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VOORWOORD
Beste bondsleden
De aanloop naar Pasen is een goede periode om een voorwoord te schrijven in een geest
van bezinning betreffende het voorwerp en het bestaan van de Gezinsbond en zij die het
ideeëngoed uitdragen, want heel dikwijls hoor ik de vraag: Wat doet de Gezinsbond en
waarom is de Gezinsbond nodig? We zijn toch mondig en verstandig genoeg om zelf voor
onze mening op te komen en hebben eigenlijk niemand nodig! Uiteraard is dergelijke
denkwijze gesneden brood voor hen die de Gezinsbond en vooral het bestaan van de
Gezinsbond niet genegen zijn.
De Gezinsbond verdedigt de belangen van het gezin in een steeds vlugger veranderend
maatschappijbeeld. Voorwaar geen gemakkelijke opgave die de inbreng van alle gezinnen
noodzaakt. De Gezinsbond is en moet de spreekbuis zijn van alle gezinnen. De Gezinsbond weerspiegelt het amalgaam van de samenleving en is en blijft een pluralistische
beweging die daarenboven een organisatie is waar elke vorm van gezinssamenstelling
welkom is.
Ik wil eveneens een lans breken voor de vrijwilligers die het vandaag nog aandurven
bestuurstaken en verantwoordelijkheid op zich te nemen. De taak van de Gezinsbond in
de samenleving wordt gedragen door de vrijwilligers die een afspiegeling zijn van de
ledensamenstelling van de Gezinsbond. De schok aan ideeën is dus nooit ver weg en
maar goed ook!
Vrijwilligerswerk moet ook kwaliteitsvol zijn en daarom is vorming van groot belang:
vorming in onderhandelingstechniek, in sociaal contact, in het op de hoogte blijven van
de actualiteit en van de ontwikkelingspatronen van de samenleving. Een vrijwilliger die
actief is binnen de Gezinsbond moet zich ook bewust zijn van de taak die op haar of zijn
schouders rust. De vrijwilliger moet zichzelf kunnen wegcijferen in het uitvoeren van zijn
taak. De vrijwilligers zijn ook onbaatzuchtige mensen die zich inzetten voor hun beweging en voor de vorming van hun maatschappijbeeld.
Dit is niet altijd evident in een samenleving die zich steeds meer multicultureel tint. We
moeten het echter durven zeggen dat we ook moeten opkomen voor de waarden waar
wij als Vlaamse gezinnen voor staan in een sfeer van verdraagzaamheid én met respect
voor de opvatting man/vrouw relatie waarbij mannen en vrouwen op gelijke voet staan.
Ook dat is Gezinsbond, zeggen waar het op staat, zeggen wat wij als gezinnen nodig
hebben, zeggen wat we goed vinden en wat we niet goed vinden.
Een vrijwilliger verdient niet aan de beweging maar krijgt er ontzettend veel van terug.
Ik heb dan ook het grootste respect voor de goedmenende bestuursleden en leden van de
werkgroepen die belangloos en onbaatzuchtig steeds ten dienste staan van onze leden.
Beste leden, deze ode aan de goedmenende vrijwilligers is oprecht en ik hoop dat jullie
dit ook zo ervaren.
De 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

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

Bruyninckx Bart
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
Gevaartsestraat 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

Oedelem
8730

Verhelst André
Natiënlaan 14
050 50 12 55
Bral Martin
Langendonkstraat1b
050 79 01 77
bralbourgeois@telenet.be

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

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

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

De Lille Gudrun
Bruggestraat 12
0477 13 91 20

Tallir Christine
Zandgrachtstraat 21
050 78 09 32

Oostkamp
8020

Vanhove Dirk
Carl Desaever
Cécile Verhenne-Van Deynse
Bevrijdingsstraat 5
Kapellestraat 53
Walbrugstraat 1a
050 82 66 19
050 82 48 82
050 82 55 80
dirkvanhove@gmx.de gezinsbond.oostkamp@advalvas.be cecile.vandeynse@telenet.be

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

Snellegem
8490

Verlinde Maria
Bosweg 18
050 81 20 62

Verlinde Maria
Bosweg 18
050 81 20 62

Verlinde Maria
Bosweg 18
050 81 20 62

Steyaert-Martens
Kerkeweg 31
050 81 20 99

Dendooven Gilbert
Gistelsesteenweg 132
050 38 61 02

Verlinde Maria
Bosweg 18
050 81 20 62

Varsenare
8490

Vandermeersch Karl
Reigerzele 22
050 39 35 10

Balbaert Carine
Hagebos 15
050 67 38 50

Roelens Mieke
Hagebos 9
050 38 67 91

St.-Andries
8200

Boone Geert
Doornstraat 64
050 39 31 01

Boone Geert
Doornstraat 64
050 39 31 01

De Vos Guido
Kasteelhoevestraat 8
050 67 61 51

Bossuyt Roos
P. de Conincklaan 70
050 31 06 13

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

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

Decloedt Rita
Veeweide 87
050 39 60 31

Brendonck D.
Veeweide 3
050 38 56 62

Sofie verhelst
Zuidstraat

Sofie verhelst
Zuidstraat

Amelynck Hilde
Diksmuidse Heirweg 32a
050 20 11 59

Ryheul Robert
Berkenhagestraat 16
050 20 99 39

St.-Michiels
8200

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

Waardamme
8020
Zedelgem
8210

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

Tant Maurice
Den akker 8
050 78 99 86
tantverbiest@skynet.be

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

De Lameilleure Walter
Everaertstraat 24
050 82 37 32

Dendooven Gilbert
Gistelsesteenweg 132
050 38 61 02
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UNIEKE EN SPANNENDE
MET CREFI IN DE ZOMER

7-8 jarigen
• 15/07 - 18/07/2007 • Het oneindige verhaal (nr. 229) in
Waasmunster
• 29/07 - 04/08/2007 • Spinnen en spinsels (nr. 249) in Laarne
• 29/07 - 04/08/2007 • Pieperdepop (nr. 250) in BruggeHet Pand
• 26/08 - 01/09/2007 • Eiland in zicht! (nr. 280) in Loppem
11-12 jarigen
• 08/07 - 14/07/2007 • Scheepvaart (nr. 225) in Nieuwpoort
• 15/07 - 21/07/2007 • Circus (nr. 235) in Rotselaar
• 05/08 - 11/08/2007 • Indianen (nr. 263) in Somme-Leuze
• 12/08 - 18/08/2007 • Vers van de Pers (nr. 271) in
Antwerpen
• 19/08 - 25/08/2007 • Préhistorie (nr. 278) in Ramioul
• 26/08 - 01/09/2007 • Kelten (nr. 283) in Somme-Leuze

Lentekriebels hangen in de lucht, jong en oud verlangt
naar de zomer. Is jouw zoon of dochter al ingeschreven
voor een crefi-vakantie tijdens de grote vakantie? Gun
je kind een fantastische week vol avontuur en leerrijke
ontdekkingen en kom mee op één van de themavakanties bij crefi.

Uniek in aanbod
Crefi organiseert elke zomer unieke, kwaliteitsvolle
vakanties voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar.
En waarom crefi dan zo uniek is? Lees maar:
• Een heleboel crefi-vakanties verlopen in samenwerking
met speciale gastmedewerkers, zoals een echte circusof schippersfamilie, een beroepsstriptekenaar, professionele wetenschappers, …
• Enkele vakanties gaan door op of in wel héél bijzondere locaties: denk maar aan de echte tipi’s op de
Indianenvakanties, de traditionele woonwagens bij de
Zigeunervakantie, de grotten van Ramioul op de
Préhistorievakantie, …
• Een crefi-vakantie is niet louter een ‘thematische’
vakantie, wel creatief én speels. Je ontmoet veel
mensen, je leert je plan trekken door alleen op
vakantie te gaan, je ziet een stuk van de wereld.
• Op een crefi-vakantie bepalen de deelnemers zelf het
verloop ervan. Samen met leeftijdsgenoten op vakantie,
begeleid door ervaren animatoren, is een levenservaring
dat iedere jongere zou mogen meemaken.

Overzicht vakanties zomer
Er zijn nog plaatsen vrij op volgende themavakanties
tijdens de zomer. Snel reageren is de boodschap, zodat
je zeker bent van een vakantie bij crefi!
6
•
•
•

jarigen
01/07 - 04/07/2007 • Kabouter (nr. 207) in Loppem
04/07 - 07/07/2007 • Bouwwerf (nr. 208) in Loppem
15/07 - 18/07/2007 • Knuffel, knuffeler, knuffelst (nr.
227) in Waasmunster
• 29/07 - 01/08/2007 • Beestenboel (nr. 247) in Laarne
• 01/08 - 04/08/2007 • Groot en klein (nr. 248) in Laarne

13-14 jarigen
• 08/07 - 14/07/2007 • Smak op uw doos (nr. 222) in
Loppem
• 15/07 - 21/07/2007 • Circus (nr. 236) in Rotselaar
• 19/08 - 25/08/2007 • Dansfabriek (nr. 279) in Ronse
15-16 jarigen
• 15/07 - 21/07/2007 • Belle Epoque (nr. 237) in BruggeHet Pand
• 27/07 - 05/08/2007 • Musical (nr. 246) in Gent
15-18 jarigen
• 05/08 - 11/08/2007 • Muziek Exotiek (nr. 265) in Rotselaar

Inschrijven en Contact
Inschrijven kan makkelijk en snel via onze website
www.crefi.be. Daar vind je ook een volledig overzicht
van alle vakanties die crefi in 2007 organiseert.
• crefi vzw, Troonstraat 125, 1050 Brussel, tel. 02 507 88 33,
fax 02 507 88 98, crefi@gezinsbond.be
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NU NOG VOORDELIGER REIZEN
MET TREIN OF BUS!

N.M.B.S.

DE LIJN

Van 0 tot en met 5 jaar
• Gratis vervoer en geen beperking van de vertrektijd.

Van 0 tot en met 5 jaar
• Gratis vervoer

Van 6 tot en met 11 jaar
met reductiekaart "groot gezin"
• Gratis vervoer op vertoon van de reductiekaart, zonder
beperking op het gebied van het tijdstip van reizen
en zonder begeleiding.

Van 6 tot en met 11 jaar
met reductiekaart "groot gezin"
• Gratis vervoer: er dient wel een “Vrijkaart De Lijn”
aangevraagd te worden per kind (fotokopie van identiteitskaart R/V en reductiekaart “groot gezin” opsturen
naar provinciaal kantoor van De Lijn of aan het loket
‘De Lijn’, station Brugge..

Van 6 tot en met 11 jaar en klein gezin
• Gratis vervoer indien max. 4 niet-betalende kinderen
vergezeld zijn door een betalende volwassene (ma-vr:
vertrek na 9.00 uur, weekends en feestdagen: geen
beperking), zoniet krijgen ze een korting van 50 %.
De kinderen moeten in het bezit zijn van een origineel
document om hun leeftijd te bewijzen.
Van 12 tot 65 jaar met reductiekaart "groot gezin"
• 50% korting op een biljet.
65+
• Heen/terugrit op dezelfde dag in 2e klas: € 4,00 (na
9.00 uur van maandag tot vrijdag en zonder beperking
van vertrekuur op zater-, zon- en wettelijke feestdagen).
Dit tarief is niet van toepassing op de zater-, zon- en
wettelijke feestdagen tussen 15 mei en 15 september
en tijdens de verlengde weekends van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren). Tijdens deze periodes kan men
gebruik maken van de reductiekaart.
Algemene opmerkingen
De korting van 50% wordt berekend op het gedeelte
van de prijs van een biljet “volle prijs” boven € 0,74
(2°kl) of € 1,54 (1°kl), men betaalt echter nooit minder
dan € 1,60 (2°kl).

