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Deze bondsklapper wordt verdeeld
over alle afdelingen van het gewest Brugge
Assebroek, Beernem, Brugge, Hertsberge, Koolkerke, Loppem,
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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
We worden geconfronteerd met een zware crisis en dit merken we aan
allerhande feiten. Zo hebben onze politici hun handen vol aan het sturen
van een begroting die niet al te veel mag ontsporen. De politici moeten
hierbij kunnen aantonen dat ze geleerd hebben uit het verleden en dat ze
de nieuwe generatie niet mag opzadelen met een immense overheidsschuld.
Het is duidelijk dat er zich, om die opdracht succesvol uit te voeren, een
aantal niet populaire maatregelen zullen opdringen. De Gezinsbond
speelt hierbij de rol van politieke waakhond en waakt erover dat het niet
de gezinnen zijn die de rekening zullen betalen. De Gezinsbond heeft zich
georganiseerd en zal kort op de bal spelen.
De belangen van de gezinnen verdedigen op het politieke front is slechts
één pijler binnen de werking van de Gezinsbond. In deze bondsklapper
kan je opnieuw kennis maken met alle andere pijlers waarop de werking
van de Gezinsbond is gebaseerd en dit dankzij de inzet van vele vrijwilligers.
De laatste tijd stellen we echter vast dat niet gemakkelijk is om vrijwilligers
te vinden die “iets” willen doen. Onder het motto “veel handen maken
licht werk” zijn we op zoek naar mensen die zich binnen onze vereniging
willen engageren. Organiseer je graag leuke dingen in groep? Wil je deelnemen aan deugddoende vergaderingen? Wil je meehelpen om leuke
activiteiten op poten te zetten in jouw gemeente? Wil jij het verdeelpunt
zijn waar leden goedkoper gsm-kaarten, nmbs-passen of bioscoopcheques
kunnen halen? Of misschien wil je gewoon een handje toesteken op activiteiten?
Binnen onze vereniging hebben we aandacht voor alle gezinnen, in eender
welke vorm, en hebben we overal een enthousiaste ploeg mensen die jullie
zeker op weg zullen helpen.
Interesse of vragen bij onze werking? Aarzel niet om jouw afdeling in de
buurt aan te spreken. Op pagina 2 vind je alle mogelijke contactpersonen
terug.

Varsenare

Ondertussen wil ik jullie alvast in de verleiding brengen om je bij ons aan
te sluiten door deze bijgaande bondsklapper aan te bieden.

Zedelgem

Veel leesplezier!

17

De gezinsspaarkaart

18

Lidkaart-meer-waard

Met genegen groet,
Ronny Meulemeester
Voorzitter Gezinsbond Gewest Brugge

20

Juridisch-praktisch

SCHRIJF NU IN OP DE ELEKTRONISCHE
NIEUWSBRIEF VAN HET GEWEST BRUGGE!
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
(ADMINISTRATIE)
Verlinde Georges
Kleine Kerkhofstraat 93
050 35 75 75
georges.verlinde@base.be
Goethals Myriam
Hooiestraat 35
050 78 12 18

KINDEROPPAS

GSM/NMBS-PASSEN

Cloet Martine
Sint-Katarinastraat 34
050 36 46 65
martine.cloet@scarlet.be
Goethals Myriam
Hooiestraat 35
050 78 12 18

Huyghe
Mispelaar 11
050 35 68 04
Verbaeys Eva
Stationsplein 9
050 55 11 18

Kris Vandeghinste
Essenstraat 6
050 78 12 03
kris.vandeghinste@gmail.com

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

Verhelst André
Natiënlaan 14
050 50 12 55

Oedelem
8730

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

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

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

KORTINGSKAART
GROOT GEZIN
Huyghe
Mispelaar 11
050 35 68 04

De Lille Gudrun
Bruggestraat 12
0477 13 91 20

Vandenbroecke Maria
Brugsesteenweg 132
050 33 77 29
Sierens Marleen
Eninkstraat 24
050 82 51 30

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
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

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

Verlinde Maria
Bosweg 18
050 81 20 62
Dendooven Gilbert
Gistelsesteenweg 132
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

De Ketelaere Griet
Olieslagerijstraat 17
0474 55 84 42

Sofie verhelst
Zuidstraat

Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53

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

POINT Leen’s underwear
Snellegemstraat 12
050 24 10 27

Declerck Hilde
Berkenhagestraat 16
050 24 03 97

Ouderengezelschapsdienst

• 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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DE SINT IN BRUGGE
Zondag 22 november 2009

Focus-WTV en de Gezinsbond zullen dit jaar
samen alles uit de kast halen om de Liefste Sint
alle eer aan te doen. Ben je dit jaar braaf
geweest? Dan zul je zeker verwend worden
want we organiseren allerhande leuke dingen.
TEKENINGACTIE
Doe je uiterste best om de sinttekening mooi in te kleuren.
Als de Zwarte Pieten jouw tekening mooi vinden, dan
krijg je leuke cadeautjes. Of misschien mag je op 22
november wel gratis naar de Grote Sintshow in het
Concertgebouw te Brugge? De Sint wenst je veel succes.
De tekening vind je op www.gezinsbondgewestbrugge.be
/sinterklaas.

DE LIEFSTE SINT OP DE BRUGSE REIEN

DE LIEFSTE SINT OP TV

Focus-WTV en de Gezinsbond Brugge slaan de handen
in elkaar om de Liefste Sint een mooie Intrede in WestVlaanderen te bezorgen. De Sint heeft hiervoor Brugge
uitgekozen.

Van 30 november t.e.m. 4 december kun je op Focus-WTV
kijken naar de enige echte Sintsoap. Kruip vanaf 16 uur
voor jouw televisietoestel en lach je krom met de dolle
avonturen van de Zwarte Pieten.

Met een boottocht op de rijen, ontvangst op de Burg en
een mooie Zwarte Pietenshow in het Concertgebouw, wordt het een
dag om nooit meer te
vergeten.

De Liefste Sint op TV, van 30/11 – 4/12
op focus-wtv, van 16.00-18.00 uur

Noteer alvast in jouw
agenda:
• Liefste Sint
zondag 22 november
Brugge.
Vertrek om 14 uur
aan het Seminarie,
Potterierei
• Zwarte Pietenshow
om 15.15 uur in het Concertgebouw.
Kaarten voor de Zwarte Pietenshow kosten € 4,00 (in
voorverkoop) en € 6,00 (aan de deur). Deze kaarten
kunnen in voorverkoop gekocht worden bij Regine
Wyseure, Karel de Stoutelaan 63 te 8000 Brugge (tel.
050 31 12 81), en dit vanaf 1 november, elke werkdag
tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 17.00 en 19.00 uur.

Deze activiteiten zijn een organisatie van

in samenwerking met
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SLIMME LEDEN KOPEN HUN KAART
MET SPAARKAARTKORTING
Kortingskaarten NMBS | GSM-kaarten | Bioscoopcheques

RICHTLIJNEN KORTINGSKAARTEN

Proximus Pay&Go
€ 15,00
spaarkaartkorting € 0,75
Mobistar Tempo
€ 15,00
spaarkaartkorting € 0,75
Base
€ 15,00
spaarkaartkorting € 0,75
Base
€ 30,00
spaarkaartkorting € 1,50
Kinepolis
€ 8,50
spaarkaartkorting € 1,60
Go Pass 2°klas
€ 50,00
spaarkaartkorting € 2,50
Rail Pass 1°klas
€ 112,00
spaarkaartkorting € 5,60
Rail Pass 2° klas
€ 73,00
spaarkaartkorting € 3,65
Key Card 2° klas
€ 17,00
spaarkaartkorting € 0,85
Wat is een Go Pass?
Voor jongeren van minder dan 26 jaar. Geldigheid is 12
maanden vanaf de eerste gebruikdatum, voor 10 enkele
reizen in 2° klas. Deze passen kunnen gebruikt worden
tussen 2 Belgische stations (grenspunten uitgezonderd).
Wat is een Rail Pass?
De pas kan door iedereen gebruikt worden. Geldigheid
is 12 maanden vanaf de eerste gebruiksdatum, voor 10
enkele reizen.
Wat is een Key Card?
De pas kan door iedereen gebruikt worden. Geldigheid
is 6 maanden vanaf de eerste gebruiksdatum, voor 10
enkele reizen in 2° klas. Met de Key Card kunnen 10
enkele reizen afgelegd worden tussen een station naar
keuze en een station niet ver daarvandaan (+/- 15 km).
Er is geen tijdsbeperking voor al deze passen.
Nuttige tip
Voor kinderen jonger dan 12 jaar en voor hun houders
van een “kortingskaart groot gezin” kan een gewoon
treinbiljet voordeliger zijn dan het gebruik van één van
deze passen, zeker wanneer het om een treinreis over
korte afstand gaat. Dus best informeren naar de goedkoopste formule alvorens een pas te kopen.

Iedereen die voor 2010 een NIEUWE kaart wenst dient
deze tijdig aan te vragen. Ook houders van de GROENE
kaarten met beginletter ‘V’, die nog tot in 2010 geldig
waren, dienen een nieuwe kaart aan te vragen. Enkel
het nieuw type kaart (code 039, 042, en 041), die vervalt
op 31 december 2009, moet vernieuwd worden.
•
•
•
•

Code
Code
Code
Code

039
042
040
041

kortingskaart 6-12 jarigen
kortingskaart 12-18 jarigen
ouders levenslang recht
tijdelijk recht jaarkaart voor 18-plussers
en partners zonder drie eigen kinderen

Ieder gezin dat lid is en (min.) 3 kinderen telt of gehad
heeft, kan kaarten aanvragen. Voor alle kinderen, ten laste
en geboren vanaf 1985 t.e.m. 1991, dient u vak III van het
aanvraagformulier te laten invullen door de kinderbijslagkas (schoolgetuigschrift of kopie van studentenkaart kan
ook en is eenvoudiger). Vak II van het aanvraagformulier
dien je te laten invullen door het gemeentebestuur of op
de zitdag van de afdeling.
Indien je gehuwd bent of samenwoont, met drie of
meer kinderen ten laste, kan je een kortingskaart openbaar vervoer verkrijgen. Kinderen met een handicap van
66 procent tellen dubbel. Met de kortingskaart voor
grote gezinnen genieten volwassenen en kinderen
vanaf 12 jaar een korting van 50%* op gewone biljetten in 1ste of 2de klas. Kinderen jonger dan 12 krijgen
zelfs een korting van 75%* in 1ste klas en reizen gratis
in 2de klas, zelfs als ze alleen reizen.
Wat heb je nodig?
1 Indien je de eerste keer de Kortingskaart aanvraagt of
ook Kortingskaarten voor uw kinderen aanvraagt: uw
identiteitskaart, trouwboekje of attest van de gemeente
met de samenstelling van het gezin en lidkaart 2009 (dit
is niet de spaarkaart!) van de Gezinsbond. Voor kinderen
geboren vóór 1992: studieattest of kinderbijslagattest
2 Indien je uw kortingskaart geldig tot 2010 wil inwisselen voor een nieuwe Kortingskaart (niet noodzakelijk!):
lidkaart 2009 (niet de spaarkaart!) van de Gezinsbond
en uw oude groene reductiekaart die geldig is tot 2010.

