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BONNENBOEK 2008
IN EEN
NIEUW KLEEDJE!
Met nog meer
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Nu met handige
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spaarkaartvoordelen!
Weldra in uw
brievenbus samen
met de lidkaart 2008.
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Dit is mijn laatste voorwoord als voorzitter van het gewest Brugge. Ik heb na rijp
beraad besloten de fakkel door te geven aan een opvolger die zal verkozen worden
in de schoot van het gewest in de loop van de maand november 2007.
Gedurende 30 jaar heb ik mij ingezet voor de Gezinsbond en verschillende functies
bekleed gaande van lokaal bestuurslid, voorzitter van de afdeling Beernem, lid van
de algemene vergaderingen van gewest, provincie, nationaal, provinciaal rekeningscommissaris, nationaal rekeningscommissaris, voorzitter van het college van nationale
rekeningscommissarissen. Ik heb al die mandaten met hart en ziel vervuld in de loop
van de voorbije 30 jaar. Ik heb altijd oog gehad voor de reële belangen van het
gezin en heb altijd in dit verband onze Vlaamse waarden verdedigd. De eigenheid
van onze gezinnen en de ontplooiing van onze gezinnen vanuit die eigenheid heb ik
altijd hoog in het vaandel gedragen. Het gezin is en blijft de hoeksteen van onze
samenleving. Het gezin is de enige plaats waar we ons veilig moeten kunnen terugtrekken in eigen vertrouwde zelf uitgebouwde kring. Ik zal daar altijd blijven voor
ijveren en mij er altijd voor inzetten dat we onze Vlaamse eigenheid en waarden
nooit moeten opgeven. Hier kan niet aan getornd worden. Vanuit die filosofie heb
ik mij gedurende de 30 verstreken jaren ingezet.
Ik hoop en ik ben er ook van overtuigd dat mijn opvolger die waarden zal blijven
verdedigen, hij zal uiteraard zijn eigen accenten moeten leggen. Ik ben er ook van
overtuigd dat de algemene vergadering van het gewest de juiste en goede voorzitter
zal verkiezen.
Ik blik zelf tevreden terug op die 30 jaar, ik heb met mijn diverse ploegen mooi werk
kunnen verrichten en ben fier en dankbaar dat ik met zoveel prachtige mensen van
bestuursleden heb mogen samenwerken. Een beweging als de Gezinsbond leiden is
teamwerk, kan nooit het werk zijn van een enkeling. Ik heb mij altijd ingezet met
mijn eigen skills, met mijn gaven en gebreken en ik heb altijd mijn ploegen geleid
onder het motto dat de gaven van de ene de gebreken kunnen dekken van de andere, dit is de kern van het teamwerk.
Ik wens mijn opvolgers in mijn verschillende mandaten, gewestelijk, provinciaal en
nationaal alle succes toe en vooral eerlijk gezond verstand.

19 Ontspanningspagina
20 Nieuw aangesloten
handelaars
21 Lidkaart-meer-waard
24 Juridisch-praktisch

Leve de Gezinsbond
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

Assebroek
8310

Barbez Yola
Kon. Boudewijnlaan 31
050 35 49 14

De Smet-Meulemeester
Jagerspad 13
050 35 92 69

Beernem
8730

Janssens Alain
Goethals Myriam
Schooldreef 40
Hooiestraat 35
0499 59 11 07
050 78 12 18
beernem@gezinsbondgewestbrugge.be

Brugge
8000

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

SECRETARIS
(ADMINISTRATIE)
Verlinde Georges
Kleine Kerkhofstraat 93
050 35 75 75
georges.verlinde@versatel.be
Goethals Myriam
Hooiestraat 35
050 78 12 18

KINDEROPPAS

GSM/NMBS-PASSEN

Hoirelbeke-Bossuyt
Prins Alexanderstraat
050 35 36 15

Huyghe
Mispelaar 11
050 35 68 04

KORTINGSKAART
GROOT GEZIN
Huyghe
Mispelaar 11
050 35 68 04

Goethals Myriam
Hooiestraat 35
050 78 12 18

Verbaeys Eva
Stationsplein 9
050 55 11 18

Bruyninckx Bart
Hooiestraat 35
0497 23 45 56

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

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
Vandenbroecke Maria
Brugsesteenweg 132
050 33 77 29

Sierens Marleen
Eninkstraat 24
050 82 51 30

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

Baert Lucien
Eninkstraat 12
050 82 47 47

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

Roelens Mieke
Hagebos 9
050 38 67 91

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

Decloedt Rita
Veeweide 87
050 39 60 31

Sofie verhelst
Zuidstraat

Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53

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 4
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

november | december | januari • Nr. 120

BONDSKLAPPER

MET DE GEZINSBOND NAAR
“WINTER IN BELLEWAERDE PARK”
Zaterdag 29 of zondag 30 december 2007
Met niet te missen voorwaarden! Kaarten te verkrijgen alleen in voorverkoop!

Ook in de kerstvakantie is Bellewaerde Park gewoon
open. Nu ja, gewoon! Tijdens de koudste dagen van het
jaar maken we het in Bellewaerde Park extra gezellig
voor jou en je familie. Tal van kerstbomen, feeëriek
twinkelende lichtjes en sfeervolle animatie voor jong en
oud. Geniet van de gezellige kerstsfeer en de winterse
taferelen en maak er samen een geweldig feest van!
Smul van allerlei lekkernijen aan de gezellige chalets.
Leef jullie helemaal uit op meer dan 20 van onze leukste
attracties in een winterkleedje en op de gratis extra
winterattracties voor de hele familie, zoals een unieke
4D-film, een schaatspiste en een fantastische circusvoorstelling. Allemaal inbegrepen in de prijs, zelfs de
schaatsen! Oh dennenboom, oh dennenboom … wat is
Bellewaerde Park in de winter wonderschoon!
Leden van de Gezinsbond kunnen dit mee beleven op
• Zaterdag 29 december 2007 van 11 tot 21 uur (Nocturne)
• Zondag 30 december 2007 van 11 tot 18 uur

Kaarten bestellen kan door:
• een mail te sturen aan bellewaerde@gezinsbond.be
met vermelding van: Bestelling kaarten Bellewaerde,
datum van bezoek (29 of 30 december ’07), het aantal
gewenste kaarten (aantal betalende + aantal gratis
kaarten voor kinderen kleiner dan 1m) en jullie naam,
adres en lidnummer!! (wij controleren de lidnummers)
• of onderstaande inschrijvingsstrook in te vullen en op
te sturen naar Jean-Pierre Landerwyn, Boezingestraat
71, 8920 Langemark-Poelkapelle.
De bestelling is pas definitief nadat u het verschuldigde
bedrag (= aantal kaarten x € 12,50) gestort hebt op rek.
738-0052476-21 van Gezinsbond West-Vlaanderen.
Kaarten kunnen besteld worden tot 20 december!
De betaalde kaarten zullen klaar liggen aan de kassa!
Lid worden kan via www.gezinsbond.be of 02 507 88 88.

INSCHRIJVINGSSTROOK
WINTERBELLEWAERDE

Leden van de Gezinsbond kunnen kaarten bestellen aan
€ 12,50 p.p. (i.p.v. € 19,00 voor volwassenen en € 15,00
voor kinderen tot 1m40). Kinderen kleiner dan 1 m zijn
gratis (menu niet inbegrepen).

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

Adres

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

Lidnummer

✁

Maar dat is nog niet alles! Voor deze prijs krijg je:
• Onbeperkte toegang tot alle attracties van Winter
Bellewaerde Park met heel wat zaken naast de gewone
attracties vb. de schaatspiste.
• Exclusieve circusshow voor de leden van de
Gezinsbond.
• Hamburgermenu bestaande uit een medium softdrink
(30 cl), een medium friet en een hamburger te
verkrijgen in één van de restaurants in het park.
• Gratis gadget voor elk lid van de Gezinsbond.
Een niet te missen aanbod dus!

Naam

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

Aantal personen (aan 12,50 p.p.)

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

Aantal kinderen -1 meter (gratis)

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

Datum:

❒ 29 december 2007 ❒ 30 december 2007

schrijft € ....................... over op rekeningnummer
738-0052476-21 van Gezinsbond West-Vlaanderen.
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NIEUW VANAF 2008
REDUCTIEKAART WORDT
‘KORTINGSKAART GROOT GEZIN’
De Gezinsbond wordt terecht nog steeds verbonden
met de korting voor het openbare vervoer die gezinnen
met minstens drie kinderen tot op vandaag krijgen. Al
decennialang reikt de Gezinsbond hiervoor aan haar
leden de groene papieren “Reductiekaart” uit. Deze
aloude Reductiekaart wordt nu vernieuwd en omgedoopt tot KORTINGSKAART en biedt heel wat voordelen:
makkelijk bankkaartformaat, stevig geplastificeerd, de
logo’s van de vervoersmaatschappijen waarbij u recht
heeft op korting, 2 nieuwe kaarttypes voor de jongeren
die niet meer jaarlijks vernieuwd hoeven te worden
(één die geldig is van 6 tot 12 jaar en één van 12-18
jaar),… .

Nieuw vanaf 2008
Voorheen reductiekaart nu “Kortingskaart groot gezin”.
De gekende ‘Reductiekaart’ veranderde van naam,
kreeg een nieuwe look en werd opgedeeld in 4. Ook de
looptijd van de kortingskaart is gewijzigd.

Er zullen vier kaarttypes in omloop zijn
• Kinderen van 6-12 jaar
kaart is geldig vanaf de aanvraag tot 31/12 van het
jaar dat ze 12 worden. Voor kinderen jonger dan 6
jaar kan ook een kaart worden aangevraagd, geldig
vanaf de aanvraag tot 31/12 van het jaar dat ze 6
worden.
• Kinderen van 12-18 jaar:
kaart is geldig vanaf de aanvraag tot 31/12 van het
jaar dat ze 18 worden.
• Ouders levenslang recht:
telkens voor een vaste periode van 5 jaar. Momenteel
geldig tot 2010.
• Tijdelijke jaarkaart voor 18-plussers en voor partners
zonder 3 eigen kinderen:
één jaar en telkens geldig tot 31.12. Voor 18-plussers
(geboren vóór 1990) is nog steeds een schoolattest
vereist.

Voorwaarden voor toekenning
• De korting wordt verleend aan gezinnen die in België
verblijven, minimum drie kinderen hebben jonger dan
25 jaar en die recht geven op kinderbijslag, en aan
hun ouders.
• Een kind dat definitief als persoon met een handicap
van ten minste 66% erkend is, telt per definitie voor
twee.
• De ouder die ten minste drie eigen kinderen gehad
heeft, krijgt levenslang recht op de korting.
• Alle andere ouders of partners en hun kinderen
behouden tijdelijk de korting zolang het op die
manier samengesteld gezin ten minste één kind telt
dat recht geeft op kinderbijslag.
• Gescheiden ouders: de ouders die levenslang het recht
op de korting hadden, behouden dat recht. De
kinderen hebben recht op de korting onder de gewone
voorwaarden.
• Nieuw samengestelde gezinnen: als het nieuwe gezin

ten minste drie kinderen heeft die aan de gestelde
voorwaarden voldoen, hebben de kinderen recht op
de korting. Naargelang het aantal eigen kinderen,
hebben de ouders het recht op een jaarkaart of een
kaart voor het leven.
• De attesten van het gemeentebestuur en van de
kinderbijslagkas voor 18-plussers mogen niet ouder
zijn dan drie maanden, te rekenen vanaf de aanvraagdatum.
• Ouderkaarten geldig tot 2010: nu vernieuwen op
vraag van NMBS, DE LIJN en de TEC tegen een
verminderd tarief van € 2,00
• Gezinsleden die in de loop van het jaar het recht op
de korting verliezen, mogen de kaart nog behouden
tot 31 december van het lopende geldigheidsjaar.

Prijs van de kortingskaarten
• per gezin, ongeacht hoeveel kaarten er aangevraagd
worden: € 6,00
• vernieuwing van ouderkaarten geldig tot 2010: € 2,00
• afl evering van een duplicaat: € 2,00
De kaart is geldig bij de NMBS, de LIJN en de TEC.
Voor verkooppunten: zie pagina 2 in deze Bondsklapper
en meer details in de afdelingspagina’s.

VERKOOPPUNTEN
KORTINGSKAART GROOT GEZIN
• Assebroek: Huyghe, Mispelaar 11, 050 35 68 04
• Beernem: Bart Bruyninckx, Hooiestraat 35, 0497 23 45 56
• Brugge: Naeyaert Ludo, Leopold II-laan 20, 050 34 54 85
• Hertsberge: L. Declerq, Proostdijstraat 131, 050 27 98 83
• Koolkerke: Maria Vandenbroecke, Brugsesteenweg 132,
050 33 77 29
• Loppem: Lucien Baert, Eninkstraat 12, 050 82 47 47
• Moerkerke: Rita Lameire, Nieuwdorpstraat 34, 050 50 04 84
• Damme: Dirk Grootaert, Rakettestraat 20, 050 50 00 08
• Oedelem: Maurice Tant, Den Akker 8, 050 78 99 86
• Oostkamp: Walter De Lameilleure, Everaertstraat 24,
050 82 37 32
• Sijsele: M. Poelman, Oedelemsesteenweg 38, 050 35 66 96
• Snellegem: Maria Verlinde, Bosweg 18, 050 81 20 62
• Varsenare: Gilbert Dendooven, Gistelsesteenweg 132,
050 38 61 02
• St.-Andries: Boone Geert, Eikvarenstraat 10, 0495 32 52 16
(enkel maa. 19.00 uur -20.00 uur)
• St.-Joris: Christine Deman, Vijverstraat 11, 050 78 16 58
• St.-Kruis: Brieversweg 328, 050 35 55 99
• St.-Michiels: Decloedt Rita, Veeweide 87, 050 39 60 31
• Waardamme: Sofie Verhelst, Zuidstraat 4, 050 27 92 53
• Zedelgem: Ryheul Robert, Berkenhagestraat 16, 050 20 99 39
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Krijg jij ook de kriebels van musea?

