toe
De Gezinsbond afdeling Sint-Kruis
en het bestuur van GSF.

Het is een reeks van 10 lessen,
telkens de dinsdagavond en dit van
9 januari tot en met 20 maart
(behalve op 20 februari). De uren
worden later meegedeeld: of 16.45
uur of 17.20 uur en een les duurt
een half uur.
Deze activiteit gaat enkel door bij
minimum 9 inschrijvingen voor
groep 1. Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 16. De lessenreeks kost € 17,00 voor leden van
de Gezinsbond en € 20,00 voor
niet-leden. Meer inlichtingen en
inschrijven bij Joëlle Van HoutryveElinck, De Linde 74, Sint-Kruis, 050
35 73 56, joelle.elinck@telenet.be.

CREFI FILM
Zaterdag 18 november
Wij ontvangen de jonge filmliefhebbers voor 2 schitterende films in ’t
Couvent, Kanunnik Decoeneplein 1.
Van 14.00 uur tot 15.30 uur zijn de
kleuters van het 3de klasje en kinderen van het 1ste leerjaar aan de beurt.
Pippi verhuist naar Villa Kakelbont
Tommy en Annika wonen naast Villa
Kakelbont, een huis dat al jaren leeg
staat. Dan verschijnt een meisje met
rood haar en grote voeten. Op haar
schouder zit een aapje en ook
heeft ze een wit paard met zwarte
stippen. Wie zal dat nou zijn?

Graag vooraf inschrijven bij voorkeur via e- mail (vermeld naam,
adres, geboortedatum van kindje, uw
tel. en of je lid bent). De inschrijving
is pas definitief na betaling op
rekening nummer 001-2482576-34
(Gezinsbond Sint-Kruis) met als
mededeling Frans/naam kindje/
letter en lidnummer (indien lid)

Pippi gaat boodschappen doen
Tommy en Annika horen hard gesnurk. Zal dat Pippi zijn? Ze besluiten
te kijken. Als ze Pippi wakker hebben
gemaakt, vertelt ze dat ze de
dochter is van een zeerover en dat
ze van haar vader een grote kist
met goudstukken heeft gekregen.
Ze besluiten met zijn drieën boodschappen te gaan doen.

REDUCTIEKAARTEN 2007

Pippi is dingenzoeker
Pippi laat aan Tommy en Annika
zien dat als je goed zoekt, je allemaal leuke dingen kan vinden op de
grond. Het leuke van zoeken naar
dingen op de grond is dat je alles
wat je gevonden hebt mag houden.

SINTERKLAAS
Doe je ook mee aan de grote
Sinterklaas kleurwedstrijd? En
woon je in Sint-Kruis? Verwacht je
dan maar aan een bezoekje dat
goed zal smaken. Meer verklappen
we niet.

GEZELSCHAPSSPELLENNAMIDDAG
zaterdag 9 december
Op deze namiddag kan je kennis
maken met een heel assortiment
gezelschapspelen. Geen theoretische
uitleg maar gezellig aan tafel uitproberen. Wie weet doe je ideetjes
op voor de feesten in december?
Kom zeker langs op 9 december
doorlopend tussen 14.00 uur en
17.00 uur in de grote zaal van het
CM gebouw, Moerkerkse Steenweg
118. De inkom is volledig gratis!
Meer inlichtingen kan je krijgen bij
Michelle Noël, 0477 99 40 73 of
gezinsbond.sintkruis@skynet.be
Tijdens deze activiteit kan je ook je
lidkaart 2007 en bonnenboekje
komen afhalen!

Gehuwden met minstens 3 kinderen
hebben recht op reductiekaarten.
Er is aan de wetgeving (voorlopig)
niets veranderd.
Kinderen geboren in 1982 en later,
hebben nog recht op een reductiekaart 2007. Voor kinderen geboren
vóór 1969 is steeds een kinderbijslag- of studieattest nodig.
De prijs werd opgetrokken tot
€ 6,00/aanvraag (dus per gezin,
niet per kaart). Naast de gewone
zitdagen (elke woensdag van 19 tot
21 uur ) zijn er enkele speciale
dagen voorzien:
• donderdag 16 nov van 19 tot 21
uur;
• vrijdag 17 nov van 19 tot 21 uur,
• zaterdag 18 nov van 9 (’s morgens)
tot 21 uur
• zondag 19 nov van 9 tot 12 uur.
Telkens bij de verantwoordelijke
thuis: Johan Cherlet, Brieversweg 328.
Andere afspraken?
Dat kan via 050 35 55 99.

Van 15.45 uur tot 17.45 uur zijn de
kinderen van het 2de tot en met
het 6de leerjaar aan de beurt voor
De reis van Natty Gann.
Chicago 1935. Amerika is ondergedompeld in armoede en ellende.
Veel mensen trekken door het land
op zoek naar eten en werk. Sol
Gann en zijn dochter Natty hebben
een pensionnetje in de stad. Dan
moet Sol werk zien te vinden. Ten
einde raad neemt hij een baantje
aan de andere kant van het land.
Hij laat Natty achter bij de beheerster van zijn hotelletje, Connie.
Maar Natty heeft andere plannen.
Ze gaat op zoek naar haar vader...
De toegangsprijs is nog steeds
€ 1,50 per persoon (drankje inbegrepen) en iedereen is welkom!

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

FRANS VOOR KLEUTERS
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AFDELING
SINT-MICHIELS
VERNIEUWING VAN DE
REDUCTIEKAARTEN
Zaterdag 18 november 2006
Hernieuwen van de reductiekaarten
kan gebeuren in de lokettenzaal
van het CM-ontmoetingscentrum,
Koningin Astridlaan 2. De verantwoordelijken staan te uwer
beschikking van 9.00 tot 12.00 uur.
U dient in het bezit te zijn van een
formulier ‘samenstelling van het
gezin’, te bekomen op het gemeentehuis, en de lidkaart van de Gezinsbond. Indien geen drie kinderen
meer thuis wonen, moet vooraf een
geel formulier worden afgehaald
bij Daniël Brendonck, Veeweide 3,
na telefonische afspraak.
Meer info: brendonck.daniel@busmail.net of op 050 38 56 62
Gelieve bij voorkeur gebruik te
maken van deze zitdag!