Van 6 tot en met 11 jaar en klein gezin
• Biljet 50%: een variërende korting (27% op de 2e zone,
tot 32% vanaf 15 zones). Gratis vervoer op voorwaarde
dat max. 4 kinderen vergezeld zijn door een reiziger
met een abonnement of een houder van een
“65+kaart”. De kinderen moeten in het bezit zijn van
een origineel document om hun leeftijd te bewijzen.
Van 12 tot 65 jaar met reductiekaart "groot gezin"
• Lijnkaart %: ongeveer 25% korting.
• Buzzy Pazz tot 25 jaar: geldig op alle bussen en trams
in heel Vlaanderen. 20% korting op het 2de en gratis
vanaf het 3de abonnement in een gezin.
Opgelet: de korting voor een 2de en volgende pas
geldt weliswaar alleen voor de passen met dezelfde
duur en aanvangsdatum.
Van 12 tot 65 jaar en klein gezin
• Buzzy Pazz tot 25 jaar: geldig op alle bussen en trams
in heel Vlaanderen. 20% korting op het 2de abonnement in een gezin.
Opgelet: de korting voor een 2de en volgende pas
geldt weliswaar alleen voor de passen met dezelfde
duur en aanvangsdatum.

Info: NMBS via 02 528 28 28 of ombudsman 02-525 40 00
De reductiekaart "groot gezin" geeft recht op kortingen
bij de NMBS en DE LIJN. Ouders met drie of meer eigen
kinderen hebben levenslang recht op deze kaart.
Kinderen uit grote gezinnen hebben recht op de reductie
zolang ze geen 25 jaar zijn en nog ten laste van de
ouders. Op deze algemene regel bestaan er nogal wat
uitzonderingen zodat het steeds nuttig is te informeren
bij de dienst Reductiekaarten. Een nieuw samengesteld
gezin met 3 kinderen heeft tijdelijk recht. Kinderen met
een handicap +66 % tellen dubbel, doodgeboren kinderen tellen ook mee om de gezinsgrootte te bepalen.
Het reglement kan u terugvinden op www.gezinsbond.be.
Info
• 02 507 89 55 of bij de plaatselijke afgevaardigde, zie
pagina 2.
• www.gezinsbond.be
• reductiekaarten@gezinsbond.be

65+
• Gratis vervoer met de “65+kaart” (zowel op bussen
van De Lijn als op de bussen van de TEC). Sommige
steden en gemeenten hebben nog voordeliger formules
overeengekomen met DE LIJN: informeer bij uw
gemeente- of stadsbestuur.
Info: De Lijn via 070 22 02 00

SCHOOLABONNEMENTEN MIVB
Groot gezin

1ste abonnement
2de abonnement
3de abonnement
vanaf 4de abonnement

€ 160,00
€ 80,00
€ 80,00
gratis

Klein gezin

1ste abonnement
2de abonnement

€ 200,00
€ 120,00
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REDUCTIEKAARTEN 50 %
NMBS-PASSEN

Op vertoon van uw reductiekaart wordt er korting verleend door de NMBS en De Lijn. Ouders en kinderen
ouder dan 12 jaar hebben recht op het 50%-tarief.
De reductiekaart voor grote gezinnen wordt uitgereikt
aan de ouders en aan hun kinderen ten laste jonge dan
25 jaar (d.w.z. rechtgevend op kinderbijslag).
Om een reductiekaart te ontvangen voor uzelf en de
andere leden van uw gezin dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Eén voorwaarde is alvast dat er 3
kinderen in het gezin zijn. Bij de Lijn en de NMBS reizen
kinderen uit grote gezinnen, jonger dan 12 jaar, gratis.
Meer info bij de afgevaardigden, zie pagina 2.

Rail Pass
• Deze pas kan door iedereen gebruikt worden tussen 2
Belgische stations (grenspunten uitgezonderd)
• Prijs 1e klas: € 106,00
• Prijs 2e klas: € 69,00
• Geldigheid 12 maanden na de eerste gebruiksdatum
voor 10 enkele reizen.
Alle leden van de Gezinsbond krijgen bij aankoop van
een Go Pass, Rail Pass (1e of 2e klas) of een Key Card (2e
klas) bij een plaatselijke afgevaardigde van de Gezinsbond een korting van 6% op hun Gezinsspaarkaart.
Voor al deze passen geldt de vrije keuze wat betreft de
reisdatum en het uur van vertrek.

Go Pass
• Voor jongeren van minder dan 26 jaar, te gebruiken
tussen 2 Belgische stations (grenspunten uitgezonderd).
• Prijs € 45,00
• Geldigheid 12 maanden vanaf de eerste gebruiksdatum
voor 10 enkele reizen in 2e klas.

Aandacht!!
Voor kinderen jonger dan 12 jaar en voor houders van
een reductiekaart "groot gezin" kan een gewoon treinbiljet voordeliger zijn dan het gebruik van één van deze
passen, zeker wanneer het om een treinreis over korte
afstand gaat. Dus in elk geval informeren wat de goedkoopste formule is alvorens een pas te kopen.

Key Card
• Deze kaart kan door iedereen gebruikt worden, is 6
maanden geldig vanaf de eerste gebruiksdatum
• Prijs € 15,00
• U kunt 10 enkele reizen afleggen tussen een station
naar keuze en een station niet ver daarvandaan
(± 15 km).

GSM-KAARTEN
6% korting op uw Gezinsspaarkaart
Te koop bij één van onze plaatselijke afgevaardigden:
zie pagina 2 voor het dichtstbijzijnde verkooppunt.
Normale
verkoopprijs

Korting op uw
Gezinsspaarkaart

Proximus Pay&Go

€ 15,00

€ 0,90

Mobistar Tempo

€ 15,00

€ 0,90

GOEDKOPERE RIJLESSEN
VOOR LEDEN VAN DE GEZINSBOND!
20% korting op de theorielessen
5% op de praktijklessen
Autorijscholen in ons gewest die korting geven op
de Gezinsspaarkaart.

Base Cashbase

€ 15,00
€ 30,00

Nog meer info: tel. 02-507 89 55 of
via e-mail service@gezinsbond.be

€ 0,90
€ 1,80

• Secura Brugge, Hoogstraat 15, 8000 Brugge,
050 33 59 70
• Brugge & De Kust, Gistelsesteenweg 404,
8200 Brugge St. Andries, 050 39 33 34
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ACTIVITEITEN
I.S.M. DE GEZINSBOND
NATUUR IN MIJ
Zondag 27 mei ’07 vanaf 13.30 uur
Natuurpuntreservaat Miseriebocht
St.-Joris Beernem
Het Regionaal Landschap
Houtland sluit zijn campagne
“Natuur in Mij” af met een spetterende gezinshappening. De
Miseriebocht, een oude arm
van het kanaal Gent-Brugge,
vormt dit jaar het decor. Tussen
het oude en het nieuwe kanaal
hebben we onze grote tent
opgetrokken. Er zijn tal van activiteiten rond het thema ‘schapen en
wol’ en is allerlei randanimatie voor jong en oud. Het
natuurreservaat viert bovendien zijn 20e verjaardag.
Vzw Natuurpunt Beernem verzorgt doorlopend geanimeerde geleide wandelingen, bootje varen inclusief!

Randanimatie
• Poppentheater
• Schminkstand en ballonknutselen: animatie voor de
kleinsten door Jonge Gezinnen Aktie Gezinsbond.
• Oude volksspelen
• New Games: speelsituaties met aardbal en speeldoek.
• Overigens: life westvlaamse muziek
• Bar door de Jonge Gezinnen Aktie Gezinsbond,
hoeve-ijs, barbecue

Reservaat in de kijker
• Geleide rondwandelingen. (doorlopend)
Middeleeuwse figuranten brengen het ‘verhaal van
het kanaal’ tot leven. Oversteek in kleine bootjes.
• Demonstratie natuurbeheer
• Lieveheersbeestjestocht
• Natuur & avontuur. Natuurtocht door het reservaat in
combinatie met survivalparcours en boogschieten.
Voor jongeren van 10 tot 14 jaar. (vooraf inschrijven)
• Infostands en fototentoonstelling

Over schapen en wol
• Van wol tot trui. Het atelier BINDING demonstreert
het kaarden, wassen, spinnen,verven, twijnen en vilten van wol en het breien en weven met wol.
• Oude schapenrassen
• Demonstratie schapendrijven: bordercollies en schapen.

Te bereiken
• wagen: parkeren ter hoogte van de kerk van Sint-Joris
• openbaar vervoer: station Beernembushalte
Lattenklieverstraat
Voor al je vragen: 050 40 70 22 - www.rlhoutland.be
De happening komt tot stand dank zij de medewerking van Natuurpunt
Beernem, de gemeente Beernem, de Gezinsbond, vzw Vakantiegenoegens,
het Agentschap voor Natuur en Bos, Waterwegen en Zeekanaal NV, de
provincie West-Vlaanderen en Leader+ Hoeveproducten Brugs Ommeland.

WELKOM IN HET BULKSKAMPVELD BEERNEM
• Nog tot 28 mei
Vossenstreken: tentoonstelling rond vossen
• Zaterdag 5 mei van 19.30 tot 22 uur
Wandeling voor kinderen (8 tot 12 jaar): avonddieren
• Zondag 6 mei van 14 tot 16 uur
Doe-dag voor gezinnen met kinderen
• Zaterdag 19 mei van 19.30 tot 22 uur
Wandeling voor kinderen (12 tot 16 jaar): avonddieren
Meer info: www.westvlaanderen.be/bezoekerscentra of
050 55 91 00.

ALS JE LEERT,
STA JE STERKER
Wijzer is een school waar volwassenen zonder hoog diploma gratis
cursus kunnen volgen. Cursisten worden er
hartelijk ontvangen en samen bekijken we welk leertraject het best past. Er zijn zowel lessen ’s avonds als
overdag en alle cursussen zijn gratis. Er wordt in kleine
groepen en op verschillende niveaus gewerkt. We geven
veel uitleg in duidelijke en begrijpbare taal. Wie een
lessenreeks met succes heeft afgewerkt, krijgt een attest.
Wie werkt, kan educatief verlof krijgen. Sommige lessen
gaan ook door in Beernem, Blankenberge, Knokke...

Dit is een overzicht van onze cursussen
• Nooit meer problemen met rekenen - Vlotter in wiskunde
Zowel beginners als gevorderden kunnen bij ons op
elk moment van het jaar starten.
• Beter je plan trekken met lezen en schrijven.
We leren vlotter en zonder angst lezen en schrijven.
Wie de basis kent, kan op hoger niveau verder werken.
• Opfrissen Frans - Opfrissen Engels
We bereiden je voor op het leren van een vreemde
taal in het volwassenenonderwijs.
• Haal je rijbewijs
We bereiden je voor op het theoretisch examen, zorgen
voor oefentijd en gaan samen het examen afleggen.
• Basiscursus geschiedenis
Interesse voor geschiedenis of je wil beter de actualiteit
begrijpen ? Dan is deze cursus een goede keuze.
• Basiscursus kunst en cultuur
Je bent kunstliefhebber, maar je mist basiskennis rond
kunst om alles goed te begrijpen. Volg dan deze cursus.
• Basiscursus computer - Basiscursus internet
Maak kennis met de mogelijkheden van de computer.
Tekstverwerking, internet, e-mail,... komen aan bod.
Wijzer vzw is gelegen in de Collaert Mansionstraat 24,
dicht bij de Lange Rei, in het hartje van Brugge.
Tel. 050/34 15 15, E-mail : info@wijzer.be
Wijzer is één van de 29 scholen voor basiseducatie in
Vlaanderen. Meer info over de andere scholen vind je
op www.basiseducatie.be of bel naar Wijzer.
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ZEEDAG GEZINSBOND
ZATERDAG 23 JUNI 2007
KOM UIT JE SCHELP
Alle generaties samen actief
Onder het motto ‘alle generaties samen actief’ organiseert
de Gezinsbond een inspirerende doe-dag voor oma’s en
opa’s, papa’s en mama’s, kinderen en kleinkinderen.
Samen je geschiedenis ontdekken, samen cultuur beleven,
samen sporten, samen vliegeren... of gewoon samen
genieten.