KROKUSKRIEBELS
TIJDENS DE KROKUSVAKANTIE 2008
van 2 februari tot en met 10 februari

De vierde editie van Krokuskriebels, het museumproject
van de Gezinsbond, staat in de startblokken.
Krokuskriebels wil ouders en grootouders met (klein)kinderen tussen 3 en 12 jaar stimuleren om vaker
naar het museum te gaan. Een museum
bezoeken is best aangenaam en interessant.
Je komt met verschillende (verrassende)
facetten van kunst en cultuur in contact.
Je leert kunst kennen en waarderen.
Ouders en grootouders vervullen hierbij
een onschatbare rol.
De musea maken er werk van om gezinnen tijdens de krokusvakantie 2008 echt
in de watten te leggen. Naast een
gezinsvriendelijk onthaal, werken zij ter
gelegenheid van Krokuskriebels een
apart project uit. In een aantal musea
wacht je een leuke attentie.

van 50 % en kinderen onder de twaalf kunnen zelfs
gratis binnen. Deze korting geldt op de toegangsprijs
en/of de aangeboden krokuskriebelactiviteiten.
Wil je meer weten over Krokuskriebels neem dan
contact op met Hilde Marichal, coördinator
Krokuskriebels, via 02 507 88 94 (dinsdag en
donderdag) of krokuskriebels@gezinsbond.be

Deelnemers omgeving Brugge
• Blankenberge: Zuivelmuseum
• Brugge: Bruggemuseum, Musea Brugge,
Memling in Sint-Jan Hospitaalmuseum
• Knokke-Heist: Sincfala, Museum van de
Zwinstreek
• Koksijde: Abdijmuseum Ten Duinen
• Oostende: Fort Napoleon, Oostends
Historisch Museum ”De Plate”,
Ensorhuis, PMMK.

Tijdens de krokusvakantie 2008 kunnen
leden van de Gezinsbond terecht in een
tachtigtal musea in Vlaanderen en Brussel. Leden van de
Bond krijgen op vertoon van hun lidkaart een korting

EEN NIEUWE SERVICE AAN DE LEDEN
NAAR KINEPOLIS MET KORTING
OP DE GEZINSSPAARKAART
Nieuw vanaf 1 september 2007 • 20% korting op de gezinsspaarkaart

Het volledige aankoopbedrag (zonder korting) van €
7,50 voor één cheque wordt betaald aan de afgevaardigde. De korting wordt met de terminal op de spaarkaart geplaatst. Een bioscoopcheque kan je omruilen
voor een bioscoopticket, ongeacht de prijs van dit ticket.
Ze zijn geldig voor een film naar keuze, ook voor lange
of digitale films. Ze zijn niet geldig voor speciale events
of avant-premières. De cheques zijn één jaar geldig en
worden niet teruggenomen.
Hoe wordt er bij Kinepolis omgeruild?
Aan de bemande kassa’s van de bioscopen kan je de
cheque ruilen voor een film naar keuze. Je krijgt via de
computer een plaats (nummer zetel) in de bioscoop toegewezen. Aan de automaat in de bioscoop kan je met
je cheque zelf een film en plaats kiezen. Kinepolis
voorziet in de toekomst ook de mogelijkheid om via
online ticketing, van thuis uit met je computer, met de
cheque een film en plaats in de bioscoop naar keuze te
kiezen.

Verkooppunten
• Assebroek: Huyghe Greta, Mispelaar 11, 050 35 68 04
• Beernem: Eva Verbaeys, Stationsplein 9, 050 55 11 18
• Brugge: Regine Wyseure, K. de Stoutelaan, 63 050 31 12 81
• Herstberge: Stefanie Costenoble, Kerkplein 1A, 050 27 68 33
• Loppem: Marleen Sierens, Eninkstraat 24, 050 82 51 30
• Moerkerke: Chris Caus, Van Praetstraat 5, 050 50 11 55
• Oedelem: Christine Tallir, Zandgrachtstraat 21, 050 78 09 32
• Oostkamp: Walter De Lameillieure, Everaertstr. 24, 050 82 37 32
• St.-Andries: Ann Schalembier, Olympialaan, 17 050 38 91 09
• St.-Joris: Paul Bruggeman, Galgeveld 39, 050 79 13 78
• St.-Kruis: Cherlet-Catrysse, Brieversweg 328, 050 35 55 99
• St.-Michiels: J-P. Dierickx-Decloedt, Veeweide 87, 050 39 60 31
• Varsenare: Gilbert Dendooven, Gistelsestw. 132, 050 38 61 02
• Waardamme: Sofie Verhelst, Zuidstraat 4, 050 27 92 53
• Zedelgem: Hilde Declerck, Berhenhagestraat 66, 050 24 03 97
Nog meer verkooppunten via
• www.gezinsbondgewestbrugge.be
• www.gezinsbond.be.
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ACTIVITEITEN
I.S.M. DE GEZINSBOND

WANDELZOEKTOCHT BRUGGE
zondag 25 november

Op zondag 25 november organiseert de West-Vlaamse
Cunina werkgroep een zoektocht in het historische hart
van Brugge. Tussen 13u en 16u kan je van start gaan
vanuit het Meersenhuis, Oostmeers 3. Deze locatie is op
wandelafstand gelegen vanaf het station.
Tijdens een ongeveer 2 uur durende wandeltocht krijg je
een aantal fotovragen voorgeschoteld, wordt de kennis
van het historische Brugge getest en moet je ook op
zoek gaan naar Cunina-aanwezigheid bij bepaalde
handelaars. Een aantal weetjes vragen over de organisatie
Cunina vervolledigen het plaatje. Bij aankomst kan je
in het meersenhuis genieten van een natje en een
droogje. De binnengebrachte resultaten worden onmiddellijk gecontroleerd, bij een goede score krijg je meteen
een attentie.
Leden van de Gezinsbond betalen op vertoon van hun
lidkaart slechts € 3,00 i.p.v. € 5,00 per deelnameformulier.
Cunina is een Vlaamse NGO die zich bezighoud met
gepersonaliseerde, financiële adopties van zeer arme
kinderen. Een peetouder betaalt hiervoor maandelijks
een bedrag (€ 30,00) bestemd voor de studies van het
kind. Het verschil met andere grote organisaties met
"petekinderen" is dat de peetouder een zeer persoonlijke
band kan ontwikkelen met zijn eigen petekindje. Hij
correspondeert rechtstreeks met het kind en kan op die
manier ook beter weten wat de situatie van zijn petekind is.

29° DAG
VAN DE
NATUUR
zaterdag 17 &
zondag 18 november 2007

Duizenden vrijwilligers steken in heel West-Vlaanderen
de handen uit de mouwen om iedereen te laten kennismaken met het actief natuurbeheer en worden binnen
de Gezinsbond heel wat geboortebossen aangeplant!
Meer dan 80 activiteiten verspreid over 64 gemeenten
zullen aantonen dat de natuur ook onze zorg verdient!
Tal van unieke projecten verwachten een helpende
hand. Een breed gamma, gaande van het aanplanten
van houtkanten of knotten van knotwilgen, over
duinenherstel tot de aanplant van geboortebomen, …
Kortom, het actief natuurbeheer van de vele vrijwilligers
helpt de verscheidenheid van planten en dieren in de
natuur en de steden te behouden, te herstellen én te
bevorderen. Want die natuur, die komt er niet zomaar
… En voor iedere West-Vlaming is de natuur ook
belangrijk om er te wandelen, te fietsen, tot rust te
komen en te genieten!
Een overzicht van alle activiteiten vindt u terug op
www.west-vlaanderen.be/dagvandenatuur.
In West-Vlaanderen worden alle activiteiten georganiseerd samen met

Alle info:
Lucien Van Zandweghe, 050 36 01 01 of bij Filip Deparck,
werkgroepw-vl@cunina.org.
Organisatie i.s.m. Gezinsbond.

Bezoek ook
www.gezinsbondgewestbrugge.be
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GOSA
GEWEST BRUGGE

Midweek in de ‘Bosberg’ 2008
Nieuw! Weekend voor 10-12 jarigen!
Gezinsbond: crefi West-Vlaanderen
Domein Hoogveld te Veldegem
Vrijdag 23 november
t.e.m. zondag 25 november 2007

Stel je even het volgende voor…
Tante Irene en grootmoe Elodie organiseren het jaarlijks
familiefeest. Werkelijk iedereen van de familie is
present: alle ooms, tantes, zonen, dochters, kinderen,
kleinkinderen, … zijn van de partij. Naar goede
gewoonte gaat dit familiefeest door in het hotelletje
‘De Zonnegloed’. Het liefst zou je zijn thuis gebleven,
maar daar komt niets van in huis… De ellende begint
al bij het aankomen in het hotel. ‘Ach, kijk eens hier,
onze Pieter… Wat ben jij groot geworden, zeg!!’
Terwijl grootmoe Elodie dat zegt, geeft ze je een aantal
dikke kussen en een stevige knuffel. ‘En jongen, heb je
wel goed je best gedaan op school? Want het is
belangrijk dat je goede resultaten haalt…’ Het vervolg
van de zin hoor je al niet meer, want ondertussen zijn
de kirrende nichtjes van een jaar of vier aan het ruziën
om wie het grootst is… Het belooft weer een heel
plezant weekend te worden… Oh, wat haat jij die
familiefeestjes…
Toch zijn niet alle familiefeestjes of familiebijeenkomsten
even saai en vervelend… Neem nu de eigenaardige
familie Zubrovski… Ook zij plannen jaarlijks een trip
met hun familie. Vroeger was er ook heel veel volk van
de partij, maar de laatste jaren is dat aantal wat teruggelopen. Daarom nodigt de familie Zubrovski elk jaar
een aantal personen uit om met hen mee te gaan en
een exclusief weekendje mee te maken. Dit jaar gaat
het richting Hoogveld (ergens in de omgeving van
Loppem). Heb je zin om mee te gaan op een exclusief
weekend met de familie Zubrovski en kennis te maken
met hun eigen aard (en hun rare trekjes)? Kom dan
naar Hoogveld op 23 november. De familie verwacht
je…
Schrijf je snel in voor dit weekend, want de beschikbare
plaatsen zullen zo volzet zijn.
Kostprijs: € 65,00 per kind.
Inschrijven kan tijdens de kantooruren op het telefoonnummer 0476 99 14 06 of via mail westvlaanderen@
crefi.be. Geef zeker volgende zaken door bij inschrijving:
naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, lid van
de Gezinsbond (ja of neen) en emailadres. Dan sturen
we jullie zo snel mogelijk een inschrijvingsfiche en
medische fiche.

De jaarlijkse Midweek naar de Bosberg gaat door vanaf
maandag 12 mei 2008 tot vrijdag 16 mei 2008 na het
middagmaal.
Meer info in de Bondsklapper van februari 2008.

Geleid bezoek aan AZ Sint Jan
Op maandag 3 december 2007. Afspraak om 19.00 uur
in de inkomhal van het Ziekenhuis.
Inschrijven bij Mevr. Barbez-Malfroot 050 35 49 14
(aantal deelnemers is beperkt).

Blijf uit de greep van de Griep.
Het lokale Gezondheidsoverleg legt de nadruk op
vaccineren tegen de griep vooral bij senioren boven de
65 of bij risicogroepen onder de 65 jaar.

OMNI PASS – 65 +
De Nieuwe “OMNI-PASS 65 +“ van De Lijn wordt de
rechthebbenden toegestuurd voor het einde van het
werkjaar 2007.

VERKOOPPUNTEN
GSM-KAARTEN
EN NMBS-PASSEN
MET 5% KORTING
OP UW GEZINSSPAARKAART
• Assebroek: Huyghe Greta, Mispelaar 11, 050 35 68 04
• Beernem: Verbaeys Eva, Stationsplein 9, 050 55 11 18
• Brugge: Wyseure Regine, Karel de Stoutelaan 63, 050 31 12 81
• Hertsberge: Stefanie Costenoble, Kerkplein 1A, 050 27 68 33
• Loppem: Sierens Marleen, Eninkstraat 24, 050 82 51 30
• Moerkerke-Damme: Caus Chris, Van Praetstraat 5, 050 50 11 55
• Oedelem: Tallir Christine, Zandgrachtstraat 21, 050 78 09 32
• Oostkamp: De Lameillieure, Everaertstraat 24, 050 82 37 32
• Sijsele: Poelman M., Oedelemsesteenweg 38, 050 35 66 96
• St.-Andries: Schalembier Ann, Olympialaan 17, 050 38 91 09
• St.-Kruis: Cherlet Johan, Brieversweg 328, 050 35 55 99
• St.-Michiels: Decloedt Rita, Veeweide 87, 050 39 60 31
• St.-Joris: Bruggeman Paul, Galgeveld 39, 050 79 13 78
• Snellegem/Varsenare: Dendooven Gilbert, Gistelsteenweg 132,
050 38 61 02
• Waardamme: Verhelst Sofie, Zuidstraat 4, 050 27 92 53
• Zedelgem: Amelinck Hilde, Diksmuidse Heirweg 32 A, 050 20 11 59

