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VOORWOORD
We hebben een regering! Met deze geruststellende boodschap konden we
het Paasfeest inzetten. Of deze boodschap werkelijk zo geruststellend is, zal
nog moeten blijken. Het politieke gekissebis is immers enkel verhuisd van de
“onderhandelingstafel” naar de “regeringstafel”. Het is nu aan de premier
om gestalte te geven aan één van zijn stokpaardjes, nl aan een “goed en
degelijk” bestuur. Een bestuur waarin aandacht kan worden geschonken
aan de realiteit van vandaag, nl. aan het behoud van koopkracht en het
optimaliseren van de sociale inkomens (denk maar aan pensioenen en
kinderbijslag).
Ook ethische kwesties zullen opnieuw actueel worden. De pakkende getuigenissen van enkele publieke figuren zullen het debat rond “euthanasie”
beslist opnieuw doen opflakkeren. Dankzij jullie, beste leden, kunnen wij
als Gezinsbond onze stem laten horen in dit debat. De Gezinsbond is jullie
daarvoor zeer dankbaar. Als leden van de Gezinsbond kunnen jullie dan
ook op verschillende voordelen genieten. Hierbij wil ik toch enkele van die
voordelen onder de schijnwerpers plaatsen.
De Gezinsspaarkaart is het medium waar rond deze voordelen draaien.
Dankzij de bonnenboek die jaarlijks bij de lidkaart wordt verspreid, kan je
bij heel wat plaatselijke handelaars een extra voordeel genieten. Ook bij
grote evenementen kan je voordeel halen uit uw lidmaatschap. Dit alles
vind je zeker terug in deze Bondsklapper, alsook in de diverse andere publicaties die vanuit de Gezinsbond worden verspreid. Wist je immers dat je
goedkoop naar de bioscoop kan dankzij de Gezinsbond? Bij aankoop van
een bioscoopcheque ter waarde van € 7.50 ontvang je € 1.50 op de
Gezinsspaarkaart. Als je er 5 koopt heb je er 1 gratis! Bovendien kan je de
bioscoopcheque ook gebruiken om uw film te reserveren via het internet!
Wist je dat je kan goedkoop mobiel kan telefoneren dankzij de Gezinsbond ?
Van alle operatoren (Base/Mobistar/Proximus) kan je GSM-kaarten aankopen.
Bij aankoop van een kaart met € 15 belwaarde, ontvang je € 0,75 op de
Gezinsspaarkaart.
Wist je dat je goedkoop kan reizen met de NMBS dankzij de Gezinsbond ?
Naast reductiekaarten, voor gezinnen met 3 kinderen of meer, kan je ook
voordelige Go Passen, RailPassen en Key Cards aanschaffen. 5% van de te
betalen waarde wordt op je Gezinsspaarkaart gestort.
Dit is slechts een greep uit het grote aanbod. Op de internetsite
www.gezinsspaarkaart.be vind je een volledig overzicht van alle lopende
acties. Ga er gerust een kijkje nemen.
Ter afronding wil ik jullie nu al uitnodigen op het grote Gezinsbondsfeest
dat doorgaat in Het Provinciaal Domein Bulskampveld te Beernem op zondag
28 september 2008. In een volgende editie zal je er beslist meer over lezen.
Met genegen groet,
De Voorzitter.
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WIE IS WIE BINNEN MIJN LOKALE AFDELING
VAN DE GEZINSBOND ?
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

POINT Leen’s underwear
Snellegemstraat 12
050 24 10 27

Declerck Hilde
Berkenhagestraat 16
050 24 03 97

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

Declerck Hilde
Berkenhagestraat 66
050 24 03 97

Couwelier-Dupont
Dr. Adriaenstraat 53
050 20 82 21

Ouderengezelschapsdienst

De Lameilleure Walter
Everaertstraat 24
050 82 37 32

Dendooven Gilbert
Gistelsesteenweg 132
050 38 61 02

• Brugge & randgemeenten, Oostkamp, Loppem): De Soete Rose Mie, Veeweide 35, 8200 Sint-Michiels, 050 67 09 06, 0498 62 79 14
• Beernem, Sint-Joris, Oedelem: Myriam Goethals, 050 78 12 18
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GSF-WANDELRALLY 2008
“BLANKENBERGE GEZIEN?
BLANKENBERGE GEVONDEN!”
Dinsdag 1 juli 2008 tot dinsdag 30 september 2008

De badstad, gekend door iedere vlaming en een echte
familiestad toont ons zijn mooie kantjes. Naast de zee
en het strand heeft deze stad nog andere troeven. Denk
maar aan het rijke vissersverleden, de mooie gevels en
het prachtige oude stadhuis. Redenen genoeg dus om
deze mooie plekjes aan te doen met de GSF-wandelrally. Bovendien zal iedere bezoeker een selectie uit de
boeiende bezienswaardigheden voorgeschoteld krijgen.
De aangepaste rallyversie voor kinderen zal niet alleen
het jonge volkje bekoren. Aardig om weten is dat er
terug prachtige prijzen te winnen zijn!

Hoe deelnemen?
Je koopt een antwoordformulier op de Toeristische
Dienst van Blankenberge (vanaf 01 juli 2008).

Je lidkaart is hier ook geld waard!
Leden van de Gezinsbond en GSF-leden betalen € 5,00
i.p.v. € 10,00. De deelnemers ontvangen naast het
antwoordblad met schiftingsvraag (één exemplaar), een
vragenblad, een stadsplannetje, de juniorrally (1 exemplaar/kind) en tickets voor de bezienswaardigheden.
Deelnemen kan iedere dag tijdens de maanden juli,
augustus en september!
Om deel te nemen aan de wedstrijd dienen de antwoordformulieren voor 15 oktober 2008 in het bezit te zijn
van GSF.
Voor bijkomende info kan men terecht bij GSF, Troonstraat
125, 1050 Brussel, 02 507 88 22 of gsf@gezinsbond.be.

Tijdens de maanden juli, augustus en september kan
iedereen individueel deelnemen aan de wandelrally
in Blankenberge. Dit is een organisatie van de
Gezinssportfederatie van de Gezinsbond. Elk jaar
opnieuw is deze rally echt de moeite om aan deel te
nemen.
Naast het antwoordformulier, krijgen de deelnemers
een stadsplannetje, een aangepaste rallyversie voor
de kinderen, en extra kortingbonnen voor enkele
bezienswaardigheden. Meer info krijg je op de website van de Gezinsbond, www.gezinsbond.be of op
de website van GSF, www.gsf.be

EEN VERSLAGJE VAN DE
PAASEIERENRAAP OP 22 APRIL
Op paaszaterdag was het opnieuw zover. Honderden
nieuwsgierige kinderen doken het Provinciaal Domein
Bulskampveld in Beernem in op zoek naar paaseieren.
De weergoden keken toe en zagen dat het goed was.
Eenmaal alle activiteiten goed op gang bedachten diezelfde weergoden zich en bezorgden ze ons allemaal
een kleddernatte voormiddag. Dit kon de kinderen en
de organisatie niet deren en iedereen maakte er alsnog
het beste van.
Het ultieme doel werd ook dit jaar weer bereikt:
honderden gelukkige kinderen die onder toeziend oog
van papa & mama, oma & opa de komst van de paashaas
konden meemaken.
Op naar de volgende editie!
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ACTIVITEITEN
I.S.M. DE GEZINSBOND
GEZINSHAPPENING NATUUR IN MIJ
Zondag 25 mei 2008
Intussen een traditie geworden: het Regionaal Landschap
Houtland en de Gezinsbond slaan terug de handen in
elkaar voor een spetterende gezinshappening! Dit jaar
vormen de Maskobossen te Jabbeke het pittoreske
decor. In een wei aan de rand van het natuurgebied
trekken we onze grote tent op voor tal van activiteiten.
Neem zeker deel aan de geanimeerde wandeling van
Natuurpunt Jabbeke en dien je deelnamekaart in aan
onze stand. Rond 17 uur trekken we de winnaars. Zes
personen winnen een waardebon van € 50,00 voor een
biologisch etentje.

Randanimatie
• Verteltheater Mevrouw Drupjes Puur Natuur (Tine
Hofman ~ Kip van Troje). Mini-voorstellingen met verhalen, gedichtjes, liedjes, fabels, woordspelletjes en
danspasjes over water, drupjes, bos, bomen en blaadjes.
• Schminkstand, ballonknutselen (Gezinsbond)
• Oude volksspelen (Gezinsbond)
• Doorlopend life muziek door de groep ‘Overigens’
• Schapen en eenden drijven met bordercollies
• Bar, hoeve-ijs, barbecue

Het Houtland: cultuur & natuur
De Maskobossen in de kijker
Waar de naam Masko vandaan komt, blijft een raadsel.
Wel weten we dat de Maskobossen, als deel van het
Zerkegemveld, een uitloper vormen van het grote
Vloethemveld. Veld betekent hier wastine of woest
heidegebied op arme zandgrond. Het ontstond eeuwen
geleden door het kappen van loofbossen. De Maskobossen
(11ha) zijn sinds 2000 eigendom van Natuurpunt met de
steun van de Gemeente Jabbeke. Wens je extra informatie, dan verwijzen we je graag naar conservator
Joeri Van Bijlen, T. 050 81 47 81.
• Doorlopend geleide wandelingen. Middeleeuwse
figuranten brengen de Maskobossen tot leven.
• Uitgestippelde individuele wandeling (2,5 km) met
onderweg de 100ste poel voor het Houtland.

