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

Nieuwe collecties Birkenstock en Papillio
DE BLAUWE TOREN

Monnikenwerve 171 | 8000 Brugge | Tel. 050/31 68 00
Open van 9 tot 12.30u en van 13.30u tot 18u (zat van 9.30 tot 12u) | Gezinsspaarkaart

BRUGGE

Braambergstraat 34 | 8000 Brugge | Tel. 050/34 34 23
Open van 9.30 tot 12.30u en van 14 tot 18.30u (zat tot 18u) | Gratis parkeren in ‘t Pandreitje | Gezinsspaarkaart

LOKEREN

Roomstraat 18 | 9160 Lokeren | Tel. 09/349 21 01
Open van 9.30 tot 12 en va n 13.30 tot 18.30u (zat tot 18u) | Maandag gesloten | Gezinsspaarkaart

OOSTENDE

Nieuwpoortsesteenweg 9 | 8400 Oostende | Tel. 059/51 19 59
Open van 9 tot 12.30u en van 14 tot 18u (zat vanaf 9.30u) | Zondag en Maandag gesloten | Gezinsspaarkaart
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VOORWOORD
De Gezinsbond Gewest Brugge viert dit jaar feest! Sinds 80 jaar is de
Gezinsbond actief in Brugge. De oprichters van de Gezinsbond hebben
indertijd weer en wind getrotseerd om het belang van de vereniging
– de stem van de gezinnen laten doorklinken in de politieke besluitvorming – te verkondigen. Hun vrijwillig engagement om overal in onze
contreien de gezinnen te verenigen verdient ons grootste waardering.
Met veel eerbied kijken wij daarop terug.
Het belang van onze vereniging blijft hetzelfde. Verschillende politieke
partijen hebben hun oor te luister gelegd op ons nieuwjaarscongres in
Antwerpen. Ondertussen werden al enkele politieke initiatieven gelanceerd, waarbij de inspiratie uit dit congres werd gehaald.
Ook het vrijwillig engagement is gebleven. Op vandaag zijn er nog
steeds heel wat vrijwilligers in de weer voor onze vereniging. Vandaag
beschikken onze vrijwilligers over andere middelen dan onze gewaardeerde voorgangers, doch de drijfveer is dezelfde. Het engagement om
zich belangeloos en vrijwillig in te zetten voor een vereniging verdient
de grootste waardering.
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Ik wil dan ook alle vrijwilligers die zich voor onze vereniging inzetten
een dikke pluim geven. Een ongelooflijk dankjewel voor de getoonde
inzet en de inspanningen die ongetwijfeld nog zullen worden geleverd.
Het resultaat van die inspanning kan je in deze editie van de Bondsklapper
terugvinden. Massa’s activiteiten worden hier aangekondigd, massa’s
voordelen worden aangeboden aan onze leden.
Neem uit het aangeboden menu waar je zin in hebt, het loont zeker de
moeite.
En wat die 80ste verjaardag betreft, daar kom ik zeker nog op terug.
Veel plezier!
Met vriendelijke bondsgroeten,
Ronny Meulemeester
Voorzitter Gezinsbond Gewest Brugge

SCHRIJF NU IN OP DE ELEKTRONISCHE
NIEUWSBRIEF VAN HET GEWEST BRUGGE!
Kom alles te weten over uw voordelen als lid van de Gezinsbond
via de elektronische nieuwsbrief.
Neem een kijkje op www.gezinsbondgewestbrugge.be/nieuwsbrief
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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
KINDEROPPAS
(ADMINISTRATIE)
Verlinde Georges
Cloet Martine
Kleine Kerkhofstraat 93
Sint-Katarinastraat 34
050 35 75 75
050 36 46 65
georges.verlinde@versatel.be martine.cloet@scarlet.be
Goethals Myriam
Goethals Myriam
Hooiestraat 35
Hooiestraat 35
050 78 12 18
050 78 12 18

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

Liselotte Claeys
Koetelwijk 16
0497 23 40 01

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

Karen Vandebuerie
Ieperweg 32
0493 58 98 99

Loppem
8210
Moerkerke
Damme

Oedelem
8730

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

GSM/NMBS-PASSEN

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

Verbaeys Eva
Stationsplein 9
050 55 11 18

Bruyninckx Bart
Hooiestraat 35
0497 23 45 56

Liselotte Claeys
Koetelwijk 16
0497 23 40 01

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

Costenoble Stefanie
Proostdijstraat 68
050 27 68 33

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

Huyghe
Mispelaar 11
050 35 68 04

KORTINGSKAART
GROOT GEZIN
Huyghe
Mispelaar 11
050 35 68 04

Johan Matthys
Van Hammelaan 6
050 82 22 33

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

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

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

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

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

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

Brandt Nancy
Zandstraat
050 32 32 23

Schalembier An
Olympialaan 17
050 38 91 09

Sint-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

Sint-Kruis
8310

Herman Catherine
Babbaertstraat 7
050 37 50 31

Van Steenberghe Linda
Schaakstraat 17
050 37 31 97

Van Steenberghe Linda
Schaakstraat 17
050 37 31 97

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

Sint-Andries
8200

Sint-Michiels
8200

Caroline Linskens
Lema Julien
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

De Lameilleure Walter
Everaertstraat 24
050 82 37 32

Hilde Lemahieu
Poelman M.
Kan. Bittremieuxlaan 74 Oedelemsesteenweg 38
0472 775 626 / 050 37 43 56
050 35 66 96
hilde.lemahieu@gmail.com

Poelman M.
Oedelemsesteenweg 38
050 35 66 96

Steyaert-Martens
Kerkeweg 31
050 81 20 99

Dendooven Gilbert
Gistelsesteenweg 132
050 38 61 02

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

Verlinde Maria
Bosweg 18
050 81 20 62
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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HET NIEUWE
INTERIEUR

15 mei 2009
voor jonge ouders
Gezinsbond Gewest Brugge trakteert op 15 mei 2009
jonge ouders op een verwenavond.
Dit ter gelegenheid van de ‘Internationale dag van het Gezin’.
HIER VOLGT EEN GREEP UIT HET AANBOD
• Even op adem komen met een deugddoende rugmassage, handverzorging, manicure of maquillage
met de heerlijke producten van RITUALS en VEREECKE COSMETICS.
• Kleuradvies voor uw woning door HET NIEUWE INTERIEUR.
• THE CHOCOLATE LINE laat u proeven van hun verrukkelijke chocolade
• CHOC-O-LAIT laat u volledig wegsmelten in een overheerlijke echte chocolademelk.
• U houdt niet zo van zoet, maar kan niet weerstaan aan het aroma van echte koffie. KOFFIE KÀN
vertelt u meer over het branden van hun eigen koffie en laten u intens meegenieten.
• OIL & VINEGAR bereidt voor u ter plaatse doorlopend een niet-alledaags pittig, kruidig hapje
en drankje van eigen huis. Gedurfd en vernieuwend.
• Daar hoort natuurlijk een glaasje Spaanse wijn bij van EL POZO uit Varsenare.
• PASOS DE BRUJAS dompelt u onder in de wereld van de tango. Zij brengen initiatie en
demonstratie van de tango.

EEN PASSIONELE AVOND VOL PIT, SMAAK, GENOT EN ONTSPANNING!
ECHT IETS VOOR U ALS JONGE OUDER!
PLAATS cvo St-Godelieve, Nieuwstraat 5, Brugge
Parkeren mogelijk op de speelplaats van De Frères aan de overkant
AFSPRAAK 15 mei 2009 om 19.30 uur onthaal | Start om 20.00 uur
PRIJS € 5,00 per persoon voor leden | € 10,00 per persoon voor niet-leden
Plaatsen beperkt!
INSCHRIJVEN VIA MAIL annemarie.van.meulebroeck@gezinsbond.be
Doorgeven van naam, adres, aantal personen en lidnummer Gezinsbond.
Bevestiging na storten van het bedrag op rekeningnummer:
001-5017018-60 van JGA Gewest Brugge met vermelding ‘Verwenavond’.
KINDEROPPAS AAN HUIS aanvragen bij de plaatselijke coördinator. Laat niet na om dit te
vermelden in de mail. Wij zorgen voor een leuk extraatje voor de kindjes.
| Dank aan cvo Sint-Godelieve en De Frères |
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ACTIVITEITEN
I.S.M. DE GEZINSBOND
GEZINSHAPPENING
‘NATUUR IN MIJ’
Zondag 31 mei 2009 doorlopend vanaf 13.30 uur
In het natuurlijk decor van het Plaisiersbos te Veldegem
(Zedelgem) slaan we ons tentendorp op voor tal van
activiteiten. Neem zeker deel aan de geanimeerde
wandeling van Natuurpunt of aan de natuurfotozoektocht met waardevolle prijzen.

