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Deze bondsklapper wordt verdeeld
over alle afdelingen van het gewest Brugge
Assebroek, Beernem, Brugge, Hertsberge, Koolkerke, Loppem,
Moerkerke-Damme, Oedelem, Oostkamp, Sijsele, Sint-Andries, Sint-Joris,
Sint-Kruis, Sint-Michiels, Snellegem,Varsenare, Waardamme, Zedelgem

INFODAGEN
Kleuter, lager en secundair onderwijs
in Brugge, Sint-Kruis, Assebroek, Damme en Beernem
Instituut MariawendeBlydhove

5 mei van 10 tot 17 uur
2 juli van 18 tot 20 uur
telkens op beide
vestigingsplaatsen

Boogschutterslaan 25 Sint-Kruis
Generaal Lemanlaan 145 Assebroek

(050 35 11 69)
(050 36 77 70)

Secundair:
TSO/BSO

Collegestraat 24bis Assebroek
Schoolstraat 3 Assebroek
Sint-Katarinastraat 132 Assebroek
Astridlaan 400 Assebroek
Baron Ruzettelaan 439 Assebroek
Dries 4 Assebroek
De Linde 94 Sint-Kruis
Bradericplein 16 Damme
Collegestraat 24 Assebroek

(050 37 34 78)
(050 37 35 85)
(050 35 55 98)
(050 35 15 97)
(050 35 81 18)
(050 37 53 85)
(050 35 14 25)
(050 35 47 87)
(050 35 26 10)

Lager
Kleuter
Kleuter en lager
Kleuter en lager
Kleuter en lager
Kleuter
Lager
Kleuter en lager
Secundair: ASO

Sint-Andreasinstituut

Garenmarkt 8 Brugge

(050 47 09 47)

www.sint-andreas-brugge.be
en www.sabraso.be

Kleuter en lager 5 mei
Secundair: ASO van 14 tot 17.30 uur

Gentpoortstraat 1 Brugge

(050 34 24 35)

Kleuter

Fortuinstraat 29 Sint-Kruis

(050 28 85 10)

Kleuter en lager 21 april
Secundair: ASO van 14 tot 18uur

Rollebaanstraat 10 Beernem

(050 78 11 70)

Secundair:
middenschool

www.imb-brugge.be

Onze-Lieve-Vrouwecollege
www.olva.be

Sint-Andreaslyceum
www.sask.be

Sint-Lutgartinstituut
www.middenschoolbeernem.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

21 april van 14 tot 18 uur
21 april van 14 tot 18 uur
21 april vanaf 14 uur
23 juni vanaf 14 uur
2 juni vanaf 14 uur
16 juni vanaf 14 uur
27 april vanaf 15 uur
24 juni vanaf 14 uur
21 april van 14 tot 18 uur

17 juni van 14 tot 17 uur

21 april vanaf 13 uur
22 april vanaf 10 uur
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Na het feestgedruis van de eindejaarsfeesten zijn we terug klaar om het nieuwe jaar in
te zetten met veel goede voornemens en wensen. Eerst en vooral wens ik aan allen een
voorspoedig en gelukkig 2007 toe met veel gezinsvreugde.
Het jaar 2007 zal voor onze bestuursploegen een zwaar jaar worden; een jaar waarin we
alle hens aan dek zullen moeten roepen om alle activiteiten tot een goed einde te
brengen. Er staan zoals in vroegere bondsklappers reeds vermeld grote activiteiten op
het programma en we starten met het reuzenhuis.
Het Reuzenhuis, reeds lang aangekondigd, opent zijn deuren in Brugge in het Belfort op
9 maart 2007 en is van 10 maart tot en met 18 maart 2007 open voor het publiek. Lees op
pagina 3 de nodige informatie hieromtrent. Het reuzenhuis richt zich NIET tot kinderen
maar richt zich in hoofdzaak tot ouders, grootouders en alle volwassenen die met kinderen
te maken hebben. Het Reuzenhuis is een veiligheidsproject om de volwassenen kennis te
laten maken met de ervaringswereld van het kind. Daarom wordt uw dagdagelijkse
omgeving voorgesteld vanuit de leefwereld van het kind. Om uw rondgang in het Reuzenhuis in de beste omstandigheden te laten verlopen is er een kinderopvang voorzien die
uw spruiten graag aangenaam zullen onderhouden tijdens uw bezoek. Naast het Reuzenhuis worden nog een aantal nevenactiviteiten aangeboden die uw bezoek een verrassende
wending zullen geven. Bent U reeds nieuwsgierig wel kom dan af en laat U verrassen.
De evenementengroep is er opnieuw in geslaagd een artiest van wereldformaat naar
Brugge te lokken. Het Concergebouw zal op 7 april één en al 'rock en roll' ademen
met de wereldartiest van eigen bodem: Arno. In avant-premiere en exclusief voor de
Gezinsbond stelt Arno zijn ondertussen 32ste cd "Jus de Box" voor. We zijn bijzonder
trots u dit concert te kunnen aanbieden aan zeer betaalbare prijs, tenslotte moet de
Gezinsbond geen winst maken en kunnen we dus aan kostprijs werken t.v.v. onze
gezinnen. Meer info vind je op pagina 7.
Er wordt door de verjongde en vernieuwde spaarkaartwerkgroep onder leiding van een
dynamisch bestuur gedokterd aan een aantal opzienbarende activiteiten ten voordele
van leden en handelaars. Wist U dat de nationale nummer 1 van de handelaars die de
spaarkaart aanbieden zich in ons gewest bevindt. Wist u dat 13 handelaars in ons
gewest zich in de top 100 bevinden. De moeite waard, vind ik om daar ruchtbaarheid
aan te geven. U hoort binnenkort meer hierover. Deze cijfers kunnen ons enkel maar
aanzetten om nog meer gebruik te maken van onze spaarkaart. We halen er zoveel
meer uit dan ons lidgeld. De win-win situatie tussen leden en handelaars moet nog
versterkt worden. Voorwaar een ernstige uitdaging voor deze nieuwe bestuursploeg.
Beste leden ik reken op U om aan onze Gezinsbond de uitstraling te geven waar ze recht
op heeft.
Leve de Gezinsbond
Arnold De Brauwer, Gewestvoorzitter.
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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

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

Verlinde Georges
Kleine Kerkhofstraat 93
050 35 75 75
georges.verlinde@versatel.be
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
050 81 20 62
Boone-Paternoster Geert
Doornstraat 64
050 39 31 01

Batsleer-Verlinde Maria
Bosweg 18
050 81 20 62
De Vos Guido
Kasteelhoevestraat 8
050 67 61 51

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

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

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

Batsleer-Verlinde Maria
Bosweg 18
050 81 20 62
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
0477 13 91 20

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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HUIS

10 MAART - 18 MAART 2007
BRUGGE - HALLEN BELFORT
EEN VEILIGE THUIS …
Wanneer we kijken door de ogen van een kind en met
dezelfde gretige verwondering en nieuwsgierigheid,
gaat de wereld er heel anders uitzien. Als Gezinsbond
ijveren we voor een samenleving die rekening houdt
met kinderen zowel op het beleidsvlak als op het
individuele gezinsvlak. Met het Reuzenhuis doen we
dit op het terrein waar kinderen van 0 tot 5 jaar het
grootste deel van hun jonge leven doorbrengen: de
veilige ‘thuis’-omgeving. Ongevallen thuis behoren nog
steeds tot één van de belangrijkste doodsoorzaken bij
kinderen.
VEILIGHEID EN OPVOEDEN TOT ZELFSTANDIGHEID
Gun je kind de bewegingsruimte die het nodig heeft
om op ontdekking te gaan, ervaringen op te doen, en
te groeien, … Leer je kinderen, van jongs af aan
omgaan met gevaren die het al aankan. Maar voorkom
de gevaren die te ernstige risico’s inhouden voor de
gezondheid, voor blijvende letsels of erger nog …
KIJKEN DOOR DE OGEN VAN HET KIND …
In het Reuzenhuis van de Gezinsbond kan je ervaren
wat het voor een kleuter betekent om elke dag
opnieuw op erkenning te gaan in een huis dat op maat
van volwassenen is gebouwd. Nooit gedacht dat niet
alleen de meubels zo REUSACHTIG zijn, maar dat je kind
met ENORME dieptes en hoogtes in huis geconfronteerd
wordt, dat SCHERPE uitsteeksels zijn wegen doorkruisen,
GLOEIEND hete voorwerpen en een gamma giftige
producten en planten binnen handbereik zijn.
… OOK IN JE EIGEN HUIS!
“Een ongeluk zit in een kleine hoek.” Dit kleine hoekje
wordt al wat groter, gezien door de ogen van je kind.
Wanneer je je eigen huis bekijkt door de ogen van je
kind kan je veel onheil voorkomen.
Met het veiligheidsproject “Reuzenhuis” willen we
volwassenen preventief informeren rond het voorkomen
van ongevallen in de woonomgeving.
TOEGANGSPRIJZEN:
• Leden Gezinsbond € 2,00 (op vertoon van je lidkaart)
• Niet-leden € 5,00
Voor alle kinderen is er een speciaal weekendprogramma
uitgewerkt door de Jonge- Gezinnen-werkgroep met
o.a. een mini-bar.
Het Reuzenhuis is niet toegankelijk voor kinderen.
Gesloten op maandag.
MEER INFO
Gezinsbond – Reuzenhuis, 02 507 89 98
of www.gezinsbond.be/reuzenhuis.
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MET CREFI
OP
VAKANTIE
OF CURSUS
IN 2007
Overal in Vlaanderen zijn animatoren het hele jaar lang
druk in de weer voor talloze kinderen en jongeren. Om
deze jongeren de nodige jeugdwerkbagage te geven en
te inspireren voorziet crefi een uitgebreid vormingsaanbod. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen mee op één van de
creatieve jeugdwerkcursussen. En deze jongeren bezorgen
als animator uw kinderen een onvergetelijke vakantie.
Crefi biedt ook dit jaar kwaliteitsvolle vakanties aan,
voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar. Probeer
het eens uit en kom mee met crefi!
Het cursusaanbod vind je in de blitse
‘Cursusbrochure 2007’, die half december verscheen met de Spelenderwijseditie van december, het tijdschrift
voor de crefi-vrijwilligers. Het cursussenoverzicht staat
op www.crefi.be waar je makkelijk kan inschrijven.
Wens je de ‘Cursusbrochure 2007’ thuis te ontvangen?
Vul dan een aanvraag in op onze website of neem
contact op met het crefi-secretariaat.
Snak je naar een fijne vakantieweek
met crefi in de paas-of zomervakantie
van 2007? Veel deelnemertjes zijn al
ingeschreven, dus ben je best snel!
Het vakantieprogramma verscheen als extra katern in De
Bond van 12 januari 2007. Wens je de ‘Vakantiekrant
2007’ thuis te ontvangen? Vul dan een aanvraag in op
onze website of neem contact op met het crefisecretariaat.

TWEEDEHANDSBEURZEN
IN ONS GEWEST

Ligt je zolder of bergplaats vol dozen met speelgoed of
kledij, te goed om weg te doen maar toch niet meer in
gebruik? Misschien is een andere ouder net op zoek naar
dat stuk speelgoed dat nog in één van die dozen steekt!
Kortom, alles wat je niet meer kan gebruiken en nog in
goede staat is kan je verkopen op de populaire tweedehandsbeurzen van de Gezinsbond! Of heb je zelf nog
babyuitzet, leuke kleren of tof speelgoed nodig voor je
kinderen? Op onze tweedehandsbeurzen kan je veel leuke
spullen vinden! Kledij voor kinderen van 0 tot 16 jaar,
babyuitzet (wiegje, babyzitje, ...), zwangerschapskledij,
kinderfietsen, speelgoed. Verkopers betalen een bedrag
aan de inrichtende afdeling voor standgeld. Dus geen
excuses meer voor volle zolders: ruim op en schrijf je in.
Kopers en kijkers komen uiteraard gratis binnen.
Waar en wanneer?
• Zaterdag 10 maart van13.30u tot 16u te Loppem,
meer info pagina 12
• Zondag 25 maart van 9u tot 12u te Brugge-centrum,
meer info pagina 11
• Zondag 22 april van 10 u tot 12u te Beernem,
meer info pagina 10
• Zondag 15 april van 9u tot 12u te Sijsele,
meer info pagina 13
• Zaterdag 10 maart van 13.30u tot 16.30u te St.-Andries,
meer info pagina 13
• Zondag 25 maart vanaf 9u te St.-Kruis,
meer info pagina 14
• Zondag 18 februari van 8.30u tot 12u te St.-Michiels,
meer info pagina 15.

Doen!
Tijdens een crefi-cursus leren de vrijwilligers niet alleen
de kneepjes van het vak kennen, maar het is ook een
spetterende ervaring. Met een groepje leeftijdsgenoten
duiken ze een weekend of week onder in een cursuscentrum: een avondspel, een grote uitdaging met de
hele groep, … het hoort er allemaal bij!

