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Hernieuwing kortingskaarten

VOORWOORD
Begin oktober viel de uitnodiging in de bus om het lidgeld van onze
vereniging te hernieuwen. Uiteraard hopen wij dat u op deze uitnodiging
bent ingegaan. Immers, de Gezinsbond heeft heel wat te bieden, getuige
daarvan deze nieuwe editie van de Bondsklapper die opnieuw bol staat
van de schitterende activiteiten. Een diverse waaier aan activiteiten die
u in de verleiding brengt om ook tijdens de donkere wintermaanden
het sociaal contact te gaan opzoeken binnen de warmte van een
gezinsvriendelijke vereniging.
Daarnaast biedt het lidmaatschap u diverse (financiële) voordelen via de
Gezinsspaarkaart. In de nieuwe editie van het bonnenboekje vindt u
opnieuw tal van interessante kortingen. Bekijk ook de diverse aanbiedingen onder de actie “Lidkaart meer waard”, daar zitten parels van
activiteiten onder. Activiteiten bestemd voor het ganse gezin… Willen
jullie een film meepikken of hebben jullie nood aan telefoonkaarten
en/of verminderingskaarten voor het openbaar niveau, neem gerust
contact op met uw plaatselijke afdeling. U ontvangt ook hierop een
mooie korting op uw Gezinsspaarkaart. Meer dan voldoende redenen
om opnieuw uw vertrouwen in onze vereniging te stellen.
Dit royaal aanbod wordt u vriendelijk aangeboden door een enthousiaste groep van vrijwilligers die zich elke dag opnieuw inspannen om
de Gezinsbond in uw onmiddellijke omgeving te doen leven. Deze
inspanning vormt elke dag opnieuw een uitdaging voor het voltallige
bestuur. Dit bestuur is constant op zoek naar helpende handen. Nieuwe
vrijwilligers die zich willen aansluiten bij het bestuur en die bereid zijn
een stukje van de organisatie op zich te nemen. Welk stukje? Het stukje
dat jezelf als vrijwilliger bereid bent in te vullen. Heb je interesse hiervoor of wil je nog bijkomende informatie bekomen? Aarzel niet om
iemand van het plaatselijk bestuur te contacteren of via het internet de
website www.maakgezinnenblij.be te consulteren. Op deze site vind je
getuigenissen terug van vrijwilligers die ooit de stap hebben gezet en
hun verhaal met mogelijk geïnteresseerden willen delen.
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Laat je overtuigen en ga als vrijwilliger aan de slag bij onze vereniging.
Blije gezinnen maken gezinnen blij!
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Lidkaart-meer-waard

Met genegen groet,
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Juridisch-praktisch

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

SECRETARIS
(ADMINISTRATIE)

KINDEROPPAS

GSM/NMBS-PASSEN
+ BIOSCOOPCHEQUES

KORTINGSKAART
GROOT GEZIN

Assebroek
8310

Yola Barbez
Kon. Boudewijnlaan 31
050 35 49 14

De Smet-Meulemeester
Jagerspad 13
050 35 92 69

Georges Verlinde
Kleine Kerkhofstraat 93
050 35 75 75
georges.verlinde@base.be

Martine Cloet
Sint-Katarinastraat 34
050 36 46 65
cloet.martine@telenet.be

Huyghe
Mispelaar 11
050 35 68 04

Huyghe
Mispelaar 11
050 35 68 04

Myriam Goethals
Hooiestraat 35
050 78 12 18
myriam.goethals@skynet.be

Myriam Goethals
Hooiestraat 35
050 78 12 18

Eva Verbaeys
Stationsplein 9
050 55 11 18

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

Beernem
8730

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

Brugge
8000

Hilde Coudenys
Rapaertstr. 8, 8310 Assebroek
050 34 51 33

Regine Wyseure
Karel de Stoutelaan 63
050 31 12 81

Rita Van de Velde
James Wealestraat 20
050 33 44 82
herionta@skynet.be

Hertsberge
8020

Marc De Spiegelaere
Wingensestraat 16
050 27 99 15

Linda De Deyne
Blauwhuisstraat 1
050 27 96 35

Stefanie Costenoble
Proostdijstraat 68
050 27 68 33

Koolkerke
8000

Eddy De Wispelaere
Buskinslaan 2
Loppem
050 82 54 43

Eddy De Wispelaere
Buskinslaan 2
Loppem
050 82 54 43

Loppem
8210

Johan Matthys
Van Hammelaan 6
050 82 22 33

Marleen Sierens
Eninkstraat 24
050 82 51 30

Moerkerke
Damme

André Verhelst
Natiënlaan 14
050 50 12 55

Oedelem
8730

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

L. De Clercq
Proostdijstraat 131
050 27 98 83

Eddy De Wispelaere
Buskinslaan 2
Loppem
050 82 54 43

Liselotte Claeys
Julia De Bruyn
Koetelwijk 16
Brugsesteenweg 78
0497 23 40 01
050 67 77 14
oppasdienst.brugge@telenet.be

Julia De Bruyn
Brugsesteenweg 78
050 67 77 14

Eddy De Wispelaere
Buskinslaan 2
050 82 54 43

Karen Vandebuerie
Ieperweg 32
050 84 21 61
karen.vandebuerie@telenet.be

Johan Matthys
Van Hammelaan 6
050 82 22 33

H. Van Dousselaere-Denaeghel H. Van Dousselaere-Denaeghel Martine Dewitte-Jacxsens
Weststraat 41
Weststraat 41
Hoornstraat 48
050 50 06 34
050 50 06 34
050 50 09 46
martine.jacxsens@gmail.com
Martin Bral
Langendonkstraat1b
050 79 01 77
bralbourgeois@telenet.be

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

Dirk Vanhove
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

Rony Sarazijn
Burg. Capellelaan 20
050 35 70 75

A. Van Acker
Dorpsstraat 56
050 35 55 64

M. Poelman
Oedelemsesteenweg 38
050 35 66 96

Snellegem
8490

Maria Verlinde
Bosweg 18
050 81 20 62

Maria Verlinde
Bosweg 18
050 81 20 62

Maria Verlinde
Bosweg 18
050 81 20 62

Varsenare
8490

Karl Vandermeersch
Reigerzele 22
050 39 35 10

Mieke Roelens
Hagebos 9
050 38 67 91

Mieke Roelens
Hagebos 9
050 38 67 91

Geert Boone
Doornstraat 64
050 39 31 01

Geert Boone
Doornstraat 64
050 39 31 01

Guido De Vos
Kasteelhoevestraat 8
050 67 61 51

Sint-Joris
8730

Thierry Verhaeghe
Kauter 53
050 78 83 06

Paul Bruggeman
Galgeveld 39
050 79 13 78

Sint-Kruis
8310

Catherine Herman
Babbaertstraat 7
050 37 50 31
Rita Decloedt
Veeweide 87
050 39 60 31

Linda Van Steenberghe
Schaakstraat 17
050 37 31 97
Julien Lema
Wittemolenstraat 41
050 38 18 45

Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53

Martin Vlamynck
Beekstraat 45
050 27 98 29

Ronny Meulemeester
Brugsestraat 178
050 20 87 77

Karien Desloovere
Fazantenlaan 40
050 20 84 60

Sint-Michiels
8200

Waardamme
8020

Zedelgem
8210

Ouderengezelschapsdienst

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

Ludo Naeyaert
Leopold II-laan 20
050 34 54 85

Stefanie Costenoble
Proostdijstraat 68
050 27 68 33

Oostkamp
8020

Sint-Andries
8200

Liselotte Claeys
Regine Wyseure
Koetelwijk 16
Karel de Stoutelaan 63
0497 23 40 01
050 31 12 81
oppasdienst.brugge@telenet.be

Marleen Sierens
Eninkstraat 24
050 82 51 30
Chris Caus
Van Praetstraat 5
050 50 11 55

Rita Lameire
Nieuwdorpstraat 34
050 50 04 84

Gudrun De Lille
Bruggestraat 12
05 78 16 93

Christine Tallir
Zandgrachtstraat 21
050 78 09 32

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

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

Walter De Lameilleure
Everaertstraat 24
050 82 37 32

Walter De Lameilleure
Everaertstraat 24
050 82 37 32

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

Marnix Poelman
Oedelemsesteenweg 38
050 35 66 96

Martine Steyaert-Martens
Kerkeweg 31
050 81 20 99
marte@telenet.be

Gilbert Dendooven
Gistelsesteenweg 132
050 38 61 02

Katrien Allemeersch
Gilbert Dendooven
050 30 09 39
Gistelsesteenweg 132
katrien.keppie@pandora.be
050 38 61 02

