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VOORWOORD
Ook al is het reeds februari als je dit leest, dan nog hou ik er aan jullie
allen een voorspoedig, vredevol en gezond 2010 toe te wensen.
Het onwezenlijke verdriet bij het drama in Loksbergen en de uitbundige
vreugde bij de prestaties van onze tennisdames, Kim en Justine in Australië:
2010 heeft ons al onmiddellijk met de 2 uitersten die zich in een kalenderjaar kunnen voordoen, geconfronteerd.
Het drama in Loksbergen roept heel wat vragen op: Hoe goed kunnen we
iemand kennen? Hoe goed kennen we onze vrienden en familie? Wat
houdt verdraagzaamheid nog in? Waar liggen de grenzen van de media
bij de verslaggeving van dergelijke drama's?
Familie en vrienden van de slachtoffers moeten verder, zonder antwoord
op deze vragen.
En toch zijn er lichtpunten in het verwerkingsproces bij dit drama, waarbij
een gans dorp in shock is. Alle inwoners van de betrokken dorpen komen
samen en steunen elkaar in dit immens verdriet. Ze komen samen, samen
proberen ze de gebeurtenissen te verwerken.
Samenkomen is ook de doelstelling en drijfveer bij de verschillende verenigingen die onze maatschappij rijk is. Samenkomen ter gelegenheid van
verschillende activiteiten om zo elkaar beter te leren kennen.
In deze Bondsklapper vind je opnieuw een gans assortiment aan activiteiten
waarbij onze vrijwilligers alles in het werk stellen om het samenkomen zo
aangenaam mogelijk te maken. Een bloeiend en actief verenigingsleven in
een dorp is zeer belangrijk en helpt mee het verwerkingsproces bij zinloze
drama's te verwerken.
Ik wil hierbij nogmaals uitdrukkelijk al onze vrijwilligers bedanken. Zij slagen
er steeds weer in om een mooie waaier aan activiteiten samen te stellen.
Jullie aanwezigheid op deze activiteiten betekent dan ook een stimulans
om steeds beter te doen.
Steeds beter doen, dat is ook wat we onze tennisdames de komende
weken en maanden toewensen…
Met genegen groet,
Ronny Meulemeester
Voorzitter Gezinsbond Gewest Brugge

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

Oedelem
8730

Verhelst André
Natiënlaan 14
050 50 12 55
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

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

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
Van Praetstraat 5
050 50 11 55

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

Duyck Jessica
Stuivenbergstraat 10
050 27 54 47
duyckjessica@skynet.be

De Lameilleure Walter
Everaertstraat 24
050 82 37 32

De Lameilleure Walter
Everaertstraat 24
050 82 37 32

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

Poelman Marnix
Oedelemsesteenweg 38
050 35 66 96

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

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

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

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

De Man Jan
Het Brembos 4
050 38 37 71

KORTINGSKAART
GROOT GEZIN
Huyghe
Mispelaar 11
050 35 68 04

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

De Prest Ann
Mellaerts Patricia
050 67 63 88•0496 28 08 97 Moerkerksestw. 251
ann.de.prest@telenet.be
050 35 08 20
Van Langenhove Thomas
Decloedt Rita
Stockveldelaan 12
Veeweide 87
0471 11 37 14
050 39 60 31
thomas.van.langenhove@telenet.be

Verlinde Maria
Bosweg 18
050 81 20 62
Dendooven Gilbert
Gistelsesteenweg 132
050 38 61 02
Boone Geert
Eikvarenstraat 10
0495 32 52 16
(Enkel maa. 19-20 uur)
Deman Christine
Vijverstraat 11
050 78 16 58
Cherlet Johan
Brieversweg 328
050 35 55 99
Decloedt Rita
Veeweide 87
050 39 60 31

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
050 27 92 53

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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PAASEIERENRAAP 2010
GEWEST BRUGGE
Zaterdag 11 april 2010
van 10.00 tot 11.00 uur

ACTIVITEITEN
I.S.M. DE GEZINSBOND
MUSEA OP GEZINSMAAT
13 –21 FEBRUARI 2010
Krijg jij ook de kriebels van musea?!
Op zoek naar de valse
diamanten in het Diamantmuseum in Antwerpen. Wie
krijgt de kluis open van het
Museum van de Nationale
Bank in Brussel? Jonge olifanten in de Chinese porseleinenwinkel in de Kunsthal
Sint-Pietersabdij in Gent! Op
teletijdreis met de Stoffertjes
in het Modemuseum in
Hasselt. Meet je met atleten
in het Sportimonium in
Hofstade. Op safaritocht met
de burgemeester in het
Museum Rockoxhuis in
Antwerpen.
Tijdens de krokusvakantie kriebelt het in meer dan 80
Vlaamse en Brusselse musea. 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! Leden van de
Gezinsbond genieten van een fikse korting op het
Krokuskriebelsaanbod!

Als het kriebelt moet je klikken:
www.krokuskriebels.org

Provinciaal Domein Bulskampveld
te Beernem
Naar goede gewoonte tovert ook dit jaar de paashaas
het Provinciaal Domein Bulskampveld te Beernem om
tot een waar paasbos.
Terwijl de kleintjes( jonger dan
6 jaar) in de grote weide
genieten van een heuse
zoektocht naar lekkers,
speuren de oudsten
(tussen de 6-12jaar)
naar het juiste
woord. Iedereen
krijgt een flinke
beloning van de paashaas. Vergeet je
mandje niet en denk
ook aan de laarsjes!
Deze activiteit is enkel
gericht naar leden van de
Gezinsbond.
De prijs bedraagt 3,00 euro per kind.
U kan hiervoor inschrijven tot 27 maart 2010 via
www.gezinsbondgewestbrugge.be/pasen en het online
inschrijvingsformulier invullen.
Gelieve te storten op het rekeningnummer:
001-5017018-60 van JGA Gewest Brugge met vermelding
van : naam, aantal kinderen,leeftijd, lidnummer,Pasen
2010. Storten zonder inschrijven kan niet!!
Of u kan ook onderstaande inschrijvingsstrook afgeven
bij de secretaris van uw afdeling.

Of snuister in het Krokuskriebelskatern in ‘De Bond’ van
22 januari 2010 l.l. Op vertoon van je lidkaart geniet je
als lid van de Gezinsbond van een extra korting op het
Krokuskriebelsaanbod.

INSCHRIJVINGSSTROOK
PAASEIERENRAAP 2010
Naam van het gezin

Krokuskriebels is een cultuurproject van de Gezinsbond
met medewerking van FARO, Vlaams Steunpunt voor
Cultureel Erfgoed en met steun van de Vlaamse Overheid.

Lidnummer
Afdeling

Na het grote succes van vorig jaar
plannen we ook dit jaar terug een

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

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

Aantal kinderen

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

Te betalen: € 3,00

✁

Naam & voornaam

Alle info in de volgende Bondsklapper!!
Hou alvast vrijdagavond 28 mei vrij!

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

geboortedatum

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

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

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

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

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

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

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

..........................
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INFORMATIE
VAN DE GEZINSBOND
Proximus Pay&Go
€ 15,00
spaarkaartkorting € 0,65
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
€ 113,00
spaarkaartkorting € 5,65
Rail Pass 2° klas
€ 74,00
spaarkaartkorting € 3,70
Key Card 2° klas
€ 17,00
spaarkaartkorting € 0,85
Zie voor de verkooppunten in uw gemeente op pagina 2
of www.gezinsbondgewestbrugge.be en www.gezinsbond.be

ALS REKENEN
MOEILIJK LOOPT...
EEN BLIK OP REKENPROBLEMEN
EN DYSCALCULIE?
Pieter Stock
Woensdag 24 februari 2010 om 20.00 uur
Howest, Sint-Jorisstraat 71, 8000 Brugge
Volgende items komen aan bod: Rekenproblemen en
dyscalculie: wat wordt er onder verstaan? Voorkomen.
Kunnen we dyscalculie verklaren? Welke problemen
ervaren deze kinderen en zijn er naast het rekenen nog
andere moeilijkheden? Kunnen we deze problemen al
op vroege leeftijd opsporen? Hoe kunnen we met deze
kinderen omgaan, waar kunnen we op letten?
Pieter Stock studeerde af als psycholoog. Hij voerde aan
UGent onderzoek naar de voorbereidende rekenvaardigheden die de ontwikkeling van rekenproblemen kunnen
verklaren. Hij is nu werkzaam als docent bij VSPW Kortrijk.
Inkom leden: € 2,50 / niet-leden: € 5,00 / studenten: € 1,00
Incl. gratis drankje. Inschrijven is niet noodzakelijk.
Sprankel West-Vlaanderen
Hilde Dumelie, Vestingstraat 28, 8310 Assebroek.
Info: 050 82 33 54 of west-vlaanderen@sprankel.be

JEUGDFILMFESTIVAL
Zondag 14 t.e.m. zaterdag 20 februari 2010
Klik je vast en sjeez met ons mee de cinemazalen in.
Rollebol in avontuur, romantiek, komedie en magie…
Voor deze editie scheren we hoge (berg)toppen. Enkele
films uit het koude hoge noorden dalen speciaal af naar
ons festival. Ook unieke en nooit vertoonde films uit centraal Europa staan in de kijker. Dit alles in een lawine aan
workshops en audiovisuele animatie.
Sunshine Barry en zijn discowormen openen het festival
met hun ongelooflijke levensverhaal en doen iedereen
mee bewegen op de aanstekelijke deuntjes doorheen de
film. Als slot staat De Indiaan paraat. Koos is geadopteerd
en wanneer er plots een zusje op komst is wil hij op zoek
gaan naar zijn Peruaanse achtergrond. Zowel opening als
slot worden een echt feest met jammie bio-recepties, veel
randanimatie en een ware ‘dresscode’…. Een editie vol
exclusieve vertoningen en avant-premières!
Leden van de Gezinsbond
kunnen vrijkaarten winnen!
We hebben 20 vrijkaarten
voor een film naar keuze!
Mail vlug naar brugge@
jeugdfilmfestival.be met vermelding: Vrijkaarten Gezinsbond, je lidnummer en de
film die je wil bekijken.
Hoofdlocaties festival
• Cinema Lumière, Sint-Jacobsstraat 36, 8000 Brugge
• Cinema Liberty, Kuiperstraat 23, 8000 Brugge
Volledig festivalprogramma op www.jeugdfilmfestival.be

LIDGELD
Beste leden, wil je graag verder op de hoogte blijven van
alles wat de Gezinsbond te bieden heeft? Wil je blijven
beroep doen op onze kinderoppasdienst? Wil je kortingen
tot 10% op al je aankopen bij de aangesloten handelaars?
Wil je korting genieten op bioscooptickets, nmbs-passen en
telefoonkaarten? Wil je deelnemen aan onze nationale activiteiten? Kortom wil je lid blijven van onze gezinsbeweging?
Als je lidgeld 2010 reeds gestort is dan zijn we zeer blij om
jullie verder als lid van onze gezinsbeweging te mogen verwelkomen! Mochten jullie het lidgeld nog niet gestort
hebben dan willen we jullie er even attent op maken dat
dit eerstdaags dient te gebeuren, zoniet word je als abonnee op ons ledentijdschrift geschrapt en is het dan ook de
laatste keer is dat jullie deze Bondsklapper ontvangen.
Meer info? Raadpleeg onze website www.gezinsbondgewestbrugge.be of contacteer een plaatselijk bestuurslid
(zie lijst in deze Bondsklapper). Je blijft van harte welkom!
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INFORMATIE
VAN DE GEZINSBOND
KINDEROPPAS NODIG?
De Gezinsbond beschikt over een uitgebreid net van
plaatselijke kinderoppasdiensten. Dankzij deze diensten
kunnen jonge ouders familiale verplichtingen nakomen,
boodschappen doen of eens een gezellig avondje uit.

Babysit bij de hand
Een babysit van de Gezinsbond is goed opgeleid en verzekerd. De kinderoppasdiensten zitten verspreid over
heel Vlaanderen. Dat geeft een ouder de mogelijkheid
om dicht in de buurt een babysitter te vinden. Een
plaatselijke coördinator bemiddelt vrijwillig en belangeloos tussen ouders die een babysit wensen en kandidaat-babysits.
We hebben dan ook een aantal afspraken:
De kinderoppassers zijn meestal studerende jongeren en
dat brengt enkele beperkingen met zich mee. Tijdens
examenperiodes en overdag op schooldagen is het niet
altijd mogelijk aan een vraag te voldoen. De dienst verzekert de oppas van je eigen kinderen. Indien er kinderen
aanwezig zijn die geen deel uitmaken van het gezin,
moet je de coördinator vooraf verwittigen. Deze brengt
de babysitter op de hoogte. Huishoudelijk werk en
familiale taken (vb. strijken, poetsen,doktersbezoek)
maken geen deel uit van de opdracht van de kinderoppas.
Graag 3 à 4 dagen vooraf aanvragen, aub!

Verzekerde oppas
Om een kinderoppas aan te vragen volstaat het minstens
een tweetal dagen vooraf de coördinator te verwittigen
en volgende gegevens door te spelen:
• waar, wanneer en tot hoe laat je een babysit wenst;
• het aantal kinderen en hun leeftijd;
• wat van de oppas verwacht wordt (eten geven, te
slapen leggen, medicatie, creativiteit, ...).
Bij de eerste afspraak kan je een kinderoppasboekje
aankopen. Het dekt de kosten voor de verzekering en
de werking van de plaatselijke dienst. Bij een schadegeval waarschuw je onmiddellijk de coördinator. De
verzekering die je afsluit met de aankoop van het kinderoppasboekje, dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van
de oppas en de kinderen en de materiële of lichamelijke
schade van de oppas tijdens en op weg naar de prestatie.
Wij hechten er zeer veel belang aan dat deze verzekeringboekjes wel degelijk bij elke prestatie gebruikt worden.
Het gaat immers over de verzekering van zowel de kinderen als van de jongens en meisjes die oppassen. Het
is voor iedereen van groot belang dat dit in orde is!
De coördinator heeft het recht een prestatie te weigeren
als aanvragers zich niet aan de afspraken houden.
Adressen van de coördinatoren kan je in deze bondsklapper terugvinden, op www.gezinsbondgewestbrugge.be
en in je bonnenboek.