• Met jeugdauteur Pieter Gaudesaboos ontdekken we
de geheimen van een bewaardoosje.
• ‘Oma’s aan de top’ zingen we aan het slot. Geef je
favoriete lied een stem.
Info: Ronny De Schuyter of Hilde De Weirdt, tel. 02 507
89 45, gosa@gezinsbond.be

Iedereen is welkom op 23 juni in Koksijde Sint-Idesbald.
Van 10 tot 17 uur zal het gonzen van de activiteiten in
en om het vakantiehuis Reigersnest (Prins
Boudewijnlaan 39).
• Op de GSF-sportbeach ontdekken we straffe strandspelen.
• Niet te missen: Nordic Walking-initiatie in de duinen.
• Al wandelend op zoek naar wat ‘waarde’vol is.
• Groepsdansen voor groot en klein.
• Jaak Dreesen neemt ons mee in zijn boekenwereld
waarin ‘de vlieger van opa’ een centrale plaats kreeg.
• Met Crefi knutselen we onze eigen vlieger.
• De Erfgoedcel (Meetjesland) leert ons ‘krulbollen’.
• Voor de kleinsten is er knuffelturnen.

Surf vanaf 1 juni naar www.gezinsbondgewestbrugge.be
en vanaf dan ben je als eerste steeds op de hoogte van de activiteiten van de verschillende afdelingen
laatste nieuwtjes • acties voor de gezinsspaarkaart • en zoveel meer

Schrijf je voor 1 juli in voor onze nieuwsbrief en maak kans op een leuk geschenk!

BOUDEWIJN SEAPARK
Vanaf 1 april 2007
25 % korting op de gezinsspaarkaart

Op 1 april opende Boudewijn Seapark, het grootste en
modernste dolfinarium van Europa, opnieuw zijn deuren.
Het gigantische bassin bevat maar liefst 3 miljoen liter
water en is wel 6 meter diep. Zodra je de Dolfidroom
binnenkomt, word je als het ware opgenomen in de
wereld van de zee. Dankzij de 40 meter lange doorkijkwand hoef je helemaal niets van het unieke spektakel te
missen en kan je van héél dichtbij kennismaken met de
dartele dolfijnen en de speelse Californische zeeleeuwen.
Je zal samen met jouw (klein)kinderen de allerbeste
herinneringen bewaren aan de spetterende show boor-

devol dolle fratsen en sierlijke sprongen. Na de show
kan je het gloednieuwe dierenpark met zeehonden en
roofvogels binnenduiken. En voor de allerkleinsten is er
een avontuurlijk speelparadijs.
Prijzen Tickets:
• Volwassenen: 21,50 euro
• Jongeren ( -12 jaar): 17,50 euro
• Senior, 60+ en mindervaliden: 17,50 euro.
• 25% korting op de gezinsspaarkaart.

7

8

BONDSKLAPPER

Nr. 118 • mei | juni | juli

ACTIVITEITEN - G.O.S.A

BUSUITSTAP NAAR RUPELMONDE
2 JUNI 2007
Samenkomst om 7.15 uur aan de parking van Steenbrugge.
• Rondvaart , “Stille Waters “
• Wandeling geboortehuis MERCATOR
• In Onze Lieve Vrouw kerk
• Middagmaal
• Namiddag: rijden we naar Mariekerke. “St Amands in
het spoor van de dichter Emiel Verhaeren”. Dan naar
St.-Niklaas, bezoek aan de grootste markt van België.
Avondsnack.
Prijs: € 47,00 (inbegrepen: bus, rondvaart, middagmaal,
avondsnack, gids fooi chauffeur. Nog enkele plaatsen
beschikbaar.
Telefonisch bevestigen van deelname 050 35 36 54 bij
Andreas Vercruysse. Nadien kunt u € 47,00 storten op
rekening 000 3001983 27 van GOSA Gewest Brugge.

DAGUITSTAP MET BUS
OP ZATERDAG 6 OKTOBER 2007
Meer info in de Bondsklapper van september.
Noteer nu reeds in uw agenda!

UITSTAP NAAR VEURNE
OP DINSDAG 26 JUNI 2007
Een dagarrangement van de Stad Veurne. Met de trein
Brugge te 9.07 uur of met de wagen. We verzamelen
om 10 uur aan het station van Veurne waar een gids
ons opwacht. We starten met een tas koffie en een
boterkoek. Dan bezoeken we het Landhuis, de grote
markt, de St.-Niklaaskerk, het Stadspark en de Zwarte
nonnenstraat. Middagmaal en daarna een geleid
bezoek in het bakkerijmuseum. Het museum herbergt
een rijke collectie gebruiksvoorwerpen uit de bakkersstiel in de prachtig gerestaureerde schuur. We ronden
het bezoek af met een koffie en pannekoek.
Prijs: € 31,00 p. p. met inbegrip van koffie met boterkoek, toegangsgelden, een middagmaal, koffie en
pannenkoek, begeleiding van de gids, stadsbezoek en
het bakkerijmuseum. Telefonisch uw deelname
bevestigen op 050 35 36 54 van Andreas Vercruysse.
Nadien storten van € 31,00 op rekening 000 3001983 27
van GOSA Gewest Brugge.
Inschrijven tegen ten laatste 27 mei 2007.

EEUWFEEST:
KEN JE HAVEN VAN ZEEBRUGGE
MAANDAG 4 JUNI TE 14 UUR
Bus en bezoek zijn volledig gratis. We verzamelen op
de parking van Steenbrugge, B. Ruzettelaan.
Inschrijven is noodzakelijk bij Mevr. Barbez Malfroot
Yolande via 050 35 49 14.

WERELD FOLKLOREFESTIVAL TE IZEGEM
VAN 28 JUNI TOT 3 JULI 2007

Voor alle voorstellingen is de toegangsprijs € 12,00.
• Donderdag: 28 juni om 20 uur
vrijdag 29 juni om 15 uur voor senioren.
Tariefvermindering € 9,00 en 20 uur
• Zaterdag 30 jun om 19 u.
Zondag 1 juli te 15 u. en 19 u.
Maandag 2 juli om 20 u.
Dinsdag 3 juli om 15 u. voor senioren
Tariefvermindering: € 9,00 om 20 uur slotvoorstelling
Algemene informatie: festifoon 051 33 13 10 of e-mail
info@wereldfolklore.be.
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INTERNATIONALE DAG
VAN HET GEZIN
OP 15 MEI 2007

HOOGTIJD VOOR EEN
GEZINSVRIENDELIJK FEDERAAL BELEID!
De Gezinsbond houdt de vinger aan de pols en volgt
wat er met en rond gezinnen gebeurt, spitst de oren
om van alles op de hoogte te zijn en zoekt in elk
politiek domein zijn weg. Voor de verkiezingen van
juni 2007 heeft de Gezinsbond een prioriteitenplan
klaar waarin we de krijtlijnen trekken voor een
gezinsgericht federaal beleid. Alle gezinnen en
gezinnen met jonge kinderen in het bijzonder
hebben recht op:

Gezinnen lijken een belangrijke inzet te worden voor
de federale verkiezingen. Maar wat hebben gezinnen
nu echt nodig? De Gezinsbond bundelde zijn eisen in
een memorandum met als rode draad 'Kiezen voor kinderen in een duurzame samenleving'. Op 15 mei n.a.v.
de Internationale Dag van het Gezin' richt de organisatie een debat in met onder meer kinderrechtencommissaris Ankie Vandekerckhove, professor Ignace Glorieux,
Jozef De Witte, prof. dr. Bea Cantillon en de Bond Beter
Leefmilieu. Afsluitend zal voorzitter Roger Pauly de
partijvoorzitters Johan Vande Lanotte, Bart Somers en
Jo Vandeurzen nog eens klaar en duidelijk maken wat
de Gezinsbond verwacht en kunnen zij van hun kant
engagementen formuleren.
Locatie: Kind en Gezin Academie, Kind en Gezin,
Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel (op wandelafstand
Zuidstation, metro Hallepoort vlakbij).
Aanvang: 9 uur onthaal
Einde voorzien rond 14 uur

NIEUW
GEBOORTEGESCHENK!

• financiële ondersteuning om kosten van kinderen
te dragen
• tijd om gezin en arbeid te combineren
• middelen om een warm nest uit te bouwen
• een duurzame leefomgeving
• steun als het moeilijk gaat
We roepen de politieke partijen op om deze noden
van gezinnen te erkennen, onze voorstellen op te
nemen in hun programma’s voor de komende jaren
en te vertalen in een positief, ondersteunend gezinsvriendelijk federaal beleid. En dit met bijzondere
aandacht voor gezinnen met jonge kinderen. We
rekenen ook op u!
Voor meer info: Studiedienst 02 507 88 77 of studiedienst@gezinsbond.be
Het volledig memorandum is in te kijken via
www.gezinsbond.be.

WEETJES OVER DE
GEZINSSPAARKAART

Trendy en veilig in bad!

Extra kaart?

Is er in uw gezin een geboorte
dan ontvangt u als lid deze
badmat. Een bestuurslid komt
bij u langs.

Kunt u als lid bijkomende gezinsspaarkaarten voor uw
gezin aanvragen? Inderdaad, als lid kan je bijkomende
kaarten aanvragen, mits vooraf het bedrag van € 3,00
per kaart te storten op rekening nr. 435-0318253-76 met
vermelding van uw lidnummer. Na ontvangst van de
betaling wordt de aangevraagde kaart(en) binnen de
maand rechtstreeks naar het betrokken gezin opgestuurd.

Komt de ooievaar bij u langs?
Kondig de geboorte van uw baby op een
ludieke manier aan.
Heel wat afdelingen
in ons gewest lenen
een ooievaar uit ter
versiering van voortuin
of venster. Doe navraag
bij uw plaatselijk
afdelingsbestuur.