• Kriebeldiertjes uit de poel (Vlaamse Milieu Maatschappij)
• Aquaria met vissen uit onze beken
• Oude ambachten zoals smeden, mandenvlechten, bijenkorfvlechten, spinnen, schapen scheren, paalklieven,
bijenraten afvullen, doorkijkkast bijen, touwen vlechten,
boter karnen,…

Bereikbaarheid
• Met de wagen: parkeren in weiland langs de Zerkegemstraat. Met de koets of te voet naar de Maskobossen.
• Met de fiets: parking kerkhof langs Aartrijksesteenweg

Meer informatie:
•
•
•
•

050 40 70 21
dieter.willems@west-vlaanderen.be
www.gezinsbondgewestbrugge.be/natuur
www.rlhoutland.be

PROVINCIEDOMEIN BULSKAMPVELD
In de zomermaanden zijn er allerlei activiteiten gepland
voor kinderen maar ook voor gezinnen met kinderen.
Noteer alvast volgende data die nu reeds vaststaan:
• kinderateliers
woensdag 9, 16, 23 en 30 juli en 13, 20 en 27 augustus
• natuurworkshop voor kinderen
Telkens van 14.30u tot 16.30u
Wekelijks wordt een ander natuurthema aangepakt:
water in de poel, braakballenonderzoek, kriebelbeesten, … Meer info volgt in een volgende editie.
Info en inschrijvingen i.v.m. deze activiteiten:
Bezoekerscentrum Bulskampveld.
Organisatie: dienst NME i.s.m. Gezinsbond
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G.O.S.A.
GEWEST BRUGGE

GELEID BEZOEK
AAN GENT

MIDWEEK-VAKANTIE:
BOSBERG TE HOUTHALEN

DONDERDAG 18 SEPTEMBER 2008
(MET TREIN OF AUTO)

MAANDAG 12 MEI 2008
TOT VRIJDAG 16 MEI 2008

Een gids zal ons begeleiden voor een stadswandeling en
we verkennen Gent per boot in de namiddag, een ware
verrassing. We verzamelen in de lokettenzaal van het
station om 9.15 uur. Ieder neemt zijn eigen ticket. De
trein vertrekt om 9.31 uur. Te Gent nemen we tram 1
naar de Korenmarkt. Om 10.40 uur komen we samen
aan de dienst Toerisme, in het Belfort (Raadskelder).
Prijs € 22.00 (gids, middagmaal en boottocht inbegrepen).
Om 17 uur einde van het bezoek.
Inschrijven bij Andreas Vercruysse, 050 35 36 54 en de
betaling op rekening 001-5142717-47 van GOSA Gewest
Brugge.

Van maandag 12 mei tot en met vrijdag 16 mei 2008
gaat onze midweek-vakantie door in het vakantiecentrum
Bosberg te Houthalen. Heb je interesse, vragen en wil
je nog mee, schrijf dan snel in bij Andreas Vercruysse:
tel. 050 35 36 54

MELK, BOTER, KAAS
VAN VERLEDEN TOT HEDEN
DINSDAG 14 OKTOBER 2008 OM 15 UUR
Geleid bezoek aan het Zuivel museum, Blankenberge.
De bus 33 Blankenberge aan het station om 14.15 uur.
Afstappen aan de kerk van Uitkerke en te voet naar
het museum.
Inschrijven is noodzakelijk bij Yola Barbez Malfroot, 050
35 49 14. Prijs € 3,00 ter plaatse te betalen, inkom, gids
en koffie.

RIDDERS EN JONKVROUWEN
In de vorige editie van de Bondsklapper werd de
activiteit Ridders en Jonkvrouwen aangekondigd.
Onvoorziene omstandigheden zorgen ervoor dat
deze activiteit voorlopig niet kan doorgaan. Hou
alvast de komende Bondsklappers in de gaten voor
nieuwe initiatieven.

DAGUITSTAP
"EEN RONDJE ZEELAND"
ZATERDAG 21 JUNI 2008 VANAF 7 UUR
Op zaterdag 21 juni 2008 te 7.00 uur op de Parking
Steenbrugge (Baron Ruzettelaan) vertrekken we voor
een daguitstap. We bezoeken Zierikzee; de Schephoek,
de grote dijkbreuken van 1953; Dreischor, de best
bewaarde kleine huisjes van Nederland; Boonman’s
Wijnmakerij.
Deelname in de kosten € 49,00. (bus, gids, vergoeding
chauffeur, inkom maritiem museum met gids, middagmaal, toegang Boonman’s wijnmakerij, warm avondmaal).
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Schrijf in bij Andreas Vercruysse op 050 35 36 54 en
betaal € 49,00 via 001-5142717-47 op naam van GOSA
Gewest Brugge.

NIEUWE TARIEVEN NMBS-PASSEN
VANAF 1 FEBRUARI
5% korting op uw gezinsspaarkaart!
•
•
•
•

Go-pass: € 46,00
Railpass eerste klas: € 109,00
Railpass tweedeklas: € 71,00
Key Card: € 16,00
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KALENDER
DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

04/09/2007 - 04/09/2008

Badminton Loppem

Loppem

04/09/2007 - 24/06/2008

Badminton - afdeling Moerkerke - Damme

Moerkerke - Damme

04/09/2007 - 24/06/2008

Omnisport - afdeling Moerkerke - Damme

Moerkerke - Damme

07/04/2008 - 21/06/2008

start-to-run / joggen voor gevorderden

Waardamme

11/04/2008 - 23/05/2008

Nordic Walking - afdeling Sint-Kruis

Sint-Kruis

13/04/2008 - 25/05/2008

Nordic Walking - afdeling Varsenare

Varsenare

15/04/2008 - 17/06/2008

Loop-je-fit voor mannen

Varsenare

02/05/2008

Fietstocht

Snellegem

06/05/2008

Leer je kleurtype kennen

Waardamme

08/05/2008

Bakken met Peter Balcaen

Snellegem

10/05/2008 - 12/05/2008

Driedaagse reis naar HochSauerland

Varsenare

11/05/2008

Moederdagontbijt - afdeling Oedelem-Oostveld

Oedelem - Oostveld

12/05/2008 - 16/05/2008

Midweek-vakantie : Bosberg te Houthalen

GOSA

16/05/2008 - 22/08/2008

Zomeravondfietstochten

Sint-Kruis

20/05/2008

Voordracht: kinderen en internet

Oedelem - Oostveld

25/05/2008

Hobbytuinbeurs

Sint-Kruis

25/05/2008

Natuurevenement

Varsenare

28/05/2008

Seniorenuitstap naar Canada War Museum en omliggende tuinen Sint-Michiels

28/05/2008

Voordracht: Digitale fotografie

Assebroek

28/05/2008

Kookavond over stomen en stoven

Oedelem - Oostveld

28/05/2008

Strandbloemen maken

Sint-Andries

01/06/2008

Kroefeltocht

Loppem

07/06/2008

Kindertheater Framboos

Assebroek

08/06/2008

Vaderdag

Hertsberge

08/06/2008

Vaderdagwandeling

Loppem

13/06/2008

Geleide stadswandeling in Brugge

Snellegem

14/06/2008 - 15/06/2008

Workshop fotografie: een fotowandeling

Sint-Andries

21/06/2008

Biokriebels

Oedelem - Oostveld

21/06/2008

Daguitstap "een rondje Zeeland"

GOSA

23/06/2008

Fietstocht voor alle gezinnen van de afdeling Moerkerke-Damme

Moerkerke - Damme

01/07/2008 - 30/09/2008

Wandelrally in Blankenberge

Moerkerke - Damme

03/08/2008

Jaarlijkse gezinsfietstocht

Oedelem - Oostveld

31/08/2008

Zesde Sneukelgordel van Groot-Beernem

Beernem

31/08/2008

Sneukelgordel

Oedelem - Oostveld

31/08/2008

Zesde Sneukelgordel van Groot-Beernem

Sint-Joris

13/09/2008

Dans voor kinderen

Sint-Andries

18/09/2008

Nieuwe reeks Yoga

Assebroek
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ASSEBROEK
PETANQUE TE ASSEBROEK
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.

ATTENTIE BIJ GEBOORTE
Ter gelegenheid van een geboorte
kunnen jonge ouders, indien ze lid
zijn van de Gezinsbond en wonen
in Assebroek, een kleine attentie
ophalen bij de verantwoordelijke
ledenadministratie, Gentil Desmet,
Jagerspad 13, 8310 Assebroek, 050
35 92 69.
Zij ontvangen ook “Brieven aan
jonge ouders” door zich te wenden
tot Hedwige Bossuyt, Prins Alexanderstraat 13, 8310 Assebroek, 050 35 36
15 of hedwige.bossuyt@ telenet.be

KINDERTHEATER FRAMBOOS
- KLODDER Zaterdag 7 juni 2008 • 14.30 uur
In Klodder maken we kennis met
Fiona, die door een vloek gedoemd
is om voor 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.
Voor kinderen vanaf 3 jaar. Ouders
of grootouders zijn ook welkom.
De voorstelling duurt 45 minuten.
In de polyvalente zaal van de basisschool OLVA Sint-Katarina, SintKatarinastraat 132 te Assebroek
Inkom € 2,00.
Deze voorstelling gaat door in
samenwerking met het oudercomité
OLVA Sint-Katarina en met steun van
provinciebestuur West-Vlaanderen.
Inlichtingen bij Georges Verlinde
050 35 75 75 of georges.verlinde@
versatel.be.

VOORDRACHT:
DIGITALE FOTOGRAFIE
Woensdag 28 mei 2008 • 20 uur
Met moderne digitale fototoestellen
kan iedereen fotograferen. Misschien
bent u met de meeste van uw foto's
tevreden, maar niet iedereen is altijd
even enthousiast. Met voorbeelden
wordt u wegwijs gemaakt in enkele
eenvoudige fototechnieken die het
verschil maken tussen een 'gewone'
foto en eentje die in een magazine
kan verschijnen. Deze gratis informatieavond wordt gegeven door
fotografe Sofie Faict van Het Huis
van de Fotografie te Assebroek.
Met veel professionele background
weet de spreker iedereen te boeien.
Wil je er ook bij zijn kom dan op
woensdag 28 mei 2008 om 20 uur
naar het Sparrenhof zij-ingang Dries
te Assebroek. Iedereen is welkom.
Info bij Georges Verlinde 050 35 75
75 of georges.verlinde@versatel.be

NIEUWE REEKS YOGA
Donderdag 18 september 2008
We starten met 4 kennismakingslessen
ontspanningsyoga voor beginners om
18 uur 30 tot 19 uur 45. Voor de
gevorderden start een nieuwe reeks
op donderdag 11 september 2008 om
20 uur tot 21.15u. Deze gaan door in
het P.C. Sparrenhof (zij-ingang), Dries
te Assebroek. Iedereen welkom.
Inlichtingen en inschrijvingen bij mevr.
De Clerck-Vantorre, 050 36 23 46.