Wandelen
• Doorlopend geleide wandelingen.
Diverse figuranten brengen het
Plaisiersbos terug tot leven.
(Natuurpunt inZICHT)
• Uitgestippelde individuele
fotozoektocht

Workshop &
demonstraties
• Survivalskills: vuurstenen,
fire-piston, vuurschraper
en zonnereflectie,
vuurboog,… aanmaakmateriaal en
tondel, zelf eens vuur
maken met de vuurschraper en wafels/koffie
op het houtvuur
• Nestkasten timmeren
(Vogelopvangcentrum
Bulskampveld)
• Kastanje: post and rail
fencing, spijlen klieven en
singels
• Imker

Randanimatie
• Schapen en eenden drijven met bordercollies
• Opening van de namiddag door de Koninklijke
Harmonie Kunst Na Arbeid
• Schminkstand, ballonknutselen
• Volksspelen en reuzenspelen
• Doorlopend life muziek door de groep ‘Overigens’
• Bar, hoeve-ijs en barbecue

Slot
• Lossen van herstelde vogels (Vogelopvangcentrum
Bulskampveld)

Het Plaisiersbos in de kijker
Het “Veldt” of “Bruyère” zoals de streek genoemd
werd was een uitloper van het grote Bulskampveld
dat zich over een breedte van ongeveer 3 km uitstrekte van Torhout tot Loppem. De veel voorkomende struikheide op het veld werd door de
bewoners ‘krakke’ genoemd. De inwoners van
Veldegem zijn heden ten dage nog
bekend als het ‘krakkevolk’. In de
boswachtershoeve, die op de gevel
het jaartal 1840 draagt, werd
August Plaisier (1855-1933) als
opzichter geinstalleerd. Als
toeziener, boswachter en
beheerder van de steenoven
was hij de aanleiding tot de naam
"Plaisiersbos". Eind 1999 werd
het Plaisiersbos door de gemeente
Zedelgem aangekocht. Het
beheer werd contractueel
toevertrouwd aan de plaatselijke natuurvereniging
Natuurpunt inZICHT.
Een samenwerking
met ‘Het Regionaal
Landschap Houtland’.
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INFORMATIE
VAN DE GEZINSBOND
CURSUS
‘KINDERVERZORGING VAN KOP TOT TEEN!’
Een terugblik!
Ouders verwachten dat kinderoppassers de nodige vaardigheden hebben om op hun kindjes te passen en dit is
volkomen terecht! Daarom biedt de Gezinsbond een
hoop vormingscursussen aan om de talenten nog te verruimen. Vorig najaar konden de babysitters uit ons Brugse
gewest deelnemen aan de cursus ‘Kinderverzorging van
kop tot teen!’ Er kwam een grote groep enthousiaste
jonge mensen en dat deed ons plezier… maar wat vonden
zij er zelf van?
• Ik vond het eigenlijk echt interessant. Ik Heb nog veel
bijgeleerd, bijvoorbeeld ook met die luiers want ik
had altijd schrik als ik een kindje moest verversen dat
ik die dan fout aandoe. De medicatie was ook nog
interessant. Toen ze inleidde had ze wel gezegd dat
ze ook over kleuters zou praten en eventueel over
hoe hen bestraffen of leuke spelletjes met hen spelen.
'k Vind het wel spijtig dat ze daar niet wat meer heeft
over uitgebreid want uiteindelijk ben ik nog nooit bij
een écht baby’tje gaan oppassen en dus wel bij kleuters en wat oudere kindjes. De jongste was een jaar
en een half. Maar ja, misschien was er dan ook wat
tijdsgebrek. Voor de rest was alles wel boeiend en
leuk georganiseerd. • Annelies
• Ik vond het zeer interessant en heb veel bijgeleerd. Ik
heb niet echt iets negatiefs op te merken. • Janna

• Het was heel tof. Ik heb veel bijgeleerd en voel me nu
zekerder om te gaan. • Lisa
• Ik vond het zeer interessant om aan deel te nemen. Ik
heb veel bijgeleerd. Ik vond het wel wat jammer dat
ik niet echt veel kon zien doordat ze dingen op
dezelfde hoogte als ons voortoonde en doordat ik
vanachter zat. Voor de rest was het zeer ok, ook de
pizza’s :) • Aagje
• Ik vond het wel een interessante voormiddag. Ik heb
er veel bijgeleerd over baby’tjes alleen vond ik het
jammer dat er weinig over iets oudere kinderen werd
verteld. • Fenna
• Ik vond het leuk, soms wel wat langdradig, maar het
was een hele ervaring. • Elien
• Zoals gezegd vond ik de uiteenzetting zeker de moeite,
toch over het algemeen genomen. De uitleg rond luiers
was te lang, net als de uitleg rond het flesje (wel handige tips meegekregen). De uitleg rond medicatie en
hoe je merkt hoe een kindje koorts heeft, vond ik wel
goed (ik weet nu hoe je een zetpil geeft). De uitleg
was toegespitst op kindjes tot 1,5 jaar. Misschien is
het een goed idee om volgende keer rond oudere
kindjes te werken (bijvoorbeeld belonen/straffen). Ik
vond het goed dat deze vorming werd georganiseerd,
maar misschien net iets te theoretisch. Kan er ook iets
meer praktijk aan bod komen? Het is zeker goed dat
men deze vorming organiseert, maar ze was net iets
te beperkt in onderwerp en tijd. Groetjes! • Lieselot
• Ik vond het een interessante voordracht en heb dingen
bijgeleerd die ik kan toepassen. Het duurde wat lang
over 1 onderwerp maar het was leuk! • Jana
• De cursus was een groot succes en heel interessant. Ik
heb veel bijgeleerd over hoe je een kindje op de juiste
manier verzorgt. Pampers verversen, papflesje maken
en geven, informatie over medicijnen… het kwam er
allemaal in voor. Het werd gegeven op een originele
en boeiende manier. De gezinsbond heeft opnieuw
gezorgd voor een onvergetelijke cursus. • Liselore
• Op zaterdag 4 oktober 2008 vond er een vormingsactiviteit plaats voor de babysitters van de Gezinsbond.
Om 9u45 werden we verwacht in ‘Della Piazza’. Nadat
iedereen een plekje had gevonden, kregen we uitleg
van Mieke Van Damme. Mieke heeft een minicrèche
in het Brugse. Ze gaf ons uitleg over alles dat te
maken heeft met baby’s, luiers op een correcte manier
verversen, flesjes klaarmaken, wondjes verzorgen…
Dit alles werd gedemonstreerd met de pop Juliette.
En tot slot kregen we nog info rond medicatie.
Daarna mochten we smullen van heerlijke pizza. Het
was een geslaagde voormiddag die zeker voor herhaling vatbaar is! • Julie en Steffi.
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GOSA GEWEST BRUGGE
GELEID BEZOEK CONCERTGEBOUW BRUGGE
Woensdag 3 juni om 14.30 uur

Voor info en reservatie kunt u terecht bij Annemie
Willaert, 051 30 51 80. U kunt ook de voorstelling
combineren met een bezoek aan een Izegems museum.

Een ervaren gids geeft meer informatie over de architectuur en de akoestiek van het gebouw en alle locaties
(concertzaal , kamermuziekzaal , logies repetitieruimte)
worden bezocht.
Bruggelingen en niet-Bruggelingen betalen € 4,00 ter
plaatse. Inschrijven is noodzakelijk bij Yola Barbez
Malfroot, 050 35 49 14.