Hoe wordt er bij Kinepolis omgeruild?
Aan de bemande kassa’s van de bioscopen kan je de
cheque ruilen voor een film naar keuze. Je krijgt via de
computer een plaats (nummer zetel) in de bioscoop toegewezen. Aan de automaat in de bioscoop kan je met
je cheque zelf een film en plaats kiezen.
Andere bioscopen raadpleeg www.gezinsbond.be.

Zie voor de verkooppunten in uw gemeente op pagina 2!
Nog meer verkooppunten via www.gezinsbondgewestbrugge.be en www.gezinsbond.be
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INFORMATIE
VAN DE GEZINSBOND
HOEVEVAKANTIE
Crefi-West-Vlaanderen, de West-Vlaamse jeugdafdeling
van de Gezinsbond, richt ook in 2010 een hoevevakantie
in. Na het succes van vorige jaren, kunnen we niet
anders dan dit opnieuw
organiseren!!!

Wil je kind graag
kalfjes kopje krauwen, konijntjes en pony’s
voederen,
brood bakken,
zich verkleden in
boer of boerin én
veel creatief binnen
en buiten spelen…
laat hen dan in de
krokusvakantie naar “Hof
ter Pierlapont” te Loppem
komen! We verblijven in
het vroegere, gezellige
woonhuis van de boer en
boerin. Alle comfort is aanwezig en de kookploeg vult de altijd hongerige maagjes
met echte “boerenkost”! Onder begeleiding van onze
superenthousiaste crefi-animatoren kunnen 7 à 9 jarigen
hun hartje ophalen van maandag 15 februari tot en met
vrijdag 19 februari 2010.

AANKOPEN
TIJDENS DE WEGENWERKEN
IN DE SMEDENSTRAAT-BRUGGE
Tijdens de werken in de Smedenstraat zijn onze
gezinsvriendelijke handelaars steeds te bereiken!
Parkeren kan gemakkelijk op het Beursplein of
onder 't Zand.
• Giorno E Note, Hoefijzerlaan 3, 8000 Brugge
050-34 41 69
• De Geode, Smedenstraat 1, 8000 Brugge
050-34 05 68
• Venus, Smedenstraat 8, 8000 Brugge
050-33 57 53
• Little Minou, Smedenstraat 12, 8000 Brugge
050-34 91 70
• Scharlaeken, Smedenstraat 20, 8000 Brugge
050-33 48 98
• Babyboom, Smedenstraat 26, 8000 Brugge
050-33 11 44
• La Finesse, Smedenstraat 54, 8000 Brugge
050-61 40 01
• Coens, Smedenstraat 53, 8000 Brugge
050-33 72 66

Het inschrijvingsformulier kun je aanvragen via e-mail:
brigitte.vandenbriele@skynet.be
Info: 050 31 47 34 of 0496 33 51 79
Kostprijs: 155 euro.

Wees er vlug bij want het aantal deelnemertjes
is beperkt!
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GOSA GEWEST BRUGGE
BEZOEK BESCHERMDE WERKPLAATS

BEZOEK HOORCENTRUM SPERMALIE

Dinsdag 17 november om 9.30 uur
We bezoeken de beschermde werkplaats Arcotex. Deze
vzw slaagt erin dankzij een modern management en
een sterk team van personen met een handicap een
renderend bedrijf te profileren, dat beantwoordt aan
de hoge eisen van de actuele economie. Zij leggen zich
sinds 1966 toe op de productie en de toelevering van
volwaardige producten.

Dinsdag 8 december om 13.45 uur
We nemen een kijkje achter de schermen van het nieuwe
hoorcentrum. Er zullen hoortesten worden gedemonstreerd, alsook de werking van de allernieuwste hoorapparaten en andere hulpmiddelen, o.a. FM, licht- en
trilsystemen. We verzamelen aan het hoorcentrum
Spermalie Ruddershove 6, 8000 Brugge om 13.45 uur.

We verzamelen om 9.15 uur aan Arcotex Dreef Ter
Panne 14, 8000 Brugge. Er worden maar twintig
bezoekers toegelaten, dus vlug inschrijven bij Mevr.
Yola Barbez-Malfroot 050 35 49 14

MIDWEEKVAKANTIE
Maandag 3 mei tot vrijdag 7 mei
Met GOSA Gewest Brugge naar "De Linde" in Retie.
Halfpension van maandag in de namiddag tot vrijdag
na het ontbijt is € 224,20 p.p. Toeslag voor een eenpersoonskamer € 76,00.
Noteer alvast in uw agenda! Meer in de Bondsklapper
van februari 2010.

Er worden max. 20 bezoekers toegelaten, dus vlug
inschrijven bij Mevr. Yola Barbez-Malfroot, 050 35 49 14.
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ACTIVITEITEN
I.S.M. DE GEZINSBOND

DRINKEN IS GEEN KINDERSPEL!
Recent onderzoek bracht aan het licht dat het nuttigen
van alcohol onder de 16 jaar de ontwikkeling van de
hersenen afremt. Daarnaast wordt vastgesteld dat de
beginleeftijd voor alcoholgebruik steeds lager komt te
liggen: zeven op tien jongeren was 13 jaar of jonger
toen ze voor het eerst alcohol dronken.
Daarom werd een brochure ontwikkeld waarin ouders
van opgroeiende kinderen aangespoord worden om het
gebruik van alcohol door hun kinderen zo lang mogelijk
uit te stellen.
De brochure besteedt aandacht aan de schadelijke
gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd.
Anderzijds staan er in de brochure ook tips en adviezen
voor ouders om het gesprek aan te knopen met hun
kinderen en om de beginleeftijd van het eerste gebruik
zo lang mogelijk uit stellen. Heel wat ouders hebben
onvoldoende kennis over de effecten en risico’s van
alcohol. Of ze ervaren ‘starten met drinken’ op jonge
leeftijd niet altijd als een probleem. Ouders denken
dan ook vaak ten onrechte dat het goed is om hun kinderen thuis te leren drinken. Niets is minder waar en

daarom willen de drugpreventiewerkers van de stad
ouders inlichten over de gevolgen van alcoholgebruik
en de rol die ze hierin kunnen opnemen.
We plannen met de Gezinsbond, de preventiedienst en
de opvoedingswinkel ook een voordracht rond dit
thema: hou de volgende Bondsklapper in het oog!
Wenst u zelf een brochure?
Preventiedienst, Lies Dhont, 050 44 80 68 of
Lies.Dhondt@brugge.be.
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KALENDER
DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

01/04/2009 - 31/12/2009

kinderoppas overdag

Brugge

05/04/2009 - 05/04/2010

Bezoek aan Plopsaland

Loppem

01/09/2009 - 30/06/2010

Badminton Loppem

Loppem

07/09/2009 - 07/12/2009

Yoga cursus

Snellegem

17/09/2009 - 26/11/2009

"Frans voor kleuters" reeks 1 en reeks 3

Sint-Kruis

19/09/2009 - 12/12/2009

Reeks Bewegen met kleuters

Sint-Kruis

31/10/2009 - 08/11/2009

Gezinsbonddagen in familiepark De Sierk

Oostkamp

04/11/2009

Workshop chocolade voor kinderen 9-12 jaar in chocolademuseum

Varsenare

06/11/2009

crefi-film : De Leeuwenkoning

Brugge

07/11/2009

Sint-Maartenstocht

Loppem

13/11/2009

Dropping

Loppem

15/11/2009

Gezond Ontbijt

Moerkerke - Damme

15/11/2009

Famillieontbijt

Sijsele

17/11/2009

Bezoek Beschermde Werkplaats

GOSA

21/11/2009 - 22/11/2009

Aanplanten geboortebos

Zedelgem

22/11/2009

De liefste Sint op de Brugse Reien

Brugge

22/11/2009

Bezoek wijnbeurs te Rijsel

Sint-Andries

22/11/2009

Gezond Ontbijt op zondag 22 november 2009

Oostkamp

26/11/2009

Fietspech onderweg

Varsenare

29/11/2009

Leden- Sinterklaasfeest

Sint-Michiels

29/11/2009

28ste sinterklaasfeest met poppentheater “Den Andjoen” en koffietafel

Sint-Andries

29/11/2009

Opendeurdag

Loppem

29/11/2009

Meevaren met de Sint.

Sijsele

29/11/2009

Tweedehandsbeurs

Sint-Kruis

01/12/2009

Wenskaartjes maken met theezakjes

Sint-Michiels

04/12/2009

Sinterklaas aan huis

Oedelem - Oostveld

05/12/2009

Sinterklaas bezoek

Beernem

08/12/2009

Bezoek hoorcentrum Spermalie

GOSA

10/12/2009

Start to Game

Oostkamp

13/12/2009

85 jaar Gezinsbond afdeling Beernem

Beernem

13/12/2009

Gezinsontbijt

Zedelgem

21/12/2009

crefi-film pinocchio

Brugge

21/12/2009

Bloemschikken: maken van kerstversiering

Assebroek

04/01/2010 - 14/09/2010

Aerobic

Loppem

08/01/2010 - 10/06/2010

Kinderdansen

Loppem

08/01/2010 - 12/09/2010

Dansen voor jongeren

Loppem

09/01/2010 - 12/09/2010

Kleuterturnen

Loppem

29/01/2010

Quiz-avond

Sint-Michiels

12/02/2010

Notaris Vandamme spreekt over huwelijkscontracten

Varsenare

03/05/2010 - 07/05/2010

Midweekvakantie

GOSA

BONDSKLAPPER

NIEUWS
VAN DE
AFDELINGEN
85 JAAR GEZINSBOND
AFDELING BEERNEM

AFDELING
ASSEBROEK

Zondag 13 december
om 10.45 uur
In het jaarboek van Den Bond Der
Talrijke Gezinnen anno 1925 vinden
we dat postmeester M. Ghuys,
afgevaardigde was van de afdeling
Beernem. Dit betekent dat de
Gezinsbond afdeling Beernem dit
jaar minimaal 85 jaar is. Uiteraard
kunnen we dit niet zomaar laten
voorbijgaan. We bieden daarom
aan onze leden en toekomstige
leden graag een glaasje aan in de
foyer van de Kleine Beer.