NOTEER NU AL
IN JULLIE AGENDA ...
• Vanaf donderdag 4 september van
18.45 uur tot 19.45 uur starten
we met een cursus Tai Chi.
• Zondag 14 september geleid
bezoek aan melkveebedrijf Lindenhoeve, Sijselestraat te Oedelem.
• Zondag 12 oktober 2008 tweedehandsbeurs in kinderartikelen in
de Sint-Katarinaschool, SintKatarinastraat 132 te Assebroek.
• Woensdag 22 oktober voordracht
“Onze kinderen veilig online” in
samenwerking met Child Focus en
Oudercomité OLVA Sint Katarina.
• Ergens in november een voordracht over gezonde voeding.

AFDELING
BEERNEM

beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be
MEGA MINDY TIJD
IN PLOPSALAND DE PANNE
Een onvergetelijke uitstap met de
hele familie? Dan is Plopsaland De
Panne de ideale bestemming. Het
nieuwe inkomplein met de reuzendeur, de overdekte Mainstreet, de
adembenemende Mega Mindy
"Vliegende Fietsen" en de "Jetski"
zijn dit jaar de nieuwigheden.
U kan kaarten bestellen die het
volledige seizoen en op individuele
basis geldig zijn.
Prijzen:
• Volwassenen en kinderen groter
dan 1 m betalen € 19,50 (de normale prijs: € 24/25)
• Kinderen tussen 85 cm en 1 m
betalen: € 5,00
• Kinderen kleiner dan 85 cm
mogen gratis binnen
• Administratie en verzendingskosten
per besteld pakket kaarten: € 1,00
Om van deze speciale prijs te kunnen
genieten, moeten de kaarten
besteld worden voor 23 mei door
overschrijving van het totaal verschuldigde bedrag op rekeningnummer 850-8519050-23 van
Gezinsbond afdeling Beernem, met
vermelding van uw Gezinsbond-lidnummer, het aantal kaarten aan
€ 19,50 en aantal kaarten aan
€ 5,00. De bestelde kaarten worden
u vanaf 9 juni toegestuurd per
post. Deze aktie is geldig voor alle
leden van het Gewest Brugge.
Extra inlichtingen bij alain.janssens@
schooldreef.be, (GSM:0499 59 11 07).
Bestelde kaarten worden niet
teruggenomen! Meer info omtrent
het park kunt u vinden op
http://www.plopsaland.be.
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een sportactiviteit (vb. sneukelgordel
van Groot-Beernem), een tweedehandsbeurs, ... of waarom niet een
activiteit die jezelf belangrijk en
noodzakelijk vindt t.o.v. de gezinnen.
Uiteraard ben je als vrijwilliger
gedurende de uitoefening van je
bestuursfunctie verzekerd.

ZESDE SNEUKELGORDEL
VAN GROOT-BEERNEM
Zondag 31 augustus 2008
13.30 - 18.00 uur
De gezinsvriendelijke tocht van
ongeveer 28 km gaat zoveel mogelijk
langs de Beernemse landelijke wegen.
Start aan OC De Kleine Beer tussen
13.30 uur en 14.30 uur in de
Marichalstraat te Beernem waar er al
een eerste sneukel voorzien is.
Onderweg zijn er enkele stopplaatsen met lekkers. Bij aankomst
schuiven we met zijn allen nog eens
aan voor een bordje frietjes en
brochette voor de volwassenen of
frietjes en frikadel voor de kinderen.
Volwassenen € 9,00, kinderen -12
jaar € 5,00. Niet-leden € 15,00
ongeacht de leeftijd. Een verzekering
is inbegrepen.
Inschrijven kan door het exacte
bedrag vóór 22 augustus over te
schrijven op 979-0754824-72 van
Gezinsbond Groot-Beernem met
vermelding van het lidnummer, het
aantal volwassenen en aantal
jongeren onder de 12 jaar.
Meer inlichtingen:
Afdeling Beernem: Alain Janssens,
Schooldreef 40, 8730 Beernem,
0499 59 11 07 of alain.janssens@
schooldreef.be.
De sneukelgordel is een samenwerking tussen de afdelingen
Beernem, Sint-Joris en Oedelem.

WE ZIJN OP ZOEK
NAAR ENTHOUSIASTE
BESTUURSLEDEN!
Als bestuurslid van de gezinsbond
afdeling Beernem sta je in voor de
contacten met jou wijk (30-tal
gezinnen) en kan je gezinsgerichte
projecten binnen het bestuur helpen
bedenken en/of helpen uitvoeren.
Deze projecten kunnen een sociaal
culturele organisatie zijn (vb. voordracht rond kinderen en seksualiteit,
volksdans Swindlers and Gentry),
een kindvriendelijke activiteit (vb.
kinderkoken), het nadenken over
en voorstellen aan beleidsmensen
van gezinspolitieke thema’s (vb.
gemeentelijke gezinspolitieke actie),

Heb je een paar uurtjes dat je je
kunt en wilt inzetten voor een grote
noodzakelijke organisatie als de
Gezinsbond? Wil je via vrijwilligerswerk nieuwe mensen leren kennen?
Neem dan contact op met je wijkverantwoordelijke of met Alain
Janssens, Schooldreef 40, 8730
Beernem, 0499 59 11 07 of
alain.janssens@schooldreef.be.
Ik kom je graag onze organisatie
voorstellen en geef graag wat extra
uitleg over onze bestuurswerking.
Uiteraard mag je ook samen met
een vriend of vriendin toetreden
tot ons bestuur!

AFDELING
BRUGGE

herionta@skynet.be
NIEUWE BESTUURSLEDEN
GEWENST!
De afdeling Brugge bestaat uit een
(jong) dynamisch team en zoekt
nog enkele enthousiaste nieuwe
bestuursleden om de activiteiten
(Sinterklaas, tweedehandsbeurzen,
...) verder samen te organiseren.
Geïnteresseerd? Neem contact op
met Hilde Coudenys (050 34 51 33).

VAKANTIEREGELING
KINDEROPPAS
De babysitdienst is gesloten vanaf
21 juli tot en met 15 augustus 2008.
Indien u een beroep wenst te doen
op de kinderoppas in deze periodes
dient u op voorhand te reserveren
bij mevrouw Gerard, 050 31 10 45.

AFDELING
HERTSBERGE
carl.luca@telenet.be

AFDELING
LOPPEM
BADMINTON LOPPEM
Dinsdag 4 september 2007
tot donderdag 4 september 2008
Sporthal De Strooien Hane
Wie kan meespelen? Iedereen vanaf
het vierde leerjaar. Jongeren tot 15
jaar krijgen op dinsdag initiatieles
van onze trainer Dirk Degryse.
Tarieven speelseizoen 2007-2008
10 tot 15 jaar: dinsdagavond groep
1 van 17.00 tot 18.00 uur (vierde
tot zesde leerjaar) / groep 2 van
18.00 tot 19.00 uur (tussen 12 en 15
jaar) / voor beide groepen is er
training tot einde mei. Geen training
in de vakantieperiodes. Prijs: € 80,00.
Voor +15 jaar: dinsdagavond van
18.00 tot 19.00 uur (halve zaal),
donderdagavond van 18.00 tot
20.00 uur en zaterdagvoormiddag
van 9.00 tot 10.00 uur of 11.00 uur.
Prijs: Voor eenzelfde prijs kan je op
de drie bovenstaande tijdstippen
spelen. Verzekering is inbegrepen.
Aankoop T-shirt mogelijk: € 10,00
uniseksmodel / € 15,00 damesmodel.
Op vertoon van de lidkaart- en niet
de spaarkaart- van de Gezinsbond
in de maand september wordt een
deel van uw inschrijvingsgeld
teruggestort. De teruggave
bedraagt: jongeren tot 15 jaar:
€ 15,00; jongeren +15 jaar: € 30,00.
Wil je er volgend speelseizoen bij zijn
dan kan je nu inschrijven door te
storten op rekeningnr.: 743-016999464 van Badminton Gezinsbond
Loppem, Spreeuwenweg 69, Loppem.

KROEFELTOCHT
Zondag 1 juni 2008 • 8.15 uur
Ook dit jaar maken we weer een
gezellige fietstocht langs landelijke
wegen, met leuke verrassingen, met
een natje en een droogje. De totale
afstand bedraagt ongeveer 55 km.
Waarheen we gaan, blijft nog geheim.
Inbegrepen zijn ontbijt, aperitief,
hapje, drankje en avondmaal.
• € 16,00 (Gezinsbond - volwassenen)
• € 12,00 (Gezinsbond - kinderen)
• € 20,00 (Niet-leden - volwassenen)
• € 15,00 (Niet-leden - kinderen).
Afspraak om 8.15 uur aan het P. C.
van Loppem voor het ontbijt.

VADERDAG
Zondag 8 juni 2008
Meer info volgt op
www.gezinsbondgewestbrugge.be,
noteer alvast in je agenda!