DROPPING VOOR
TIENERS MET HUN OUDERS
ZATERDAG 17 FEBRUARI 2007

Een fantastisch avontuur
Veel crefi-vakanties verlopen samen met gastmedewerkers,
zoals een echte circusfamilie, … Ook gaan de vakanties
door op soms heel bijzondere plaatsen: bv. echte tipi’s
op indianenvakanties,… Je merkt het: een crefi-vakantie
is niet louter een thematische vakantie! En vooral: de
deelnemers bepalen zelf het verloop van de vakantie!

Inschrijven
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar op onze vakanties
en cursussen. Snel zijn is de boodschap. Inschrijven kan
makkelijk en snel via www.crefi.be. Daar vind je ook
een volledig overzicht van alle vakanties en cursussen
die crefi in 2007 organiseert.

Meer informatie?
Crefi-secretariaat: 02 507 88 33, crefi@gezinsbond.be of
www.crefi.be.

• verzamelen om 19.00 uur aan café ‘De nieuwe Blauwe
toren’, Blankenbergsesteenweg 2, grondgebied Zuienkerke, grote baan Brugge – Blankenberge (N371)
• Vertrek om 19.30 uur. (Dropping 8 à 10 km)
• Info én inschrijvingen bij Betty Vandevelde, 050 31 11 66
of e-mail: bettyvandevelde@euphonynet.be
• Inschrijving pas definitief na betaling op rek.nr. SCW
000-1431086-45. Specifiek bedoeld voor gezinnen met
tieners (minstens 1 kind in het middelbaar).
• Afdelingen kunnen ook in groep inschrijven!! Best tijdig contact opnemen want de plaatsen zijn beperkt!!!
• Verzekering inbegrepen. Zelf mee te brengen: fluojasje,
zaklamp, regenkledij en stevige wandelschoenen.
• € 10,00 p.p. (dropping + avondeten)
• € 15,00 p.p. (dropping + avondeten + overnachting +
ontbijt). Drank niet inbegrepen.
Een organisatie van de provinciale werkgroep Botien
van de Gezinsbond West-Vlaanderen.
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GEZINSVAKANTIEFAMILIATOURS

Geleid bezoek aan het Provinciaal Hof
en de residentie van de gouverneur
Dinsdag 27 februari 2007, samenkomst aan Provinciaal Hof
(markt) te 14.00 uur. Inschrijven is noodzakelijk vóór 20
februari 2007 bij Yolande Barbez-Malfroot, 050 35 49 14.

Uitstap naar Roeselare - dinsdag 27 maart 2007
Samenkomst aan station Roeselare om 10.00 uur. Vertrek
uit Brugge met de trein van 9.07 uur. Met de auto is er
gratis parking aan het station (achterzijde). Het geleid
bezoek start om 10 uur. Daarna middagmaal. Om 14.30
uur zijn we verwacht bij Roularta en ronden we af met
een drankje en leespakket. Kostprijs € 16.00, incl. gids,
middagmaal en bezoek. De plaatsen zijn beperkt, dus
eerst uw deelname telefonisch bevestigen bij Andreas
Vercruysse op 050 35 36 54 en pas dan storten op
000-3001983-27 van Gosa gewest Brugge, Prins
Alexanderstraat 5 te 8310 Assebroek vóór 2 maart 2007.

Houden van …
Een gezellige muzikale namiddag met Nederlandstalige
liedjes in het sportpaleis te Antwerpen op donderdag
19 april 2007 om 14.30 uur. Het sportpaleis is goed
bereikbaar met de trein uit Brugge en de tram, die stopt
aan het sportpaleis. Vertrek tijdig! Eerste-rangs-ticket
met genummerde plaatsen kost € 13,50 i.p.v. € 18,50.
Indien interesse: inschrijven bij Mevr. Van Acker, 050 35
55 64 en betalen vóór 12 maart op 001-0051034-88 van
Van Acker te 8340 Damme-Sijsele.

Vakantiebeurs
Gezinsvakantie-Familiatours organiseert een vakantiebeurs op 10 februari 2007 van 14 uur tot 17 uur in het
Gezinscentrum, Ieperstraat 70 te 8800 Roeselare.
Vanaf 14 uur bieden wij een drankje aan. Reisleiders
stellen de groepsreizen van 2007 voor. Speciale aandacht is er voor de fietsmidweek-vakanties. Gratis
documentatie beschikbaar over Gezinsvakantie,
Familietours, vakantiewoningen in binnen- en buitenland en diavoorstellingen. Wie op de vakantiebeurs
boekt voor een groepsreis en ter plaatse zijn voorschot
betaalt, krijgt een extra korting van € 7,50 op zijn
spaarkaart, bovenop de normale korting voor vroegboeking.
Inlichtingen: Lionel Denys, tel. 056 41 33 96
e-mail: lionel.denys@telenet.be

ONZE KINDEREN
VEILIG ONLINE
Hoe ze begeleiden bij
het chatten, mailen en surfen?
16 april 2007 om 20.00 uur
Consciencezaal Casino te Blankenberge

Midweek-vakantie
Van maandagavond 30 april tot vrijdagmiddag 4 mei
gaan de grootouders naar de Bosberg te Houthalen, een
vakantiehuis van de Gezinsbond met mogelijkheid tot
wandelen en fietsen. We plannen ook een geleid bezoek.
Er is een overdekt zwembad en men kan fietsen huren.
Prijs vol pension: € 185,00 pp (2 pers.-kamer - 1pers.kamer: € 10.00/dag toeslag). Verantwoordelijke:
Vercruysse Andreas, 050 35 36 54. Voorschot van € 60,00
per deelnemer wordt gevraagd vóór 1 april 2007 op
000-3001983-27 van Gosa, gewest Brugge, Prins
Alexanderstraat 5, 8310 Assebroek. Extra korting van
3 % wordt op de gezinsspaarkaart gezet in de Bosberg.

Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd voor het computerscherm om te gamen, te chatten, informatie op te
zoeken voor een huistaak, … Maar het internet is niet
altijd een veilige plaats. Ouders maken zich zorgen over
het internetgedrag van hun kinderen. Met de Gezinsbond
zetten we een project op om ouders te informeren over
het internet en hen te wijzen op de gevaren, maar
vooral aan te tonen hoe deze te 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.

Busuitstap Rupelmonde op 2 juni 2007
Samenkomst om 7.15 uur aan de Parking Steenbrugge,
Baron Ruzettelaan. Vertrek naar Rupelmonde met
rondvaart in de streek van ‘Stille waters’. Dan wandeling
in Rupelmonde met o.a. bezoek aan het geboortehuis
van Mercator. In de namiddag naar Mariekerke en SintAmands, waar we wandelen in het spoor van de dichter
Emiel Verhaeren. In Sint-Niklaas gebruiken we de
avondsnack. Aankomst in Brugge omstreeks 21.15 uur.
Deelname in de kosten: € 47,00 (bus, rondvaart, middagmaal, avondsnack, gids en fooi chauffeur)
Eerst telefonisch uw deelname bevestigen op 050 35 36 54
bij Andreas Vercruysse. Nadien € 47,00 storten op 0003001983-27 van Gosa gewest Brugge, Prins
Alexanderstraat 5 te 8310 Assebroek.

We laten zien hoe kinderen en jongeren omgaan met
internet. We worden wegwijs gemaakt in een aantal
technische aspecten en leren hoe een betere beveiliging
mogelijk is. Daarna komt aan bod hoe ouders hun kinderen kunnen begeleiden bij het chatten, mailen en surfen. Na de presentatie kunnen deelnemers schriftelijk
vragen indienen die na de pauze beantwoord worden.
Begeleider: Tom Van Renterghem, multimediateam van
Child Focus, gespecialiseerd in preventie en ondersteuning van kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten.
Kostprijs: € 3,00 voor leden Gezinsbond, € 7,00 voor
niet-leden. Inschrijven door overschrijving op rek. nr.
000-0440300-17 van Gezinsbond gewest Oostkust met
vermelding '16 april, lidnr. Gezinsbond en aantal personen'.
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FILMFESTIVAL
VOOR HET JONGE VOLK!
Zondag 18 februari
tot zaterdag
24 februari

PAASEIERENRAAP 2007
Vlaanderen is vele filmfestivals rijk, maar heeft
slechts één filmfestival
voor het jonge volk: het
Europees Jeugdfilmfestival
Vlaanderen! Het festival
presenteert de allermooiste
films die afgelopen jaar in
Europa werden gemaakt.

Het festival in grote lijnen…
Datum: In de krokusvakantie (van zond 18/2 tem zat
24/2/2007) in Cinema Lumière.
Filmprogramma
• Openingsfilm zondag 18/2 - 14.30u: ‘We shall overcome’.
• Slotfilm zaterdag 24/2 - 14.30u: ‘De verloren schat van
de tempelridders’
• Van maandag tot vrijdag: dagelijks film om 11.00 u,
13.30 u en 15.30 u - 10 competitiefilms, animatiefilms,
kortfilms, films voor de kleinsten, klassiekers, 12+ films.
• Workshops waarbij je allerlei nieuwe snufjes kan uittesten met camera’s, geluidsapparatuur, monteren of
kan ontdekken hoe het is om op een filmset te staan,
een VJ te worden, een animatiefilm te maken enz.
• In de festivaltent kan je ons vertellen wat je van de
film vond, presenteer je acteerprestaties, bewijs je als
wielrenner, ... Je zult je niet vervelen!
• Wat is een filmfestival zonder professionele kinderjury,
publieksprijs, internationale gasten (regisseurs, acteurs
enz), een rode loper en kleine verrassingen voor het
publiek?
• Win een ticket en kom gratis naar de film!
We geven 40 x 1 ticket weg! Stuur een mail naar
brugge@jeugdfilmfestival.be met de vermelding “gratis
ticket via de Bond” en de film die je graag wilt zien.
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Kijk nu vlug in je agenda, ben je vrij?
Fijn, het wordt reuzeplezant met jou erbij.
Prijs: € 2,50 per kind, max € 5,00 per gezin (kinderen op
hetzelfde adres). Inschrijven kan voor 25/03/07 bij de
onderstaande contactpersonen ofwel door te storten op
het rek.nr. 457-1147512-18 van JGA Gewest Brugge met
bevestiging per mail naar JGAbrugge@advalvas.be.
Afdeling
Assebroek
Beernem
Koolkerke
Brugge
Hertsberge
Loppem
Moerkerke
Oedelem
Oostkamp
Sijsele
St-Andries
St-Joris
St-Kruis
St-Michiels
Snellegem
Waardamme
Varsenare
Zedelgem

Prakisch
Alle info: www.jeugdfilmfestival.be. Reservaties en vragen:
brugge@jeugdfilmfestival.be of bel op 050/ 33 03 83.

FRIEDA JORIS
OVER LEVEN MET BORSTKANKER

JGA-contact (Straat en nr, postnr, woonplaats, telefoon)
Barbez Yola, Kon. Boudewijnlaan 31, 8310 Assebroek, 050 35 49 14
Vandaele Petra, Schooldreef 56, 8730 Beernem, 050 79 10 51
Ruyssaert Friede, Scheurestraat 3, 8000 Koolkerke, 050 33 77 31
Van Damme Mieke, Blankenbergsestnwg 12, 8000 Brugge, 050 31 10 52
Costenoble Stefanie, Proosdijstraat 68, 8020 Hertsberge, 050 27 68 33
Huys Bianca, Torhoutsesteenweg 101, 8210 Loppem, 050 82 77 44
Lagae Anne, Estegemstraat 9, 8340 Damme, 050 67 68 99
Sierens Marleen, Beverhoutsveldstraat 75, 8730 Oedelem, 050 79 02 53
Vanhove Dirk, Bevrijdingsstraat 5, 8020 Oostkamp, 050 82 66 19
Harnisfeger Martine, Burg. Capellelaan 7, 8730 Sijsele, 050 36 32 43
Brandt Nancy, Zandstraat 133, 8200 St-Andries, 050 32 32 23
Serlippens Hilde, Hommels 35, 8730 St-Joris
Govaert Silke, Moerkerkse Steenweg 385, 8310 Sint-Kruis, 0479 65 55 83
Verlinde Maria, Bosweg 18, 8490 Snellegem, 050 81 20 62
Verhelst Sofie, Zuidstraat 4, 8020 Waardamme, 050 27 92 53
Roelens Mieke, Hagebos 9, 8490 Varsenare, 050 38 67 91
Meulemeester Ronny, Brugsestraat 178, 8210 Zedelgem, 050 20 87 77

I N S C H R I J V I N G S S T R O O K
P A A S E I E R E N R A A P

Dinsdag 24 april 2007 om 20u
Frieda Joris is senior-writer bij Het Laatste Nieuws en werd
geconfronteerd met borstkanker. Hierover publiceerde ze
een dagboek in haar krant en het boek ‘Roodborstje: een
leven met borstkanker’ en ‘Ontboezemingen over borstkanker’, een getuigenis van gekende en minder gekende
Vlamingen die met de ziekte geconfronteerd werden. Nu is
ze een geliefde spreker. Deze voordracht is niet alleen voor
‘boezemvriendinnen’ maar voor al wie met kanker te maken
krijgt: partner, familie, vrienden... Leden van de Gezinsbond: € 1,00 en niet-leden € 3,00 (betalen a.d. ingang).
• KHBO, Spoorwegstraat 12, 8200 Sint-Michiels (achterkant
station Brugge).