PARIJS, DE LICHTSTAD, BLIJFT VERRASSEN
Eendaagse busreis op zondag 21 juni 2009

WERELD FOLKLORE FESTIVAL
2 tot 7 juli 2009 naast feestzaal ISO
Telkens om 19.30 uur
Ruim 250 buitenlandse artiesten zullen u verwennen en
ons het beste bieden uit hun volkscultuur..
Normale toegangsprijs bedraagt € 14,00
Namiddagvertoning voor senioren op vrijdag 3 juli en
dinsdag 7 juli om 15u.
Voor GOSA LEDEN € 14,00 - € 3,00 = € 11,00 + € 2,00
ter plaatse op de gezinsspaarkaart.

De Franse hoofdstad is een echt openluchtmuseum. We
bewonderen de Eifeltoren, de Champs Elysees, l’Arc de
Triomphe, la Défense, Centre Pompidou, Kathedraal
Notre Dame en zoveel meer.
Prijs p.p. (inbegrepen luxe-car, gids, middagmaal): € 45,00
Vertrek om 6.00 uur stipt. (verzamelen aan de parking,
Steenbrugge). Terug thuis rond 23.00 uur.
Vooraf inschrijven bij de Heer Andreas Vercruysse,
050 35 36 54. Inschrijven door storting van € 45,00 op
rekening 001-5142717-47 van GOSA Gewest Brugge.
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VOORDRACHT ‘OPVOEDEN
IN EEN VERWENMAATSCHAPPIJ’
door Marijke Bisschop
Dinsdag 2 juni 2009 om 20.00 uur
We leven met z'n allen in toenemende mate in een verwenmaatschappij. Verwennen is fijn,
maar te veel van het goede is niet meer prettig. Onze kinderen hebben immers niets aan
dat acute gebrek aan houvast en regels. Gevolg? Ze zouden wel eens kunnen opgroeien
tot ontevreden, besluiteloze en afhankelijke volwassenen, die moeite hebben om hun
leven in eigen handen te nemen. Mag je als ouder je kinderen dan helemaal niet meer in
de watten leggen? Natuurlijk wel, zolang dit maar op de goede manier gebeurt. Pedagoge
en gedragstherapeute Marijke Bisschop en auteur van het gelijknamige boek, helpt ons de
gezonde balans te vinden tussen negatief en positief verwennen. Alleen zo kunnen we
onze kinderen opvoeden tot onafhankelijke, vastbesloten en zelfverzekerde jongeren!
De voordracht heeft plaats in de leeszaal van Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3,
8000 Brugge. Gratis toegang!
Organisatie: Gezinsbond Gewest Brugge, Opvoedingswinkel Brugge en Bibliotheek Brugge.

KALENDER
DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

02/09/2008 - 30/06/2009

Badminton Loppem

Loppem

12/09/2008 - 12/09/2009

Kinderdansen

Loppem

12/09/2008 - 12/09/2009

Dansen voor jongeren

Loppem

04/03/2009 - 30/12/2009

Petanque

Assebroek

05/03/2009 - 14/05/2009

Start to run - loop je fit

Sint-Michiels

05/03/2009 - 31/12/2009

Yoga

Assebroek

20/04/2009 - 29/06/2009

Tai Chi Chuan

Varsenare

25/04/2009 - 09/05/2009

Initiatie Skiken

Sint-Kruis

30/04/2009 - 31/12/2009

Tai Chi

Assebroek

01/05/2009

Fietstocht

Snellegem

04/05/2009 - 08/05/2009

Midweekvakantie in Retie

GOSA

04/05/2009

Uitgelezen boeken

Sijsele

06/05/2009

Knutselen: strandbloemen in crèpepapier

Varsenare

08/05/2009 - 13/06/2009

Initiatie Nordic Walking

Sint-Kruis

10/05/2009

Moederdagontbijt

Oedelem - Oostveld

26/05/2009

Seniorenuitstap naar de Vlindertuin te Knokke

Sint-Michiels

26/05/2009

Zonnepanelen

Sint-Andries

08/06/2009

Broodbakavond

Oostkamp

09/06/2009

Fietstocht Sluis-Middelburg

Moerkerke - Damme

09/06/2009

Plopsaland De Panne

Beernem

16/06/2009

Digitale fotografie op reis

Assebroek

20/06/2009

Geleide wandeling in Lissewege

Snellegem

21/06/2009

Parijs, de lichtstad blijft verrassen

GOSA

01/07/2009

Zandkastelen bouwen aan zee

Moerkerke - Damme

01/08/2009 - 01/09/2009

Koken voor jongeren

Zedelgem

19/08/2009

Wandelrally GSF

Moerkerke - Damme

30/08/2009

Zevende Sneukelgordel van Groot-Beernem

Beernem, Sint-Joris
Oedelem-Oostveld
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NIEUWS
VAN DE
AFDELINGEN
AFDELING
ASSEBROEK

AFDELING
BEERNEM

beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be

PETANQUE
Vanaf woensdag 4 maart
om 14.00 uur
Elke woensdagnamiddag, het ganse
jaar door, weer of geen weer.
Telkens vanaf 14 uur op de sportvelden in de Opkensstraat 10,
Assebroek. Er zijn zowel openlucht
als overdekte speelvelden. Info bij
Yola Barbez-Malfroot, 050 35 49 14.

YOGA
Vanaf donderdag 5 maart
om 20.00 uur
Elke donderdag is er ontspanningsyoga van 20.00 uur tot 21.15 uur.
Op donderdag 17 september 2009
starten we met 4 kennismakingslessen ontspanningsyoga voor
beginners om 18.30 tot 19.45 uur.
Voor de gevorderden start een
nieuwe reeks op donderdag 10
september 2009 om 20 uur. Deze
gaan door in het P.C. Sparrenhof
(zij-ingang) Dries, Assebroek.
Iedereen welkom. Inlichtingen en
inschrijvingen bij mevr. De ClerckVantorre, 050 36 23 46.

TAI CHI
Vanaf donderdag 30 april
om 18.45 uur
Elke donderdagavond van 18.45 uur
tot 19.45 uur is er Tai Chi. Indien er
voldoende belangstelling is starten
we vanaf donderdag 3 september
van 20 uur tot 21 uur met een
nieuwe reeks Tai Chi voor beginners.
Belangstelling? Info bij Georges
Verlinde, 050 35 75 75 of georges.
verlinde@versatel.be

NMBS PASSEN, KINEPOLIS
TICKETS EN GSM KAARTEN

DIGITALE FOTOGRAFIE
OP REIS
Dinsdag 16 juni om 20.00 uur
Wat te doen voor je vertrek, waar
let je best op als je fotografeert en
hoe bewaar je je gemaakte beelden,
hoe je foto’s achteraf bekijken, op
welk tijdstip neem je de beste
foto’s, hoe fotografeer je ’s avonds,
hoe fotografeer je een landschap,
welke batterijen neem je mee en
nog zoveel vragen worden beantwoord op de gratis informatie
avond over fotografie op reis.
Deze avond wordt gegeven door
fotografe Sofie Faict, van Het Huis
van de Fotografie te Assebroek.
Met heel wat professionele background weet de spreker iedereen
te boeien. Wil je er ook bij zijn
kom dan naar het Sparrenhof zijingang Dries te Assebroek.
Iedereen welkom. Info bij Georges
Verlinde 050 35 75 75 of georges.
verlinde@versatel.be.

VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST
De kinderoppasdienst van de
afdeling Assebroek wordt waargenomen door Mevr. Cloet Martine,
Sint-Katarinastraat 34 Assebroek.
Indien men een kinderoppas wenst
gelieve bij voorkeur te mailen naar
martine.cloet@scarlet.be.
Indien men niet over internet
beschikt kan men bellen tussen
17.00 en 19.00 uur naar 050 36 46 65.