LEDENFEEST EN
SINTERKLAASFEEST
Zondag 26 november 2006
om 14.30 uur.
Het is weer tijd voor onze jaarlijkse
ontmoeting met Sinterklaas. Samen
met zijn Pieten komt hij naar de
eetzaal van Centrum “Ons Erf”,
Charteuseweg 53 te Sint-Michiels.
Het jaarprogramma van de afdeling
wordt voorgesteld, er is een voorstelling van “Poppentheater Pierewiet”, een koffietafel en natuurlijk
de komst van Sinterklaas die
geschenkjes uitdeelt aan de kinderen
t/m 10 jaar. Dit alles voor de gezinsvriendelijke prijs van € 3,00 per

!
INSCHRIJVINGSSTROOK
SINTERKLAASFEEST
26 NOVEMBER 2006
Naam ......................................................................
Adres

...................................................................

..................................................................................

Lidnr .......................................................................
Naam kind

geboortedat. gesl.

................................... ................................... ........
................................... ................................... ........
................................... ................................... ........

Datum

Handtekening

persoon, met max. € 10,00 per gezin
op hetzelfde adres. Grootouders
betalen afzonderlijk. Inschrijven is
noodzakelijk ten laatste tegen 17
november 2006 bij Jan De Man, Het
Brembos 4, Sint-Michiels en storten
op rekeningnummer 068-0713700-01
ten laatste tegen 17 november 2006.
Deze activiteit is voorbehouden
voor de leden van de eigen afdeling.

EEN OOIEVAAR IN DE TUIN
OF AAN DE DEUR?
Is er gezinsuitbreiding gebeurd? Je
kan dit aan de buren en de vrienden
laten weten door onze ooievaar te
lenen, tegen een waarborgsom van
€ 10,00 die je uiteraard terugkrijgt
bij terugbrengen van de ooievaar.
Alle info: gezinsbond@ verbonden.be,
of bij Filip Filliaert en Els Vanderleen
op 050 67 61 71.

TWEEDEHANDSBEURS
Zondag 18 februari 2007
Onze steeds succesvolle tweedehandsbeurs gaat opnieuw door op
zondag 18 februari 2007 van 8.30
uur tot 12.00 uur in de Gemeenteschool, afdeling Sint-Godelieve,
Sint-Michielslaan te Sint-Michiels.
Alle gebruikte kindermateriaal
zoals kinderkleding, speelgoed en
kinderboeken, alsook babyuitzet
kunnen te koop aangeboden
worden. U kunt een stand huren
voor € 10,00. Leden van Gezinsbond afdeling Sint-Michiels krijgen
voorrang en kunnen zich inschrijven
op 29 januari 2007 en 30 januari
2007 tussen 18.00 en 20.00 uur.
Leden van andere afdelingen kunnen
zich inschrijven op 31 januari 2007
en 1 februari 2007 eveneens tussen
18.00 en 20.00 uur. Onnodig om
vroeger te bellen, inschrijvingen
worden dan niet aangenomen.
Inschrijven en inlichtingen bij
Caroline Linskens, 050 38 37 71, na
18.00 uur.

WIJZIGINGEN IN DE
BESTUURSSAMENSTELLING
Door allerlei omstandigheden is de
bestuursploeg van de Gezinsbond
in Sint-Michiels op diverse plaatsen
gewijzigd. Op pag. 2 van deze
Bondsklapper vindt u bij ‘Wie is wie?’
een aantal namen en functies terug.
Wat meer duidelijkheid nu. Waar
vroeger het volledige secretariaat
was bij Julien Lema, is nu opgesplitst.
Julien Lema doet enkel nog de
ledenadministratie. Jan Deman is
secretaris en zorgt voor de nodige
administratie. Schatbewaarder is
Roos Logghe.
Onder de leiding van voorzitter
Caroline Linskens hoopt de Gezinsbond vele leden en vrienden te
ontmoeten op de diverse activiteiten
die de afdeling organiseert. Wees
welkom en wilt u nog meer weten
over reilen en zeilen van onze afdeling, wij ontvangen nieuwe bestuursleden met open armen. Bel één van
de bestuursleden op voor meer info
of mail naar carolinelinskens.jandeman@hotmail.com.

NIEUWSBRIEF PER E-MAIL
Wenst u ook op de hoogte te blijven
van de laatste Gezinsbond-nieuwtjes
en activiteiten in Sint-Michiels? Wij
sturen u graag maandelijks onze
nieuwsbrief toe per e-mail. Geef ons
een seintje op bond@verbonden.be.

AFDELING
SNELLEGEM
SPOORKAARTEN 2007
Aanvraag verminderingskaarten
openbaar vervoer 2007 voor kinderen
en studenten vanaf 1982. Voor kinderen vanaf 1989 en vroeger is een
bewijs van kinderbijslag of studieattest vereist. Liefst vooraf bellen
naar 050 81 22 62 bij Maria Verlinde,
Bosweg 18, 8490 Snellegem.

YOGA
Voor de tweede reeks van elf lessen
zijn er nog plaatsen beschikbaar.
Inlichtingen bij Martine SteyaertMaertens, Kerkeweg 31, Snellegem,
tel 050 81 20 99

DEMONSTRATIE
PAPIERSCHEPPEN
Woensdag 15 november 2006
om 19.30 uur
We bezoeken de ambachtelijke
papierschepperij van Piet Moerman.
Hij toont ons de stappen die we
doorlopen om van vezels (vb. prei,
katoen, hout) volwaardig papier te
maken. Kostprijs voor de activiteit is
€ 7,00 (unieke wenskaart inbegrepen).
Deze demonstratie gaat door in de
Greinschuurstraat 4 (zijstraat Smedenstraat) in Brugge. We gaan met
eigen vervoer of spreken af om te
carpoolen. Inlichtingen en inschrijvingen vóór 10 november bij Maria
Verlinde, 050 81 22 62.