2005

Benieuwd welk woord de paashaas dit jaar voor jullie
verborgen houdt? Kom dan op zaterdag 7 april 2007 om
10.00 uur naar het Provinciaal Domein Bulskampveld te
Beernem. Ben je tussen 6 en 12 jaar dan speel je 8 superleuke spelletjes in het bos. Heb je dit tot een goed einde
gebracht dan krijg je een letter van het te zoeken woord.
Weet je welk woord de paashaas zoekt, laat het hem vlug
weten en hij zal je belonen met een zak vol eieren. Is dit
voor jou nog te moeilijk, stap dan de grote weide in.
Daar heeft de paashaas hard gewerkt om de paaseieren
goed te verstoppen. Je krijgt er ook een leuke verrassing.

Naam ....................................................................................................
Lidnr. ....................................................................................................
Afdeling

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

Aantal kinderen

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

Te betalen

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

Naam kinderen
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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ARNO
EXCLUSIEF CONCERT VOOR LEDEN GEZINSBOND
Concertgebouw Brugge 7 april 2007 om 20.00 uur
Avant-premiere concert van
zijn nieuwe album Jus de Box
Kaarten
Kaarten bestellen kan enkel via overschrijving op
001-5007516-64 op naam van Gezinsbond gewest Brugge,
Torhoutsestwg 101, 8210 Loppem met vermelding:
• lidnummer + aantal kaarten
• per bestelling 1 euro port + adm. kosten
De genummerde kaarten worden toegewezen in volgorde van betaling en kort voor het concert opgestuurd.

Info
• Alain Janssens, 0499 59 11 07 na 17.30 uur
alain.janssens@schooldreef.be
• Monique Poelman, 050 78 97 95 tussen 19.00 en
20.00 uur.

Kostprijs
• leden Gezinsbond 29,00 euro
• niet-leden 45,00 euro

Organisatie
Gezinsbond gewest Brugge.
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KALENDER
DATUM
09/01/2007 tot
13/01/2007 tot
06/02/2007
06/02/2007
07/02/2007 tot
07/02/2007
08/02/2007
17/02/2007
17/02/2007
18/02/2007
19/02/2007 tot
26/02/2007 tot
27/02/2007
27/02/2007 tot
04/03/2007
06/03/2007
08/03/2007 tot
10/03/2007
10/03/2007
10/03/2007
14-15/03/2007
15/03/2007
16/03/2007
17/03/2007
17/03/2007
21/03/2007
23/03/2007
25/03/2007
25/03/2007
25/03/2007
27/03/2007
28/03/2007
30/03/2007
31/03/2007
04/04/2007
07/04/2007
08/04/2007
08/04/2007
13/04/2007
15/04/2007
16/04/2007 tot
17/04/2007 tot
19/04/2007
22/04/2007
22/04/2007
25/04/2007
06/05/2007
10/05/2007
12/05/2007
13/05/2007
13/05/2007
20/05/2007
23/05/2007
26/05/2007

20/03/2007
13/05/2007

26/12/2007

23/02/2007
26/03/2007
20/03/2007

10/05/2007

21/05/2007
19/06/2007

ACTIVITEIT
Frans voor kleuters en jonge kinderen
Bewegen met kleuters
Aromatherapie - voordracht samen met K.A.V.
Bowlen Toversluis
Petanque
België in zijn blootje
Voordracht: Het geheugen in relatie tot het ouder worden
Dropping voor tieners met hun ouders
Koken met kinderen
Tweedehandsbeurs
EHBO-cursus Het Vlaams Kruis
Ik heb het zo niet bedoeld ...
Loppemnaars hebben iets te vertellen
Weerbaarheid en zelfverdediging voor vrouwen
Starten met lopen
Massagecursus
Joggen voor beginners
Bezoek aan Reuzenhuis in Brugge
Tweedehandsbeurs
Tweedehandsbeurs
Bezoek aan Reuzenhuis in Brugge
Bezoek aan Reuzenhuis in Brugge
Workshop zelf kaarsen maken
Kindertheater Framboos
Bezoek aan Reuzenhuis in Brugge
Leren bewegen tegen reuma
Kaartavond i.s.m. KWB Varsenare.
Tweedehandsbeurs
Tweedehandsbeurs
Stadswandeling
Uitstap naar Roeselare - bedrijfsbezoek
Demonstratie papierscheppen
Chocolat pur
Film Confituur en het Filmrecept van Confituur
Knutselen
Paaseierenraap
Paaseierenraap
Paaseierenraap
Lente-knutselnamiddag
Tweedehandsbeurs
Cursus Nordic Walking
Loop-je-fit voor mannen
Houden van...
Dauwtrip met aansluitend ontbijt
Tweedehandsbeurs kinderartikelen
Omgaan met verlies bij jongvolwassenen
Gezinsfietstocht
Bakken met Peter Balcaen
Workshop bloemschikken
Moederdag : Groot verwen ontbijtbuffet
Moederdagontbijt
Poelenwandeling Oostkerke
Voordracht digitale fotografie
Speelstraat Den Hoorn

AFDELING
Sint-Kruis
Sint-Kruis
Snellegem
Moerkerke-Damme
Assebroek
Sint-Kruis
Oedelem
Botien
Sint-Andries
Sint-Michiels
Loppem
Gewest
Loppem
Sint-Kruis
Sint-Andries
Varsenare
Sint-Michiels
Snellegem
Loppem
Sint-Andries
Moerkerke-Damme
Assebroek
Sint-Kruis
Assebroek
Loppem
Assebroek
Varsenare
Brugge
Sint-Kruis
Sint-Michiels
GOSA
Assebroek
Loppem
Loppem
Sint-Michiels
Varsenare
Loppem
Beernem
Sint-Kruis
Sijsele
Assebroek
Varsenare
GOSA
Assebroek
Beernem
Sint-Andries
Snellegem
Snellegem
Sint-Kruis
Sint-Andries
Oedelem
Moerkerke-Damme
Assebroek
Moerkerke-Damme

BONDSKLAPPER

NIEUWS
VAN DE
AFDELINGEN
AFDELING
ASSEBROEK
BEZOEK AAN HET
REUZENHUIS TE BRUGGE
Donderdag 15 maart 2007 - 19 uur
Na het bezoek wonen we een voordracht bij: brand en wat nu? Hoe
kan je brand voorkomen en indien
het brandt, hoe kan je het meest
adequaat reageren? We verzamelen
om 18.50 uur aan de ingang van de
hallen op de markt te Brugge. De
ingang voor leden is gratis. Vooraf
inschrijven bij Karin en Martin
Billiet-Verhaeghe 050 37 46 17 of
martin.billiet@telenet.be.
Zie ook pagina 3.

KINDERTHEATER FRAMBOOS
Zaterdag 17 maart om 14.30 uur
In de polyvalente zaal van de basisschool Olva De Meersen Astridlaan
400 te Assebroek treedt het kindertheater Framboos op met “Klodder”.
We maken kennis met Fiona, die
door een vloek gedoemd is om de
rest van haar leven opgesloten te
zitten in een wit kasteel. Tot haar
zus na vele jaren weer opduikt en
kleur probeert te brengen in het
kasteel van Laken. Voor kinderen
vanaf 3 jaar, duur 45 minuten.
Inkom: € 2,00. De voorstelling gaat
door i.s.m. het oudercomité Olva
De Meersen met steun van het
provinciebestuur West-Vlaanderen..
Inlichtingen bij Karin en Martin
Billiet-Verhaeghe 050 37 46 17 of
martin.billiet@telenet.be

LEREN BEWEGEN
TEGEN REUMA
Woensdag 21 maart 2007
We leren alle gewrichten in het
lichaam te bewegen, los te maken,
van kop tot teen, om alle energieblokkades op te ruimen. Dit kan je
leren op woensdag 21 maart 2007
om 20.00 uur in het P.C. Sparrenhof
(zij-ingang), Dries te Assebroek.
Iedereen welkom. Gemakkelijke kledij en matje meebrengen. Inkom
€ 2,00. Vooraf inschrijven bij Mevr.
De Clerck-Vantorre, 050 36 23 46

DEMONSTRATIE
PAPIERSCHEPPEN

Woensdag 28 maart 2007
om 19.00 uur
Via allerlei kanalen komt er dagelijks
veel papier de huiskamer binnen.
We staan er nauwelijks nog bij stil
dat een velletje papier een vlechtwerk is van natuurlijke vezels. Niet
enkel het soort vezel, maar ook de
manier waarop ze verbonden zijn
maken dat velletje papier uniek.
Een bezoekje aan een papierschepperij is daarom de moeite waard.
In het papieratelier wordt het creatieve scheppingsverhaal van A tot
Z duidelijk gemaakt.
Kostprijs voor de activiteit: € 7,50.
In deze prijs is een handgeschepte
kaart met kalligrafie van een
gerenommeerde Brugse kalligraaf
inbegrepen. We spreken af om 19.00
uur aan het atelier (Greinschuurstraat
4 - zijstraat Smedenstraat - Brugge).
Inlichtingen en inschrijvingen:
vóór 23 maart bij Georges Verlinde,
tel. 050 35 75 75 of georges.verlinde
@versatel.be

CURSUS NORDIC WALKING
Nordic Walking is een nieuw
bewegingsconcept in de outdoorfitness wereld, de ideale trainingsvorm voor ieder die op een natuurlijke wijze fit wenst te worden. Een
doeltreffende beweging waardoor
je conditie en houding verbeteren,
je meer spieren traint en je gewrichten minder belast door het gebruik
van de stokken. Nordic Walking
wordt aan iedereen aanbevolen.
Wij organiseren een proefles in het
Daverloopark te Assebroek op
maandag 16 april van 19.30 uur tot
21.00 uur. Vooraf inschrijven noodzakelijk. Geïnteresseerden kunnen
zich na de proefles ter plaatse
inschrijven voor een 5-lessenreeks
op maandagen 23, 30 april en 7, 14,
21 mei van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Prijs: proefles (90 min): € 10,00,
incl. verzekering en huur stokken.
Cursus (5 x 90 min): € 45.00, inclusief verzekering, huur stokken en
lidmaatschap GSF.
Info en inschrijvingen vóór 9 april
bij Georges Verlinde, tel. 050 35 75
75 of georges.verlinde@versatel.be

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,
Tel. 050 35 49 14

GEBOORTE
Ter gelegenheid van een geboorte
kunnen jonge ouders, reeds lid van
de Gezinsbond, een kleine attentie
ophalen bij de verantwoordelijke
ledenadministratie, Gentil Desmet,
Jagerspad 13 te Assebroek, 050 35
92 69. Zij ontvangen ook “Brieven
aan jonge ouders”.

VOORDRACHT OVER
DIGITALE FOTOGRAFIE
Noteer deze datum nu al in je
agenda: woensdag 23 mei 2007.
Verdere informatie in de
Bondsklapper van mei 2007.

DAUWTRIP MET
AANSLUITEND ONTBIJT
Op zondag 22 april om 6.00 uur
wandelen we in de Assebroekse
Meersen, sedert 1996 een waardevol natuurreservaat, een vochtig
graslandencomplex met talrijke
sloten. De Assebroekse Meersen
zijn een mooi gebied om door te
wandelen en zeker geschikt als
dauwtrip wegens de verscheidenheid in het landschap. De gidsbeurt
duurt ongeveer 2 uur en we wandelen circa 7 km. Na vochtig weer
zijn laarzen of degelijk schoeisel
aanbevolen. Achteraf is een ontbijt
voorzien in ’t Leenhof Kerklaan te
Assebroek.
Leden van de Gezinsbond betalen
€ 5 per volwassene en € 4 per kind
tot 12 jaar (gids en ontbijt inbegrepen). We verzamelen om 6.00 uur
aan ’t Leenhof op het einde van de
Kerklaan.
Inlichtingen en inschrijvingen vóór
15 april bij Georges Verlinde,
tel. 050 35 75 75 of georges.verlinde
@versatel.be
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

AFDELING
BEERNEM

alain.janssens@advalvas.be
TWEEDEHANDSBEURS
KINDERARTIKELEN
Zondag 22 april van 10 tot 12 uur
Kleine Beer
Verkopers: inlichtingen en inschrijvingen bij Petra Van Daele, Schooldreef 56, tel. 050 79 10 51 (petra.
vandaele@minfin.fed.be). Het
inschrijvingsrecht bedraagt € 5,00
voor leden en € 10,00 voor niet
leden. Elke verkoper is persoonlijk
verantwoordelijk voor zijn of haar
verkoop en kan dus vrij onderhandelen met kandidaat kopers.
Zie ook pagina 4.