7

8

BONDSKLAPPER

Nr. 120 • november | december | januari

KALENDER
DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

DATUM

ACTIVITEIT

07/02/2007 - 26/12/2008

Petanque

Assebroek

20/11/2007

Documentaire "Koe 80 heeft problemen" Varsenare

04/09/2007 - 04/09/2008

Badminton

Loppem

21/11/2007

Vernieuwen kortingskaarten 2008

Brugge

04/09/2007 - 24/06/2008

Badminton

Moerkerke - Damme

21/11/2007

Week van de smaak

Loppem

04/09/2007 - 24/06/2008

Omnisport

Moerkerke - Damme

22/11/2007

Grootoudernamiddag

Sint-Andries

06/09/2007 - 08/11/2007

Start to run - Loop je fit

Sint-Michiels

23/11/2007

Reisverhalen in 't Bluverke

Hertsberge

10/09/2007 - 17/12/2007

Tai Chi Chuan

Varsenare

24/11/2007

Koken voor kinderen

Varsenare

11/09/2007 - 18/12/2007

Dru Yoga

Varsenare

24/11/2007

Vernieuwen kortingskaarten 2008

Brugge

12/09/2007 - 12/12/2007

Yoga avonden te Varsenare

Varsenare

24/11/2007

Loppemse badmintonclub tornooi

Loppem

15/09/2007 - 01/11/2007

Bewegen met kleuters

Sint-Kruis

25/11/2007

Met Sinterklaas op de boot

Sijsele

18/09/2007 - 27/11/2007

Frans voor kleuters

Sint-Kruis

25/11/2007

Ledenfeest met komst van de Sint

Sint-Michiels

19/09/2007 - 24/10/2007

Kooklessen

Sint-Michiels

28/11/2007

Vernieuwen kortingskaarten 2008

Brugge

22/09/2007 - 08/12/2007

Watergewenning en kleuterzwemmen

Zedelgem

30/11/2007

Sinterklaas op bezoek

Hertsberge

16/10/2007 - 16/11/2007

Vernieuwen kortingskaarten 2008

Sint-Joris

30/11/2007 - 01/12/2007 De Sint op bezoek

Varsenare

16/10/2007 - 16/11/2007

Levering bonnenboek 2008 - Houtland

Zedelgem

30/11/2007

Sint op doorreis in Beernem

Beernem

18/10/2007 - 31/12/2007

Vernieuwen kortingskaarten 2008

Oostkamp

30/11/2007

Vernieuwen kortingskaarten 2008

Oostkamp

27/10/2007 - 28/10/2007

Neerhofdierenfestival

Gewest

01/12/2007

Vernieuwen kortingskaarten 2008

Brugge

29/10/2007

CREFI film - afdeling Brugge

Brugge

01/12/2007

Kleurwedstrijd Sinterklaas

Moerkerke - Damme

01/11/2007 - 31/12/2007

Vernieuwen kortingskaarten 2008

Beernem

02/12/2007

15 jaar "OPENDEURDAG" te Loppem

Loppem

01/11/2007 - 31/12/2007

Vernieuwen kortingskaarten 2008

Sint-Kruis

02/12/2007

Tweedehandsbeurs

Sint-Kruis

01/11/2007 - 31/12/2007

Vernieuwen kortingskaarten 2008

Zedelgem

04/12/2007 - 26/02/2008 Frans voor kleuters

Sint-Kruis

01/11/2007 - 31/12/2007

Gezocht: nieuwe bestuursleden

Zedelgem

05/12/2007

Sinterklaas kleurwedstrijd

Sint-Kruis

03/11/2007

Vernieuwen kortingskaarten 2008

Sint-Michiels

07/12/2007

Kerstverrassing

Koolkerke

03/11/2007

Vernieuwen kortingskaarten 2008

Varsenare

08/12/2007

3de gezelschapsspellennamiddag

Sint-Kruis

04/11/2007

Vernieuwen kortingskaarten 2008

Sijsele

14/12/2007

Voordracht over successie

Varsenare

05/11/2007

Tieners op vrijersvoeten

Gewest

15/12/2007

Bloemschikken

Sint-Kruis

07/11/2007

Voordracht : voetreflexologie

Assebroek

04/01/2008

CREFI film - afdeling Brugge

Brugge

09/11/2007

"Apple"-avond

Varsenare

04/01/2008

Nieuwjaarsoptocht

Sint-Joris

09/11/2007

Bietentocht te Loppem

Loppem

04/01/2008

Speelnamiddag

Sint-Kruis

10/11/2007

Vernieuwen reductiekaarten 2008

Varsenare

07/01/2008

Aerobic

Loppem

10/11/2007 - 24/11/2007

Toneel: Oscar, zwierige franse comedie Snellegem

11/01/2008

Nieuwjaarshappening

Hertsberge

11/11/2007

Gezond ontbijt

11 - 25/01/2008

Gratis computerlessen (volgeboekt)

Assebroek

11/11/2007

Bezoek Archeologisch Museum Brugge Koolkerke

11/01/2008

Dansen voor jongeren

Loppem

13/11/2007

STICORDI - kinderen & leerproblemen

Gewest

11/01/2008

Jeugddansen

Loppem

13/11/2007

Zitdag: kortingskaart groot gezin

Sint-Andries

12/01/2008

Kinderdansen

Loppem

14/11/2007

Vernieuwen kortingskaarten 2008

Assebroek

12/01/2008

Kleuterturnen

Loppem

14/11/2007

Voordracht “Tieners in huis”

Sijsele

12/01/2008

Bewegen met kleuters

Sint-Kruis

14/11/2007

Vernieuwen kortingskaarten 2008

Brugge

13/01/2008

Nieuwjaarsreceptie

Sint-Joris

15/11/2007 - 06/12/2007

De Sint komt aan huis

Assebroek

13/01/2008

Nieuwjaarswandeling

Loppem

16/11/2007

Vernieuwen kortingskaarten 2008

Assebroek

20/01/2008

Ganzenwandeling

Sint-Michiels

16/11/2007 - 16/12/2007

Een ooievaar in uw voortuin ?

Sint-Andries

20/01/2008

Gezinsvoorstelling "Eefje Donkerblauw"

Zedelgem

16/11/2007

Yoga op maandag

Snellegem

20/01/2008

Gezinsvoorstelling "Eefje donkerblauw"

Loppem

17/11/2007

Vernieuwen kortingskaarten 2008

Assebroek

22/01/2008

Voordracht: acupunctuur

Varsenare

17/11/2007

Planten van geboortebomen

Varsenare

03/02/2008

Tweedehandsbeurs

Sint-Michiels

17/11/2007

Zitdag: kortingskaart groot gezin

Sint-Andries

01/03/2008

Knutsel- en filmnamiddag voor kinderen

Hertsberge

17/11/2007

Vernieuwen kortingskaarten 2008

Koolkerke

08/03/2008

11de tweedehandsmarkt

Loppem

18/11/2007

Sinterklaas op de Brugse Reien

Brugge

22/03/2008

Paaseierenraap - afdeling Hertsberge

Hertsberge

18/11/2007

Bezoek aan de wijnbeurs te Rijsel

Sint-Andries

02/04/2008

Knutselen voor de kinderen

Sint-Michiels

18/11/2007

Geboortedreef

Zedelgem

23/04/2008

Dia-avond Brugse reitjes en Godshuizen

Sint-Michiels

18/11/2007

Kinderkoken: Pizza!

Beernem

01/05/2008

Vroeg uit de veren "dauwtrip"

Hertsberge

18/11/2007

Vernieuwen kortingskaarten 2008

Sijsele

08/06/2008

Vaderdag

Hertsberge

Sijsele
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ZITDAGEN KORTINGSKAART
GROOT GEZIN

VOET REFLEXOLOGIE
Woensdag 7 november 2007
De voetreflexologie vertrekt van het
standpunt dat organen van ons
lichaam verbonden zijn met bepaalde
gebieden van de voeten. Er is een
energetische verbinding met je
organen, beendergestel, chakra's
kortom met je ganse lichaam. Een
voetreflexologie (of voetzone massage) activeert het hele lichaam
door stimulering van drukpunten en
energiebanen op de voetzool, tenen
en andere delen van de voeten.
Hierdoor wordt het lichaam uitgenodigd om terug in evenwicht te
komen. De gevolgen van een
massage kunnen zijn: een betere
energiedoorstroming, ontspanning.
Voetzonemassage biedt een waardevolle aanvulling zowel bij alternatieve als bij reguliere therapieën.
Deze massage brengt je aandacht
letterlijk naar je voeten. Het is een
zachte maar daarom niet minder
efficiënte manier om jezelf energetisch te verkennen.
Deze voordracht vindt plaats op
woensdag 7 november om 20.00
uur in het P.C. Sparrenhof 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 bij Yola Barbez-Malfroot, 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”. De verantwoordelijke daarvoor is Mevr.
Hoirelbeke-Bossuyt, 050 35 36 16.

DE SINT AAN HUIS
De goede Sint komt aan huis op
eenvoudig verzoek, maar met de
vermelding dat men lid is van de
Gezinsbond. Bel Zwarte Piet vroeg
genoeg vooraf voor een afspraak,
050 35 41 79 na 18.00 uur.

VERNIEUWEN
LIDMAATSCHAP
GEZINSBOND
Ieder lid heeft al een brief ontvangen
om zijn lidmaatschap te vernieuwen
voor 2008. Mogen wij je er aan
herinneren dat wie niet betaalt voor
1 januari 2008 de bonnenboek en
lidkaart zelf moet komen afhalen bij
Gentil De Smet-Meulemeester, Jagerspad 13, Assebroek, 050 35 92 69.

COMPUTERLESSEN
Vrijdag 11 - 18 - 25 januari 2008
Na het succes van de vorige reeks
richten we nog een cursus in. We
willen laten kennismaken met de
computer en het internet. In samenwerking met Wijzer, Basiseducatie
Brugge en met sponsering van Telenet Foundation richten we 3 gratis
lessen in speciaal voor beginners!
U krijgt vooreerst uitleg over wat
een computer precies is, dan leren
we omgaan met muis en klavier en
daarna maken we, aan de hand van
websites over de verschillende
buurten van Brugge, kennis met
het internet.
De cursussen gaan door in Wijzer,
Collaert Mansionstraat 24, 8000
Brugge op vrijdag telkens van 13.00
uur tot 16.00 uur. Bij het ter perse
gaan vernemen we dat alles volgeboekt is voor de cursus computerlessen.

De zitdagen voor het vernieuwen
van de kortingskaart groot gezin
gaan door in het Parochiaal
Centrum, (zij-ingang) Dries, 8310
Assebroek op:
• woensdag 14 november 2007
van 19.00 tot 21.00 uur
• vrijdag 16 november 2007 van
19.00 tot 21.00 uur
• zaterdag 17 november 2007 van
14.00 tot 16.00 uur
Voor inlichtingen, 050 35 68 04
Zie ook pagina 4.

AFDELING
BEERNEM

beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be
KINDERKOKEN
Zondag 18 november 2007
om 9.30 uur
De Gezinsbond afdeling Beernem
sluit zich met het kinderkoken aan
bij de “week van de smaak” die dit
jaar Italië als thema voert. Daarom
gaan wij zelf pizza maken (en zelf
opeten ook natuurlijk) en tegelijk
er ook wat meer over te weten
komen. Deze activiteit is toegankelijk voor kinderen van Gezinsbondleden uit het 4e, 5e en 6e leerjaar.
Om 09.30 uur komen we samen in
de keuken van het St-Lutgartinstituut in de Rollebaanstraat.
Omstreeks 13.30 uur zullen de
bordjes gelekt en de afwas gedaan
zijn. Ouders die zin hebben om de
kinderen mee te begeleiden tijdens
het koken zijn welkom. De deelnameprijs bedraagt € 5,00 per
kind.
Inschrijven kan - zolang er plaats is tot en met zondag 11 november
2007 bij Bart Bruyninckx via 0497
23 45 56 of e-mail bart.lj.bruyninckx
@skynet.be. Let op, alleen de
datum van betaling geldt als
inschrijvingsdatum!
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AFDELING
BRUGGE

herionta@skynet.be
SINTERKLAAS
OP DE BRUGSE REIEN

SINTERKLAAS KOMT
BIJ U THUIS
Vrijdagavond 30 november 2007
Beste vriendjes van de Gezinsbond,
Binnenkort ben ik, samen met
Zwarte Piet, opnieuw op doorreis in
Beernem. De Gezinsbond heeft mij
gevraagd om de kinderen (en kleinkinderen) van de leden een bezoekje
te brengen. Uiteraard ben ik graag
op dit verzoek ingegaan. Tussen
18.00 uur en 21.00 uur zal ik iedereen die het wenst een bezoekje
brengen. Voor mij zijn het echter
zeer drukke dagen en daarom heb
ik aan iemand van het bestuur
gevraagd om mijn agenda bij te
houden. Wil je dat ik bij jou langskom? Vraag dan aan je mama of
papa om voor 25 november en
’s avonds nadat jij in bed ligt, te
bellen naar Alain Janssens, Schooldreef 40, 0499 59 11 07 of stuur
een e-mail naar alain.janssens@
schooldreef.be. Per gezin zal
Zwarte Piet ook € 5,00 vragen om
wat haver voor mijn paard te
kopen. Voor snoep zorgt Zwarte
Piet uiteraard zelf.
Sinterklaas

KORTINGSKAART
GROOT GEZIN!
Voor de ouders die nu een oude
reductiekaart hebben die geldig is
tot 2010, wordt tot het einde van het
jaar een gunsttarief aangeboden van
slechts € 2,52 (= incl. postzegel).
Voor alle verdere vragen, kan u mij
contacteren per telefoon 0497 23
45 56, ma - vr 17.00 uur - 21.00 uur,
we 9.00 uur - 21.00 uur of per mail
op bart.lj.bruyninckx@skynet.be.
Graag tot uw dienst!
Zie ook pagina 4.

Op zondag 18 november is het weer
zo ver, dan verwelkomen we Sinterklaas in Brugge. Traditiegetrouw
bestaat het programma uit twee
delen. Eerst is er een optocht van de
Sint en zijn gezelschap door de Brugse
straten. Iedereen die wil kan de Sint
hierbij vergezellen. We vertrekken
om 13.45 u aan de Potterierei, ter
hoogte van de Potteriekerk. De Sint
vaart via Sint-Annarei en Groene Rei
naar de Rozenhoedkaai. Op de Burg
wordt de Sint door de burgemeester
verwelkomd. Dan gaat de Sint in
een koets richting Concertgebouw.

CREFI BRUGGE
Crefi-Brugge speelt zijn films in het
Aquarius theater, de toneel- en
filmzaal van het Sint-Leocollege,
Potterierei 12. Een heuse filmzaal om
van te watertanden (parking vindt u
in de Elisabeth Zorgestraat, parking
St.-Leocollege, zijstraat Carmerstraat).
We beginnen rond 14.30 uur met een
korte uitleg van de film en eindigen
omstreeks 16.15 uur. Tijdens de pauze
wordt een drankje aangeboden.
Inkom: leden Gezinsbond € 2,00
(Let op! Enkel bij vertoning van een
geldige lidkaart en niet de spaarkaart), niet-leden € 4,00.
Vrijdag 4 januari 2008
Polar Express
(Nederlands gesproken film)
Een jongen neemt de trein richting
Noordpool. Hij vertrekt voor een
reis die hem leert dat de wonderen
in het leven nooit verdwijnen voor
hen die er vast in geloven.