AFDELING
VARSENARE

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.be

www.gezinsbondvarsenare.be

LEDENFEEST 2006
MODELONTBIJT

KOKEN MET KINDEREN
Woensdag 22 november
om 14.00 uur
Deze activiteit gaat door in het
kader van de “Week van de smaak”.
Om 17.00 uur worden de grootouders uitgenodigd om samen met
de kinderen het lekkers te proeven.
We koken samen met traiteur Tim
Geers een lekker en gezond
verrassingsmenu. Deze activiteit
gaat door in de keuken van het
cultuurcentrum “Hof ter Straeten”
in Varsenare. Leden van de Gezinsbond betalen hiervoor € 4,00 voor
de kinderen, € 8,00 voor de grootouders. Niet-leden betalen € 5,00
voor de kinderen en € 10,00 voor
de grootouders.
Info en inschrijving: Karl.vandermeersch@pandora.be, 050 39 35 10

HUISBEZOEK VAN
SINTERKLAAS
Vrijdag 1 december vanaf 18 uur of
zaterdag 2 december vanaf 17.00 uur
bezoekt Sinterklaas met zijn pieten
de brave kindjes van Varsenare. Het
bezoek kan enkel aangevraagd
worden op het secretariaat van de
Sint in het Parochiaal Centrum,
Westernieuwweg op donderdag 16
november van 19.30 uur tot 20.30
uur of op zaterdag 18 november
van 10.30 uur tot 11.30 uur.
De Sint vraagt ook gegevens over
de kindjes en een kleine bijdrage.
Info: roelens.mieke@pandora.be,
050 38 67 91

HERNIEUWEN REDUCTIEKAARTEN N.M.B.S.
Zaterdag 28 oktober
en zaterdag 11 november
van 9.00 uur tot 12.00 uur
Gilbert Dendooven houdt zitdag
voor de vernieuwing van de
reductiekaarten in zijn huis Gistelsteenweg 132, 050 38 61 02.

GROEPSREIS FRIESLAND.
26, 27, en 28 mei 2007
(Pinksterweekend)
Wij organiseren samen met
Vakantiegenoegens Varsenare een
driedaagse rondreis door het mooie
Friesland. Zin om mee te gaan?
Vraag het uitgebreide programma
aan bij karl.vandermeersch@
pandora.be, 050 39 35 10

BONDSKLAPPER

Zondag 10 december
van 8.30 uur tot 11.30 uur
Turnzaal Spes Nostra Zedelgem

FILM “CONGO RIVER”
Zondag 12 november om 14.00 uur
Een prachtige film die ons in het
spoor van Stanley en Conrad meevoert van de oceaan tot aan de
bron van de Congo-rivier. We ontdekken er de getuigen van de
woelige geschiedenis van dit land.
Deze reis is ook een persoonlijke
zoektocht van Thierry Michel, een
cineast die al 3 geëngageerde films
over dit land draaide. Deze film
wordt vertoond in het kader van de
11-11-11 campagne en is een
organisatie van het 11-11-11 comité
Jabbeke, Davidsfonds Varsenare en
Gezinsbond Varsenare. De vertoning
gaat door in de cultuurzaal van het
sport-en cultuurcentrum “Hof Ter
Straeten” te Varsenare.
Inkom: € 2,50.
Inlichtingen: K. Vandamme,
050 67 66 38

PRAKTISCHE EN JURIDISCHE
ASPECTEN BIJ DE
AANKOOP VAN EEN HUIS
EN/OF GROND
Vrijdag 8 december om 20.00 uur
Het kopen van een huis heeft voor
veel mensen financiële gevolgen
voor een groot deel van hun leven.
Notaris Vandamme geeft uitleg
over alle mogelijke stappen van
een koop of verkoop: van de
verkoopovereenkomst, over de
optie of opschortende voorwaarde
tot de eigenlijke notariële akte.
Ook de kosten van de notariële akte
komen aan bod. Deze praktische
uitleg wordt gegeven in het
cultuurcentrum “Hof ter Straeten”
te Varsenare. Een aanrader voor
iedereen, ook voor ouders met
grote kinderen en jongeren met
toekomstplannen!
Info: roelens.mieke@pandora.be,
050 38 67 91.

In aanwezigheid van diëtisten en in
een gezellig kader genieten van een
gezond ontbijt op zondagmorgen.
Bijzondere aandacht voor de
belangrijkste maaltijd van de dag,
ook bewegen staat centraal. Bij
deze gelegenheid kunnen ook de
bonnenboeken met bijhorende
nieuwe lidkaart worden afgehaald.
Ook de mogelijkheid tot aankoop
van GSM-kaarten en spoorwegpassen
MET bondskorting wordt aangeboden. Om praktische redenen
vragen wij in te schrijven voor 24
november 2006 en dit bij de
bestuursleden en/of bij Ronny
Meulemeester, Brugsestraat 178,
Zedelgem, 050 20 87 77 (na 18u00)
of via gezinsbondzedelgem@
msn.com.
Prijs: € 2,00 voor leden, max. € 6,00
per gezin – € 3,00 voor niet-leden,
max. € 9,00 per gezin.

GEBOORTEDREEF
19 november 2006
vanaf 9.30 uur tot 12.30 uur
Vloethemveldstraat Zedelgem
Op de dag van de natuur wordt er
opnieuw een geboortedreef aangeplant in samenwerking met
Regionaal Landschap Houtland, het
Gemeentebestuur en de Gezinsbond. Ouders van kinderen geboren
tussen 01/09/05 en 31/08/06 krijgen
de unieke gelegenheid een boom
aan te planten als aandenken aan
deze blijde gebeurtens. Vanaf 9.30
uur wordt er toelichting gegeven
bij het project en daarna kan iedereen aan de slag. De dreef zal gezamenlijk door alle aanwezigen
worden aangeplant. Finaal zal elk
ouderpaar hun eigen boom kunnen
personaliseren. Het geheel zal
worden afgerond met een drankje
op de gezondheid van de jonge
telgen.
Meer info: Ronny Meulemeester,
Brugsestraat 178, 8210 Zedelgem
(na 18.00 uur) of via gezinsbondzedelgem@msn.com.
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ONTSPANNINGSPAGINA
Beste leden, op deze pagina willen wij jullie in de toekomst aan het woord laten. Dus kennen de kinderen een
leuke mop, willen ze een verslagje maken over een bondsactiviteit waar ze aan deelgenomen hebben,
kennen jullie een lekker recept waar kinderen dol op zijn, een raadseltje.
Op deze pagina kan dit allemaal aan bod komen. Stuur gewoon een mail naar bondsklapper@scarlet.be.

VERHAALTJE VAN GEZINSDAG IN PALINGBEEK

Stijn, het elfenkind
Stijn is een klein elfje en woont in
Sprookjesland. Sprookjesland heeft
de mooiste bomen, de mooiste
bloemen, de leukste speeltuinen,
maar wel de gevaarlijkste trollen
die er bestaan. Op een zonnige
zomerdag speelt de kleine Stijn met
alle andere kleine elfjes uit de
buurt. Net als Stijn joelend van één
van de glijbanen glijdt en met een
plof op de grond valt, begint de
aarde onder hem met een hels
lawaai te trillen. Overal waar
hij kijkt, davert en beeft de
bodem. Grote rotsblokken
donderen van de berg achter hem naar beneden.