De verkoop van NMBS-passen,
GSM-kaarten en Kinepolis-tickets
met korting via de Gezinsspaarkaart
is slachtoffer van zijn eigen succes.
Daarom nodigen we u uit om vooraf
via e-mail de beschikbaarheid van
kaarten na te gaan en/of uw kaarten
te bestellen. Stuur dus een e-mail
met vermelding van het type en
aantal kaarten dat u graag zou
kopen en de gewenste aankoopdatum. Eva zal u informeren of ze
kan voldoen aan uw vraag,
eva.verbaeys@telenet.be. Alternatieve
verkooppunten kunt u vinden op
www.gezinsbondgewestbrugge.be
of in het bonnenboek.

PLOPSALAND DE PANNE
Vanaf dinsdag 9 juni
Ganse seizoen
Een onvergetelijke uitstap met de
hele familie? Daarvoor is Plopsaland De Panne de ideale bestemming. Indien u het voornemen
hebt om een bezoek te brengen
aan Plopsaland dan kan u kaarten
bestellen die het volledige seizoen
en op individuele basis geldig zijn.
Prijzen:
• Volwassenen en kinderen groter
dan 1 m: € 21,00 (de normale
prijs bedraagt € 27,00)
• Kinderen tussen 85 cm en 1 m:
€ 6,00
• Kinderen kleiner dan 85 cm:
gratis
• 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 totale
verschuldigde bedrag op rekeningnummer 850-8519050-23 van
Gezinsbond afdeling Beernem, met

AFDELING
BRUGGE

engageren als vrijwilliger? Dan ben
jij wellicht de persoon die voor een
aantal gezinnen een grote hulp kan
zijn!

KINDEROPPASDIENST

Interesse? Neem contact op met
Liselotte Claeys op het GSM nummer
0497 23 40 01.

herionta@skynet.be

vermelding van uw gezinsbond
lidnummer, aantal kaarten aan
€ 21,00 en aantal kaarten aan € 6,00.
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.
Bestelde kaarten kunnen niet
teruggenomen worden!

ZEVENDE SNEUKELGORDEL
VAN GROOT-BEERNEM
Zondag 30 augustus
van 13.30 tot 18.00 uur
De gezinsvriendelijke tocht van
ongeveer 28 km gaat zoveel mogelijk
langs de Beernemse landelijke wegen
en wordt af en toe onderbroken
voor een hapje, een drankje en veel
leute. Starten kan tussen 13.30 uur
en 14.30 uur aan het OC De Kleine
Beer in de Marichalstraat te
Beernem. Onderweg zijn er enkele
stopplaatsen met lekkers. Bij aankomst schuiven we met zijn allen
nog aan voor een bordje frietjes en
brochette voor de volwassenen of
frietjes en frikadel voor de kinderen.
De deelnameprijs bedraagt € 9,00
voor volwassen en € 5,00 voor kinderen jonger dan 12 jaar. Nietleden betalen € 15,00 ongeacht de
leeftijd. Een verzekering is inbegrepen.
Inschrijven kan door het exacte
bedrag voor 22 augustus over te
schrijven op rekeningnummer 9790754824-72 van Gezinsbond GrootBeernem met vermelding van het
lidnummer, het aantal volwassenen
en het aantal jongeren onder de 12j.
Meer inlichtingen via Alain Janssens,
alain.janssens@schooldreef.be,
0499 59 11 07.

BONDSKLAPPER

Hallo,
Ik ben Pim. En sinds een korte tijd
ben ik begonnen met het babysitten
voor de Gezinsbond.
In het begin was het louter om nog
een centje bij te verdienen en het
leek me ook wel leuk om met kinderen te werken. Maar na de eerste
maal dat je gaat babysitten (of
oppassen zoals ik liever zeg omdat
het meestal helemaal niet om
baby’s gaat) besef je dat het om
veel meer gaat dan geld verdienen.
Je bent echt bezig met de kinderen,
in het begin is het altijd even je
weg zoeken maar na een tijdje zit
je aan tafel en speel je een spelletje
paardenspel met de kinderen.
Meestal vormt het naar bed gaan
een heel ritueel. Tandjes poetsen,
glaasje water drinken, boekje voorlezen, knuffels slaapwel wensen en
dan lichtje uit en slapen.
Pim Perneel
Jongens en meisjes, ben je 15 jaar?
Ben jij iemand die net zoals Pim
graag met kinderen omgaat? Wil
jij ook een beetje extra zakgeld?
Dan is babysitten in Brugge iets
voor jou.
Interesse? Neem dan contact op
met Liselotte Claeys, verantwoordelijke voor de kinderoppasdienst
Brugge, via 0497 23 40 01.

KINDEROPPAS OVERDAG
Omdat we nieuwe babysitters enige
ervaring willen laten opdoen in het
omgaan met kinderen, wordt
gestart met een stagedag in Pietje
Pek. Tijdens de paasvakantie hebben
een 7-tal jongeren van dit aanbod
gebruik gemaakt. Hun ervaringen
lees je elders in deze Bondsklapper.
Langs deze weg willen we Mieke
Hoste en het team van Pietje Pek
bedanken voor het aanbod.
Af en toe gebeurt het dat ouders
met de handen in het haar zitten
om een oppas overdag te vinden.
Ook voor mij als verantwoordelijke
van de kinderoppasdienst is dat
steeds een moeilijke zoektocht. De
meeste babysitters zijn jonge mensen
die overdag op de schoolbanken
zitten.
Vandaar mijn oproep naar volwassenen. Ben jij iemand die een hart
voor kinderen heeft, heb jij af en
toe een paar uurtjes vrij en wil je

AFDELING
LOPPEM
BADMINTON LOPPEM
Dinsdag 2 september 2009
tot dinsdag 30 juni 2010
Vanaf 2 september 2008 gaat het
badmintonseizoen in de sporthal
De Strooien Hane weer van start.
Er kan gespeeld worden in augustus,
enkel op donderdagavond. Wie
kan meespelen? Iedereen vanaf
het vierde leerjaar. Jongeren tot
15 jaar krijgen op dinsdag initiatieles van onze trainer Dirk Degryse.
Tarieven speelseizoen 2008-2009
• 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 743-0169994-64 van
Badminton Gezinsbond Loppem,
Spreeuwenweg 69, Loppem.
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Zondag 10 mei
van 8.00 tot 10.00 uur
Het moederdagontbijt gaat door in
de parochiezaal J.Creytensstraat te
Oedelem van 8.00 tot 10.00 uur.
Inlichtingen en inschrijvingen bij
Maurice Tant, 050 78 99 86 of
Gezinsbond.Oedelem.Oostveld@
gmail.com.

KINDERDANSEN
Vanaf vrijdag 12 september
om 17.30 uur
Elke vrijdag van 17.30 tot 18.30 uur
voor de leerlingen van het eerste,
tweede en derde leerjaar.
De eerste reeks kost voor leden
€ 25,00. (niet-leden € 40,00).
Een tweede reeks start op 9 januari
2009. De tweede reeks kost € 40,00
(Niet-leden € 60,00).
Voordeelprijs voorzien voor beide
reeksen : € 60,00 (enkel voor leden).
Lesgeefster: Mieke Deruytere.
Plaats: Turnzaal, Maricolenstraat.

DANSEN VOOR JONGEREN
Vanaf vrijdag 11 september
om 18.30 uur
Elke vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur
voor de leerlingen van het derde,
vierde en vijfde leerjaar.
De eerste reeks kost voor leden
€ 25,00. (niet-leden € 40,00).
Een tweede reeks start op 9 januari
2009. De tweede reeks kost € 40,00
(Niet-leden € 60,00).
Voordeelprijs voorzien voor beide
reeksen: € 60,00 (enkel voor leden).
Lesgeefster: Mieke Deruytere.
Plaats: Turnzaal, Maricolenstraat.

ZEVENDE SNEUKELGORDEL
VAN GROOT-BEERNEM
Zondag 30 augustus
van 13.30 tot 18.00 uur
De gezinsvriendelijke tocht van
ongeveer 28 km gaat zoveel mogelijk langs de Beernemse landelijke
wegen en wordt af en toe onderbroken voor een hapje, een drankje
en veel leute.
Starten kan op zondag 30 augustus
2009 tussen 13.30 uur en 14.30 uur
aan het OC De Kleine Beer in de
Marichalstraat te Beernem.
Meer info bij artikel Beernem of via
Martin Bral, Langendonkstraat 1 b,
050 79 01 77 of Heidi De Muynck,
Tinhoutstraat 17, 050 79 06 22.