Na de optocht van de Sint door
Brugge, is er een optreden van
Kindertheater Framboos in het
Concertgebouw. Zij brengen dit jaar
voor de kleinsten onder ons (vanaf
3 jaar) het stuk ‘Klodder’. In Klodder
maken we kennis met Fiona, die
door een vloek gedoemd is de rest
van haar leven opgesloten te zitten
in een wit kasteel. Alle kleur is uit
haar leven verdwenen... Tot haar
zus Orphelia na vele jaren weer
opduikt en opnieuw kleur probeert
te brengen in het kasteel van Laken.
Kaarten voor het kindertheater
kosten € 3,00 voor leden en € 6,00
voor niet-leden. Deze kaarten kunnen
in voorverkoop gekocht worden bij
Regine Wyseure, Karel de Stoutelaan
63 te 8000 Brugge, 050 31 12 81
vanaf 1 oktober, elke werkdag tussen
10u en 12u en tussen 17u en 19u.
Activiteit in samenwerking met

Wedstrijd: De Crefi-ploeg verloot op
deze vertoningen ook 5 toegangskaartjes voor de volgende film!
Wat moet je doen? Aanwezig zijn!

KORTINGSKAART
GROOT GEZIN
De aanvraag voor de vernieuwing
van de kaarten zal gebeuren op
volgende data:
• woensdag 14, 21 en 28 november
2007 van 19u tot 21u
• zaterdag 24 november 2007 en 1
december 2007 van 10u tot 12u
Bijdrage: vernieuwing + opsturen:
€ 6,60 per aanvraag.
Ludo Naeyaert, Leopold II-laan 20,
8000 Brugge, tel. 050 34 54 85.
Zie ook pagina 4.

AFDELING
KOOLKERKE
ARCHEOLOGISCH MUSEUM
Zaterdag 11 november
Gegidst bezoek aan het totaal
vernieuwde Archeologisch Museum
van Brugge.
Info op de website, Bondsklapper,
De Bond of bij de bestuursleden.

KORTINGSKAARTEN
GROOT GEZIN
Zaterdag 17 november
en zaterdag 1 december
Kortingskaarten groot gezin te vernieuwen bij Maria Vandenbroucke,
Brugsesteenweg 132 te Koolkerke
van 10 u tot 17u. Zie ook pagina 4.

KERSTVERRASSING
7 december
Inlichtingen en inschrijvingen via
Frieda Ruysschaert, Scheurestraat 3,
8000 Koolkerke, 050 33 77 31.

GSM-herlaadkaarten en Go- en
Railpassen. Wie zijn lidkaart 2008
aan Brussel betaalde en de lidkaart
samen met het bonnenboekje komt
afhalen, ontvangt zoals vorig jaar,
per aanwezig gezinslid twee bondspannenkoeken gratis. De lidkaart
kan op de opendeurdag ook worden
betaald. Wie dit onlangs deed,
brengt een bewijs van overschrijving
mee.
Zoals de voorgaande jaren kunnen
onze gezinnen opnieuw heel wat
waardebonnen winnen. Hang de
affiche duidelijk zichtbaar uit en
win 10 x € 10. “Affiche uithangen
= waardebonnen winnen”. Het is
15 jaar geleden dat de Gezinsbond
van Loppem het initiatief nam om
een opendeurdag te organiseren.
Het is ontegensprekelijk de contactdag met alle gezinnen van Loppem
geworden. Alle bestuursleden hopen
u opnieuw te mogen ontmoeten.
Info: secretariaat: Eddy De Wispelaere, Buskinslaan 2, Loppem, 050
82 54 43.

NIEUWE START REEKSEN

AFDELING
LOPPEM
BONDSOPENDEURDAG
Zondag 2 december 2007
15 jaar “Opendeurdag” te Loppem
Op zondag 2 december 2007 organiseert de plaatselijke afdeling voor
de vijftiende keer een “Bondsopendeurdag” in de sporthal “De
Strooien Hane” te Loppem. Wie dit
gebeuren al heeft meegemaakt,
weet dat dit een samenkomst is van
“alle generaties”.
Hierna brengen wij u een verkorte
versie van het voorlopig opendeurprogramma (lees uitgebreid verder
in de speciale folder – 13 november).
08.45 uur Gezinsontbijt
met champagne
10.00 uur Eucharistieviering
11.00 uur Happy Hour onder
muzikale begeleiding
(dranken 1/2 prijs)
12.30 uur Gezinsmaaltijd
14.00 tot 16.30 uur
Demonstratie van onze
cursussen : jeugd- en
volwassendansen, dansen
voor jongeren, kleuterturnen, kinderdansen,
15.15 uur Bezoek van de “Sint”
voor bondskinderen
Informatiestanden over Gezinszegels,
Kortingskaart groot gezin, Kinderoppasdienst, Gezinsvakantie,
Secretariaat, Grootoudersactie,

BONDSKLAPPER

Turnzaal Maricolenstraat • Loppem
Dansen voor jongeren
• 4de, 5de en 6de leerjaar
• Start op vrijdag 11 januari 2008
van 18.30 tot 19.30 uur met lesgeefster Liesbeth Van de Moortel.
• Info: Iris Syoen, Van Hammelaan
20 te Loppem, 050 82 60 78.
Kinderdansen
• 1ste, 2de en 3de leerjaar
• Start op zaterdag 12 januari 2008
van 9 tot 10 uur met lesgeefster
Mieke Deruytere.
• Info: Iris Syoen, Van Hammelaan
20 te Loppem, 050 82 60 78.
Kleuterturnen
• Start op zaterdag 12 januari 2008
van 10 tot 11 uur (groep 1 – 1ste
kleuterklas), van 11 tot 12 uur
(groep 2 – 2 en 3de kleuterklas)
met lesgeefster Lieselot Neyt.
• Info: Iris Syoen, Van Hammelaan
20 te Loppem, 050 82 60 78.
Aerobic
• Start op maandag 7 januari 2008
van 20 tot 21 uur met lesgeefster
Mieke Deruytere.
• Info: Iris Syoen, Van Hammelaan
20 te Loppem, 050 82 60 78.

BIETENTOCHT
Vrijdag 9 november 2007
De bietentocht ter gelegenheid van
Sint-Maarten start om 19.30 uur.
Samenkomst aan het lokaal van de
schuttersmaatschappij WatermolenZevenkerken in de Rolleweg. Meer
info in de Loppemse Bondsgazette
van november 2007. Info bij Piet
Tanghe, 050 82 38 79 of Daisy
Denys-Demey, 050 82 42 74.

WEEK VAN DE SMAAK
Zaterdag 21 november 2007
Het wordt opnieuw de smaken
ontdekken bij het maken van heerlijke gerechten. Samenkomst om
14.00 uur in het CM-Lokaal.
Beperkte inschrijvingen.
Info bij Iris Syoen, 050 82 60 78.

BADMINTONTORNOOI
Zaterdag 24 november 2007
De Loppemse badmintonclub van de
Gezinssportfederatie organiseert een
spannend badmintontornooi in de
sporthal De Strooien Hane. Info bij
Hildegarde Gantois, 050 82 64 50.

NIEUWJAARSWANDELING
Zondag 13 januari 2008
Voor de tweede maal organiseert
Loppem een nieuwjaarswandeling
in één van de buurgemeenten. De
wandeling wordt afgerond met een
koffietafel. Info bij Eddy De
Wispelaere, 050 82 54 43.

EEFJE DONKERBLAUW
Zondag 20 januari 2008
Gezinsvoorstelling in het Gemeenschapscentrum De Groene Meersen
te Zedelgem. Toegangsprijs € 6,00.
Voor de leden van de Gezinsbond
€ 4,50. Info bij de Cultuurdienst,
www. Zedelgem.be.

11° TWEEDEHANDSMARKT
Jeugddansen
• Start op vrijdag 11 januari 2008
van 19.30 tot 20.30 uur met lesgeefster Jantina voor 10 lessen.
• Info: Els Derycke, Vijvers 5 te
Loppem, 050 84 08 18.

Zaterdag 8 maart 2008
Sporthal De Strooien Hane
Info bij Daisy Denys-Demey, 050 82
42 74, Muriel Lancel-Rombout, 050
84 06 07 of Marleen Sierens-Bulcke,
050 82 51 30.

11

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

november | december | januari • Nr. 120

12

BONDSKLAPPER

Nr. 120 • november | december | januari

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

AFDELING
MOERKERKE
-DAMME

Op de kop van de westelijke strekdam, 4 kilometer in zee, zien we
het sterneneiland. Ook hier wordt
natuurbehoud gecombineerd met
havenaktiviteit.

EEN VERSLAGJE VAN
EEN GESLAAGDE ACTIVITEIT

De vierde stopplaats is aan het
Noordelijk Insteekdok. Overal zien
we nieuwe vestigingen. Onder
andere de nieuwe vissershaven en
visveiling aan het Prins Philipdok.
Supermoderne infrastructuur. Rond
het Noordelijk insteekdok zien we
honderden nieuwe wagens. Met
bijna 2 miljoen wagens is de autotrafiek in Zeebrugge van groot
belang voor de tewerkstelling.
Zeebrugge is Europa’s grootste
autohaven. Daarnaast zien we ook
de fruitterminal (bananen, fruitsap)
van European Food Center en het
verdeelcentrum van banden van de
firma Bridgestone.

Zondag 1 juli 2007
Met de Gezinsbond MoerkerkeDamme op havenbezoek in
Zeebrugge.
Ter gelegenheid van de viering van
100 jaar Zeebrugge in 2007, gaf het
Havenbestuur alle verenigingen uit
de streek, de kans om de haven
gratis te bezoeken onder begeleiding
van een gids.
In 1894 werden de plannen om de
haven uit te bouwen, goedgekeurd
door de Belgische Staat. De officiële
opening gebeurde door Albert I in
1907. Op 7 juli 2007 werd het
Albert II dok officiëel geopend
door prins Filip. Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de
haven is zeker het kapseizen van de
Herald of Free Enterprise in 1987
waarbij 200 personen omkwamen.
Om 9.00 uur stipt vertrok de bus
aan het sportpark Meuleweg te
Moerkerke voor een bezoek aan de
haven. 63 Personen hadden zich
ingeschreven voor dit gratis bezoek.
Aan het visserskruis hadden we
onze eerste stop. Daar mochten
we een groot containerschip
bewonderen – met de grootte van
drie voetbalvelden. Laadcapaciteit:
10000 TEU-containers. De tweede
stopplaats was aan het Zeebruggestrand. De twee strekdammen
werden 20 jaar geleden gebouwd
Dit was het startschot voor de
uitbouw van de haven zoals die er
nu uitziet.
Onder andere werden 80000 betonblokken van elk 30 ton gebruikt om
deze dammen te bouwen. Een
gigantisch werk. Aan de westzijde
van de westerstrekdam is er nu een
zeer breed strand wat een sterke
troef is voor het kusttoerisme. Op de
oosterdam leveren 27 windturbines
electriciteit voor 4000 gezinnen.

Onze laatste stopplaats is aan de
Zweedse Kaai. Daar is er regelmatig
bezoek van de allergrootste cruiseschepen. Aan het Brittanniadok is
er 24 op 24 uur behandeling van
ro-ro schepen naar Engeland. De
totale tewerkstelling is Zeebrugge
wordt geraamd op 25000 mensen,
directe en indirecte tewerkstelling.
De ontsluiting van de haven is
momenteel een probleem. De aanen afvoer van produkten verloopt
te traag.
Iedereen was op het einde van het
havenbezoek vol lof over het
bezoek zelf en over de gids die ons
prima heeft begeleid.

KLEURWEDSTRIJD
De leden die willen meedoen aan
de kleurwedstrijd.kunnen hun
naam opgeven bij Verhelst André,
Natiënlaan 14, 8340 Damme, 050 50
12 55 of mailen tegen ten laatste 1
december.

AFDELING
OOSTKAMP
ORGANISATIE ZWEMMEN
EN WATERGEWENNING
Voor de organisatie van de zwemclub werd een opvolgster gevonden
voor Mevrouw Irène DemeesterMasschaele. Voortaan kan u terecht
bij Mevr. Nicole Verfaillie, Erkegemstraat 103, Oostkamp, 050 82 74 88
of GSM 0472 24 00 43.
In naam van de honderden kinderen
die met de Gezinsbond, en dankzij
de aanmoediging van Irène, leerden
zwemmen, danken we haar voor
haar jarenlange inzet voor de
zwemclub.

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Vrijdag 30 november
De Wieke (Brugsestraat)
om 20.00 uur
Na een korte terugblik op voorbije
werking en een vooruitblikken op
wat komen gaat, komt Herman
Vanhaelemeersch (politiezone Het
Houtsche) een uiteenzetting geven
over de diverse mogelijkheden om
het rijbewijs te behalen. Zeker een
aanrader voor gezinnen met oudere
kinderen. Ook de jongeren zijn van
harte welkom. Natuurlijk wordt
een drankje en een knabbeltje
voorzien. Toegang is gratis.

KORTINGSKAARTEN
GROOT GEZIN
Vanaf heden kunnen de formulieren
ten huize van Walter De Lameillieure,
Everaertstraat 24, ingevuld worden.
Best een telefoontje vooraf op 050
82 37 32. De oude kaarten blijven
geldig tot en met 31 december 2007.
De nieuwe kaarten zijn geldig
vanaf 1 november 2007.
Zie ook pagina 4.

“De Lieve”, Moerkerkebrug 10, te
Moerkerke. Deelname bedraagt
€ 2,00 en inschrijven gebeurd bij
André Verhelst, Natiënlaan 14, 8240
Moerkerke, 050 50 12 55,
andremp.verhelst@skynet.be.
I.s.m. de afdeling Moerkerke

MET SINTERKLAAS
OP DE BOOT

AFDELING
SIJSELE
KORTINGSKAARTEN
GROOT GEZIN
Zondag 4 en 18 november 2007
Telkens van 10.00 tot 12.00 uur
kunnen gezinnen met 3 of meer
kinderen kortingskaarten bekomen
voor het openbaar vervoer bij de
secretaris Marnix Poelman,
Oedelemse Steenweg 38, 8340
Sijsele, 050 35 66 96.
Zie ook pagina 4.

Zondag 25 november 2007
Alle kinderen van Groot-Damme
worden uitgenodigd om mee te varen
met de Sint op de Damse Vaart. Er
zijn afvaarten voorzien om 14.00 –
14.30 - 15.00 - 15.30 en 16.00 uur.
De kinderen mogen hun tekeningen
aan de Sint afgeven en hun vragen
en verlangens aan de Sint meedelen.
De kindjes varen gratis mee, de
volwassenen betalen € 2,00.