Bedragen samenbrengen op één kaart?
U hebt meerdere spaarkaarten waar een gespaard
bedrag op staat en u wenst die allemaal op één kaart te
plaatsen? Geen probleem, versturen (best aangetekend)
aan de dienst Gezinsspaarkaart, Troonstraat 125, 1050
Brussel.
www.gezinsspaarkaart.be
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KALENDER
DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

07/02/2007 tot 26/12/2007

Petanque

Assebroek

08/03/2007 tot 10/05/2007

Joggen voor beginners

Sint-Michiels

17/04/2007 tot 19/06/2007

Loop-je-fit voor mannen

Varsenare

23/04/2007 tot 21/05/2007

Cursus Nordic Walking

Assebroek

27/04/2007

Omgaan met verlies bij jongvolwassenen

Sint-Andrie

29/04/2007

Groepsbezoek aan kerkhof van Steenbrugge te Assebroek

Koolkerke

01/05/2007

Recreantentornooi badminton

Loppem

06/05/2007

Gezinsfietstocht

Snellegem

10/05/2007

Bakken met Peter Balcaen

Snellegem

11/05/2007 tot 17/08/2007

Avondfietstochten

Sint-Kruis

12/05/2007

Workshop bloemschikken

Sint-Krui

13/05/2007

Moederdag : Groot verwen ontbijtbuffet

Sint-Andries

13/05/2007

Jaarlijks moederdagontbijt

Oedelem

20/05/2007

Eendaagse trip naar de Franse grensstreek: Roubaix - Rijsel

Koolkerke

23/05/2007

Voordracht digitale fotografie

Assebroek

23/05/2007

Vormingsavond: kinderen en seksualiteit

Beernem

23/05/2007

Viering 20 jaar badminton

Loppem

26/05/2007 tot 28/05/2007

Groepsreis naar Friesland

Varsenare

03/06/2007

Kroefeltocht

Loppem

04/06/2007 tot 11/06/2007

Digitale fotografie

Sint-Andries

06/06/2007 tot 30/09/2007

Plopsaland De Panne

Beernem

06/06/2007

Folknamiddag voor kinderen

Sint-Kruis

25/06/2007

Fietstocht voor het hele gezin

Moerkerke

01/07/2007

Bezoek met gids aan de haven van Zeebrugge

Moerkerke

08/07/2007

Bezoek aan de zuidmarkt

Sint-Kruis

05/08/2007

Gezinsfietstocht

Oedelem

26/08/2007

Vijfde Sneukelgordel van Groot-Beernem

Beernem

27/08/2007

Vijfde Sneukelgordel van Groot-Beernem

Oedelem

01/09/2007

Dansen met kinderen

Sint-Andries

01/10/2007 tot 31/10/2007

Gratis computerlessen

Assebroek

14/10/2007

Tweedehandsbeurs

Assebroek

11/11/2007

Gezond ontbijt

Sijsele

15/11/2007

Voordracht: "Hoe hou ik het hoofd koel met tieners in huis"

Sijsele

25/11/2007

Meevaren met de Sint

Sijsele

Nieuw vanaf 1 juni
www.gezinsbondgewestbrugge.be
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NIEUWS
VAN DE
AFDELINGEN
AFDELING
ASSEBROEK
VOORDRACHT DIGITALE
FOTOGRAFIE
woensdag 23 mei 2007 om 20 uur
Slaan de pixels ook rond je oren? Hoe
moet het nu met resolutie? Wat
kan ik doen met mijn digitaal fotoapparaat? Waarom digitaal fotograferen? Met welk toestel? Welke
geheugenkaart? Waarom digitale
bestanden afdrukken? Welke kwaliteit mag je verwachten als je foto’s
afdrukt? Welke verwerkingsmogelijkheden zijn er? Allemaal vragen die
tijdens de gratis informatie-avond
door fotografe Sofie Faict, van “Het
Huis van de Fotografie” te Assebroek, worden weggewerkt. Met
heel wat professionele background
weet de spreker iedereen te boeien.
Wil je er ook bij zijn? Kom dan naar
het Sparrenhof (zij-ingang), Dries te
Assebroek. Iedereen welkom. Info
bij Georges Verlinde, 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 op de sportvelden
in de Opkensstraat 10, Assebroek.
Er zijn zowel openlucht als overdekte speelvelden. Info bij Yola
Barbez-Malfroot via 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, Assebroek, 050 35 92 69.
Zij ontvangen ook “Brieven aan
jonge ouders”.

TWEEDEHANDSBEURS
zondag 14 oktober 2007
Tweedehandsbeurs in kinderartikelen
in het PC Sparrenhof, (zij-ingang)
Dries te Assebroek. Meer daarover
in de volgende Bondsklapper.

3 GRATIS COMPUTERLESSEN
IN OKTOBER
In het kader van het ‘dichten van
de digitale kloof’ willen we u laten
kennismaken met de computer en
het internet. Wij bieden u deze
gratis lessen aan i.s.m. “Wijzer”
Basiseducatie Brugge. U krijgt uitleg
over wat een computer precies is,
leert omgaan met de muis, en daarna kan u aan de hand van websites
over de verschillende buurten van
Brugge, kennismaken met het
internet. Hou de Bondsklapper in
het oog voor de precieze data!

NIEUWE REEKS YOGA
Op donderdag 13 september 2007
starten we met 4 kennismakingslessen ontspanningsyoga voor beginners om 18.30 uur tot 19.45 uur.
Voor de gevorderden start een
nieuwe reeks om 20 uur tot 21.15
uur. Deze gaan door in het P. C.
Sparrenhof (zij-ingang) Dries te
Assebroek. Iedereen welkom.
Inlichtingen en inschrijvingen bij mevr.
De Clerck-Vantorre, 050 36 23 46.

AFDELING
BEERNEM

alain.janssens@advalvas.be
PLOPSALAND DE PANNE
Een onvergetelijke uitstap met de
hele familie? Daarvoor is Plopsaland
De Panne de ideale bestemming.
Ook dit jaar zijn er 3 nieuwe
attracties in de Ploptuin.
Indien u het voornemen hebt om
dit jaar een bezoek te brengen aan
Plopsaland dan kan u kaarten
bestellen die het volledige seizoen
en op individuele basis geldig zijn.
De normale toegangsprijs voor alle
Plopsalandbezoekers die groter zijn
dan 1 meter bedraagt € 23,00 in het
laag seizoen en € 24,00 in het hoog
seizoen (minder dan 1 meter is gratis). Met de Gezinsbond betaalt u
slechts het speciale tarief van € 19,00.
Voorwaarde is wel dat de kaarten
besteld worden voor 21 mei door

overschrijving van het totale bedrag
(= € 19,00 x het aantal kaarten +
€ 1,00 voor de administratie en verzendingskosten) via 850-8519050-23
van Gezinsbond afdeling Beernem,
p.a.v. H. d'Ydewaelestraat 60, 8730
Beernem met vermelding van uw
Gezinsbond-lidnummer en "Plopsaland". De bestelde kaarten worden
u vanaf 6 juni toegestuurd per post.
Deze aktie is geldig voor alle leden
van het Gewest Brugge. Extra
inlichtingen bij alain.janssens@
schooldreef.be, 0499 59 11 07.
Bestelde kaarten kunnen niet
teruggenomen worden!
Meer info omtrent het park vindt u
op de website www.plopsaland.be

VORMINGSAVOND
“KINDEREN
EN SEKSUALITEIT”
in de Beernemse BIB
woensdag 23 mei om 20 uur
Kinderen vertonen op vlak van seksualiteit heel wat nieuwsgierigheid.
De ontwikkeling van de lichamelijkheid en de seksualiteit begint echter
reeds als baby. Een baby exploreert
het eigen lichaam en ervaart daarbij
plezierige gevoelens. Duimzuigen
of het aanraken van de geslachtsdelen zijn voorbeelden van autoerotisch gedrag. Kinderen spelen
“doktertje” en “vadertje en moedertje”. Vanaf 6 jaar kunnen
kinderen seksuele en erotische
fantasieën koesteren en beginnen
vragen te stellen over seks. Hoe ga
je als ouder om met dit gedrag?
Hoe reageer je op vragen die je
kind stelt? Vanaf welke leeftijd is je
kind rijp om te praten over seks?
Tijdens deze vormingsavond zal je
uitleg en achtergrondinformatie
krijgen. De seksuele ontwikkelingslijn wordt overlopen, men zal stilstaan bij de rol die de ouders kunnen
spelen bij de ontwikkeling van hun
kind, tips worden gegeven om de
communicatie te verbeteren en tot
slot wordt er tijd genomen om
ervaringen uit te wisselen en om
vragen te stellen. Voor deze activiteit doen wij beroep op Sensoa, het
Vlaams Service- en Expertisecentrum
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voor Seksuele gezondheid en HIV.
Euromut, een onafhankelijk ziekenfonds ondersteunt financieel deze
avond.

AFDELING
KOOLKERKE

Dez voordracht is gratis en zal 2,5
uur in beslag nemen. In de Beernemse
bibliotheek, C. Marichalstraat 1, 8730
Beernem is plaats voor max. 80 personen. Reservatie is gewenst en kan
gebeuren bij Myriam Goethals, 050
78 12 18 of in de bibliotheek zelf,
050 78 11 28 of beernem@bibliotheek.be.

GROEPSBEZOEK
AAN KERKHOF VAN
STEENBRUGGE TE ASSEBROEK

Een organisatie van de gemeentelijke
bibliotheek van Beernem i.s.m. de
Gezinsbond afdelingen Beernem,
St.-Joris en Oedelem.

VIJFDE SNEUKELGORDEL
VAN GROOT-BEERNEM
zondag 26 augustus 2007
vanaf 13.30 u.
De landelijke gemeente Beernem
vormt het prachtige decor om te
fietsen, herinneringen op te halen,
nieuwe en oude vrienden te ontmoeten, een natje en een droogje, …
De gezinsvriendelijke tocht van ong.
28 km gaat zoveel mogelijk langs
landelijke wegen. Starten kan tussen
13.30 uur en 14.30 uur aan het OC
De Kleine Beer, Marichalstraat,
Beernem waar er reeds een eerste
sneukel voorzien is. Onderweg zijn
er enkele stopplaatsen met lekkers.
Bij aankomst schuiven we met zijn
allen nog eens aan voor een bordje
frietjes en brochette voor de volwassenen of frietjes en frikadel
voor de kinderen.
• Leden Gezinsbond: € 8,00 voor
volwassen en € 5,00 voor kinderen
jonger dan 12 jaar.
• Niet-leden: € 13,00 ongeacht de
leeftijd.
Verzekering is inbegrepen.
Inschrijven kan door het exacte
bedrag voor 20 augustus over te
schrijven via 979-0754824-72 van
Gezinsbond Groot-Beernem met
vermelding van het lidnummer, het
aantal volwassenen en het aantal
jongeren onder de 12j.

zondag 29 april om 14.30 uur
Ga mee op ontdekking met een
gespecialiseerde gids die helpt kijken
in meer dan tweehonderd jaar
geschiedenis tussen en op de grafstenen. Toen Napoleon Bonaparte
besliste de kerkhoven uit de binnenstad weg te halen gebeurde dat in
Brugge vrij snel. Het Stedelijk
Kerkhof van Steenbrugge werd
opgericht en is daardoor één van de
twee oudste stedelijke kerkhoven
van het Vlaamse land. Je keert er
een unieke manier van conservatie
kennen: het wedergebruik van stijlvolle grafmonumenten en je vindt
er de groten van hun tijd terug
dank zij prachtige grafmonumenten.
Je vindt er de tegenstrevers uit hun
tijd terug, verenigd in de eeuwigheid!
Wij organiseren dit groepsbezoek
voor max. 20 deelnemers. Samenkomst binnen de poort van het
kerkhof te Steenbrugge, Assebroek.
Dit gegidst bezoek duurt twee uur
en de nabespreking met consumptie
is voorzien in een iets gezelliger
kader.
De meerwaarde van het bezoek
kost € 5,00 p.p. (organisatie, gids
en consumptie).
Vooraf inschrijven bij Frieda
Ruysschaert, 050-33.77.31.
Een organisatie i.s.m. KAV
Koolkerke.

ROUBAIX - RIJSEL
Eendaagse trip
naar de Franse grensstreek
op zondag 20 mei 2007
Ontdek Roubaix en Rijsel op een
eigenzinnige wijze! Vertrek parking
St-Lodewijkscollege te St-Andries
Brugge. We vertrekken om 8.30 uur
en voorzien een halte onderweg
om een koffie met bijhorende croissant te nuttigen.
Om 10.00 uur starten we een rondleiding in La Piscine (Roubaix). Dit
is een indrukwekkend museum
gegroeid uit een gerestaureerd
zwembad in Art Decostijl. Daarna
rijden we door naar Lille Lesquin.
In deze luchthaven kunnen we
lunchen, drank is er zelf te kiezen en
te betalen. In de namiddag bezoeken we Bouvines. Een historisch
slagveld uit 1214. Ook de tuinen
Mosaic worden bezocht. In de vooravond gaan we een picon nuttigen
in een mulitcultureel centrum aan
de haven van Rijsel. Het bezoek
wordt afgerond in het hartje van
Rijsel waar we om 19u00 aanschuiven
voor een volledig avondmaal. We
verwachten om 22u15 terug in
Brugge aan te komen.
De busreis samen met fooi, toegangsbiljetten, gidsbeurten en lunch
(zonder drankje), volledig avondmaal (alles in) kost 60,00 euro per
persoon (geen annulatieverzekering).
Inschrijven kan door storting op
rekeningnummer. 001-0885227-81
van Gezinsbond Koolkerke,
Scheurestraat 3 te Koolkerke met
vermelding: ‘Roubaix' of door te
telefoneren voor inschrijving naar
Frieda Ruysschaert tel. 050 33 77 31.