BIJTANKEN OVER
OPVOEDING @ HOME
Als ouder ben je nauw betrokken bij de ontwikkeling
van je kind. Veel ouders vinden het daarom leuk als ze
eens met familie, vrienden of kennissen over de opvoeding van hun kind kunnen praten.
Een boeiend gesprek over opvoeding in jouw huiskamer
Met de gespreksformule ‘Bijtanken
over opvoeding @ home’ brengen
we ouders samen voor een
groepsgesprek over
opvoeding. Als gastouder
engageer je je om een
tiental mensen uit te
nodigen om te praten
over een opvoedingsthema
naar keuze. Jij bepaalt mee de
inhoud en kiest zelf plaats en datum
van de bijtankavond. Op basis hiervan zoeken we voor
jou een gespreksleider met de gepaste knowhow die de
bijtanksessie overdag of ‘s avonds in goede banen leidt.
Momenteel zijn er zes thema’s voor ouders van jonge
kinderen ter beschikking.
• Nee, ik wil niet! (over typisch peutergedrag, 2-4 jaar)
• Wat wil je me nu vertellen? (over signalen opvangen
bij jonge kinderen, 0-5 jaar)
• Waarde(n)vol opvoeden (5-12 jaar)
• Samen bouwen aan zelfvertrouwen (3-12 jaar)
• Blij, bang, boos, verdrietig (over gevoelens bij kinderen,
3-12 jaar)
• Loont die straf? (over belonen en straffen, 3-12 jaar)
Binnenkort vullen we deze thema’s aan met leuke
gespreksonderwerpen voor ouders van tieners. Groepjes
ouders kunnen ook verschillende thema’s op verschillende avonden, in verschillende huiskamers in een reeks na
elkaar organiseren. De ouders kunnen een thema kiezen
dat bij hen in de groep leeft.
‘Bijtanken over opvoeding @ home’ is een initiatief van
de Gezinsbond. We gaan ervan uit dat minstens één
ouder uit de groep lid is of lid wil worden van de
Gezinsbond. De gastouder ontvangt een waardebon als
dank voor de gastvrijheid.
Interesse in een sessie ‘Bijtanken over opvoeding @ home’
bij jou thuis? Neem dan contact op met Hannah De Smet:
bijtanken@gezinsbond.be of 02 507 88 93.
Zie ook www.gezinsbond.be/bijtanken

Dit project wordt georganiseerd in samenwerking met
Welzijnszorg Kempen en met steun van de Vlaamse overheid.
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G.O.S.A.
GEWEST BRUGGE
Groot-Ouders-Senioren-Aktie

DAGREIS NAAR NOORD-FRANKRIJK
Zaterdag 29 mei | 8 uur
We bezoeken Roubaix, het Stadhuis, het unieke Museum
(La Piscine). Na de lunch wandeling in Roubaix, daarna
bezoeken we Marcq-en-Barouel. We rijden dan richting
Zonnebeke voor het avondmaal in de nabijheid van het
kasteel.
Deelname in de kosten € 46,00 (bus, gidsen, toegang
tot musea, vergoeding chauffeur, lunch (zie keuze) en
avondmaal inbegrepen). Om 8.00 uur op de parking
Steenbrugge (Baron Ruzettelaan) vertrekken we voor
deze Franse daguitstap.
Keuze lunch: Noix d’entrecôte grillée sauce béarnaise et
potatoes et salade of Das de saumon à la “Pancha”
sauce au thé vert “Matcha” et poêleé de légumes.
Inbegrepen glas witte, rode of rosé wijn en koffie.
Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op 050 35
75 75 of gosagewestbrugge@base.be met vermelding van
keuze lunch (vlees of vis) en betaal € 46,00 op rekening:
001-5142717-47 op naam van GOSA Gewest Brugge.

GELEID BEZOEK AAN ROESELARE
Donderdag 22 april | 8.45 uur
In de voormiddag bezoeken we het filmmuseum na het
middagmaal bezoeken we het Klein Seminarie. We verzamelen in de lokettenzaal van het station te Brugge
om 8.45 uur. Ieder neemt zijn ticket. De trein vertrekt
om 9.07 uur. We verzamelen in het station te Roeselare
om 9.45 uur. Prijs € 23,00 (gidsen, ingang musea en
middagmaal inbegrepen).
Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren, 050 35 75 75
of gosagewestbrugge@base.be en vooraf betalen van
€ 23,00 op rekening: 001-5142717-47 van GOSA Gewest
Brugge. Vervoer kan met trein of auto naar keuze.

BEZOEK ABDIJ VAN ZEVENKERKEN
Donderdag 11 maart | 14.30 uur
De abdij die eigenlijk een navolger is van de oorspronkelijke Benedictijnenabdij op Sint-Andries is een bezoek
meer dan waard. Onder begeleiding van een pater uit
de abdij maken we een rondgang. We brengen u in
contact met de wondere wereld achter de slotmuren.
We maken kennis met het abdijleven van de paters.
We bezoeken de bibliotheek (met meer dan 150.000
naslagwerken over geschiedenis, heemkunde, lokale
geschiedenis, kerkgeschiedenis en waardevolle 15de en
16de-eeuwse documenten) en dit onder leiding van de
archivaris van de bibliotheek. We wandelen ook langs
de overgebleven bunkers en ondergrondse kelders van
de Duitse wehrmacht en de centrale organisatie Todtatlantikwal uit wereldoorlog II gebouwd tussen 1914 en
1944. We verzamelen op de parking ter hoogte van de
cafetaria vanaf 14.15 uur.
Vooraf inschrijven bij Mevr. Yola Barbez-Malfroot,
050 35 49 14. Deelname € 2,00 ter plaatse betalen.
Tijdig inschrijven, deelname beperkt tot 2 groepjes van
max. 20 deelnemers.

DANK
MIDWEEKVAKANTIE IN RETIE
Maandag 3 mei tot vrijdag 7 mei
Reis mee naar de Linde in Retie met de grootouders. We
snuiven er eens andere lucht op in de fietsvriendelijke
Antwerpse Kempen in het prachtig hotel. We plannen
een geleid bezoek aan bezienswaardigheden van de
streek. Men kan er ook fietsen huren.
Prijs van maandag in de namiddag tot vrijdag na het
ontbijt is € 224,20 p.p. op basis van twee personen/kamer.
Voor eenpersoonskamer is het € 320,20. Inbegrepen 4 x
overnachting + ontbijtbuffet en 4 x dinerbuffet, dagelijks
beddenopmaak en badlinnen, elke kamer is voorzien
van haardroger, frigo en TV.
Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren, 050 35 75 75
of gosagewestbrugge@base.be. Uw deelname is pas
zeker na betaling van uw voorschot van € 100,00 p.p. en
dit voor 28 februari op 001-5142717-47 van GOSA
Gewest Brugge. Het saldo is ter plaatse te betalen.

Vanaf 1 januari 2010 hebben de heer en mevrouw
Vercruysse-Janssen besloten de fakkel door te geven
aan bestuurslid mevr. Rosette Verlinde-Van Zeveren
Kleine Kerkhofstraat 93, 8310 Assebroek.
Het gezin Vercruysse is jaren vrijwillig verantwoordelijk
geweest voor de GOSA Gewest Brugge inschrijvingen
voor vakantiemidweeks, eendagsreizen met bus of trein.
Ze hebben dit op zeer voorbeeldige wijze gedaan en
hadden altijd spijt om leden te weigeren als de activiteit
volzet was.
Ik dank beiden voor hun inzet en hoop hen nog meermaals te mogen ontmoeten op de GOSA bestuursvergaderingen.
Yola Barbez-Malfroot,
verantwoordelijke Groot-Ouders-Senioren-Aktie (GOSA)
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KALENDER
DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

05/04/2009 - 05/04/2010
01/09/2009 - 30/06/2010
01/01/2010 - 31/12/2010
07/01/2010 - 24/06/2010
08/01/2010 - 10/06/2010
08/01/2010 - 12/06/2010
09/01/2010 - 15/05/2010
09/01/2010 - 26/06/2010
11/01/2010 - 28/06/2010
02/02/2010
06/02/2010
06/02/2010
07/02/2010
11/02/2010
12/02/2010
12/02/2010
14/02/2010
14/02/2010
15/02/2010
19/02/2010
21/02/2010
21/02/2010
23/02/2010
23/02/2010
27/02/2010
02/03/2010 - 30/03/2010
03/03/2010
03/03/2010 - 19/05/2010
04/03/2010 - 01/07/2010
04/03/2010 - 27/05/2010
06/03/2010 - 21/03/2010
06/03/2010
06/03/2010
07/03/2010
07/03/2010
11/03/2010
14/03/2010
14/03/2010
16/03/2010
19/03/2010
20/03/2010
21/03/2010
21/03/2010
24/03/2010
24/03/2010
27/03/2010
28/03/2010
29/03/2010
03/04/2010
03/04/2010
03/04/2010
03/04/2010
04/04/2010
14/04/2010
22/04/2010
22/04/2010
24/04/2010
25/04/2010
03/05/2010 - 07/05/2010
12/05/2010
29/05/2010
01/10/2010 - 31/10/2010

Bezoek aan Plopsaland
Badminton Loppem
Zweminitiatie voor kinderen
Tai Chi
Kinderdansen
Dansen voor jongeren
Bewegen met kleuters
Kleuterturnen
Aerobic
Voordracht in verband met gehoorproblemen i.s.m. KAV Snellegem
Lieve Blancquaert 'Voorbij de grens'
Verkoop lijsten tweedehandsbeurs 14 maart in de Koning Boudewijnschool
Een piano met een deurtje (gezinsvoorstelling)
Infoavond: Sociale netwerksites online
Notaris Vandamme spreekt over huwelijkscontracten
Voordracht door Jan Seys over de opwarming van de aarde
Tweedehandsbeurs
Valentijnwandeling
Koken voor jongeren
crefi film Wall-E
Moeders zijn gevaarlijk met messen
Do Van Ranst:"Moeders zijn gevaarlijk met messen!"
Bart Herman & pianist Bas Bulteel: "Tweezaam"
Met kok Koen de whiskytoer op ...
Interactieve circusshow “De Sven”.
Is opvoeden dan geen kinderspel?
Djembé
Yoga voor kinderen (6-12 jaar)
Loop je fit - start to run
"Frans voor kleuters"
Fototentoonstelling "Mijn zachtste huid"
Baby- en kleuterzwemmen
Tweedehandsbeurs
Concert 'Le Matin'
Lente 2de Handsbeurs kinderartikelen
Bezoek abdij van Zevenkerken
S-wan wandeling
Lente editie tweedehandsbeurs kinderkledij, kindergerief en speelgoed
Kookles : Gezond koken met de wok
Liefde is een werkwoord
"Primavera" Wijnproefavond met muziek en poëzie
Tweedehandsbeurs
grote lente tweedehandsbeurs
"Loop naar de maan" Omgaan met verbale agressie
Knutselnamiddag
Start to run
Tweedehandsbeurs
Alleenstaand, (wettelijk) samenwonend of gehuwd, een financiële keuze?
Bloemschikken voor "Pasen" met Kathleen Lingier
Paaseierenraap
Paaseierenraap 2010
Paaseirenraap
Paaseierenraap
Knutselnamiddag kaarsen gieten
Geleid bezoek aan Roeselare
Info-avond over "Hoorproblemen en gehoorschade bij jongeren"
Met de bus naar Nekka-Nacht
Dauwtrip met aansluitend ontbijt
Midweekvakantie in Retie
Leren Leren
Dagreis naar Noord-Frankrijk
Bakken met Peter Balcaen

Loppem
Loppem
Snellegem
Assebroek
Loppem
Loppem
Sint-Kruis
Loppem
Loppem
Snellegem
Loppem
Oostkamp
Loppem
Snellegem
Varsenare
Sijsele
Sint-Michiels
Loppem
Zedelgem
Brugge
Moerkerke - Damme
Sijsele
Sint-Kruis
Loppem
Assebroek
Brugge
Sint-Kruis
Assebroek
Sint-Michiels
Sint-Kruis
Assebroek
Brugge
Sint-Andries
Sint-Andries
Beernem
GOSA
Sint-Michiels
Oostkamp
Sint-Andries
Zedelgem
Oostkamp
Assebroek
Brugge
Assebroek
Zedelgem
Loppem
Sijsele
Brugge
Sint-Kruis
Snellegem
Gewest
Beernem
Loppem
Sint-Michiels
GOSA
Oostkamp
Oostkamp
Assebroek
GOSA
Zedelgem
GOSA
Snellegem
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AFDELING
ASSEBROEK

TWEEDEHANDSBEURS

TAI CHI
Donderdag 7 januari
tot donderdag 24 juni
van 18.45 uur tot 19.45 uur
en van 20 uur tot 21.00 uur
Telkens op donderdag is er Tai Chi
in de sportzaal van de Sint-Katarinaschool, Sint-Katarinastraat 132,
Assebroek.
Info bij Georges Verlinde, 050 35 75
75 of georges.verlinde@versatel.be

YOGA VOOR KINDEREN
(6-12 JAAR)
Woensdag 3 maart
tot woensdag 19 mei
16.00 tot 17.00 uur
Wil je je hoofdje eens “leeg maken”?
Verlang je naar rust? Of ben je
nieuwsgierig en leergierig?
Yogahoudingen, zingend bewegen,
mantra’s zingen, mandala’s kleuren
en nog veel meer. In deze lessen
leer je woorden in het Sanskriet,
ontwerp je je eigen mandala en leer
je genieten van een ontspanning.
Info bij lesgeefster Marleen Vande
Putte, gediplomeerd yogalerares
voor kinderen.
Cursus 10 lessen € 50,00.
Inschrijven bij Georges Verlinde
050 35 75 75 of georges.verlinde@
base.be.
Gelieve yogamatje mee te brengen.
In de sportzaal van de Sint-Katarinaschool, Sint-Katarinastraat 132,
Assebroek.