AFDELING
SNELLEGEM
“LAAT DE ZON DE ENERGIEREKENING BETALEN”

GEZOND ONTBIJT
Zondag 11 november 2007
De Gezinsbond van Damme, Moerkerke en Sijsele nodigen alle gezinnen
uit om samen gezellig en gezond te
ontbijten. Vanaf 8.30 tot 10.30 uur
kunnen de gezinnen en hun vrienden
aan tafel gaan en genieten van een
gezonde hap met toelichtingen van
enkele diëtisten. Diverse volksspelen
zetten ieder aan om te bewegen.
Dit alles gaat door in de zaal “Der
Rozen”, Hoornstraat 88 te 8340 Sint
Rita. Inschrijven is noodzakelijk voor
7 november 2007 bij Ann Schockaert,
Kanthage 9, 8340 Sijsele, 050 37 52
85. Leden van de Gezinsbond betalen € 2,00 p.p. met een maximum
van € 6,00 voor één gezin. Niet
leden betalen € 3,00 p.p. Iedereen
van harte welkom, want een
gezond en evenwichtig ontbijt is
belangrijk voor jong en oud.

VORMINGSAVOND
Woensdag 14 november 2007
Voordracht over “Hoe hou ik het
hoofd koel met tieners in huis”.
Begeleider van de avond is de heer
Jo Vanhee. Pubers zijn op zoek naar
zichzelf en dulden daarbij geen
pottenkijkers. Pa en ma zitten met
de handen in het haar. Ze maken
zich zorgen, willen graag helpen
maar mogen zich vooral niet moeien.
Een babbel met “lotgenoten” werkt
alvast verhelderend. Er worden een
aantal situaties besproken die
dagelijkse kost zijn met pubers in
huis. De avond gaat door in zaal

Donderdag 18 oktober om 20.00 uur
Info-avond over zonnepanelen,
zonneboilers én energiebesparing.
Sport – en cultuurcentrum “Hof ter
Straeten”, Varsenare. Deze avond
wordt georganiseerd door de Gezinsbond Varsenare, in samenwerking
met Gezinsbond Snellegem.
Inschrijven voor 15 oktober via telefoon of e-mail bij: Dirk Rommel,
Lindenlaan 11, 8490 Varsenare, 050
38 65 59, dirk.rommel@ telenet.be ,
€ 2,00 (ter plaatse te betalen).

TONEEL
Met de Gezinsbond Snellegem een
toneelvoorstelling bijwonen, het kan!
v.z.w. toneelkring “de drye sweerden
Varsenare” stelt voor “Oscar”, een
zwierige Franse komedie met heel
wat ingrediënten voor een vrolijk
avondje uit! Dit alles gaat door in
toneelzaal gemeenschapscentrum
“SPC Hof ter Straeten” te Varsenare.
Kaarten zo vlug mogelijk bestellen
bij M.Verlinde, 050 81 20 62 en dit
zeker vóór 3 november 2007.
Leden Gezinsbond Snellegem: € 5,00
(i.p.v € 6,00). Kinderen -12 jaar:
€ 3,00 (i.p.v € 4,00)

YOGA
Ook dit werkjaar gaan we verder met
yoga. De reeks gaat door op maandag van 20.00-21.00 uur of vrijdag
van 17.00-18.00 uur. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij. Inschrijvingen
en inlichtingen bij Mevr. Martine
Steyaert-Maertens, 050 81 22 99.

BONDSKLAPPER

AFDELING
SINT-JORIS
DRIEKONINGEN ZINGEN
Vrijdag 4 januari 2008
Zoals de twee voorgaande jaren
trekken de leden van de Gezinsbond
door de centrumstraten van SintJoris-ten-Distel. We vormen een
bonte stoet met opa’s, oma’s, vaders,
moeders en een heel pak kinderen.
We bellen aan bij iedereen die
onze liedjes wil horen en onze
nieuwjaarswensen wil aanvaarden.
Met fakkels, toeters en bellen en
geflankeerd door enkele leden van
de plaatselijke harmonie maken we
er weer een oergezellige avond
van. En wat we ophalen gaat zoals
de voorgaande jaren naar een goed
doel in Beernem. De catechisten
gaan mee, en alle leden en nietleden worden uitgenodigd hetzelfde
te doen. We starten aan zaal Sinjo
en sluiten af met een warme pannenkoek met chocolademelk voor de
kinderen, of iets pittigers voor de
volwassenen. Verdere informatie
volgt of kan je krijgen bij de familie
Ringoot-Vyncke, Hommels 4, 8730
St.-Joris, 050 79 02 12.

ALGEMENE VERGADERING
MET NIEUWJAARSRECEPTIE
Zondag 13 januari 2008.
Omdat we 2008 spetterend willen
inzetten, omdat we al onze leden
een gelukkig nieuwjaar willen wensen. Omdat we een algemene
ledenvergadering willen houden.
Omdat we een GRATIS VAT weggeven. Om al deze redenen worden
alle leden van de Gezinsbond van
St.-Joris en hun kinderen uitgenodigd op een sprankelende nieuwjaarsreceptie. Vanaf 11 uur wordt
iedereen verwacht in zaal SINJO.
Voor degenen die niet zo tuk zijn
op het geschonken bier hebben we
ook nog wel wat frisdrank in petto.
Voor meer informatie: familie
Bruggeman, Galgeveld 39, 8730 St.Joris, 050 79 13 78.

KORTINGSKAARTEN
GROOT GEZIN
Veel mensen hebben wellicht nog
vragen over de nieuwe kaarten.
Onze verantwoordelijke voor de
reductiekaarten weet er alles over.
Je kan haar altijd contacteren.
Informatie: Christine Deman,
Vijverstraat 11, 8730 St.-Joris, 050
78 16 58.
Zie ook pagina 4.
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als mogelijk van deze werkwijze
gebruik te maken. Wie liever met
een overschrijving wil betalen kan
dit via 979-6280319-59 met vermelding van uw naam en lidnummer.

gezinsbondsintandries
@telenet.be

26STE SINTERKLAASFEEST
Spelen met de Zwarte Pieten
en smullen met de Sint.
Zondag 2 december 2007
Van 14.30 tot 17.00 uur
Parochiaal Centrum St-Willibrord
K.K. Theodoorstraat te St-Andries
Met de Gezinsbond van Sint-Andries
zorgen we weerom voor een schitterend kinderfeest, samen met
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten.
Inderdaad, samen, want de Sint en
zijn helpers komen de hele namiddag
spelen met de kinderen. Uit de
oude doos halen we heel wat leuke
volksspellen, die de Pieten graag
aan jullie, je mama en papa leren.
Het wordt dus zeker lachen geblazen
als iedereen zijn beste beentje voor
zet om al de toffe spellen tot een
goed einde te brengen.
Van al dat spelen zal iedereen wel
een flinke honger krijgen en dus
trakteert de Sint ook nog op een
koffietafel en een geschenk.
Iedereen welkom! Kinderen tot 11
jaar krijgen een geschenk.
Toegangsprijs:
• € 4,00 per kind (koffietafel +
geschenk)
• € 2,50 per volwassene (koffietafel)
Inschrijven door bijgevoegde strook
en gepast geld binnen te brengen bij:
• Schalembier An, Olympialaan 17,
St-Andries, 050 38 91 09
• Stevens Mia, K.K. Theodoorstraat
54, St-Andries, 050 38 44 64
voor 26 november 2007.

✁
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AFDELING
SINT-ANDRIES

EEN OOIEVAAR
IN UW VOORTUIN?
U kunt onze prachtige ooievaar 1
maand in uw voortuin plaatsen. Zo
verrast u de jonge moeder als ze
thuiskomt uit de kraamkliniek en
maakt u de blijde gebeurtenis
bekend aan buren en kennissen.
U betaalt € 30,00 waarborg bij het
afhalen van de ooievaar en bij het
terugbrengen ervan, betalen wij u
€ 25,00 terug. Aanvragen bij Guido
De Vos, 050 67 61 51 of via gezinsbondsintandries@telenet.be.

KORTINGSKAART
GROOT GEZIN
Zitdagen St.-Andries
• dinsdag 13 november
van 16.30 tot 17.45 uur
• zaterdag 17 november
van 10.00 tot 11.45 uur
Indien u uw aanvraag vóór 1 december 2008 aan de kaartverantwoordelijke bezorgt dient u niet zelf naar
het gemeentebestuur te stappen
om vak II van het gele formulier te
laten invullen, want dan doet de
kaartverantwoordelijke dit zelf.

NIEUWE WERKWIJZE:
Het gele formulier kan je downloaden op www.gezinsbond.be. Bij
problemen kan
je mailen naar
kortingskaarten
INSCHRIJVINGSSTROOK
@gezinsbond.be.
Gelieve duidelijk
S I N T E R K L A A S F E E S T
aan te stippen
2 DECEMBER 2007
voor wie een
kortingskaart
moet aangemaakt
Naam .........................................................................................
worden. Het
Adres .........................................................................................
afgedrukte ingevulde formulier,
.......................................................................................................
samen met € 7,00
per gezin (incl.
Naam & voornaam
leeftijd
j/m
€ 1,00 verzendingskosten) en
.......................................... ....................................... .................
de attesten van
.......................................... ....................................... .................
de 18-plussers,
vóór 1 december
.......................................... ....................................... .................
2008 deponeren
in de brievenbus
Datum
Handtekening
van de kaartverantwoordelijke.
Gelieve zoveel

• De leden die niet over een computer beschikken kunnen hun
aanvraag doen op de zitdagen
die doorgaan in het gemeentehuis van Sint-Andries.
• Voor de ouders zonder kinderen
die in het bezit zijn van een vijfjaarkaart, met beginletter ‘V’ die
geldig is tot 2010, volstaat een
telefoontje (iedere maandag tussen
19.00 en 20.00 uur, 0495 32 52 16)
om de nieuwe kaarten aan te
vragen. Het maakloon van € 3,00
per gezin (incl. € 1,00 verzendingskosten), betalen via 979-628031959 met vermelding van uw naam
en lidnummer. Deze ouders zijn
ook welkom op de zitdagen die
doorgaan in het gemeentehuis
zoals hierboven vermeld.
• Uitzonderlijk (na telefonische
afspraak, iedere maandag tussen
19.00 uur en 20.00 uur op het
nummer 0495 32 52 16) kan het
volledig ingevulde aanvraagformulier (met gepast geld en
bijhorende attesten voor alle
kinderen ten laste en geboren
vanaf 1983 tot en met 1989)
afgegeven worden aan de verantwoordelijke.
Niet betaalde en/of onvolledige
aanvragen kunnen niet behandeld
worden. Uw kaartverantwoordelijke:
Geert Boone, Eikvarenstraat 10,
8200 St.-Andries.

GROOTOUDERSNAMIDDAG
Donderdag 22 november
om 14.30 uur
In POC St.-Willibrord, K.K. Theodoorstraat (achter Mister Grill) komt de
heer G. Van de Casteele ons verwennen met een eigen documentaire
video op groot scherm over Myanmar
(het vroegere Birma). Daarna is er
zoals de traditie het wil een gezellige
koffietafel. Alle grootouders en
senioren zijn van harte welkom.
• € 4,00 voor leden Gezinsbond
• € 6,00 voor niet-leden
Vooraf inschrijven is noodzakelijk
en kan alleen bij Hugo Jonckheere,
Abdijbekestraat 26, St.-Andries,
050 38 37 48 of door afgifte van de
inschrijvingsstrook uit de Bondsklapper. De bijdrage wordt aan de
deur geïnd. Inschrijven voor 20
november.

AFDELING
SINT-MICHIELS
LEDENFEEST
MET DE KOMST VAN DE SINT
Zondag 25 november 2007
om 14.30 uur
Ja, de Sint is weer in aantocht.
Samen met zijn Pieten komt hij naar
de eetzaal van centrum “Ons Erf”,
Chartreuseweg 53 te St.-Michiels. Je
komt er alles te weten over het jaarprogramma, er is een voorstelling
van “Happy Balloon” waar Luc
Verhaeghe ons zal meenemen in de
wondere wereld van het ballonplooien, gevolgd door een koffietafel en natuurlijk de komst van
Sinterklaas die geschenkjes uitdeelt
aan de kinderen t/m 10 jaar.
Dit alles voor de gezinsvriendelijke
prijs van € 3,00 p.p. met max. € 10,00
per gezin op hetzelfde adres.
Grootouders betalen afzonderlijk.
Inschrijven is noodzakelijk ten
laatste tegen 16 november 2007 bij
Jan De Man, Het Brembos 4,
St.-Michiels en betalen via 0680713700-01 eveneens ten laatste
tegen 16 november 2007.
Deze activiteit is voorbehouden
voor de leden van de eigen afdeling.

centrum “Uitkerkse Polder”, Kuiperscheeweg 6 B, 8370 Blankenberge
om 14.00 uur. Inschrijven ten laatste
tegen 13 januari 2008 bij Jan De
Man, 050 38 37 71 of mailen naar
carolinelinskens.jandeman@
hotmail.com en € 2,00 betalen via
068-0713700-01, ook ten laatste
tegen 13 januari 2008.

TWEEDEHANDSBEURS
Zondag 3 februari 2008
Van 8.30 uur tot 12.00 uur in de
Gemeenteschool, afdeling SintGodelieve, St.-Michielslaan te
St.-Michiels. Alle gebruikte kindermateriaal zoals kinderkleding,
speelgoed en kinderboeken, alsook
babyuitzet kunnen te koop aangeboden worden. U kunt een stand
huren voor € 10,00.
Leden van de Gezinsbond afdeling
St.-Michiels krijgen voorrang en
kunnen zich inschrijven op 14 en 15
januari 2008 tussen 18.00 en 20.00
uur. Leden van de andere afdelingen
kunnen zich inschrijven op 16 en 17
januari 2008 eveneens tussen 18.00
en 20.00 uur. Onnodig om vroeger
te bellen, inschrijvingen worden dan
niet aangenomen. Inschrijven en
inlichtingen bij Jan De Man en
Caroline Linskens, 050 38 37 71 na
18.00 uur.