KINDEROPPASDIENST
Uw contactpersoon bij het zoeken
naar een kinderoppas in de afdeling
Assebroek: Mevr. Cloet Martine Sint
Katarinastraat 34 Assebroek.
Gelieve bij voorkeur te mailen naar
martine.cloet@scarlet.be of indien
men niet over internet beschikt kan
men bellen tussen 17.00 en 19.00
uur naar 050 36 46 65.

GEBOORTEGESCHENK
Ter gelegenheid van een geboorte
kunnen jonge ouders, reeds lid van
de Gezinsbond, een kleine attentie
ophalen bij de verantwoordelijke
ledenadministratie, Gentil Desmet,
Jagerspad 13 Assebroek, 050 35 92 69.
Zij ontvangen ook “Brieven aan
jonge ouders”. De verantwoordelijke
daarvoor is Mevr. HoirelbekeBossuyt, 050 35 36 16.

BLOEMSCHIKKEN MAKEN
VAN KERSTVERSIERING
Maandag 21 december
om 19.30 uur
Een bloemschiksessie in het teken van
het komende kerstfeest in het P.C.
Sparrenhof, Dries (zij-ingang), Assebroek. Iedereen maakt een tafelstuk om de kersttafel te versieren.
Deelname € 2,50 + benodigdheden
ter plaatse te betalen. Inschrijven en
info bij Annie Deleu, 050 35 58 80
en dit uiterlijk tot 7 december.

VERNIEUWEN KORTINGSKAART
De zitdagen gaan door in het P. C.
Sparrenhof (zij-ingang), Dries, 8310
Assebroek op:
• zaterdag 14/11/2009 - 14u tot 16u
• woensdag 8/11/2008 - 19u tot 21u
• vrijdag 20/11/2008 - 19u tot 21u
Meebrengen: trouwboekje of
uittreksel van gezinssamenstelling.
Enkel kaarten die vervallen zijn
moeten vervangen worden.
Voor inlichtingen: 050 35 68 04.
Meer info pagina 4.

DE SINT AAN HUIS
De goede Sint komt aan huis op
eenvoudig verzoek, maar met vermelding dat men lid is van de Gezinsbond. Bel Zwarte Piet vroeg genoeg
vooraf (mag nu reeds) voor een
afspraak op 050 37 06 27 na 18.00 u.

PETANQUE
Elke woensdagnamiddag, het ganse
jaar door, weer of geen weer, 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.

AFDELING
BEERNEM

beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be
SINTERKLAASBEZOEK
Zaterdag 5 december
Beste vriendjes,
Ook dit jaar zal Sinterklaas waarschijnlijk huisbezoeken doen in de
woonkern Beernem. Hou alvast de
website van de afdeling Beernem
www.gezinsbondgewestbrugge.be/
beernem, vrije tijd en De Bond in het
oog. Via deze wegen zullen de
concrete richtlijnen verspreid worden.

Is je lidkaart voor 2010
reeds betaald?
Dan kun je hem alvast hier afhalen
samen met je bonnenboek.
Eventueel breng je je bewijs van
overschrijving mee. Ook ter plaatse
kun je je lidgeld voor 2010 betalen
en onmiddellijk je bonnenboek
boordevol kortingen voor het jaar
2010 meenemen.
Uiteraard kun je hier ook terecht
met al je vragen over de Gezinsbond.
Of misschien wil je wel eens
gewoon kennismaken met de
Gezinsbond en zijn bestuursleden,
een praatje slaan met andere leden
of gewoon een toast uitbrengen op
onze organisatie. Alvast van harte
welkom.

ZITDAGEN
KORTINGSKAARTEN
vrijdag 13 november 2009
van 17u tot 21u
in OC De Kleine Beer
Nieuwe kaarten: € 6,59 voor nieuwe
aanvraag of vernieuwing;
€ 2,59 voor vervangen van oude
geldige kaarten door het nieuwe
model.
Contact: kris.vandeghinste@gmail.com
050 78 12 03.
Meer info op pagina 4.
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AFDELING
BRUGGE

de persoon die voor een aantal
gezinnen een grote hulp kan zijn!
Interesse? Neem contact op met
Liselotte Claeys op het volgende
GSM nummer 0497 23 40 01.

herionta@skynet.be

KINDEROPPASDIENST
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.
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.

CREFI-FILM
De Leeuwenkoning
DE LIEFSTE SINT OP TV
Van 30/11 t.e.m. 4/12 op Focus-WTV:
de enige echte "Sintsoap". Kruip
vanaf 16u voor jouw televisietoestel
en lach je krom met de dolle avonturen van de Zwarte Pieten.

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 in de volgende 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 met een hart
voor kinderen, heb jij af en toe een
paar uurtjes vrij en wil je engageren
als vrijwilliger? Dan ben jij wellicht

Vrijdag 6 november om 14.30 uur
De Leeuwenkoning vertelt het
verhaal van de Afrikaanse savanne,
waar de koning der dieren heerst
over de grote vlakten. De dieren
zijn allemaal dusdanig vermenselijkt
dat zij kunnen praten en denken
als mensen. Koning Mufasa woont,
samen met zijn vrouw Sarabi en de
andere leeuwen op de koningsrots,
en is de trotse heerser van zijn land.
In zijn schaduw staat zijn broer Scar,
die volgens de verhalen bezeten is
van een kwade geest. Scar is vol wrok
en ziet zijn broer liever gaan dan
komen; hij wil zelf koning worden.
Alle leeftijden, 85 min, tekenfilm,
Nederlands gesproken.

Pinocchio
Maandag 21 december om 14.30 uur
Nederlands gesproken Disney-klassieker. De plot van de film gaat om
de houten pop Pinocchio die tot
leven is gebracht door een blauwe
fee. Die vertelt hem dat hij kan uitgroeien tot een echte jongen als hij
zich bewijst als "moedig, eerlijk en
onzelfzuchtig”. Zo beginnen de
avonturen met de marionet om een
echte jongen te worden.
Tekenfilm voor alle leeftijden
Waar?
In het Aquariustheater, de toneelen filmzaal van het Sint-Leocollege,
Potterierei 12. We beginnen om
14.30 uur met een korte uitleg van
de film en tijdens de pauze wordt
een drankje aangeboden.
Inkom
• Leden Gezinsbond € 2,00 (Let op!
Enkel bij vertoning van een geldige
lidkaart!, niet de spaarkaart);
• Niet–leden € 4,00.
Wedstrijd
De crefi–ploeg verloot op deze
vertoningen ook 5 toegangskaartjes
voor de volgende film! Wat moet
je doen? Aanwezig zijn!

KORTINGSKAARTEN 2010
Zaterdag 14 en 21 november 2009
van 10.00 tot 12.00 uur
Zitdagen bij Naeyaert Ludo, Leopold
2-laan 20, 050 34 54 85. Bijdrage
vernieuwing + opsturen : € 6,60 per
aanvraag. Zie pagina 4 voor info.

AFDELING
LOPPEM
SINT-MAARTENSTOCHT
Zaterdag 7 november om 17.15 uur
Aan priorij Bethanie samen een
kunstwerkje maken. Creamoment
voor kinderen en jongeren. Met het
kunstwerk gezellig meestappen in
de tocht met om 18.30 uur gratis
boterkoeken en chocolademelk.
Om 19.00 uur samenkomst aan de
priorij van Bethanie voor de wandeltocht van +/- 3 km voor jong en
oud. Ook families met een kinderwagen kunnen gerust mee.
Onderweg verrassingsacts. Nuttig
mee te brengen: fluojasjes,
zaklamp, ... Aankomst om 20.00 uur
in de priorij. Traditionele gratis
soep met brood. Deelname gratis.
Inschrijven vooraf:
• Piet Tanghe, 050 82 38 79,
• Johan Cloet, 0476 67 29 94 of •
Eddy De Wispelaere, 050 82 54 43.

KINDERDANSEN
Vanaf vrijdag 8 januari om 17.30 uur
Elke vrijdag voor de leerlingen van
het 1°, 2° en 3° leerjaar. De reeks
kost € 40,00 (Niet-leden € 60,00).
Lesgeefster: Mieke Deruytere.
Plaats: Turnzaal, Maricolenstraat.
Info: Els Derycke, 050 84 08 18.

AEROBIC
Vanaf maandag 4 januari
om 20.00 uur
Elke maandag van 20.00 tot 21.00
uur. De eerste reeks kost voor leden
€ 25,00 (niet-leden € 40,00). Een
tweede reeks start op 4 januari 2010.
De tweede reeks kost € 40,00 (nietleden € 65,00). Voordeelprijs voorzien voor beide reeksen: € 60,00
(enkel voor leden). Lesgeefster:
Mieke Deruytere. Plaats: Turnzaal,
Maricolenstraat. Info en inschrijven:
Iris Syoen, Van Hammelaan 20,
Loppem, 050 82 60 78.

AFDELING
MOERKERKE
-DAMME
GEZOND ONTBIJT

DANSEN VOOR JONGEREN
Vanaf vrijdag 8 januari
van 18.30 tot 19.30 uur
Voor leerlingen van het 3°, 4° en 5°
leerjaar. € 40,00 (niet-leden € 60,00).
Lesgeefster: Mieke Deruytere.
Plaats: Turnzaal, Maricolenstraat.
Info en inschrijvingen: Els Derycke,
050 84 08 18.