Nancy Brandt
An Schalembier
Zandstraat
Olympialaan 17
050 32 32 23
050 38 91 09
nancy.brandt@telenet.be
Paul Bruggeman
Ide-Decoessemaecker
Paul Bruggeman
Galgeveld 39
Kauter 13
Galgeveld 39
050 79 13 78
050 67 93 45
050 79 13 78
elki19@hotmail.com
Linda Van Steenberghe
Ann De Prest
Patricia Mellaerts
Schaakstraat 17
050 67 63 88•0496 28 08 97 Moerkerksestw. 251
050 37 31 97
ann.de.prest@telenet.be
050 35 08 20
Caroline Linskens
Thomas Van Langenhove
Rita Decloedt
Het Brembos 4
Stockveldelaan 12
Veeweide 87
050 38 37 71
0471 11 37 14
050 39 60 31
thomas.van.langenhove@telenet.be
Martin Vlamynck
Griet De Ketelaere
Sofie verhelst
Beekstraat 45
Olieslagerijstraat 17
Zuidstraat
050 27 98 29
0474 55 84 42
050 27 92 53
koenengriet@skynet.be
Hilde Declerck
Couwelier-Dupont
POINT Leen’s underwear
Berkenhagestraat 66
Dr. Adriaenstraat 53
Snellegemstraat 12
050 24 03 97
050 20 82 21(d)•050 24 11 65(n)
050 24 10 27

Maria Verlinde
Bosweg 18
050 81 20 62
Gilbert Dendooven
Gistelsesteenweg 132
050 38 61 02
Geert Boone
Eikvarenstraat 10
0495 32 52 16
(Enkel maa. 19-20 uur)
Christine Deman
Vijverstraat 11
050 78 16 58
Johan Cherlet
Brieversweg 328
050 35 55 99
Rita Decloedt
Veeweide 87
050 39 60 31
Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53
Hilde Declerck
Berkenhagestraat 16
050 24 03 97

• Brugge & randgemeenten, Oostkamp, Loppem: Rose-Mie De Soete, Veeweide 35, 8200 Sint-Michiels, 050 67 09 06, oma_mie50@telenet.be
• Beernem, Sint-Joris, Oedelem: Myriam Goethals, Hooiestraat 35, 8730 Beernem, 050 78 12 18, myriam.goethals@skynet.be
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DE LIEFSTE
SINT OP
DE BRUGSE
REIEN

G.O.S.A
GEWEST BRUGGE

Zondag
21 november

Groot-ouders-Senioren-Aktie
BEZOEK AAN DE ABDIJ ZEVENKERKEN
TE SINT ANDRIES
Dinsdag 16 november | 14.30 uur
Gezien de overgrote belangstelling in maart 2010 hebben
we met GOSA besloten een tweede, iets andere variatie,
te brengen over de abdij van Zevenkerken. De film die
zal vertoond worden staat niet los van het kerkbezoek en
wordt in dit kader voorgesteld door pater Luc De Prest.
We maken kennis met het abdijleven van de paters en
hopen opnieuw op een ruime belangstelling. We verzamelen op de parking aan de cafetaria om 14.15 uur.
Vooraf opnieuw inschrijven bij Mevr. Yola Barbez-Malfroot,
050 35 49 14. Deelname € 2,50 ter plaatse betalen.
Tijdig inschrijven, deelname van max.40 deelnemers.

BEZOEK TENTOONSTELLING
“VAN EYCK TOT DÜRER”
Dinsdag 30 november | 14.30 uur
Bezoek aan de prestigieuze kunsthistorische tentoonstelling “Van Eyck tot Dürer” in het Groeningemuseum
te Brugge met gids. De Vlaamse Primitieven zorgden in
de 15de eeuw voor een artistieke revolutie in CentraalEuropa. Van Eyck en Dürer zijn grootmeesters uit de
periode 1420-1530. Een toonaangevende tentoonstelling
brengt werk van hen en andere tijdgenoten samen. Er
zijn topwerken uit belangrijke Europese en Amerikaanse
collecties te zien. Een van dé culturele belevenissen van
2010. We verzamelen aan de ingang van het Groeningemuseum om 14.15 uur.
Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op
050 35 75 75 of gosagewestbrugge@base.be en stort
€ 5,00/ persoon op IBAN: BE22 0015 1427 1747 BIC/
GEBBEBB op naam van GOSA Gewest Brugge.

GELEID BEZOEK
AAN PSYCHIATRISCHE KLINIEK O.L.VROUW
TE SINT MICHIELS
Woensdag 15 december | 14.30 uur
Voor wie de Brugse binnenstad binnenrijdt langs de
Boeveriepoort, is het Psychiatrisch Ziekenhuis OnzeLieve-Vrouw een absolute blikvanger. Het neogotische
voorgebouw van het ziekenhuis en vooral ook het
omgevingskunstwerk ‘De Open Poort' drukken onmiskenbaar hun stempel op de aanblik van het landschap.
Een bres werd in de ziekenhuismuur geslagen, wat symbool staat voor openheid. De burger kon binnenkijken
en zag als het ware een poort zoals de middeleeuwse
stad Brugge er verschillende heeft.
Vooraf inschrijven bij Mevr. Yola Barbez-Malfroot, 050
35 49 14. Deelname € 1,50 ter plaatse betalen.
We verzamelen aan de ingang.
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De Gezinsbond en Focus-WTV halen dit jaar opnieuw
alles uit de kast om de Liefste Sint een mooie intrede
te bezorgen in West-Vlaanderen. Met een boottocht
op de reien, ontvangst in het Stadhuis en een mooie
slotshow in de stadsschouwburg wordt het een dag
om nooit meer te vergeten. Ben je dit jaar braaf
geweest? Dan zul je zeker verwend worden!
Noteer alvast in jouw agenda:
Liefste Sint – zondag 21 november – Brugge

Programma
Om 13.45 uur vertrekken de Sint en de pieten voor
een optocht door de binnenstad aan het Seminarie
(Potterierei). Om 14.00 uur is er de verwelkoming op
de Burg. Aansluitend is er de Grote Zwarte Pietenshow (een productie van vzw Artbij) in de Stadschouwburg. Opvoeringen om 15.00 uur en om 16.45 uur.
De intrede zelf is gratis. Voor de show kan je tickets
kopen aan € 4,00 voor leden Gezinsbond en € 6,00 voor
niet-Leden. Tickets bestellen kan via www.liefstesint.be
of elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen
17.00 en 19.00 uur bij Regine Wyseure, Karel de
Stoutelaan 63, 8000 Brugge, 050 31 12 81.

TEKENWEDSTRIJD
Doe je uiterste best om de sinttekening mooi in te
kleuren. Als de zwarte pieten jouw tekening mooi
vinden, dan krijg je leuke cadeautjes. Of misschien
mag je op 21 november wel gratis naar de Grote
Sintshow in de stadsschouwburg van Brugge?
De Sint wenst je veel succes.
Vanaf 29 oktober kan je de sinttekening vinden op:
• www.gezinsbondgewestbrugge.be en op
• www.liefstesint.be

GEZOCHT: ZWARTE PIETEN (M/V)
De Sint en zijn zwarte pieten komen handen tekort
om bij alle brave kindjes tijdig de cadeautjes te
bezorgen. Daarom gaat Focus-WTV op zoek naar
kindjes die er altijd van gedroomd hebben om zwarte
piet te worden. Hoe je kans maakt op een heus
pietendiploma kom je vanaf 8 november te weten via
www.focus-wtv.be.
Tijdens de intrede van Sint maak je ook nog kans om
je in te schrijven (locatie: burg, Brugge).
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Bestuursvernieuwing
De Gezinsbond is een pluralistische en democratisch
georganiseerde vereniging die zich wil inzetten voor
alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Alle gezinnen
zijn anders, elk gezin verandert zelf ook in de tijd.
Of je nu kiest voor één kind of voor een groot gezin,
of je nu een kleuter of drie pubers in huis hebt rondlopen,
of een kotstudent die je veel te weinig ziet. Of je nu je
eerste baby of je eerste kleinkind op de wereld ziet
komen...
Soms kom je er als ouder alleen voor te staan, soms
begin je aan een nieuw samengesteld gezin.
De Gezinsbond wil in al deze situaties:
• Een aangepaste dienstverlening bieden van tweedehandsbeurs en kinderoppasdienst over gezinsspaarkaart en lidkaart meer waard-acties tot kortingen op
het openbaar vervoer;
• Een aangepast verenigingsleven organiseren met
ontspannende, sportieve en vormende activiteiten
voor kinderen én volwassenen;
• Een veertiendaagse gezinskrant 'De Bond' bij je thuis
brengen die niet zomaar met de trends dweept, maar
een eigen kijk biedt met het gezin als invalshoek.
Pluralistisch
Elk gezin bepaalt zelf of het katholiek, protestants,
joods, islamitisch, vrijzinnig ... is. Elk gezin kiest zelf of
het groen, oranje, geel-zwart, blauw of rood stemt.
Elk gezin vormt zijn eigen mening over onze samenleving en de wijze waarop het in die samenleving wil
functioneren. De Gezinsbond wil de belangenbehartiger
zijn van wat gemeenschappelijk is voor al deze gezinnen:
het feit dat men kiest voor kinderen en zich als gezin
erkend en gewaardeerd wil weten in deze samenleving.
1. De vrijwilligers van de Gezinsbond maken andere
gezinnen blij.
De ambassadeurs van deze campagne zeggen het allemaal: het is zo fijn dat we écht een verschil kunnen
maken. Of ze nu een oppas regelen voor mensen,
grootouders en kleinkinderen de natuur leert kennen of
een fietstocht voor het hele dorp organiseren, gezinnen
worden blij van de inspanningen die je voor hen levert.
2. Bij de Gezinsbond kan je het engagement opnemen
dat je zelf kiest.
Bij de Gezinsbond vinden we het erg belangrijk dat
iedereen ingezet wordt op zijn favoriete functie, wat je
graag doet kan je beter. Wat je beter kan, doe je liever.
Ambassadeur Filip bijvoorbeeld, die is manager in het
dagelijkse leven en weet dus wat mensen in beweging
zet.
3. Bij de Gezinsbond is je engagement flexibel.
Het zijn modieuze woorden, maar ze kloppen: Petra uit
Stokkem verzorgde als jonge mama eerst de ‘welkombezoekjes’ in het dorp. Maar toen haar kinderen wat
ouder werden wilde ze liever haar kinderen vergezellen
naar de zwemles. Bij de Gezinsbond maakte ze daarom
de switch naar zwemmama. Het is belangrijk dat mensen