INTERACTIEVE CIRCUSSHOW
“DE SVEN”
Zaterdag 27 februari
14.30 uur
“De Sven” met circus- en vuurshow
komt optreden in de polyvalente
zaal van de basisschool OLVA De
Meersen Astridlaan 400 te Assebroek. Dit is een interactieve circusshow waarbij de kinderen totaal
verwonderd naar kunnen kijken
maar ook actief deelnemen. Zo
mag er eentje helpen jongleren of
acrobatische kunstjes vertonen. Er
is gedurende de volledige show een
vraag- antwoordspel tussen de kinderen en 'De Sven' wat extra sfeer
met zich meebrengt. Jongleren,
diabolo, eenwieler, ballonplooien
en rolla bolla zijn de hoofdingrediënten van deze show.
Duur 50 minuten. Inkom € 3,00.
Dit gaat door in samenwerking met
het oudercomité OLVA De Meersen
met steun van het provinciebestuur
West-Vlaanderen.
Inlichtingen bij Marjan Wensch
0479 60 65 31 of marjanwensch@
hotmail.com.

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

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.

Zondag 21 maart
van 9.00 uur tot 12.00 uur
Verkoop van kinderkledij, speelgoed,
babyuitzet, kinderfietsen, kinderboeken, zwangerschapskledij …
Mensen die iets willen verkopen
kunnen zich hiervoor inschrijven bij
Georges Verlinde, 050 35 75 75.
Leden van de afdeling Assebroek
mogen bellen op dinsdag 16
februari tussen 16u en 20u. Leden
van andere afdelingen kunnen zich
inschrijven op woensdag 17 februari
tussen 16.00 en 20.00 uur.
Betalen via 738-0060762-62 van
Gezinsbond Assebroek met vermelding van naam/THB/lidnummer/
telefoonnummer.
Opgelet: het verschuldigde bedrag
(€ 10) staat uiterlijk op vrijdag 14
maart op de rekening, anders vervalt
uw inschrijving.
Welkom in de polyvalente zaal van
de basisschool OLVA Sint-Katarina,
Sint-Katarinastraat 132, Assebroek.
Gratis toegang.

VERNIEUWEN LIDMAATSCHAP
GEZINSBOND
Ieder lid heeft al een brief ontvangen
om zijn lidmaatschap te vernieuwen
voor 2010. Mogen wij je er aan
herinneren dat wie niet betaald
heeft voor 1 januari 2010 de bonnenboek en lidkaart zelf moet komen
afhalen bij Gentil De SmetMeulemeester, Jagerspad 13,
Assebroek, 050 35 92 69.

"LOOP NAAR DE MAAN"
OMGAAN MET
VERBALE AGRESSIE
Woensdag 24 maart
20 uur
Voordracht door Geert Taghon,
auteur van het boek “Loop naar de
maan”
Agressie staat vandaag volop in de
kijker. Zijn pubers ook minder verdraagzaam? Hebben ze meer last
van druk? En zijn ze daarom agressiever? Ook in het tienergezin
krijgt men wel eens te maken met
agressie en verbaal geweld: met de
deuren slaan, uitvliegen, dreigen…
Het is niet eenvoudig hiermee om

AFDELING
BEERNEM

beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be
LENTE 2DE HANDSBEURS
KINDERARTIKELEN

te gaan. Hoe en wanneer grijp je
in? Wat kan de oorzaak zijn van
agressie en zijn er manieren om
agressie te voorkomen?
Vanuit herkenbare situaties wordt
er inspiratie gegeven voor ouders,
leerkrachten en opvoeders die allemaal wel eens te maken hebben
met verbale agressie.
De toegang is gratis.
Deze educatieve avond heeft plaats
in de basisschool OLVA De Meersen,
Astridlaan 400, Assebroek.

DAUWTRIP
MET AANSLUITEND ONTBIJT
Zondag 25 april
6.00 uur
Wandeling in het natuurgebied De
Warandeputten in Oostkamp/
Moerbrugge o.b.v. natuurgids
Catherine Priem.
Natuurpunt Oostkamp toverde
samen met het Vlaamse Gewest de
Warandeputten om tot een paradijs
voor wandelaars en natuurliefhebbers. Het open water, moeras,
wilgenbos en grasland van de
Warandeputten zijn ontstaan door
een lokale kanaalverbreding. De
naam verwijst naar het aangrenzend
domein de Warande.
Achteraf is een ontbijt voorzien in
’t Leenhof, Pastoor Verhaegheplein,
Assebroek. Leden van de Gezinsbond betalen € 6,00 voor volwassenen en € 5,00 voor kinderen tot 12
jaar (gids en ontbijt inbegrepen).
Bijdrage te storten op rekeningnummer 738-0060762-62 van
Gezinsbond Assebroek met vermelding dauwtrip en aantal volwassenen
en kinderen. We verzamelen om
6.00 uur aan de brug van Moerbrugge kant Oostkamp.
Inlichtingen en inschrijvingen voor
18 april bij Georges Verlinde,
050 35 75 75 of georges.verlinde@
versatel.be.

Zondag 7 maart
10.00 uur
Verkopers: Het inschrijvingsrecht
bedraagt € 5,00 voor leden en € 15,00
voor niet leden. Er wordt eveneens
een waarborg aangerekend van
€ 5,00 die teruggegeven wordt
nadat de stand opgeruimd is.
Leden van de afdeling Beernem die
contact opgenomen hebben met
petra.vandaele@hotmail.com en
het inschrijvingsgeld en de waarborg
gestort hebben voor 14 februari op
het rekeningnummer van de Gezinsbond Beernem 850-8519050-23
genieten voorrang.
Leden van andere afdelingen kunnen
op woensdag 17 februari telefoneren
tussen 19 uur en 21 uur om zich in
te schrijven, 050 79 10 51.
Elke verkoper is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar verkoop
en kan dus vrij onderhandelen met
kandidaat kopers. Kopers en kijklustigen kunnen van 10 uur tot 12
uur vrij rondlopen tussen de verkoopstanden en genieten uiteraard
van gratis toegang.

BONDSKLAPPER
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BRUGGE

herionta@skynet.be
BABY- EN
KLEUTERZWEMMEN
Zaterdag 6 maart
9.30 uur tot 12.30 uur
Telkens 12 lesjes voor baby en kleuter
• 9.30 uur kleuterzwemmen
• 12.30 uur babyzwemmen
Enkel voor leden van de Gezinsbond.
Inschrijvingsgeld bedraagt € 19,00
(les en verzekering).
Inkom zwembad niet inbegrepen.
Inschrijven kan op kleuterzwemmen
@telenet.be met vermelding van
naam, voornaam en geboortedatum
van het kind, adres en telefoonnummer en ook uw lidnummer van
de Gezinsbond. U ontvangt een
bevestigingsmailtje met alle nodige
informatie.
Let wel: uw inschrijving is pas geldig
na betaling van het inschrijvingsgeld!
Om het zwemcomfort van de kleuters te verhogen, wordt het aantal
kinderen beperkt tot 20 kleuters
per half uur (te verdelen over 3 lesgevers). Kleuters dienen ook in het
bezit te zijn van een badmuts van
de Gezinsbond die je ter plaatse
kunt aanschaffen tegen de kostprijs
van € 1,50.
In het Interbad, Sint-Kruis.

PAASEIERENRAAP
Zaterdag 3 april
14.30 uur
De Gezinsbond nodigt alle kinderen
van onze leden uit om paaseieren te
komen rapen samen met de Paashaas. De kinderen, t.e.m. het tweede
leerjaar, worden in leeftijdsgroepen
ingedeeld. We rapen echte eitjes,
tussen de bomen en in het mos.
Laarzen en iets om je gevonden
eitjes in te bewaren zijn aangeraden.
Terwijl de Paashaas de gevonden
eitjes opnieuw uitdeelt, kan iedereen
genieten van koffie (of chocomelk
voor de kinderen) met lekkere pannenkoeken! Ook opa en oma zijn
van harte welkom.
Slechts € 3,00 p.p. Hiervoor krijgt elk
kind een zak met paaseitjes, chocomelk en pannenkoeken. Elk ander
gezinslid krijgt koffie met pannenkoeken. Inschrijven ten laatste tegen
zaterdag 20 maart door overschrijving van het correcte bedrag op
rekeningnummer 850-8519050-23
van gezinsbond Beernem met vermelding van lidnummer, aantal volw.
én aantal kinderen. Extra inlichtingen
bij Isabelle Vercauteren, schooldreef
33, Beernem, 050 36 01 26. Samenkomst in zaal Reigerlo om 14.30 uur!

CREFI FILM WALL-E
Vrijdag 19 februari
14.30 uur tot 16.15 uur
Crefi-Brugge speelt zijn films in het
Aquarius theater, de toneel- en
filmzaal van het Sint-Leocollege,
Potterierei 12. Een heuse filmzaal
om van te watertanden. We beginnen omstreeks 14.30 uur met een
korte uitleg van de film en eindigen
omstreeks 16.15 uur. Tijdens de
pauze wordt een drankje aangeboden.
Inkom: leden Gezinsbond € 2,00
(Let op! Enkel bij vertoning van een
geldige lidkaart!, niet de spaarkaart);
niet-leden € 4,00.
Zie voor meer informatie pagina 4
in deze Bondsklapper.
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ALLEENSTAAND,
(WETTELIJK) SAMENWONEND
OF GEHUWD,
EEN FINANCIËLE KEUZE?

GROTE LENTE
TWEEDEHANDSBEURS
Zondag 21 maart
9.00 uur tot 12.00 uur
Personen die als standhouder willen
deelnemen (lid zijn van de Gezinsbond is een must), kunnen ofwel
telefonisch inschrijven bij Rita Van
de Velde, 050 33 44 82 of via
herionta@skynet.be met vermelding
van naam, adres, lidnummer en
telefoonnummer. Inschrijvingen
waarbij één van deze gegevens niet
vermeld staan, worden als ongeldig
beschouwd.
Vlug inschrijven is de boodschap!
Uw Gezinsbond Lidkaart 2010 zeker
bij de hand houden!
Plaats van het gebeuren: SintLeocollege, Potterierei, 12, Brugge.
Ingang en parking via de Elisabeth
Zorgestraat (zijstraat Carmerstraat).

IS OPVOEDEN
DAN GEEN KINDERSPEL?
Dinsdag 2 maart
tot dinsdag 30 maart
We zien onze kinderen echt heel
graag, maar soms zitten we als
ouder met de handen in het haar.
Wil je graag horen hoe andere
ouders bepaalde situaties aanpakken?
Wil je graag iets bijleren over het
opvoeden van en omgaan met kinderen?
Ben je een ouder met kinderen tussen drie en twaalf jaar, dan is deze
Oefenschool een geschikt aanbod…
Gedurende vijf bijeenkomsten wissel
je samen met andere ouders ervaringen uit en krijg je huiswerk mee
om opgedane inzichten in je gezin
toe te passen.
Wanneer: dinsdagen 2 - 9 - 16- 2230 maart, telkens om 20.00 uur.
Waar: Brugge (locatie wordt later
meegedeeld)
Inschrijven bij Kristien Temperville,
tel 050/34 82 10 (’s avonds tussen
18.00 en 20.00 uur). of via e-mail :
k.temperville@telenet.be.
Prijs: € 15,00 p.p. of € 25,00 per
koppel

Maandag 29 maart
20.00 uur tot 22.00 uur
Wat zijn de verschillende facetten
die deze keuze/situatie mee bepalen?
Welke zijn de rechten en plichten
tegenover elkaar? Wat bij de
geboorte van kinderen, aankoop
van een huis, financiële gevolgen,
erfenis, edm.
Advocaat Mieke Listhaeghe, verantwoordelijke Sociaal-juridische dienst
Gewest Brugge, maakt ons wegwijs
in deze materie aan de hand van
reële voorbeelden vanuit haar
eigen praktijk.
Inschrijven kan via 050 33 19 01.
Graag inschrijven en overschrijving
van € 3,00 p.p. voor leden (vermelding nummer) en € 5,00 p.p. voor
niet-leden op rek nr. 001-0479109-05.
In het dienstencentrum t’Reitje,
Annunanciatenstraat 34, 8000
Brugge.

AFDELING
KOOLKERKE

AFDELING
LOPPEM
BEZOEK AAN PLOPSALAND
Zondag 5 april tot maandag 5 april
1001 kriebels voor slechts € 21,00 !
Dit kan via de Gezinsbond Loppem!
Kaarten zijn het hele seizoen geldig.
Plopsaland De Panne praktisch:
• Open: vanaf zondag 5 april 2009.
In september en oktober op
woensdag en tijdens het weekend.
• 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 inlichtingen:
Bianca Naeyaert - Huys
Torhoutsesteenweg 101
8210 Loppem, 050 82 77 74 (na
18.00 uur)

WIJ HEBBEN JOU NODIG!!