KLEUTERTURNEN
Vanaf zaterdag 9 januari om 10.00 uur
Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur
voor 1° kleuterklas en van 11.00 tot
12.00 uur voor 2° en 3° kleuterklas.
€ 40,00 leden, € 60,00 niet-leden.
Lesgeefster: Lieselotte Neyt. Plaats:
Turnzaal, Maricolenstraat. Info en
inschrijven: Els Derycke, 050 84 08 18.

DROPPING
Vrijdag 13 november om 19.30 uur
De dropping vertrekt op het kerkplein van Loppem. Aankomst voorzien rond middernacht. Voor iedereen vanaf 8 jaar; tot de leeftijd van
16 jaar moet men vergezeld zijn
van een volwassene. Wat heb je
nodig? Aangepaste kledij, fluojasje,
zaklamp, pen en papier. Deelname
€ 10,00 / persoon voor leden, nietleden betalen € 13,00 / persoon.
Inbegrepen vervoer met bus, stopplaatsen met versnaperingen, buikje
rond en consumptie. Inschrijven tot
en met 4 november bij Daisy Demey,
050 82 42 74, Ingrid Willaert,
050 82 54 94 of Hildegarde Laforce,
050 82 64 50.

BONDSKLAPPER

OPENDEURDAG
Zondag 29 november vanaf 8.30 uur
Vanaf 8.30u start de opendeurdag
met een ontbijt, gevolgd door een
eucharistieviering. Voor de aanvang
van het middagmaal is er een happy
hour met alle dranken aan halve
prijs. Na de middag zijn er de
optredens van de kinderen die één
van de lessenreeksen (kleuterturnen,
kleuterdansen, jeugd- en jongerendansen) hebben gevolgd. Natuurlijk
is er ook traditioneel de komst van
de Sint. Alle verdere informatie op
www.gezinsbondloppem.net.

Zondag 15 november
Meer informatie bij André Verhelst
(Natiënlaan 14, Damme)

KINDEROPPAS
MOERKERKE, SINT-RITA,
DAMME
Je moet ook eens de deur uit maar
je hebt kinderen. Je wilt een
avondje ontspanning nemen of er
is een belangrijke vergadering. Wat
de reden ook moge zijn...
Je belt een week op voorhand naar
de plaatselijke coördinator van
Groot-Damme om een babysit aan
te vragen. Zij zal een geschikte
kandidate voor je zoeken zodat je
met een gerust gevoel je kinderen
kunt achterlaten.
Wil je meer inlichtingen contacteer
de plaatselijke coördinator van de
Gezinsbond: Martine Jacxsens,
050 50 09 46.
Elke dag telefonisch te bereiken na
18 uur.

11

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

november | december | januari • Nr. 128

12

BONDSKLAPPER

Nr. 128 • november | december | januari

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

AFDELING
OEDELEMOOSTVELD

gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.be
SINTERKLAAS AAN HUIS
Vrijdag 4 december om 18.00 uur
Sinterklaas heeft beloofd een
bezoek te brengen aan huis bij de
kinderen van onze afdeling. Op
vrijdag 4 december a.s. tussen 18.00
en 21.00 uur zal de lieve Sint een
zestal gezinnen bezoeken, hij voorziet hiervoor een halfuurtje per
familie. Zwarte Piet laat weten dat
hij per gezin € 10,00 vraagt om haver
voor zijn paard te kopen, voor
snoep zal hij uiteraard zelf zorgen.
Inschrijven (enkel voor leden van de
afdeling Oedelem-Oostveld) bij
voorkeur via gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.com met opgave
van naam, adres, tel., alsook namen
en leeftijden van de kinderen.
Telefonisch inschrijven via Stefaan
Cannaert 0473 58 02 04. U wordt
zo snel mogelijk ingelicht indien u
bij de gelukkigen bent.

ELEKTRONISCHE
NIEUWSBRIEF
Alle details over activiteiten in
Oedelem-Oostveld en eventuele
wijzigingen lees je op http://www.
freewebs.com/gezinsbondoedelem
Schrijf in op de elektronische
nieuwsbrief en u ontvangt deze 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!

OOIEVAAR AAN DE DEUR?
De Gezinsbond heeft gratis een
ooievaar ter beschikking voor zijn
leden, er wordt enkel een waarborg
gevraagd van € 30,00. Info: Maurice
Tant, Den Akker 8, 050 78 99 86

AFDELING
OOSTKAMP
GEZINSBONDDAGEN
IN FAMILIEPARK DE SIERK
Zaterdag 31 oktober
tot zondag 8 november
Net als vorig jaar zijn er terug
'Gezinsbonddagen' in het Familiepark ‘De Sierk’. De volledige herfstvakantie, van 31 oktober t.e.m. 8
november 2009 mogen leden van
de Gezinsbond het park bezoeken
aan € 5,00 i.p.v. € 7,00 p.p.
Om het nog leuker te maken wordt
er dit jaar, iedere dag telkens om
15.00 uur, een leuke circusvoorstelling
geprogrammeerd. Om 16.30 uur is
er 'vieruurtje' met voor alle kinderen
gratis boterhammen.

GEZOND ONTBIJT
Zondag 22 november
van 8.00 tot 10.30 uur
Je kan er genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. Leden betalen
€ 2,50 p.p., kinderen jonger dan 12
jaar: € 2,00 en kinderen jonger dan
6 jaar hoeven niets te betalen.
Max. € 10,00 per gezin.
Niet-leden: € 3,50 kinderen: € 2,50
en max. € 14 per gezin.
Inschrijven vóór 18 november o.a.
bij:
• Cécile Van Deynse, 050 82 55 80,
• Marleen Deschaght, 050 84 06 74,
• Rita Vande Caveye, 050 82 37 32
• Annemie Dedoelder, 050 82 57 46.
Een diëtiste komt informatie geven
over "gezond ontbijten" en u kan
tevens in de bovenzaal van de RAAT
deelnemen aan enkele praktische
proeven om uw fysieke paraatheid
te testen.
Leden van andere afdelingen zijn
ook van harte welkom!
In het Ontmoetingscentrum de
RAAT, Schooldreef 5, Oostkamp.

GEZOCHT:
MEDEWERKERS VOOR
TWEEDEHANDSBEURS
De organisatoren van de tweedehandsbeurs zoekt dringend medewerkers. Er zijn steeds helpende
handen tekort zowel op de verkoopdag als bij de voorbereiding ervan.
Wie wenst mee te werken aan deze
erg gewaardeerde activiteit kan
contact opnemen met secretaris
Cécile Van Deynse, 050 82 55 80 of
via cecile.vandeynse@telenet.be

START TO GAME
Donderdag 10 december
om 20.00 uur
Via een unieke rondreizende
gameroom - een speciale opstelling
met diverse spelcomputers o.a. Wii,
Playstation, Xbox - kan groot en
klein, jong en ouder binnen de
muren van de Oostkampse bibliotheek kennismaken met het uitgebreide aanbod van consoles,
videogames en accessoires.
In de bibliotheek kan de gebruiker
gedurende twee maanden (december
2009-januari 2010) de gameroom
kosteloos uitproberen.
Naast een inleiding in de wereld
van games krijgen de deelnemers
ruim de kans om games uit te
proberen. Start-to-Game is een
ideale gelegenheid om kennis te
maken met de soms omstreden,
maar uitdagende en veelzijdige
cultuurvorm van de videogames.
De toegang is volledig gratis maar
vooraf inschrijven is nodig: mail:
dirkvanhove@gmail.com of
050 82 66 19. Opgelet: max. 20
deelnemers.
Bij te grote opkomst wordt een
extra workshop voorzien op 17
december.
Organisatie i.s.m. de bibliotheek
Oostkamp en de provincie WestVlaanderen.

GEZOCHT:
VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST
De kinderoppasdienst zoekt een
nieuwe verantwoordelijke. Thérèse
Puis heeft 11 jaar met hart en ziel
de verantwoordelijkheid op zich
genomen van de kinderopvangdienst. Nu zou ze graag de fakkel
doorgeven van deze erg gewaardeerde service van de afdeling.
Wie meer inlichtingen wil, kan best
contact opnemen met Thérèse,
050 84 00 78. Zij kan best vertellen
wat die taak allemaal inhoudt.

AFDELING
SINT-ANDRIES
gezinsbondsintandries
@telenet.be

28STE SINTERKLAASFEEST
MET POPPENTHEATHER
“DEN ANDJOEN”
EN KOFFIETAFEL

AFDELING
SIJSELE
FAMILIEONTBIJT
Zondag 15 november
8.30 -10.30uur
Noteer reeds de datum van 15
november 2009 voor een gezellig
ontbijt van 8.30 tot 10.30 uur in de
Cultuurfabriek te Sijsele.
In samenwerking met de afdelingen
Damme en Moerkerke, wordt een
gezond ontbijt aangeboden.
Gezinnen die aan deze speciale
actie willen deelnemen, moeten hun
naam opgeven bij Ann Schockaert,
Kanthage 9 te Sijsele, 050 37 52 85.
Leden betalen € 3,00/persoon en
€ 10,00/gezin. Niet leden betalen
€ 4,00/persoon.
Meer informatie op de tweedehandsbeurs en de volgende
Bondsklapper, maar voorinschrijven
zal nodig zijn!

MEEVAREN MET DE SINT
Zondag 29 november
14.00 tot 16.00 uur
Alle kinderen van Groot-Damme
worden uitgenodigd om mee te
varen met de Sint op de Damse
Vaart. Er zijn afvaarten voorzien
om 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 en
16.00 uur. De kinderen mogen hun
tekeningen aan de Sint afgeven en
hun vragen en verlangens aan de
Sint meedelen. Ze krijgen dan een
lekkernij. De kindjes varen gratis
mee, grote kinderen en volwassenen
betalen € 2,00.

TIP
Blader de bondsklapper aandachtig
door om activiteiten die gezamenlijk
worden georganiseerd niet te missen!
Vooral met de afdeling Moerkerke
wordt al eens samengewerkt. Een
overzichtelijke agenda vind je op
de website van het gewest.