Maar op een dag is Stijn in een
nukkige bui. Hij is het beu dat hij
elke dag opnieuw witloof moet
eten. Als Mevrouw Van Elven even
niet kijkt, gooit hij alles gauw in de
vuilnisbak. Na het eten speelt hij

Nu hij dit weet, wil Stijn zo snel
mogelijk terug naar Sprookjesland.
Mevrouw Van Elven waarschuwt
hem voor de trollen in zijn land.
Maar Stijn is niet te overtuigen.
Na een droevig afscheid zendt
Mevrouw Van Elven Stijn met
al haar toverkracht terug
naar Sprookjesland.

Na de aardbeving ligt de
kleine Stijn doodstil op de
grond. Als Mama Elf haar
zoon vindt tussen het puin,
ziet ze een prachtige rode
roos liggen. Via haar oude
toverspiegel weet ze van wie
die roos komt. Hij is van
mevrouw van Elven.
Mevrouw van Elven woont op
aarde. Mama Elf hoopt dat zij Stijn
kan beschermen tegen de gevaren
van de Sprookjeswereld en dat hij
kan opgroeien tot een gewone
jongen in de mensenwereld. Maar
om een gewone jongen te zijn,
moet Stijn elke dag een stukje
witloof eten. Doet hij dat niet, dan
zal hij vleugels krijgen en zal hij
weten dat hij een elf is. Mevrouw
Van Elven belooft dat zij goed voor
Stijn zal zorgen en dat ze het
geheim van Elfenland goed zal
bewaren. Na een dikke knuffel laat
Mama Elf haar zoon achter bij
Mevrouw Van Elven.

WAAAAAAAAAAAh, Stijn krijst het
uit. Hij heeft vleugeltjes gekregen!!
Opgeschrikt door het gegil komt
Mevrouw van Elven kijken. Als ze
Stijn ziet, vertelt ze hem het hele
verhaal. Ze vertelt dat hij eigenlijk
een elfje is en dat zijn echte moeder
in Sprookjesland woont.

nog even een spelletje op de
computer en gaat dan slapen.
Eenmaal in een diepe slaap begint
Stijn te dromen. Het lijkt of het dak
van het huis opengaat en in een fel
licht komt een engeltje naar binnen
gevlogen. Het engeltje heeft
vleugeltjes bij voor Stijn en bindt ze
heel voorzichtig aan zijn rug vast.
Dan verdwijnt het engeltje en is de
droom voorbij. ’s Morgens rekt
Stijn zich uitgeslapen uit. Maar au,
wat jeukt daar zo op zijn rug? Zou
het dan toch geen droom zijn?
Pijlsnel loopt Stijn naar de spiegel
en bekijkt zijn rug.

Als hij aankomt in Sprookjesland, is Stijn erg teleurgesteld.
Sprookjesland ziet er heel
leeg en treurig uit. Het is
helemaal anders dan hij
verwacht had. Een beetje ongelukkig dwaalt hij rond in zijn land.
Plots wordt hij vastgegrepen door
twee trollen. Ze hebben vreselijke
honger en denken dat Stijn wel es
een leuk hapje voor hen kan zijn.
Gelukkig had Mevrouw van Elven
Stijn helemaal vol parfum gespoten.
Trollen haten parfum. Het stinkt
naar bloemetjes en trollen worden
daar misselijk van. Ten einde raad,
maken de trollen een modderbad
klaar voor Stijn, zodat hij wat
minder zou stinken naar bloemen.
Maar dan komen er plots van alle
kanten zeepbellen aangevlogen. De
éne trol probeert de belletjes met
zijn knuppel stuk te slaan, de andere
trol probeert de belletjes met haar
tanden kapot te bijten. Wanneer
nog veel meer belletjes te voorschijn
komen, zien de trollen Nifeea. Zij is
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de goede zeepfee. Ze heeft een
spuitbusje met heerlijk parfum bij
en spuit ermee op de trollen. De
trollen beginnen te hoesten en te
kuchen. Van al die frisse geur
worden ze zo ziek dat ze in een
hele diepe slaap vallen. Nu de
trollen slapen, kan Nifeea Stijn
bevrijden. Stijn vertelt haar dat hij
een elf is die op de aarde heeft
gewoond en dat hij terug wil keren
naar het Elfendorp. Nifeea kent
Sprookjesland als haar broekzak en
wil Stijn dolgraag naar het Elfendorp brengen.
Na enkele uren goed doorstappen,
bereiken Stijn en Nifeea eindelijk
het Elfendorp. Vroeger was dit een
prachtig dorp waar altijd vrolijke
muziek klonk. Nu ziet het er heel
erg triestig uit en weerklinkt er
helemaal geen muziek meer. Het
lijkt wel alsof het dorp helemaal
verlaten is, maar dan komt Mama
Elf uit een vervallen huisje
gekropen. Zij en Stijn herkennen
elkaar onmiddellijk. Wat zijn ze
blij dat ze elkaar eindelijk weerzien!
Ineens krijgt Stijn een geweldig
idee: als Mama Elf nu eens Stijn en
Nifeea terug zou sturen naar de
aarde, dan kunnen zij hulp gaan
vragen aan Mevrouw Van Elven.
Misschien kent zij wel een toverformule de trollen te verjagen.
Stijn en Nifeea hebben geluk.
Mama Elf heeft nog steeds een
beetje toverkracht en even later
staan ze in de woonkamer van
Mevrouw Van Elven. Die schrikt
even dat Stijn terug is en ze schrikt
nog meer omdat hij een vriendinnetje bij heeft. Stijn legt haar snel
uit dat ze op zoek zijn naar een
toverspreuk waarmee ze trollen
kunnen verslaan. Mevrouw Van
Elven kent de “Gawegtrol”-spreuk
waarmee je trollen kunt verslaan.
Deze spreuk werkt alleen als hij
uitgesproken wordt door twee
verliefde sprookjesfiguren. Stijn
krijgt een rode kop en vertelt dat
hij stiekem verliefd is op Nifeea.
Ook Nifeea geeft toe dat ze Stijn
een heel lieve jongen vindt.
Maar voor ze de spreuk kunnen
uitspreken, moeten ze de trollen
wel vinden. Gelukkig weet
Mevrouw Van Elven ook hierop
raad. Ze moeten met drieën een
paddenstoelendans doen en dan
verschijnt trollen vanzelf. Zo
gezegd, zo gedaan. Ze dansen
rond de paddenstoelen en plots
schiet er trollen uit de grond. Ze
zijn heel erg boos, omdat die

domme Mevrouw Van Elven en die
stomme sprookjesfiguren hen
storen tijdens de bouw van een
nieuwe aardbevingsmachine.
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En Stijn en Nifeea? Die werden het
gelukkigste sprookjespaar in heel
Sprookjesland!