HET REUZENHUIS
Ook de afdeling Beernem werkt
aktief mee aan het reuzenhuis in
Brugge. Deze tentoonstelling kun je
als volwassene bezoeken terwijl je
kindje geniet van randanimatie.
Verdere info ook in deze Bondsklapper, in De Bond, en in Vrije Tijd.

PAASEIERENRAAP
8 april 2007
Op Paaszaterdag 8 april komen de
Paasklokken naar Beernem!! De
Gezinsbond nodigt alle kinderen
van onze leden uit om paaseieren
te komen rapen samen met de
Paashaas. De kinderen, tot en met
het tweede leerjaar, worden in
leeftijdsgroepen ingedeeld. We
rapen echte eitjes, tussen de bomen
en in het mos. Botjes en iets om je
gevonden eitjes in te bewaren
voordat je ze in de gemeenschappelijke mand deponeert, zijn aangeraden. Daarna worden alle
eieren uit de mand verdeeld onder
de kinderen.
Terwijl de Paashaas de eitjes uitdeelt, kan iedereen genieten van
koffie (of chocolademelk voor de
kinderen) met lekkere pannenkoeken!! Ook opa en oma zijn van
harte welkom.

Samenkomst in zaal Reigerlo om
15.30 uur! De deelnameprijs
bedraagt slechts € 2,5 per persoon .
Hiervoor krijgt elk kind een zak met
paaseitjes, chocolademelk en pannenkoeken. Elk ander gezinslid krijgt
koffie met pannenkoeken.
Inschrijven ten laatste tegen zaterdag
31 maart bij Isabelle Vercauteren,
Schooldreef 33, Beernem,
050 36 01 26.

AFDELING
BRUGGE

herionta@skynet.be
KLEUTERZWEMMEN
vanaf zaterdag 10 maart om 9.30 u.
We verwachten alle ingeschreven
kleuters op 3 maart tussen 10.00 en
11.30 uur in het zwembad voor de
groepsindeling. Je bent ook in het
bezit van een badmuts van de
Gezinsbond die je daar ter plaatse
kunt aanschaffen tegen de kostprijs
van € 1,50.
Om het zwemcomfort van de
kleuters te verhogen, wordt het
aantal kinderen beperkt tot 20
kleuters per half uur (te verdelen
over 3 groepjes).

BABYZWEMMEN
vanaf zaterdag 10 maart om 12.30 u.
Tot en met 26 februari kan men
inschrijven en dit van maandag tot
vrijdag bij Mieke Van Damme,
Blankenbergse Steenweg 12, 8000
Brugge St-Pieters, 050 31 10 52 van
9.00 t.e.m. 10.30 uur en van 18.00
t.e.m. 19.00 uur. Of per e-mail:
debondstespettertjes@hotmail.com
met vermelding van naam, voornaam
en leeftijd van het kind, adres,
telefoonnummer en lidnummer van
de Gezinsbond. Je inschrijving is
pas geldig na betaling van het
inschrijvingsgeld.
Alle zwemlessen worden voorbehouden voor leden van de
Gezinsbond.
• € 19,00 indien de verzekering nog
niet betaald werd in sept. 2006.
• € 15,00 indien de verzekering wel
reeds betaald werd in sept.2006.
Inkom van het zwembad is niet
inbegrepen in deze prijs.

YOGA IN DE NAMIDDAG
vanaf 4 september
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 van
14.15 tot 15.30 uur. Niet tijdens
schoolvakanties,dus ideaal voor huismoeders! Maar ook voor mannen,
bruggepensioneerden ... Steeds
mogelijkheid om in te springen!!
Altijd welkom!! Oefenen gebeurt in
losse kledi en meebrengen: matje of
kussentje. Prijs : € 4,00/pers. per les inschrijven per reeks van 10 lessen.
U betaalt slechts de lessen die u
aanwezig bent!
Voorlopig volzet: info 050 670 657,
Eric Depreitere, Westmeers 46 (org.
afd. Brugge).
"No matter how old, sick, or out of
shape you are, you can still stretch
and have a new beginning with yoga"
(Bikram Choudhury)

VOORDRACHT:
(WETTELIJK) SAMENWONEN
OF HUWEN:
EEN FINANCIELE KEUZE?
Dinsdag 27 februari 2007
van 20.00 tot 22.00 uur
in het lokaal dienstencentrum
't Reitje, Annunciatenstraat 34,
8000 Brugge
De mens is essentieel een sociaal
dier en menselijke relaties kunnen
diverse vormen aannemen. Samenwonen (feitelijk of wettelijk) of
huwen is een keuze die afhankelijk is
van diverse factoren (fiscaal, sociaal,
erfrecht, vermogensplanning, edm),
waar veel koppels meestal niet stil bij
staan als zij beslissen 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 die deze keuze
kunnen beïnvloeden. Er is een ruime
mogelijkheid van vraagstelling.
De inkom is € 3,00. Tijdens de pauze
wordt een drankje aangeboden.
Inschrijvingen bij Mieke Listhaeghe
op 050 33 19 01.

IK HEB HET
ZO NIET BEDOELD…

spioneren als een echte James Bond.
Of wat dacht je van een cursus
speuren en sporen zoeken bij een
politieman? Onze fotograaf vereeuwigt je als koene ridder, tovenaar,
superheld … en je loopt er
Geronimo Stilton tegen het lijf!
Verder vind je in de Passage ook de
hele dag door iets lekkers om te
eten en drinken, muziek en grime
door de Schminkdoze van de
Gezinsbond.

Vanaf maandag 26 februari
We zien onze tieners graag, maar
soms weten we niet hoe we met
hen moeten omgaan. Wil je hierover meer weten? Wil je graag
horen hoe andere ouders bepaalde
situaties aanpakken? Wil je graag
iets bijleren over het opvoeden van
tieners? Ben je een ouder met
tiener(s) vanaf 12 jaar, dan is deze
Oefenschool een geschikt aanbod.
Gedurende vijf bijeenkomsten wissel
je samen met andere ouders
ervaringen uit en krijg je huiswerk
mee om opgedane inzichten in je
gezin toe te passen.
Deze sessies gaan door op maandagen 26 februari, 5, 12, 19 en 26
maart 2007 in dienstencentrum ’t
Reitje, Annunciatenstraat, 34, 8000
Brugge. Telkens om 20.00 uur. De
gespreksleider is Jef Carette, die
met dit onderwerp al jarenlange
ervaring heeft.
Deelnameprijs: € 10,00 per persoon
voor de volledige reeks.
Voor info en inschrijvingen:
Rita Van de Velde, 050 33 44 82.
Er worden maximum 16 deelnemers
toegelaten.

AVONTUUR!
BRUGS JEUGDBOEKENFEEST
Zondag 18 maart 2007
Openbare Bibliotheek Brugge
Stoere ridders, dappere prinsessen,
slimme speurneuzen en helden
groot en klein! Slijp jullie zwaard
en spring op je paard want er
wacht jullie een groot avontuur …
Op zondag 18 maart 2007 veroveren tientallen schrijvers, illustratoren, muzikanten en acteurs tussen
11u en 17u de Brugse binnenstad
om jou en je familie een onvergetelijke dag te bezorgen. Het thema
dit jaar is AVONTUUR, dus trek je
stoutste schoenen aan en ontdek
een schat aan verhalen, creatieve
workshops, theatervoorstellingen,
muziek en animatie. Voor kinderen
vanaf 4 jaar en hun hele familie!
Voorlezen in intieme kring
Je favoriete auteur leest je voor in
boekhandels en huiskamers. Met
Roos Truwant, Edward van de
Vendel, Bibi Dumon Tak, Sabine de
Vos, Marian de Smet, Luc Descamps,
Mario Demesmaeker en Jan de
Kinder

BONDSKLAPPER

Speleobox
Is voor jou geen berg te hoog en
geen gevaar te groot? Dan is de
speleobox helemaal jouw ding: een
artificiële grot met 120 meter parcours en maar liefst 25 meter touwladder!

Podiumbeesten
Zingen en swingen, woorden en
zinnen, sprookjes en spel … Onze
acteurs, vertellers en muzikanten
presenteren je een bonte mix. Met
Ensemble Leporello (Beestenbende),
Marlies Tack (Marie Louise Louise
Marie), Marijke Umans van vzw
Roodvonk (Smak! Boek in de kijker)
en het Stedelijk Conservatorium
Handen uit de mouwen
Ga creatief aan de slag met een
echte kinderboekenillustrator en
leer de kneepjes van het vak. Voor
kinderen met kunstenaarskriebels!
Met Sabien Clement (Het grote verlangen), Kathleen Amant (van de
Anna-boekjes), Kinder- en Jeugdatelier Citroen Citroen Creatief en
Tine Mortier (Zoeperman!)
De spoken van Brugge
In Brugge bevindt zich een écht
spookhuis, waar lang geleden een
schat verloren ging. Wil je weten
waar? Trek dan met je hele gezin
op een twee uur durende speurtocht
in de stad en bibber uit je vel op
zolders en kelders. Via een echte
séance, griezelige vertellingen en
boodschappen uit de geestenwereld
onsluier je stukje bij beetje het
raadsel. Met auteurs Guy Didelez
en Nico de Braeckeleer en verteller
Joe Baele. Crimispel van Patrick
Bernauw voor het hele gezin met
aangepaste activiteiten voor jonge
kinderen.

Praktisch
• Voor kinderen vanaf 4 jaar en
hun hele familie!
• Op diverse locaties in de Brugse
bibliotheek en de binnenstad.
(Startpunt: Hoofdbibliotheek
Biekorf, Kuipersstraat 3)
• Zondag 18 maart 2007 van 11.00
tot 17.00 uur
• Alles is gratis maar voor heel wat
activiteiten moet je op voorhand
ingeschreven zijn. Haal hiervoor
de programmafolder in je bibliotheek of boekhandel! Aarzel niet
te lang want vol is vol!
Organisatie
Openbare Bibliotheek Brugge m.m.v.
De Vrienden van de Biekorfbibliotheek vzw, de Gezinsbond en de
Lerarenopleiding KHBO. Het feest
wordt gesponsord door de Brugse
Boekhandel K. De Meester.

GROTE
LENTE-TWEEDEHANDSBEURS
IN KINDERARTIKELEN
Zondag 25 maart 2007
van 9 tot 12 u.
Sint-Leocollege, Potterierei 12,
Brugge. Ingang en parking via de
Elisabeth Zorgestraat (zijstraat
Carmerstraat).
Standhouders die willen deelnemen
(lid zijn van de Gezinsbond is een
must), kunnen inschrijven vanaf
maandag 26 februari 2007bij Rita
Van de Velde via 050 33 44 82. Uw
Gezinsbond lidkaart 2007 zeker bij
de hand houden!
Zie ook pagina 4.

Animatie in de Passage
Leer je eigen zwaard maken of
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AFDELING
LOPPEM

AFDELING
OEDELEMOOSTVELD

EHBO-CURSUS
HET VLAAMS KRUIS

bralbourgeois@telenet.be

19, 20 en 23 februari 2007
Het is een cursus voor jongeren van
11 tot 15 jaar. Plaats: Sporthal De
Strooien Hane. Info en inschrijven
bij Ingrid Vervenne, 050 82 54 94.

OOIEVAAR AAN DE DEUR?
Is er gezinsuitbreiding, en mag
iedereen het weten? De Gezinsbond
heeft een ooievaar ter beschikking
voor zijn leden. Het gebruik ervan
is volledig gratis, er wordt enkel
een waarborg gevraagd van € 30,00.
Alle info bij Maurice Tant,
Den Akker 8, tel. 050 78 99 86,
tantverbiest@skynet.be

LOPPEMNAARS
HEBBEN IETS TE VERTELLEN
Vrijdag 23 februari 2007
Parochiaal centrum Loppem
Het wordt een interview door
Bertrand Denys met o.a. Myriam
Lambaere en Paul De Vlam over hun
voettocht naar Santiago De Compostella, Georgette Yde over het
oude Loppem, … en een optreden
van het bondstheater met tekst en
regie van Johan Dewulf, waar
allerlei Loppemse toestanden
worden geëvalueerd. Vooraf
inschrijven bij Ingrid Vervenne,
050 82 54 94 of Eddy De Wispelaere,
050 82 54 43.