AEROBIC

We zijn op zoek naar enthousiaste
mensen die de bestuursploeg binnen de afdeling Koolkerke willen
versterken.
Zie je het zitten om samen de
Gezinsbond Koolkerke terug op de
kaart te zetten?
Neem dan zeker contact op met
Herman Van Parys, Brugse
Steenweg 220, 8000 Koolkerke.
050-33 75 04 of herman.vanparys.11327@axa-bank.be

Maandag 11 januari
tot maandag 28 juni
20.00 uur
Elke maandag van 20.00 tot 21.00
uur. De reeks kost voor leden € 25,00
(niet-leden € 40,00). Een tweede
reeks start op maandag 11 januari
2010 tot en met maandag 28 juni
Lesgeefster: Mieke Deruytere.
Plaats: Turnzaal, Maricolenstraat.
Info en inschrijven: Els Derycke,
050 84 08 18

EEN PIANO
MET EEN DEURTJE
(GEZINSVOORSTELLING)
Zondag 7 februari
15.00 uur
Een piano met een deurtje is een
gezinsvoorstelling opgevoerd door
Theater Salibonani. Een verhaal
over vriendschap, jaloezie en spijt.
In deze nieuwe voorstelling van
Salibonani verdwaalt de toeschouwer
in een prettig muzikaal doolhof vol
bizarre avonturen en ontroerende
gebeurtenissen. Voor iedereen
vanaf 5 jaar. Het optreden vindt
plaats in de GC De Groene Meersen
te Zedelgem. Leden Gezinsbond
betalen slechts € 3,50 ipv € 5,00.

februari 2010

VOORWOORD
Beste leden
De vele handelaars uit ons gewest zijn meer dan ooit
overtuigd dat de gezinsspaarkaart het middel bij uitstek
is om onze leden het ganse jaar door een stevige korting aan te bieden.
Dit resulteerde in een nieuwe bonnenboek die ondertussen reeds bij u in de bus is gevallen. Ruim 240 kortingsbonnen van de plaatselijke handelaars met kortingen
van 10% zijn het resultaat.
Na het probleemloos overschakelen naar het meer
gebruiksvriendelijke toestel, met het zeer handige etiket, gaan we verder op dit elan. We informeren onze
leden graag over de vele nieuwe kortingen om zo het
gebruik van de gezinsspaarkaart verder te stimuleren.
Daarom deze “Spaarkrant” met o.a. een overzicht van
de vele handelaars in uw omgeving, handige weetjes,
nuttige tips en nog veel meer.

De gezinsspaarkaart blijft een handig middel om te sparen en de afnames kan je gebruiken bij je volgende aankoop bij één van de aangesloten handelaars.
Per afname van € 20 maak je trouwens kans om schitterende prijzen te winnen met de jaarlijkse nationale
tombola. Ook ons gewest organiseert een tombola
“Spaar en win” met een prijzenpot van ruim € 3000 aan
waardebonnen.
Deze acties worden aangekondigd in de Bondsklapper,
het gratis ledenblad van ons gewest.
Mag ik ook even de aandacht vestigen op de voordelen
bij het aankopen van telefoonkaarten, nmbs-passen en
bioscoopcheques. Ook hier weer een mooie korting op
de gezinsspaarkaart. De verkooppunten van de afdelingen
staan eveneens in de bonnenboek en in de Bondsklapper.
Alvast veel aankoopplezier

Met 125 aangesloten handelaars zijn we een sterk
gewest en kunnen we zo een zeer diverse waaier van
producten aan onze leden aanbieden. In deze
“Spaarkrant” bieden we u een overzicht van alle
handelaars.

Rik Vandewiele
Voorzitter gezinsspaarkaart Brugge

HANDIGE WEETJES! HANDIGE WEETJES! HANDIGE WEETJES!
1 Nieuwe leden krijgen hun spaarkaart automatisch toegestuurd vanuit Brussel.
2 Wens je bijkomende spaarkaarten voor andere leden van het gezin of ben je uw kaart verloren?
Stort dan € 3,00 per gewenste kaart op 435-0318253-76 van Gezinsspaarkaart, Troonstraat 125,
1050 Brussel - met vermelding van je lidnummer en je krijgt de kaart(en) zo toegestuurd.

WWW.GEZINSSPAARKAART.BE
Gebruik uw bonnenboek 2010 en de solden blijven duren!

Gezinsspaarkaart. Zo brengt kopen geld op.
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AFDELING 8310 ASSEBROEK
• AMARYLLIS, Astridlaan 19/1
Lingerie voor dames en heren
• BLOEMEN CHRIS, Vossensteert 58
Bloemen on line: bloemenchris@telenet.be
• DE RIDDER, Gulden Peerdenstraat 143
Optiek
• EVERSEN JAN, Astridlaan 8
Juwelen
• LANDUYDT, Astridlaan 20
Brillen, verrekijkers, zonnebrillen
• MIETE CONFIETE, Wantestraat 122
Hippe hebbedingen en kinderkado’s
• SCAPINO, Baron Ruzettelaan 64
Sport, Kledij en schoenen

AFDELING 8730 BEERNEM
• BABELLE SHOE, H. d’Ydewallestraat 11A
Schoenen
• BYZANCE, H. d’Ydewallestraat 11A
Lingerie
• C.V.T., Chantal Van Thournout, Bloemendalestraat 75
Heren- en dameskledij
• OPTIEK DHAENENS, Parkstraat 102
Optiek
• FLORIS, H. d’Ydewallestraat 17
Kinderkledij
• OPTIEK LOTTE, H. d’Ydewallestraat 15
Optiek
• SCHANULLEKE, H. d’Ydewallestraat 23
Kinderkledij

AFDELING 8000 BRUGGE CENTRUM
• SCHOENEN AGNES, Noordzandstraat 91
Schoenen
• ANAÏS, Langestraat 10
Lingerie
• BABYBOOM, Smedenstraat 26
Kinderkledij 0-16 jaar
• COENS, Smedenstraat 53
Juwelen, uurwerken
• CRAPPÉ LICHTATELIER, Keizer Karelstraat 33
Algemene electriciteit
• DANNEELS, Sint-Amandsstraat 46
Lederwaren, reiskoffers
• DE GEODE, Smedenstraat 1
Parels en edelstenen
• DE KAT, Wollestraat 19
Dames-, herenkledij
• DELBECQUE, Zuidzandstraat 52
Optiek
• DE PRÊTRE, Braambergstraat 34, Monnikenwerve 171
Orthopedische schoenen
• DE RIDDER J.P., Katelijnestraat 7
Optiek
• DIEPHUIS, Noordzandstraat 64
Lederwaren
• FERLA, Geldmuntstraat 10
Bandagist
• GIORNO E NOTTE, Hoefijzerlaan 3 (’t Zand)
Dames-, Herenlingerie
• KIPLING, Geldmuntstraat 41
Kipling collectie
• KROKODIL, Sint-Jacobsstraat 47
Het betere speelgoed
• LA FINESSE, Smedenstraat 54
Lingerie
• LITTLE MINOU, Smedenstraat 12
Kinderkledij tot 12 jaar

• MAMASKIENTJE, Sint-Jorisstraat 37
Ecologische geboortewinkel
• PIM PAM POEN, Vlamingstraat 16
Kinder-, jeugdschoenen
• PLASTICS CENTER, Kuipersstraat 6-8
Drogisterij, kunststofartikelen
• SCHARLAEKEN, Smedenstraat 20
Lingerie, dekens
• RIJSCHOOL SECURA, Hoogstraat 15
Rijschool
• SOLSTIES, Ezelstraat 39
Natuurvoeding
• STANDAARD BOEKHANDEL, Steenstraat 88,
Vlamingstraat 64
Boekhandel
• TISSABO TOP SLEEP, Koningin Elisabethlaan 50
Alles voor goed slaapcomfort
• TOPOLINO, Noordzandstraat 43
Exclusieve kinder- en jeugdschoenen
• TRICOTDAR, Hoogstraat 43
Dameskleding
• VENUS, Smedenstraat 8 Lingerie,
Korsetterie
• WOMAN, Sint-Amandsstraat 36 Lingerie,
Korsetterie

AFDELING 8020 HERTSBERGE
• CASA LUCA, Kerkplein 1A
Delicatessenzaak

AFDELING 8210 LOPPEM
• LINGERIE MARLEEN, Kerkstraat 11
Lingerie
• MACHTELD Live in style, Torhoutsesteenweg 48
Dameskledij
• ROMMEL ASTRID, Kerkstraat 2
Optiek

AFDELING 8340 MOERKERKE-DAMME
• BOETIEK IRIS, Vissersstraat 83, Moerkerke
Dames-, heren en Kinderkledij

AFDELING 8730 OEDELEM
• DE PLAETSEMOLEN, Bruggestraat 77A
Vrijetijdskledij, schoenen
• SPEELGOED FANTASIA, Markt 15
Speelgoed, geschenken en schoolgerief
• NICQUE LINGERIE, Oudezakstraat 6
Lingerie
• PASSETTI & KIDS, Knesselarestraat 24
Schoenen

AFDELING 8020 OOSTKAMP
• ANSEEUW WIM, Kortrijksestraat 11
Optiek
• BUNNY, Stationsstraat 27
Kinderboetiek
• CALLAERT SPORT, Brugsestraat 74
Fietsen, bromfietsen
• CALZA-LANA, Kapellestraat 5
Kousen, breiwol
• DEWEERDT – HET OOG, Kortrijksestraat 28
Optiek
• FABINO, Kortrijksestraat 54
Kinderboetiek 0-12 jaar
• FREESTYLE, Kortrijksestraat 13
Kinder-, dames-, herenkledij
• ILSE, Kortrijksestraat 17
Lingerie
• INDESI, Kortrijksestraat 8
Tafel- en decoratieartikelen
• INTIMO, Kortrijksestraat 141
Lingerie, badmode, slaapkledij

Gezinsspaarkaart. Zo brengt kopen geld op.
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• MELBURY, Stationsstraat 29
Dameskledij
• PASSO, Stationsstraat 9
Kinderschoenen maat 16-40
• PINOCKIO, Brugsestraat 48
Alles voor de baby
• PIROUETTE, Stationsstraat 17
Kinderkledij 0-16 jaar
• SANA CARE, Brugsestraat 159
Medisch verzorgingsmateriaal
• SCARPONE, Kortrijksestraat 7
Schoenen, lederwaren
• STANDAARD BOEKHANDEL, Kortrijksestraat 32
Boekhandel
• TALLIEU, Kapellestraat 6
Optiek
• THE SEASON’S COTTAGE, Majoor Woodstraat 18
Seizoensdecoratie
• TOUCHÉ, Kortrijksestraat 49
Fashion for her
• VALENTINO, Kortrijksestraat 50
Herenkledij
• VERPLANKEN, Maciebergstraat 6
Tuinplanning
• VILLA KAKELBONT, Brugsestraat 147
Houten speelgoed, geschenken en geboortelijsten
• VOMAC, Gemeenteplein 2
Kleding dames, heren, jeugd, lingerie

AFDELING 8340 SIJSELE
• BELLINO, Dorpsstraat 148
Herenboetiek
• CARESSE, Dorpsstraat 111
Lederwaren, schoenen
• KIEKEBOE, Dorpsstraat 89A
Kinderkledij
• LOTZ OF DOTZ, Dorpsstraat 80
Kinder- en jeugdschoenen
• REUBENS SPORT, Dorpsstraat 47
Fietsen, sportartikelen
• TAMARA, Stationsstraat 99
Lingerie

AFDELING 8200 SINT-ANDRIES
• AXA SPORT, Gistelsesteenweg 548
Sportartikelen
• BABOUCHE, Gistelsesteenweg 191
Tiener- en dameskledij, juwelen, uurwerken
• DANNEELS, Gistelsesteenweg 12-14
Schoenhandel
• DE PAUW, Gistelsesteenweg381
Woonidee, kookidee, kookshop
• DHONDT INTERIEUR, Torhoutsesteenweg 100
Geschenken
• FINE FLEUR, Gistelsesteenweg 74-76
Passie voor bloemen, poëzie en kunst
• KRISPIN, Gistelsesteenweg 289
Schoenhandel
• LANNOO, Gistelsesteenweg 303
Optiek
• MONSET, Gistelsesteenweg 486-488
Optiek
• SCHORREEL, Gistelsesteenweg 385-387
Herenkledij
• STANDAARD BOEKHANDEL, Gistelsesteenweg (op de Platse)
Boekhandel
• SUPER SEVEN, Gistelsesteenweg 145
Jeans, vrijetijdskledij
• STEPP-IN, Gistelsteenweg 164
Music and Fashion
• SYLVIE, Gistelsesteenweg 393
Korsetterie, lingerie, badmode
• VANDAELE, Gistelsesteenweg 88
Brood, patisserie
• VERLINDE NICO, Gistelsesteenweg 155
Bloemenboetiek

SPAARKRANT

AFDELING 8310 SINT-KRUIS
• BENGELS & CO, Moerkerksesteenweg 195
Kinder- en jeugdschoenen
• DELEYE, Maalsesteenweg 21
Dames- en herenkledij
• DE REEPER K., Moerkerksesteenweg 421
Brood, fijngebak en ijs
• HOMELEC, J. Delaplacestraat 70
Elektrische toestellen
• KINDERBOETIEK SOPHIE, Moerkerksesteenweg 191
Kinderboetiek
• TREND, Maalsesteenweg 317
Meisjes- en damesboetiek

AFDELING 8200 SINT-MICHIELS
• ACARINI, Rijselstraat 92
Lingerie, badmode
• CLOET KRISTOF, Dorpsstraat 21
Brood- en banketbakkerij
• CRAPPÉ KOEN, Rijselstraat 50
Fietsen en bromfietsen
• DUMONT, Rijselstraat 109
Optiek
• DUMONT, KINDEROPTIEK KADEE, Rijselstraat 109
Kinderoptiek
• GALLET-CLAEYS, Dorpsstraat 4
Juwelen en uurwerken
• LAVA, Rijselstraat 91
Dames- en herenboetiek
• PAVLOVA MAILLOTS, Spoorwegstraat 30
Ballet- en turnkledij
• SKIN & BODYCENTER SYBELLE, Rijselstraat 55
Gezichts- en lichaamsverzorging, pedicure en manicure
• VAN POUCKE MYRIAM, Dorpsstraat 2
Damesschoenen en handtassen

AFDELING 8490 SNELLEGEM
• ’T OOSTHOF, Oostmoerstraat 1
Restaurant

AFDELING 8490 VARSENARE
• EL POZO WIJNEN, Hans Depoortere, Gistelsesteenweg 18
Spaanse wijnen
• OKI-DOKI, Gistelsesteenweg 130
Kinderkledij 0-18 jaar

AFDELING 8020 WAARDAMME
• RIJWIELEN MOEYAERT, Kortrijksestraat 413
Fietsen, fietskledij

AFDELING 8210 ZEDELGEM
• DISCOVERY STORE, Snellegemstraat 14-16
Vrijetijdskledij voor heren en jongeren
• GREEN HALL, Groenestraat 24
Lederwaren, dameschoenen, handtassen
• IENE MIENE MUTTE, Snellegemstraat 96
Kinderkledij
• KNUFFEL, Torhoutsesteenweg 187
Kinderartikelen
• POINT LEEN’S UNDERWEAR, Snellegemstraat 12
Lingerie
• TRICOTDAR, Groenestraat 7
Dameskledij

Gezinsspaarkaart. Zo brengt kopen geld op.
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VEEL GESTELDE VRAGEN

SPECIALE ACTIES

Hoe kan ik het kaartsaldo raadplegen?
Het saldo van de kaart kan uitsluitend gelezen worden
op de toestellen (C-zam/smash, Microbank, Vx570) bij
de handelaars waarop het kortingsprogramma van de
Gezinsbond draait. Je kan de handelaar gerust vragen
om voor of na het ontvangen van de korting het saldo
van de kaart uit te lezen.