af en toe wat gas kunnen terugnemen in hun engagement, zo loopt de tank niet leeg.
4. Mensen steken hun appreciatie niet onder stoelen of
banken.
Geluk is aanstekelijk, wat iedereen met z’n vingers aanvoelt is ook wetenschappelijk bewezen. Hoe meer blije
mensen je kent, hoe gelukkiger je zelf wordt.
5. Dankzij de Gezinsbond leer je heel wat mensen kennen.
Ambassadeur Katty uit Olen kende niemand in het dorp
toen ze er met haar man kwam wonen. Ondertussen is
hij ‘de man van’ Katty, die zowat de bekendste mama is
aan de schoolpoort.
Wat heeft de Gezinsbond jou als vrijwilliger te bieden?
• Een zinvol engagement samen met andere gezinnen
in je omgeving, binnen een vereniging die zich inzet
voor gezinnen in Vlaanderen en Brussel.
• Mogelijkheid tot sociaal contact en ontmoeting met
gezinnen in je gemeente.
• De kans om langzaam te proeven van je vrijwilligersengagement, voorzichtig te groeien of van meet af
aan plankgas te geven, al naargelang je wensen en je
temperament.
• Een bestaande ploeg vrijwilligers die je graag bij hen
opneemt om bestuurstaken op te nemen of om nieuwe
activiteiten uit te bouwen.
• Het leuke van samen te kunnen werken met fijne
mensen in de bestuursploeg.
• Via kadervorming, cursussen, iets bijleren over jezelf,
over vergadertechnieken, over samenwerken, over
onze maatschappij ...
• Vakkundige ondersteuning door een educatieve
medewerker die je graag informeert over je nieuwe
taak en je afdeling begeleidt.
• Een professionele omkadering bij de administratieve
taken, die bij elke vorm van ‘organiseren’ komen kijken,
of het nu gaat over ledenadministratie, een sportactiviteit of de organisatie van een kinderoppasdienst.
• Een ongevallenverzekering en een verzekering die je
burgerlijke aansprakelijkheid dekt bij het organiseren
en voorbereiden van activiteiten.
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BRUGGE
Verkiezing gaat door op
15 december 2010 om
20.00 uur, in Dienstencentrum ’t Reitje,
Annuciatenstraat 34,
8000 Brugge.
Kandidaturen kunnen
gericht worden via mail
aan: herionta@skynet.be
of schriftelijk aan:
Gezinsbond Afdeling
Brugge, James Wealestraat, 20, 8000 Brugge.
SINT-JORIS
Kandidaatstelling op het
secretariaat, Galgeveld 39,
Elk gezin een stem!
Het bestuur wordt gekozen door de leden van de
afdeling. Elk bestuur is verkozen voor een periode van
zes jaar of tot aan de volgende verkiezingen. …
De afdeling wordt geleid door een afdelingsbestuur dat
uit ten minste vier personen dient te bestaan, waaronder
een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en
een penningmeester.
In je buurt
Wil je graag te weten komen waar je in je buurt terecht
kan, kijk dan hieronder:
OEDELEM
Kandidatuur indienen voor 22 november 2010 bij
secretaris Carine Turpyn, Potterstraat 4A, 050 78 07 73,
e-mail: gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com
Bestuursvernieuwing op donderdag 25 november 2010
om 20.00 uur in zaal 't Zwarte Veld, Knesselarestraat 180,
8730 Oedelem
MOERKERKE
Kandidaturen indienen tegen 30 september.
Bestuursvernieuwing op 14 oktober om 20.00 uur in
Cafe De Vrede te Moerkerke. Alle leden kregen een
persoonlijke brief.
SINT-KRUIS
Kandidaturen indienen voor 31 december 2010 via
gezinsbond8310@gmail.com.
Vernieuwing in de maand januari 2011.
ASSEBROEK
Ieder lid kan zich kandidaat stellen als bestuurslid van
15 november tot 30 november.
Dit kan gebeuren per brief of via mail bij de secretaris:
Verlinde Georges Kleine Kerkhofstraat 93, 8310 Brugge
of georges.verlinde@base.be
Het nieuwe bestuur wordt bevestigd op de vergadering
van 30 november 2010.

vòòr 10 december.
Bestuursvernieuwing: zondag 19 december, zaal Sinjo,
tussen 11.00 en 12.00 uur, t.g.v. de jaarlijkse overgangsdrink; naar traditie, tevens verdeling lidkaarten met
bonnenboekjes.
SINT-MICHIELS
Bestuursvernieuwing op 28 november om 14.30 uur in
De Ark, Sint-Michielslaan, Sint-Michiels.
BEERNEM
Inlichtingen: Alain Janssens, Beernem@gezinsbond.be,
0499 59 11 07 of bij één van onze bestuursleden (zie
www.gezinsbondgewestbrugge.be/beernem)
Kandidaatstellen voor woensdag 1 december bij Alain
Janssens, Beernem@gezinsbond.be, 0499 59 11 07.
Verkiezing op maandag 13 december 2010 om 19.30 uur
in De Bolzak.
SNELLEGEM
Wij zijn dringend op zoek naar mensen die ons bestuur
kunnen versterken met frisse ideeën, helpende handen,
veel enthousiasme, ... Interesse?
Kandidaten mogen zich melden bij onze voorzitter
Maria Verlinde op het nummer 050 81 20 62 (ten laatste
tegen 30 november 2010).
Kandidaten mogen zich melden bij onze voorzitter
Maria Verlinde op het nummer 050 81 20 62 (t.l. tegen
30 november 2010). De nieuwe kandidaten worden dan
uitgenodigd naar onze eerstvolgende vergadering.
OOSTKAMP
Kandidaturen graag binnen vóór 20 november 2010 bij
secretaris Cecile Van Deynse, cecile.vandeynse@telenet.be
of 050 82 55 80. De bestuursverkiezing vindt plaats op
maandag 22 november om 20.00 uur in de Schakel te
Oostkamp (Valkaart).

En hoe maak jij
gezinnen blij?
ontdek het op
www.maakgezinnenblij.be
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KALENDER
DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

20/10/2010 - 27/11/2010

Hernieuwing spoorwegkaarten 2011 voor ouders met kinderen

Brugge

05/11/2010

Crefi - film 'Jungle Book'

Brugge

06/11/2010

Sint-Maartenstocht

Loppem

12/11/2010 - 12/11/2011

Week van de smaak

Loppem

12/11/2010 - 28/11/2010

Wachtzaal story Toneel

Snellegem

13/11/2010

Bezoek aan de tentoonstelling: "Van Eyck tot Dürer"

Sint-Kruis

14/11/2010

Wandelen in de tuin van Hades.

Sint-Michiels

14/11/2010

Smakelijk ontbijt

Moerkerke - Damme

14/11/2010

Gezellig ontbijt

Sijsele

16/11/2010

Bezoek aan de abdij Zevenkerken te Sint Andries.

GOSA

17/11/2010

‘Wat wil je me nu vertellen?’

Beernem

18/11/2010

Bezoek aan het Hoorcentrum Spermalie

Sint-Kruis

19/11/2010

Aanvraag reductiekaarten openbaar vervoer

Beernem

20/11/2010

Koken met kinderen

Sint-Kruis

21/11/2010

Blijde intrede Sinterklaas in Brugge

Brugge

21/11/2010

Geboortebos

Loppem

21/11/2010

Blijde intrede van de Sint

Snellegem

21/11/2010

Bezoek wijnbeurs te Rijsel

Sint-Andries

21/11/2010

Aanplanten Geboortedreef

Zedelgem

23/11/2010

Verhalen naar transformatie.

Assebroek

24/11/2010

Knutselnamiddag

Zedelgem

27/11/2010

Sinterklaasfeest met poppentheather “Den Andjoen”

Sint-Andries

28/11/2010

18de opendeurdag

Loppem

28/11/2010

Ledenfeest met bezoek van Sinterklaas

Sint-Michiels

28/11/2010

Meevaren met de Sint

Sijsele

28/11/2010

Gezond Ontbijt

Zedelgem

30/11/2010

Bezoek tentoonstelling “Van Eyck tot Dürer”

GOSA

01/12/2010 - 10/12/2010

De Sint aan huis.