Snel grijpen Nifeea en Stijn elkaars
hand en spreken de spreuk drie
maal uit:
“Gawegtrol, Gawegtrol,
Gawegtrol”.
De trollen roepen en krijsen het uit
en lossen dan op in het niets.
Alleen een hoopje kleren blijft
achter op de grond. Dol van geluk
nemen Stijn en Nifeea afscheid van
Mevrouw van Elven en keren weer
naar Sprookjesland waar opnieuw
de zon schijnt, waar de vogeltjes
weer fluiten, waar de bloemetjes
weer bloeien en waar alle sprookjesfiguren weer leuke sprookjes
verzinnen.
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GEZINSSPAARKAART
“Zo’n Gezinsbond
die het leven goedkoper maakt”
We kunnen ons voorstellen dat u,
na een (dure) start van het nieuwe
schooljaar, met een natte herfst en
koude winter voor de deur, met
dagen die snel beginnen te korten
en met de (dure) feestmaanden in
het vooruitzicht, best wat”beursverwarmend nieuws kan gebruiken.
De gezinsspaarkaart wil u alvast op
weg helpen met goed nieuws over
nieuwe acties en de verlenging van
succesvolle acties.
Voor meer informatie over deze en
andere acties met de gezinsspaarkaart kunt u steeds terecht op
www.gezinsbond.be , www.gezinsspaarkaart.be of in De Bond.

SPAARKAARTVOORDEEL
PARTNERS

SPEELGOEDMUSEUM
MECHELEN
Winnie de Poeh,
80 jaar jong: nieuw!
Als jullie met de afdeling voor de
herfst- en/of kerstvakantie nog een
familie-uitstap willen plannen heeft
het Speelgoedmuseum Mechelen nog
iets leuk in petto!
Op 28 oktober opende het Speelgoedmuseum een nieuwe tentoonstelling ‘Winnie de Poeh, 80 jaar
jong’. Deze tentoonstelling loopt
tot 7 januari 2007. In deze tentoonstelling vertelt men de geschiedenis van deze wereldbekende beer
aan de hand van originele tekeningen en natuurlijk ook het vele
speelgoed.
De leden van de Gezinsbond krijgen
tijdens de herfst- en kerstvakantie
een korting van € 1,00 op de gezinsspaarkaart i.p.v. de korting van
€ 0,50 voor volwassenen en € 0,20
voor kinderen waar men het ganse
jaar kan van genieten.

IZEN SOLAR SYSTEMS NV:
100 STE ZONNEBOILER
Van 1 januari tot 30 juni 2006 genoten
al 100 leden van de Gezinsbond van
een korting op de gezinsspaarkaart
bij aanschaf van een IZEN zonneboiler. IZEN Solar Systems ontwikkelt, produceert en verkoopt o.a.
zonneboilers. Hét systeem om met
zonne-energie het sanitair water te
verwarmen. De samenwerking tussen Izen en de Gezinsbond mag
zeker een succes genoemd worden.
Voor IZEN en de Gezinsbond is dit
een signaal dat meer mensen overschakelen op zonne-energie. Ook
de overheid heeft dit signaal begrepen. Particulieren die overschakelen
op groene stroom of thermische
zonne-energie kunnen rekenen op
premies en belastingvoordelen.
Leden van de Gezinsbond die overschakelen op de zon en het IZENsysteem aanschaffen, krijgen naast
de korting van 10% op de materialen
een 10-jarig garantiecontract op
materialen, werk- en rijuren. Ook
biedt IZEN u ondersteuning bij het
bekomen van het fiscale voordeel.

STANDAARD BOEKHANDEL
100ste boekhandel
Standaard Boekhandel heeft de
kaap van 100 vestigingen in
Vlaanderen overschreden en hun
succesverhaal gaat nog steeds
gezwind verder. Hun doelstelling is
om nog meer vestigingen in te
planten zodat de meeste Vlamingen
in hun zeer nabije winkelomgeving
terecht kunnen bij een Standaard
Boekhandel.
Goed nieuws voor Standaard
Boekhandel maar uiteraard ook
voor de leden van de Gezinsbond
die hiermee in hun directe winkelomgeving kunnen genieten van de
voordelen (sparen én kopen) van
de gezinsspaarkaart.
Standaard Boekhandel geeft op
een bestendige basis een korting
van 10% op de gezinsspaarkaart
aan de leden van de Gezinsbond,
dit is m.a.w. een uniek en waardevol
partnership! Het is dan ook niet
verwonderlijk dat zeer veel leden
van de Gezinsbond de weg naar de
Standaard Boekhandels zeer goed
kennen én vaak bewandelen.
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VAB - VTB
Nieuw!
Vanaf 15 september 2006 startte de
samenwerkingsovereenkomst tussen
de Gezinsbond en VTB-VAB nv met
maatschappelijke zetel in Zwijndrecht.
De leden van de Gezinsbond krijgen
korting op de gezinsspaarkaart bij
zowel het mobiel als vast diagnosecentrum en bij de aankoop van
tweedehandswagens bij de VAB.
Korting diagnosecentrum
• Korting van € 10,00 op volledige
diagnose
• Korting van € 5,00 op ongevalsmodule
• Korting van € 5,00 op vakantienazicht
Korting van € 100,00 bij aankoop
van een tweedehandswagen.

Nieuwe acties

Vanaf nu ook korting
op Shell Thermo Premium

Twingo
€ 90,00
Clio (alle modellen)
€ 90,00
Modus
€ 90,00
Kangoo PW
€ 90,00
Megane (alle modellen) € 90,00
Scenic en Grand Scenic € 90,00
Laguna Berline en
Laguna Grandtour
€ 125,00
Velsatis
€ 125,00
Espace
€ 125,00
Trafic Combi - Passenger € 125,00
Master Combi - Minibus € 125,00

Mitsubishi geeft korting
bij de aankoop van
Colt CZ 3 deuren
Colt CZ 3 deuren,
coupé-cabriolet
Colt CZ 5 deuren
Pajero Sport
Grandis
Outlander
Lancer Sedan en Break
Pajero 3 / 5 deuren
L 200 pick-up

€ 150,00
€
€
€
€
€
€
€
€

150,00
200,00
150,00
200,00
250,00
250,00
500,00
200,00

l.
l.
l.
l.