I N S C H R I J V I N G S S T R O O K
D A G U I T S T A P
R O U B A I X
Namen, adres en telefoon deelnemers
1 .......................................................................................................................................................
2 .......................................................................................................................................................

Meer inlichtingen:
• Afdeling Beernem: Alain Janssens,
Schooldreef 40, 0499 59 11 07,
Afdeling St.-Joris: Robert Stock –
Jeannine De Vreest, Lattenklieverstraat 140, 050 79 20 38
• Afdeling Oedelem: Martin Bral,
Langendonkstraat 1b, 050 79 01
77 of Heidi De Muynck,Tinhoutstraat 17, 050 79 06 22
De sneukelgordel is een samenwerking tussen de afdelingen Beernem,
St.-Joris en Oedelem.

3 .......................................................................................................................................................
4 .......................................................................................................................................................
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te betalen bedrag: …....... x € 60,00 = ……....... €,
te storten op 001-0885227-81 van Gezinsbond Koolkerke, Scheurestraat 3
te Koolkerke met vermelding: ‘Roubaix'
Inschrijven tegen 10 mei 2007 ten laatste. (maximum 40 deelnemers)
Datum,

Handtekening,

AFDELING
BRUGGE

AFDELING
MOERKERKE
-DAMME

VAKANTIEREGELING
KINDEROPPAS BRUGGE

FIETSTOCHT
VOOR HET HELE GEZIN

De babysitdienst is gesloten vanaf
11 juli tot en met 25 juli 2007.
Indien u een beroep wenst te doen
op de kinderoppas in deze periodes
dan dient u vooraf te reserveren bij
mevrouw Gerard via 050 31 10 45.

maandag 25 juni
We starten aan het sportpark
Meuleweg te Moerkerke om 19.00
uur. Via Lapscheure gaat het naar
Sluis, Aardenburg en Eede voor een
tocht van ongeveer 30 kilometer.
Terug in Moerkerke omstreeks
22.00 uur.

herionta@skynet.be

AFDELING
LOPPEM

BEZOEK MET GIDS AAN DE
HAVEN VAN ZEEBRUGGE
zondag 1 juli
Naar aanleiding van 100 jaar
Zeebrugge. De mensen worden
opgehaald om 9.00 uur aan sportpark Meuleweg, Moerkerke. De
rondrit duurt tot 12.30 uur zodat
we terug zijn tegen 13.00 u in
Moerkerke. Het bezoek is kosteloos.
Inschrijven bij André Verhelst tegen
16 juni.

RECREANTENTORNOOI
BADMINTON
GEZINSBOND LOPPEM
dinsdag 1 mei 2007
Op dinsdag 1 mei in de sporthal De
Strooien Hane, ook voor niet-leden,
de disciplines: jeugd, heren dubbel,
dames dubbel, dubbel gemengd.
Inschrijven voor 20 april 2007.
Iedereen welkom.

VIERING 20 JAAR
BADMINTON
GEZINSBOND LOPPEM
zaterdag 23 juni 2007
Op zaterdag 23 juni om 16.30 uur
demonstratie met uitleg door competitiespelers gevolgd door enkele
matchen (enkel heren, enkel dames,
dubbel heren, dubbel dames, jeugd).
Iedereen welkom. Om 19.00 uur BBQ
voor clubleden en partner.
Info: Hildegarde Gantois, Spreeuwenweg 69, Loppem, 050 82 64 50.

AFDELING
OEDELEMOOSTVELD

bralbourgeois@telenet.be
JAARLIJKS
MOEDERDAGONTBIJT
zondag 13 mei
in de parochiezaal te Oedelem,
J. Creytensstraaat.
Inlichtingen en inschrijvingen bij
Maurice Tant, Den Akker 8, 050 78
99 86. Misschien zijn nog enkele
plaatsen vrij. Enkel voor leden
Gezinbond Oedelem – Oostveld.

KINDEROPPASDIENST
Nieuw telefoonnummer Gudrun De
Lille : 0477.13.91.20. Aanvragen
graag 2 à 3 dagen op voorhand aub.

REDUCTIEKAARTEN
KROEFELTOCHT
zondag 3 juni 2007
Op zondag 3 juni organiseert de
Gezinsbond Loppem een kroefeltocht van ongeveer 55 km langs
landelijke wegen. Ontbijt, aperitief,
hapje en drankje en avondmaal.
Plaats: par. centrum Loppem
Prijs: €16,00/€12,00 volw/kind niet
leden €20,00/€15,00. Inlichtingen
Iris Syoen 050 82 60 78

Elk lid krijgt 6 % korting op zijn
spaarkaart bij aankoop van diverse
herlaadkaarten GSM (Proximus –
Mobistar – Base). Deze zijn de
verkrijgen bij Christine Tallir,
Zandgrachtstraat 21, Oedelem.
Ook NMBS passen (go pass en railpass) kunnen daar verkregen worden
met Gezinsbond korting.
Zie ook pagina 4 en 5.

BONDSKLAPPER

GEZINSFIETSTOCHT
Zondag 5 augustus gaat onze
jaarlijkse gezinsfietstocht door. Een
mooie rit wordt momenteel uitgestippeld en onder begeleiding
reeds voor de 27 ste keer gefietst
deze zondag. Info in volgende
ledenbladen.

VORMINGSAVOND
“KINDEREN
EN SEKSUALITEIT”
in de Beernemse BIB
woensdag 23 mei om 20 uur
Vormingsavond “communicatie met
kinderen rond het gevoelige thema
van seksualiteit”. Organisatie:
gemeentelijke bibliotheek van
Beernem i.s.m. de Gezinsbond van
Oedelem, Beernem, St.-Joris.
De voordracht is bedoeld voor
ouders en start om 20.00 uur en zal
2,5 uur in beslag nemen. De avond
is gratis en gaat door in de
Beernemse bibliotheek, C. Marichalstraat 1. Er is plaats voor max. 80
pers. Reservatie is gewenst en kan
gebeuren in de bibliotheek, 050 78
11 28 of via Martin Bral, 050 79 01 77.

NOTEER ALVAST
OOK IN DE AGENDA
Vijfde sneukelgordel van de Gezinsbond Groot-Beernem op zondag 26
augustus 2007. De sneukelgordel
viert zijn vijfde verjaardag! Onze
landelijke gemeente vormt het
prachtige decor om te fietsen, herinneringen op te halen, nieuwe en
oude vrienden te ontmoeten, een
natje en een droogje,… De gezinsvriendelijke tocht van ongeveer 28
km gaat zoveel mogelijk langs landelijke wegen
Inlichtingen en inschrijvingen bij
Martin Bral, Langendonkstraat 1 b,
050 79 01 77 of Heidi De Muynck ,
Tinhoutstraat 17, 050 79 06 22.
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AFDELING
OOSTKAMP
WATERGEWENNING
EN KLEUTERZWEMMEN
wachtlijsten
geboortejaar 2003 & 2004
Wij verzoeken de ouders die werden
genoteerd op de wachtlijst om
opnieuw kontakt op te nemen met
Irène De Meester-Masschaele,
Wollestraat 15, 8020 Oostkamp.
Tel. 050 82 60 59.

TWEEDEHANDSBEURS
Een volgende tweedehandsbeurs is
gepland in het najaar. Datum volgt.

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN
IN DE BESTUURSFUNCTIES
Cécile Verhenne-Van Deynse heeft
de taak van secretaris op zich genomen en de ledenadministratie
gebeurt voortaan door Carl
Desaever. We danken Rosanne
Vanhove-Bossuyt voor het secretariaatswerk gedurende de voorbije
jaren en Gerard Van Eenoo voor
zijn jarenlange inzet als verantwoordellijke ledenadministratie.

AFDELING
SINT-ANDRIES
gezinsbondsintandries
@telenet.be

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 Sint-Willibrord, K.K
Theodoorstraat te Sint-Andries. De
organisatie is in handen van de
afdeling Sint-Andries en de activiteit
is uitsluitend voorbehouden voor
de leden van de eigen afdeling.
Wil je mama verrassen met dit aantrekkelijke aanbod, of kun je als
moeder zelf 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.

KINDEROPPASDIENST
van 01 mei tot 30 juni 2007
Uitzonderlijk kun je in de periode
01/05/2007 - 30/06/2007 voor de
kinderoppasdienst terecht bij Nancy
Brandt, Zandstraat 133 te SintAndries, tel. 050 32 32 23.

OPROEP
AAN ONZE LEDEN

DANS VOOR KINDEREN
zaterdag 1 en 8 september 2007
Als jong en dynamisch team van
studio credo (studio voor creatieve
dansopleiding) organiseren wij
verschillende cursussen voor jong
en oud waarbij een brede waaier
van dansstijlen aan bod komt.
Voor de kleinsten bieden wij een
kennismakingspakket aan bestaande
uit 2 lessen. Tijdens deze kennismaking staat plezier en het leren
van dansbewegingen op de eerste
plaats. We richten ons met dit
pakket tot kinderen van 5 tot 9 jaar.
Voor meer informatie over ons
project kun je steeds terecht op
onze website www.studiocredo.be
Leden van de Gezinsbond krijgen
de kans kennis te maken met deze
dansschool tijdens een lessenreeks
op zaterdag 1 en 8 september 2007
in de Spiegelzaal van het VHSI, Ter
Groene Poorte St.- Michiels
• Cat 1: 2de en 3de kleuter:
14.00 uur-15.00 uur
• Cat 2: 1ste en 2de leerjaar:
13.00 uur-14.00 uur
• Cat 3: 3de en 4de leerjaar:
15.00 uur-16.00 uur
Deelname in de kosten:
• € 5,00 per kind (alleen eerste les)
• € 9,00 per kind (beide lessen)

mini-enquête
Wij overwegen om in het najaar een
tweedehandsbeurs voor boeken
en/of speelgoed te organiseren in
onze gemeente. Graag willen wij
peilen naar jullie interesse! Indien
je interesse hebt in dit aanbod,
stuur ons een berichtje via een email naar: gezinsbondsintandries@
telenet.be. Alvast bedankt voor je
medewerking.

I N S C H R I J V I N G S S T R O O K
M O E D E R D A G O N T B I J T
2 0 0 7
Familie...........................................................................................................................................
Adres ..............................................................................................................................................
Schrijft in voor het ontbijtbuffet op zondag 13 mei 2007

AANBIEDING…
Wij zijn op zoek naar nieuwe
bestuursleden die een beetje van
hun tijd willen investeren in de
uitbouw van de werking van onze
lokale afdeling van de Gezinsbond.
Heb je interesse of wil je weten wat
het allemaal inhoudt, neem vrijblijvend contact met ons op:
gezinsbondsintandries@telenet.be
of tel 050 39 31 01 (’s avonds).

met

........

personen.

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

...........

=€

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

€ 2,25 x

...........

=€

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

• Kinderen onder de 10 jaar:

De maximale gezinsprijs (gezinsleden wonend onder hetzelfde dak)
bedraagt € 20,00.
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Handtekening

VOORAF INSCHRIJVEN IS NOODZAKELIJK!

Maximaal 20 kindjes kunnen deelnemen, snel zijn is dus de boodschap!
Inschrijven kan bij Katelijn Verstraete
op 050 31 71 62 (vanaf 10 augustus
tussen 10.00 uur en 12.00 uur en
tussen 17.00 uur en 19.00 uur) door
overschrijving op rek. 001-165533610 na telefonisch contact!