Assebroek

02/12/2010

Juweel in zilverklei

Sint-Andries

03/12/2010

Sinterklaas aan huis!

Oedelem - Oostveld

03/12/2010 - 04/12/2010

Hij komt, hij komt, die goede, lieve Sint... met zijn zwarte pieten

Varsenare

05/12/2010

Tweededehandsbeurs

Sint-Kruis

07/12/2010

Verkeer, wat is er veranderd

Assebroek

11/12/2010

Theater SJOKOMOES

Waardamme

11/12/2010

“BLOEMSCHIKKEN ROND KERST” o.l.v. Kathleen Lingier

Sint-Kruis

12/12/2010

Afhalen bonnenboek 2010

Beernem

12/12/2010

Aperitieven bij de Gezinsbond

Sint-Andries

15/12/2010

Bezoek aan psychiatrische kliniek O.L.Vrouw te Sint -Michiels

GOSA

20/12/2010

Maken kerstversiering.

Assebroek

07/01/2011

Crefi-film : De Klokkenluider van de Notre Dame

Brugge

15/01/2011 - 26/03/2011

Bewegen voor kleuters

Sint-Kruis

29/01/2011

Peter Verlinden met Congo '50 jaar later'

Loppem

02/02/2011

Allergieën, op een natuurlijke wijze behandelen

Sint-Kruis

03/02/2011

Waarom dik worden gemakkelijk is en vermageren moeilijk is.

Snellegem

04/02/2011

Gezinsquiz

Sint-Michiels

06/03/2011

Tweedehandsbeurs

Sint-Michiels

BONDSKLAPPER

NIEUWS
VAN DE
AFDELINGEN
AFDELING
ASSEBROEK
VERHALEN
NAAR TRANSFORMATIE
Dinsdag 23 november | 20.00 uur
Beluisteren van eenvoudige verhalen
uit de wereld van zen, soefi, christelijke en joodse mystiek. We vergeten ze niet vlug en in de personages herkennen we onszelf. We
komen erachter welke innerlijke
geboden en verboden ons leven
bepalen. En als we ons hebben
bevrijd van die last, ontdekken we
de innerlijke voedingsbodem waarin
echte transformatie wortelt en
groeit. De avond wordt verzorgd
door Giel Carette. Iedereen welkom.
Inkom gratis. In het Sparrenhof,
zij-ingang Dries, Assebroek.

“VERKEER,
WAT IS ER VERANDERD?”
Dinsdag 7 december | 20.00 uur
Een avond over het verkeersreglement. Heb je het nog in de vingers?
Misschien is het al een tijdje geleden
dat je het verkeersreglement instudeerde? Misschien denk je soms wel,
hoe zat dat ook alweer? Er is echter
ook erg veel veranderd in het verkeer, nieuwe wegcode, nieuwe
rijopleidingen, verkeersreglement,
nieuwe indeling van de overtredingen, verhoogde controles. De federale politie komt ons geheugen
opfrissen over gans deze materie.
Toegang gratis, iedereen welkom.
Info bij Georges Verlinde 050 35 75
75 of georges.verlinde@base.be.
In het Sparrenhof zij-ingang Dries
te Assebroek.

MAKEN KERSTVERSIERING
DE SINT AAN HUIS
Woensdag 1 december
tot vrijdag 10 december
De goede Sint komt aan huis op
eenvoudig verzoek, maar met de
vermelding dat men lid is van de
Gezinsbond. Bel Zwarte Piet vroeg
genoeg vooraf (mag nu reeds) voor
een afspraak op 050 37 06 27 na
18.00 uur.

Maandag 20 december | 19.30 uur
Bloemschiksessie in het teken van
het komende kerstfeest. Iedereen
maakt een tafelstuk om de kersttafel
te versieren. Deelname € 3,00 +
benodigdheden ter plaatse te
betalen. Inschrijven en info bij
Annie Deleu 050 35 58 80 en dit
uiterlijk tot 10 december.
In het parochiaal centrum Sparrenhof (zij ingang) Dries te Assebroek.

Inschrijven en info bij Annie Deleu
050 35 58 80 en dit uiterlijk tot 10
december.

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

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.

7

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

november | december | januari • Nr. 132

8

BONDSKLAPPER

Nr. 132 • november | december | januari

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

AFDELING
BEERNEM

beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be

AFDELING
BRUGGE

herionta@skynet.be
CREFI - FILM 'JUNGLE BOOK'

‘WAT WIL JE ME
NU VERTELLEN?’
Woensdag 17 november | 19.30 uur
Ouders en kinderen hebben vanaf
het begin een natuurlijke manier van
communiceren die intuïtief en vanzelfsprekend op elkaar is afgestemd.
Door goed te kijken naar de subtiele
signalen die baby’s geven en er
gepast op te reageren kunnen we
kinderen de veiligheid en geborgenheid geven die hen de basis geeft
om de wereld te gaan verkennen.
Hoe kunnen vaders, moeders gevoelig
zijn voor signalen die baby’s, peuters
en kleuters geven? Hoe er gepast op
reageren? Aan de hand van videobeelden, foto’s en oefeningen leren
we een kind te laten weten dat we
zijn signalen zien en begrijpen.
Extra inlichtingen en eventueel
inschrijven vooraf kunnen gebeuren
bij Nele Vromman, 050 79 16 59.
Deze vorming werd i.s.m. het VCOK
ontwikkeld en gaat door in het LDC
Mirte, Rollebaanstraat 6, Beernem.
Ingang kost € 2,00. Leden van de
Gezinsbond hebben gratis toegang.

Vrijdag 5 november | 14.30 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. Start om
14.30 uur met een korte inleiding
en einde om 16.15 uur. Tijdens de
pauze wordt een drankje aangeboden. Nederlands gesproken
Inkom:
• leden Gezinsbond € 2,00
(Let op! Enkel bij vertoning van een
geldige lidkaart, niet de spaarkaart)
• niet–leden € 4,00.

BLIJDE INTREDE
SINTERKLAAS IN BRUGGE
Zondag 21 november | 13.45 uur
Kom de Sint begroeten tijdens de
optocht doorheen de binnenstad,
vertrek om 13.45u aan het
Seminarie, en verwelkoming op de
Burg om 14u. Aansluitend is er de
Grote Zwarte Pietenshow (een productie van vzw Artbij) in de
Stadschouwburg, opvoering om
15u en om 16.45u.

AFHALEN BONNENBOEK 2010
Zondag 12 december
11.00 - 12.00 uur
De bonnenboek en je gezinsbondlidkaart kan dit jaar afgehaald
worden op het eerste verdiep van
OC De Kleine Beer. Zo kan je reeds
in het prille nieuwe jaar van de
extra kortingen genieten bij de
deelnemende handelaars.

De intrede zelf is gratis maar wie
de show in de stadsschouwburg wil
meemaken moet wel een ticket
kopen.
€ 4,00 leden Gezinsbond
€ 6,00 niet-leden
Tickets kunnen besteld worden via
de website www.liefstesint.be of bij
Regine Wyseure, Karel de

Stoutelaan 63, 8000 Brugge, elke
werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur
en tussen 17.00 en 19.00 uur.
Gezinsbond Brugge i.s.m. Focus WTV.

CREFI-FILM
DE KLOKKENLUIDER
VAN DE NOTRE DAME
Vrijdag 7 januari
14.30 - 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.
Wedstrijd: De crefi-ploeg verloot op
elke vertoning ook 5 toegangskaartjes voor de volgende film!
Wat moet je doen? Aanwezig zijn!

AFDELING
LOPPEM

AFDELING
OEDELEMOOSTVELD

gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.be

SINT-MAARTENSTOCHT
Zaterdag 6 november
Traditioneel organiseert de Gezinsbond van Loppem de Sint-Maartenstocht. Het wordt opnieuw een
gezinswandeling met het verhaal
van Sint-Maarten. Daarna wordt de
Gezinsbondssoep gratis opgediend.
Alle info bij Piet Tanghe, Henri
Blommelaan 17, Loppem, 050 82 38
79 of www.gezinsbondloppem.net
of de Loppemse Bondsgazette.

WEEK VAN DE SMAAK
Vrijdag 12 november
Ter gelegenheid van de 'Week van
de smaak' organiseert de afdeling
drie kooknamiddagen met Sandy
Vandekerckhove voor jongeren van
12 tot 15 jaar. Data: 12, 19 en 26
november 2010.
Info: Stefaan Deloof, Rijselsestraat 6,
050 82 49 85 of de Loppemse
Bondsgazette.