VADERDAGWANDELING
Zondag 8 juni 2008 • 14.00 uur
Noteer alvast deze datum.
Meer informatie volgt nog op
www.gezinsbondgewestbrugge.be

EEN ONVERGETELIJKE UITSTAP
MET DE HELE FAMILIE?
Een dagje in het betoverende themapark aan de Belgische kust is beslist
een magische ervaring. Ga op de
foto met de Plopsa-figuren, geniet
van een show met een echte Studio
100-artiest en leef je uit op de vele
attracties. Voel je het kriebelen?
Kom dan gauw eens langs!
Voor 2008 verwelkomen we de
nieuwste telg van Studio 100 ‘Mega
Mindy’ in het park met de adembenemende ‘Jetski’ en de ‘Vliegende
Fietsen’. Ook het inkomplein wordt
volledig vernieuwd met o.a. een
reuzendeur van 12 meter hoog en
een sprookjesachtige en volledig
vernieuwd ‘Main Street’ met de
typische Plopsa-geveltjes.
1001 kriebels voor slechts € 19,50!
Dit kan via de Gezinsbond! Kaarten
zijn het hele seizoen geldig.
Plopsaland De Panne praktisch:
• Open: vanaf zondag 23 maart 2008.
In september en oktober op
woensdag en tijdens het weekend.
• Prijzen: € 24,00 (hoogseizoen) of
€ 23,00 (laagseizoen) aan de kassa.
Ledenvoordeel! € 19,50 via de
Gezinsbond. Kinderen vanaf 85 cm
tot 1m: € 5,00
Hoe bestellen?
Stuur je bestelling naar: bianca.huys
@telenet.be met vermelding van:
aantal kaarten (€ 19,50 of € 5,00),
naam + adres en lidnummer. Stort
het bedrag + € 1,00 administratiekosten op 001-5007520-68 van
Gezinsbond gewest Brugge,
Torhoutsestw. 101, 8210 Loppem
Kaarten worden u toegestuurd.
Bijkomende inlichtingen:
Bianca Naeyaert – Huys,
Torhoutsesteenweg 101, 8210
Loppem, 050 82 77 74 (na 18u)

AFDELING
MOERKERKE
-DAMME
OMNISPORT
Dinsdag 4 september 2007
tot dinsdag 24 juni 2008
21.00 - 22.00 uur
Elke dinsdagavond omnisportlessen
voor volwassenen o.b.v. Ann Sarlet.
Dit van september tot juni in sportpark Meuleweg te Moerkerke.

BADMINTON
Dinsdag 4 september 2007
tot dinsdag 24 juni 2008
20.00 - 21.00 uur
Elke dinsdagavond is er gelegenheid
om een uurtje recreatief, dus zonder
begeleiding, badminton te spelen,
van begin september 2007 het hele
jaar door tot eind juni 2008. De
activiteit gaat door in sportpark
Meuleweg, Vissersstraat 2 te
Moerkerke. Leden Gezinsbond
betalen € 59,00, niet leden € 75,00.

FIETSTOCHT
VOOR ALLE GEZINNEN
Maandag 23 juni 2008 • 19.00 uur
We vertrekken aan de sporthal
Meuleweg te Moerkerke. De
afstand bedraagt ongeveer dertig
kilometer. Onze snelheid zal niet te
hoog liggen zodat kinderen
gemakkelijk kunnen meefietsen.
Via Lapscheure en Hoeke gaat het
richting Sluis en Aardenburg. We
komen terug aan de startplaats
vooraleer het donker is.

AFDELING
OEDELEMOOSTVELD
gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.be
MOEDERDAGONTBIJT
Zondag 11 mei 2008
8.00 tot 10.00 uur
Heeft u ook de gewoonte om op
zondagochtend voor u en uw gezin
naar de bakker te gaan om heerlijke,
verse broodjes te kopen? Laat u,
ter gelegenheid van moederdag,
met het hele gezin eens lekker
verwennen op ons uitgebreid en
overheerlijk ontbijt.
Wij vragen voor de deelname € 6,00
pp voor volwassenen, voor kinderen
tussen de 6 en de 11 jaar betaalt u
€ 3,00. Voor kinderen jonger dan 6
jaar is het ontbijt gratis. Er is een
maximum van € 20,00 per gezin.
Om in te schrijven belt u naar
Maurice Tant 050 78 99 86 of mailt u
naar gezinsbond.oedelem.oostveld
@gmail.com met vermelding van
naam en aantal deelnemers. Uw
inschrijving is pas geldig na betaling
op rekeningnummer 979-2387160-92
van Gezinsbond Oedelem-Oostveld.
Inschrijven voor 6 mei en deze
activiteit is enkel voor leden van de
Gezinsbond afdeling OedelemOostveld.

BONDSKLAPPER

KOOKAVOND
OVER STOMEN EN STOVEN
Woensdag 28 mei 2008
19.30 tot 22.00 uur
Deze avond is in de eerste plaats
een educatieve les waarin de
stoom- en stoofprincipes worden
uitgelegd,(ongeveer 20 à 30 min),
nl. techniek, soorten, voor- en
nadelen, welke producten, stoomen stoofmateriaal, stoom- en stooftips. Na de theorie worden twee
menu's klaargemaakt: één stoomgerecht en één stoofgerecht.
Hierbij wordt de assistentie
gevraagd van enkele deelnemers
voor het spoelen en snijden van
groenten e.d. De lesgever is
gezondsheidsconsulent John De
Bock. De mannen zijn eveneens
van harte welkom! Deze avond
gaat door in de Parochiezaal, J.
Creytensstraat te Oedelem.
Deelname in de kosten is € 7,00
voor leden, € 12,00 voor niet-leden.
Inschrijven doe je voor 23 mei door
te bellen naar Heidi De Muynck 050
79 06 22 of door te mailen naar
gezinsbond.oedelem.oostveld
@gmail.com met vermelding van
uw naam en het aantal deelnemers.
Uw inschrijving is pas geldig na
betaling op 979-2387160-92 van
Gezinsbond Oedelem-Oostveld.

BIOKRIEBELS
Zaterdag 21 juni 2008
13.30 tot 17.00 uur
Het LTI “‘t Brugse Vrije” organiseert
in samenwerking met de provincie
West-Vlaanderen en de Gezinsbond
Oedelem-Oostveld een nieuwe editie
van het evenement BIOKRIEBELS.
We willen zoveel mogelijk kinderen
(en hun ouders) laten kennismaken
met het leven op de boerderij en
alles wat daarbij hoort.
We ontvangen onze gasten op het
schoolbedrijf. De ontdekkingsreis
start in de grote werkgang van de
serre, in de loods staan boerderijdieren groot en klein, buiten is er
het hoenderpark, er zijn ponyritten, in de poeftuinen kan je planten en zaaien, er zijn aardbeien om
te plukken en een milkshake te
maken, met Belgische groente kan
je lekkere gezonde snoepjes
maken, je kan ook gewoon toekijken hoe de hoefsmid een paard
beslaat of hoe we in het laboratorium biobrandstoffen maken, je kan
een ijsje likken en vooral ook veel
spelen en genieten van de landelijke omgeving op en rond het
schooldomein...
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Zondag 31 augustus 2008
13.30 tot 19.00 uur
Als einde van de zomervakantie is
er op zondag 31 augustus onze
jaarlijkse sneukelgordel. Een gezinsvriendelijke fietstocht met sneukelstart en tussendoortjes staan op het
programma. Om af te sluiten gezellig bijpraten met Belgische frietjes.
Vrij vertrek te Beernem - De Kleine
Beer van 13.30 tot 14.30 uur.
Deelnameprijs: leden Gezinsbond,
volwassenen € 9; kinderen jonger
dan 12 jaar € 5. Niet leden betalen
€ 15, ongeacht de leeftijd.
Inschrijven kan door te storten op
rekeningnr. 979-0754824-72 van
Gezinsbond Sneukelgordel met
vermelding van het lidnr., het aantal
volwassenen en het aantal jongeren
onder de 12 jaar.
Deze sneukelgordel is een samenwerking Gezinsbond Oedelem, SintJoris en Beernem.

VOORDRACHT:
KINDEREN EN INTERNET
Dinsdag 20 mei 2008 • 20.00 uur
Hoe kunnen we onze kinderen
begeleiden bij het chatten, mailen
en surfen? Een spreker van de
KOOGO zal ons via een multimediapresentatie, die samen met Child
Focus gemaakt werd, ‘visueel’ laten
zien hoe kinderen (6-15 jaar) omgaan
met internet en hoe we kunnen
leren onze kinderen te begeleiden
bij het gebruik van internet, chatten,
mailen en surfen. In beeldfragmenten
zien we situaties thuis, bv. over
cyberpesten of het bezoeken van
ongeschikte websites. Telkens worden
reacties van ouders getoond, de
ene al wat genuanceerder dan de
andere. Nadien is er gelegenheid
om vragen te stellen. Deze avond
gaat door in de sportzaal van de
Gemeenteschool te Oedelem.
Een organisatie i.s.m. het oudercomité gemeenteschool Oedelem.

JAARLIJKSE
GEZINSFIETSTOCHT
Zondag 3 augustus 2008 • 14.00 uur
Onze jaarlijkse gezinsfietstocht is een
begeleide fietstocht vanaf Oedelem
city richting Brugge met interessant
bezoek. Momenteel is dit nieuw
concept in voorbereiding maar
noteer alvast de gekende datum nl.
de eerste zondag van augustus.
Meer info:
www.gezinsbondgewestbrugge.be.
Kom geregeld eens kijken.

AFDELING
SIJSELE
NAJAARS
TWEEDEHANDSBEURS
Na de succesvolle voorjaars-tweedehandsbeurs van 30 maart bieden we
in september of oktober onze leden
verder de mogelijkheid van deze
dienst gebruik te maken. De locatie
in de nieuwe cultuurfabriek was zeer
goed en we mikken op een nieuwe
reservatie voor het najaar. Te volgen
in de volgende Bondsklappers!