TWEEDEHANDSBEURS
Zaterdag 10 maart 2007
In de sporthal De Strooien Hane
van 13.30 tot 16.00 uur, gratis toegang. Inlichtingen en inschrijvingen: voor leden van 19.02.07 tot
08.03.07, voor niet-leden van
01.03.07 tot 08.03.07. Daisy DenysDemey, Klaprozenlaan 13, 050 82
42 74, Marleen Sierens-Bulcke,
Eninkstraat 24, 050 82 51 30, Muriel
Lancel – Rombout, Henri
Blommelaan 28, 050 84 06 07.
Zie ook pagina 4.

BEZOEK REUZENHUIS
Zaterdag 17 maart 2007
De afdeling Loppem bezoekt het
Reuzenhuis met om 10 uur een
voordracht over “duurzaam wonen”.
Afspraak om 9.45 uur op de Markt
van Brugge, Halletoren. Voor de
kinderoppassers is een voordracht
voorzien om 11.00 uur over “oog
voor veiligheid”. Afspraak om
10.45 uur. Info en inschrijven bij
Bianca Huys, 050 82 77 74 of Muriel
Rombout, 050 84 06 07.

CHOCOLAT PUR
Vrijdag 30 maart 2007
Literair tafelen met “chocolat pur”
door auteur-verteller Katrien Van
Hecke. Info en inschrijven bij Bianca
Huys, 050 82 77 74.

FILM CONFITUUR
EN HET FILMCONCEPT
VAN CONFITUUR
Zaterdag 31 maart 2007
Parochiaal Centrum Loppem
Filmregisseur Lieven Debrauwer
neemt ons voor de gelegenheid
mee achter de schermen van zijn
film Confituur. Hij vertelt er anekdotes over, onthult filmgeheimen
en toont bloopers en ongeziene
scènes. Om 18.30 uur de vertoning
van de film Confituur, om 20.30 uur
het filmconcept van Confituur. Voor
allen die houden van film en hoe ze
die draaien is dit een uitstekende
gelegenheid. Regisseur Debrauwer
is er persoonlijk aanwezig.
Info en kaarten bij Johan Matthys,
050 82 22 33 of Hildegarde Gantois,
050 82 64 50.

PAASEIERENRAAP
Zondag 8 april 2007
17de paaseierenraap op paaszondag
om 10.30 uur stipt aan de poort
van de manège van het kasteel.
De zoektocht begint met een verhaal 'op zoek naar de paashaas'.
Aan het einde van de zoektocht
krijgt iedereen een achterafje (ook
de ouders). Einde voorzien rond
12.00 uur.
Inschrijvingsstrookje ten laatste op
1 april bij de secretaris Eddy De
Wispelaere, Buskinslaan 2 of tweede
kleuterklas bij Ann De WispelaereAllemeersch. Deelname: eerste kind
€ 2,00, gezin € 5,50.

VOORDRACHT
“HET GEHEUGEN IN RELATIE
TOT HET OUDER WORDEN”
door klinisch psycholoog Dhr. J. Dutrie
op donderdagavond 8 februari om
20.00 uur in de Parochiezaal,
J. Creytensstraat, Oedelem.
Deelname: € 3 voor leden Gezinsbond, € 5 voor niet-leden (consumptie inbegrepen). Inschrijven
kan bij Katrien Verstraete,
Oudeputstraat 34, tel. 050 78 18 80.
Volgende thema’s zullen aan bod
komen:
Soorten geheugens en hoe ze achteruit gaan met het ouder worden;
geheugenprocessen : inprentenbewaren-herinneren; betrouwbaarheid van ons geheugen : de zeven
zonden van het geheugen; specifieke
factoren van de ouderdom i.v.m.
geheugen (o.a. mentale traagheid,
aandachtsafleiding); allerlei factoren
los van de leeftijd die het geheugen
beïnvloeden o.a. gezondheid,
medicatie, depressie, enz.; onderscheid normale ouderdoms-vergeetachtigheid versus Alzheimerdementie; concrete tips of externe
hulpmiddelen voor ons geheugen;
interne strategieën of geheugenregels om efficiënter om te gaan
met ons geheugen.

PAASEIERENRAAP
BULSKAMPVELD
Zaterdag 7 april 2007
Inlichtingen en inschrijvingen bij
JongeGezinnenActie medewerker,
Marleen Sierens, Beverhoutsveldstraat 75, tel. 050 79 02 53
(zie artikel in Bondsklapper pag. 6)

AFDELING
SIJSELE

AFDELING
SINT-ANDRIES
gezinsbondsintandries
@telenet.be

BEDANKING
EN BESTE WENSEN
Bij dit eerste nummer van 2007
danken we alle leden die hun lidmaatschap vernieuwen en zo de
Gezinsbond steunen om een spreekbuis te zijn voor alle gezinnen,
ouders en kinderen…. Moge 2007
voor iedereen een goed jaar worden.
Een bijzonder woord van dank aan
allen die op de een of andere
manier meewerkten aan het
gezond ontbijt van 17 december
2006. Alle aanwezigen genoten van
het gezellig samenzijn en de lekkere
spijzen. Het werk dat de gezinnen
van de bestuursploeg presteerden,
leverde een resultaat op dat mocht
gezien worden. Leden die met ons
willen meewerken zijn altijd welkom
en kunnen helpen om het werk
lichter en aangenamer te maken,
onze mogelijkheden te vergroten
en nieuwe ideeën aan te brengen.
Het proberen waard!

KOKEN MET KINDEREN
THEMA VALENTIJN
Zaterdag 17 februari 2007
Voor onze derde editie gooien we
het over een andere boeg. Na de
kooknamiddag mogen de kinderen
een valentijnsmandje meenemen
naar huis om daar mama en papa
in de watten te leggen met zelfgemaakte lekkernijen. Deze niet te
missen namiddag gaat door op
zaterdag 17 februari (eerste zaterdag van de krokusvakantie) van
14.00 tot 16.30 uur in de basisschool ‘de triangel’, Diksmuidseheerweg 157, Sint-Andries, voor
kinderen vanaf de derde kleuterklas tot het zesde leerjaar. Prijs: €
4,00 per kind, vanaf het tweede
kind € 3,50. Inschrijven voor maandag 12 februari bij An Schalembier,
Olympialaan 17, Sint-Andries, 050
38 91 09. Het aantal plaatsen is
beperkt! Mee te brengen:
Snijplankje, keukenmesje, handdoek en schort.

TWEEDEHANDSBEURS

Zie ook pagina 4.

STARTEN MET LOPEN …
Op naar de 5 km
vanaf zondag 4 maart om 10 uur
Wie neemt zich niet voor om (weer)
regelmatig te lopen en eindigt dan
toch op de bank in het park of op
een terrasje? Neem dus een goede
start onder professionele begeleiding
van een kinesiste. Je krijgt advies
i.v.m. stretching en opwarmingsoefeningen. Met dit nieuwe initiatief
willen we iedereen die het wil
(man, vrouw, jong, minder jong en
kinderen vanaf 10 jaar) begeleiden
naar 5 km lopen in 10 weken.
Afspraak aan de voetbaltribune,

Koude Keuken elke zondag om 10u.
€ 16,00 (incl. verzekering) voor 10
weken via 979-6211749-68, vooraf
te betalen bij Rik Vandewiele,
Pastoriestraat 252, 050 31 56 34 of
rik.vandewiele@fulladsl.be.
Zorg voor goede loopschoenen.

MOEDERDAG
GROOT VERWENONTBIJTBUFFET VOOR DE MAMA’S
Zondag 13 mei 2007
Wat is ons aanbod? Vrije keuze en
zoveel men wenst: heerlijke koffie
en andere dranken, variatie ovenverse broodjes, beleg en boterkoeken. Tijdens het ontbijtbuffet worden
voor de kinderen boeiende activiteiten voorzien onder deskundige
begeleiding. De kinderanimatie
heeft plaats in een aparte zaal. Zo
kunnen de mama’s verzekerd zijn
van een rustig ontbijt. Wij zorgen
voor een gezellige sfeer. Dit vanaf
8.15 uur tot 10.00 uur in de grote
zaal van het Parochiaal Centrum
St.- Willibrord, K.K.Theodoorstraat
te St.-Andries. De organisatie is in
handen van de afdeling St.- Andries
en de activiteit is uitsluitend voorbehouden voor leden van de eigen
afdeling. Wil je mama verrassen
met dit aanbod, of kun je als moeder zelf aan de verleiding niet
weerstaan, schrijf dan in ten laatste
op dinsdag 8 mei 2007 bij BoonePaternoster, Doornstraat 64, 050 39
31 01 of bij Demulder-Dermaut,
Eigen Heerdlaan 61, 050 38 55 11.
Graag betaling bij inschrijving.

TWEEDEHANDSBEURS
Zaterdag 10 maart 2007
Van 13.30 uur tot 16.30 uur in het
POC van Sint-Willibrord, K.K.
Theodoorstraat (achter Mister Grill/
Quick en naast de kerk). U kunt
een stand huren voor € 10,00.
Leden van de Gezinsbond afdeling

I N S C H R I J V I N G S S T R O O K
MOEDERDAG
13
MEI
2007
Familie ..........................................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................................
Schrijft in voor het ontbijtbuffet op zondag 13 mei 2007
met

........

personen.

• Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar: € 4,00 x

...........

=€

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

€ 2,25 x

...........

=€

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

• Kinderen onder de 10 jaar:



Zondag 15 april 2007
9.00 uur -12.00 uur
C.C. Rostune in de Stationsstraat
13, Sijsele. Inschrijven doe je tussen
4 april 2007 en 12 april 2007 bij:
Sesiel Van Damme, Hoge Akker 11,
Sijsele, en enkel tussen 16.00 uur en
20.00 uur. Op dezelfde data en
uren kan je inlichtingen bekomen
via telefoon 050 35 63 68.
Kooplustigen hebben gratis toegang. Iedereen is welkom!

BONDSKLAPPER

Handtekening

VOORAF INSCHRIJVEN IS NOODZAKELIJK!
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Sint-Andries krijgen voorrang en
kunnen enkel inschrijven op dinsdag 13 februari 2007 tussen 20.00
en 22.00 uur. Leden van andere
afdelingen kunnen enkel inschrijven
op donderdag 15 februari 2007,
tussen 20.00 en 22.00 uur. Op andere data worden geen inschrijvingen
genoteerd! De inschrijving is geldig na overschrijving op de meegedeelde bankrekening.
Alle info bij Geert Van der Donckt,
Jachthoornlaan 20, 8200 St.-Andries,
050 39 23 13 (na 20.00 uur).
Zie ook pagina 4.

OMGAAN MET VERLIES
BIJ JONGVOLWASSENEN
Woensdag 25 april 2007
De ouderraad van het O.-L.-Vr.
Hemelvaartinstituut, Doornstraat 3
te Sint-Andries, organiseert samen
met de Gezinsbond van Sint-Andries,
een voordrachtavond voor ouders
en leerlingen van de 3e graad (17en 18 jarigen) rond “Omgaan met
verlies bij jongvolwassenen”.
We hebben de neiging om moeilijke
situaties, verdriet, verlies en rouw
te negeren of te ontkennen. Ook
jongeren mogen hun gevoelens
vooral niet tonen. Op het gebied
van verliesverwerking wordt er dan
ook vaak heel wat weggemoffeld.
Verlies is nochtans een heel ruim
begrip waar iedereen wel eens mee
geconfronteerd wordt. Het kan
zijn: een gemis aan liefdevolle
ondersteuning en waardering, een
scheiding van de ouders, een vriend
die sterft, ziekte en zoveel onzichtbaar verlies! Angst en verdriet om
het geen verloren ging maken deel
uit van het leven. Daarom is het
goed ermee te leren omgaan. Maar
hoe kunnen jongeren dat doen, en
hoe kunnen volwassenen hen daarbij helpen?
Lut Celie, psychotherapeute en
docente aan de Academie voor
Integratieve Psychologie te Gent
gaat samen met ons op zoek hoe we
de emoties die elke verliessituatie
met zich meebrengt een plaats
kunnen geven in ons leven. Als één
van de pioniers van het project
Koester (Kinder Oncologische
Eenheid voor Specifieke Thuiszorg
en Rehabilitatie) aan het UZ van
Gent, kan zij zeker meespreken
over “omgaan met verlies”. Haar
ervaringen rond deze problematiek
verwoordde zij in het boek “Het
kleine sterven” dat zij samen schreef
met Annemie Struyf. Lut Celie
bouwde daarnaast ook een eigen
praktijk uit waar ze samen met

collega’s individuele en groepsbegeleidingen geeft aan kinderen,
jongeren en volwassenen. Zij is dus
een echte ervaringsdeskundige met
een heel ruim werkgebied, die
zeker garant staat voor een
boeiende avond over een onderwerp waar wij allen vroeg of laat
mee geconfronteerd kunnen worden.
Deze avond gaat door in het O.-L.Vr. Hemelvaartinstituut, Doornstraat 3, 8200 Sint-Andries op 25
april 2007 om 20.00 uur.
Toegangsprijs: € 2,50 per persoon
(voor 17- en 18 jarigen is deze
avond zelfs gratis).