SINTERKLAAS AAN HUIS!
onze vroegere kolonie - en de vele
gesprekken met mensen ter plekke
kon hij maar één ding concluderen:
de Congolese leiders hebben de
onafhankelijkheid afgedwongen
zonder dat de bevolking er rijp
voor was en de premature onafhankelijkheid veroorzaakte een
catastrofe die tot vandaag duurt.
Kaarten kunnen gereserveerd worden
na storting van het verschuldigde
bedrag op rekeningnummer 7430169994-64. Naam en lidnummer
Gezinsbond vermelden en ook het
aantal kaarten. Kaarten kunnen
ook afgehaald worden mits contante
betaling en na telefonische afspraak
bij Hildegarde Gantois en Marleen
Bulcke.
Plaats: Parochiaal Centrum,
Ieperweg 2 te Loppem

GEBOORTEBOS
Zondag 21 november
Aanplanten van het geboortebos te
Loppem. De Loppemse afdeling
organiseert i.s.m.de gemeente
Zedelgem. Alle info bij Bianca Huys,
050 82 77 74.

EHBO-CURSUS
In de herfstvakantie organiseert de
Loppemse Gezinsbond een cursus
EHBO voor jongeren.
Voor info over de data, uren en
plaats: Ingrid Vervenne,
Heidelbergstraat 60, 050 82 54 94.

18DE OPENDEURDAG
Zondag 28 november
7.30 tot 17.00 uur
Reeds voor de achttiende keer
organiseren wij onze 'bondsopendeurdag' in de sporthal De Strooien
Hane. Wie dit gebeuren heeft
meegemaakt, weet dat dit een
samenkomst is van 'alle generaties'.
De activiteit start met een gezinsontbijt gevolgd door een eucharistieviering voor overleden leden, happy
hour, gezinsmaaltijd, demonstratie
van cursussen en bezoek van de Sint.
Daarnaast doorlopende informatie
over diensten van de Gezinsbond.
Wie zijn lidkaart 2011 reeds betaalde
en de lidkaart samen met het bonnenboekje komt afhalen, ontvangt
per aanwezig lid twee bondspannenkoeken gratis. Alle info 050 82 54 43.

AFDELING
MOERKERKE
-DAMME
SMAKELIJK ONTBIJT
Zondag 14 november
Iedereen kan komen genieten van
een ontbijt geïnspireerd op Spaanse
gerechten in de cultuurfabriek.
Uitnodigingen volgen nog. Noteer
dit alvast in jullie agenda.
Inlichtingen bij Andre Verhelst,
050 50 12 55.

GEZINSSPORT
PETER VERLINDEN
MET ‘CONGO 50 JAAR LATER'
Zaterdag 29 januari | 20.00 uur
VRT-journalist Peter Verlinden is de
Congo-kenner bij uitstek. Uit zijn
talrijke bezoeken aan dit land -

BONDSKLAPPER

Vanaf september 2010, elke week op
dinsdagavond, kans om te sporten
in de sporthal Meuleweg te Moerkerke. Om 20.00 uur recreatief badminton en om 21.00 uur omnisport
onder begeleiding. Inlichtingen bij
Andre Verhelst, 050 50 12 55.

Vrijdag 3 december
Tussen 18.00 en 21.00 uur zal de
lieve Sint een zestal gezinnen uit
onze afdeling Oedelem-Oostveld
bezoeken. Hij voorziet hiervoor een
halfuurtje per familie. Zwarte Piet
laat weten dat hij per gezin 10
euro vraagt om haver voor zijn
paard te kunnen kopen, voor snoep
zal hij uiteraard zelf zorgen.
Inschrijven kan nu al, bij voorkeur
via een mailtje naar gezinsbond.
oedelem.oostveld@gmail.com met
opgave van naam, adres, telefoon,
alsook namen en leeftijden van de
kinderen. Meer info via Stefaan
Cannaert 0473 58 02 04. U wordt
zo snel mogelijk ingelicht indien u
bij de gelukkigen bent.

BESTUURSVERNIEUWING
De Gezinsbond komt op voor de
belangen van alle gezinnen, ook voor
dat van jou. Maar een vereniging
valt en staat met de inzet van zijn
vrijwilligers. Daarom zijn wij op
zoek naar nieuwe mensen die onze
groep kunnen versterken ... als
helpende hand: bij activiteiten,
ronddragen lidkaarten, .... We
komen een zestal keer per jaar
samen, om onze plannen gestalte
te geven. Er kan vrijblijvend zo'n
bestuursvergadering bijgewoond
worden. Voel je je geroepen, neem
dan gerust contact met onze huidige
bestuursleden.
Ieder lid kan zich kandidaat stellen
voor een bepaalde taak als bestuurslid. Graag kandidaturen indienen
voor 22 november 2010 bij secretaris
Carine Turpyn, Potterstraat 4A, Tel.
050 78 07 73. Mailen kan ook op
gezinsbond.oedelem.oostveld@
gmail.com. De verkiezingen of
bestuursvernieuwing vindt plaats op
donderdag 25 november 2010 om
20.00 uur in zaal 't Zwarte Veld,
Knesselarestraat 180 te Oedelem.
Maak andere gezinnen blij én voel je
zelf gelukkig als vrijwilliger bij de
Gezinsbond dankzij nieuwe contacten, ervaringen, activiteiten, ... En
hoe maak jij gezinnen blij? Ontdek
het op www.maakgezinnenblij.be
Stel je kandidaat als vrijwilliger of
vraag een kennismakingsbezoek via
maakgezinnenblij@gezinsbond.be
Zie ook artikel in Bondsklapper.
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AFDELING
SINT-ANDRIES
gezinsbondsintandries
@telenet.be

Inschrijven met detail van deelnemers (naam, leeftijd, adres, ...) en
gepast geld binnen te brengen bij:
Schalembier An, Olympialaan 17,
St-Andries, 050 38 91 09 voor 22
november 2010. Men is pas ingeschreven na betalen.

BEZOEK WIJNBEURS
TE RIJSEL

AFDELING
SIJSELE
GEZELLIG ONTBIJT
Zondag 14 november
I.s.m. de afdelingen Damme en
Moerkerke, wordt in de cultuurfabriek te Sijsele, een gezond
ontbijt aangeboden tussen 8.30 tot
10.30 uur. Gezinnen die aan deze
speciale actie willen deelnemen,
moeten hun naam opgeven bij
Ann Schockaert, Kanthage 9, Sijsele,
050 37 52 85.
Leden betalen € 3,00 p.p. of € 10,00
per gezin. Niet-leden betalen € 4,00
p.p. of € 12,00 per gezin.

MEEVAREN MET DE SINT
Zondag 28 november
Alle kinderen van Groot-Damme
worden uitgenodigd om mee te
varen met de Sint op de Damse
Vaart.
Er zijn afvaarten voorzien om 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 en 16.00 uur.
De kinderen mogen hun tekeningen
aan de Sint afgeven en hun vragen
en verlangens aan de Sint meedelen.
De kindjes varen gratis mee, de volwassenen betalen € 3,00. De Sint
neemt ons mee op zijn boot.

GEBOORTEBOMEN
Alle gezinnen waar een kindje
geboren werd in 2009 worden uitgenodigd om samen met de
gemeente en Regionaal Landschap
Houtland geboortebomen te planten
in de Doornstraat. Er volgt nog
een persoonlijke uitnodiging met
alle info.

Zondag 21 november
9.00 - 19.00 uur
Wijn proeven van zo’n 400 “kleine”
Franse wijnboeren uit heel Frankrijk
met enkele zelf geproduceerde
wijnen. De kans bestaat dus om
zo’n 1.000 wijnen te proeven én je
bent helemaal niet verplicht om te
kopen. Je kunt tussendoor de beurs
verlaten en op vertoon van je glas
kun je opnieuw binnen. We vertrekken om 9.00 uur aan de achterkant van het gemeentehuis van
Sint-Andries. Vanuit Rijsel vertrekt
de bus om 17.30 uur.
De prijs bedraagt € 17,00/persoon
(bus, inkom, degustatieglas, fooi
chauffeur en de verzekering)
Inschrijven met storting rekeningnr
979-6248299-49 Gezinsbond SintAndries, vermelding: Wijnbeurs
Rijsel. De inschrijving is pas geldig
na betaling. Het aantal plaatsen is
beperkt. In ieder geval worden de
inschrijvingen afgesloten op 15
november 2010. Meer info op
www.vigneron-independant.com.
Klik op “Salons des vins”.
Bijkomende info:
gezinsbondsintandries@telenet.be
of tel 050/39 31 01 (’s avonds na
19.30 uur) ism de D3-handboogtrainers van St-Andries

29STE SINTERKLAASFEEST
MET POPPENTHEATHER
“DEN ANDJOEN”
EN KOFFIETAFEL
Zaterdag 27 november | 14.30 uur
Dit jaar laten we opnieuw de poppen
dansen met poppentheater “Den
Andjoen”. Ze zullen ons vergasten
op een mooi Sinterklaas verhaal.
Het wordt een leuke en spannende
namiddag voor jong en oud. De
deuren van het P.C. Sint-Willibrord
(K.K. Theodoorstraat, Sint-Andries)
gaan open om 14.00 uur. De voorstelling start om half drie. Einde is
voorzien om 17.00 uur.
Na de poppen komt de Sint ons een
bezoekje brengen. Hij heeft voor
elk kind (tot 11 jaar) een geschenkje
mee. Nadien trakteert de Sint nog
op een koffietafel. Iedereen welkom.
Toegangsprijs:
€ 4,00/kind (koffietafel + geschenk)
€ 3,00/volwassene (koffietafel)
€ 3,00/kind + 11 jaar (koffietafel)