JAARPLANNING 2009
Als activiteiten staan op het programma: bezoek aan Sunparks De
Haan, paaseierenraap, een bedrijfsbezoek, een natuurwandeling, het
moederdagontbijt,de sneukelgordel,
sinterklaas, kerstwandeling, ...
Alle info op:
www.gezinsbondgewestbrugge.be
of in de Bondsklapper.

OOIEVAAR AAN DE DEUR?
EEN ONVERGETELIJKE UITSTAP
MET DE HELE FAMILIE?
Daarvoor is Plopsaland De Panne de
ideale bestemming. 1001 kriebels
voor slechts € 21,00 ! Kaarten zijn
het hele seizoen geldig.
Prijzen:
• € 27,00 aan de kassa
• € 21,00 via de Gezinsbond.
• Kinderen vanaf 85 cm tot 1m:
€ 6,00.
Hoe bestellen? Stuur je bestelling
naar: bianca.huys@telenet.be
Met vermelding van: aantal kaarten
(€ 21,00 of € 6,00) naam + adres
en lidnummer.
Stort het bedrag + 1,00 € administratiekosten op: 979-1308052-12.
Kaarten worden u onmiddellijk
toegestuurd.
Bijkomende info: Bianca Huys,
Torhoutsesteenweg 101, 8210
Loppem, 050 82 77 74 (na 18.00u)

De Gezinsbond heeft gratis een
ooievaar ter beschikking voor zijn
leden, er wordt enkel een waarborg
gevraagd van 30 euro.
Alle info: Maurice Tant, Den Akker 8,
050 78 99 86.

AFDELING
OOSTKAMP
BROODBAKAVOND
Maandag 8 juni
om 19.30 uur
Dirk Beschuyt komt een broodbakdemonstratie geven op maandag 8
juni 2009 om 19.30 uur in de RAAT,
Schooldreef 5 te Oostkamp.
Elke aanwezige krijgt achteraf een
broodje mee naar huis!
Vooraf inschrijven vóór 3 juni is
noodzakelijk door € 4,00 te storten
op rekening 850 8075861 27 van
Gezinsbond Oostkamp met vermelding van je naam of door € 4,00
cash te betalen aan voorzitter Dirk
Vanhove of secretaris Cécile Van
Deynse.

VOLGENDE
TWEEDEHANDSBEURZEN
Nu reeds noteren:
• de herfsteditie van de tweedehandsbeurs gaat door op zondag
18 oktober 2009.
• De volgende lente-editie is
gepland op zondag 14 maart 2010.

WATERGEWENNING EN
KLEUTERZWEMMEN
De verantwoordelijke voor het
kleuterzwemmen en watergewenning is Mevr. Nicole Verfaillie,
Erkegemstraat 103 in Oostkamp,
en niet meer Mevr. Irène Demeester.
Voortaan gebeuren alle inschrijvingen bij Nicole Verfaillie, 050 82 74
88 of 0472 24 00 43.

AFDELING
SIJSELE

AFDELING
MOERKERKE
-DAMME

UITGELEZEN BOEKEN
Maandag 4 mei
om 20.00 uur
Je wilt een 'goed boek' te pakken
krijgen, maar waar en hoe begonnen? OF: Tips voor vakantieliteratuur gewenst? Katrien Van Hecke
geeft een gezellige degustatie van
een bonte keur van romans en
schrijvers, met een uitgebreide literatuurlijst. Ze komt daarvoor naar
de stedelijke openbare bibliotheek
D. Coens, Eikelberg 1, te Sijsele. Ze
doet dit op uitnodiging van de
Gezinsbond Sijsele en Moerkerke in
samenwerking met de bibliotheeek.
De toegang is gratis en inschrijven
kan voor 1 mei 2009 via e-mail:
bibliotheek@damme.be of via
050 37 09 40.

KINDEROPPASDIENST
We zijn verheugd dat er een positieve
reactie kwam op de oproep in de
vorige bondsklapper.
Hilde Lemahieu is onze nieuwe
coördinator voor de kinderoppasdienst. Leden die een beroep op
deze dienst willen doen kunnen
Hilde bereiken op het nummer
050 37 43 56.
Good luck Hilde en nogmaals dank
aan Tania voor haar geleverd werk!

AFDELING
OEDELEMOOSTVELD

gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.be
ELEKTRONISCHE
NIEUWSBRIEF
Alle details over activiteiten en wijzigingen lees je op www.freewebs.com/
gezinsbondoedelem.
Schrijf in op de elektronische
nieuwsbrief en u ontvangt de
nieuwsbrief via e-mail met de laatste
nieuwtjes van uw afdeling, voordelen en acties van de Gezinsbond.
Al onze nieuwtjes rechtstreeks in
uw mailbox?
Stuur ons een mailtje met uw
adresgegevens en wij doen de rest!

FIETSTOCHT
SLUIS-MIDDELBURG
Dinsdag 9 juni
Meer informatie bij Verhelst André,
Natiënlaan 14, Damme.

ZANDKASTELEN
BOUWEN AAN ZEE
Woensdag 1 juli
Op 1 juli gaan we in Knokke zandkastelen bouwen. Meer info bij
André Verhelst, Natiënlaan 14, Damme.

WANDELRALLY GSF
Woensdag 19 augustus
Meer informatie bij André Verhelst,
Natiënlaan 14, Damme.

AFDELING
SINT-ANDRIES
gezinsbondsintandries
@telenet.be
ZONNEPANELEN
Dinsdag 26 mei
om 20.00 uur
U denkt eraan om zonnepanelen te
plaatsen, maar weet niet goed
waarmee te starten?
Mr. Steven Camertijn van BeauVent
komt ons een woordje uitleg geven
over zonneënergie, zonnepanelen
en alles wat er mee samenhangt.
Iedereen is van harte welkom in de
POC, K.K.Theodoorstraat 6, 8200
Sint-Andries (achter de kerk van
Sint-Willibrord), op dinsdag 26 mei
om 20.00 uur.
Graag vooraf inschrijven bij Guido
De Vos, 050 67 61 51 of via
gezinsbondsintandries@telenet.be.
Bijdrage in de kosten: € 2,00 p.p.
(€ 3,00 niet-leden).

GROOTOUDERSACTIVITEITEN
Gezien de belangstelling voor de
plaatselijke activiteiten van de
grootouders niet meer voldoet
hebben we besloten onze activiteiten
tijdelijk niet meer te organiseren.
Niettemin nodigen we onze grootouders uit deel te nemen aan de
gewestelijke activiteiten. Het zijn
steeds goed gekozen uitstappen en
bezoeken. Voor inlichtingen daaromtrent zie in de bondsklapper
onder de rubriek "GEWEST BRUGGE”

BONDSKLAPPER

ENERGIEVERBRUIK:
METEN IS WETEN!
Energie besparen is gemakkelijker
dan je denkt
Als bestuur van de afdeling SintAndries hebben wij ons geëngageerd
om mee te werken aan het project
"energie-bewuste afdeling".
Vanuit deze optiek bieden wij aan
de leden van Sint-Andries dan ook
een extra dienstverlening aan, die
bovendien volledig gratis is .
Twijfelt u aan het verbruik van uw
diepvries of een ander elektrisch
toestel? Met een energiemeter
kunt u dit op een eenvoudige
manier controleren. De gezinsbond
Sint-Andries stelt aan zijn leden
gratis energiemeters ter beschikking.
(Mits waarborg van 20 euro).
Interesse om tijdelijk een energiemeter gratis te gebruiken en deze
nu te reserveren?
Contacteer ons via mail:
gezinsbondsintandries@telenet.be
of via Guido De Vos, 050 67 61 51.