GANZENWANDELING
Zondag 20 januari 2008
om 14.00 uur
’s Winters is de Uitkerkse Polder
“the place to be” voor de vriezeganzen. Wie alles over deze
prachtige vogels wil te weten
komen kan met ons meewandelen
onder begeleiding van een natuurgids. Afspraak aan het bezoekers-

NOTEER ALVAST
IN JE AGENDA
• 2 april 2008: Knutselen voor
kinderen
• 23 april 2008: Dia-avond over de
Brugse Reitjes en Godshuizen
door Dhr. Formesyn
• Mei 2008: seniorenuitstap

I N S C H R I J V I N G S S T R O O K
S I N T E R K L A A S F E E S T
25 NOVEMBER 2007
Naam

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

Adres

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

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

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

✁

Naam kind

geboortedat.

gesl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wij storten € ….........… en komen met

…….....…

Datum

Handtekening

volw. en

…....….

kinderen.
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AFDELING
SINT-KRUIS

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond.sintkruis
@skynet.be
SPEELNAMIDDAG
Vrijdag 4 januari
van 14.00 tot 17.00 uur
Een mysterieus pak is gedropt…
Een geheime boodschap staat er op.
Wil jij helpen ontcijferen wat er op
staat en ontdekken wat er in zit,
kom dan mee spelen op onze spelnamiddag die doorgaat in de lokalen
van de CM op de Moerkerkse
Steenweg 118. Alle kinderen vanaf
het 3de kleuter tot en met het 6de
leerjaar zijn welkom! Kinderen van
een gezin dat lid is betalen € 2,00
per kind, kinderen van gezinnen
die geen lid zijn betalen € 4,00 per
kind. Inschrijven bij Silke Govaert,
0479 65 55 83 of mail naar
silke.govaert@skynet.be

KINDEROPPASSERS
GEZOCHT
Ben je minstens 16 jaar of word je
binnenkort 16? Of werk je voor het
ogenblik niet en heb je wat vrije
tijd dat je nuttig en aangenaam
wenst te besteden? Wil je graag
oppasser worden bij de Gezinsbond?
Neem dan contact op met Silke
Govaert, 0479 65 55 83 of mail naar
silke.govaert@skynet.be.
We zoeken ook specifiek enkele
oppassers voor gezinnen die vaak
op vaste tijden een oppas nodig
hebben, zoals 4 keer per week van
na school tot 19.00 uur of de zaterdag van 9.00 uur tot 19.00 uur bv.

3° GEZELSCHAPSSPELLENNAMIDDAG
Zaterdag 8 december
van 14.00 tot 17.00 uur doorlopend
Op deze 3de editie van onze gezelschapsspellennamiddag kan je kennis
maken met een heel assortiment
spelen. Geen theoretische uitleg
maar gezellig aan tafel uitproberen.
Wie weet doe je ideetjes op voor
de feesten in december? Kom
zeker langs op 2 december in de
grote zaal van het CM gebouw,
Moerkerkse Steenweg 118. De
inkom is volledig gratis!
Meer inlichtingen kan je krijgen bij
Michelle Noël, 0477 99 40 73 of
gezinsbond.sintkruis@skynet.be.
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TWEEDEHANDSBEURS

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Zondag 2 december 2007
van 9.00 tot 12.00 uur
De eerste zondag van december
kan je weer terecht op onze gezellige
tweedehandsbeurs in de twee zalen
van ’t Couvent, Kan. Decoeneplein 1
te St.-Kruis. Je kan weer allerlei
tweedehandsspulletjes kopen voor
kinderen van 0 tot 14 jaar. Kledij,
speelgoed en kindermateriaal, alles
wat nog bruikbaar is kan er gekocht
of verkocht worden. Ook deze
keer zal er een verrassing zijn voor
de kinderen!
De mensen die wensen te verkopen
kunnen zich hiervoor inschrijven bij
Chris Vergoote, 050 67 62 76. Leden
van de afdeling St.-Kruis krijgen
voorrang en kunnen inschrijven op
donderdag 15 november tussen
14.00 uur en 21.00 uur. Op 16, 22
en 23 november kan iedereen die
lid is van de Gezinsbond zich
inschrijven van 14.00 tot 21.00 uur.
Prijs om in te schrijven is € 10,00
voor de benedenzaal en € 9,00 voor
de bovenzaal. Hou je lidnummer
van de Gezinsbond klaar als je
inschrijft! Overschrijven kan je via
001-2482576-34 (met vermelding
THB / lidnummer).

5° KERSTIVAL TE SINT-KRUIS
Zondag 23 december
Rond het gemeenschapshuis wordt
een markt georganiseerd met o.a.
kijkstands rond het thema Kerstmis.
Leden van de Gezinsbond die zo’n
stand met een of andere kerstcollectie willen verzorgen zijn van
harte welkom en nemen contact op
met Lucas.vanmaele@skynet.be,
0474 42 09 20.

FRANS VOOR KLEUTERS
Vanaf dinsdag 4 december
Interesse om je kind van 5 of 6 jaar
op een speelse manier Franse
woordjes te laten leren? De Gezinsbond Sint-Kruis organiseert opnieuw
een eerste lessenreeks van 3. Deze
gaat door in de Zonnetuin, Beeweg
32, St.- Kruis. Het is een reeks van
10 lessen, telkens de dinsdagavond
van 4 december 2007 tot en met 26
februari 2008 (niet in de schoolvakanties. Het uur: van 16.45 tot
17.15 uur.
De lessenreeks kost € 17,00 voor
leden van de Gezinsbond, € 20,00
voor niet-leden. De inschrijving
gebeurt bij Mevr. Elinck, 050 35 73 56
of 0499 25 53 09 of joelle.elinck@
telenet.be en is pas definitief na
betaling via 001-2482576-34
(Gezinsbond Sint-Kruis) met als

mededeling Frans/ naam kindje /
letter en lidnummer (indien lid) en
uw telnr.
Deze activiteit gaat enkel door bij
minimum 9 inschrijvingen voor
groep 1. Maximum aantal deelnemers beperkt tot 16.
De derde reeks gaat door op dezelfde
dagen maar dan van 17.20 tot
17.50 uur en is enkel voor kinderen
die reeks 2 hebben gevolgd. Zelfde
manier van inschrijven als reeks 1.
Mocht je je lid willen maken van de
Gezinsbond kan je steeds contact
opnemen met het secretariaat,
0477 99 40 73.

SINTERKLAAS
Doe je ook mee aan de grote
Sinterklaas kleurwedstrijd? En
woon je in St.-Kruis? Verwacht je
dan maar aan een bezoekje dat
goed zal smaken op 5 december
‘s avonds. Meer verklappen we niet.

BEWEGEN MET KLEUTERS
Nieuwe reeks vanaf 12 januari
Gaat zoals steeds door in De
Zonnetuin, Beeweg 32 te St.-Kruis
en dit op zaterdagvoormiddag 12,
19 en 26 januari, 16 en 23 februari,
1, 8 en 15 maart, 12, 19 en 26 april
Groep 1: van 09.45 – 10.30 uur
(eerste en tweede kleuterklas)
Groep 2: van 10.35 – 11.20 uur
(tweede en derde kleuterklas)
Prijs (voor de 11 lessen) is € 15,00
voor leden van de Gezinsbond en
€ 20,00 voor niet-leden van de
Gezinsbond + € 4,00 verzekering
voor zij die nog geen verzekeringskaartje van GSF hebben voor 2008.
Verantwoordelijke en inschrijvingen:
Joëlle Van Houtryve-Elinck. Graag
vooraf inschrijven bij voorkeur via
e-mail: joelle.elinck@telenet.be of
telefonisch, 050 35 73 56 of 0499 25
53 09 met vermelding van naam,
adres, geboortedatum van kindje,
uw tel.nr en groep 1 of 2 en of je
lid bent.
Betaling door overschrijven via
001-4354577-32 op naam van
Gezinsbond/GSF St.-Kruis met
mededeling: BO/ naam kleuter.
Je kan eventueel ook betalen bij
eerste les.
Gelieve bij aanvang van de reeks je
lidkaart en verzekeringskaartje mee
te brengen, om van het voordeeltarief te kunnen genieten.

BLOEMSCHIKKEN
Zaterdag 15 december
van 14.00 tot 17.00 uur
Met Kerst in het vooruitzicht is een
namiddag kerstversiering maken
een aangename bezigheid, zeker
als het onder leiding van Kathleen
Lingier gebeurt!. Deze namiddag is
er voor jong en oud (vanaf 1ste
leerjaar zijn kinderen welkom – wel
enkel vergezeld van een volwassene).
Zoals vorige maal zijn oma’s en
kleinkinderen,mama’s met zoon en
dochter welkom. Daarnaast zijn
ook enkelingen uitgenodigd. Er
wordt iets gemaakt door ‘oud’ en
‘jong’. Na inschrijving wordt meegedeeld wat er meegebracht wordt.
Leden van de Gezinsbond betalen
€ 5,00 en niet-leden € 7,00.
Wanneer er twee of meer uit hetzelfde gezin komen betalen leden
€ 3,00 p.p. en niet-leden € 5,00 p.p.
Deze activiteit gaat door in het
Franciscusheem, Karel Van Manderstraat 115, St.-Kruis.
Inschrijven op gezinsbond.sintkruis
@skynet.be of 0477 99 40 73 en
betalen via 001-2482576-34 (met
vermelding bloem / lidnummer /
aantal).

AFDELING
VARSENARE

www.gezinsbond-varsenare.be
KORTINGSKAART
GROOT GEZIN
3 november en 10 november
van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Vernieuwen van de kaarten kan bij
Gilbert Dendooven, Gistelsesteenweg
132, 050 38 61 02.

PLANTEN
VAN GEBOORTEBOMEN
17 november
Alle Varsenaarse gezinnen die in 2006
een baby mochten verwelkomen
krijgen de uitnodiging om een
geboorteboom te komen planten.
Gezinnen die in aanmerking komen
krijgen een uitnodiging van de
gemeente met alle verdere info.

DOCUMENTAIRE
‘KOE 80 HEEFT PROBLEMEN’
20 november met Dirk Barrez
In de zaal Fresnera in SPC Ter
Straeten om 20u. In samenwerking
met 11-11-11. Info en inschrijvingen:
Karl Vandermeersch, 050 39 35 10,
karl.vandermeersch@pandora.be.

BONDSKLAPPER

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.be
AANPLANTEN
VAN EEN GEBOORTEHEG

APPLE-AVOND
Vrijdag 9 november
We leren de Apple-computer beter
kennen, deze uitleg wordt gegeven
door dhr. Luc Goethals, fervent Apple
gebruiker. SPC Ter Straeten, zaal
Crea om 20.00 uur. € 2,00 inkom.
Info en inschrijving: Karl Tulpin@
telenet.be voor 5 november

KOKEN VOOR KINDEREN
24 november
In het kader van “de week van de
smaak”. Het wordt een Italiaans
feest! ’s Avonds worden de ouders
uitgenodigd om mee te feesten.
Info en inschrijvingen: Karl Vandermeersch, 050 39 35 10,
karl.vandermeersch@pandora.be.

DE SINT KOMT AAN HUIS
30 november en 1 december
Info en inschrijvingen: Roelens
Mieke, 050 38 67 91, roelens.mieke
@pandora.be.

VOORDRACHT
DOOR NOTARIS VANDAMME
14 december 20u
De nieuwste informatie over successie
wordt toegelicht. Lokatie nog niet
bekend. Info en inschrijvingen
Roelens Mieke, 050 38 67 91, roelens.
mieke@pandora.be.

VOORDRACHT ACUPUNCTUUR
22 januari 20.00 uur
Dhr. Peter Jonckheere komt een
toelichting geven over deze geneeswijze. Info en inlichtingen: Dirk
Rommel, dirk.rommel@telenet.be.

VERDER PLANNEN WIJ
IN HET VOORJAAR
• Opvoedkundige voordracht ism
oudercomitee De Wassenaard
• Gezond ontbijt voor de kleuters
van “De Wassenaard”
• Fietspech onderweg
• Nordic Walking vanaf maart: een
initiatieles gevolgd door een
lessenreeks.

Zondag 18 november 2007
tussen 9.30 uur en 12.30 uur
Groene Meersen
Na het succes van vorig jaar wordt
er ook dit jaar een geboorteheg
aangelegd voor de kinderen die
geboren werden tussen 01/09/06 en
31/08/07. Tijdens de Dag van de
Natuur zal de Gezinsbond, in
samenwerking met de Gemeente
Zedelgem, Regionaal Landschap
Houtland en de Provincie WestVlaanderen een bosplantsoen aanplanten in de Groene Meersen te
Zedelgem, meer bepaald langs de
verbindingsweg tussen de Groene
Meersen en de Vloethemveldzate
(fietspad). Op zondag 18 november
tussen 9.30 uur en 12.30 uur worden
alle gezinnen, die een geboorte
mochten vieren tijdens de voormelde
periode, verwacht om gezamenlijk
het bosplantsoen aan te planten.
Na het planten zal er nog een glas
worden aangeboden door de
Gezinsbond. Uitnodigingen worden
verstuurd via de gemeente
Zedelgem. Indien je ten onrechte
geen uitnodiging zou hebben
ontvangen en/of gewoon meer
interesse hebben in deze activiteit,
aarzel dan niet contact op te nemen
met het tel 050 20 87 77 (na 18.00
uur) of via mail ronny.meulemeester5
@telenet.be.

LEVERING BONNENBOEKEN
2008
Binnenkort zullen de bonnenboeken
2008 worden geleverd. Uit ervaring
weten wij dat er heel wat interesse
bestaat binnen onze afdeling voor
de bonnenboeken van het gewest
Houtland.
Geïnteresseerden kunnen hiervoor
contact opnemen met het
secretariaat bij Hilde Declerck,
Berkenhagestraat 66, Zedelgem
(tel 050 24 03 97).

LAAT ONS
UW E-MAILADRES WETEN...
Voor wie snel geïnformeerd wil
worden betreffende activiteiten en
andere voordelen. Stuur uw
e-mailadres door naar
Gezinsbondzedelgem@msn.be.
Wij houden jullie op de hoogte.

GEZINSVOORSTELLING
“EEFJE DONKERBLAUW”
Zondag 20 januari om 15.00 uur
Cultuureel Centrum
De Groene Meersen
In samenwerking met de culturele
dienst van de Gemeente Zedelgem
kunnen alle leden van de Gezinsbond korting krijgen op de bovenvermelde gezinsvoorstelling. Op
vertoon van de lidkaart krijgen de
leden een korting van € 1,50 op de
standaardprijs van € 5,00.
Info bij de cultuurdienst op
www.zedelgem.be.