AFDELING
SINT-KRUIS

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond.sintkruis
@skynet.be

Wie de smaak te pakken heeft kan
daarna inschrijven in de dansschool
voor het verdere jaar (vanaf 15
september 2007) op dezelfde uren
als de kennismakingslessen.

DIGITALE FOTOGRAFIE
maandag 4 en 11 juni 2007
Ik wil er meer over weten!!
Gedurende twee avonden willen
wij je inwijden in de wereld van de
digitale fotografie, zodat het
medium geen geheimen meer kent.
Op maandag 4 juni en maandag 11
juni 2007 zal Christian Cardinal ons
de wereld van de digitale fotografie
leren kennen. Christian Cardinal is
reeds 25 jaar zelfstandig fotograaf
in Sint-Kruis Brugge, lesgever fotografie bij Syntra-West en organisator van cursussen voor liefhebbers.
Wat kun je verwachten gedurende
deze avonden?
De eerste avond komt het verhaal
van pixels en beeldkwaliteit,
analogie en digitale zoom, beeldcompresie, witbalans, fimgevoeligheid, opnamevertraging en soorten
camera’s (compact of reflex), welk
toestel moet ik kiezen.

WORKSHOP
BLOEMSCHIKKEN
zaterdag 12 mei
van 14.00 uur tot 17.00 uur
Ontmoetingscentrum
CM St.-Kruis Brugge.
Onder leiding van Kathleen Linquir,
gaan we gezellig bloemschikken
met als thema Moederdag. Er is een
bloemstuk voor de volwassenen en
eentje voor de kinderen (vanaf 8 j.).
We vragen een bijdrage p.p. van
€ 5,00 voor leden (€ 7,00 nietleden). Kom je met twee van
dezelfde familie (bv. oma-kleinkind,
moeder-dochter) dan betaal je €
7,00 voor beiden samen (€ 10,00
niet-leden).

In een tweede luik benaderen we de
relatie tussen brandpuntafstand,
opnameformaat en beeldhoek met
de gevolgen voor scherptediepte.
Ook de verschillende opslagmedia,
het bewaren van de opnames en
het maken van afdrukken komen
aan bod. Uiteraard blijft er ruimte
om uw vragen in de mate van het
mogelijke te beantwoorden.

Bij inschrijving ontvang je een lijst
van de benodigdheden (bv. bloemen)
die niet in de prijs inbegrepen zijn.
Reserveer snel een plekje op 0477
99 40 73 of gezinsbond.sintkruis@
skynet.be. Betaling op 001-248257634 met vermelding bloem/lidnummer/aantal volwassenen/aantal
kinderen.

Noteer alvast deze data in je
agenda: maandag 4 en 11 juni 2007.
Plaats: POC Sint-Willibrord, K.K.
Theodoorstraat ( naast de kerk) van
20.00 uur tot 22.00 uur.
Kostprijs: € 4,00 voor beide avonden
(€ 2,00/avond). Graag inschrijven
via e-mail: gezinsbondsintandries@
telenet.be of tel 050 39 31 01
(’s avonds).

AVONDFIETSTOCHTEN

De onderwerpen leunen dicht bij
elkaar aan. Men kan voor één of
beide avonden intekenen.

vanaf vrijdag 11 mei
tot 17 augustus 2007
telkens om 19.30 uur
Parking kerk St.-Kruis
Gezellige avondfietstocht van 30 à
35 km. Er is geen inschrijving vooraf noodzakelijk. Deelname is gratis. Deze fietstochten worden georganiseerd samen met andere verenigingen. Een sanitaire stop
onderweg is voorzien. Bij regenweer gaat de fietstocht niet door.

BONDSKLAPPER

FOLKNAMIDDAG
VOOR KINDEREN
woensdag 6 juni 2007 om 14.00 uur
Boombal, zegt je dat iets? Ja? Dan
zal je zeker willen komen want je
weet hoe gezellig het er is. Neen?
Dan zal je ook zeker willen komen
om eens te proeven van de sfeer en
om er leuke dansen aan te leren
zoals de tovercirkel. Het geeft echt
niet als je nog geen enkele danspas
kent – alles zal je die dag aangeleerd worden. Alle kinderen vanaf
6 jaar tot en met 12 jaar zijn van
harte welkom om 14.00 uur (locatie
wordt later medegedeeld). Naast
het dansen, onder deskundige leiding van de mensen van Boombal
zelf (www.boombal.be) zijn er nog
andere leuke, creatieve activiteiten
die dag. De dag eindigt om 16.30
uur met een verrassing voor de
ouders. Het aantal kinderen dat
kan deelnemen is beperkt dus
reserveer snel een plekje op de
dansvloer op 0477 99 40 73 of
gezinsbond.sintkruis@skynet.be.
€ 2,00 voor kinderen van gezinnen
die lid zijn (€ 3,00 voor kinderen
van gezinnen die geen lid zijn).

BEZOEK AAN
DE ZUIDMARKT
TE BRUSSEL
zondag 8 juli 2007
Nergens snuif je de sfeer van Brussel
beter dan op de markten. Levendig
en vol geuren, met marktkramerpraatjes en koopjesgekwetter,
exotische groenten en vreemde
vissen en vooral met een verfrissende
mix van mensen van allerlei culturen
die er hun slag komen slaan. Je
stapt het Zuidstation buiten en de
koopwaar straalt je tegemoet. Er is
een uitgebreide plantenmarkt vlak
aan het station, je vindt er kruiden
en vreemde specerijen, een culturele
uitwisseling van groenten en fruit,
maar ook Belgische kaas, een
zomerhoedje voor de baby, kledij en
sieraden of een kleine reiswekker
in olijke kleurtjes.
We spreken af om 8.15 uur in de
inkomhal van het station in Brugge
en nemen de trein van 8.35 uur.
We komen aan in Brussel om 9.28
uur en iedereen gaat op zijn eigen
tempo de sfeer opsnuiven van de
Zuidmarkt. Lijkt het je wat om mee
te gaan? Schrijf je dan snel in op
0477 99 40 73 of gezinsbond.sintkruis@skynet.be.
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AFDELING
VARSENARE

AFDELING
SNELLEGEM

www.gezinsbondvarsenare.be

FIETSTOCHT
zondag 6 mei
Aan een gezapig tempo fietsen we
zo een 45-tal kilometers langs de
zilleghemroute. Het is een fietstocht voor groot en klein en halverwege lassen we een tussenstop in.
Het vertrek is om 13.15 uur aan het
kerkplein. Inlichtingen en inschrijven
voor 4 mei bij Maria Verlinde op
050 81 20 62

BAKKEN
MET PETER BALCAEN
donderdag 10 mei
Dit keer bakken we typisch Belgische
lekkernijen uit grootmoeders keuken:
koeken en andere lekkernijen
waarvan we niet meer weten hoe
ze te bakken. Brugse kletskoppen
en Limburgse vlaaien staan alvast
op het menu. Wil je nog meer
weten kom dan zeker naar deze
demonstratie op 10 mei. We verwachten jullie om 19.30 uur stipt in
De Schelpe, Eernegemweg 32 te
Snellegem. Inschrijvingen - vóór 7
mei - of verdere inlichtingen bel
naar Maria Verlinde 050 81 20 62

WIJ ONTVANGEN
NIEUWE BESTUURSLEDEN
MET OPEN ARMEN
GEZOND ONTBIJT
11 november 2007
Na het succes en enthousiasme van
het gezond ontbijt van vorig jaar
willen we dit gezond en gezellig
samenzijn opnieuw inrichten.
Enkele mensen zullen de organisatie
opnieuw op zich nemen en samen
met collega’s van de afdeling
Moerkerke deze activiteit in goede
banen leiden. Lees de volgende
Bondsklappers ook aandachtig!

Richt je kandidatuur naar:
karl.vandermeersch@telenet.be
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

VOORDRACHT

LOPEN VOOR MANNEN

15 november 2007
Na de voordracht over Fair trade op
23 april in samenwerking met de
wereldwinkel werken we mee met
de afdeling Moerkerke aan een
voordracht over “Hoe hou ik het
hoofd koel met tieners in huis”.
Precieze gegevens volgen.

Voor het ogenblik lopen de mannen
elke dinsdagavond. Afspraak telkens
om 20.00 uur aan de cafetaria in
Beisbroek bij de Volkssterrenwacht.
Geïnteresseerd? Kom gerust eens
meelopen.
Voor meer inlichtingen mail naar
info@gezinsbond-varsenare.be.

MEEVAREN MET DE SINT

AFDELING
SIJSELE
De afdeling Sijsele laat de leden
opmerken dat thans spaarpunten
worden toegekend door de handelszaken: vraag dus regelmatig uw
korting op al uw aankopen!

TWEEDEHANDSBEURS
September of oktober 2007
Afhankelijk van de locatie die in
het najaar beschikbaar zal zijn, volgen de juiste gegevens voor deze
activiteit in de volgende
Bondsklapper. Na de voorjaarstweedehandsbeurs van 15 april bieden
we onze leden ook de mogelijkheid
van deze dienst gebruik te maken.

zondag 25 november 2007
vanaf 14.00 uur
Een afspraak waar we reeds alles
exact van weten is de afspraak voor
de aller kleinsten, die mogen meevaren op de boot van de Sint. Na
zijn middagdutje komt de Sint met
zijn boot om 14.00 uur aan in
Damme en ontvangt de kleinsten.
Als papa en mama willen meevaren
betalen ze € 2,00. Je wordt er nog
wel aan herinnerd!

TIPS DIE DE LIDKAART
MEER WAARD MAKEN
Beste bondsleden, lees iedere
bondsklapper aandachtig door, dan
verneem je in het algemene
gedeelte alles over gewestactiviteiten, zoals paaseierenraap, uitstappen, reductiekaarten (wist je dat
kinderen tot hun zesde jaar overal
gratis rijden op de lijn?), … Als op
de hoogte wil blijven van nationale
activiteiten neem dan “De Bond”
grondig door.

GROEPSREIS FRIESLAND
van 26 mei t.e.m. 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
aanbij karl.vandermeersch@telenet.be of bel 050 39 35 10

NIEUWE ACTIVITEITEN
Momenteel plannen wij de
activiteiten voor het volgende
werkjaar. Indien je suggesties hebt,
laat ze ons weten. Mail naar
Karl.vandermeersch@telenet.be
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FOTOREPORTAGES
VAN ACTIVITEITEN

07 in Beernem
De paaseierenraap 20

De nieuwjaarsreceptie 2007
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DE GEZINSBOND
GEWEST BRUGGE
IN DE PERS

Met dank aan de
‘Krant van West-Vlaanderen’.
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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.

•
•
•
•

Aantal spelers: 2-4
Leeftijd: vanaf 5 à 8 jaar
Speeltijd: van 15 min tot 45 min
Richtprijs: 30,00 euro

•
•
•
•

Fascinerend geheugenspel.
Schitterend materiaal.
Een lust voor het oog.
Eén minuut uitleg en spannend
tot het einde.
• Dus zeer goed.
De grote doos bevat 4 schitterende
houten kuikens. 24 eivormige kaarten worden in een grote cirkel
gelegd. Deze kaarten tonen op de
rugzijde twee keer 12 tekeningen.
In het midden van de cirkel worden
12 zeshoekige kaarten omgekeerd
neergelegd (met dezelfde 12 tekeningen als op de eierkaarten). De
kuikens worden even ver van elkaar
op de eieren gezet.
Wie aan de beurt komt, kijkt naar
de kaart waar zijn eigen kuiken wil
op stappen (het volgende kaartje in
de rij). Die speler draait nu een
zeshoekig kaartje van het midden
om in de hoop dezelfde tekening
te vinden. Komen de tekeningen
overeen dan mag het eigen kuiken
een stapje vooruit en mag de speler
nog eens proberen. Een beurt
eindigt als je een verkeerd kaartje
omdraait.
En nu komt het: spring je over een
ander kuiken, dan krijg je zijn staart
(houten pinnen die makkelijk te verwisselen zijn). Wie alle staarten
kan verzamelen, wint het spel.
Eenvoudig, je moet er maar opkomen. En grafisch een lust voor
het oog. Ook volwassenen laten
zich verleiden tot een partij.