AFDELING
SINT-MICHIELS
SENIORENUITSTAP NAAR
DE VLINDERTUIN TE KNOKKE
Dinsdag 26 mei
We bezoeken de wondermooie
vlindertuin te Knokke o.l.v. een gids.
Nadien is er een gezellig samenzijn
met koffie en pannekoeken. We
starten om 13.30 uur op de parking
van de Veemarkt Sint-Michiels,
Koningin Astridlaan te Sint-Michiels.
Prijs: € 7,50 p.p. Meer inlichtingen
en inschrijven voor 20 mei bij Willy
Cornand, 050 38 05 83 of Maria
Bailleul 050 38 55 31.

VAKANTIEREGELING
NMBS-PASSEN,
GSM-KAARTEN EN
BIOSCOOPCHEQUES
Vanaf zaterdag 25 juli t.e.m. maandag 6 september kunt u tijdelijk de
NMBS-passen, GSM-kaarten en
bioscoopcheques aankopen bij
Jan De Man, Het Brembos 4,
Sint-Michiels. Liefst een seintje op
050 38 37 71 of 0497 51 90 19.
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AFDELING
SINT-KRUIS

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond8310@gmail.com
INITIATIE SKIKEN
Zaterdag 25 april
tot zaterdag 9 mei
Maak kennis met deze unieke sport
welke een combinatie is van langlaufen en biken. Skiken kan zowel
op verharde als bijna alle onverharde
wegen. Bovendien is skiken veilig
door het unieke en bijzonder effectieve remsysteem. Meer info en een
filmpje vind je op www.skike.nl.
We skiken op zaterdag 25 april, 2 en
9 mei telkens van 10.00 tot 12.00 uur.
Leden betalen € 45,00.
Niet-leden betalen € 50,00.
In de prijs is de verzekering en het
gebruik van skikes en stokken inbegrepen.
Voor meer info of vooraf inschrijven
kan je terecht bij Els Dobbelaere Depickere, 050 36 18 45.
Inschrijving is pas definitief na
betaling op 001-2482576-34
(Gezinsbond Sint-Kruis) met vermelding “SKIKEN”.

INITIATIE NORDIC WALKING
vrijdag 8 mei tot zaterdag 13 juni
Nordic Walking lijkt erg op gewoon
wandelen, en wie onwetend
iemand met poles ziet voorbijtrekken zal niet meteen inzien wat dat
"voortslepen" van die stokken aan
meerwaarde kan geven. Bij Nordic
walking gebruik je 90% van alle
spieren en verbruik je 20 tot 40%

meer energie. Door een lagere
gewrichtsbelasting kan met het
wandelen bovendien langer volhouden.
Om de techniek van Nordic walking
aan te leren starten we een nieuwe
reeks van 6 lessen onder begeleiding van erkende Nordic walking
trainers. Data: 8, 15, 22, 29 mei, 5
en 13 juni 2009 telkens van 19.30
tot 21.00 uur op de sportterreinen
Gulden Kamer (Boogschutterslaan,
Sint-Kruis (achter Music Hall)).
Leden betalen € 55,00. Niet leden
betalen € 60,00.
In de prijs is de verzekering en het
gebruik van de stokken inbegrepen.
Deelnemen kan alleen na vooraf
inschrijven bij Els Dobbelaere Depickere op 050 36 18 45.
Inschrijving is pas definitief na betaling op 001-2482576-34 met vermelding “NORDIC WALKING”.

ben we ook wel wat informatie. We
hebben aan de Heemkundige Kring
van Sint-Kruis gevraagd om alles te
bundelen en er een mooi geheel
van te maken.
Hierbij kunnen ze wel wat hulp
gebruiken, vandaar onze vraag
naar de leden toe, als jullie nog
foto’s, uitnodigingen, oorkonden,
herinneringen of andere dingen
hebben i.v.m. "De Bond" (Gezinsbond, Bond van Grote en Jonge
Gezinnen, ...) laat het ons dan
weten. Wij hopen veel leuke foto’s
of anekdotes van jullie te mogen
ontvangen.

AFDELING
SINT-JORIS
ZEVENDE SNEUKELGORDEL
VAN GROOT-BEERNEM

80 JAAR
GEZINSBOND SINT-KRUIS
In 2009 bestaat de afdeling SintKruis 80 jaar. We vieren dit heugelijke feit met een feest voor al onze
leden. We starten met een feestelijk
ontbijt en maken er een gezellige,
feestelijke dag van met tal van
activiteiten... Gelieve deze datum
reeds in jullie agenda te noteren.
Verdere info volgt nog in de Bondsklapper van augustus en is ook
terug te vinden op onze website.
Hulp gevraagd!
Dit is ook een ideale gelegenheid
om eens een overzicht te maken
van deze 80 jaar. In de loop der
jaren is heel wat gebeurd en heb-

Zondag 30 augustus
van 13.30 tot 18.00 uur
De gezinsvriendelijke tocht van
ongeveer 28 km gaat zoveel mogelijk langs de Beernemse landelijke
wegen en wordt af en toe onderbroken voor een hapje, een drankje
en veel leute.
Starten kan op zondag 30 augustus
2009 tussen 13.30 uur en 14.30 uur
aan het OC De Kleine Beer in de
Marichalstraat te Beernem. Meer
info bij artikel Beernem of via
Robert Stock - Jeannine De Vreest,
Lattenklieverstraat 140, 050 79 20 38.
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AFDELING
VARSENARE

www.gezinsbond-varsenare.be
TAI CHI CHUAN
Maandag 20 april
tot maandag 29 juni
van 19.00 tot 20.15 uur
Soepelheid en vertrekken vanuit
een evenwichtspunt zijn belangrijke vaardigheden in het leven. Ze
zorgen ervoor dat we constructief
kunnen omgaan met de stresserende factoren die vandaag op ons
afkomen. Tai Chi Chuan is een
uitermate geschikte methode om
deze vaardigheden te oefenen. De
oefeningen zijn langzaam, zorgen
voor een bepaalde alertheid bij de
beoefenaar, kalmeren de geest en
versterken het lichaam.
Onze lesgever is Luc Desmet, die al
23 jaar Tai Chi Chuan beoefent.

KNUTSELEN:
STRANDBLOEMEN
IN CRÈPEPAPIER

De 11 lessen gaan door elke maandagavond van 19.00 tot 20.15 uur
voor 1ste jaars en van 20.15 tot
21.30 uur voor gevorderden.
Afspraak dus op 20, 27 april; 4, 11,
18 en 25 mei; 8, 15, 22 en 29 juni in
het sportcentrum te Varsenare.

Woensdag 6 mei
van 14.00 tot 17.00 uur
Deze knutselactiviteit gaat door op
6 mei van 14.00 tot 17.00 uur in de
creazaal van het sportcentrum
Varsenare en is voor is voor
(groot)ouder en kinderen vanaf 7
jaar. Per gezin willen we minstens
1 (groot)ouder aanwezig hebben.
Alle materiaal is voorzien om
prachtige crèpebloemen te maken.

Om deel te nemen schrijf je € 55,00
over op 738-1290696-36 met vermelding van naam en "tai chi".
Niet-leden Gezinsbond betalen
€ 85,00 (= € 55,00 + € 30,00 lidgeld
2009).
Info en inschrijvingen bij
Vandenbriele Brigitte (brigitte.
vandenbriele@skynet.be of
0496 33 51 79)
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Inschrijven en inlichtingen kan bij
Brigitte (brigitte.vandenbriele@
skynet.be of 0496 33 51 79 of
050 31 47 34).
Kostprijs leden: € 3,00 per kind
(1 drankje en koekje inbegrepen).
Niet-leden: € 5,00 per kind.

AFDELING
SNELLEGEM
GELEIDE WANDELING
IN LISSEWEGE
Zaterdag 20 juni
Geleide wandeling in het pittoreske
Lissewege. Meer informatie bij
M. Verlinde, 050 81 20 62.

BEZOEK BALIEHOF ZERKEGEM
Inleiding in de bereiding van kaas en
aanverwante producten. Vertrek om
13.15 uur op kerkplein van
Snellegem. Bij regen gaat de rondleiding door maar worden we verwacht om 14.30 uur in Zerkegem,
Gistelsesteenweg 577. Inschrijven
en info bij M.Verlinde, 050 81 20 62
voor 28 april. Prijs € 4,00 voor volw.
en € 3,00 kind tot en met 12jaar,
drankje, chocomousse en kaasproevertjes inbegrepen.