AFDELING
SINT-ANDRIES
gezinsbondsintandries
@telenet.be
EEN OOIEVAAR
IN DE VOORTUIN ?
U kunt onze prachtige ooievaar 1
maand in de 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 slechts € 2,00 als huur (we
vragen € 25,00 als borg, die terugbetaald wordt bij het terugbrengen
van de ooievaar). Aanvragen bij
Guido De Vos op 050 67 61 51 of
gezinsbondsintandries@telenet.be

STRANDBLOEMEN MAKEN
Woensdag 28 mei 2008
14.30 - 16.30 uur
We bereiden ons voor op een
mooie zomer. We leren hoe je zelf
strandbloemen kan maken waarmee je het hart van groot en klein
zal veroveren. Op het strand kun je
er nieuwe vrienden mee maken en
in ruil emmers vol schelpjes verzamelen.
Kindjes van het lager onderwijs
(vanaf het eerste leerjaar) zijn welkom tussen 14.30 uur en 16.30 uur
in de Zandstraat 133 te Sint-Andries.
De prijs bedraagt € 2,50 per kind.
Je dient vooraf in te schrijven bij
Nancy Brandt en dit ten laatste op
21 mei, 050 32 32 23.

WORKSHOP FOTOGRAFIE:
EEN FOTOWANDELING
Zaterdag 14 juni 2008
tot zondag 15 juni 2008
9.00 - 12.00 uur
Stadswandeling, o.l.v. Christian
Cardinael (professionele fotograaf
en lesgever fotografie), die ons tips
en trucks zal leren om de 'ideale
vakantiefoto' te bekomen en van
onze foto's een waar juweeltje te
maken. Werken met tegenlicht
(invulflits), werken met verschillende
brandpuntafstanden (beeldhoek,
telelens, groothoek), achtergrond
versus onderwerp lichtgevoeligheid
(iso/asa), ...
Max. 15 personen/sessie. Afspraak
om 8.55 uur op het Guido Gezelleplein. Je brengt natuurlijk je eigen
fototoestel mee (reflex of compact).
Vooraf inschrijven is noodzakelijk op
gezinsbondsintandries@telenet.be
of 's avonds op 050 39 31 01. Vermeld
duidelijk 'workshop foto's' + je
gekozen datum (14 of 15 juni). Je
inschrijving is definitief na betaling
van € 4,00 op 979-6248299-49 (van
Gezinsbond Sint Andries) met vermelding van "workshop foto +
gekozen datum + lidnummer". De
inschrijvingen worden genoteerd
volgens de datum van betaling.

DANS VOOR KINDEREN
Vanaf 13 september
Cursussen voor jong en oud met een
brede waaier aan dansstijlen. Voor
de allerkleinsten bieden wij een
kennismakingsles aan. Hier staat
plezier en leren van dansbewegingen
op de eerste plaats. We richten ons
op de leeftijdsgroep tussen 4 en 9
jaar. Leden van de Gezinsbond
krijgen de kans kennis te maken
met deze dansschool en daarom is
er een kennismakingsles per leerjaar. Wie de smaak te pakken
heeft kan inschrijven in de dansschool voor het verdere jaar vanaf
13 september op dezelfde uren.
Plaats: Sporthal VHI Ter Groene
Poorte - Ingang naast restaurant “
De casserole”.
2 de kleuter: van 9u tot 10u
3 de kleuter: van 10u tot 11u
1-2 leerjaar: van 11u tot 12u (zaal1)
3-4 leerjaar: van 11u tot 12u (zaal2)
Deelname kost: € 5,00/kind
Maximum 20 kindjes per groep
Inschrijven bij Katelijn Verstraete
op 050 31 71 62 vanaf 20 augustus
tussen 10u en 12u en tussen 17u en
19u en storten op 001-1655336-10
na telefonisch contact!
Meer info op www.studiocredo.be.
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AFDELING
SINT-JORIS
ZESDE SNEUKELGORDEL
VAN GROOT-BEERNEM
Zondag 31 augustus 2008
13.30 - 18.00 uur
De gezinsvriendelijke tocht van
ongeveer 28 km gaat zoveel mogelijk
langs de Beernemse landelijke wegen.
Start aan OC De Kleine Beer tussen
13.30 uur en 14.30 uur in de
Marichalstraat te Beernem waar er al
een eerste sneukel voorzien is.
Onderweg zijn er enkele stopplaatsen met lekkers. Bij aankomst
schuiven we met zijn allen nog eens
aan voor een bordje frietjes en
brochette voor de volwassenen of
frietjes en frikadel voor de kinderen.
Volwassenen € 9,00, kinderen -12
jaar € 5,00. Niet-leden € 15,00
ongeacht de leeftijd. Een verzekering
is inbegrepen.
Inschrijven kan door het exacte
bedrag vóór 22 augustus over te
schrijven op 979-0754824-72 van
Gezinsbond Groot-Beernem met
vermelding van het lidnummer, het
aantal volwassenen en aantal
jongeren onder de 12 jaar.
Meer inlichtingen:
Afdeling Sint-Joris: Robert Stock –
Jeannine De Vreest, Lattenklieverstraat 140, 050 79 20 38
De sneukelgordel is een samenwerking tussen de afdelingen Beernem,
Sint-Joris en Oedelem.

AFDELING
SINT-KRUIS

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond.sintkruis
@skynet.be
ZOMERAVONDFIETSTOCHTEN
Vrijdag 16 mei 2008
tot vrijdag 22 augustus 2008
De avondfietstochten starten op 16
mei tot en met 22 augustus, met
uitzondering van 15 augustus.
De startplaats is de parking naast de
kerk in de Boogschutterslaan en we
spreken af dat we vertrekken om
19.30 uur. De fietstochten zijn tussen
de 25 en de 30 km lang en halverwege is een stopplaats voorzien.
Bij regenweer wordt niet gestart!
Vooraf inschrijven is niet noodzakelijk, gewoon op tijd aan de plek
van afspraak zijn. De deelnemers
zijn verzekerd.
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NORDIC WALKING

HOBBYTUINBEURS

Vrijdag 11 april 2008
tot vrijdag 23 mei 2008
Na het succes van de vorig lessenreeks, starten we in de lente
opnieuw met een nieuwe reeks van
6 lessen voor beginners.

Zondag 25 mei 2008
10.00 tot 16.00 uur
Is tuinieren ook één van je hobby’s?
In deze tijd van het jaar is er heel
wat te doen in de tuin. Misschien
heb je planten te veel of te weinig?
Of heb je pas nieuw tuin materieel
gekocht of nodig?

We gaan op pad van 19.30 uur tot
21.00 uur en dat op vrijdag 11, 28
en 25 april en 9, 16 en 23 mei.
Leden van de Gezinsbond betalen
€ 55,00 voor de 6 lessen, mensen
die niet lid zijn betalen € 60,00
hiervoor. In de prijs is de verzekering
en het gebruik van de stokken
inbegrepen.
Deelnemen kan alleen na vooraf
inschrijven bij Els DobbelaereDepickere op 050 36 18 45 en dit
ten laatste op 1 april.
Je inschrijving is pas definitief na
betaling op 001-2482576-34
(Gezinsbond Sint-Kruis) met vermelding Nordic / lidnummer

NORDIC WALKING
VOOR GEVORDERDEN
Heb je al eens een lessenreeks
Nordic Walking gevolgd en heb je
de smaak te pakken? Je kan nu bij
ons een opvolgcursus volgen die
start in september!
Inlichting en een plekje reserveren
kan bij Els Dobbelaere, 050 36 18
45 of ludo.depickere@gmail.com

Deze speciale tuin-tweedehandsbeurs vindt plaats onder de luifel
van de Humaniora Mariawende,
Boogschutterslaan. Een standplaats
van ongeveer 3 meter kost je €
3,00. Leden van de Gezinsbond
kunnen als eersten reserveren en
dit t.e.m. 12 mei 2008. Niet leden
kunnen zich inschrijven op een
wachtlijst en worden na 12 mei op
de hoogte gebracht.
Meer inlichtingen bij Catherine
Ballegeer-Herman, 050 37 50 31 of
herman_catherine@hotmail.com
Inschrijven kan door middel van
overschrijving op rekeningnummer
001-2482576-34 van de Gezinsbond
Sint-Kruis met vermelding: TUIN/
lidnummer Gezinsbond. Pas na
overschrijving is de inschrijving
definitief.
Opgelet: wij bieden enkel een
standplaats! Tafel, stoelen, ...
moeten jullie zelf voor zorgen.
Stand opzetten kan vanaf 9 uur.
We vragen om planten op te potten,
al het materieel verzorgd en netjes
aan te bieden en op het einde de
standplaats netjes op te ruimen.
*Om organisatorische redenen
kunnen plantenkwekers en handelaars
hier niet aan deelnemen*
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AFDELING
SINT-MICHIELS
SENIORENUITSTAP NAAR
CANADA WAR MUSEUM
EN OMLIGGENDE TUINEN
Woensdag 28 mei 2008
Bezoek aan het Canada War Museum
en de 4 omliggende prachtige tuinen
elk met een eigen aparte stijl o.l.v.
een gids. Het museum werd op 28
juni 1995 geopend en toont ons de
Tweede Wereldoorlog. Start om
13.00 uur op de parking aan Steenbrugge-brug. Prijs € 5,00 p.p. Hierin
is inbegrepen: museum, tuinen, gids,
koffie en gebak. Meer inlichtingen
en inschrijven bij Willy Cornand,
050 38 05 83 voor 20 mei 2008.

VAKANTIEREGELING
NMBS-PASSEN,
GSM-KAARTEN
EN BIOSCOOPCHEQUES
Vanaf zaterdag 10 mei t.e.m. maandag 30 juni kunt u tijdelijk de
NMBS-passen, GSM-kaarten en bioscoopcheques aankopen bij Jan De
Man, Het Brembos 4, Sint-Michiels.
Liefst een seintje op 0497 51 90 19.