DE GEZINSBOND ZEDELGEM
ZOEKT….
NIEUWE BESTUURSLEDEN
In deze tijden waarin de dagtaak
steeds moeilijker te combineren
valt met de organisatie van het
huishouden, is en blijft het
verenigingsleven een belangrijk
gegeven binnen een gemeente.
Het verenigingsleven is een aangename uitlaatklep voor vele gezinnen.
Om dit verenigingsleven gestalte te
helpen geven zijn wij binnen de
Gezinsbond nog op zoek naar een
aantal geëngageerde mensen die
bereid zijn een stukje van hun
schaarse vrije tijd binnen onze
vereniging te willen spenderen.
Er wordt gepoogd om de last op
het gezinsleven tot een minimum
te beperken.
Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met tel. 050 20 87 77 of
via mail ronny.meulemeester5
@telenet.be.

KORTINGSKAARTEN
(voormalige reductiekaarten NMBS)
Voor de hernieuwing van de
kortingskaarten kan u zich vanaf
heden wenden tot het secretariaat
bij Hilde Declerck, Berkenhagestraat
66, Zedelgem (tel 050 24 03 97).
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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.

REGENWORMEN
Uitgever: 999 Games
Auteur(s): Knizia Reiner
Jaar van uitgifte: 2006
Aard: combinatie, gokken, dobbelsteen
Minimum aantal spelers: 2
Maximum aantal spelers: 7
Leeftijd vanaf 9 à 12j
Speelduur: 16' tot 45'
Taal van spelregels: N
Moeilijkheidsgraad: eenvoudig
Richtprijs: 10,00 EUR
Beschikbaarheid: België (gespecialiseerd)
Centraal op tafel liggen bij het
begin 16 opeenvolgende getalstenen met daarop de getallen 21
t.e.m. 36. Op de vier laagste stenen
staat telkens één "braadworm"
afgebeeld, op de vier hoogste daarentegen staan er vier. De tussenliggende stenen hebben er respectievelijk twee of drie. De speler die op
het eind de meeste "braadwormen" op zijn bord heeft liggen, is
de winnaar.
Om de beurt dobbelen de spelers
met de acht dobbelstenen. Elke
dobbelsteen toont één braadworm
en heeft vijf kanten met stippen
(één tot vijf). Bij elke beurt probeert een speler een som van 21 tot
36 bij elkaar te dobbelen. Na elke
worp kiest een speler een andere
(!) dobbelsteenkant en legt alle (!)
overeenkomstige kanten opzij. Een
speler kan in zijn beurt dus nooit
twee keer eenzelfde waarde (of
worm) kiezen! Daarna herdobbelt
hij met de resterende dobbelstenen. Een dobbelbeurt mag na elke
worp op eigen initiatief beëindigd
worden. Dit kan alleen als de som

voldoende groot is én minstens één
worm bevat. (Elke aanwezige worm
telt daarbij voor 5 punten.) Ligt de
steen met de totaalsom nog open
in de rij, dan mag de speler aan
beurt deze nu voor zich neerleggen. Alle verzamelde stenen worden bovendien boven op elkaar
gelegd zodat steeds slechts één
steen zichtbaar blijft. Ligt de
betreffende steen bij een andere
speler, dan verandert deze steen
van eigenaar! Ligt de steen reeds
bij zichzelf of Is de steen nergens
meer te zien, dan krijgt de speler
de eerstvolgende lagere steen uit
de rij.
Kan een speler na een worp niets
nieuws meer wegleggen, dan eindigt zijn beurt direct en wordt hij
bestraft. Hij moet dan zijn bovenste
steen terug in de rij leggen.
Bovendien draait hij daar de hoogst
openliggende steen om waardoor
deze uit het spel verdwijnt. Ook als
zijn verzameling geen enkele worm
bevat of de som niet hoog genoeg
is, moet hij dit doen.
Dit pittig dobbelspelletje verloopt
vlot en verrast in zijn eenvoud.
Natuurlijk is dit geen diepgaand
strategisch spel en verwachten we
dit niet meteen van Reiner Knizia.
'Heckmeck' is in elk geval een leuk
tussendoortje en zal vaak gespeeld
worden in een verloren kwartiertje.

ZELF SPECULAAS
MAKEN
Echt iets voor deze wintermaanden
Ingredienten
• 300 gr bloem
• 125 gr bruine basterdsuiker
• 10 gr speculaaskruiden
• 150 gr zachte boter
• 1 mespuntje bakpoeder
• 4 eetlepels melk
• speculaasplank voor de vorm
Bereidingswijze
Zeef de bloem in een kom. Voeg
de suiker, speculaaskruiden, de
boter, het bakpoeder en de melk
toe. Kneed tot een soepel deeg en
laat het een nachtje rusten.
Bestrooi de speculaasplank met
bloem, druk het deeg in de vorm
en snij het overtollige deeg weg.
Haal de speculaasjes uit de vorm en
leg ze op een met boter ingevette
bakplaat. Bak de speculaasjes in
een voorverwarmde oven (180
graden) gedurende 15 minuutjes.
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KERSTREBUS

MAAK JE EIGEN KERSTBALLEN
Neem het plaatje over op stevig
papier. Je kunt het mooi
versieren bv. door het te
verven of te beplakken
met propjes crêpepapier. Probeer
ook eens met
glittertjes! Als
je hiermee klaar
bent knip je een
stukje in beide
kerstballen. Nu
schuif je ze in
elkaar). Bovenin
de kerstbal prik je
een gaatje en nu kun je
hem ophangen. Zo'n
eigengemaakte kerstbal staat
erg leuk in de kerstboom.
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NIEUW AANGESLOTEN HANDELAARS
BENGELS & CO
Moerkerkesteenweg 195 • 8310 St.-Kruis • 050 68 47 68 • www.bengels-co.be
Kinder- en jeugdschoenen • Maat 17 t.e.m. 40
Perché No – Mad8 – Bana – Stones & Bones – Naturino – Falcotto – Pauline B
Step 2 - River Woods – Lepi – ShoesMe – Ricosta – Equerry – Menuutjes
Open 10-12 u. – 13.30-18 u. • woensdag en zaterdag doorlopend van 10-18 u.
Zondag en maandag gesloten

GIORNO E NOTTE
Hoefijzerlaan 3 • Brugge 't zand
Speciaalzaak lingerie corsetterie badmode • Voor dames en heren.
Discrete en professionele hulp • Klantenfiches worden bijgehouden.
Heren: armani • hom • schiesser • calvin klein
Dames: marie jo • l'aventure • prima donna • lejaby • lise charmel • aubade
Slaapmode: woody • arthur • schiesser • ringella • divertimento • calvin klein • armani • lise charmel
Openingsuren : 10u tot 18u • woensdag 10u-12.30u 13.30u tot 18.00
zon en feestdagen gesloten.

ELPOZO
Import van spaanse wijnen
Gistelsesteenweg 18 • 8490 Varsenare
Tel. 050 81 39 36 • fax 050 67 39 20
info@elpozo.be • www.elpozo.be
Zie ook de advertentie in deze Bondsklapper!

FINE FLEUR
Passie voor bloemen, poëzie en kunst!
Iedere dag open van 9.00 u tot 19.00 u • Op zon- en feestdagen tot 18.00 u.
Dinsdag gesloten • Parking in de voortuin
Gistelsesteenweg 74-76 • 8200 St.-Andries (St.-Baafs) • 050 31 07 32
info@finefleurbrugge.be • www.finefleurbrugge.be

BONNENBOEK 2008
IN EEN NIEUW KLEEDJE!
MET NOG MEER
EXTRA KORTINGSBONNEN
Nu met handige informatie
over spaarkaartvoordelen!
Weldra in uw brievenbus
samen met de lidkaart 2008.
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LIDKAART
MEER WAARD
Als lid van de Gezinsbond ben je
verbonden met 280.000 andere
gezinnen in Vlaanderen en Brussel,
en steun je onze inspanningen
voor een gezins- en kindvriendelijk klimaat. Je afdeling biedt je
een sterk diensten- en activiteitenaanbod bij jou in de buurt.

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

We willen je ook als ouder ondersteunen bij de opvoeding van je
baby, kleuter of tiener via onze
tijdschriften Brieven aan Jonge
Ouders, BOTsing en via De Bond.
En via kortingacties maken we het
dagelijks leven goedkoper:
• op de elektriciteitsfactuur van
Nuon: 15 euro per jaar
• op de vaste telefoonfactuur van
Telenet: 15 euro per jaar
• goedkopere gsm-kaarten en
NMBS-passen via je afdeling
• met gezinsspaarkaartkortingen
in duizenden handelszaken,
Standaard Boekhandel, 60 autorijscholen, stookolie bij Shell, Sun
Technics zonne-energiesystemen,
Renault, Mitsubishi, dienstencheques voor huishoudhulp bij
Daoust Interim,…
We laten je ook graag met het
hele gezin genieten: alle details
over deze acties, aanvullingen of
wijzigingen lees je in De Bond of
op www.gezinsbond.be.
Hou er rekening mee dat de kortingen gelden op de ticketprijzen.
Reserverings- of verzendingskosten zijn niet inbegrepen.
Deze acties zijn niet cumuleerbaar
met andere kortingen.

KROKUSVAKANTIE IN
DISNEYLAND PARIJS

KINDEROPPASDIENST
Nieuw vanaf januari 2008
Bij de kinderoppasdienst worden vanaf 1 januari 2008 enkele wijzigingen
van kracht. De vergoedingen voor de kinderoppasdienst worden lichtjes
verhoogd en het tariefsysteem wordt vereenvoudigd.

Vergoedingen
• Één uurtarief ............................................. € 3,00
• Overnachting van 2u tot 8u ...... € 15,00
• Minimumtarief ........................................ € 6,00

Prestatieboekje
De prijs van het prestatieboekje blijft behouden op € 6,00 voor vijf
prestaties.

Voel je als een vis in het water met
je onderwatervrienden uit De
Kleine Zeemeermin of Finding
Nemo, beleef de Disneysprookjes
of ga op ruimtereis. In de weekends
van 3 en 4 februari en van 8 en 9
februari bieden we je een uiterst
voordelige formule voor een
tweedaags parkbezoek, met de
eigen wagen of de autocar, in
Disneyhotels Cheyenne, Sequoia
Lodge of Santa Fé, of de Davy
Crocket Ranch voor grote gezinnen.
Per volwassene mag bovendien
één kind van drie tot elf jaar gratis
mee. Info en reservatie via
02 507 89 89.
vervolg op pagina 22
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LIDKAART MEER WAARD
NIEUWJAARSPROMS
Dirk Brossé opent naar jaarlijkse
traditie het nieuwe jaar met een
nieuwe editie van de NieuwjaarsProms, een bloemlezing langs de
mooiste klassieke muziek,
afgewisseld met operette- en
musicalnummers, gezongen door
Ann Van den Broeck en Chris van
Tongelen.
Bij vermelding van je lidnummer
van de Gezinsbond krijg je 15 %
korting via 077 37 38 39 op de
voorstellingen van 13 januari in de
Capitole Gent en op 19 januari in
de Stadsschouwburg van Antwerpen.

SAMSON & GERT
KERSTSHOW
Naar jaarlijkse traditie maken Samson
& Gert en hun vrienden zich eind
december op voor de Samson & Gert
Kerstshow. Samen met het Samsonballet en het Samsonorkest zorgen
Samson, Gert, de Burgemeester, Van
Leemhuyzen en de Afgevaardigde
van de minister voor een leuke
Kerst- en eindejaarsshow.
Als lid van de Gezinsbond heb je
15 % korting op alle voorstellingen
van 17.00 uur.
Tickets: 070-344 555.

DE WINTEREFTELING
PAKT JE IN…
…als een warme wollen wintersjaal.
Met een betoverend mooi Sprookjesbos en sneeuwvrije attracties zoals
Droomvlucht, PandaDroom, Fata
Morgana en Vogel Rok. Verzamel
bij een knisperend kampvuur en
geniet van een idyllisch Anton Pieckplein en sprookjesachtige taferelen
midden fonkelende lichtjes en lampionnen in de winterschemering.
Winter Efteling kan je bezoeken
tijdens alle weekends van 8-9
december 2007 tot 26-27 januari
2008 en heel de Kerstvakantie,
behalve op 1 januari. Op de
Warme Winteravonden van 12, 19
en 26 januari kan je extra lang
genieten tot 22.00 uur!
Op vertoon van je lidkaart betaal je
22,50 euro i.p.v. 26,00 euro. Tot en
met drie jaar mogen kinderen gratis
mee.

WINTERFOOR
Van 26 december tot 6 januari kan
je aan Hangar 29 aan de Scheldeboorden in Antwerpen terecht voor
een overdekte nostalgische Winterfoor met paardencarroussel, cakewalk, spiegeldoolhof en de hele
sfeer van smoutebollen en kermisorgels die erbij hoort.
Alle attracties zijn inbegrepen bij
de toegangsprijs (gesloten op 1
januari). Op vertoon van je lidkaart
betaal je € 8,00 i.p.v. € 10,00.

GREASE
CYRANO DE BERGERAC
Na het succes van Amadeus bouwden
dezelfde makers een muziektheaterstuk over het liefsdesverhaal rond
Cyrano de Bergerac. Herbert Flack
en Sandrine Andrée nemen de
hoofdrollen voor hun rekening.
Als lid van de Gezinsbond heb je
15 % korting op alle voorstellingen
in de Stadsschouwburg van Antwerpen
vanaf 5 december, en in de Capitole
Gent vanaf 23 januari 2008 via
077 37 38 39 of aan de kassa.

TECHNOPOLIS
In Technopolis tuimel je van het ene
experiment in het andere en ontdek
je spelenderwijs de technologie en
wetenschap achter de vertrouwde
dingen. In het Kinder-doe-centrum
steken kinderen van 4 tot 8 jaar zelf
de handen uit de mouwen in vier
themazones. En in TOP SECRET
infiltreer je in de wereld van de
geheim agenten.
Van 22 december 2007 tot 10 februari 2008 betaal je op vertoon van je
lidkaart € 8,00 i.p.v. € 9,50 en je
kinderen betalen € 5,00 i.p.v. € 7,50.