• Holiday on Ice: Energia
• Scapino: 10 procent korting op schoenen,
sport- en vrijetijdskleding
• Hengelhoef recreatiepark
• Goedkoper naar het voetbal
met Cercle Brugge
• Izen Zonne-energiesystemen
• Krokodil speelgoedwinkels:
het leukste en mooiste speelgoed
• Bioscoopkorting
• Molenheide zwem- en speelparadijs
• Daoust Interim - Dienstencheques
• Gezinsvakantie - Familiatours
• VAB tweedehandswagens en diagnosecentrum
• Boudewijn Seapark
• Gezinssportfederatie (G.S.F.)
• Musea Brugge
• Rijscholen
• Mercator Verzekeringen
• GSM kaarten
• Stookolie
• Renault
• Standaard Boekhandel
• NMBS passen
• Speelgoed Museum

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.
Mijn kaart is gestolen, hoe krijg ik een nieuwe?
Is je kaart gestolen, post, mail of fax dan een copie 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
afnames.
Mijn kaart is verloren, hoe krijg ik een nieuwe?
Je 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. Omdat het gespaarde
saldo wordt opgeslagen op de chip van de kaart is het
niet mogelijk het saldo te reconstrueren.
Op welk bedrag wordt de korting toegekend?
De korting wordt, tenzij anders vermeld, steeds berekend op het totale aankoopbedrag (ook bij afnames).
Wat is een bonnenboekje
en waar kan ik het krijgen?
De gewestelijke werkgroepen Gezinsspaarkaart geven
jaarlijks per regio een bonnenboekje. Met deze bonnen krijg je dubbele korting op de gezinsspaarkaart
bij de plaatselijke handelaars. Heb je uw bonnenboekje nog niet ontvangen? Neem dan contact op
met de secretaris van je afdeling. Je kan zijn adres
terugvinden op www.gezinsbondgewestbrugge en in
de Bondsklapper.
Wat is het maximum aantal afnames?
Je kan de opgespaarde korting in schijven van twintig
Euro aanwenden als betaalmiddel bij de aangesloten
handelaars. Je hoeft niet alle opgespaarde korting in
één keer te gebruiken. Je kiest zelf hoeveel afnames
of schijven van € 20,00 je als betaalmiddel gebruikt.
Een uitgave van de werkgroep Gezinsspaarkaart Gewest Brugge
V.U.: Rik Vandewiele, Pastoriestraat 252, 8200 Brugge

Gezinsspaarkaart. Zo brengt kopen geld op.

TWEEDEHANDSMARKT

KLEUTERTURNEN

Zaterdag 6 maart
Vanaf 13.30 tot 16.00 uur
Tweedehandsbeurs voor speelgoed
en kinderartikelen van 0 tot 16 jaar
in sporthal De Strooien Hane, A. van
Caloenstraat 2, Loppem. Toegang
gratis. Inschrijven van 15 februari
tot en met 1 maart.
Info en inschrijving:
Daisy Denys-Demey,
Klaprozenlaan 13, 050 82 42 74
Marleen Sierens-Bulcke,
Eninkstraat 24, 050 82 51 30

Zaterdag 9 januari
tot zaterdag 26 juni
10.00 uur
Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00
uur voor de 1° kleuterklas en van
11.00 tot 12.00 uur voor de 2° en 3°
kleuterklas. Een tweede reeks start
op 9 januari 2010. De tweede reeks
kost € 25,00 (niet-leden € 40,00).
Lesgeefster: Lieselotte Neyt.
Plaats: Turnzaal, Maricolenstraat.
Info en inschrijven: Els Derycke,
050 84 08 18.

VALENTIJNWANDELING
Zondag 14 februari
14 uur
Na het Merkemveldpad, het Doeverenpad en het Baeckelandpad wordt
het dit jaar De Wildenburgwandelroute. Deze situeert zich tegen de
achtergrond van een kasteelpark en
middeleeuws landgoed. Je verkent
de omgeving van de Wingense wijk
Wildenburg en het Ruiseleedse
Sint-Pietersveld. De route start aan
het Sint-Joriskerkje naast het landgoed Blauwhuis. Via het kasteelpark
Wildenburg stap je richting SintPietersveld. Tijdens je terugweg ga
je door de Vagevuurbossen. We
starten stipt aan het Sint-Joriskerkje
in de wijk Wildenburg (Wingene).
Een echte familiewandeling. Na de
wandeltocht wordt iedereen uitgenodigd voor een gratis viertuurtje
met boterkoeken en chocolademelk
aangeboden door de Gezinsbond
van Loppem. Inschrijven vooraf
noodzakelijk ten laatste 12 februari:
secretariaat Gezinsbond Loppem,
Buskinslaan 2, 050 82 54 43.

KINDERDANSEN
Vrijdag 8 januari
tot donderdag 10 juni
17.30 uur
Elke vrijdag van 17.30u tot 18.30 uur
voor de leerlingen van het 1°, 2° en
3° leerjaar. De tweede reeks kost
€ 25,00 (Niet-leden € 40,00).
Lesgeefster: Mieke Deruytere.
Plaats: Turnzaal, Maricolenstraat.
Info: Els Derycke, 050 84 08 18.

DANSEN VOOR JONGEREN
Vrijdag 8 januari tot zaterdag 12 juni
18.30 uur
Elke vrijdag van 18.30u tot 19.30 uur
voor de leerlingen van het 3°, 4° en
5° leerjaar. Een tweede reeks start
op 8 januari 2010. De tweede reeks
kost € 25,00 (niet-leden € 40,00).
Lesgeefster: Mieke Deruytere.
Plaats: Turnzaal, Maricolenstraat.
Info en inschrijvingen: Els Derycke,
050 84 08 18.

MET KOK KOEN
DE WHISKYTOER OP ...
Dinsdag 23 februari
18.45 uur
Whisky of whiskey is een sterke
drank, gedistilleerd uit gegist
graanbeslag en grijpt op houten
vaten. Wil je weten wat het onderscheid is tussen blended whisky en
single malt whisky, Scotch wisky en
Irish whisky, dan is deze whiskyavond iets voor jou. We trekken
minimaal met 20 deelnemers naar
het whiskyhuis in Zarren. Het programma ziet er als volgt uit:
whiskyaperitief, uitleg over de
soorten whisky en vijf proeverijen,
vergezeld van een gerechtje
gemaakt en geserveerd door Koen.
Info en inschrijven: Hildegarde
Gantois, 050 82 64 50.
Kostprijs: € 30,00 / persoon)

START TO RUN
Zaterdag 27 maart
9.30 uur
Loop je fit in de lentekriebeltijd.
Aan dit initiatief kan en mag iedereen deelnemen. Deze loop-je-fit
actie is bestemd voor beginnende
joggers. We starten met een combinatie van wandelen en licht lopen
en gaan geleidelijk over naar blijven
lopen. Onder deskundige leiding
en met een planmatige opbouw
bereik je na 10 weken het eindelijke
doel: 5 km onafgebroken lopen op
jouw tempo en zonder tijdslimiet.
Deelnemers van vorig jaar zijn
opnieuw welkom. Samenkomst 'De
Strooien Hane' te Loppem.
Inbegrepen: jaarverzekering, programma, begeleiding, attest, brochure, diploma, ...
Info en inschrijven: Johan Cloet,
Albert Scheuremanspark 14, Loppem,
050 82 74 06 of 0476 67 29 94.

PAASEIERENRAAP
Zondag 4 april
10.30 uur
Paaseierenraap aan het kasteel van
Loppem.

BONDSKLAPPER

LIEVE BLANCQUAERT
'VOORBIJ DE GRENS'
Zaterdag 6 februari
20 uur
Lieve Blancquaert reisde voor het
Eén-programma 'Voorbij de grens'
mee naar Nicaragua, waar tien
Vlamingen met een fysieke handicap
de krachtmeting aangingen met
hun eigen beperkingen. Achttien
dagen trokken ze dwars door steppe
en jungle. Alleen door samen te
werken, konden ze allemaal de
eindmeet halen. Om 20.00 uur in
het parochiaal centrum, Ieperweg 2,
te Loppem. Kaarten in voorverkoop
€ 6,00 / leden en € 10,00 / niet-leden
bij Hildegarde Gantois, 050 82 64 50
of Marleen Bulcke, 050 82 51 30.

BADMINTON LOPPEM
Dinsdag 1 september
tot woensdag 30 juni
Tarieven speelseizoen 2009-2010
Dinsdagavond
• groep 1 (10 tot 15 jaar) van 17.00
tot 18.00 uur (vierde tot zesde
leerjaar)
• groep 2 (12 tot 15 jaar) van 18.00
tot 19.00 uur
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
• zaterdagvoormiddag van 9.00 tot
10.00 uur of 11.00 uur.
Prijs: voor één 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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AFDELING
MOERKERKE
-DAMME

AFDELING
OOSTKAMP
TWEEDEHANDSBEURS
Verkoop lijsten
Zaterdag 6 februari
van 9.00 tot 10.30 uur
De lijstenverkoop voor de verkopers
van de tweedehandsbeurs gaat
door op zaterdag 6 februari tussen
9.00 en 10.30 uur in de Wieke,
Brugsestraat. De tweedehandsbeurs
gaat door op zondag 14 maart in
de Koning Boudewijnschool,
Marechalstraat, tussen 9.00 en
12.00 uur. Meer info bij secretaris
Cécile Van Deynse, 050 82 55 80 of
cecile.vandeynse@telenet.be

TWEEDEHANDSBEURS
VOOR KINDERKLEDIJ,
KINDERGERIEF EN SPEELGOED

MOEDERS ZIJN GEVAARLIJK
MET MESSEN
Zondag 21 februari
15.00 uur
De grappige familievoorstelling van
schrijver-verteller Do Van Ranst
gaat door in de cultuurfabriek,
Stationsstraat 22, Sijsele.
Do is gek van theater en zoenen en
mysterieuze meisjes die in huizen
wonen in haarscherpe bochten.
Dan ga je verhalen verzinnen voor
kinderen van tien tot honderd jaar.
Maar behalve een schrijver is Do
ook een verteller en dan nog liefst
met zijn hele lijf.
Kom er eindelijk achter waarom
alle boeken over de liefde gaan,
waarom je een kind mag slaan
maar een boek niet, waarom niet
alles in zijn boeken staat en waarom
moeders echt gevaarlijk zijn met
messen. Maar vraag je nooit af wat
echt is en wat niet...
Enkele exemplaren van zijn gelijknamig boek verloot onder de aanwezigen.
Deuren open 14.30 uur - aanvang
15.00 uur - einde 16.30 uur
inkom: vvk € 7,00, add € 9,00
Kaarten Gezinsbond leden:
Verhelst André, 050 50 12 55.

Zondag 14 maart
van 9 uur tot 12 uur
De lente editie van de tweedehandsbeurs voor kinderkledij, kindergerief
en speelgoed gaat door in de
Koning Boudewijnschool, Marechalstraat in Oostkamp. Iedereen is er
van harte welkom.
Info: secretaris Cécile Van Deynse,
050 82 55 80 of cecile.vandeynse
@telenet.be

INFO-AVOND OVER
"HOORPROBLEMEN
EN GEHOORSCHADE
BIJ JONGEREN".
Donderdag 22 april
20.00 uur
Het dagelijks gebruik van ipods, mp3,
en andere muziekdragers zorgen er
voor dat de oren van de jongeren
het zwaar te verduren krijgen. Prof.
Bart Vinck is professor audiologie
aan de Universiteit van Gent. In
2006 publiceerde het weekblad
Humo een ophefmakend interview
met hem over de toenemende
gehoorschade door luide muziek bij
jongeren. Volgens professor Vinck
zal meer dan de helft van de bevolking slechthorend zijn tegen 2050,
als we zo doorgaan. Dat is zonder
meer alarmerend. Het wordt beslist
een zeer interessante voordracht,
waarop de ouders, grootouders,
leerkrachten en niet in het minst de
jongeren zelf de kans krijgen om te
horen aan welk risico ze zich dagelijks blootstellen. Deze infoavond
vindt plaats in de Valkaart en is een
organisatie i.s.m. het Davidsfonds.
Inkom: € 5,00 (niet-leden).
€ 3,00 voor jongeren en leden van
het Davidsfonds en de Gezinsbond.

"PRIMAVERA"
WIJNPROEFAVOND
MET MUZIEK EN POËZIE
Zaterdag 20 maart
19.00 uur
Op de vooravond van de lente kan
u genieten van wijn, kaas, poëzie en
muziek. Kortom, alle ingrediënten
zijn aanwezig om er een gezellige
avond van te maken.
Sommelier Christophe Debonne
laat u kennismaken met minstens 8
wijnen van Oxfam-wereldwinkel,
vergezeld van heerlijke kazen.
Een organisatie van de Gezinsbond
Oostkamp en Pamoya, de parochiale
derdewereldwerking.
Inkom: € 8,00 p.p.
Inschrijven ten laatste tegen 17
maart bij secretatis Cécile Van
Deynse, 050 82 55 80 of Marleen
Deschaght, 050 84 06 74.
Welkom in het Ontmoetingscentrum
"De Raat", Schooldreef 5, Oostkamp.