AFDELING
SNELLEGEM
GELEIDE STADSWANDELING
IN BRUGGE
Vrijdag 13 juni 2008
Wil je wat meer te weten komen
over de Brugse geschiedenis, dan is
de geleide stadswandeling van de
Gezinsbond, i.s.m. KWB, zeker een
aanrader. We verzamelen om 19
uur in Brugge. Voor meer info:
Maria Verlinde 050 81 20 62.

FIETSTOCHT
Vrijdag 2 mei 2008
We vertrekken om 13.15 uur aan het
dorpsplein. Langs rustige wegen
aan een tempo dat voor iedereen,
groot en klein, geschikt is, fietsen
we naar Roksem. We brengen een
bezoek aan de wijngaard van de
familie Rotsaert. We krijgen een
rondleiding en komen er heel wat
te weten over het verwerken van
de druiven tot heerlijke wijn.
Inschrijven voor 28 april 2008 bij
Maria Verlinde 050 81 20 62.

BAKKEN
MET PETER BALCAEN
Donderdag 8 mei 2008
Wie Peter Balcaen kent van onze
vorige bakdemonstraties, zal ook
deze keer van de partij willen zijn.
Iedereen die graag bakt en nieuwe
ideeën wil opdoen, nodigen we van
harte uit op deze bakdemonstratie.
Hartig en zoet is hierbij het thema.
Wil je er meer over weten, kom zeker
kijken en proeven. Alles gaat door
in zaal “de Schelpe” om 19.30 uur.
Inschrijven voor 3 mei 2008 bij
Maria Verlinde 050 81 20 62.

AFDELING
VARSENARE

www.gezinsbond-varsenare.be
NORDIC WALKING
Zondag 13 april 2008
tot zondag 25 mei 2008
10.00 - 11.30 uur
Op 13 april starten we met de lessenreeks van Nordic Walking. De lessen
gaan door op 13, 20, 27 april en 4,
18, 25 mei. We verzamelen aan de
Sterrenwacht in het Beisbroekbos
te Varsenare en wandelen van
10.00 tot 11.30 uur. De lesgeefster
is Greet Ostyn, provincieverantwoordelijke NFIB Nordic Fitness
Center West-Vlaanderen
Volwassenen betalen € 60,00,
kinderen (8-14 jaar) € 50,00. Nietleden betalen € 75,00. Poles kunnen
gehuurd worden voor € 2,00 per
keer, gratis voor kinderen.
Inschrijven bij Dominique Borms
nordicwalking.varsenare@skynet.be
of 0486 27 52 39

LOOP-JE-FIT VOOR MANNEN
Dinsdag 15 april 2008
tot dinsdag 17 juni 2008
Je wilt iets aan je conditie doen, je
bent een beginner en je kan wat
ondersteuning van een groep
gebruiken. In één samenkomst per
week krijg je een begeleide training
van ongeveer 1 uur. Een deskundige
lesgever begeleidt de reeks, beginnend van nul. Iedere gezonde man
kan dus deelnemen. Na elke sessie
worden afspraken gemaakt om
gedurende de week verder individueel te oefenen. Na 10 weken kan
je gegarandeerd rustig 5 km lopen.
Op 15 april start een nieuwe reeks
loop-je-fit voor mannen ism KWB
Varsenare. Dit is een reeks van 10
lessen telkens op dinsdagavond dus
15, 22, 29 april, 6, 13, 20, 27 mei, 3,
10 en 17 juni. Afspraak telkens om
20.00 uur aan de cafetaria in
Beisbroek bij de Volkssterrenwacht.
Een tweede groep "gevorderden"
loopt eveneens onder begeleiding
van een lesgever en een trainingsschema met als einddoel 1 uur lopen
op een rustig tempo. (zelfde data)
Inschrijven ten laatste tegen 12 april
2008 bij Conny Vermoote 050 38 31
34 (na 19 uur) of info@gezinsbondvarsenare.be. Bijdrage voor de 10
lessen voor leden Gezinsbond is
€ 10,00 + € 6,00 verzekering.
Niet-leden betalen € 25,00

De inschrijving is pas definitief na
storting op rekening Gezinsbond
Varsenare 738-1290696-36 met vermelding van naam / lidnr / beginner
of gevorderde.
CM-leden krijgen éénmalig hun
inschrijvingsgeld terug als ze de 10
weken hebben gevolgd en
geslaagd zijn voor een test.

DRIEDAAGSE REIS
NAAR HOCHSAUERLAND
Zaterdag 10 mei 2008
tot maandag 12 mei 2008
HochSauerland, de groene long van
Duitsland. Meren, bergen, grotten,
wandelpaden, dorpjes en steden,
artisanale beroepen en culinair
lekkers. Een streek die vraagt om
ontdekt te worden. Ons hotel
“Gasthof Albers****” is een familiezaak met gezellige kamers, lekker
eten, en typisch Duitse gastvrijheid.
De prijs is € 263,00 per persoon in
vol pension. Deze prijs kan nog
dalen als het aantal deelnemers
verhoogt.
Deze reis wordt georganiseerd in
samenwerking met Vakantiegenoegens Varsenare.
Uitgebreide info te bekomen via
Karl Vandermeersch,
karl.vandermeersch@pandora.be,
050 39 35 10.

NATUUREVENEMENT
Zondag 25 mei 2008
Intussen een traditie geworden:
het Regionaal Landschap Houtland
en de Gezinsbond slaan terug de
handen in elkaar voor een spetterende gezinshappening! Dit jaar
vormen de Maskobossen te Jabbeke
het pittoreske decor. In een wei
aan de rand van het natuurgebied
trekken we onze grote tent op
voor tal van activiteiten. Neem
zeker deel aan de geanimeerde
wandeling van Natuurpunt Jabbeke
en dien je deelnamekaart in aan
onze stand. Rond 17 uur trekken
we de winnaars. Zes personen
winnen een waardebon van 50
euro voor een biologisch etentje.
Meer informatie op:
• http://www.gezinsbondgewest
brugge.be/joomla/newsflashes/
acties/gezinshappening-natuur-inmij.html
• http://www.rlhoutland.be/
activiteit.php?nr=22

AFDELING
WAARDAMME
START-TO-RUN/JOGGEN
VOOR GEVORDERDEN
Maandag 7 april 2008
tot zaterdag 21 juni 2008
Maandag om 20.00 uur

LEER JE KLEURTYPE KENNEN
Dinsdag 6 mei 2008 • 19.30 uur
Er wordt vertrokken van de seizoenstypes om je persoonlijk kleurtype te
bepalen. De deelnemers krijgen tips
i.v.m. kleurkeuze voor kleding,
haarkleur, bril, accessoires,...
De activiteit gaat door in Oud
Gemeentehuis, Kortrijksestraat 405,
Waardamme.

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.be
BONNENBOEK
Bonnenboek nog niet ontvangen of
nood aan een bonnenboek uit een
ander gewest ?
Neem contact op met de verantwoordelijke van onze ledenadministratie Mw Karien Desloovere,
Fazantenlaan 40, 8210 Zedelgem,
tel 050 20 84 60. Uw exemplaar
ligt er op u te wachten.

BONDSKLAPPER

GSM-KAARTEN, NMBS-PASSEN
EN BIOSCOOPCHEQUES:
NIEUW AANKOOPPUNT
Vanaf heden zijn bovenvermelde
kaarten te verkrijgen bij Point Leen’s
Underwear (Mw Vervaecke Anneleen), Snellegemsestraat 12, 8210
Zedelgem, tel 050 24 10 27. Van
dinsdag tot en met zaterdag
geopend van 9.30 tot 12.30 uur en
van 14.00 tot 18.30 uur.
Opgelet: De winkel zal gesloten
zijn van 18/07 tot en met 26/07.

AANGEKONDIGDE
ACTIVITEITEN
• Spellennamiddag op 26/10/08.
Een gezellige namiddag vol met
leuke gezelschapsspelen.
• Gezond ontbijt: 30 november 2008.
Meer info volgt later.
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NIEUW AANGESLOTEN HANDELAARS
KINDERBOETIEK SOPHIE
Moerkerksesteenweg 191 | 8310 Sint-Kruis (Brugge)
Tel. 050/67 69 23 | kbs@telenet.be
BABY & KINDERKLEDING 0 – 16 JAAR
GEBOORTELIJSTEN – COMMUNIEKLEDING – UNIFORMEN
Merken: Burberry | Scapa | Riverwoods | AO | Lili Gaufrette | La Petite Ours
Pauline B | Vingino | DaDa | Limo B | Woody | Quax | Kuk | R95th
Alle dagen open van 10u tot 12u30 en van 14u tot 18u
donderdag en zondag gesloten
Gezinsspaarkaart | Parking voor de deur

BABYBOOM
Smedenstraat 26 | 8000 Brugge | 050-33 11 44
Vanaf augustus zie ook www.Newbabyboom.be
Open maandag tot zaterdag van 10 tot 13u en 14u tot 18u. | Zondag gesloten.
Kermisactie van 11 april tot 04 mei: 10% korting op de nieuwe collectie.
20% korting op de communie collectie.
KINDERKLEDIJ VAN 0 TOT 16 JAAR
Communie: Tia-Tia - Rita - Van Hassels - Zizibo - Carbone
Andere merken: Imps&Elfs - Diesel - Replay - Guess - Energy - Iko - Bengh Borz - Van Hassels - Rags - Eager Beaver - RFG - CKS - Love Therapy

NAAR KINEPOLIS MET KORTING OP DE GEZINSSPAARKAART!
20% KORTING OP DE GEZINSSPAARKAART
WAAR AANKOPEN IN GEWEST BRUGGE?
ASSEBROEK | Huyghe - Van Zieleghem | Mispelaar 11 | 050 35 68 04
BRUGGE | Regine Wyseure | K. de Stoutelaan 63 | 050 31 12 81
LOPPEM | Marleen Bulcke | 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 | Everaertstraat 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 | Gistelsesteenweg 132 | 050 38 61 02
WAARDAMME | Sofie Verhelst | Zuidstraat 4 | 050 27 92 53

Nog meer verkooppunten via www.gezinsbondgewestbrugge.be en www.gezinsbond.be

KINDEROPPAS
DIENST
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 (22u tot 8u) € 15,00
• Minimumtarief ..................... € 6,00

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

GEZINSSPAARKAART:
HANDIGE WEETJES
De gezinsspaarkaart is een chipkaart, net zoals bvb Proton (op uw bankkaart).
Het voordeel van dergelijke kaart is, dat je er gemakkelijk het bij uw aankoop ontvangen voordeel kan op sparen. Het nadeel van een chipkaart is
echter dat je bij verlies of diefstal van de gezinsspaarkaart ook de verworven
voordelen kwijt bent. Het bedrag aan voordeel dat op uw kaart is opgeslagen
bevindt zich in de chip en is zodoende voor iedereen toegankelijk. Het is dus
aan te raden om het gespaarde bedrag op de spaarkaart steeds zo snel
mogelijk op te gebruiken door middel van de afnames. Je kan immers per
schijf van € 20 bij eender welke aangesloten handelaar betalingen verrichten.