Shell Thermo Extra,
bij afhaling van:
• minimum 1.000 l.
• 2.000 tot 5.000 l.
• 5.000 tot 8.000 l.
• meer dan 8.000 l.

l.
l.
l.
l.

€
€
€
€

1,00/100
1,10/100
1,25/100
1,40/100

l.

BONNENBOEK 2007
SHELL

Renault geeft korting
bij de aankoop van

Bij afhaling vanaf
€ 1,00 /100
• minimum 1.000 l.
Shell Thermo Standaard,
bij afhaling van:
• minimum 1.000 l.
€ 1,73/100
• 2.000 tot 5.000 l.
€ 1,98/100
• 5.000 tot 8.000 l.
€ 2,23/100
• meer dan 8.000 l.
€ 2,50/100

Shell-verdeler West-Vlaanderen:
Shell Brandstoffen
050 31 50 19

RENAULT EN MITSUBISHI
Vanaf 1 september 2006 lanceerden
zowel Renault als Mitsubishi hun
nieuwe acties met de Gezinsbond.
Deze nieuwe acties lopen tot 31
december 2006. Leden die uitkijken
naar een nieuwe wagen kunnen
zeker hun gading vinden in het
aanbod van Renault of Mitsubishi
en genieten bovendien van extra
korting op de gezinsspaarkaart
bovenop de onderhandelde voorwaarden.

BONDSKLAPPER

We hebben “huisverwarmend”
nieuws voor u want vanaf 1 september kwam er een extra korting
bij: € 1,00 per 100 liter Shell
Thermo Premium, bij bestellingen
vanaf minimum 1.000 liter. Voor dit
product blijft de korting altijd
dezelfde ongeacht de hoeveelheid
van bestelling.
Shell Thermo Premium zorgt voor
o.a. een betere verbranding met
minder uitstoot en voor een lager
verbruik. Met andere woorden:
beter voor het milieu én uw beurs
(en dus nog voordeliger met de
korting op de gezinsspaarkaart!).
Het volledige aanbod van Shell
bestaat nu uit:
Shell Thermo Premium,
vanaf 1 september 2006:

Binnenkort nieuw
in de brievenbus!
We kunnen ook vertellen dat u,
samen met uw lidkaart 2007 de
nieuwe bonnenboek weldra zal
ontvangen. Nog meer voordeel dus
en dat het hele jaar door.
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NIEUW AANGESLOTEN
HANDELAARS

JUWELIER EVERSEN
Astridlaan 8 • 8310 Assebroek
050 35 33 40
• Korting op alle gouden en zilveren
juwelen. Niet op herstellingen
• Gesloten op zondag en maandagvoormiddag
• di, wo, do, vrij open van 9u tot
12.30u en van 13.30u tot 18.30u
zat van 9u tot 12.30u en van 13.30u
tot 18.00u
• Herstellingen in eigen atelier.

FLORIS
Hubert d'Ydewallestraat 17
8730 Beernem
050 79 14 65
www.floriskinderkledij.be
• Open: ma. van 14-18u30
di.woe.do.vrij. van 9u30-12 en van
14-18u30
za.: van 9u30-12 en van 13-18u30
Gesloten op zondag en maandagvoormiddag, eventueel op
afspraak.

DISNEYLAND®
RESORT PARIS
Voor haar leden heeft de Gezinsbond in samenwerking met Disneyland® Resort Paris een aantal
keuzemogelijkheden uitgewerkt
aan zeer voordelige gezinsprijzen.
• Eigen vervoer of met autocar
• Verblijf in een Disney-Hotel :
hotel Santa Fé of hotel Cheyenne
• Verblijf in bungalows Davy
Crockett Ranch
• Verblijf met 1 overnachting.
• Data:
zondag-maandag 18/02 - 19/02/07
donderdag-vrijdag 22/02 - 23/02/07
Promotie: per volwassene is er 1
kind tot en met 11 jaar gratis.
• Eigen vervoer of per autocar
• Verblijf in een hotel van de
KYRIAD-keten en bungalows
Davy Crockett Ranch.
• data:
zondag-maandag 27/5 - 28/5/07
maandag-dinsdag 29/10 - 30/10/07
Forfaitaire prijs voor kinderen.
Vraag de uitgebreide prijslijst bij
Gezinsvakantie-Familiatours, Troonstraat 125, 1050 Brussel, 02 507 89
89 of via gezinsvakantie@ gezinsbond.be en www.gezinsvakantie.be.

WINTER-EFTELING

JUWELEN EN UURWERKEN
GALLET-CLAEYS
Dorpsstraat 4
8200 Sint-Michiels
050 39 34 90
info@galletclaeys.be
• Open: di-vrij: 9.30u tot 12u en van
14u tot 18u
za.: 9.30u-12.30 u en van 14-18u
Gesloten op zondag en maandag.
• Juwelen, uurwerken, design van
juwelen, hersmelten van oud
goud tot nieuwe juwelen,
herstellen in eigen atelier.
• 10% korting met bon uit de
bonnenboek 2007, behalve op
herstellingen

Winter-Efteling... een winters wonder! Knisperende haardvuren, lichtjes, sneeuw, nostalgische gerinkel
van de arrenslee, glühwein, maak
een pirouette op de schaatsbaan of
volg het langlaufparcours. Ga met
je (klein)kinderen naar het Kinder
Winter Wonderland of bezoek het
Sprookjesbos met de nieuwe ‘Put
van Vrouw Holle’. De Winter
Efteling... winterse pracht, waar je
héél lang van kunt genieten; op de
Winteravonden van 13, 20 en 27
januari zelfs extra lang tot 22 uur!
Winter-Efteling kan je bezoeken
alle weekends van 9-10 december
2006 tot 27-28 januari 2007 en heel
de kerstvakantie, behalve 1 januari.
Op vertoon van je lidkaart betaal je
€ 21,00 i.p.v. € 26,00. T.e.m. drie
jaar mogen kinderen gratis mee.
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LIDKAART MEER WAARD
AMADEUS

NEKKA NACHT

Amadeus, met Herbert Flack en
Aron Wade, speelt van 10 tot 19
november in Antwerpen, en van 24
tot 26 november in Gent. Als lid
krijg je 15% korting via 077 37 38 39.

Op zaterdag 21 april met
Boudewijn De Groot als centrale
gast. Ook Kommil Foo, Yasmine,
Guus Meeuwis, Marcel De Groot en
Peter Koelewijn zijn van de partij.
Als lid van de Gezinsbond betaal je
€ 28,00 i.p.v. € 33,00 en heb je
€ 4,00 korting op de tickets van
€ 28,00 - € 22,00 - € 18,00 (vermeerderd met € 0,50 voor De Lijn,
gratis gebruik van De Lijn vanaf P+R
terrein) via www.gezinsbond.be of
via een bonnetje in De Bond.