BOERDERIJVAKANTIE
Het was de eerste keer dat ik op een
boerderij sliep. Er waren stapelbedden. We hadden leuke leidsters
en leiders. We hebben veel spelletjes
gespeeld, zoals telefoontje. We
mochten ook veel opdrachten doen.
Ik vond het heel leuk dat ik op een
pony mocht rijden. We maakten een
tochtje naar het bos met de huifkar.
De boer had een lief hondje.
Ruth Jans, 7 jaar

De hoevevakantie
was megaleuk en
vooral het ponyrijden was leuk.
s' Middags
kregen wij na het
eten altijd een
koekje en s'avonds
mochten wij naar boven en Philip
die vertelde elke avond een spannend verhaal. Ik heb veel nieuwe
vriendjes leren kennen
en veel buiten mogen
spelen. En mama en
papa, ik heb geen
tijd gehad om jullie
te missen zo leuk
was het en ik ga nog
vlug een paar keer op
hoevevakantie want het
is maar tot aan 8 jaar.
Zo dat was het verhaal van Marie.

SUDOKU VOOR KINDEREN
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ZOEK DE
6 VERSCHILLEN

VAN WIE IS HET EI?
VOLG DE WEG VAN ELK DIER
EN ONTDEK DE EIGENAAR

HELP FREDDY FISH
DOOR HET BUIZENDOOLHOF

HELP DE VOGEL
IN ZIJN HUISJE
TE KOMEN
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NIEUW AANGESLOTEN
HANDELAARS

KOKEN VOOR KINDEREN
(Gezinsbond Sint-Andries)

HERENBOETIEK
BELLINO

Op zaterdag 17 februari vond in
de school De Triangel "Koken
voor kinderen" plaats. Het
thema van dit jaar was
"Valentijn". Maar liefst 26
kinderen namen deel aan de
leuke kooknamiddag. We
hebben van alles gemaakt:
choco, hartenwafeltjes, truffels,
hartjes in marsepein... Dat alles
hebben we op een plateau
gelegd, die we op het einde met
cellofaan en een lint hebben
verpakt tot een geschenkenmandje. Toen de ouders hun
zoon of dochter kwamen
ophalen, konden ze het mandje
bewonderen en mochten de
kinderen het meenemen naar
huis. We kregen als afsluiter nog
een mapje met de recepten die
we die namiddag hadden
gemaakt. Ik heb ervan geproefd
en alles smaakte heerlijk.

Dorpsstraat 148
8340 Sijsele
050 35 16 85
• Open van 10.00 - 12.00 uur en
van 13.30 - 18.30 uur
• Gesloten op zondagnamiddag en
maandag
• Open zondag van 10.00 tot 12.00
uur
• Merken: IKKS, Bronson, Zilton,
Well Dress, River Woods, River
Woods Beach, Casa Roda
• Nieuw!
Wood Lake-hemden
River Woods Boys vanaf 8 jaar

CL DECOR
MODELBOUW + TREINEN
Stationsstraat 79
8340 Sijsele
050 35 04 62
www.cl-decor.be
• Maandag, dinsdag en donderdag
open van 17.00 tot 20.00 uur.
• Woensdag en vrijdag open van
14.00 tot 20.00 uur.
• Zaterdag open van 9.00 tot 19.00
uur.
• Zondag open van 10.00 tot 12.30
uur.
• Gesloten op zondagnamiddag en
maandag.

LINGERIE
TAMARA
Stationsstraat 99
8340 Sijsele
• Alle dagen open van 10.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur.
• Gesloten op zondag en woensdag.

SUPER SEVEN - SINT-ANDRIES
Gewijzigde sluitingsdag!
Nu ganse donderdag gesloten.
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LIDKAART MEER WAARD
De lente staat voor de deur.
Klassiek de periode waarin gezinnen er terug op uittrekken. De
lidkaart van de Gezinsbond maakt
deze uitstapjes heel wat
goedkoper!

FOLKFESTIVAL DRANOUTER
3, 4 en 5 augustus
Deze zomer op de affiche top-folk
artiesten zoals Sinéad O’Connor en
Levellers, wereldmuziek met
Toumani Diabaté, Nederlandstalige
toppers als Bart Peeters en Yevgueni,
naast lokale helden als Admiral
Freebee en Absynthe Minded.
Met dit jaar extra aandacht aan hun
gezins- en kindvriendelijk karakter,
wat het toch wel een aparte plaats
biedt tussen andere zomerfestivals.
Jonge kinderen komen ruim aan hun
trekken in het kinderdorp met leuke
workshops en doe-activiteiten. Er is
heel wat aanbod voor jongeren en er
is een afzonderlijke gezinscamping
op wandelafstand van het terrein.
Dranouter heeft alles in huis voor
een driedaagse muzikale vakantie
met het hele gezin en biedt dit jaar
voor het eerst en exclusief aan leden
van de Gezinsbond een korting
aan.
Leden genieten 10% korting indien
ze voor 5 juli twee of meer tickets
voor bestellen in voorverkoop.
• dagticket € 40,50 i.p.v. € 45,00
• tweedaags ticket € 58,50 i.p.v. €
65,00
• weekendticket € 76,50 i.p.v. €
85,00.
Bestellen doe je best door te mailen
naar reservatie@folkdranouter.be
met vermelding van je naam, je lidkaartnummer en de vermelding van
het aantal en soort kaarten die je
wenst. Daarna wordt gevraagd het
gewenst bedrag over te schrijven.
Je kan ook bellen op 057 44 69 33.

WEST SIDE STORY
Het Donkmeer
van 19 tot 30 augustus
(behalve vrijdag- en zaterdagavond)

Openluchtvertoning van musicalklassieker West Side Story. Frank
Van Laecke regisseert een eigentijdse
bewerking van dit muzikale
meesterwerk van Leonard Bernstein
waarvoor Ann Van den Broeck haar
stem leent. Vanaf april betaal je als
lid van de Gezinsbond via www.festivaria.eu € 25,50 i.p.v. € 30,00
voor alle voorstellingen.

GREASE

van 30 mei tot 3 juni
Stadsschouwburg Antwerpen
Als er één musical is waar je je samen
met je tieners jong kan voelen, dan
is dat Grease: het romantisch verhaal
van muurbloempje Sandy en stoere
T-Bird-leider Danny leidde tot muzikale evergreens als ‘Summer Nights’,
‘Hopelessly devoted to you’ of
‘You’re the one that I want’…
Als lid van de Gezinsbond heb je
15 % korting op deze Nederlandstalige versie via 077-37 38 39 of aan
de kassa.

FURIONY IN HET
KASTEEL VAN GAASBEEK
7, 8, 14 en 15 juli,
telkens om 14 u.
Het Kasteel van Gaasbeek vormt
deze zomer het schitterende decor
voor een ‘romantische riddertentoonstelling’, aangevuld met
‘Furiony’, een woordeloos openluchtspektakel van paarden en
mensen in beweging met veel oog
voor kostuums, muziek en beweging
en geschikt voor het hele gezin.
Voor een combiticket voor riddertentoonstelling en Furiony betaal je
als lid € 5,00 i.p.v. € 10,00 en 3 i.p.v.
6 euro voor kinderen onder de
twaalf jaar. Er is plaats voor 1.000
personen per voorstelling. Reservatie
kan, met vermelding lidnummer,
via kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be of telefonisch 02 531 01 30.

TECHNOPOLIS® ZOMERACTIE
Zien, horen, voelen en vooral zélf
experimenteren. Daar komt het op
aan in Technopolis®. In het Vlaamse
doe-centrum voor wetenschap en
technologie ontdek je de wetenschap
achter dagelijkse dingen via meer
dan 280 interactieve opstellingen.
Hoofdbedoeling is om wetenschap
en technologie ‘spelenderwijs’
dichter bij de mens te brengen.
Tot einde augustus loopt de tentoonstelling ‘Lang zal je leven’, een
thematentoonstelling over levenskwaliteit, ontdek je hoe gezond je
bent en hoe goed je je in je vel
voelt. Wat zijn de capaciteiten van

je lichaam en je geest, en hoe hou
je ze zo lang mogelijk op peil?
Tijdens de vakantie heeft Technopolis
leuke shows, verrassende demo’s en
workshops op het programma.
Vanaf 13 juni zijn de allerkleinsten
er van harte welkom: het Kinderdoe-centrum van Technopolis is er
voor kinderen van 4 tot 8 jaar!
Met je lidkaart betaal je gedurende
juli en augustus € 7,50 i.p.v. € 8,90
(volwassenen) en € 4,40 i.p.v. € 6,40
(3- tot 11-jarigen). Gratis voor
kinderen jonger dan drie.
Technopolis (aan afrit MechelenZuid van de E19) is deze zomer alle
dagen open van 9.30 tot 17 uur.
Info: www.technopolis.be.

ODEGAND
15 september vanaf 14 uur
Met vijf edities is OdeGand al een
klassieker geworden: de culturele
seizoensopener van het Festival van
Vlaanderen-Gent brengt muziek uit
de hele wereld en gaat voor anker
aan de Gentse kades. Met één van
de vele bootjes die klaarliggen voor
OdeGand scheep je in op een reis
tussen prachtige gevels en intrigerende klanken, op weg naar tientallen concertlocaties. Laat je onderdompelen in volkse gezangen,
heerlijke klassiek, opzwepende
Afrikaanse beats en nog veel meer!
Plan die dag geen vroege thuiskomst
want ook het spektakel 's avonds
op de Graslei - met spetterend
vuurwerk - zal je niet willen missen.
Het volledige programma vind je
vanaf half augustus op www.odegand.be of www.festival.be/gent.
Voor de ticketverkoop kan je vanaf
half mei via www.uitbureau.be of
070 77 00 00. Als lid van de
Gezinsbond betaal je in voorverkoop
€ 10,00 i.p.v. € 17,00 aan de kassa.
Kinderen tot en met 14 jaar, vergezeld door hun ouders: gratis mits
vooraf in te schrijven.

ZOMERHAPPENING IN DE
PLANTENTUIN VAN MEISE
Van 1 tot 3 juni
Zomerhappening te Meise, waar één
van de grootste plantentuinen ter
wereld met het kasteel van Bouchout
op zich al een bezoek overwaard
zijn. Er komt een kunstenaarspad,
met kunstvoorwerpen die met ‘tuinen’ gelinkt zijn, en een actieve en
kindgerichte expo rond insecten en
bijen. Als lid betaal je voor één
persoon (€ 8,00) en mag de tweede
persoon gratis mee, net als kinderen
onder de 12 jaar.
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KUIFJE
DE ZONNETEMPEL
vanaf 5 juli 2007 te Oostende

SUSKE EN WISKE
DE SCHIMMIGE SCHURKEN
12 tot 22 juli in Capitole Gent
30 oktober tot 4 november in
Stadsschouwburg Antwerpen

Een zevenkoppige expeditie in Peru
opent een heilig Incagraf, ontvreemdt de mummie van Rascar
Capac en haalt zich daarmee de
vloek van de Zonnegod op de hals.
Deze legendarische musical speelt,
met Jelle Cleymans in de rol van
Kuifje en Karel Deruwe als kapitein
Haddock en met An Lauwereins,
Walter Baele en Dirk Lavrysen.
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 vóór
eind juni 2007, krijg je als lid van
de Gezinsbond 10% korting op de
ticketprijs en voor kinderen betaal
je € 7,00 minder per ticket, via 070
22 56 00 of aan de kassa van Het
Kursaal Oostende.