SEA LIFE
Meterslange haaien, pittige piranha’s,
zwevende roggen, parmantige zeepaardjes en machtige murenes.
Maak kennis met een fascinerende
onderwaterwereld. In het buitengedeelte wachten knotsgekke
pinguïns, vrolijke otters en speelse
zeeleeuwen op je bezoek. Maak
kennis met ‘Claws’, een tentoonstelling over vreemde schaal- en
schelpdieren, zoals de Japanse spinkrab.
Op vertoon van je lidkaart heb je
heel de kerstvakantie van 22
december 2007 tot 6 januari 2008,
50 % korting.

Als er één musical is waar je je
samen met je tieners jong kan
voelen, dan is dat toch wel Grease:
het romantische verhaal van muurbloempje Sandy en stoere T-Birdleider Danny leidde tot muzikale
evergreens als 'Summer Nights',
'Hopelessly devoted to you' of
'You're the one that I want'... Na
de enthousiaste reacties op de
Nederlandse gastversie dit voorjaar,
komt er een eigen Vlaamse versie
in de Stadsschouwburg van
Antwerpen.
Als lid van de Gezinsbond heb je
15 % korting op alle voorstellingen
van 26 december 2007 tot 6 januari
2008, via 077 37 38 39 of aan de
kassa.

APASSIONATA
‘Four Seasons’ spiegelt het paard
aan de vier jaargetijden: dartel als
een voorjaarsbries, passioneel als
een zomernacht, stormachtig als de
herfst en vol poëzie als een
besneeuwd winterlandschap.
Klasseruiters brengen met zo’n
veertig rashengsten en twee ezels,
samen met dansers, operadiva
Arndis Halla, special effects zoals de
grootse indoorfonteinen en
sneeuwvlokken, een schitterende
show.
Van 3 tot 5 januari heb je in de
Lotto Arena in Antwerpen € 10,00
korting op je gezinsspaarkaart. Je
kinderen tot dertien jaar krijgen
50 % korting op de gezinsspaarkaart én een consumptiebon van
€ 2,00. Vermeld bij reservatie via
070 345 345 of via www.gezinsbond.be je lidnummer en neem je
gezinsspaarkaart mee.
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PLOPSHOW
Kabouter Plop, Kwebbel, Klus en Lui
komen in de krokusvakantie opnieuw
afgezakt naar de grotemensenwereld
met een nieuw avontuur en leuke
kabouterliedjes.
Bij vermelding van je lidnummer bij
reservatie via 070 344 555 heb je
15 % korting op de voorstellingen
van 4 februari in Antwerpen en 6
februari in Oostende, om 13 u.

CABARETTEN
Cabaretten is hèt humorfestival bij
uitstek, waar je de allerbeste
Vlaamse en Nederlandse cabaretiers
aan het werk ziet. Iedere avond
een nieuwe hoofdact, met meestal
een talentvol voorprogramma! Op
11, 13 en 14 januari kan je achtereenvolgens Raymann, Raf Coppens
en Javier Guzman aan het werk zien
in Antwerpen. In april is er terug
de vertrouwde locatie in Gent met
Wouter Deprez & Co. Voor alle
voorstellingen binnen Cabaretten,
in Gent en Antwerpen, heb je bij
vermelding van je lidnummer van
de Gezinsbond op 077 37 38 39 of
op vertoon van je lidkaart aan de
kassa, 15 % korting.

DIE CSARDASFÜRSTIN
Op zondag 27 januari 2008 om 15 u.
programmeert Lyrica ‘Die Csardasfürstin’ van Emmerich Kalman in de
Vlaamse Opera in Gent. Een operette
vol romantiek, intriges en humor,
die vele schlagers opleverde. Als lid
heb je 30% korting via tel. (12-14 u.):
09-225 11 09 (ook fax) of via vlaeminck.patrick@scarlet.be).

HAIR

IJSSCULPTURENFESTIVAL
Brugge - ICE FANTASY
Ontmoet Kabouter Plop en z'n
vrienden op het Sneeuw- en IJssculpturenfestival te Brugge van 23 november tot 13 januari 2008 op het
Stationsplein van Brugge, elke dag
van 10 tot 19 uur! In een thermische
tent breng je, bij -5 graden Celsius,
een bezoek aan de wondere wereld
van Plop en de Pinguin, de nieuwste
film van Studio 100. De feeërieke
verlichting in een wereld van sneeuw
en ijs doet je niet enkel rillen van
de kou, maar van verbazing en
bewondering. Voor sfeerbeelden
en info www.ijssculptuur.be.
Op vertoon van je lidkaart betaal je
9 i.p.v. 11 euro vanaf 12 jaar, en
mogen kinderen onder de 12 jaar
gratis mee i.p.v. 7 euro te betalen.
Dit aanbod is geldig t.e.m 13 januari
2008. Warme kledij aanbevolen.

Veertig jaar nadat HAIR op Broadway
in premiere ging, komt de allereerste
Nederlandstalige versie van deze
revolutionaire musical naar
Vlaanderen! Deze flowerpowermusical over liefde, vrijheid en
rebellie brak met oude theaterconventies en liet het publiek iets
compleet nieuws zien. HAIR is op
16 en 17 februari te zien in Capitole
Gent, en van 20 tot 24 februari in
de Stadsschouwburg Antwerpen.
Bij vermelding van je lidnummer
van de Gezinsbond heb je 15 %
korting op de tickets via 077 37 38
39 of aan de kassa.

BONDSKLAPPER
Is een uitgave van de
Gezinsbond vzw - Gewest Brugge
www.gezinsbondgewestbrugge.be
Wordt gratis verdeeld bij alle leden-gezinnen
van de Gezinsbond-Gewest Brugge
Assebroek, Beernem, Brugge-centrum, Damme,
Hertsberge, Koolkerke, Loppem, Moerkerke,
Oedelem, Oostkamp, Sijsele, Snellegem,
St.-Andries, St.-Joris, St.-Kruis, St.-Michiels,
Varsenare, Waardamme, Zedelgem.
Verantwoordelijke uitgever
De Brauwer A., Schooldreef 18 • 8730 Beernem

MET DE GEZINSBOND GOEDKOPER NAAR HET VOETBAL !
Het komende voetbalseizoen
krijg je opnieuw korting op
je gezinsspaarkaart bij een
hele reeks wedstrijden van
Cercle Brugge.
• Cercle Brugge –
28/10/2007, 18u
• Cercle Brugge –
09/11/2007, 20u
• Cercle Brugge –
18/01/2008, 20u
• Cercle Brugge –
22/02/2008, 20u

Anderlecht,
Club Brugge,
(ovv wijzigingen)
Racing Genk,
(ovv wijzigingen)
Roeselare,
(ovv wijzigingen)

Spaarkaartkorting bij Cercle Brugge:
• volwassenen: € 4,00/ticket *
• jongeren -16j: € 3,00/ticket *

De tickets worden in voorverkoop aangeboden op het
secretariaat tijdens de werkweek tussen 13.30 uur en
17.30 uur en elke zaterdagmorgen in het weekend van een
thuiswedstrijd tussen 10.00 uur en
12.00 uur. Tijdens de wedstrijddag
kan je ook aan het loket terecht.
Secretariaat Cercle Brugge:
050 38 91 93
Meer info: www.gezinsspaarkaart.be
* Abonnementen geven geen recht
op korting met de gezinsspaarkaart.
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
Huwelijkscontracten
1 Wat?
Een huwelijkscontract is een overeenkomst tussen twee aanstaande
echtgenoten. Het is een overeenkomst die de vermogensrechtelijke
situatie van beide partijen na het huwelijk regelt. Eveneens kunnen
er bepaalde voorhuwelijkse zaken ingebracht worden in het tot
stand te brengen gemeenschappelijk vermogen bij een stelsel van
gemeenschap van goederen.
2 Hoe?
Een huwelijkscontract wordt verplicht bij een notaris opgemaakt.
Het is dus een notariële acte.
3 Soorten
Met een huwelijkscontract kunt u vrijwel alle wensen en zorgen op
maat oplossen. Het verkozen huwelijkscontract bepaalt of u bij
echtscheiding, dood van de partner of een ander probleem al dan
niet financieel gebroken achterblijft. De keuze van het huwelijkscontract is dus van cruciaal
belang in deze optiek:
Gemeenschap van aanwinst.

vermogen of niet tot stand gekomen is, die het voorwerp kan uitmaken van een verdeling bij helften onder de echtgenoten. Indien
u met zuivere scheiding van goederen gehuwd bent, zonder een
onverdeeldheid, dan is er in principe niets te verdelen onder partijen.
Hou evenwel rekening met het erfrecht, waarbij de langstlevende
echtgenoot een levenslang vruchtgebruik krijgt over de goederen
van de eerst stervende echtgenoot. Dit staat evenwel los van de
situatie die geregeld wordt bij huwelijkscontract, die grosso modo
u echtscheiding voorbereidt. Het huwelijkscontract beschermt u
ook tegen schuldeisers, omdat het huwelijksvermogenstelsel dat u
aanneemt bepaalt welke schuldeisers er een beslag kunnen leggen
op uw eigen goederen en op het eventueel gemeenschappelijk vermogen. Ten slotte kunt u bij overlijden ook u langstlevende partner
bevoordeligen op financieel gebied door hem meer toe te kennen
waarop hij recht heeft krachtens het erfrecht.

5 Besluit
Een huwelijkscontract is een
“noodzakelijk kwaad” indien u
alle hypotheses wenst in te
dekken naar de toekomst toe.
Het is ook van belang indien
Dit is het wettelijke stelsel,
ouders gelden schenken aan
waarin er een gemeenschappekinderen waarop het eigen
SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST
lijk vermogen is naast het eigen
karakter bewezen worden van
vermogen van beide partners. Bij
de bouwgronden en dergelijke
De sociaal-juridische dienst van het gewest Brugge
het eigen vermogen van beide
meer, waarop bij echtscheiding
is gratis voor de leden en wordt verzorgd
partners zitten de eigen goedeeen enorm financieel voordeel
door advocaat Mieke Listhaeghe.
ren voor het huwelijk en tijdens
“bloeit” wanneer de gemeenElke 2de en 4de donderdag van 18 u tot 20 u.
het huwelijk verkregen via
schappelijke gezinswoning
in het O.C.M.W.-centrum ‘Van Zuylen’,
schenking, erfenis en dergelijke
gebouwd is op een eigen goed
Geralaan te Sint-Kruis.
meer. Daarin zitten ook de goevan één van de echtgenoten.
deren die met eigen geld verEr zijn tal van procedures
U kunt er terecht voor richtinggevend advies omtrent
kregen zijn. Het gemeenschapmogelijk, doch het belang van
sociaal-juridische zaken zoals o.a. rechten en plichten
pelijke vermogen bestaat uit
een huwelijkscontract wordt
gehuwden, samenwonenden, jongeren, echtscheiding,
consumentenrecht, huurcontract, burenruzie, adoptie,
alles wat na het huwelijk werd
meestal miskend. Men kan ook
erfenis maar ook over sociale zekerheid, studiebeurzen,
gekocht of aangekocht d.m.v.
niet de regels vergeten
contracten, enz...
gemeenschappelijke inkomsten.
betreffende het erfrecht, die
Dit ongeacht het aandeel van
de regels van het huwelijksDeze dienstverlening kan enkel op vertoon van uw lidkaart!
beide echtgenoten in dit
contract doorkruisen. Vaak
Het O.C.M.W.-centrum is te bereiken via de Damse
gemeenschappelijke vermogen.
ontstaat er ook een probleem
Vaart (kant St.-Kruis), 2de straat rechts, daarna eerste
wanneer bij een tweede huwestraat links. Het O.C.M.W.-gebouw ligt aan de linkerkant
Zuivere scheiding van goederen
lijk er kinderen zijn uit het
van de straat nabij het voetbalterrein op het einde. Opgelet:
Bij zuivere scheiding van
vorige huwelijk die benadeeld
Wegens verbouwingswerken aan het rusthuis bevindt de
goederen bestaat er geen
worden door de rechten van de
nieuwe hoofdingang zich op het einde van de eerste zijstraat
gemeenschappelijk vermogen,
nieuwe stiefmoeder en/of stiefvlak voor het gebouw. Dit is nabij de grote vergaderzaal,
doch enkel de twee eigen vervader. De wetgever is tussenwaar de dienstverlening plaatsvindt. U kunt uw voertuig in
mogens van de partners. Er kan
gekomen: er kan een huwelijksde Geralaan parkeren of op de parking van het voetbalterrein,
eventueel een onroerend goed
contract opgesteld worden bij
voor uw fiets is er parking voorzien in de zijstraat vlak voor
in onverdeeldheid aangekocht
een tweede huwelijk waarbij
het gebouw.
worden, waarop dezelfde regels
de rechten van de nieuwe partDe sociaal-juridische dienst Brussel
gelden als bij een gewone
ner in zijn vermogen geminiis te bereiken op 02 507 88 66
onverdeeldheid (bv. Appartemaliseerd worden, doch dit kan
mentsmede-eigendom).
enkel en alleen maar gebeuren
indien dit niet betrekking heeft op de gezinswoning en het stoffeAlgehele gemeenschap.
rende huisraad. In een modale situatie is de gezinswoning van één
Een algehele gemeenschap van goederen wil zeggen dat alle goederen,
of van beide partners het voornaamste bestanddeel van zijn
zowel eigen als gemeenschappelijke voor en na het huwelijk behoren
vermogen, zodat de stiefkinderen het erfrecht van de langstlevende
tot het gemeenschappelijke vermogen. Dit wil zeggen dat elke partner
echtgenoot nog altijd zullen moeten dulden over de gezinswoning.
gerechtend is voor de helft in het gemeenschappelijke vermogen.
4 Voordeel/Nadeel
Een huwelijkscontract beschermt u in eerste optiek tegen een echtscheiding. Het bepaalt immers of er een gemeenschappelijk

Mieke Listhaeghe
Advocaat (www.mieke-listhaeghe.be)
Sociaal - Juridische Dienst Gezinsbond Gewest Brugge

WILT U 13000 GEZINNEN
BEREIKEN
IN DE REGIO BRUGGE?

Op vertoon van
deze advertentie

10% KORTING
op uw spaarkaart!

ADVERTEER IN DE BONDSKLAPPER!
Neem vrijblijvend contact
met Rik Vandewiele,
050 31 56 34,
rik.vandewiele@fulladsl.be

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

Gespecialiseerd
in bedlinnen
Smedenstraat 20
8000 Brugge
Tel. 050 33 48 98

Flanellen dekbedovertrekken
Zalig zacht!

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

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