JUWEEL IN ZILVERKLEI
Donderdag 2 december | 18.30 uur
Maak zelf je eigen eigentijds,
origineel en uniek juweel! Net
zoals gewone klei kun je zilverklei
kneden, rollen en boetseren. Even
afbakken op hoge temperatuur en
aan het einde van de workshop ga je
met een afgewerkt juweel naar huis.
Spreekt dit je aan? Reserveer tijdig
een plaatsje voor deze workshop
die doorgaat bij La Fiamminga –
juwelenatelier, Poitevinstraat 3 te
8000 Brugge.
Prijs: € 65,00 voor het lesgeld,
gebruik van gereedschap, afbakken
in de klei-oven, ‘gewone’ klei om te
oefenen en 10 gram zilverklei.
Inschrijven vóór 21 november bij
Anne Van Acker 050 72 02 53 na
18.00 uur of via anne.van.acker@
telenet.be (met vermelding lidnummer). P.s. Een eigen creatie als
eindejaarsgeschenk…

APERITIEVEN BIJ DE BOND:
VERDELING LIDKAARTEN
EN BONNENBOEKEN 2011
Zondag 12 december
10.30 tot 12.30 uur
Wil je reeds je bonnenboek gebruiken
voor je kerstinkopen? Wil je je lidmaatschap voor 2011 vernieuwen?
Wil je eens kennismaken met het
bestuur? Wil je GSM-kaarten of
railpassen met gezinskorting?
Wil je filmtickets aankopen als kerstgeschenk of om zelf naar de film te
gaan tijdens de kerstvakantie?
Wil je kennismaken met de babysitdienst als kandidaat babysitter of
wens je beroep te doen op een
kinderoppas? Wil je de aangevraagde kortingskaarten NMBS afhalen
of moet je ze nog vernieuwen?
(zie ook afzonderlijk artikel in deze
Bondsklapper)
Kom dan naar ons instuifmoment
in het P.C. Sint-Willibrord in de K.K.
Theodoorstraat (naast kerk) tussen
10.30 en 12.30 uur. De bestuursleden
staan klaar om al uw vragen m.b.t.
de Gezinsbond te beantwoorden.
We verwennen je graag met een
glaasje bubbels.

AFDELING
SINT-KRUIS

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond8310@gmail.com
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vóór 30 oktober 2010. Je bent
definitief ingeschreven na betaling
op 001-2482576-34 met vermelding
koken/lidnummer/aantal kinderen.

TWEEDEDEHANDSBEURS
BEZOEK AAN
DE TENTOONSTELLING:
"VAN EYCK TOT DÜRER"
Zaterdag 13 november | 14.00 uur
Een prestigieuze tentoonstelling in
het Groeningemuseum over de
invloed van de Vlaamse Primitieven
op de kunstenaars van het Heilige
Roomse Rijk. Deze tentoonstelling
wordt bezocht onder leiding van een
gids. Deze rondleiding is enkel voor
leden van de Gezinsbond Sint-Kruis.
Deelname € 5,00 p.p.(onkosten gids)
Inschrijven via gezinsbond8310@
gmail.com en te storten op rek.nr.:
001-2482576-34 met vermelding:
museum, aantal personen en lidnr.
We verzamelen om 13.45 uur (ten
laatste) aan Groeningemuseum,
Dijver 12, 8000 Brugge.

BEZOEK AAN HET
HOORCENTRUM SPERMALIE
Donderdag 18 november | 19.00 uur
Inleidend krijgt u een korte voordracht over gehoor en gehoorverlies.
Tijdens de rondleiding krijg je een
demonstratie hoe een gehoortest
wordt afgenomen. Verder word je
ook wegwijs gemaakt in de werking,
de mogelijkheden en de beperkingen
van een hoorapparaat en maak je
kennis met de hulpmiddelen -apparatuur om spraak verstaanbaar op
afstand en in lawaai te verbeteren.
Nadien krijg je met een drankje de
kans tot vragen stellen.
Dit bezoek is gratis maar vragen om
in te schrijven vóór 15 november via
mail op gezinsbond8310@gmail.com
of telefonisch op 050 37 50 31.

KOKEN MET KINDEREN
Zaterdag 20 november
14.00 - 17.00 uur
Mmmm, lekker! Dat zal het in elk
geval zijn. Maar we houden het
menu nog even geheim ... Ben je
tussen 9 en 12 jaar oud en steek je
graag eens de handen uit de mouwen
in de keuken? Kom dan zeker samen
met ons koken in de kookklas van
Mariawende, Boogschutterslaan 25,
Sint-Kruis. Gezinnen lid van de
Gezinsbond betalen € 7,00 voor het
eerste en € 5,00 voor de overige
kinderen uit eenzelfde gezin.
Gezinnen geen lid van de Gezinsbond
betalen € 10,00. Een helpende hand
van ouders of grootouders is welkom.
Inschrijven via mail naar els.dobbelaere@ gmail.com of via 050 36 18 45

Zondag 5 december
9.00 tot 12.00 uur
Jaarlijkse tweedehandsbeurs voor
kinderkleding, -artikelen en speelgoed. Inschrijvingen gebeuren
alleen via e-mail. De leden van de
Gezinsbond uit Sint-Kruis hebben
voorrang voor het verkrijgen van
een standplaats als ze zich inschrijven
voor 14 november 2010.
Prijs deelname € 10,00. Na goedkeuring van uw inschrijving krijgt u
het speciale rekeningnummer via
e-mail toegestuurd. Bij betaling
bevestigen wij uw definitieve
inschrijving.
NIEUW! Online inschrijven op
www.gezinsbond.be/sintkruis
(zie agenda tweedehandsbeurs)
Inschrijven via email: 2hbgezinsbond
@gmail.com met vermelding van
uw naam, uw telefoonnummer en
lidnummer van de Gezinsbond.
Tijdens de beurs is er kinderopvang
voorzien en er wordt hoog bezoek
verwacht voor onze kleine vrienden
vanaf 10.00 uur. In het Sint-Andreas
Lyceum, ingang via Veltemweg
(straat van het zwembad Interbad).

“BLOEMSCHIKKEN
ROND KERST”
O.L.V. KATHLEEN LINGIER
Zaterdag 11 december
14.00 tot 17.00 uur
Met het thema “Kerst”, wordt zowel
een bloemstuk gemaakt door kinderen als door volwassenen. Vandaar
dat zowel oma’s met kleinkinderen,
mama’s met kinderen maar ook
volwassenen welkom zijn (kinderen
graag begeleid).
• € 5,00 leden
• € 3,00 p.p.wanneer meerdere personen van dezelfde familie komen
• € 7,00 p.p. voor niet-leden,
meerdere leden van dezelfde
familie € 5,00 p.p.
Inschrijven via gezinsbond8310@
gmail.com. Graag vermelden:
Bloemschikken, lidnummer, aantal
kinderen en volwassenen.
Betalen kan door overschrijving op
001-2482576-34 van Gezinsbond
Sint-Kruis met vermelding bloemenschikken, lidnummer en het aantal
personen. Na inschrijving en betaling wordt de lijst met benodigdheden meegedeeld.
Deze workschop gaat door in de

CM-lokalen, Moerkerkse Steenweg
118, 8310 Sint-Kruis-Brugge.
Met vragen kan je terecht bij Linda
Van Steenberghe op 050 37 31 97.

BEWEGEN VOOR KLEUTERS
Zaterdag 15 januari
tot zaterdag 26 maart
De nieuwe reeks start op 15 januari
2011 en loopt tot 26 maart 2011.
Deze reeks gaat door in de Zonnetuin, Beeweg 32, 8310 Sint-KruisBrugge telkens op zaterdagvoormiddag(12 lesjes).
• Groep 1 start van 9.45 - 10.30 uur
(eerste en tweede kleuterklas)
• Groep 2 start van 10.35 - 11.20 uur
(tweede en derde kleuterklas)
Prijs:
• € 13,00 voor leden Gezinsbond
• € 16,00 voor niet-leden
• + 5 € voor verzekering, indien dit
jaar nog geen les gevolgd.
Inschrijven liefst online via website:
www.gezinsbond.be/sintkruis (zie
agenda) of telefonisch: 050 35 73 56
bij Joëlle Van Houtryve-Elinck of via
e-mail: joelle.elinck@gmail.com
Betalen kan door overschrijving op
rek. 001- 4354577-32 van de Gezinsbond Sint-Kruis met als mededeling:
BO/naam kindje en groep 1 of 2.
Bij de eerste les gelieve jouw lidkaart en of het verzekeringskaartje
2011 mee te brengen. Juiste data
worden later meegedeeld.