SINTERKLAASSHOW
De Sint en alle Studio 100 sterren
doen hun intrede in De Grote
Sinterklaasshow in het Antwerpse
Sportpaleis. Als lid heb je 10 % korting op zaterdag 25 november te
14 u via 070 34 53 45.

MY FAIR LADY
Op de musicalparel My Fair Lady
krijg je 15% korting op 28 november
in Antwerpen via 077 37 38 39.

MAURICE BÉJART:
L'AMOUR - LA DANSE
Als lid van de Gezinsbond krijg je
15% korting op de voorstellingen
van 7, 8 en 9 december, telkens om
20.00u en op 10 december om
15.00u, telkens in Stadsschouwburg
Antwerpen. Deze korting is enkel
geldig via telefonische bestelling
op 077 37 38 39 of aan de kassa.

JUNGLE BOEK
Theatermusical over het levensverhaal van Mowgli, door hetzelfde
team dat de theatermusical Pippi
Langkous heeft gemaakt. Jungle
Boek is om 14.00u en om 17.00u te
zien in Kortrijk (11 nov om 15.00u
en 19.00u), Brugge Concertgebouw
(29 – 30 dec.), Roeselare (19 febr.).
Prijzen variëren van € 22,00 tot
€ 29,00 (incl. reservatiekosten). Als
lid van de Gezinsbond krijgen kinderen tot 12 jaar € 5,00 en volwassenen € 2,00 korting bij boeking
via 070 22 31 93 of aan de kassa.

CERCLE BRUGGE GEEFT
KORTING AAN LEDEN
VAN DE GEZINSBOND!!!
De Gezinsbond biedt haar leden
korting voor volgende wedstrijden:
• Cercle Brugge – Club Brugge,
16/12/2006, 20 uur
• Cercle Brugge – Zulte Waregem,
17/02/2007, 20 uur
• Cercle Brugge – Roeselare,
31/03/2007, 20 uur
• Cercle Brugge – Anderlecht,
14/04/2007, 20 uur

ICE AGE
Ontmoet de figuren van Ice Age
the movie op het Sneeuw- en
Ijssculpturenfestival te Brugge van
24 november tot 14 januari 2007 in
het stationspark van Brugge, elke
dag van 10.00u tot 19.00u. Op vertoon van je lidkaart betaal je € 9,00
i.p.v. € 11,00 vanaf 12 jaar en mogen
kinderen onder de 12 jaar gratis
mee i.p.v. € 7,00 te betalen.
Info www.ijssculptuur.be.

• 15 % op voorstellingen om 17.00 u.

PIET PIRAAT
• Antwerpen: 19/2/2007 - 15 %
• Hasselt: 24/2/2007 - 15 %
• Oostende: 25/2/2007 - 15 %

De volgende kortingen zijn van
toepassing:
• volwassenen: € 4,00/ticket
• jongeren -16j: € 3,00/ticket
De tickets kunnen door de leden
gekocht worden ofwel:
• in voorverkoop aan het secretariaat, elke werkdag tussen 13u30
en 17u30, of elke zaterdagmorgen
in het weekend van een thuiswedstrijd tussen 10.00 uur en
12.00 uur.
• de wedstrijddag aan het loket
De korting wordt de dag van de
wedstrijd op de spaarkaart toegevoegd op vertoon van het ticket.
Daarna wordt het ticket gemarkeerd
als gevalideerd.

PETER PAN
Van 4 t.e.m. 7 januari 2007 in
Capitole Gent om 14.00u en 19.30u.
Als lid van de Gezinsbond krijg je
15% korting! Enkel via 077 37 38
39 of aan de kassa. Steeds lidnr.
vermelden.

SAMSON & GERT
KERSTSHOW

THE PEKING ACROBATS
Na meer dan twintig jaar in de
Verenigde Staten zijn The Peking
Acrobats voor het eerst in Europa.
De acrobaten voeren onbevreesde
manoeuvres uit op een precair
geplaatste pagode van stoelen, ze
zijn expert op het dunne draad, ze
fietsen met verbazingwekkende
evenwichtskunsten. Ze hebben het
wereldrecord stoelen stapelen op
hun naam staan. Als lid van de
Gezinsbond betaal je in het
Concertgebouw te Brugge € 22,00
i.p.v. € 26,00 en voor kinderen €
17,00 i.p.v. € 20,00 op woensdag 27
en donderdag 28 december.
Tickets 070 22 50 05.
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
(Echt)scheiding: De nieuwe wet inzake huisvesting van de kinderen.
Wat?
De wet van 18 juli 2006 ‘tot het bevoorrechten van een
gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de
ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen
tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind’ is op
4 september 2006 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

van oordeel is dat de gelijkmatige verdeelde huisvesting,
niet de meest passende oplossing is, kan zij evenwel
beslissen om een ongelijk verdeeld verblijf vast te leggen.
De rechtbank oordeelt in ieder geval bij een met bijzondere redenen omkleed vonnis, en rekening houdend
met de concrete omstandigheden van de zaak en het
belang van de kinderen en de ouders.”