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com
KOKEN VOOR JONGEREN
Tweede helft augustus
Ga je binnenkort op kot, of wil je
iemand verrassen met een lekker
etentje, kom dan naar onze kookavond voor jongeren vanaf 17 jaar.
Een woensdagavond, eind augustus,
organiseert de gezinsbond in samenwerking met Tastou een kookavond.
Je maakt samen met de kok eenvoudige en lekkere gerechten. Interesse?
Er zijn max. 15 plaatsen en inschrijven
doe je vooraf bij Ann Pattyn 050 24
09 95 of pattyn.a@skynet.be.
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TOMBOLA GEZINSSPAARKAART
PRIJZENPOT TER WAARDE VAN 25.000 EURO!
De gezinsspaarkaart is de getrouwheidskaart van de Gezinsbond waarmee 280.000
gezinnen dagelijks in meer dan 4000 handelszaken in Vlaanderen kunnen winkelen,
sparen en kopen. Wanneer je iets aankoopt, krijg je korting op jouw gezinsspaarkaart.
Je gezinsvriendelijke handelaar plaatst die op jouw spaarkaart via zijn terminal.
Heb je 20,00 euro bij elkaar gespaard?
Dan gebruik je dit als 'geld' bij je volgende aankoop bij één van de aangesloten handelaars.
Per afname van € 20,00 maak je trouwens kans om schitterende prijzen te winnen
met de jaarlijkse nationale tombola.

200 GEZINNEN VERDELEN EEN PRIJZENPOT
TER WAARDE VAN 25.000 EURO!
Alle 200 prijzen hebben een waarde van € 125,00
en zijn dus mooi om te winnen!
Ook dit zorgt volgens ons toch weer voor een prachtige tombola
met waardevolle prijzen!
• 100 gezinsspaarkaarten met saldo van € 125,00
• 10 waardebonnen van € 125,00 van Standaard
Boekhandel
• 10 waardebonnen van € 125,00 van
Gezinsvakantie-Familiatours
• 10 waardebonnen van € 125,00 van
Gezinssportfederatie
• 10 waardebonnen van € 125,00 van Crefi
• 60 x 2 Eurodisney dagtickets

Bezoek ook
www.gezinsbondgewestbrugge.be
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LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be

NATALIA
WISE GIRL SUMMER TOUR
Zaterdag 5 september 2009
Zaterdag 26 september 2009
Stadsschouwburg, Antwerpen
en Vorst Nationaal Club
De concerten gaan door in de
Stadsschouwburg, Antwerpen op
5 september en op 26 september in
Vorst Nationaal Club telkens om
20.00 uur.
Leden van de Gezinsbond genieten
van een korting van 20 %.
Reserveren via 0900 69 900.

MEMORIAL VAN DAMME
Vrijdag 4 september 2009
Koning Boudewijnstadion Brussel
Je kan er in het Koning Boudewijnstadion bij zijn met een fikse
bondskorting.
Als lid van de Gezinsbond betaal je
in voorverkoop voor 15 juli
€ 22,50 i.p.v. € 30,00 voor Tribune 2
€ 12,50 i.p.v. € 20,00 voor Tribune 4.
Wie snel reserveert via tickets@
memorialvandamme.be of een
bonnetje in ‘De Bond' heeft de
beste plaatsen.

SPORZA MUSICA

TOVERLAND

Zondag 10 mei 2009
Park van Laken,
vlakbij het Atomium
Ledenvoordeel: aan de kassa € 2,50
i.p.v. € 5,00 op vertoon van de lidkaart. Kinderen t.em. 18 jaar
mogen gratis meedoen. Kaarten
zijn ook met bondskorting verkrijgbaar bij Fnac, maar dan betaal je
€ 1,25 reservatiekosten. Alle info
op www.SporzaMusica.be.

Van 20 mei tot 20 juli 2009
Sevenum in Nederland
Op vertoon van je lidkaart én een
ingevuld bonnetje uit 'De Bond'
krijg je € 5,00 korting op de toegangsprijs van € 21,00 p. p. Plezier
voor het hele gezin gegarandeerd.
Ook wanneer de weergoden ons
minder goed gezind zijn, kan je je
hier naar hartelust uitleven; het
park is immers grotendeels overdekt.
In het Magisch Toverhuis, de houten
achtbaan Troy, of de Woudracer zal
je je geen seconde vervelen, maar
ook theaterliefhebbers komen in
Toverland aan hun trekken met de
muzikale theatershow 'De Toverspiegel'.

HIGH SCHOOL MUSICAL
Antwerpen en Gent
Vrijdag 26 t.e.m. zondag 28 juni
Stadsschouwburg Antwerpen
Vrijdag 30 oktober t.e.m. zondag
8 november in Capitole Gent
Na het immense succes van de film,
is er nu ook de musical High School
Musical. Dit stuk gaat over tieners
op de middelbare school die geconfronteerd worden met de alledaagse
dingen in een puberleven: kriebels
in de buik, jaloezie, keuzes
maken...
Op vertoon van je lidkaart krijg je
15 % korting op de tickets van
€ 22,50 tot € 42,50. Tickets via
onze website of via 0900-69 900.
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
‘Wettelijk’ samenwonen of huwen?
Inleiding
De laatste decennia vond er een omwenteling plaats in de
samenlevingsvormen tussen man (man) – vrouw (vrouw).
Voorheen was het huwelijk de basis voor de ordening
van het familieleven en van het afstammingsrecht. Het
familiale kader werd gevormd door het huwelijk tussen
man en vrouw, die bloed- en aanverwantschap binnen
een ruimer geheel tot stand bracht.
De materie afstamming werd als eerste – in het kader
van een gelijke behandeling van kinderen – radicaal
hervormd in 1987. Met betrekking de vaststelling van de
afstamming en het erfrecht wordt er geen enkel verschil
meer gemaakt tussen de kinderen die binnen of buiten
het huwelijk geboren zijn (indien de afstamming op
rechtsgeldige manier wordt vastgesteld).
Er zijn thans 3 vormen van
samenleven:
• Feitelijke samenwoning
De partners wonen samen
zonder contract, zonder
verbintenis, zonder enige
juridisch afdwingbare
persoonlijke verplichting
ten aanzien van elkaar.
De vermogensrechtelijke
planning is zeer moeilijk te
regelen, gelet op het feit
dat er geen enkel juridisch
geaccepteerde band tussen
partijen aanwezig is.
Partijen kunnen hun vermogensrechtelijke situatie
wel onderling via een contract regelen, doch dit stelt
in de praktijk vaak vele
problemen. Feitelijk
samenwonende partners
erven niet van elkaar, zodat
er een testament dient
opgemaakt te worden.
Daarbij dient men rekening
te houden met de wettelijke reserves van de erfgenamen van de samenwonende partner.

Immers, indien de wettelijk samenwonende zijn wil te
kennen geeft aan de ambtenaar van de burgerlijke stand
om de wettelijke samenwoning te beëindigen, dan is deze
wettelijke samenwoning op eenzijdige basis beeindigd.
Er is een beperkt erfrecht voorzien voor wettelijk
samenwonende partners, met name het vruchtgebruik
op de gezinswoning en huisraad. Het overige dient men
via schenkingen/testamenten te regelen, mits eerbied
voor de wettelijke reserves.
Met betrekking tot de successierechten is er ook geen
onderscheid meer indien men wettelijk samenwoont.
• Het huwelijk
Het huwelijk is nog altijd de meest complete vorm van
familiale ordering en vermogensplanning. Het huwelijk
omvat nog altijd meer de
meeste bescherming op
vermogensrechtelijk gebied,
ongeacht van het huwelijkscontract dat men aanneemt.