Zondag 29 november
14.30 - 17.00 uur
Dit jaar laten we de poppenstoet
terug binnen. Poppentheater “Den
Andjoen” vergast ons op het mooie
Sinterklaasverhaal: “De Tovervogel”.
Het wordt een leuke en spannende
namiddag voor jong en oud in het
P.C. Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat te Sint-Andries (enkel voor
leden Gezinsbond Sint-Andries).
Na de poppen komt de Sint op de
proppen. Hij brengt voor elk kind
(tot 11 jaar) een geschenkje mee.
Nadien trakteert de Sint nog op
een koffietafel. Iedereen welkom!
• € 4,00/kind (koffietafel + geschenk)
• € 3,00/volwassene (koffietafel)
• € 3,00/kind + 11 jaar (koffietafel)
Inschrijven bij Schalembier An,
Olympialaan 17, Sint-Andries,
050 38 91 09 voor 22 november 2009.
Vooraf te betalen.

ENERGIEVERBRUIK:
METEN IS WETEN!
Energie besparen in gemakkelijk
dan je denkt. Als bestuur van de
afdeling Sint-Andries hebben wij
ons geëngageerd om mee te werken
aan het project "energie-bewuste
afdeling". Vanuit deze optiek
bieden wij aan de leden van SintAndries 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.
We stellen gratis energiemeters ter
beschikking aan onze leden, mits
waarborg van € 20,00.
Interesse om tijdelijk een energiemeter gratis te gebruiken en deze
nu te reserveren ?
Contacteer ons via mail:
gezinsbondsintandries@telenet.be
of telefonisch 050 67.61.51
(Guido De Vos).

BONDSKLAPPER

VERNIEUWEN
KORTINGSKAARTEN
• Alle gezinnen met kinderen kunnen het aanvraagformulier downloaden op de website van de
Gezinsbond, www.gezinsbond.be,
afdrukken en invullen. Bij problemen kan je mailen naar kortingskaarten@gezinsbond.be. Gelieve
duidelijk aan te stippen voor wie
een kortingskaart moet aangemaakt worden. Het afgedrukte
ingevulde formulier, samen met
€ 7,00 per gezin (incl. € 1,00 verzendingskosten) en de attesten van
de 18-plussers, vóór 1 december
2009 deponeren in de brievenbus
van de kaartverantwoordelijke.
Gelieve zoveel als mogelijk van
deze werkwijze gebruik te maken.
Wie liever met een overschrijving
wil betalen kan dit doen op het
rekeningnummer 979-6280319-59
met vermelding van uw naam en
lidnummer.
• De leden die niet over een computer beschikken kunnen nog
steeds een aanvraagformulier
bekomen bij de kaartverantwoordelijke.
• Voor de ouders zonder kinderen
die nog in het bezit zijn van een
groene vijfjaarkaart, met beginletter ‘V’ die geldig is tot 2010,
volstaat een telefoontje (iedere
maandag tussen 19.00 en 21.00 uur
op het nummer 0495 32 52 16)
naar de kaartverantwoordelijke om
de nieuwe kaarten aan te vragen.
Het maakloon van € 3,00 per gezin
(incl. € 1,00 verzendingskosten),
kan overgeschreven worden op
het rekeningnummer 9796280319-59 met vermelding van
uw naam en lidnummer bij de
Gezinsbond.
Niet betaalde en/of onvolledige
aanvragen kunnen niet behandeld
worden.
Verantwoordelijke Geert Boone,
Eikvarenstraat 10, 0495 32 52 16
op maandag tussen 19.00 en 21.00
uur.
Meer info op pagina 4.

13

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

november | december | januari • Nr. 128

14

BONDSKLAPPER

Nr. 128 • november | december | januari

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

AFDELING
SINT-KRUIS

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond8310@gmail.com
"FRANS VOOR KLEUTERS"
REEKS 1 EN REEKS 3

BEZOEK WIJNBEURS
TE RIJSEL
Zondag 22 november
Vertrek om 9.00 uur
Je kan er wijnen proeven van zo’n
400 “kleine” Franse wijnboeren.
De kans bestaat om zo’n 1.000
wijnen te proeven ZONDER aankoopverplichting! Op de bus krijg
je een lijstje met interessante
“standjes”.
Tussendoor kun je een stukje eten.
Je kunt ook de beurs verlaten en
op vertoon van je glas kun je
opnieuw binnen. Meer info via
www.vigneron-independant.com
(klik op “Salons des vins”).
Vertrek om 9.00 uur aan de achterkant van het gemeentehuis van
Sint-Andries. Vanuit Rijsel vertrekt
de bus om 17.30 uur.
De prijs bedraagt € 17,00 p.p.(bus,
inkom, degustatieglas, fooi aan de
chauffeur en verzekering inbegrepen).
Inschrijven kan door overschrijving
op 979-6248299-49 van Gezinsbond
Sint-Andries, met vermelding:
Wijnbeurs Rijsel. De inschrijving is
pas geldig na betaling.
Het aantal plaatsen is beperkt inschrijven kan tot 1 november
2009.
Bijkomende info:
gezinsbondsintandries@telenet.be
of 050 39 31 01 (na 19.30 uur).
Veel wijnplezier!
I.s.m. de D3-handboogtrainers van
St-Andries.

Donderdag 17 september
tot donderdag 26 november
Interesse om je kind van 5 of 6 jaar
op een speelse manier Franse
woordjes te laten leren? Het is een
reeks van 10 lessen, telkens op
donderdagavond (niet in de herfstvakantie) in de Zonnetuin, Beeweg
32, Sint-Kruis.
• Reeks 1 van 17.20 tot 17.50 uur.
• Reeks 3 van 16.45 tot 17.15 uur.
Inschrijven bij Joëlle Elinck op
050 35 73 56 of bij voorkeur per
e-mail naar joelle.elinck@gmail.com
en is pas definitief na betaling op
rekening 001-2482576-34
(Gezinsbond Sint-Kruis) met als
mededeling Frans/naam kindje/letter
en lidnummer (indien lid) en uw
telnr.

REEKS
BEWEGEN MET KLEUTERS
Zaterdag 19 september
tot zaterdag 12 december
• Groep 1 (eerste en tweede kleuterklas) van 9.45 tot 10.30 uur
• Groep 2 (tweede en derde kleuterklas) van 10.35 tot 11.20 uur
De prijs voor 10 lessen bedraagt
€ 14,00 voor leden en € 20,00 voor
niet-leden + € 5.00 voor de verzekering voor zij die nog geen verzekeringskaartje van GSF hebben
voor 2009.
Meer inlichtingen verkrijgen en/of
inschrijven kan bij Joëlle Elinck, De
Linde 74 te Sint-Kruis, joelle.elinck
@gmail.com of 050 35 73 56 (bij
voorkeur via mail). Betaling op 0014354577-32 met mededeling: BO /
naam kindje en groep 1 of 2.
Gelieve bij de eerste les lidkaart en
verzekeringskaartje 2009 mee te
brengen om van het voordeeltarief
te kunnen genieten. De reeks gaat
door in de Zonnetuin, Beeweg 32
te Sint-Kruis.

VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPVANGDIENST
De afdeling Sint-kruis is dringend
op zoek naar een nieuwe verantwoordelijke voor de Kinderoppasdienst.
Wie kan zich enkele uren per week
vrij maken om deze dienstverlening
aan onze leden op zich te nemen.
Het betreft de verwerking van de
aanvragen voor kinderopvang en
het verwittigen van de babysitter.
Verwerking mag en kan via telefoon of e-mail of SMS verlopen.
Verdere informatie mag je gerust
opvragen bij de bestuursleden (zie
adressen vooraan).

TWEEDEHANDSBEURS
Zondag 29 november
van 9.00 - 12.00 uur
Onze jaarlijks tweedehandsbeurs
voor kinderkleding, -artikelen en
speelgoed in het Sint-Andreas
Lyceum. Nieuwe locatie, ingang via
Veltemweg.
Inschrijvingen gebeuren enkel en
alleen via mail: 2hbgezinsbond@
gmail.com met vermelding van uw
naam, adres en telefoonnummer +
lidnummer. De leden van de
Gezinsbond uit Sint-Kruis hebben
voorrang voor het verkrijgen van
een standplaats als ze zich inschrijven
vóór 14 november 2009. Leden van
andere afdelingen komen op een
wachtlijst te staan en krijgen pas na
14 november een bevestiging.
Standplaats € 10,00. Na goedkeuring van de inschrijving krijgt U
het speciale rekening nummer voor
de 2e handsbeurs via email terug
gestuurd, er kan enkel op dat
rekeningnummer betaald worden.
Na betaling bevestigen wij uw
definitieve inschrijving.
Toegang tot de beurs is gratis.
Tijdens de beurs is er kinderopvang
voorzien!

GEZOCHT
ENTHOUSIASTE MENSEN
(M/V-JONG/MINDER JONG)

AFDELING
SINT-MICHIELS
LEDEN-SINTERKLAASFEEST
Zondag 29 november om 14.30 uur
De Sint is weer in aantocht. Samen
met zijn Pieten komt hij dit jaar
naar de eetzaal van het Onze-LieveVrouw ziekenhuis te Sint-Michiels,
ingang Barrierestraat. Je komt er
alles te weten over het jaarprogramma, de kinderen van klein tot
groot zullen aardig wat danspasjes
kunnen aanleren onder deskundige
begeleiding van danslerares Gaëlle
Ribbens, gevolgd door de koffietafel
en de komst van Sinterklaas die
geschenkjes uitdeelt aan kinderen
tot en met het vijfde leerjaar. Dit
voor de gezinsvriendelijke prijs van
€ 4,00 p.p. met max. € 14,00/gezin
op hetzelfde adres. Grootouders
betalen afzonderlijk. Inschrijven
ten laatste tegen 20 november 2009
bij Jan De Man, Het Brembos 4, 8200
Sint-Michiels ofwel tel. 050 38 37 71
ofwel via mail carolinelinskens.
jandeman@hotmail.com en betalen
op rekening van de Gezinsbond
Sint-Michiels 068-0713700-01 dit
ook ten laatste tegen 20 november
2009. Vermeld telkens de naam en
het leerjaar van de ingeschreven
kinderen. De activiteit is voorbehouden aan de leden van de
afdeling Sint-Michiels.