Onderwerp?
Deze wet handelt niet over het ouderlijke gezag. Dit is
Wijzigingen?
het beslissingsrecht over grote en kleine kwestie in het
De nieuwe wettelijke regeling neemt als uitgangsbasis
leven van het kind. De wet op de gezamenlijke uitoefehet akkoord van beide ouders m.b.t. de verblijfsregeling
ning van het ouderlijke gezag van 1995 bepaalde al dat
van het kind. Dit kan een hoofdverblijf bij één ouder
in principe beide ouders na (echt)scheiding gezamenlijk
zijn. De Rechtbank neemt het akkoord dan over in een
het gezag over het kind uitoefenen, zelfs al verblijft het
vonnis.
kind in hoofdzaak bij één ouder. De doelstelling van deze
wet lag voor de hand: elke ouder draagt evenveel bij tot
Opgelet: De Rechtbank kan in uitzonderlijke gevallen
de opvoeding van het
het akkoord van partijen
kind, zelf al woont het
niet bekrachtigen, indien
kind in hoofdzaak bij de
dit niet in het belang is
andere ouder. Deze wet
van het kind. Uiteraard
gaat wel nader in op de
dient dit grondig gemotiverblijfsregeling van het
veerd te worden.
kind wiens ouders niet
meer samenleven. Deze
Bij onenigheid tussen de
SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST
wet breidt de doelstelling
ouders, beslist de Rechtvan de wet op de gezabank en moet de Rechter
De sociaal-juridische dienst van het gewest Brugge
menlijke uitoefening van
de voorkeur geven aan
is gratis voor de leden en wordt verzorgd
het ouderlijke gezag uit
een gelijkmatig verdeelde
door advocaat Mieke Listhaeghe.
naar de concrete verblijfshuisvesting, zeker op vraag
Elke 2de en 4de donderdag van 18 u tot 20 u.
regeling van het kind.
van één van de ouders.
in het O.C.M.W.-centrum ‘Van Zuylen’,
De ouder (s) moeten de
Geralaan te Sint-Kruis.
Noot: de term ‘hoedeRechtbank dan argumenten
recht’ bestaat niet meer.
aanbieden dat een dergeU kunt er terecht voor richtinggevend advies omtrent
Men spreekt over verblijfslijke verblijfsregeling niet
sociaal-juridische zaken zoals o.a. rechten en plichten
regeling en recht op perwerkbaar zou zijn in de
gehuwden, samenwonenden, jongeren, echtscheiding,
consumentenrecht, huurcontract, burenruzie, adoptie,
soonlijk contact.
praktijk.
erfenis maar ook over sociale zekerheid, studiebeurzen,
contracten, enz...
Doelstelling?
Vroeger kon de Rechtbank
De wet streeft naar een
bij onenigheid tussen de
Deze dienstverlening kan enkel op vertoon van uw lidkaart!
gelijkmatige verdeling van
ouders nopens de verblijfsHet O.C.M.W.-centrum is te bereiken via de Damse
de huisvesting van het kind,
regeling een dergelijke
Vaart (kant St.-Kruis), 2de straat rechts, daarna eerste
in de zin dat beide ouders
gelijkmatige verblijfsstraat links. Het O.C.M.W.-gebouw ligt aan het einde
niet alleen het gezag
regeling niet ‘opdringen’,
van de straat (linkerkant). Let op: vanaf 19u. is de
gezamenlijk uitoefenen,
nu wel.
hoofdingang gesloten. Neem dan de ingang via de
doch ook hun recht op
zijkant en bel aan de parlofoon.
persoonlijk contact met het
Dwangmaatregelen
De sociaal-juridische dienst Brussel
kind op gelijkmatige basis
De Rechter kan nu ook
is te bereiken op 02 507 88 66
kunnen concretiseren.
een beroep doen op
dwangmaatregelen wanWat?
neer één ouder manifest
Beurtelings verblijf houdt in dat het kind ongeveer
weigert het recht op persoonlijk contact van de andere
evenveel tijd doorbrengt bij de vader of de moeder.
ouder te respecteren.
Voornaamste wettelijke bepaling
“Ingeval ouders niet samenleven en hun geschil bij de
rechtbank aanhangig wordt gemaakt, wordt het akkoord
over de huisvesting van de kinderen door de Rechtbank
gehomologeerd, tenzij het akkoord kennelijk strijdig is
met het belang van het kind. Bij gebrek aan akkoord, in
geval van gezamenlijke uitoefening van het ouderlijke
gezag, onderzoekt de rechtbank op vraag van minstens
één van de ouders bij voorrang de mogelijkheid om de
huisvesting van het kind op een gelijkmatige manier
tussen ouders vast te leggen. Ingeval de rechtbank echter

Conclusie
De wet is nagelnieuw is moet nog aan de praktijk
getoetst worden. De doelstelling zijn alleszins nobel: eens
ouder, altijd ouder èn nauw betrokken in de opvoeding
van het minderjarig kind. Misschien de ‘minst slechte’
oplossing voor een steevast moeilijke en complexe
situatie, waarbij een kind niet opgroeit bij beide ouders.
Mieke Listhaeghe
Advocaat (www.mieke-listhaeghe.be)
Sociaal - Juridische Dienst Gezinsbond Gewest Brugge

BINNENKORT

VERENIGING DE BLAUWE LELIE

NIEUW BONNENBOEK

• Dienst Onthaalgezinnen
• Kinderdagverblijf De Blauwe Lelie
Kwalitatieve groepsopvang
Campus AZ Sint Jan Ruddershove 5
8000 Brugge • Tel. 050 32 25 86
kinderdagverblijf.deblauwelelie@ocmw-brugge.be
Open van 6 uur tot 20 uur (op aanvraag tot 21.30 uur)
Open op zaterdag van 7 uur tot 18 uur.

• Thuisopvang voor zieke en gehandicapte kinderen
Tel. 050 33 01 80
Gediplomeerde kinderverzorgster aan huis
Regio Groot Brugge • Kinderen 0-12 jaar

VERENIGING DE BLAUWE LELIE
DIENST ONTHAALGEZINNEN
• Biedt kwalitatieve opvang in
huiselijke sfeer regio Groot Brugge

• Zoekt kandidaat-onthaalouders
dagopvang of buitenschoolse opvang

DOOPSUIKER • HOUTEN SPEELGOED
GESCHENKARTIKELEN
Brugsestraat 147 • 8020 Oostkamp
Tel./Fax 050/67 82 57
info@villa-kakelbont.be • www.villa-kakelbont.be

Voordelen • Sociaal statuut
• Ondersteuning door de dienst

Ruddershove 4 • 8000 Brugge
Tel. 050 32 75 55 • onthaalgezinnen@ocmw-brugge.be

SOLSTIES
dieet- & natuurvoeding
bloesemremedies & boomoliën
voedingssupplementen
voordrachten & cursussen

Ezelstraat 39, 8000 BRUGGE
Tel & fax: 050/33 87 54
www.bloesemremedies.be - solsties@skynet.be

Dekbedovertrekken
Lakens in flanel in alle maten
Hoeslakens

in alle kleuren
in alle formaten
in alle kleuren

Advieswinkel
voor bedlinnen

Mijn Lindberg-bril
is onverwoestbaar,
titanium-sterk!

ook op titanium kinderbrillen

10% korting!
OP UW GEZINSSPAARKAART

de titaniumspecialisten

Smedenstraat 20 • 8000 Brugge
Tel. 050 33 48 98

optiek

dejonghe
Noordzandstraat 38
BRUGGE
tel. 050-33 50 44

Het oog

Lieven deweerdt
Kortrijksestraat 30
OOSTKAMP
tel. 050-82 62 82