AFDELING
SINT-KRUIS

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond.sintkruis
@skynet.be
BELGIË IN ZIJN BLOOTJE
Woensdag 7 februari om 20.00 uur,
Studio Hall.
Een cabaretvoorstelling van Karel
Declercq waarin sterke jokes,
geschifte imitaties en prachtige
muzikale persiflages centraal staan.
Dit aanstekelijk lachspektakel gaat
door op woensdag 7 februari om
20.00 uur in de Studio Hall, Boogschutterslaan 41, 8310 Sint-Kruis.
De deuren gaan open om 19.15 uur.
De inkomprijs is € 7,00.
Reservatie: bij Michelle Noël,
Moerkerkse Steenweg 385,
tel. 0477 99 40 73 of gezinsbond.
sintkruis@skynet.be. Betaling na
reservering per overschrijving op
001-2482576-34

LENTE KNUTSELNAMIDDAG
Vrijdag 13 april 2007, CM
Ontmoetingscentrum Sint-Kruis.
Op vrijdag 13 april maken we ons
eigen lentetuintje met frisse kleuren.
Alle kinderen van 6 tot en met 12
jaar zijn welkom. We stropen onze
mouwen op tussen 14.00 en 17.00
uur in de lokalen van de CM,
Moerkerkse Steenweg 118.
Inschrijvingsprijs: € 2,00 voor leden
(€ 3,00 voor niet-leden) voor het
materiaal en een drankje.
Inschrijven bij: Silke Govaert, 0479
65 55 83 of mail naar silke.govaert
@skynet.be.
(vooraf inschrijven is noodzakelijk!)

WORKSHOP
ZELF KAARSEN MAKEN
Vrijdag 16 maart om 19.30 uur
CM Ontmoetingscentrum Sint-Kruis.
Onder leiding van dhr. Vande Walle
leren we hoe we zelf kaarsen kunnen
maken. Omdat Pasen dan niet
zoveraf is wordt het mooie paasdecoratie. Deze workshop gaat door
in het CM Ontmoetingscentrum,
Moerkerkse Steenweg 118, SintKruis. Iedereen vanaf 15 jaar is van
harte welkom. De kostprijs hiervoor
is € 8,00 voor leden en € 10,00 voor
niet-leden. De dag zelf breng je
mee: een lat, een krant, een scherp
mes en veel lege eierschalen. Al de
rest van het materiaal is inbegrepen
in de prijs en je gaat naar huis met
verschillende mooi afgewerkte
kaarsen! Inschrijven doe je door te
bellen op 0477 99 40 73 of te mailen
naar gezinsbond.sintkruis@skynet.be.
Je inschrijving is pas definitief naar
het storten van het gepaste bedrag
op 001-2482576-34 met vermelding
van naam, aantal en lidnummer

WORKSHOP
BLOEMSCHIKKEN
Zaterdag 12 mei
Deze zaterdag is een speciale dag
voor mama’s en dochters, oma’s en
kleinkind. Onder leiding van
Kathleen Linquier gaan we samen
bloemschikken. Meer info volgt in
de volgende bondsklapper.
Reserveren kan al op 0477 99 40 73
of gezinsbond.sintkruis@skynet.be

TWEEDEHANDSBEURS
Zondag 25 maart vanaf 9.00 uur
’t Couvent (2 zalen)
Kanunnik Decoeneplein 1 van 9.00
uur tot 12.00 uur. Ook deze keer
zal er een activiteit zijn voor de
kinderen!
Mensen die iets willen verkopen
kunnen zich hiervoor inschrijven bij
Sabine Vandepitte-Coussement op
050 37 65 14. Leden van de afdeling Sint-Kruis mogen bellen op
maandag 26 en dinsdag 27 februari
tussen 16.00 en 20.00 uur. Leden
van andere afdelingen kunnen zich
inschrijven op maandag 5 maart en
dinsdag 6 maart tussen 16.00 en
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WEERBAARHEID EN
ZELFVERDEDIGING
VOOR VROUWEN
Vanaf 27 februari 2007
Sporthal De Gulden Kamer
De GSF van Sint-Kruis richt een
cursus in rond weerbaarheid, assertiviteit en zelfverdediging voor
vrouwen. Iedereen is welkom
ongeacht de leeftijd. De cursus
bevat een theoretisch en een practisch gedeelte. Men gaat dus zowel
op het mentale vlak als op het
fysische vlak werken. Makkelijk
zittende sportkledij is aangewezen.
De lessenreeks van 4 lessen gaat door
in de sporthal 'De Gulden Kamer'
aan de Geralaan te Sint-Kruis,
(tegenover het rusthuis Van Zuylen)
van 14.00 tot 15.00 uur, en dit op
volgende data: 27 februari, 6, 13 en
20 maart. De kostprijs voor deze
reeks is € 8,00 voor leden en € 10,00
voor niet-leden van de Gezinsbond
of van GSF. Daarbij komt nog een
bijdrage van € 5,60 voor de verzekering voor diegenen die nog geen
bijdrage hiervoor hadden betaald
(deze is geldig tot 31/12/2007 voor
eender welke GSF sportreeeks).
Graag vooraf inschrijven, ten laatste
op 20 februari, bij Joëlle Van Houtryve-Elinck via email joelle.elinck
@telenet.be of telefonisch op 050
35 73 56. De betaling gebeurt per
overschrijving op nr. 001-4354577-32
van GSF Sint-Kruis met vermelding
van uw naam/zelfverdediging/uw
telefoonnummer. Gelieve de eerste
les uw lidkaart mee te brengen!

NOTEER ALVAST
IN JE AGENDA
• 12 mei: bloemschikken
• 8 juli: uitstap naar de Zuidmarkt
• 29 september: Met Kaatje Kok op
reis
• 26 oktober: bierdegustatie

AFDELING
SINT-MICHIELS
STERACTIE WAARDEBONNEN
GEZINSSPAARKAART
Wie tussen 1 september en 31
oktober 2006 een afhaling deed met
zijn spaarkaart, maakte kans om
een waardebon van € 10,00 te winnen. Eén gezin krijgt zelfs 2 waardebonnen, nl. de hoofdprijs. De
winnaars zijn bekend. Ben jij bij de
gelukkigen? Abonneer je op onze
nieuwsbrief (http://verbonden.be/
bond/nieuwsbrief.html) en je weet
alle nieuwtjes uit eerste hand. In elk
geval proficiat aan de 27 winnaars.
Sparen op je gezinskaart, het loont.

TWEEDEHANDSBEURS
Zondag 18 februari 2007
8.30 uur tot 12.00 uur in de
Gemeenteschool, afdeling SintGodelieve, Sint-Michielslaan te SintMichiels. U kunt een stand huren
voor € 10,00. Leden van de
Gezinsbond afdeling Sint-Michiels
krijgen voorrang en kunnen zich
inschrijven op 29 januari en 30 januari tussen 18.00 uur en 20.00 uur.
Leden van andere afdelingen kunnen zich inschrijven op 31 januari
en 01 februari eveneens tussen
18.00 uur en 20.00 uur. Onnodig
om vroeger te bellen, inschrijvingen
worden dan niet aangenomen.
Inschrijven en inlichtingen bij
Caroline Linskens, 050 383 37 71 na
18.00 uur.
Zie ook pagina 4.

HALLOWEEN
Op 31 oktober hebben we gebibberd
met de Gezinsbond. We hebben
een spel gedaan dat lekker is:
snoepjesmemory! Je had ook kans
om lichtgevende monstertjes te
maken of een lekkere snoepketting,
paprikalichtjes of een treak or treat
tas. Natuurlijk was er ook iets te
eten en te drinken: cake, koek,
pompoensoep, drakenbloed en
heksenchampagne... We hebben
ook leuke spelletjes gedaan. Bv., de
bom en een spel waar je allerhande
griezels moest uitbeelden! Op het
einde van dat superleuke halloweenfeest was er een griezelverkiezing...
2 griezels kregen een klein kado.
Ha ha ha! En dit was ons superleuk
griezelfeest! - Jacoba Arschoot

JOGGEN VOOR BEGINNERS,
GEWOON DOEN !
Vanaf 8 maart 2007
Vanaf donderdag 8 maart 2007
organiseert Gezinsbond Sint-Michiels
i.s.m. Olympic Brugge terug “Loop
je fit”/”Start to run”. We lopen 10
donderdagavonden (20.00 uur –
21.00 uur) in groep op de kunststofpiste in het BLOSO-Sportcentrum
Julien Saelens, Speelpleinlaan, 1 te
Assebroek. Onder deskundige
begeleiding leren we er opwarmen,
lopen en stretchen om enkele
maanden later al 5 km te kunnen
lopen. Inschrijven en betalen terplaatse. Wie zijn Gezinsbondlidkaart
meebrengt en voordien nog niet
heeft meegedaan met de “loop je
fit”/”start to run”- programma,
betaalt € 18,00 i.p.v. € 25,00 voor
de verzekering, gebruik piste en
begeleiding.
Meer informatie: Georges Vanparys,
0486 46 23 35.

15

STADSWANDELING
Zondag 25 maart 2007
Ons prachtig Brugge heeft zoveel
mooie toeristische kantjes, dat je
soms vergeet dat er ook minder
bekende delen zijn, waar het nog
goed is om te wandelen en waar er
zeker nog iets interessants te
bekijken valt. Deze wandeling met
gids brengt ons door die onopvallende en toch prachtige straten en
pleinen. We verzamelen om 10.00
uur aan het Concertgebouw.
Iedereen is welkom. Geen inschrijving
nodig maar wie meewandelt
betaalt € 2,00 per persoon.

BONNENBOEK 2007
In het bonnenboek 2007 zijn er,
voor de afdeling Sint-Michiels,
enkele foutjes. Ziehier de juiste
verwijzingen.
• Errata : Afdeling Sint-Michiels 8200
• Voorzitter: Linskens Caroline,
Het Brembos 4, tel 050 38 37 71
• Secretaris: De Man Jan,
Het Brembos, 4 , tel 050 38 37 71
• Ledenadministratie: Lema Julien,
Wittemolenstraat, 41,
tel. 050 38 18 45
• Gezinsspaarkaart - NMBS-passen:
Decloedt Rita, Veeweide, 87,
tel. 050 39 60 31
• Spoorwegkaarten: Brendonck
Daniël, Veeweide, 3, tel. 050 38 56
62
• Vanaf 01/06/2007: Decloedt Rita,
Veeweide, 87, tel. 050 39 60 31
• Kinderoppas: Filliaert - Vanderleen,
A. Bontelaan 5, tel. 050 67 61 71
• Gezelschapsdienst: De Soete RoseMie, Veeweide 35, tel. 050 67 09 06

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

20.00 uur. Het is onnodig te bellen
op andere dagen of uren, er wordt
enkel ingeschreven op de aangeduide dagen en uren! Betalen via
001-2482576-34 met vermelding
van naam/thb/lidnummer/telefoonnummer.
OPGELET: het verschuldigde bedrag
staat uiterlijk op vrijdag 16 maart
op de rekening, anders vervalt uw
inschrijving!
Zie ook pagina 4.

BONDSKLAPPER
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KNUTSELEN

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Woensdag 04 april 2007
Kinderen van 6 tot 12 jaar worden
uitgenodigd om onder deskundige
begeleiding van een aantal vrijwilligers een knutselwerk te maken
met als thema “ Pasen”.
Geïnteresseerd? Schrijf dan vlug in
door te telefoneren naar Francine
Ballegeer 050 38 49 02 en dit zeker
voor 21 maart. De knutselnamiddag
gaat door in de bovenzaal van het
CM-gebouw te Sint-Michiels van
14.00 uur tot 16.30 uur.
Deelnameprijs: € 5,00 per kind
(vieruurtje inbegrepen).

VAKANTIEREGELING
NMBS-PASSEN /
TELEFOONKAARTEN
Van zaterdag 17 februari t.e.m.
zondag 20 april kunt u tijdelijk de
telefoonkaarten an passen aankopen bij Jan De Man, Het Brembos,
4 te Sint-Michiels en dit op dinsdag
en donderdag steeds van 18.00 uur
tot 20.00 uur.

AFDELING
SNELLEGEM
ZWEMINITIATIE
VOOR KINDEREN
In zwembad naar keuze. 20% korting mits voorlegging betalingsbewijs.