EFTELING
De Efteling is samen genieten met
het hele gezin, al 55 jaar. Genieten
van het Sprookjesbos, Droomvlucht,
PandaDroom, Fata Morgana, Python,
Piraña, Bobbaan, Pegasus en de
wervelende nieuwe Efteling parkshow TiTaTovenaar! Samen verbazen
en verwonderen, schrikken, lachen,
gillen, gieren, brullen. Nieuwste
attractie dit seizoen is De Vliegende
Hollander waarin de vloek die over
dit eeuwenoude schip rust, tot
leven komt.
Je betaalt heel het seizoen 2007 op
vertoon van je lidkaart € 22,50
(i.p.v. € 26,00 laagseizoen of € 28,00
in hoogseizoen) aan de kassa van de
Efteling (nu open van 10 tot 18 u).

MEMORIAL VAN DAMME
vrijdag 14 september
Koning Boudewijnstadion
Kom je ook mee naar het gezelligste
top-atletiekfeest ter wereld? Want
zo kun je de Memorial Van Damme
zeker omschrijven. En met ‘wereldklasse van bij ons’ als Tia Hellebaut
en Kim Gevaert wordt dit feest
extra aantrekkelijk.
Als lid kan je er goedkoper bij zijn
door een bonnetje in De Bond vóór
15 juni 2007 op te sturen (of via
www.gezinsbond.be door te mailen).
€ 22,50 i.p.v. € 30,00 voor Tribune 2
€ 12,50 i.p.v. € 20,00 voor Tribune 4

HIDRODOE, DE WONDERE
WERELD VAN WATER
Tijdens juli en augustus 2007
Het interactief waterDOEcentrum
in de bossen van Herentals, maak je
een adembenemende reis door de
wereld van het water. In de Waterwereld kan je een waterstofraket
lanceren, reuzenzeepbellen toveren,
een gigantische draaikolk maken,
waterdammen bouwen,... . In de
Watermaker toont een 3D-film jou
hoe drinkwater wordt gemaakt.
Buiten in de Blauwe Watertuin’ staan
nog meer fantastische experimenten
op jou te wachten zoals het pompenspel, de waterparaplu, de springfontein, de hydraulische lift...
Van Hidrodoe kan je dus spelend
genieten en alles over het water
leren, bij goed en slecht weer.
Hidrodoe kan je dagelijks bezoeken
van 9.30 tot 17 u (behalve woensdag
en zaterdag) in Haanheuvel 7,
Herentals. Meer info op www.hidrodoe.be, info@hidrodoe.be of
0800-90 300. Op vertoon van je lidkaart van de Gezinsbond € 2,00
korting op het individueel tarief.
• Volwassenen betalen € 5,50 i.p.v.
€ 7,50.
• Kinderen (3 t/m 12 jaar) € 3,50
i.p.v. € 5,50.
• Kinderen onder de 3 jaar mogen
gratis mee.

VAKANTIEVLINDERS
Voor de derde keer zullen we deze
zomer een mooie reeks VakantieVlinders voor je in de etalagekast
zetten: mooie, leuke, waardevolle
of spannende uitstapjes met het
hele gezin. Deze komen aan bod in
een VakantieVlinderkatern in De
Bond van 29 juni. Maar gaandeweg
zal je op www.gezinsbond.be één
voor één deze VakantieVlindertjes
zien aangefladderd komen.

Is een spiksplinternieuw avontuur
voor jong en oud, vol spanning,
humor en natuurlijk heel wat feestelijke liedjes gezongen door de
originele musicalcast. In dit vurige
verhaal ontvoert een schurkige
bende Schanulleke. Trakteer jezelf
op een zotte rollercoasterrit waarin
Wiske alles doet om Schannulleke te
redden en waarin Suske zijn Wiske
nooit in de steek laat. Samen krijgen
ze hulp van het onuitputtelijke verstand van Lambik en de kracht van
Jerom. En wie aan haar kinderen
raakt, krijgt het aan de “stok” met
een wel erg kwaaie Tante Sidonia!
Bij vermelding van je lidnummer heb
je, via 077 37 38 39 of aan de kassa,
15 % korting op prijzen van € 28,00
(volwassenen) of € 18,00 (kinderen
t.e.m. 12 jaar) plus € 3,00 reservatiekosten en ev. verzendingskosten.

Meer info vind je op
www.gezinsbond.be
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
Erfrecht, deel 2
Het erfrecht van de langstlevende echtgeno(o)t(e).
De wetgever laste in 1981 (!) een wettelijk erfrecht in voor de
langstlevende echtgeno(o)t(e). Het betreft een erfrecht dat
niet gebaseerd is op bloedverwantschap, doch louter gebaseerd
is op het bestaan van een geldige huwelijksband.
Dus: wie niet gehuwd is, erft niet automatisch van de partner.
Er dient steeds een testament opgemaakt te worden, waarbij
rekening dient gehouden te worden met de reservataire erfgenamen, in het bijzonder de bloedverwanten in de rechte
lijn (kinderen, en bij gebreke aan kinderen de (groot)ouders).
Dus: wie betrokken is in een (v)echtscheidingsprocedure (die
in de nabije toekomst zal verdwijnen) erft nog van elkaar. Je
kan wel een ontervend testament maken na 6 maanden feitelijke scheiding (apart wettelijk verblijf).
Doelstelling?
De ‘barbaarse’ tragedie’s
waarbij de langstlevende echtgeno(o)t(e) door de kinderen
uit de gezinswoning werd verdreven, dienden definitief te
verdwijnen. Het wettelijk erfrecht van de langstlevende
echtgeno(o)t(e) is een erfrecht
in vruchtgebruik. De langstlevende echtgeno(o)t(e)
bekomt het vruchtgebruik
over de ganse nalatenschap
van de eerststervende. Dit is
ongeacht het huwelijkscontract
een volledig vruchtgebruik:
over de helft van het gemeenschappelijk vermogen en over
de eigen goederen.

een juridisch moeilijker beeld inzake erfrecht van de langstlevende echtgeno(o)t(e). Vaak moet ik personen het advies
geven om niet te huwen, net omwille van het erfrecht van de
langstlevende echtgeno(o)t (e).
Ik verklaar mij nader
Twee personen van middelbare leeftijd wensen te huwen omdat
de vrouw dan bij overlijden van de man een grotere aanspraak
op pensioen zou kunnen laten gelden. Verder wensen partijen
geen aanspraak te maken op de eigen goederen van de andere,
om de kinderen geen stokken in de wielen te steken. Beide
personen beschikken over een eigen woning en het is de
bedoeling om in de woning van de man te wonen en de
woning van de vrouw te verhuren.

Op het eerste gezicht lijken de doelstellingen van de partijen
nobel: de kinderen lijden geen
verlies door toekenning van
hogere pensioenrechten aan
hun stiefmoeder, gezien dit
niet in de nalatenschap valt.
Het erfrecht (vruchtgebruik
over de ganse nalatenschap)
verhindert echter deze doelSOCIAAL-JURIDISCHE DIENST
stelling. De wetgever heeft
in 2003 een wettelijke regeDe sociaal-juridische dienst van het gewest Brugge
ling uitgewerkt zodat partijen
is gratis voor de leden en wordt verzorgd
die opnieuw huwen en kindedoor advocaat Mieke Listhaeghe.
ren hebben uit een vorige
Elke 2de en 4de donderdag van 18 u tot 20 u.
relatie, vooraf in een huwein het O.C.M.W.-centrum ‘Van Zuylen’,
lijkscontract hun aanspraken
Geralaan te Sint-Kruis.
kunnen regelen in de nalatenschap doch niet voor … het
U kunt er terecht voor richtinggevend advies omtrent
vruchtgebruik op de gezinssociaal-juridische zaken zoals o.a. rechten en plichten
woning. Deze wet is blijkbaar
gehuwden, samenwonenden, jongeren, echtscheiding,
consumentenrecht, huurcontract, burenruzie, adoptie,
Reservatair?
enkel werkbaar voor vermoerfenis maar ook over sociale zekerheid, studiebeurzen,
Een persoon beschikt in
gende personen, en onwerkcontracten, enz...
principe vrij over zijn nalatenbaar voor een modaal gezin,
schap en kan ondanks het feit
waar de gezinswoning het
Deze dienstverlening kan enkel op vertoon van uw lidkaart!
dat hij/zij gehuwd is en/of
voornaamste vermogensHet O.C.M.W.-centrum is te bereiken via de Damse
kinderen heeft een testament
aspect is.
Vaart (kant St.-Kruis), 2de straat rechts, daarna eerste
opstellen. De langstlevende
straat links. Het O.C.M.W.-gebouw ligt aan de linkerkant
echtgenoot vormt samen met
Besluit
van de straat nabij het voetbalterrein op het einde. Opgelet:
de kinderen en -bij gebreke
Het wettelijk erfrecht van de
Wegens verbouwingswerken aan het rusthuis bevindt de
aan kinderen- de (groot)langstlevende echtgeno(o)t(e)
nieuwe hoofdingang zich op het einde van de eerste zijstraat
ouders de zogenaamde
heeft nobele doelstellingen,
vlak voor het gebouw. Dit is nabij de grote vergaderzaal,
“reservatairen”, die altijd
doch dient aangepast te
waar de dienstverlening plaatsvindt. U kunt uw voertuig in
erven. De wet voorziet een
worden op de actuele samende Geralaan parkeren of op de parking van het voetbalterrein,
specifiek erfdeel voor de
levingsvormen. De wetgever
voor uw fiets is er parking voorzien in de zijstraat vlak voor
langstlevende echtgeno(o)t
heeft de langstlevende echthet gebouw.
(e) dit is minimaal een vruchtgeno(o)t (e) nog een financieel
De sociaal-juridische dienst Brussel
gebruik op de helft van de
steuntje gegeven : sinds
is te bereiken op 02 507 88 66
nalatenschap of het vruchtjanuari 2007 dient de langstgebruik op de gezinswoning
levende echtgeno(o)t (e) geen
en op het daarin aanwezige huisraad. M.a.w. de langstlevende
successierechten meer te betalen op het vruchtgebruik over de
echtgeno(o)t (e) kan nooit uit de gezinswoning ‘verdreven’
helft van de gezinswoning (bij een gemeenschapsstelsel).
worden, wat ook de voornaamste doelstelling was van de
Mieke Listhaeghe
wetgever in 1981.
Advocaat (www.mieke-listhaeghe.be)
Sociaal - Juridische Dienst Gezinsbond Gewest Brugge
Praktisch probleem
Het wettelijk erfrecht van de langstlevende echtgeno(o)t(e) stelt
weinig of geen problemen bij gezinnen waar de samenstelling
door echtscheiding/overlijden + opeenvolgend nieuw huwelijk
Opgelet: Vakantieregeling! Tijdens de zomervakantie is er enkel
niet ‘verbroken’ wordt. De ‘hersamengesteld’ gezinnen vormen
een zitdag op donderdag 12 juli en op donderdag 23 augustus.
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BIJ DE AUTORIJSCHOLEN
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Rijschool Secura Brugge
Hoogstraat 15 • 8000 Brugge • tel. 050 33 59 70
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GEMEENTEPLEIN 2 • MAJ. WOODSTRAAT 4-6-8 • OOSTKAMP • TEL. 050/82 23 17
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SOLSTIES
dieet- & natuurvoeding

Mijn Lindberg-bril
is onverwoestbaar,
titanium-sterk!

bloesemremedies & boomoliën
voedingssupplementen
voordrachten & cursussen

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

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