ALLERGIEËN,
OP EEN NATUURLIJKE WIJZE
BEHANDELEN,
DOOR NANCY POPIEUL
Woensdag 2 februari | 19.30 uur
Allergieën, met de lente in het
verschiet en het terug ontluiken
van de bomen… daar zijn ze dan
de eerste allergieën. Zelfs de weerman zal er ons terug op wijzen in
dagelijks zijn weerspraatje.
Maar ook de huisstofmijt is voor
heel wat kinderen en volwassenen
een probleem. Wie er mee geconfronteerd wordt weet hoe lastig
het is en vooral hoe moeilijk ze te
behandelen zijn. Met deze voordracht wil Nancy Popieul onze aandacht er op vestigen dat je buiten
de gekende antihistaminica ook
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allergieën op een natuurlijke wijze
kan aanpakken en behandelen,
zonder al de gekende neven verschijnselen en dit nog net voor de
start van het nieuwe pollenseizoen
Deze voordracht gaat door in het
CM-lokaal, Moerkerkse Steenweg
118, 8310 Sint-Kruis-Brugge

AANKOOP NMBS-PASSEN,
GSM-KAARTEN
EN BIOSCOOPSCHEQUES!
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.
Voor de aanvraag verminderingskaart NMBS kan je nog steeds
terecht bij Johan Cherlet, liefst op
afspraak 050 35 55 99.
Opgepast!: verminderingskaarten
voor ouders zijn nog geldig tot
31/12/2010, vanaf november zal je de
kans krijgen om deze te vernieuwen.
Verdere info volgt.

NIEUWE BESTUURSLEDEN,
VAN HARTE WELKOM
De Gezinsbond komt op voor de
belangen van alle gezinnen, ook
voor dat van jou.
Maar een vereniging valt en staat
met de inzet van zijn vrijwilligers.
Daarom zijn wij dringend opzoek
naar dynamische, jonge gezinnen
die deel willen uitmaken van ons
bestuur. Voel je als gezin geroepen?
Neem dan gerust contact op met
één van de volgende personen:
Catherine Herman, voorzitter, op
050 37 50 31 of bij Linda Van Steenberghe, secretaris, op 050 37 31 97.
Mailen kan ook op gezinsbond8310
@gmail.com

DRINGEND NIEUWE
VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST
De afdeling Sint-Kruis is dringend
opzoek naar een nieuwe verantwoordelijke voor de Kinderoppasdienst en dit vanaf de maand
november. Wie kan er zich enkele
uren per week vrij maken om deze
dienstverlening aan onze leden op
zich te nemen?
Het betreft de verwerking van de
aanvragen, het zoeken en het verwittigen van de gepaste babysitter.
Verwerking mag en kan via telefoon, e-mail of sms verlopen.
Verdere informatie mag je gerust
opvragen op 050 37 50 31 of via
gezinsbond8310@gmail.com.

AFDELING
SINT-MICHIELS
WANDELEN
IN DE TUIN VAN HADES
Zondag 14 november | 14.00 uur
Op het kerkhof in Steenbrugge staan
pareltjes van grafmonumenten, met
zelfs graven die niet mogen afgebroken worden. We maken een
rondleiding langs mooie en speciale
grafmonumenten onder leiding van
een gids. Verzamelen aan het kerkhof om 14.00 uur. Nadien praten we
nog even na bij een kopje koffie.
Deelnameprijs bedraagt € 6,00 p.p.,
koffie inbegrepen. Inschrijven voor
30 oktober 2010 bij Roos VerdinLogghe, 050 38 94 07.

LEDENFEEST MET BEZOEK
VAN SINTERKLAAS
Zondag 28 november | 14.30 uur
De sint in weer in aantocht. Samen
met zijn Pieten komt hij naar het
ontmoetingscentrum "Onze Ark",
Sint-Michielslaan te Sint-Michiels.
Je komt er alles te weten over het
jaarprogramma. Marc Beuten zal
ons meenemen in de wereld van
zijn poppentheater. Daarna kan je
genieten van een koffietafel en de
komst van de Sint die geschenkjes
uitdeelt aan kinderen tot en met
het vijfde leerjaar. Dit voor de
gezinsvriendelijke prijs van € 4,00
p.p. met max. € 14,00 per gezin op
hetzelfde adres. Grootouders betalen
afzonderlijk. Inschrijven ten laatste
tegen 15 november 2010 bij Caroline
Linskens, Het Brembos 4, 8200 SintMichiels, tel. 050 38 37 71 email
caroline.linskens@hotmail.com of bij
Roos Logghe, Ter Beke 10, 8200
Sint-Michiels, tel 050 38 94 07 email
roos.logghe@skynet.be. Betalen op
rekening Gezinsbond Sint-Michiels
068-0713700-01 ten laatste tegen
15 november 2010. Vermeld naam
en leerjaar van de ingeschreven
kinderen. Activiteit voorbehouden
aan leden van afdeling Sint-Michiels.

GEZINSQUIZ
Vrijdag 4 februari | 19.30 uur
De talrijke quizprogramma's op TV
zijn een uitdaging geworden om
ook zelf eens aan een quiz deel te
nemen. Test je kennis samen met 3
of 4 teamgenoten op vrijdag 4
februari 2011 om 19.30 uur in de
zaal 'Onze Ark', Sint-Michielslaan
(naast de kerk van Sint-Godelieve).
Een leuke avond gegarandeerd!
Kom je niet aan een team van 4
mensen? Geef je naam op op het-

zelfde mailadres en wij brengen
lotgenoten bij elkaar. Inschrijven
kost € 8,00 per tafel van minimum 4
en maximum 5 personen. Mail je
teamnaam naar decloedt-rita@telenet.be en stort het bedrag op rekening 068-0713700-01 van de
Gezinsbond Sint-Michiels (vermeld
je teamnaam). Uiterste inschrijfdatum 20 januari 2011. Dat de
beste moge winnen.

TWEEDEHANDSBEURS
Zondag 6 maart
De krokustweedehandsbeurs gaat
door in de Gemeenteschool, afd.
Sint-Godelieve, Sint-Michielslaan.
Alle gebruikt kindermateriaal als
kledij, speelgoed, boeken en babyuitzet kunnen aangeboden worden.
U kunt een stand huren voor € 10,00
(enkel leden gezinsbond!). Leden
van de afdeling Sint-Michiels krijgen
voorrang en kunnen inschrijven op
14 en 15 februari tussen 18.00 en
20.00 uur. Leden van andere afdelingen kunnen inschrijven op 16 en
17 februari tussen 18.00 en 20.00
uur. Inschrijven en inlichtingen bij
Caroline Linskens, Het Brembos 4,
8200 Sint-Michiels, 050 38 37 71.

AFDELING
SNELLEGEM
ZWEMINITIATIE
VOOR KINDEREN
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.

TONEEL
WACHTZAAL STORY
Vrijdag 12 november
tot zondag 28 november
20.00 uur
Kan men in een wachtzaal van een
tandarts zonder afspraak zomaar
eerst aan de beurt komen? Neem de
angstige sfeer van een wachtzaal,
een dame die tot het uiterste wil
gaan om uw plaats in te nemen en
u krijgt een explosieve cocktail van
manipulatie en emoties. Kortom,
dolkomische situaties.
De Gezinsbond Snellegem biedt
zijn leden een korting van één euro
per toegangskaart. Kaarten dienen
rechtstreeks aangekocht te worden
bij de familie Ketelers-De Grave, de
Manlaan 36, Varsenare, 050 39 55
38 (elke werkdag 18.00 -20.00 uur),
tickets@dedryesweerden.be. Op
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vertoon van je lid- en toegangskaart kan je nadien de korting
afhalen bij M. Verlinde, Bosweg 18,
Snellegem, 050 81 20 62.
Prijs: € 7,00 volwassenen ; € 4,00
kind -12j
Voorstellingen op 12, 13, 19, 20, 27
november 2010 om 20.00 uur.
28 november om 15.00 uur
Organisatie vzw toneelkring
"De drye sweerden" Varsenare.

BLIJDE INTREDE VAN DE SINT
Zondag 21 november

WAAROM DIK WORDEN
GEMAKKELIJK IS
EN VERMAGEREN MOEILIJK IS
Donderdag 3 februari | 19.30 uur
In de voordracht wordt nagegaan
hoe het komt dat vandaag mensen
moeilijk een gezond lichaamsgewicht
kunnen behouden of terugkrijgen.
Concreet gaat de voordracht in op
die biologische en genetische
mechanismen. Het is geen voordracht
over vermageringsdiëten, maar een
poging om via een beter inzicht een
gezondere levenswijze te verwerven
en vooral in (jonge) gezinnen overgewicht te voorkomen. De voordracht wordt geleid door prof.
Marnix Cokelaere. En omdat het
lichtmisfeest is, sluiten we de avond
af met pannenkoeken met koffie of
thee. Alles gaat door in "'t Oosthof"
te Snellegem. Meer info en inschrijven voor 29 januari 2011 bij M.
Verlinde, 050 81 20 62.