YOGALESSEN
• maandag van 20.00 - 21.00 uur
• vrijdag van 17.00 - 18.00 uur
(uitgezonderd schoolvakanties)

AFDELING
VARSENARE
www.gezinsbondvarsenare.be

BELANGRIJKE VERANDERING
IN BESTUURSFUNCTIES
Na een jarenlange schitterende
inzet voor de ledenadministratie
wil Carine om persoonlijke redenen
wat gas terugnemen. Carine blijft
wel bestuurslid en vertegenwoordigt
verder Varsenare in de gewestvergaderingen. Wij danken Carine
voor de jarenlange inzet als secretaris-ledenadministratie en hopen
verder op haar te kunnen rekenen
voor de activiteiten.
De ledenadministratie wordt vanaf
heden behartigd door Mieke
Roelens. Gelieve dus vanaf heden
voor vragen rond de lidkaarten en
ledenadministratie contact te
nemen met Mieke Roelens,
Hagebos 9, 050 38 67 91,
roelens.mieke@pandora.be

WIJ ONTVANGEN
NIEUWE BESTUURSLEDEN
MET OPEN ARMEN
Bekijk onze website: www.gezinsbond-varsenare.be. Hierop vind je
de meest recente informatie over
onze activiteiten en diensten. Je
kunt ook een terugblik zien met
foto’s over onze voorbije activiteiten
en je kunt er ook inschrijven voor
de activiteiten… Wil je voortaan
als eerste op de hoogte gebracht
worden van komende activiteiten,
stuur dan een mail naar
info@gezinsbond-varsenare.be

MASSAGECURSUS
AROMATHERAPIE
Dinsdag 6 februari 2007
Het wordt een boeiende activiteit
doorspekt met praktische weetjes
en tips. We experimenteren met
enkele eenvoudige olieën en geven
duidelijke aanwijzingen bij
praktische toepassingen ervan.
We verwachten jullie in "'t Oosthof"
te Snellegem om 20.00 uur stipt.
Na de tips verwennen we jullie met
koffie en pannenkoeken.
Inschrijving: € 6,00.
Meer info en inschrijvingen voor
deze activiteiten bij Maria Verlinde,
Bosweg 18, Snellegem, 050 81 20 62

Dinsdag 6, 13 en 20 maart 2007
Zowel voor beginners als gevorderden. Gedurende 3 avonden worden
basistechnieken aangeleerd en uitgediept, zodat zowel de rug, benen
en armen (les 1), schouders, nek en
hoofd (les 2), als de buik (les 3) aan
bod komen. Elke les oefenen we
op elkaar. We gebruiken etherische
oliën: breng dan ook 3 badhanddoeken en eventueel 2 kleinere
handdoeken mee en een matje of
slaapzak om op te liggen. Een
partner meebrengen is leuk, maar
hoeft niet. Wees er vlug bij want
de inschrijvingen worden beperkt
tot 12 personen!
Inschrijven kan bij Brigitte Vandenbriele: brigitte.vandenbriele@skynet.be, 050 31 47 34 of 0496 33 51 79.
Na bevestiging storten van € 30,00
op rekening nr 738-1290696-36.
Niet-leden betalen € 45,00

KAARTAVOND
I.S.M. KWB VARSENARE
Vrijdag 23 maart om 20.00 uur
Dit jaar kaarten wij voor “de
Zandberg”. Verdere info volgt.

PAASEIERENRAAP
Paaszaterdag 7 april
Ook dit jaar organiseren wij een
spetterende paaseierenraap op
paaszaterdag. Schrijf deze datum nu
al in jou agenda. Verdere info volgt.

NIEUWE REEKS
LOOP-JE-FIT VOOR MANNEN
I.S.M. KWB VARSENARE
Reeks van 10 lessen op dinsdagavond: 17, 24 april, 3(=donderdag!),
8, 15, 22, 29 mei, 5, 12 en 19 juni
2007. Afspraak telkens om 20.00 uur
aan de cafetaria in Beisbroek bij de
Volkssterrenwacht.
Je wilt iets aan je conditie doen,
maar je weet niet goed hoe eraan
te beginnen. Je bent een beginner
en je kan wat ondersteuning van
een groep gebruiken. Wel, dan is
dit aanbod geknipt voor jou. In één
samenkomst per week krijg je een
begeleide training door een deskundige lesgever van ongeveer 1 uur.
Na elke sessie worden afspraken
gemaakt om tijdens de week verder
individueel te oefenen. En na 10
weken kan je gegarandeerd rustig
5 km lopen. Een tweede groep
“gevorderden” loopt onder begeleiding van een lesgever en een
trainingsschema met als einddoel 1
uur lopen op een rustig tempo.
(zelfde data)
Inschrijven ten laatste tegen 13 april
bij Conny Vermoote 050 38 31 34
(na 19.00 uur) of via mail info@
gezinsbond-varsenare.be. De
inschrijving is definitief na storting
op rekening Gezinsbond Varsenare
738-1290696-36. met vermelding van
naam, lidnr. + beginner/gevorderde.
Bijdrage voor de 10 lessen:
Leden betalen € 10,00 + € 6,00 voor
de verzekering, niet-leden betalen
€ 20,00 all in. Voor het ogenblik
lopen de mannen elke dinsdagavond
om 20.00 uur aan de voetbalterreinen
van SV Jabbeke nog t.e.m. 10 april.
Geïnteresseerd? Kom gerust eens
meelopen.

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

DE MOPPENTAPPER

HALLI GALLI
Ziehier onze splinternieuwe rubriek:
gezelschapsspellen. Elke editie stellen we jullie een gezelschapsspel
voor, dat je samen met je kinderen
of kleinkinderen kan spelen. Met
dank aan het Vlaams Spellenarchief,
http://www.vlaams-spellenarchief.be
Halli Galli is een leuk én bovendien
erg spannend reactiespel dat het
prima doet als ‘aperitiefspel’. Dit is
een geslaagd ‘tussendoortje’ waarbij kinderen het meestal (gemakkelijk) halen van hun (veel te trage)
ouders (of grootouders). Alleen
hierdoor al is voor kinderen dit spel
steeds een geslaagd festijn!
• Aantal spelers: 2 - 6
• Leeftijd: vanaf 5 à 8 jaar
• Speeltijd: +/- 15 min.
• Richtprijs: € 15,00

DE GEZELSCHAPSSPELLENNAMIDDAG TE SINT-KRUIS
Zaterdag 9 december in het CMgebouw te Sint-Kruis was er een
spellennamiddag. Je kon er kennis
maken met verschillende spelletjes
bv: de kolonisten van Catan, Halli
Galli, Carcasonne enz. Er waren maar
liefst 75 spelletjes voor jong en oud.
Ikzelf leerde vooral met de Kolonisten
van Catan omgaan. Want door het te
spelen leer je het eigenlijk. Er waren
ook twee mensen gekomen om spelletjes te testen die ze later misschien
zelf konden kopen om cadeau te
doen aan de kleinkinderen. Michelle
en Silke gaven uitleg over het spel
dat je wilde leren spelen. Je kon er
ook iets drinken. ’s Avonds heb ik
helpen opruimen en bijna heel de lift
zat vol. En dat was nog niet eens de
helft van hun spelletjes!
Amber Bruyninckx - Beernem (10 j.).

Er was eens een konijntje dat naar
de bakker ging en het vroeg aan de
bakker: hebben jullie worteltaart?
Nee, zei de bakker, dat hebben we
niet. De volgende dag om hetzelfde
uur, ging het konijntje weer naar de
bakker en vroeg weer: hebben jullie
worteltaart? En weer zei de bakker:
nee geen worteltaart. Toen dacht
de vrouw van de bakker: ik moet
toch eens worteltaart bakken voor
het konijntje. Zo gezegd, zo
gedaan. Het konijntje kwam weer
bij de bakker en vroeg weer: hebben
jullie worteltaart? Heel blij zei de
bakker: ja. Toen zei het konijntje:
dat is vies, hé!
Wat is het verschil tussen een citroen
en een stront? Lik er eens aan!
Er was eens een heel klein muisje,
echt een heeeeeel klein muisje. En
weet je wat dat
kleine muisje zei?
Heeeeeel luid:
pieieieieieiep!
Jantje moet als huiswerk van de meester
de vier eerste letters
van het alfabet
leren. Thuis gaat hij
naar zijn moeder
die patatjes aan het
koken is en vraagt:
mama, wat is de
eerste letter van het
alfabet? Oei zegt
mama, de patatjes
zijn aangebrand.
Dan gaat hij naar
zijn papa, die naar
de voetbal aan het
kijken is op tv. Papa,
wat is de tweede
letter van het alfabet? Goal, roept
papa. Zijn broer
moet hem aan de
derde letter helpen
maar die kijkt naar
Batman. Vraagt
Jantje: wat is de
derde letter van het
alfabet? Oh Batman,
Oh Batman, roept

zijn broer luid. Dan zoekt hij zijn
zus voor de vierde letter. Zij is aan
het spelen met de Barbiepoppen.
Jantje vraagt: wat is de vierde letter van het alfabet? Van in de
Barbieclub.
’s Anderdaags in de klas vraagt de
meester: wie kent de vier eerste letters van het alfabet? Jantje, begin
eens. En Jantje zegt heel fier: oei,
de patatjes zijn aangebrand, goal,
oh Batman, van de Barbieclub. Je
begrijpt wel dat Jantje hier geen
goed rapport aan overhoudt!
Jantje heeft een moeilijke vraag voor
de meester. Kun je gestraft worden
als je iets niet gedaan hebt? De
meester moet even nadenken, en
moet dan bekennen dat je niet
gestraft wordt voor zo iets. Jantje
zucht van opluchting: meester, ik
heb mijn huiswerk niet gemaakt!

17

18

BONDSKLAPPER

Nr. 117 • februari | maart | april

NIEUW AANGESLOTEN
HANDELAARS
DISNEYLAND®
RESORT PARIS
Voor haar leden heeft de Gezinsbond in samenwerking met Disneyland® Resort Paris een aantal
keuzemogelijkheden uitgewerkt
aan zeer voordelige gezinsprijzen.

STEPP-IN
ENTERTAINMENT
Gistelsesteenweg 164
8200 St.-Andries - Brugge
050 38 34 34
Fax 050 38 28 35
steppin@skynet.be
www.steppin.be
• Open van 10.00 - 12.15 uur en
van 14.00 - 18.15 uur
• Gesloten op zondag
• Alle cd's, dvd's en boeken
• Uiterst snelle levering indien niet
voorradig
• Verhuur van alles voor karaoke
(ook thuisbestelling)
• Ook speciale cd's voor dansliefhebbers en dj's
• Nieuw: geschenkartikelen,
fantasiejuwelen
• Steeds 5% korting op de
Gezinsspaarkaart.

• 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.

GODEN, EEN HANDLEIDING
DE RELIGIEUZE BELEVING

BLOEMENBOETIEK
NICO VERLINDE
Gistelsesteenweg 155
8200 St.-Andries - Brugge
050 38 58 77
Fax 050 38 84 28
• Alle snijbloemen, planten, coupen,
bloemstukken, verzorgde creaties
van kransen, kistgarnituren,
bruidsboeketten, kerkversiering,
sierkaarsen.
• Gratis bestelling aan huis in
St.-Andries.
• Alle dagen open van 9.00 tot
12.00 uur en van 13.30 tot 19.00 uur.
• Gesloten van zondag 13.00 tot
maandag 13.30 uur.
• Steeds 5% korting op de
Gezinsspaarkaart.

Deze expo nog tot 25 maart 2007
in Tour & Taxis, Havenlaan 86,
Brussel. De tentoonstelling geeft je
een rondleiding doorheen de
wereld van meer dan 4000 levende
godsdiensten, hun gebruiken en
geloofspraktijken. Op vertoon van je
lidkaart heb je € 2,00 korting op de
normale toegangsprijzen: € 11,00
voor volwassenen, € 9,00 voor
studenten en senioren, € 8,00 voor
6-18-jarigen. Onder de 6 jaar gratis.
Info www.expo-religies.be .

KUIFJE EN DE ZONNETEMPEL

Vanaf 5 juli 2007 in
het Kursaal in Oostende.
De legendarische succesmusical
keert terug naar Vlaanderen. Een
wervelende mix van actie, humor
en spanning die je verrast door
overdonderende decorwissels en
spectaculaire speciale effecten.
Ticketprijzen variëren tussen € 24,00
en € 56,00. Indien je boekt voor
eind maart 2007, krijg je als lid van
de Gezinsbond 10% korting op de
ticketprijs en voor kinderen betaal
je € 7,00 minder per ticket via 07022 56 00 of aan de kassa.
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LIDKAART MEER WAARD
NEKKA NACHT
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.

PIET PIRAAT
EN DE MOOIE ESMERALDA
Piet Piraat en de mooie Esmeralda
is een spannend avontuur dat
beslist over het voortbestaan van
de Scheve Schuit! Op vertoon van
je lidkaart 15 % korting op de
voorstellingen van:
19 februari te 13 uur in Antwerpen,
24 februari te 13 uur in Hasselt, en
25 februari te 13 uur in Oostende.
Info en tickets: 070 34 45 55 .