QUIZ-AVOND
Vrijdag 29 januari
Kriebelt het als je op TV de kandidaten van de Premiejagers vragen
ziet oplossen? Of als de kandidaat
bij Ben Crabbé het antwoord schuldig
blijft en jij het wel weet? Wil je
samen met 3 vrienden of familieleden
je geheugen testen of pijnigen?
Kom dan naar 'Onze Ark', SintMichielslaan te Sint-Michiels (naast
de kerk van Sint-Godelieve).
Vooraf inschrijven is noodzakelijk
vóór 10 januari 2010. Enige voorwaarde: één van de deelnemers (of
zijn/haar ouders) is lid van de
Gezinsbond.
Deelnameprijs: € 8,00/tafel van
maximum 4 deelnemers.
Mail de naam van je groepje, het
lidkaartnummer en je volledig
adres door naar decloedt-rita@
telenet.be. Betalen kan op rekening
068-0713700-01 van Gezinsbond
Sint-Michiels. Je inschrijving is pas
geldig na betaling. Je krijgt een
bevestiging van deelname na de
betaling. Veel succes!

BONDSKLAPPER

WENSKAARTJES MAKEN
MET THEEZAKJES
Dinsdag 1 december om 19.30 uur
Originele kerstkaartjes maken van
theezakjes en een dames- en heren
felicitatiekaart. Iedereen welkom!
Voor beginners.
€ 7,50 voor leden en niet-leden €
10,00. Een drankje en materiaal
zijn inbegrepen. Breng zeker het
volgende mee: potlood, lat, gouden/of zilverstift, glitterstiften of
-lijm, schaartje, breekmes, snijmat
of dik karton en lijm. Meer info en
inschrijvingen bij Rose-Mie De Soete,
050 67 09 06 t.t.l. 25 november
2009, max. 25 deelnemers.
In Onze Ark, Sint-Michielslaan, SintMichiels (Godelieve)

BONNENBOEKEN
VOOR LATE BETALERS...
Gratis leden en leden die pas betalen
na januari 2010 mogen de bonnenboek afhalen bij Julien Lema,
Wittemolenstraat 41 te 8200
Sint-Michiels, tel 050 38 18 45.

ZITDAGEN
KORTINGSKAARTEN
• Maandag 16 tot vrijdag 20
november van 17.00 tot 20.00 uur
Veeweide 87, Sint-Michiels.
• zaterdag 21 november 2008
van 9.00 tot 12.00 uur, CM-ontmoetingscentrum (bovenzaal),
Rijselstraat .
Kostprijs:
€ 6,00 vermeerderd met € 0,50 voor
thuisbezorging.
contact: 050 39 60 31
Meer info op pagina 4.

Een organisatie als de Gezinsbond
draait op veel vrijwilligers. Wij zijn
op zoek naar teamplayers om onze
groep wat te versterken en onze
activiteiten verder uit te bouwen in
Sint-Michiels.
Zie je het zitten om wat praktisch te
helpen: activiteiten jonge gezinnen
actie, handje toesteken bij ronddragen lidkaarten of cadeautjes nieuwe gezinnen, kinderoppasdienst,
eens een uurtje helpen bij activiteiten als het sinterklaas/ledenfeest /
gezond ontbijt (ontvangst, tafels
zetten, afwassen, afruimen...), zin
om bvb sport/bewegingsactiviteiten
uit te bouwen,... ? We komen een
keer of zes per jaar samen, om
onze vele plannen gestalte te
geven en kunnen helpende handen
goed gebruiken. Ook al zie je het
niet zitten om naar de vergaderingen te komen, ben je welkom!
Vele handen maken licht werk.
Interesse? Of ken je iemand die
zou kunnen interesse hebben, geef
onze voorzitster vrijblijvend een
seintje.
Caroline Linskens, Het Brembos 4,
050 38 37 71.

KINDEROPPASDIENST
COÖRDINATOR (M/V)
GEZOCHT...
We zoeken dringend een vrijwilliger
die de zorg van de kinderoppasdienst van de Gezinsbond op zich
wil nemen. Na vier jaar wensen
Filip en Els alvast enkele jaren te
pauzeren. De kinderoppasdienst is
een belangrijke vorm van dienstverlening van de Gezinsbond. Per jaar
zijn er ongeveer een 700-tal aanvragen in Sint-Michiels.
We verwachten van de coördinator
vooral beschikbaarheid. Hij of zij
moet tijd kunnen vrijmaken om
ouders en kinderoppassers te
woord te staan en hun wensen ter
harte te nemen. Dat betekent
natuurlijk niet zeven dagen op
zeven de klok rond: je bepaalt zelf
wanneer je bereikbaar kunt zijn.
Filip en Els zullen je graag alles vertellen hoe alles in het werk gaat en
bijstaan.
Zelf geïnteresseerd of ken je
iemand die ons kan helpen?
Graag een seintje: Filip Filliaert en
Els Vanderleen, 050 67 61 71,
oppas@verbonden.be
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AFDELING
VARSENARE

www.gezinsbond-varsenare.be
WORKSHOP CHOCOLADE
VOOR KINDEREN 9-12 JAAR
IN CHOCOLADEMUSEUM
Woensdag 4 november
van 14.00 -16.00 uur
Met een groep van 20 kinderen
(9-12) jaar bezoeken wij Chocostory
waar wij zelf met chocolade leren
werken. De gemaakte producten
mogen meegenomen worden naar
huis. wij spreken af aan de ingang
van het museum (wijnzakstraat 2
Huis "De Croone" 8000 Brugge) om
13.45u stipt. Begeleidende oudersgrootouders kunnen tijdens de 2 uur
durende workshop het museum
bezoeken of toekijken bij de workshop (inkom € 6,00)
Inschrijven noodzakelijk bij Karl
Vandermeersch, 050 39 35 10,
karl.vandermeersch@telenet.be.
Kinderen betalen € 10,00 (lid
Gezinsbond) of € 12,00 (niet-leden),
begeleidende personen € 6,00.

FIETSPECH ONDERWEG
Donderdag 26 november
om 20.00 uur
Jan Pollet komt ons toelichten wat
we zelf kunnen doen als we pech
hebben met de fiets. Deze voordracht
gaat door in het SPC Ter Straeten.
Info: Conny Vermoote,
kerver@pandora.be

NOTARIS VANDAMME
SPREEKT OVER
HUWELIJKSCONTRACTEN
Vrijdag 12 februari om 20.00 uur
Kom alles te weten over huwelijkscontracten. In de cultuurzaal
"Fresnere" van SPC Varsenare Ter
Straeten. Meer info bij Mieke
Roelens, roelens.mieke@pandora.be.

NAJAARSPROGRAMMA
Het volledige najaarsprogramma
wordt nog opgemaakt. Kijk op de
website http://www.gezinsbondvarsenare.be/ voor verdere info.
Voorzien zijn o.a. een bezoek aan
Choco-story, nieuwe reeksen yoga,
tai-chi, dru-yoga, Halloween,
Planten van geboortebomen ism
gemeente Jabbeke, Sinterklaas op
bezoek, knutselactiviteit voor tieners
met ouders/grootouders...

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com
AANPLANTEN
GEBOORTEBOS
Zondag 22 november
In het thema "dag van de natuur"
zal de Gezinsbond, in samenwerking
met de Gemeente Zedelgem,
opnieuw een geboortebos aanplanten. Dit jaar wordt er een bos
aangeplant in een weiland gelegen
tussen de Zeedijkweg en de
Pierlapont (grens tussen Zedelgem
en Loppem). Alle kinderen geboren
tussen 30 september 2008 en 1
oktober 2009 en hun ouders zullen
persoonlijk worden uitgenodigd.
Meer informatie?
gezinsbondzedelgem@msn.com.

GEZINSONTBIJT
Zondag 13 december
van 8.00 - 10.30 uur
Iedereen is van harte welkom op
ons gezinsontbijt in de Turnzaal van
Spes Nostra. Leden betalen € 2,50
p.p.met een max. van € 9,00/gezin.
Niet-leden betalen € 4,00 p.p. met
een max. van € 15,00/gezin.
Inschrijven doe je voor 30 november
2009. Op dit ledenfeest kunnen de
nieuwe lidkaarten alsook de nieuwe
bonnenboeken bekomen worden.

CADEAUTIP
Op zoek naar een cadeau voor de
komende feestdagen? Loop gerust
langs bij Point Leen's Underwear in
de Snellegemstraat 12, 8210
Zedelgem, 050 24 10 27. Je vindt er
Go-Passen en Rail-passen, telefoonkaarten en bioscoopcheques.
Korting wordt geboekt op de
Gezinsspaarkaart, de aankopen
kunnen in geschenkverpakking
worden aangeboden indien gewenst.

Bezoek ook
www.gezinsbondgewestbrugge.be
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DE GEZINSSPAARKAART
MIJN SPAARKAART
IS VERLOREN,
HOE KRIJG IK EEN NIEUWE?
De kaart kwijt en wil je een nieuwe?
Stort dan € 3,00 met vermelding
van je lidnummer op rekeningnummer 435-0318253-76 van de
Gezinsbond vzw en de nieuwe
kaart wordt je opgestuurd.

MIJN SPAARKAART
IS GESTOLEN,
HOE KRIJG IK EEN NIEUWE?
Is je kaart gestolen, post, mail of
fax dan een kopie van de pv door
aan de dienst Gezinsspaarkaart,
Troonstraat 125, 1050 Brussel,
gezinsspaarkaart@gezinsbond.be ,
fax: 02 507 88 59.
Je ontvangt gratis een nieuwe
gezinsspaarkaart. Omdat het
gespaarde saldo wordt opgeslagen
op de chip van de kaart is het niet
mogelijk het saldo te reconstrueren.
Het is dus aan te raden om het
gespaarde bedrag op de spaarkaart
steeds zo snel mogelijk op te
gebruiken door middel van de
afname.

KAN IK EXTRA KAARTEN
BESTELLEN?
Wil je een bijkomende kaart, stort
dan € 3,00 met vermelding van je
lidnummer op rekeningnummer
435-0318253-76 van de Gezinsbond
vzw en de extra kaart wordt je
opgestuurd.