• Wat bij diefstal van de gezinsspaarkaart ?

Bezorg per post/mail/fax een copie van het door de politie opgemaakte
PV aan de Gezinsspaarkaart, Troonstraat 125, 1050 Brussel - gezinsspaarkaart@gezinsbond.be - fax 02 507 88 59. Je ontvangt gratis een nieuwe
gezinsspaarkaart.

• Wat bij verlies van de gezinsspaarkaart ?
Je kan een nieuwe kaart verkrijgen door storting van € 3,00 op rekeningnummer 435-0318253-76 van de Gezinsbond, met vermelding van je lidnummer. De nieuwe kaart word je opgestuurd.
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LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be
EFTELING

3° WALVISFESTIVAL

"EIGHTIES FUIF"

De Efteling is samen genieten in
een ‘Wereld vol wonderen’ met het
hele gezin. Genieten van het
Sprookjesbos, Droomvlucht,
PandaDroom, Fata Morgana,
Python, Piraña, Bobbaan, Pegasus.

Midzomernacht zaterdag 21 juni 2008
Een nieuwe lente, een nieuw geluid,
en wat voor één: WALVISfestival
presenteert u opnieuw het neusje
van de …euh …zalm. QUIOUI,
tweede laureaat op Westtalent
2007, opent de aanval, waarna de
zeven funk lovin’ criminals van
FUNCALICIOUS u letterlijk van uw
sokken blazen. Bij GESMAN preekt
de vos de passie (in het Kortrijks
dan nog wel), en treft hij u messcherp in ziel en zeden. En tot slot
sluit Brugge haar zonen terug aan
de boezem: RAYMOND VAN HET
GROENEWOUD trok het voorbije
jaar met de theatertournee
“Mijnheer Raymond: 35 jaar” door
het land, maar wij mogen gewoon
Raymond zeggen. Op WALVIS
keert hij dus terug naar zijn eerste
lief: het podium, in een zomerjurkje
zonder franjes, maar dan wel diep
gedécolleteerd.
Deuren 17u, aansluitend afterparty
met BOUTROS DJ’s.
VVK € 10, ADD € 12, tickets Estaminet
(www.lestaminetbrugge.be), via de
walvissite of de organisatoren.
Kinderen -12 gratis, leden Gezinsbond 2 euro korting in voorverkoop.
Check www.walvisfestival.be,
www.het-entrepot.be,

28 juni 2008
The place to be Studio Hall te SintKruis. Dj The 8RIX en DJ Sven
Ornelis zorgen er voor de ambiance.

En men verwacht veel van de
attractie De Vliegende Hollander.
Kapitein Willem van der Decken
vaart in 1678 tegen alle regels in de
haven uit en tekent zijn eigen
noodlot. Het prachtige zeeschip
wordt vervloekt en verandert in
een mysterieus, vurig spookschip
dat gedoemd is om voor eeuwig de
zeven wereldzeeën te bevaren als
‘De Vliegende Hollander’. In deze
nieuwe, sensationele Eftelingattractie komt de vloek tot leven.
Stap aan boord en vaar mee, maar
kijk uit en ontsnap aan de vloek
van het Spookschip.
Je betaalt heel het seizoen 2008 op
vertoon van je lidkaart € 23,50 (i.p.v.
€ 27,00 in laagseizoen of € 29,00 in
hoogseizoen) aan de kassa van de
Efteling. Kinderen tot en met 3 jaar
mogen gratis mee. Efteling is open
van vrijdag 21 maart tot en met
zondag 26 oktober, dagelijks van
10 uur tot 18 uur. Van 7 juli tot 24
augustus van 10 uur tot 21 uur, en
op de zaterdagen van 12 juli tot 23
augustus zelfs tot 24 uur.

SEA FRONT
2 + 1 gratis: goedkoopste ticket gratis
van 1 juli tot 31 augustus 2008 op
vertoon van de lidkaart Gezinsbond!

ZANDSCULPTUURFESTIVAL
BLANKENBERGE
Thema “Zandkastelen”
Ledenprijs tijdens de maanden juli
en augustus: Volwassenen € 7,00 in
plaats van € 9,00 en kinderen tussen 4
en 12 jaar gratis in plaats van € 5,00.

ASSEPOESTER
De romantische Eftelingversie van
deze musical komt dit voorjaar naar
Antwerpen, met Vlaamse artiesten
als Jan Schepens, Ann Van den Broeck
en Koen Crucke. Wil je er bij zijn als
Assepoester met de hulp van de fee
naar het bal van haar droomprins
sluipt? Kom dan naar de Stadsschouwburg van Antwerpen vanaf
21 april 2008. Als lid van de Gezinsbond heb je 15 % korting op alle
voorstellingen via tel. 0900-69 900
of aan de kassa.

MEMORIAL VAN DAMME
Vrijdag 5 september 2008
Kom je ook mee genieten en supporteren op het gezelligste top-atletiekfeest ter wereld? De Memorial Van
Damme is een van de grootste en
mooiste atletiekmeetings ter wereld,
maar vooral een stomend atletiekfeest. Zelfs wie niet veel van atletiek
weet, wordt in het Koning Boudewijnstadion meegezogen door de
unieke sfeer. Samen met de 50.000
toeschouwers vuur je de grootste
atletiekhelden van het moment
aan, en na een topprestatie klopt je
hart alsof je zelf hebt meegelopen.
Deze 32 ste Memorial staat in het
teken van de Olympische spelen in
China. Zo wordt het startschot
voorafgegaan door een groots
Chinees spektakel. We verwachten
veel van de grote wereldsterren:
schitteren zij verder na de
Olympische spelen? We kijken zeker
uit naar de eigen sterren zoals Tia
Hellebaut en Kim Gevaert.
Tribune 2 € 22,50 i.p.v. € 30,00
Tribune 4 € 12,50 i.p.v. € 20,00
Snel reserveren voor de beste plaatsen:
tickets@memorialvandamme.be

VVK € 8,00 - ADD € 10,00
Leden van de Gezinsbond kunnen
kaarten in voorverkoop verkrijgen
tegen € 5,00! Alle info i.v.m. kaartverkoop: www.starproductions.be.
WIJ GEVEN AAN ONZE LEDEN
10 DUO-TICKETS WEG!
Winnen kan door een mail te sturen aan info@starproductions.be
en een antwoord te geven op
volgende vraag: Welke bekende
Dj is de hoofdact van het evenement? Daarnaast moet je ook
Bondsklapper en je lidnummer van
de Gezinsbond vermelden.
Organisatie Star Productions i.s.m.
Gezinsbond.

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
Ronny Meulemeester
Brugsestraat 178 • 8210 Zedelgem
Redactie
Vandewiele R. (eindredactie),
Van Meulebroeck A., Decloedt R., Janssens A.,
Meulemeester R., Noël M., Poelman M.
Met medewerking van
de afdelingen,
de adverterende handelaars,
Mieke Listhaeghe
Redactieadres
bondsklapper@gezinsbondgewestbrugge.be
Publiciteit
Rik Vandewiele
Pastoriestraat 252 • 8200 Brugge
050 31 56 34 • rik.vandewiele@fulladsl.be
Lay-out
Grafisch Bureau Dirk Neirynck
Kamperfoeliestr. 18 • 8200 Brugge • 050 39 07 97