MET DE BUS
NAAR NEKKA-NACHT
Zaterdag 24 april
Met Raymond van het Groenewoud
als centrale gast zal het Sportpaleis
weer zinderen van de ambiance.
Leden Gezinsbond genieten van
een vriendenkorting:
• € 5,00 korting op de tickets van
€ 35,00
• € 4,00 korting op de zitplaatsen
van € 30,00 of € 25,00 en op de
staanplaatsen op het middenplein van € 20,00.
Kaarten bestellen kan via
www.gezinsbond.be en klikken naar
"lidkaart meer waard".
De Oostkampse’ Davidsfondsafdeling legt, bij voldoende belangstelling, een bus in. Ook de leden
van de Gezinsbond kunnen genieten
van dit aanbod. De prijs voor de
busreis zal rond de € 10,00 bedragen.
Ben je geïnteresseerd, dan kan je
contact nemen vóór eind februari
met Daniël Piceu, 050 82 61 26 of
mailen naar daniel.piceu@gmail.com.

AFDELING
SIJSELE
VOORDRACHT
DOOR JAN SEYS
OVER DE OPWARMING
VAN DE AARDE
Vrijdag 12 februari
20.00 uur
In samenwerking met Natuurpunt
Brugs Ommeland wordt de voordracht door Jan Seys over de
opwarming van de aarde gebracht.
Zeker aan aanrader waardoor
reservatie vooraf noodzakelijk is
door overschrijving op rekeningnummer 476-8119411-21
Natuurpunt Damme met vermelding
naam + aantal kaarten. Voor een
kaart betaal je in voorverkoop 5,00
euro/persoon, aan de deur 8,00
euro/persoon.
Contactpersonen: Guy Lamyns,
050 35 78 40; guy.lamyns@telente.be
of Rony Sarazijn, 050 35 70 75;
rony.sarazijn@telenet.be.

TWEEDEHANDSBEURS
Zondag 28 maart
van 9.00 tot 12.00 uur
Je kan er terecht met en voor:
kinderkledij (0-16 jaar), speelgoed,
boeken, fietsen, baby- en kinderuitzet. De beurs gaat door in de
cultuurfabriek, stationsstraat 22,
8340 Sijsele. Inschrijven doe je
tussen 17 maart 2010 en 25 maart
2010 bij Sesiel Van Damme, Hoge
Akker 11 te 8340 Sijsele enkel tussen
16.00 en 20.00 uur. Op dezelfde
momenten kan je inlichtingen
bekomen via 050 35 63 68.
Iedereen is welkom!

BEDANKING EN WENSEN
Bij dit eerste nummer van 2010
danken we alle leden die hun lidmaatschap vernieuwden en zo de
Gezinsbond steunen om een
spreekbuis te zijn voor gezinnen,
ouders en kinderen…. Moge 2010
voor iedereen een goed jaar worden.
Een bijzonder woord van dank aan
allen die op de een of andere
manier meewerkten aan een of
ander activiteit in het voorbije jaar.
Leden die met ons willen meewerken
zijn altijd welkom en kunnen helpen
het werk lichter en aangenamer te
maken, onze mogelijkheden
vergroten en nieuwe ideeën aanbrengen. Het proberen waard!
Voor de huidige bestuursploeg een
oprechte proficiat en dank voor de
inzet!

BONDSKLAPPER

DO VAN RANST:
"MOEDERS ZIJN
GEVAARLIJK
MET MESSEN!"
Zondag 21 februari
Samen met Davidsfonds Sijsele
kunnen onze leden de verteltheatervoorstelling gebracht door Do Van
Ranst bijwonen. Do Van Ranst
gooide zijn moeder buiten toen hij
tien was, had op school een directeur
die op een trol leek, weet waar het
gevaarlijkste café van Vlaanderen
staat, knelt zijn buurvrouw tussen
de deur en denkt na in een put in
zijn tuin.
Behalve een schrijver is Do ook een
verteller en dan nog liefst met zijn
hele lijf. Een aanstekelijk en grappig verteltheaterprogramma voor
iedereen van 10 tot 110 jaar. Voor
een kaart betaal je in voorverkoop
€ 5,00/persoon, aan de deur € 7,00/
persoon.
Contactpersonen: Stefaan Kerckhof,
0477 555728;
info@davidsfondssijsele.be
of Rony Sarazijn, 050 35 70 75,
rony.sarazijn@telenet.be.
Voor eventuele overschrijving:
777-5963295-05 van secretariaat
Davidsfonds.

KOOKLES
GEZOND KOKEN MET DE WOK
Dinsdag 16 maart
19.30 uur
Kristien Meulebrouck leert ons kennis
maken met de Wok. Hoe gezond is
wokken, hoeveel tijd heb ik hiervoor
nodig. Een grondige kennis van het
wokken zal ons a angeleerd worden.
Zij zal een klein feestelijk gerecht
klaarmaken met o.a. aperitiefhapje,
voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.
De deelnameprijs is € 9,00.
Aantal deelnemers is beperkt. Vooraf
inschrijven is noodzakelijk.
Dit kan via Marieroos Onraet,
050 31 11 99 of via marieroos.onraet
@skynet.be.
In P.O.C. Sint-Willibrord,
K.K Theodoorstraat 6, Sint-Andries.

CONCERTREEKS 'LE MATIN'

AFDELING
SINT-ANDRIES
gezinsbondsintandries
@telenet.be
TWEEDEHANDSBEURS
Zaterdag 6 maart
13.30 uur
Onze succesvolle tweedehandsbeurs
is er opnieuw in het POC van SintWillibrord, K.K. Theodoorstraat
(achter Mister Grill/Quick en naast
de kerk).
Op de beurs kunnen enkel kinderkledij, speelgoed, kinderboeken,
baby-uitzet, kinderuitzet, zwangerschapskledij, kinderfietsen… te
koop worden aangeboden. U kunt
een stand huren voor € 10,00.
Inschrijving uitsluitend op donderdag 11 februari 2010 tussen 20.00
en 22.00 uur. Op andere data telefoneren heeft geen zin, dan worden
geen inschrijvingen genoteerd! De
inschrijving is enkel geldig na overschrijving op de meegedeelde
bankrekening.
Inlichtingen en inschrijvingen bij
Geert Van der Donckt, Jachthoornlaan 20, 8200 Sint-Andries,
050 39 23 13 (na 20.00 uur).

Zondag 7 maart
15.00 uur
Onder leiding van dirigent Ivan
Meylemans en met Vlaamse solist
Geert Baeckelandt (klarinet) gooit
men alle registers open voor een
avontuurlijke mix met werken van J.
Van Der Roost, G. Rossini, A. Foote,
G. Finzi en F.J. Haydn. Bijkomende
info op www.hetkamerorkest.be.
Kom en ontdek Het Kamerorkest met
het hele gezin! Als lid van de Gezinsbond kan je op zondag 7 maart om
15 uur in het Provinciaal Hof van
Brugge aan een voordelige prijs het
concert 'Le Matin' bijwonen: € 10,00
voor volwassenen (i.p.v. € 15,00) en
€ 5,00 voor jongeren tot 18 jaar (i.p.v.
€ 12,50). Beleef een hele middag de
mooiste klassieke muziek. U komt
toch ook? Reserveer tijdig uw tickets
bij Anne Van Acker, 050 72 02 53 na
18 uur of anne.van.acker@telenet.be
(met vermelding lidnummer).

13

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

februari | maart | april • Nr. 129

14

BONDSKLAPPER

Nr. 129 • februari | maart | april

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

AFDELING
SINT-KRUIS

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond8310@gmail.com
BEWEGEN MET KLEUTERS

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 onze
leden 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
€ 20,00.
Interesse om tijdelijk een energiemeter gratis te gebruiken?
Contacteer ons via mail: gezinsbondsintandries@telenet.be of via
050 67 61 51 (Guido De Vos).

Zaterdag 9 januari
tot zaterdag 15 mei
Deze reeks gaat door in de
Zonnetuin, Beeweg 32 te Sint-Kruis.
Groep 1 van 9.45 tot 10.30 uur is
bedoeld voor de eerste en tweede
kleuterklas.
Groep 2 van 10.35 tot 11.20 uur is
bedoeld voor de tweede en derde
kleuterklas.
De prijs voor deze 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 ontvangen voor 2009).
Meer inlichtingen verkrijgen en/of
inschrijven kan bij Joelle Elinck, De
Linde 74, Sint-Kruis,050 35 73 56 of
via e-mail: joelle.elinck@gmail.com
Betaling op BE68 0012 4825 7634
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.
Inschrijven on-line:
www.gezinsbond.be/sintkruis (zie
agenda)

BLOEMSCHIKKEN
VOOR "PASEN"
MET KATHLEEN LINGIER
Zaterdag 3 april
14.00 tot 17.00 uur
Bloemstukjes gemaakt door kinderen
en volwassenen. Zowel oma’s en
opa's met kleinkinderen, mama’s en
papa's met kinderen evenals volwassenen zijn van harte welkom
(kinderen graag begeleid).
Graag inschrijven voor 31 maart
2010. Na bevestiging van inschrijving
wordt de lijst met benodigdheden
meegedeeld.
Leden: € 5,00 wanneer meerdere
personen van hetzelfde gezin
komen betaal je slechts € 3,00 p.p.
Niet-leden: € 7,00 p.p., meerdere
leden van hetzelfde gezin € 5,00 p.p.
Inschrijven kan via gezinsbond8310
@gmail.com met vermelding bloemschikken + naam + lidnummer +
aantal personen of via 050 37 31 97.
Overschrijven graag via BE68 0012
4825 7634 met vermelding bloemschikken + naam en lidnummer
Deze activiteit gaat door in de CMlokalen, Moerkerkse Steenweg 118,
Sint-Kruis.

FRANS VOOR KLEUTERS
Donderdag 4 maart
tot donderdag 27 mei
16.45 tot 17.45 uur
Interesse om je kind van 5 of 6 jaar
op een speelse manier Franse
woordjes te laten leren? De
Gezinsbond Sint-Kruis organiseert
een nieuwe reeks 2 (10 lessen),
telkens op donderdagavond.
Inschrijven kan bij Joelle Elinck,
050 35 73 56 en is pas definitief na
betaling op rekening BE68 0012
4825 7634 (Gezinsbond Sint-Kruis)
met als mededeling Frans/naam
kindje/letter en lidnummer (indien
lid) en uw telnr.
Vanaf nu ook mogelijkheid tot
online inschrijven:
www.gezinsbond.be/sintkruis.
Deze reeks gaat door in de Zonnetuin, Beeweg 32, 8310 Sint-Kruis.

BART HERMAN &
PIANIST BAS BULTEEL:
"TWEEZAAM"
Dinsdag 23 februari
20 uur
"Met zijn tweeën een eenheid
vormend" omschrijft Van Dale
"tweezaam", en 't is inderdaad dat
wat singer-songwriter Bart Herman
beoogt met zijn nieuw programma.
Slechts begeleid door 1 muzikale
kompaan vertelt hij het verhaal van
de zanger-schrijver-componist die
hij is. Hoe het begon, door wie en
wat hem heeft geïnspireerd en
beïnvloed, hoe hij via het Engelstalig country-rock circuit in Noord
& Zuid-Amerika terechtkwam om terug thuis - uiteindelijk te kiezen
voor het Nederlandstalig lied. Net
die osmose van Angelsaksische en
Latijnse muziek, voorzien van stijlvolle teksten maakt Bart Herman
tot een unicum in het Nederlandstalige muzieklandschap.
Tweezaam is een bijzonder gevarieerd programma dat vooral
opvalt door zijn eenvoud. Twee
artiesten die verschillende muzieken taalculturen simpelweg versmelten tot 1 tweezaamheid.
Studio Hall, Boogschutterslaan 41,
8310 Sint-Kruis-Brugge
Deuren open vanaf 19.30 uur.
Inkom: € 10,00 voor leden
Gezinsbond door overschrijving op
onze rekening: BE68 0012 4825
7634 met vermelding aantal kaarten
en lidnummer.
Aan de deur: € 15,00.

DJEMBÉ
Woensdag 3 maart
16.30 uur tot 18.30 uur
Laat je betoveren op de klanken
van Djembé en geniet vanaf 10 jaar
van een initiatieles djembé. Deze
les wordt gegeven door Moussa
Diatta, geboren in Dakar te Senegal,
en nu bezieler van de Afrikaanse
percussiegroep “Djembé Ritme”.
Deze les laat je in 2 uren kennis
maken met de Afrikaanse muziek.
Je verkent de basisklanken van de
djembé, daarna kom je via eenvoudige ritmische oefeningen tot het
spelen van Afrikaanse ritmes met
djembés. Je komt thuis met een
unieke ervaring waarin je mee speelt
op de Afrikaanse ritmes van deze
percussiegrootmeester.
Prijs: € 6,00 voor leden van de
Gezinsbond, € 9,00 voor niet-leden.
Heb je geen djembé dan kan je er
één huren voor € 3,00.
Inschrijven kan je tot en met 26
februari bij Linda Van Steenberghe
op 050 37 31 97 of via mail gezinsbond8310@gmail.com.
Overschrijven kan op rekening
Gezinsbond Sint-Kruis BE68 0012
4825 7634 met vermelding Djembé
+ lidnummer + aantal kinderen.
Na betaling is de inschrijving definitief. Deze activiteit gaat door in
het Sint-Franciscusheem, Karel Van
Manderstraat 115, 8310 Sint-KruisBrugge.