KERST 2009
VOORJAAR 2010
Via je lidkaart maak je deel uit van
de Gezinsbond en ijver je mee voor
gezins- en kindvriendelijk klimaat.
In je afdeling kan je terecht voor
het plaatselijk dienstenaanbod als
kinderoppasdienst, kortingskaarten
voor het openbaar vervoer. Je
afdeling organiseert ook vormende
en ontspannende activiteiten voor
alle gezinnen. We willen je een
duwtje in de rug geven bij de
opvoeding van je kinderen met
Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing
(voor ouders met tieners), Brief aan
Jonge Grootouders en via De Bond.
En met kortingacties maken we
het dagelijkse leven goedkoper

GEZINSSPAARKAART

NUON
Reeds zes jaar krijg je als lid jaarlijks
15 euro korting wanneer je elektriciteit afneemt bij Nuon. Vanaf
2010 komen er ruimere kortingen
waarbij je jaarlijks voor elektriciteit
en aardgas je lidgeld van 35 euro
terugverdient. Met een besparingsgarantie er bovenop.

TELENET
Telefoneer je met Telenet? Dan
heb je 15 euro per jaar korting op
je factuur. Elke maand zie je
bondskorting van 1,25 euro op je
factuur verschijnen. Ook als je
vaste telefoon onderdeel uitmaakt
van een Shake of Pack aanbod.
Interesse?
Ga naar www.gezinsbond.be
of bel 0800 66 166.

Met je Gezinsspaarkaart kan je
winkelen, sparen en kopen in ruim
4.000 verkooppunten. Je krijgt
korting op je Gezinsspaarkaart bij:
• Standaard Boekhandel (10%),
• Izen zonne-energiesystemen
(5%-20%),
• Daoust Interim (€ 1/dienstencheque),
• de Vlaamse Oliecentrale op
stookolie,
• gezinsvakantie in Reigersnest en
de Bosberg (5%),
• GSF-sportvakanties,
• Renault,
• Scapino (10%), en zoveel meer,
ook in je buurt:
www.gezinsspaarkaart.be

JONGE SNAKEN FESTIVAL IN DE WERF IN BRUGGE
Vrijdag 30 oktober t/m 8 november 2009
Tijdens de herfstvakantie wordt De Werf, Werfstraat 108 te 8000 Brugge terug de plek voor liefhebbers van
kinder- en jeugdtheater . Tien dagen lang leuke, boeiende en avontuurlijke voorstellingen! Een reeks workshops, een flinke portie randanimatie en muzikale acts maken het programma compleet. Een unieke kans om
kennis te maken met de boeiende wereld van het kinder- en jeugdtheater.
Leden van de Gezinsbond kunnen kaarten winnen voor het ganse gezin!
Stuur dus als de bliksem een mailtje aan marc.vanrafelghem@dewerf.be met vermelding van je lidnummer
Gezinsbond en hoeveel leden je gezin telt.

Er zijn kaarten te winnen voor volgende voorstellingen:
•
•
•
•
•

Duizend-en-één-nacht op zondag 1 november om 15.00 uur
Whats up world op dinsdag 3 november om 13.30 uur
Expeditie Wolk op woensdag 4 november om 15.00 uur
Onderzeeboot op vrijdag 6 november om 16.30 uur
Twee op zondag 8 november om 15.00 uur
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Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be
LEGENDARY CLASSICS

We laten je graag met het hele
gezin genieten van ‘lidkaart-meerwaard’ acties. Alle details over
deze acties, aanvullingen of wijzigingen lees je telkens in De Bond
of op www.gezinsbond.be.
Met deze folder op je prikbord
en de vaste gewoonte van een
‘snelle blik’ op website of in De
Bond, mis je geen enkele korting.

PIPPI ZET DE BOEL
OP STELTEN
Saai? Dat is wel het laatste dat je
kan zeggen over Pippi Langkous.
Pippi komt deze kerstvakantie
onder andere nog naar Brugge en
Roeselare.
Als lid van de Bond heb je 15 %
korting op de ticketprijzen die tussen
€ 22,00 en € 29,00 kosten.
Kinderen krijgen ook nog 5 euro
korting. Info en reservaties via
www.gezinsbond.be.

ICE AGE 3
Trek je warme kleren aan en ontdek
hoe de wereld er miljoenen jaren
geleden uitzag. Ontdek in het ijstijdperk de coolste helden uit de
geschiedenis, Ice Age 3: Dawn of
the Dinosaurs, in ijs gehouwen
door een internationaal team van
ijskunstenaars. Op vertoon van je
lidkaart heb je op het ijssculpturenfestival op het Stationsplein van
Brugge van 20 november tot 10
januari € 2,00 korting op de toegangsprijs van € 13,00 voor volwassenen, € 11,00 voor studenten en
senioren, € 9,00 voor kinderen
vanaf 4 jaar.

TECHNOPOLIS
Z-IN-1
In ‘Z-in-1’ ben jij helemaal de baas
in meer dan 25 experimenten die
telkens weer anders aflopen. Bouw
een trilvaste constructie of een
leuke roetsjbaan. Regisseer je eigen
videoclip of pimp je gsm-beltoon.
Aan jou om je eigen spookhuis zo
griezelig mogelijk te maken. Of
bouw snel je eigen raket of vliegtuig.
Van 19 december tot 12 februari
kan je als lid van de bond deze
tentoonstelling meemaken aan
gunstige voorwaarden. Op vertoon
van je lidkaart betaal je € 9,00 i.p.v.
€ 10,50, je kinderen € 5,50 i.p.v. €
8,00. De tentoonstelling is gericht
op iedereen vanaf 8 jaar.

KDO! LA VIE EST BELLE,
MAAR HET GAAT ZO SNEL!
KDO presenteert internationale
circusacts in een prachtig decor met
speciaal gecomponeerde muziek en
indrukwekkende projecties. De
voorstellingen lopen van 22 december tot 3 januari in Vorst Nationaal.
Bondsleden krijgen 20 % korting
op tickets van € 29,00 tot € 60,00.
Reserveren kan via 0900 69 900 of
via www.gezinsbond.be.

SEA LIFE BLANKENBERGE
Na een boeiende ontdekkingsreis
langs de Amazonerivier tonen 50
aquaria de mysterieuze onderwaterwereld: van spectaculaire haaien in
de haaientunnel, pingüins, otters,
beruchte piranha’s, het kweekprogramma voor zeepaardjes tot
een prachtige zeeschildpad! In de
zeehondenacademie leer je hoe
zeehonden worden opgevangen en
kan je zelf de verzorgingstechnieken
uitproberen in de vernieuwde zeehondenkliniek.
Op vertoon van je lidkaart heb je
van 19 december tot 12 februari
50 % korting op de toegangsprijzen.

PAARDENGALA
APASSIONATA
Europa's succesvolle paardengala
Apassionata is op zaterdag 9 en
zondag 10 januari 2010 voor de
vijfde keer te gast in Antwerpen
met een nieuwe productie. De
betoverende show bekoort zeker
alle paardenliefhebbers en is een
belevenis voor jong en oud.
Als lid van de Gezinsbond krijg je
€ 2,00 spaarkaartkorting voor kinderen (-12) en € 10,00 spaarkaartkorting op alle andere tickets.

Onvergetelijke operettes, ballet,
opera,… dat aanbod wil Legendary
Classics op een stijlvolle wijze
levendig houden.
• Zo komt ‘De Notenkraker’ op 6
januari naar Capitole, Gent.
• De operette ‘Der Zigeunerbaron’
van Strauss kan je bijwonen op 31
januari in Capitole, Gent en op 8
februari in Stadsschouwburg,
Antwerpen.
• Het Russisch ballet ‘Giselle’
bewonder je op 24 maart in
Capitole, Gent; op 3 april in
Kursaal, Oostende en op 5 april in
Stadsschouwburg, Antwerpen.
• En wie zijn hart verloren heeft
aan ‘Het Zwanenmeer’ kan de
betoverde zwanen dansend tot
leven zien komen op 12 april in
Capitole (Gent).
Als lid van de bond heb je 15 %
korting op al deze tickets.
Tickets reserveren via 0900 69 900
of via onze website.

BÉJART FESTIVAL 2010
Béjart inspireerde meer dan een
halve eeuw de belangrijkste dansgezelschappen en sterdansers uit
de hele wereld. Dit festival, als eerbetoon aan de grootmeester, brengt
zijn grootste klassiekers.
• ‘Le Tour du Monde en 80 Minutes’
was Béjarts afscheidswerk. Vorst
Nationaal, Brussel op vrijdag 29 en
zaterdag 30 januari om 20 uur en
op zondag 31 januari om 15 uur.
• ‘Aria – Ce que l’amour me dit –
Boléro’ kan je meemaken in de.
Stadsschouwburg Antwerpen op
vrijdag 12, zaterdag 13 februari
om 20 uur en op zondag 14
februari om 15 uur.
• ‘Ballet For life’ is een eerbetoon
aan zanger Freddy Mercury en
danser Jorge Donn die beiden op
te jonge leeftijd stierven aan aids.
Stadsschouwburg Antwerpen op
vrijdag 5 en zaterdag 6 februari
om 20 uur en zondag 7 februari
om 15 uur.
• ‘Ce que l’amour me dit’ is een
zelden vertoonde parel waarvan
je geniet in de Capitole Gent op
vrijdag 22 en zaterdag 23 januari
om 20 uur en op zondag 24 januari
om 15 uur.
Als lid van de Bond krijg je 15 %
korting op alle tickets kosten.
Reserveren via 0900-69 900 of
www.gezinsbond.be.
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SAMSON EN GERT
KERSTSHOW

An De Donder vertrekt van ‘De
Commentaire’, een lange afscheidsbrief van een vrouw in een instelling
aan haar geliefde die haar ontrouw
was. Dominique Pauwels combineert
met hedendaagse technologie
‘nieuwe’ klanken met klassiek klinkende composities. Dit concert
vindt plaats in de Bijloke, Gent van
14 tot 23 januari om 20 uur.
Als lid betaal je € 15,00 i.p.v. € 18,00.
Wie jonger is dan 19 jaar betaalt
€ 5,00. Reserveren via 09-269 92 92.

Haal de kerstballen boven, laat de
kerstlichtjes knipperen want de
Samson en Gert Kerstshow komt
eraan! Samen met het Samsonballet
en -orkest, de Burgemeester en Van
Leemhuyen, wordt het een leuke
en actieve kerstshow van zaterdag
19 tot woensdag 30 december in de
Elizabethzaal in Antwerpen.
Als bondslid krijg je € 4,50 korting
op alle voorstellingen van 17 uur.
De ticketprijzen liggen tussen € 15,00
en € 30,00.
Reserveren via tel 070 344 555 of
via www.gezinsbond.be

HET HUIS ANUBIS
DE LEGENDE VAN
HET SPOOKTHEATER
De bewoners van het Huis Anubis
ontdekken de mysterieuze legende
van het theater.
Als lid heb je € 3,75 korting per ticket
in Kursaal Oostende op dinsdag 20
januari en in de Elisabethzaal
Antwerpen op zondag 24 januari
2010. Ticketprijzen tussen € 15,00 en
€ 20,00. Reserveren via 070 344 555
of via www.gezinsbond.be.