DE MUSICAL ANNIE
IN HET EFTELING THEATER
Bij een bezoek aan ‘Annie’ ga je
niet alleen naar de musical maar
breng je ook nog een bezoek aan
het Sprookjesbos en PandaDroom.
Wie nu als lid van de Gezinsbond
reserveert voor een voorstelling in
februari 2007 krijgt € 5,00 korting
p p. De korting is geldig voor tickets
in alle rangen. Telefonisch reserveren
met vermelding van ‘actie Gezinsbond’, 0900 – 84037 (€ 0,44 p.m).

“HOUDEN VAN”
Op donderdag 19 april om 14.30
uur in het Antwerpse Sportpaleis.
Concerten voor de wat oudere
muziekliefhebber van Nederlandstalige liedjes, met Benny Neyman
en sixties-fenomeen Armand, John
Terra, Sanne, Philippe Robbrecht en
de Melando’s. De presentatie is van
Marijn Devalck. Tickets en info: 03
248.63.43 of op www.nekka.be . Als
lid betaal je € 13,50 i.p.v. € 18,50
met liedjesboek inbegrepen.

JUNGLE BOEK
Theatermusical over het levensverhaal van Mowgli. Jungle Boek is om
14.00u en om 17.00u te zien in De
Spil te 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 – Zulte Waregem,
18/02/2007, 20.30 uur
• Cercle Brugge – Roeselare,
31/03/2007, 20 uur
• Cercle Brugge – Anderlecht,
14/04/2007, 20 uur
Deze 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 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.

gebouw te Brussel op 28 maart. Als
lid betaal je € 7,00 i.p.v. € 10,00 en
€ 5,00 i.p.v. € 7,50 voor wie jonger
is dan 26 jaar via 02 627 11 60 of
op tickets@vlaamsradiokoor.be.

TECHNOPOLIS
In dit doe-centrum in Mechelen kan
jong en oud de wereld (her)ontdekken en ‘anders’ beleven. Nu met
Lang zal je leven, een thematentoonstelling over levenskwaliteit. Op
vertoon van je lidkaart betaal je van
10 tot en met 28 februari € 7,50 i.p.v.
€ 8,90 (volwassenen) en € 4,40 i.p.v
€ 6,40 (kinderen 3-11 jaar).

DE 3 BIGGETJES
De Studio 100 succesmusical wordt
hernomen en K3 is er ook bij. In
Hasselt in de Ethias Arena op 24 en
25 maart 2007, en op 14 en 15 april
in de Lotto Arena in Antwerpen.
Tickets kosten € 21,00 tot € 38,00
(excl. kosten). Als lid heb je 15 %
korting op alle voorstellingen.
Bestellen kan via 070 66 03 30 met
vermelding van je lidnummer.
Up to date informatie vind je altijd
op www.gezinbond.be.

PSK AAN 1/2-PRIJS
Het Paleis voor Schone Kunsten
biedt bondsleden de vrijdagavond
en zondagnamiddagconcerten aan
halve prijs. Boeken via 02 507 82 00
of aan de kassa.
We kunnen alvast aanbevelen:
• Zondag 18 maart: Nationaal
Orkest van België stelt een romantisch programma voor met de
Russische pianist Berezovsky.
• Zaterdag 21 april: Onder leiding
van Philippe Herreweghe brengen
deFilharmonie en de Koorracademie
een meesterlijke symfonie van Liszt
• Vrijdag 4 mei 2007 om 20u: Het
Vlaams Radio Orkest brengt Maurice
Ravel en Sergei Rachmaninov..

VLAAMS RADIO ORKEST
Het Vlaams Radio Orkest presenteert op zaterdag 21 april Frames,
met o.a. werk van Debussy en Satie,
in het Flageygebouw, aangevuld met
een gratis workshop voor kinderen
van 14u tot17u en te reserveren via
02 627 11 60 met korting: € 16,50
i.p.v. € 24 en € 13,44 i.p.v. € 19,20
voor wie jonger is dan 26 jaar.

VLAAMS RADIO KOOR
Passieconcert: Het Vlaams Radio Koor
combineert het barokke 'Miserere'
met hedendaagse Scandinavische
muziek in Brugge, OLV-ter-Potterie
op 24 maart en in het Flagey-
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
Erfrecht, deel 1
Wat?
Erfrecht is het geheel van rechtsregels die de overgang
bij overlijden van het vermogen - ‘de nalatenschap’- van
de overleden persoon regelt. De wet bepaalt de orde
van erfopvolging tussen erfgenamen. Bij gebreke aan
erfgenamen komt de nalatenschap integraal toe aan de
staat.
Doelstelling?
Het burgerlijk wetboek behandelt de materie erfenissen
onder de titel: ‘Op welke wijze eigendom verkregen
wordt’, meer bepaald: “Eigendom van goederen wordt
verkregen en gaat over door erfopvolging, door schenking onder de levenden of bij testament, en uit kracht
van verbintenissen”.
In mensentaal betekent dit
dat een persoon enkel
eigendom kan bekomen
van een derde persoon
door ofwel te erven ofwel
door een schenking (gift
bij levenden) / testament
(gift bij overlijden) en
door zelf iets te kopen (via
verbintenissen /overeenkomsten). Eigendom krijgt
u en/of moet u zelf verschaffen.
Eigendom is een ruim
begrip, dus roerend (geld,
schilderijen, meubels, edm)
en onroerend (huis, grond).
Wie?
De wet bepaalt dat enkel
bloedverwanten en de
langstlevende echtgenoot
kunnen erven, zonder dat
de overleden persoon een
testament diende op te
maken.
Bloedverwanten zijn de
afstammelingen (kinderen),
de (groot)ouders, broers
en zusters van de overledene, ooms en tante’s,
neven en nichten.

ziet met jarenlange (v)echtechtscheidingsprocedures,
doet er zich goed aan om na zes maanden feitelijke
scheiding bij de notaris langs te gaan om een ontervend
testament op te maken om de ex-partner zijn ruim
wettelijk erfrecht te ontnemen ten voordele van bv. de
kinderen, een nieuwe partner, edm.
Reservatairen?
De langstlevende echtgenoot, de kinderen en de
(groot)ouders zijn de zogenaamde “reservatairen”, die
altijd erven. De wet voorziet een specifiek erfdeel voor
deze categorieën, dit is bv. een levenslang vruchtgebruik
op de gezinswoning en huisraad voor de langstlevende
echtgenoot, de helft van de nalatenschap indien de
overleden persoon slechts 1 kind heeft, ….

SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST
De sociaal-juridische dienst van het gewest Brugge
is gratis voor de leden en wordt verzorgd
door advocaat Mieke Listhaeghe.

Elke 2de en 4de donderdag van 18 u tot 20 u.
in het O.C.M.W.-centrum ‘Van Zuylen’,
Geralaan te Sint-Kruis.
U kunt er terecht voor richtinggevend advies omtrent
sociaal-juridische zaken zoals o.a. rechten en plichten
gehuwden, samenwonenden, jongeren, echtscheiding,
consumentenrecht, huurcontract, burenruzie, adoptie,
erfenis maar ook over sociale zekerheid, studiebeurzen,
contracten, enz...
Deze dienstverlening kan enkel op vertoon van uw lidkaart!
Het O.C.M.W.-centrum is te bereiken via de Damse
Vaart (kant St.-Kruis), 2de straat rechts, daarna eerste
straat links. Het O.C.M.W.-gebouw ligt aan het einde
van de straat (linkerkant). Let op: vanaf 19u. is de
hoofdingang gesloten. Neem dan de ingang via de
zijkant en bel aan de parlofoon.

Andere ‘erfgerechtigden’?
De feitelijk of wettelijk
samenwonende partner,
vrienden,… kortom iedereen die niet onder de
noemer ‘reservatair’ valt,
erft NIET automatisch van
de overleden persoon.
Een testament van de
overleden persoon is hiervoor noodzakelijk, waarbij
steeds rekening moet
gehouden worden met de
reserve van de reservataire
ergenamen.
Huwelijkscontract?
In mijn praktijk krijg ik
vaak de opmerking: ‘Wij
zijn gehuwd met een contract van scheiding van
goederen, dus geen
probleem bij overlijden’.
Deze veronderstelling lijkt
op het eerste gezicht
logisch, doch is niet correct.

Een huwelijkscontract
biedt enkel een
De sociaal-juridische dienst Brussel
vermogensrechtelijke
is te bereiken op 02 507 88 66
bescherming bij echtscheiding, niet bij overlijden. De reserve van de
langstlevende echtgenoot blijft onverkort gelden.
De langstlevende echtgenoot is de persoon die op het
ogenblik van het overlijden nog gehuwd is en niet van
In de volgende bijlagen wordt dieper ingegaan op deze
tafel of bed gescheiden leeft. Concreet betekent dit dat
thema’s.
zelfs bij een (v)echtscheidingsprocedure de gehuwde
Mieke Listhaeghe
partners nog steeds van elkaar erven.
Advocaat (www.mieke-listhaeghe.be)
Sociaal - Juridische Dienst Gezinsbond Gewest Brugge
Praktisch: De verbazing is altijd groot wanneer blijkt dat
de ex-partner, met wie men al jaren een (v)echtscheidingsprocedure voert, nog erft bij overlijden.
De praktijk leert mij echter dat weinig mensen weten dat
zij hun gehuwde partner kunnen onterven na zes maanden feitelijke scheiding. Dus wie zich geconfronteerd

Opgelet: de juridische dienst gaat van nu door in de
grote vergaderzaal op het eind van de gang. Dus let
goed op de richting van de borden.

VOMAC
UW TRENDY KLEDINGZAAK VOOR f EN m
MERKEN f Stills - Chine - One Step Nougat - La Fée Maraboutée - Save the Queen - No Man’s Land - Claudia Sträter - Caroline Biss - Just Cavalli - Boss Women - Rosie’s - Atmos
Mayerline - Olsen - Puppick - Damo - Cuirco - Oakwood - Rabe - Basler - Gerry Weber - Frankenwälder - Delmoo - Goldix - Samoon - Seven Jeans - Kommatto
m G-star - We are replay - River Woods - Armani Jeans - Hugo Boss - Boss Orange Label - N. Van Kets - Caramelo - Arrow - Milestone - Scapa Sports
State of Art Van Gils - Ledub - Damiens - Pierre Cardin - Scabal - Sabato Russo - Essentiel - Stat of Art - Van Gils

OOK SPECIAALZAAK VOOR BRUIDS- EN GELEGENHEIDSKLEDIJ

GEMEENTEPLEIN 2 • MAJ. WOODSTRAAT 4-6-8 • OOSTKAMP • TEL. 050/82 23 17
Open ma.-vr. 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 18.00 uur en zaterdag 10.00 - 18.00 uur • info@vomac.be • www.vomac.be

NMBS-PASSEN
Vanaf 1 februari 2007 wijzigen de prijzen van
de Rail Pass 1ste en 2de klas. De prijzen van
de Go Pass en Key Card blijven ongewijzigd.
6% korting op uw gezinsspaarkaart

Go Pass (2de klas)
Rail Pass (1ste klas)
Rail Pass (2de klas)
Key card (2de klas)

45
106
69
15

euro
euro
euro
euro

Machteld
women’s wear

Vlotte en stijlvolle damesmode
Persoonlijk advies
Merken
•
•
•
•
•
•

Essentiel
Gold Hawk
Filippa K
Pauline B
Paige jeans
Mer du Nord

•
•
•
•
•
•
•

Wom(n)
• Just in case
Nougat
• Hale bob
Replay
• System
Morrison
• For all mankind
IKKS
• Hampton bays
Day birger et Mikkelsen
Patrizia PEPE

Groots in merkenkeuze en advies

POM D’API • PRADA • 1950
GEOX • E. MONTELPARE
BIRKENSTOCK • ARMANI
NATURINO • RONDINELLA
PANTOFOLA D’ORO
SCAPA • BUMPER • IL GUFFI
BRAQUEEZ • AIGLE
RITA • I PINCO PALLINO
TIA TIA • GIESSWEIN • ELI

DORPSSTRAAT 80
8340 DAMME-SIJSELE
TEL. EN FAX 050/37 59 35
Open: 10.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 uur
Gesloten: Zondag / Maandag tot 16.00 uur
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MAAT 16 TOT 41
Iedere feestvierder
wordt extra verwend!
Klantenkaart of
gezinsbond (zie bonnenboek)
Parking voor de deur
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OP UW GEZINSSPAARKAART

de titaniumspecialisten

Snellegemsestraat 14-16 • 8210 Zedelgem
Tel. 050 82 01 85

optiek

dejonghe
Noordzandstraat 38
BRUGGE
tel. 050-33 50 44

Het oog

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