NIEUWE
VERANTWOORDELIJKE
"KINDEROPPASDIENST"!
Ann De Prest is de nieuwe verantwoordelijke voor de "Kinderoppasdienst" van de Gezinsbond Sint-Kruis.
Ann is bereikbaar iedere dag met
uitzondering op zondag van 18.00
tot 21.00 uur. Je kan haar telefonisch
bereiken op 050 67 63 88 of via
GSM: 0496 28 08 97 of via e-mail
ann.de.prest@telenet.be
Een warme oproep aan alle babysitters om dringend contact op te
nemen met Ann, zodat jullie met
elkaar kunnen kennis maken.
Nieuwe babysitters kunnen zich
vanaf 15 jaar bij haar aanmelden en
zich laten informeren en inschrijven.
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NIEUWE
VERANTWOORDELIJKE
VOOR DE AANKOOP
NMBS-PASSEN,
GSM-KAARTEN
EN BIOSCOOPCHEQUES!

AFDELING
SNELLEGEM

Leden kunnen tijdens de openingsuren NMBS-passen, GSM-kaarten en
bioscoopcheques aankopen aan
voordeelprijzen bij Dagbladhandel
"Patje", Moerkerkse Steenweg 251.
Gelieve steeds uw lidkaart en
gezinsspaarkaart samen mee te
brengen.

VOORDRACHT:
GOED GEHOOR(D)

VOORDRACHT
OVER KRUIDEN
DOOR NANCY POPIEUL
Woensdag 5 mei
19.30 uur
Een kennismaking met kruiden, een
praktische gezinsvriendelijke huisapotheek.
Na een korte rondleiding binnen de
ruime wereld van de kruidengeneeskunde neem ik u mee om
stap voor stap een huisapotheek
samen te stellen. Deze gaat van
eenvoudige middelen die de meeste
onder jullie in huis hebben zoals
een potje honing en een aardappel.
Maar ook meer gespecialiseerd.
Aan de hand van tips en uitleg
wordt je meegnomen in de wereld
van de gemmotherapie, fytotherapie, aromatherapie en maakt kennis
met middeltjes die in de huisapotheek hun plekje kunnen veroveren.
Wat neem je mee op reis? Wat is
veilig bij kinderen? Etc.
Nadien is er ook mogelijkheid tot
het stellen van vragen.
Inkom: leden € 3,00, niet-leden € 5,00
in het CM-lokaal, Moerkerkse
Steenweg.
Graag inschrijven voor vrijdag 30
april op gezinsbond8310@gmail.com

AFDELING
VARSENARE

www.gezinsbond-varsenare.be
NOTARIS VANDAMME
SPREEKT OVER
HUWELIJKSCONTRACTEN
Vrijdag 12 februari
20.00 uur
Onderwerp: huwelijkscontracten
In de cultuurzaal "Fresnere" van
SPC Varsenare Ter Straeten.
Meer info bij Mieke Roelens via
roelens.mieke@pandora.be.

Dinsdag 2 februari
20.00 uur
Voor elk soort gehoorverlies bestaat
er tegenwoordig een goede oplossing.
Met deze voordracht willen we u op
een goed begrijpbare manier uitleggen
wat de verschillende mogelijkheden
zijn om het gehoor te verbeteren. In
onze moderne tijd is communicatie
immers van groot belang. Het aantal
mensen dat hiermee problemen
heeft, wordt steeds groter. Daarom
willen we iets doen om u beter in te
lichten en op weg te helpen om
beter te horen. i.s.m. KAV Snellegem

SOCIALE NETWERKSITES
ONLINE
OOK ONZE KINDEREN
VEILIG OP DE COMPUTER
Donderdag 11 februari
19.30 uur
Het internet biedt heel wat mogelijkheden, maar ook veel gevaren.
Sociale netwerksites zoals
Facebook, MSN, Twitter, Netlog,...
geven het wel een sociaal karakter.
Tijdens deze avond bekijken we de
talrijke, boeiende mogelijkheden
en verschillen van sociale netwerken,
maar bespreken we ook de gevaren
en manier hoe we onze privacy en
die van onze kinderen kunnen
beschermen.

ZWEMINITIATIE
VOOR KINDEREN
Vrijdag 1 januari
tot vrijdag 31 december
U kiest zelf in welke periode en in
welk zwembad u de zweminitiatie
van uw kind laat doorgaan. Na
voorlegging van uw betalingsbewijs
ontvangt u dan een korting van
20% van de Gezinsbond Snellegem.

GEZINSFIETSTOCHT
Zaterdag 1 mei
13.15 uur
Naar jaarlijkse gewoonte plannen we
ook dit jaar een fietstocht voor de
ganse familie. Langs rustige wegen
aan een gezapig tempo, zodat iedereen, groot en klein, kan mee fietsen.
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AFDELING
SINT-MICHIELS
TWEEDEHANDSBEURS
Zondag 14 februari
8.30 tot 12.00 uur
Onze succesvolle tweedehandsbeurs
gaat opnieuw door in de Gemeenteschool, afdeling Sint-Godelieve,
Sint-Michielslaan, Sint-Michiels.
Alle gebruikte kindermateriaal als
kinderkleding, speelgoed, kinderboeken en babyuitzet kunnen aangeboden worden. U kunt een stand
huren voor € 10,00 maar u moet wel
lid zijn van de gezinsbond. Leden
van de afdeling Sint-Michiels krijgen
voorrang en kunnen inschrijven op
25 en 26 januari tussen 18.00 en
20.00 uur. Leden van andere afdelingen kunnen inschrijven op 27
en 28 januari eveneens tussen 18.00
en 20.00 uur. Inschrijven en inlichtingen bij Jan De Man en Caroline
Linskens, Het Brembos 4, 8200 SintMichiels, 050 38 37 71.

LOOP JE FIT - START TO RUN
Donderdag 4 maart
tot donderdag 1 juli
Een nieuwe reeks van lopen voor
beginners ('Loop je fit'/'Start to run')
gaat terug van start i.s.m. Olympic
Brugge. Deze keer opnieuw volgens
de nieuwe formule 6+1 --- 6+1,
maar aan dezelfde prijs als vroeger.
In groep lopen we 14 i.p.v. 10 donderdagavonden (20.00 - 21.00 uur)
op de nieuwe kunststofpiste in het
BLOSO-Sportcentrum Julien Saelens,
Nijverheidsstraat 112, Assebroek
(ingang best via Matmeers).
Onder deskundige begeleiding van
Annemie leren we er opwarmen,
lopen en stretchen om 14 weken
later al 5 km te kunnen lopen en
dit met tussenevaluatie na 7 weken.
Ook gevorderden zijn meer dan
welkom bij Joke. Inschrijven én
betalen ter plaatse. Wie zijn
Gezinsbond lidkaart meebrengt,
betaalt € 18,00 i.p.v. € 25,00 voor
de verzekering, gebruik piste en
begeleiding.
Meer informatie bij Georges Vanparys,
0486 46 23 35, georges.vanparys@
skynet.be, http://users.skynet.be/
bs899075/

SENIORENUITSTAP
Noteer alvast in je agenda dat in
mei 2010 de seniorenuitstap zal
doorgaan.
Meer informatie volgt op gezinsbondgewestbrugge.be/agenda

S-WAN WANDELING
Zondag 14 maart
14.00 uur
Zin in een zalige zonde? Laat je
dan verleiden door de Choc-wandeling en doorkruis de stad met één
doel: je smaakpapillen verwennen
met de allerheerlijkste chocolade.
Verzamelen aan "In en uit" (’t Zand)
om 14.00 uur. Inschrijven bij Roos
Logghe, 050 38 94 07. € 6,00 p.p.
Maximum 20 deelnemers.

KNUTSELNAMIDDAG
KNUTSELNAMIDDAG
KAARSEN GIETEN
Woensdag 14 april
14.00 tot 17.00 uur
Kinderen van 6 tot 12 jaar worden
uitgenodigd om onder deskundige
begeleiding van Ann Dumon kaarsen
te gieten. Geïnteresseerd? Schrijf
dan in bij Caroline Linskens,
050 38 37 71. Maximum 20 deelnemers. De knutselnamddag gaat
door in de Gemeenteschool (afdeling
Sint-Godelieve, Sint-Michielslaan,
Sint-Michiels). Deelnameprijs € 5,00
per kind (vieruurtje inbegrepen).

NIEUWE
VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST (KOD)
Vanaf 1 januari 2010 kan je terecht
bij onze nieuwe verantwoordelijke
voor de kinderoppasdienst, Thomas
Van Langenhove, Stockveldelaan 12
te 8200 Sint-Michiels. Je kan hem
bereiken via 0471 11 37 14 op dinsdag, donderdag en zondag van
18.00 tot 21.00 uur en via email:
thomas.van.langenhove@telenet.be

woensdag 24 maart
14.00 uur tot 16.00 uur
Leuke knutselnamiddag voor
kinderen tot en met 3de leerjaar in
de VBS de Leeuw. Info en inschrijven
bij Karien Desloovere, 050 20 84 60.

LIEFDE IS EEN WERKWOORD
Vrijdag 19 maart
19.30 uur
Aan de hand van een aantal bruikbare
opvattingen omtrent relaties illustreert dhr. Alfons Vansteenwegen
zijn visie met veel herkenbare voorbeelden uit de praktijk van elke dag
met als doel de mensen proberen te
helpen in het verbeteren van hun
relatie. Na de voordracht wordt een
drankje aangeboden. Deze voordracht
is een samenwerking tussen KVLV,
Markant, VBS Het Dorp en de Gezinsbond en gaat door in de refter van de
VBS Het Dorp, Groenestraat, Zedelgem.
De ingang is langs de Loppemstraat.
Dhr. Alfons Vansteenwegen is onderzoeker in het domein van de psychotherapie voor relationele en seksuele
problemen aan de K.U Leuven.

LEREN LEREN

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com
KOKEN VOOR JONGEREN
maandag 15 februari
Tijdens de Krokusvakantie (exacte
datum in functie van de inschrijvingen), koken voor jongeren. Meer
info bij Ann Pattyn, 050 24 09 95.

BONNENBOEK
Bonnenboek 2010 nog niet ontvangen en/of op zoek naar een bonnenboek van een andere regio?
Indien je bij het lezen van deze
tekst nog niet in het bezit bent van
uw bonnenboek 2010, loop dan
even langs bij de verantwoordelijke
van onze ledenadministratie Karien
Desloovere, Fazantenlaan 40, 8210
Zedelgem, 050 20 84 60. Uw exemplaar ligt er op u te wachten.

Woensdag 12 mei
In de VBS De Leeuw te Zedelgem,
voordracht door De H. Maes Paul
rond het thema "Leren Leren".
Een samenwerking met het Oudercomité VBS De Leeuw. Meer info bij
Mw Deklerck Hilde, 050 24 03 97.

ONZE ACTIVITEITEN?
Alle informatie betreffende onze
activiteiten en andere belangrijke
informatie kan je hier terugvinden.
Indien je nog sneller op de hoogte
wil gebracht worden van onze
activiteiten, stuur dan uw e-mailadres naar gezinsbondzedelgem@
msn.com en wij doen de rest.

EEN PIANO
MET EEN DEURTJE
(GEZINSVOORSTELLING)
Zondag 7 februari
15.00 uur
Zie ook pag.10 - Afdeling Loppem.
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DE GEZINSSPAARKAART
MET SPAARKAARTKORTING
NAAR CERCLE BRUGGE!
Breng je spaarkaart mee en ontvang zo • volwassenen € 4,00/ticket*
• jongeren - 16 jaar € 3,00/ticket*

Deze thuiswedstrijden van Cercle Brugge komen in aanmerking!
• Cercle - KSV Roeselare op zaterdag 6 februari 2010 om 20.00 uur
(wijziging o.v.)
• Cercle - KRC Genk op zaterdag 27 februari 2010 om 20.00 uur
(wijziging o.v.)
Breng dus zeker je gezinsspaarkaart mee! Onze vrijwilligers zetten aan
de stand van de Gezinsbond (ingang Olympialaan) graag de korting op
de gezinsspaarkaart.
De tickets worden in voorverkoop aangeboden op het secretariaat tijdens de werkweek tussen
13.30 en 17.30 uur en elke zaterderdagmorgen in het weekend van een thuiswedstrijd tussen
10u en 12u. Tijdens de wedstrijddag kan je ook aan het loket terecht.
Secretariaat Cercle Brugge: 050 38 91 93. Meer info: www.gezinsspaarkaart.be
* Abonnementen geven geen recht op korting met de gezinsspaarkaart.

SMEDENSTRAAT
Tijdens de werken in de Smedenstraat te Brugge zijn onze gezinsvriendelijke handelaars steeds te
bereiken! Parkeren kan gemakkelijk
op het Beursplein of onder 't Zand.
• Giorno E Note,
Hoefijzerlaan 3, 050 34 41 69
• De Geode,
Smedenstraat 1, 050 34 05 68
• Venus,
Smedenstraat 8, 050 33 57 53
• Little Minou,
Smedenstraat 12, 050 34 91 70
• Scharlaeken,
Smedenstraat 20, 050 33 48 98
• Babyboom,
Smedenstraat 26, 050 33 11 44
• La Finesse,
Smedenstraat 54, 050 61 40 01
• Coens,
Smedenstraat 53, 050 33 72 66
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LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be
DIT IS ONZE AARDE II

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.

‘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.

BRUGSE MUSEA
In Brugge kan je al wandelend het
ene museum na het andere bezoeken.
Maar nog te veel Vlamingen zijn
zich niet bewust welke verscheidenheid aan musea de Reiestad bezit.
De Gezinsbond wil gezinnen de
Brugse musea laten ontdekken en
geeft op de toegangsprijs 15 procent
korting via de gezinsspaarkaart.
Brugge splitst zijn museumaanbod
op in vier verschillende groepen.
Er zijn de schone kunsten met o.a.
het Groeningemuseum en het
Arentshuis. Een tweede groep
omvat de historische hospitalen,
Sint-Janshospitaal en O.L.V. ter
Potterie. Daarnaast vormt in het
Sint-Annakwartier het Museum
voor Volkskunde een derde groep
met twee nog werkende windmolens.
Tot slot zijn er nog locaties die
gebundeld worden onder de noemer
Bruggemuseum. In totaal krijgen
bondsleden in twaalf van de veertien stedelijke musea korting.
De musea zijn op maandag gesloten.
Meer informatie zoals openingsuren kan je terugvinden op
www.brugge.be/musea.