KROKUSKRIEBELS
Tijdens de krokusvakantie, van 13
tot en met 21 februari, kriebelt het
in meer dan 80 musea in Vlaanderen
en Brussel. Wat mag je verwachten?
Leuke rondleidingen voor het hele
gezin, spetterende animatie,
creatieve workshops, zinderende
zoektochten en meeslepende vertellingen. Ouders, grootouders en
kinderen snuiven samen cultuur op!
Als lid van de Gezinsbond geniet je
een fikse korting. In 'De Bond' van
22 januari vind je een uitneemkatern
met alle informatie over de activiteiten per museum.

DIT IS ONZE AARDE II
‘Dit is onze Aarde II, van Kyoto tot
Kopenhagen' toont hoe broos de
biodiversiteit op aarde is, en welke
plant- en diersoorten bedreigd zijn.
Je leert er alles over de opwarming
van de aarde met het broeikaseffect
en de gevolgen ervan. Kinderen
kunnen het parcours interactief en
speels meebeleven. Je kan deze
tentoonstelling bezoeken tot eind
maart 2010 in Tour en Taxis, Brussel.
Op vertoon van je lidkaart betaal je
€ 7,00 in plaats van € 10,00. Je kinderen (6-18 jaar) betalen € 6,00 in
plaats van € 7,00. Kinderen onder
de 6 jaar hebben gratis toegang.

B’ROCK
KROKUSVAKANTIE
IN DISNEYLAND PARIJS
Disney liet zijn dromen tot werkelijkheid worden in zijn films en
attractieparken. Laat je, samen
met je kinderen, onderdompelen in
de Disneymagie. Op 14-15 februari
en 18-19 februari bieden we je als
bondslid een uiterst voordelige formule aan voor een tweedaags
bezoek aan de twee Disney Parken,
met autocar of bus, in Hotel
Cheyenne, Sequoia Lodge of de
Davy Crockett Ranch. Per volwassene
mag één kind van 3 tot 11 jaar gratis
mee. Info en reservatie: 02 507 89 89
of www.gezinsvakantie.be.
Inschrijven tot 10 januari 2010 tenzij vroeger volzet.

NIEUWJAARSPROMS 2010
Klassieke muziek, musical- en operetteklassiekers wisselen elkaar af.
Je mag je verwachten aan werken
van Strauss en Bizet, aan musicalsterren zoals Ann Van den Broek en
Hans Peter Janssens. De Proms vinden
plaats op 10 januari om 15 uur in
Capitole, Gent. Als bondslid heb je
15 % korting op de prijzen tussen
€ 37,00 en € 52,00 via 0900 69 900
of www.gezinsbond.be.

CHICAGO
Twee actrices zitten in gevangenis
voor moord. Hun onderlinge wedijver
wordt uitgebuit door een lepe
advocaat in een wereld vol hebzucht,
corruptie, geweld en verraad.
Als lid heb je 15 % korting op de
tickets tussen € 29,00 en € 53,00 van
26 tot 28 februari in de Stadsschouwburg van Antwerpen en op 5 en 6
maart in Capitole Gent. Reserveren
op 0900 69 900 of www.gezinsbond.be.

Kies met deze ‘opera’ voor een liefdevolle en stormachtige Valentijn.
Zaterdag 13 februari 2010 om 20.00
uur in de Bijloke, Gent..
Als lid van de Bond betaal je voor
tickets € 20,00 i.p.v. € 24,00 of
€ 15,00 i.p.v. € 18,00 voor rang 2.
Wie jonger is dan 19 jaar betaalt
€ 5,00. Reserveren via 09 269 92 92.
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
Huur
Inleiding
De Belgische huurwetgeving vormt een complex geheel
met diverse onderdelen. Er bestaat ten eerste het zogenaamde “gemeen” huurrecht, die van toepassing is als
er geen bijzondere wetgeving van toepassing is.
De bijzondere wetgevingen zijn de volgende:
1 De woninghuurwet.
2 De handelshuurwet.
3 De pachtwet.
Woninghuur, handelshuur en pacht hebben elk hun eigen
specifiek toepassingsgebied en het gemeenrecht is slechts
van toepassing indien er geen specifieke bepalingen
voorzien in deze wetgevingen van toepassing zijn.
Huur is een wederkerige
overeenkomst (in juridische termen) waar beide
partijen iets toezeggen
aan elkaar. Een huurcontract kan dus enkel tot
stand komen door minstens
twee wensovereenstemmingen tussen verhuurder(s) en huurder(s). Een
huurovereenkomst kan
zowel mondeling als schriftelijk aangegaan worden.
De bijzondere wetgevingen
vereisen een schriftelijke
overeenkomst.
“Gemeen” huurrecht
Het “gemeen” huurrecht is
enkel van toepassing op de
huurovereenkomst indien
deze huurovereenkomst
niet onder de bijzondere
toepassingsgebied van de
bijzondere wetgeving inzake woninghuur, handelshuur en pacht zouden
vallen. Het “gemeen”
huurrecht bevat de bepalingen die van toepassingen
zijn met betrekking tot het
sluiten van het contract,
de uitvoering en de verbreking van het contract.

Handelshuur
De handelshuur is van toepassing op handelaar(s) die
een kleinhandel uitoefenen in het gehuurde goed. Het
gaat dus om een huurovereenkomst waarbij de handelaar onmiddellijk en zonder tussenpersoon levert aan
een privaat cliënteel, en door dit rechtstreeks contact
dit cliënteel verbindt aan de handelszaak. De huurwetgeving voorziet in een minimum duur van 9 jaar en een
recht op 3 hernieuwingen telken male van 9 jaar, zodat
de handelaar een relatieve garantie heeft van 36 jaar
huur. De reden om een contract te verbreken zijn zoals
bij de woninghuur limitatief in de wet omschreven.

Pacht
De pachtovereenkomst is van toepassing op overeenkomsten die hoofdzakelijk
gebruikt worden voor het
uitoefenen van een landbouwbedrijf, met uitsluiting
van de bosbouw. Onder
“landbouwbedrijf“ wordt
verstaan: de bedrijfsmatige
exploitatie van onroerende
goederen met het oog op
het voorbrengen van landbouwproducten die in
hoofdzaak bestemd zijn
voor de verkoop. De pachter beschikt over een zeer
SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST
ruime bescherming en een
recht van voorkoop.
De sociaal-juridische dienst van het gewest Brugge
is gratis voor de leden en wordt verzorgd
Besluit: Interferentie tussen
door advocaat Mieke Listhaeghe.
diverse wetgevingen
De bepalingen van het
Elke 2de en 4de donderdag
“gemeen” recht zijn van
van 18.00 tot 20.00 uur.
toepassing in de huuroverin het O.C.M.W.-centrum ‘Van Zuylen’,
eenkomst die niet valt
onder toepassingsgebied
Geralaan te Sint-Kruis.
zoals hierboven besproken
van de 3 bijzondere wetU kunt er terecht voor richtinggevend advies omtrent
gevingen. De bevoegde
sociaal-juridische zaken zoals o.a. rechten en plichten
rechtbank inzake huurgehuwden, samenwonenden, jongeren, echtscheiding,
recht is de Vrederechter
consumentenrecht, huurcontract, burenruzie, adoptie,
van het Kanton bevoegd
van de plaats waar het
erfenis maar ook over sociale zekerheid, studiebeurzen,
onroerend goed zich
contracten, enz...
bevindt.

De sociaal-juridische dienst Brussel
is te bereiken op 02 507 88 66

Woninghuur
De meest voorkomende huurovereenkomst is een huurovereenkomst die van toepassing is op personen die een woning
huren waar zij hun hoofdverblijf hebben. De woninghuurwet bevat algemeen fundamentele beginselen met betrekking tot de staat van het huurgoed, de mogelijke duur van
de overeenkomst, de opzegmogelijkheden, de overdracht
van huur, de onderverhuring, de indexatie en de eventuele
herziening van de huurprijs. Deze wetgeving heeft als
doel een evenwicht na te streven tussen de rechten van de
verhuurder(s) en de belangen van de huurder(s).

Huur is een complexe
aangelegenheid waar de
nodige zorg dient besteed
te worden onder welke
huurregime het contract valt en de desbetreffende
gevolgen.

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

De leden van de Gezinsbond kunnen, op vertoon van hun lidkaart, de tentoonstelling
aan 50% (€ 2 dus) bezoeken. Kinderen komen, zoals steeds, GRATIS binnen! Kinderhoek voorzien!

3 DOLLE OPENDEURDAGEN
DO. 12, Vr. 13 & Zat. 14 november

-10% directe korting
Kom gerust een kijkje nemen en ontdek heel wat
nieuwigheden op het gebied van houten speelgoed,
geschenken, decoratie, gezelschapsspelen, ...

Eindejaarsfolder verkrijgbaar in de winkel
Haba - Brio - PlanToys - Liliputiens - Galt - Djeco - Papo - Schleich
Zouza - I’m Toys - Sigikid - 999Games - FischerTip - SmartGames
PinToy - Selecta - Kapla - Darda - Spiegelburg

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

Markt 15 | Oedelem | Tel. 050 78 02 48
Open: Di tot Vrij: 9u-12u en 13u30-18u30 | Zat tot 18u
Gesloten zondag en maandag

10% KORTING op schoenen, sport- en vrijetijdskledij
Vanaf nu kan je met je gezinsspaarkaart terecht
in alle dertig Vlaamse Scapino winkels.
Bij Scapino krijg je als lid van de Gezinsbond
altijd 10% spaarkaartkorting. En altijd betekent echt altijd.
Dus ook bovenop alle promoties en folderaanbiedingen.

Baron Ruzettelaan 64 | 8310 Assebroek/Brugge
Tel. 050 82 32 75
Openingstijden: ma t/m zat. 10u - 18u | dinsdag 10 november 2009 open van 18u - 21u

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

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