15

16

BONDSKLAPPER

Nr. 122 • mei | juni | juli

JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
De handelshuur wetgeving
Wat?
P.S. :
De handelshuur wetgeving is van toepassing op huurovereenkom1 De truc bestaat erin om de oorspronkelijke huurovereenkomst
sten met betrekking tot onroerende goederen die, in hoofdzaak
die, volgens de wetgeving minimaal 9 jaar moet zijn, hoger vast
gebruikt worden voor het uitoefenen van een kleinhandel (of voor
te leggen (bv. 18 jaar). Dan heeft men naast de initiële periode
een bedrijf van een ambachtsman, die rechtstreeks in contact
van bijvoorbeeld 18 jaar nog een recht op 3 hernieuwingen van
staat met het publiek). Deze soort van huurovereenkomsten is dus
telkens 9 jaar.
essentieel van toepassing op handelaars en niet op particuliere
2 Noteer wel dat het recht op hernieuwing enkel en alleen maar
huurders. De wet voorziet niet alleen dat deze wetgeving van
van toepassing is om dezelfde handel voort uit te oefenen in het
toepassing is op handelaars, doch specificeert dat deze huurwethuurgoed (bv. een slager kan geen hernieuwing vragen indien hij
geving alleen van toepassing is op kleinhandel. Kleinhandel is, in
van plan is om een bakkerij verder uit te baten in het huurgoed).
tegenstelling tot groothandel, het voeren van een handelsuitbating
in een plaats waar er een rechtstreeks contact is met het cliënteel.
3. Weigering van de huurhernieuwing
De handelaar dient afhankelijk te zijn van de locatie van het huurDe verhuurder heeft slechts enkele limitatief opgesomde wettelijke
goed voor de verdere uitbouw van zijn handelsactiviteit. Partijen
gronden om de aanvraag tot huurhernieuwing van de huurder te
kunnen echter altijd de wetgeving van toepassing maken op de
weigeren (vb. persoonlijke ingebruikname van het goed, wederhuurcontracten die niet strikt onder het toepassingsgebied vallen
opbouw van het goed, edm…). Naast het feit dat de weigering(groothandel, huur bureel privé
gronden tot huurhernieuwing
persoon, ….), omwille van de
limitatief opgesomd zijn,
voordelen hierna weergegeven.
bestaat er ook nog een parallel
De huurwetgeving, die zeker van
systeem van “vergoeding
toepassing is op de kleinhandel,
wegens uitzetting” die, volledig
voorziet hoofdzakelijk in een
geënt is op het systeem van de
gegarandeerde minimum huurweigeringgronden. Deze vertijd, met drievoudige mogelijkgoedingen zijn, naargelang de
SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST
heid tot hernieuwing, alsook in
weigeringgrond, forfaitair
het toekennen van een schadesamengesteld en niet gering (1
De sociaal-juridische dienst van het gewest Brugge
vergoeding bij weigering tot
jaar huur, 2 jaar huur, en 3 jaar
is gratis voor de leden en wordt verzorgd
hernieuwing door de eigenaar,
huur, edm…). Concreet wil dit
door advocaat Mieke Listhaeghe.
wegens een reden die voorzien
zeggen dat indien de verhuurElke 2de en 4de donderdag van 18 u tot 20 u.
is in deze wetgeving.
der een wettelijke reden aanin het O.C.M.W.-centrum ‘Van Zuylen’,
geeft om de huurhernieuwing
Geralaan te Sint-Kruis.
1. Kleinhandel
te weigeren, dan nog dient de
Een groothandelaar is niet
verhuurder nog een vergoeU kunt er terecht voor richtinggevend advies omtrent
afhankelijk van de locatie voor
ding te betalen wegens uitzetsociaal-juridische zaken zoals o.a. rechten en plichten
de verdere uitbouw van zijn
ting aan de huurder als vergehuwden, samenwonenden, jongeren, echtscheiding,
consumentenrecht, huurcontract, burenruzie, adoptie,
handelszaak: Voorbeeld: “een
goeding voor het verlies van
erfenis maar ook over sociale zekerheid, studiebeurzen,
distributiecentrum van verpakzijn handelszaak verbonden
contracten, enz...
kingen en van schoonmaakaan de locatie van het huurproducten, die gelegen is in de
goed.
Deze dienstverlening kan enkel op vertoon van uw lidkaart!
buitenkanten van Brugge, zal
Het O.C.M.W.-centrum is te bereiken via de Damse
niet minder cliënteel bereiken
4. Rechtspleging
Vaart (kant St.-Kruis), 2de straat rechts, daarna eerste
indien hij een kilometer of 5
De Vrederechter (locatie van
straat links. Het O.C.M.W.-gebouw ligt aan de linkerkant
kilometer verder een ander
het onroerend goed) is exclusief
van de straat nabij het voetbalterrein op het einde. Opgelet:
magazijn/loods moet huren om
bevoegd omtrent alle geschillen
Wegens verbouwingswerken aan het rusthuis bevindt de
de goederen te stockeren die
met betrekking tot de handelsnieuwe hoofdingang zich op het einde van de eerste zijstraat
aldaar afgehaald worden.”
huur, ongeacht het bedrag van
vlak voor het gebouw. Dit is nabij de grote vergaderzaal,
Immers, de afgehaalde goederen
de vordering.
waar de dienstverlening plaatsvindt. U kunt uw voertuig in
zijn niet bestemd voor de
de Geralaan parkeren of op de parking van het voetbalterrein,
“echte” eindconsument, doch
Besluit
voor uw fiets is er parking voorzien in de zijstraat vlak voor
voor een tussenpersoon, die de
De handelshuur wetgeving is
het gebouw.
goederen ongeacht de locatie
ingegeven door 2 principes:
De sociaal-juridische dienst Brussel
daar komt afhalen. Bij een
enerzijds de bescherming van
is te bereiken op 02 507 88 66
kleinhandel heeft men te maken
de huurder om een zolang
met bijvoorbeeld een hotel, een
mogelijke huurtijd te garanderestaurant, waar de locatie van extreem belang is tot behoud en tot
ren (behoud handelszaak) en anderzijds de bescherming van de
verdere uitbouw van het cliënteel. Het voortbestaan van de handelsverhuurder, die zich ook naar de vrederechter kan wenden indien
zaak staat of valt a.h.w. met de locatie van het huurgoed.
de waarde van de handelszaak 15% stijgt ten gevolge van nieuwe
omstandigheden. De handelshuur wetgeving bestaat uit amper
2. Duur van de handelshuur
31 artikelen doch, deze zijn een bron van vele rechtsspraak en
De duur van de huur mag niet korter zijn dan 9 jaar, met een wetrechtsleer.
telijke mogelijkheid om 3 hernieuwingen telkens ten belope van 9
Mieke Listhaeghe
jaar door te voeren. De handelaar beschikt dus over een minimum
Advocaat (www.mieke-listhaeghe.be)
periode van 9 jaar + 3 x 9 jaar = totaal 36 jaar. Dit komt grosso
Sociaal - Juridische Dienst Gezinsbond Gewest Brugge
modo overeen met een loopbaan van een handelaar.

VOMAC
SINDS 1952 IN DE MODE | KLEEDT VOOR IEDERE GELEGENHEID
MERKEN f Stills - One Step - Chine - Tricot Chic - Nougat - I Am - E-Go - Fairly - Etoile du Monde - I-Blues - The Barn - Save the Queen - IKKS - Indies - La Fée Maraboutée
Silver Jeans - Opus - Brax - Easycomfort - Damo - Oakwood - Aphéro - Just Cavalli - Dismero - Olsen - Morrison - Bleu-Blanc-Rouge - Marella - Atmos - Gil Bret
Marie Méro - Gerry Weber - Mayerline - Delmod - Rabe - Basler - Frank Walder - Samoon - Goldix - Marcona Joseph Ribkoff
m G-star - Tommy Hilfiger Denim - Armani Jeans - Gant - We are replay (broeken) - Zilton - David Mayer - Hugo Boss Black label - Just Cavalli - Sabato
Russo - Milestone - State of Art - Van Gils - Ledub - Damiens - Scabal - Pierre Cardin - Nicky Van Kets - Mathyro. Schoenen: Replay
BRUIDS- EN GELEGENHEIDSKLEDIJ
SAND BLUE BY VOMAC

Ian Stuart - Linea Raffaelli - Mathyro - Oni Onik - Vera Mont - Nicky Van Kets - Marylise - Ugo Zaldi | Bruidjes graag op afspraak

Terre Bleue - G-Star - Freesoul - Desguel - Spoom - Pauline B. - Sweater House - WOM[N] - DTC

GEMEENTEPLEIN 2 • MAJ. WOODSTRAAT 4-6-8-7-9 • ST.-PIETERSPLEIN 25 • OOSTKAMP • TEL. 050/82 23 17
Open ma.-vr. 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 18.30 uur en zaterdag 10.00 - 18.00 uur • info@vomac.be • www.vomac.be

Monique Vandecavey - Van den Broucke

Lingerie voor dames, heren en kinderen
Badmode & nachtkleding
Rijselstraat 92 - 8200 Sint-Michiels
Tel. 050/38 75 58
Ma. 10.30-12 en 13.30-18.30 | za. 9.30-12.30 en 13.30-18u | andere dagen 9-12 en 13.30-18.30 u

HEEL HET JAAR DOOR 10 % OP DE SPAARKAART!

© cayman

BY MALENE BIRGER | DESIGNERS REMIX | FILIPPA K | SEE
BY CHLOE | JUST IN CASE | PAUL&JOE SISTER | COAST
WEBER & AHAUS | VANDENVOS | PATRIZIA PEPE | ATOS
LOMBARDINI | PINKO | ANNA RITA N | FLAVIO CASTELLANI
CHRISTINNA EFFE | STILLS | HUGO BOSS BLACK WOMEN
NOUGAT | MORRISON | SYSTEM | ENES | BOSS ORANGE
WOMEN | ESSENTIEL | I.K.K.S. | HAMPTON BAYS | MER DU
NORD | PAULINE B. | TWINSET | HOSS | FOR ALL MANKIND
CITIZENS OF HUMANITY |1921 JEANS | PAIGE JEANS
HALE’ BOB | … SHOES: FRIDA | FRED DE LA BRETONNIERE
ESSENTIEL | … ACCESSORIES: DIANE VON FURSTENBERG
SETE DI JAIPUR | ETERNO BORSA ... JEWELRY: WOUTERS
& HENDRIX | BUDDHA TO BUDDHA | ARTS & CRAFTS
CATH’S ACCESSORIES | BY MALENE BIRGER | ROSES OF
ANTWERP ...

Torhoutsesteenweg 48, Loppem | 050 82 01 85 | www.machteld.be
OPEN ma 14-18 u · di tot za 10-18 u · gesloten zo

GROOTS IN
MERKENKEUZE
EN ADVIES

DORPSSTRAAT 80
8340 DAMME-SIJSELE
TEL. EN FAX 050/37 59 35
Open van 10.00 - 12.00 en van 14.00 - 18.00 uur
Gesloten op zondag & maandag tot 16.00 uur

POMD’API • CAMPER
PRADA • SHOESME
GIESSWEIN • BOBUX
ELI • RONDINELLA
SCAPA • WALKID
RED RAG • AIGLE
MAAT 16 TOT 40
PARKING VOOR DE DEUR

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

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