PMMK OOSTENDE
Het PMMK-Museum voor Moderne
kunst biedt leden van de Gezinsbond
50 procent korting, zowel voor de
vaste verzameling als de tijdelijke
tentoonstellingen op vertoon van
de lidkaart op de normale toegangsprijs van 5 euro voor individuele bezoekers, 4 euro voor jongeren
tot 26 jaar en volwassenen ouder
dan 55 jaar; kinderen tot 12 jaar
hebben gratis toegang..
De verzameling geeft een boeiend
overzicht van de moderne en
hedendaagse kunst in België:
Albert Servaes, Léon Spilliaert,
Constant Permeke, Gust De Smet,
René Magritte, Edgard Tytgat, Paul
Van Hoeydonck, Pierre Alechinsky,
Roger Raveel, Jan Fabre, Wim
Delvoye, Panamarenko...
Een overzicht vind je op
http://www.pmmk.be/.

CHICAGO
Twee actrices zitten in de gevangenis
voor moord. De wanhopige vrouwen
zijn mooi en meedogenloos en
vooral: ze zijn op zoek naar roem.
Beiden bespelen ze hun gladde
advocaat Billy Flynn. Alleen, deze
hebzuchtige man heeft niet het
beste met hen voor, maar gebruikt
en misbruikt hen om van hen
beroemde criminelen te maken.
Dit verhaal speelt zich af in een
wereld vol hebzucht, corruptie,
geweld, overspel en verraad. De
nummers 'All that Jazz' en 'Cell Block
Tango' zullen je bekend in de oren
klinken. Chicago speelt op vrijdag
26 en zaterdag 27 februari om 20
uur en op zondag 28 februari om
15 uur in de Stadsschouwburg van
Antwerpen. In Capitole Gent zijn er
voorstellingen op vrijdag 5 en
zaterdag 6 maart om 20 uur en op
zondag 7 maart om 15 uur.
Als lid van de bond heb je korting
op de tickets die tussen 29,00 en
53,00 euro kosten (excl. reservatie
en verzendingskosten).

NEKKA NACHT
Op zaterdag 24 april draait Nekka
Nacht rond '60 jaar Raymond van
het Groenewoud'. Raymond nodigt
zijn muzikale vrienden uit. Kommil
Foo, Hannelore Bedert, Bart Peeters
en Fernando Lameirinhas zijn er
alvast bij. En jij bent ook uitgenodigd.
Met een vriendenkorting als bondslid: 5,00 euro korting op de tickets
van 35 euro. 4,00 euro korting op
de zitplaatsen van 30 of 25 euro, en
op de staanplaatsen op het middenplein van 20 euro. Bestellen kan
op de website van de gezinsbond.
Verzendingskosten: 1,25 euro

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.

HILDA DE GROOTE
AFSCHEIDSCONCERT
Lyrica Gent organiseert een operaen operetteconcert in het teken
van de bekende sopraan Hilda De
Groote. Deze Gentse sopraan
beleefde grote triomfen aan de
Weense Staatsopera en alle grote
operahuizen van Europa en neemt
met dit concert afscheid van het
toneel. Het concert vindt plaats op
zondag 7 maart 2010 om 15.00 uur
in het NT Gent te Gent.
In de prijzen van 31,50 - 28,00 21,00 - 17,50 - 14,00 en 7,00 euro
zit de korting van 30 % die je als
lid van de bond krijgt al verrekend.

SOUND OF MUSIC
Al vijftig jaar lang één van de
mooiste muzikale klassiekers met
het waargebeurde verhaal van de
familie Von Trapp. De onstuimige
zuster Maria wordt door moeder
overste naar de familie Von Trapp
gestuurd als gouvernante voor het
gezin met zeven kinderen. De kinderen van de nukkige weduwnaar
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Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be
PIET PIRAAT
EN DE GROTE GRIEZELSHOW

Georg zijn allesbehalve doetjes.
Maria brengt met haar liedjes en
dansjes weer vreugde in het gezin
Von Trapp en wordt al gauw door
de kinderen op handen gedragen.
Het blijft een meeslepende musical
die niemand onberoerd laat.
In de stadsschouwburg Antwerpen
van 17 tot 21 maart 2010 en vanaf
20 augustus en in Capitole Gent
van 1 tot 5 april
Als lid van de Bond krijg je 15 %
korting op de voorstellingen.
Reserveren via onze website of via
0900-69 900.

De piraten vinden een schatkist
maar,... de kist is leeg. Hoewel,
leeg? Plots komen er griezelige
dingen uit de kist. Onze vrienden
moeten laten zien dat zij stoere
piraten zijn want echte piraten zijn
voor niks bang!
Vergeet niet je stembanden te
smeren want luidkeels meezingen
met de allerleukste piratenliedjes is
verplicht!

LA BOHÈME
Odolfo, Marcello, Schaunard en
Colline zijn vier vrienden die
opgroeien als arme studenten en
kunstenaars. In hun latere leven
hebben ze geluk en rijkdom, maar
ondanks hun financiële rijkdom
blijven ze op emotioneel vlak erg
arm. Hun temperament en manier
waarop zij in het leven staan drijven
Rodolfo en Marcello weg bij hun
vriendinnen Mimi en Musetta.
Isaakin, de regisseur van deze
opera laat Mimi symbool staan voor
de puurheid van het leven, iets dat
in schril contrast staat met de
levenswijze van diegenen die zich
te buiten gaan aan consumptie. De
sterfscène van Mimi staat in deze
versie symbool voor de teloorgang
van de consumptiemaatschappij.
La Bohème vindt plaats op 28 maart
om 14.30 uur in Gent (Capitole), op
3 april in Oostende (Kursaal) en op
5 april in Antwerpen (Stadsschouwburg) telkens om 19.30 uur.
Je hebt als lid van de bond 15 %
korting op de ticketprijzen die tussen
19,00 en 39,00 euro liggen.
Reserveren op 0900-69 900 of via
onze website.

GISELLE
Dit Russisch ballet brengt het verhaal
van de jonge Giselle die haar hart
verloren heeft aan Albrecht, een als
boer vermomde edelman. Giselles
hart breekt wanneer op een feest de
ware identiteit van Albrecht wordt
onthult. Ze berooft zichzelf van het
leven en wordt een ‘Wili’, geesten
van bedrogen vrouwen die ‘s nachts
mannen in de val lokken en laten
dansen tot ze erbij dood vallen.
24 maart om 19.30 uur in Capitole
Gent. Leden van de bond hebben 15
% korting op de ticketprijzen tussen
24 en 39 euro. Reserveren kan via
0900-69 900 of via onze website.

NOTRE DAME DE PARIS
Notre Dame de Paris is het onsterfelijke verhaal over een grenzeloze
vriendschap tussen een gebochelde
klokkenluider en een bloedmooie
zigeunerin.
Hoog boven de Parijse binnenstad
in een kathedraaltoren, woont de
gebochelde klokkenluider Quasimodo. Hij is aartslelijk maar heeft
een hart van goud. Op een dag
ontmoet hij de mooie zigeunerin,
Esmeralda. Quasimodo is betoverd
door haar schoonheid. Wanneer
Esmeralda onterecht beschuldigd
wordt van moord en de doodstraf
krijgt, red Quasimodo haar uit de
kerker en neemt haar mee naar zijn
toren in de Notre Dame de Paris.
Dat is het begin van een mooie
vriendschap.
Dit is echter buiten Quasimodo's
beschermheer Frollo gerekend. Zijn
obsessie voor de adembenemende
Esmeralda dreigt hun levens drastisch
te veranderen. Geniet van deze
betoverende voorstelling die ieders
hart zal verwarmen.
Victor Hugo's meesterwerk omgetoverd tot een fantastische musical
met een volledig Vlaamse cast.
Notre Dame de Paris speelt van 2
april tot en met 17 april in de
Stadsschouwburg te Antwerpen.
In Capitole Gent van 17 tot 22
februari. Bestellen via 0900 69 900
of via onze website.
Als lid van de Gezinsbond heb je
15 % korting op de ticketprijzen
die tussen 24,00 en 64,00 euro
kosten.

Als lid van de bond heb je 3,15
euro korting per ticket op de shows
in Zaal Elckerlyc te Antwerpen op
zondag 18 april 2010, in Kursaal
Oostende op zaterdag 15 mei 2010
en de Grenslandhallen te Hasselt op
zaterdag 22 mei 2010, telkens om
13.00 uur. De ticketprijzen kosten
tussen 10 en 21 euro excl. korting,
reservatie en verzendingskosten.
Tickets via 070-344 555 of via de
website van de gezinsbond.

BONDSKLAPPER
Is een uitgave van de
Gezinsbond vzw - Gewest Brugge
www.gezinsbondgewestbrugge.be
Wordt gratis verdeeld bij alle leden-gezinnen
van de Gezinsbond-Gewest Brugge
Assebroek, Beernem, Brugge-centrum, Damme,
Hertsberge, Koolkerke, Loppem, Moerkerke,
Oedelem, Oostkamp, Sijsele, Snellegem,
St.-Andries, St.-Joris, St.-Kruis, St.-Michiels,
Varsenare, Waardamme, Zedelgem.
Verantwoordelijke uitgever
Ronny Meulemeester
Brugsestraat 178 • 8210 Zedelgem
Redactie
Vandewiele R. (eindredactie),
Van Meulebroeck A., Janssens A.,
Meulemeester R., Noël M., Filliaert F.
Met medewerking van
de afdelingen,
de adverterende handelaars,
Mieke Listhaeghe
Redactieadres
bondsklapper@gezinsbondgewestbrugge.be
Publiciteit
Rik Vandewiele
Pastoriestraat 252 • 8200 Brugge
050 31 56 34 • rik.vandewiele@fulladsl.be
Lay-out
Grafisch Bureau Dirk Neirynck
Kamperfoeliestr. 18 • 8200 Brugge • 050 39 07 97

19

20

BONDSKLAPPER

Nr. 129 • februari | maart | april

JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
Bouwen: een moeilijke onderneming?
Inleiding
Elke Belg is geboren met de zgn. “baksteen in de maag”.
Onze bouwwoede kent geen grenzen en steeds worden
nieuwe percelen verkaveld om het gezin een warm
“nest” te geven.
Juridisch betekent bouwen het sluiten en van een overeenkomst. Dergelijke overeenkomsten zijn de zogenaamde aannemingsovereenkomsten waarvoor er wel
specifieke regels gelden, doch de contracteervrijheid is
zeer groot. De enige regel waarvan niet kan worden
afgeweken is de zgn. onafhankelijkheid tussen aannemer
en architect, een pijnpunt bij de zgn. kopen ‘sleutel op
de deur’.

• Ofwel sluit u een aannemingsovereenkomst volledig
in regie (nooit in de praktijk), dit wil zeggen dat alle
uren effectief gepresteerd in rekening dienen
gebracht te worden los van de prijs van de materialen.
2.Praktische voorbeelden
Het is van uitermate belang dat u alles schriftelijk en
gedetailleerd dient vast te leggen voordat de bouwwerken een aanvang nemen.
De verkoopspraatjes van de aannemer/bouwpromotoren
zijn soms zeer overtuigend, doch u dient als particulier
alles op papier vast te leggen, niettegenstaande de
bewijsregels in het burgerlijk recht die in het voordeel
van de particulier zijn.

Dit artikel gaat in op enkele
praktische knelpunten.
1 Kwalificatie van de
overeenkomst
De aannemingsovereenkomst is een zelfstandige
overeenkomst die een
aanneming van “werken”
inhoud, wat wil zeggen
dat u een beroep doet op
een zelfstandige aannemer
om uw bouwwerk te realiseren.
Gezien uzelf (meestal) een
particulier bent, gelden de
regels van het Burgerlijk
Bewijsrecht: alles moet op
papier staan wat een
waarde heeft van meer
dan 375 euro.
Deze regel wordt meestal
uit het oog verloren wanneer er zogenaamde
“meerwerken” of “bijkomende” bestellingen worden geplaatst naargelang
de bouwwerkzaamheden
vorderen, wat nadien
aanleiding kan geven tot
vele discussie’s.

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 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 praktijk leert mij dat
soms zaken over het hoofd
gezien worden: vb. overname van grachten en
gemeenschappelijke
muren, omheiningen die
niet in de verkavelingvergunning of in de afzonderlijke verkoopovereenkomsten tussen de diverse
bouwheren inbegrepen
zijn, slopings -en afbraakwerken niet opgenomen in
de overeenkomst , edm..
Besluit
Het is van uitermate
belang, dat u zoals bij elk
contract dat u sluit, eerst
juridisch advies in te
winnen zodat u niet voor
voldongen feiten zou
staan na het sluiten van
het contract.
Immers, het is een minimale
kost om uw contract te
laten nalezen door een
advocaat die u met raad
en daad zal bijstaan opdat
u een correct en volledig
contract kan sluiten.

De sociaal-juridische dienst Brussel
Ik verklaar mij nader:
U sluit niet elke dag in uw
is te bereiken op 02 507 88 66
• Overeenkomst voor een
leven een aannemingsvast forfait of een relaovereenkomst af, zodat u
tief vast forfait:
zeker volledig geïnformeerd
Ofwel sluit u een overeenkomst all-in, dit wil zeggen
dit avontuur kunt aangaan.
dat alles inbegrepen is in de prijs en moet u ook
maken dat alles in het lastenboek omschreven is, een
Mieke Listhaeghe
overeenkomst voor een absoluut vast forfait.
Advocaat (www.mieke-listhaeghe.be)
Ofwel sluit u een overeenkomst voor een relatief vast
Sociaal - Juridische Dienst Gezinsbond Gewest Brugge
forfait en dan dienen er bepaalde werken, die niet
begrepen zijn de aannemingsovereenkomst ook
schriftelijk dienen vastgelegd te worden: werken in
regie (per uur), of echte bijkomende werken, schriftelijk vastgelegd.
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