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

Elke 2de en 4de donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.
In juli en augustus 2009 is er enkel zitdag
op donderdag 9 juli en donderdag 27 augustus
van 18.00 tot 20.00 uur.
in het O.C.M.W.-centrum ‘Van Zuylen’,
Geralaan te Sint-Kruis.
U kunt er terecht voor richtinggevend advies omtrent
sociaal-juridische zaken zoals o.a. rechten en plichten
gehuwden, samenwonenden, jongeren, echtscheiding,
consumentenrecht, huurcontract, burenruzie, adoptie,
erfenis maar ook over sociale zekerheid, studiebeurzen,
contracten, enz...

De sociaal-juridische dienst Brussel

Het huwelijk omvat ook
een beperking van uw
persoonlijke vrijheid. Het
huwelijk kan niet eenzijdig
beëindigd worden. De
nieuwe wet op de echtscheiding maakt een echtscheiding “gemakkelijk”
en kan het huwelijk zonder
de schuldvraag (bron van
langdurige procedures
voorheen) te beantwoorden,
beëindigd worden.
Besluit
Na wegwerking van de
fiscale ongelijkheid tussen
feitelijk, wettelijk en
gehuwde partners, alsook
de gelijkstelling op gebied
van successierechten zijn er
nog altijd grote verschillen
tussen feitelijk, wettelijk
en gehuwde partners.
Deze verschillen zullen niet
verdwijnen, gezien er nog
altijd een onderscheid
dient te zijn tussen de
diverse instituten.

Met de betrekking tot de
is te bereiken op 02 507 88 66
successierechten is er echter
Indien men gradaties qua
geen onderscheid (indien
bescherming opstelt, dan
men een ononderbroken samenleving van meer dan 1
kan men concluderen dat een feitelijke samenwoning
jaar kan aantonen).
geen enkele bescherming biedt, wettelijke samenwoning
een klein beetje en dat de meest volledige vorm van
• Wettelijke samenwoning
bescherming op persoonlijk en op vermogensrechtelijk
Wettelijke samenwoning behelst een wettelijk georgagebied nog altijd wordt geboden door het huwelijk.
niseerde vermogensrechtelijke regeling tussen samenwonende partner (al dan niet van hetzelfde geslacht).
Mieke Listhaeghe
Advocaat (www.mieke-listhaeghe.be)
Op vermogensrechtelijk vlak is er meer bescherming,
Sociaal - Juridische Dienst Gezinsbond Gewest Brugge
doch is er geen enkel beperking op persoonlijk gebied.

Maalsesteenweg 21 | St.-Kruis Brugge
050/37 37 73 | www.deleye.be

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

TOMBOLA
Meer dan
25.000 euro
aan prijzen!
Meer info
op pag. 14

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

ELKE LEERLING VIP IN HET GO!
BASISSCHOOL BRUGGE

De Springplank
Hugo Losschaertstraat 5,
8000 Brugge
T. 050 33 36 92
brugge-despringplank@g-o.be
Opendeurdag op 16 mei van 10u tot 12u30
Schoolfeest op 25 april van 14u tot 18u
De Pannebeke
Pannebekestraat 34,
8000 Brugge
T. 050 33 75 30
brugge-depannebeke@g-o.be
Opendeurdag op 06 mei van 09u tot 10u
Schoolfeest op 13 juni van 14u tot 18u
De Regenboog
K. Legeganckstraat 3,
8000 Brugge
T. 050 32 89 50
brugge-deregenboog@g-o.be
Schoolfeest op 16 april van 14u tot 18u
Info-avond op 28 augustus van 17u tot 19u

BASISSCHOOL
MANITOBA

BASISSCHOOL
DE DRIE BEERTJES

Parkstraat 4, 8730 Beernem
T. 050 78 81 87 – F. 050 78 91 86
bs.beernem@g-o.be
www.bsgo-dedriebeertjes.be

SURF NAAR www.SCHOLENGROEP25.be voor
meer informatie over onze minicreches, basisscholen,
secundaire scholen,... in de regio
BASISSCHOOL PERMEKE

Opendeur op 16 mei van 10u tot 12u

BASISSCHOOL BRUGGE CENTRUM
Vrijdagmarkt
Vrijdagmarkt 12, 8000 Brugge
T. 050 34 32 07 - F. 050 34 32 07
bs.brugge.centrum@g-o.be
www.bruggecentrum.be
Schoolfeest op 14 juni van 12u tot 18u
Openklas op 31 augustus van 14u tot 18u
Spiegelrei
Spiegelrei 15, 8000 Brugge
T. 050 33 20 21 - F. 050 33 20 92
bs.brugge.centrum@g-o.be
www.bruggecentrum.be
Schoolfeest op 13 juni van 12u tot 18u
Openklas op 31 augustus van 14u tot 18u

BASISSCHOOL
MALPERTUIS

Manitobalaan 48, 8200 Sint-Andries
T. 050 38 63 81 – F. 050 39 28 96
info@bs-st-andries.be – www.bs-st-andries.be

Kan. Andriesstraat 11, 8020 Ruddervoorde
T. 050 27 71 03 – F. 050 27 57 99
bsg.malpertuis@scarlet.be
www.basisschoolmalpertuis.be

Opendeurdag op 10 mei van 10u tot 12u
Schoolfeest op 6 juni vanaf 14u

Volksfeest op 16 mei vanaf 14u
BASISSCHOOL DE BOOMHUT
FREINETSCHOOL
Koning Leopold III-laan 102,
8200 Sint-Andries
T. 050 39 68 90 – F. 050 39 74 83
directie.deboomhut@skynet.be
www.deboomhut-freinetschool.be
Openhuisdag op 6 mei van 9u tot 12u
Infomorgen op 16 mei vanaf 10u

Varsenareweg 7C, 8490 Jabbeke
T. 050 81 14 02 – F. 050 81 12 28
bs.jabbeke@g-o.be
www.permekeschool.be
Schoolfeest op 10 mei vanaf 11u
Openklas kleuters op 14 mei van 9u tot 18u

BASISSCHOOL
KONING BOUDEWIJNSCHOOL
Centrum
Maréchalstraat 48, 8020 Oostkamp
T. 050 84 19 71 – F. 050 84 19 72
bs.oostkamp@scarlet.be
www.koningboudewijnschool.be
Nieuwenhove
Van Maerlantstraat 30, 8020 Oostkamp
T. 050 84 19 71
bs.oostkamp@scarlet.be
www.koningboudewijnschool.be
Opendeur: 16 mei
van 09u tot 12u30
Infodag: 28 augustus van 16u tot 18u

BASISSCHOOL
DE GLIMLACH
St-Elooistraat 2, 8210 Zedelgem
T. 050 20 94 09 – F. 050 20 84 91
bs.zedelgem@g-o.be – www.deglimach.be
Opendeurdagen voor kleuter en lagere
25 april van 9u tot 12u
27 augustus van 15u tot 19u
Opendeur voor kleuters
12 juni van 15u tot 18u
Schoolfeest 9 mei vanaf 15u

BASISSCHOOL
ASSEBROEK
KA Assebroek
Daverlostraat 132,
8310 Assebroek
T. 050 35 43 08 – F. 050 37 24 90
bs.assebroek@g-o.be – www.bsassebroek.be
Paalbos
Gemeneweideweg-Zuid 121,
8310 Assebroek
T. 050 35 18 48 – F. 050 35 18 48
Opendeur op 25 april tussen 14u & 18u
Tuinfeest basisschool KA Assebroek
20 juni vanaf 14u
Tuinfeest basisschool Paalbos
27 juni vanaf 14u
Infonamiddag 28 augustus van 15u tot 19u

MPI DE KAPROENEN
Kaproenenhof 32, 8200 Sint-Michiels
T. 050 39 06 23 – F. 050 39 02 03
mpi.dekaproenen@skynet.be
www.mpidekaproenen.be
Opendeur op 06 juni van 13u tot 18u

MPI DE BEVERTJES
Beernemstraat 4, 8730 Oedelem
T. 050 79 91 91 – F. 050 79 06 17
mpi.de.bevertjes@g-o.be
www.mpigodebevertjes.be
Opendeur op 13 juni van 10u tot 12u
Tuinfeest op 13 juni vanaf 12u