AFDELING
VARSENARE

www.gezinsbond-varsenare.be
HIJ KOMT, HIJ KOMT,
DIE GOEDE, LIEVE SINT...
MET ZIJN ZWARTE PIETEN
Vrijdag 3 december | 18.00 uur
Zaterdag 4 december | 17.00 uur
De lieve Sint brengt weer een bezoek
aan de kinderen thuis. Belangrijk:
inschrijven hiervoor is enkel mogelijk op het secretariaat van de Sint
op donderdag 18 november tussen
19.30 en 20.30 uur of op zaterdag
20 november tussen 10.30 en 11.30
uur in het P.C., Westernieuwweg
8490 Varsenare.
De inschrijving is enkel op die 2 data
mogelijk en is pas geldig bij contante
betaling: € 8,00 per gezin (voor leden
en op vertoon lidkaart); € 20,00 per
gezin voor niet-leden (als gezin
wordt beschouwd onder zelfde dak
wonend. Voor nieuw samengestelde
gezinnen: 1 gezin is max 5 kinderen,
anders te beschouwen als 2 gezinnen). Op andere dagen is het
secretariaat niet open want dan is
het veel te druk voor de Pieten om
alles voor te bereiden...

AFDELING
WAARDAMME
THEATER SJOKOMOES

KINDEROPPASDIENST
Na een lange dienst (bijna 20 jaar)
als verantwoordelijke van de KOD
Snellegem en Zerkegem zou ik graag
mijn taak overdragen aan een
nieuwe, enthousiaste verantwoordelijke! Heb je interesse of wil je
deze taak overnemen? Neem contact
op met de huidige KOD-verantwoordelijke: Steyaert-Martens
Martine, 050/81 20 99.
NB: eventueel te starten vanaf
januari 2011!

NIEUWE BESTUURSLEDEN
Wij zijn dringend op zoek naar
mensen die ons bestuur kunnen
versterken met frisse ideeën, helpende handen, veel enthousiasme, ...
Interesse? Kandidaten mogen zich
melden bij onze voorzitter Maria
Verlinde op nummer 050 81 20 62
(ten laatste tegen 30 november 2010).
De nieuwe kandidaten worden dan
uitgenodigd naar onze eerstvolgende
vergadering.

BONDSKLAPPER

Zaterdag 11 december | 16.00 uur
Kindertheater Framboos presenteert
theater met en voor kinderen vanaf
3 jaar in zaal WARA te Waardamme.
Inkom: € 4,00 drankje inbegrepen.
Graag inschrijven vooraf bij Griet
Deketelaere, 0474 55 84 42.

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com
AANPLANTEN
GEBOORTEDREEF
Zondag 21 november
10.00 - 12.00 uur
Aanplanten van een geboortedreef
of geboortebos in een samenwerking
met o.a. het Gemeentebestuur
Zedelgem, Natuurpunt & Regionaal
Landschap Houtland. Meer info bij
Ronny Meulemeester 050 20 87 77.

KNUTSELNAMIDDAG
Woensdag 24 november
14.00 - 16.00 uur
Speciaal voor kinderen van de
Lagere School in de turnzaal van de
Vrije Basisschool De Leeuw.
Meer info bij Mw. Desloovere Karine,
050 20 84 60.

GEZOND ONTBIJT
Zondag 28 november
9.30 - 11.30 uur
Een gezellig én gezond ontbijt in
de sportzaal van Spes Nostra.
Meer info bij Mw. Pattyn Ann,
050 24 09 95.

INSCHRIJFMOMENT
WATERGEWENNING
EN KLEUTERZWEMMEN
Inschrijfmoment voor de nieuwe
reeks watergewenning & kleuterzwemmen dit ter gelegenheid van
het gezond ontbijt.
Turnzaal Spes Nostra Zedelgem.
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HERNIEUWING KORTINGSKAARTEN 2011
Voor het jaar 2011 kunnen de
kortingskaarten NMBS van de
volwassenen (code 040) en de
vervallen kortingskaarten van de
kinderen vernieuwd worden.
Opgepast: alle ouderkaarten
vervallen op 31/12/2010. Kaarten
met code 039, 042 en 041, die
vervallen op 31/12/2010, moeten
eveneens vernieuwd worden.
Kinderen uit gezinnen met minimum drie kinderen en geboren in
1986 en later hebben recht op een
kortingskaart. Voor kinderen
geboren voor 1993 is een kinderbijslag- of studieattest vereist.
Voor alle info over welke kaarten
moeten vervangen worden kan je
terecht bij de verantw., zie pagina
2. Ieder gezin dat lid is en (minimum) 3 kinderen telt of gehad
heeft, kan kaarten aanvragen.
Gelieve uw identiteitskaart en uw
trouwboekje of en attest van de
gemeente met de samenstelling
van het gezin mee te brengen alsook uw lidkaart 2010 (dit is niet de
spaarkaart!) van de Gezinsbond.
• Als alle kinderen nog thuis
wonen: breng een gezinssamenstelling attest mee.
• Als er kinderen van 18 jaar of
ouder zijn die nog school lopen:
breng hun school/kinderbijslagfonds attest mee.
• Als er geen drie kinderen meer
op het thuisadres wonen:
• breng uw trouwboekje mee
• download het formulier op
www.gezinsbond.be: rubriek 'die
je helpt besparen' / 'kortingskaarten'
• laat het wettigen bij de
bevolkingsdienst
• Ouders zonder inwonende
kinderen, brengen hun oude
kaarten mee op de zitdag om
hun 5-jarenkaart te vernieuwen.
Sommige afdelingen organiseren
speciale zitdagen:

ASSEBROEK
Zitdagen:
P. C. Sparrenhof (zij-ingang), Dries
• vrijdag 19 november 2010
van 19.00 tot 21.00 uur
• woensdag 24 november 2010
van 19.00 tot 21.00 uur
• vrijdag 26 november 2010
van 19.00 tot 21.00 uur
Voor info:
Greta Vanzieleghem, 050 35 68 04.

BEERNEM
Vrijdag 19 november in O.C. 'De
Kleine Beer' van 16.15 tot 21.00 uur.
Kostpijs € 6,00 per gezin (niet per
kaart!). kris.vandeghinste@gmail.com
of 050 78 12 03.

BRUGGE
• woensdag 20 oktober tot zaterdag
27 november | 10.00 tot 12.00 uur.
• zaterdag 20 en 27 november 2010
van 10.00 tot 12.00 uur
bij Naeyaert Ludo, Leopold II- laan
20, 8000 Brugge, 050 34 54 85
Bijdrage: vernieuwing + opsturen :
€ 6,60 per aanvraag.
Dit jaar kan de vernieuwing van de
spoorwegkaarten ook gebeuren via
het internet en de betaling via de
bank. Alle gegevens worden opgestuurd naar volgend e-mailadres :
ludonaeyaert@skynet.be en de
betalingen gebeuren op:
035-22539472-91 van Naeyaert Ludo.

OEDELEM
Elke dag voor 10.00 uur ‘s morgens
en na 18.30 uur 's avonds en op
zaterdagvoormiddag. Alle info bij
Maurice Tant, Den Akker 8,
050 78 99 86.

tussen 19.00 en 21.00 uur op 0495
32 52 16) naar de kaartverantwoordelijke om de nieuwe kaart
aan te vragen. Het maakloon van
€ 7,00 per gezin (incl. € 1,00 verzendingskosten), kan overgeschreven worden op 979-6280319-59
met vermelding van uw naam en
lidnummer bij de Gezinsbond.
Deze ouders zijn uiteraard ook
welkom op de zitdag zoals hierboven vermeld.

SINT-KRUIS
• Vanaf 1 tot 17 november elke
avond van 17.00 tot 22.00 uur.
• Op zaterdag 6 en 13 november
van 9.00 tot 12.00 uur.
• Andere data af te spreken na
telefonisch contact, 050 35 55 99.
Ik kom (als het niet anders kan)
eventueel ter plaatse.
• Bij Johan Cherlet, Brieversweg
328, 8310 Sint-Kruis-Brugge
• € 6,00 per aanvraag = per gezin;
niet per kaart
Gelieve deze data en uren te
respecteren, zodat de hernieuwing
vlot verloopt.

SINT-MICHIELS

Zondagen 21 en 28 november, tussen
10.00 en 12.00 uur. Kostprijs per
gezin € 6,50 postzegel inbegrepen.
Bij Poelman Marnix, Oedelemse
Steenweg 38, Sijsele.

• € 6,00 + € 0,60 voor thuisbezorging.
• Zaterdag 20 november 2010 van
9.00 tot 12.00 uur, CM, Rijselstraat,
Sint-Michiels
• Maandag 22 tot vrijdag 26 november
2010 van 16.00 tot 20.00 uur, Veeweide 87, Sint-Michiels, 050 39 60 31

SINT-ANDRIES

SNELLEGEM/VARSENARE

• Alle gezinnen met kinderen kunnen
het ingevulde formulier, samen
met € 7,00 per gezin (incl. € 1,00
verzendingskosten) en de attesten
van de 18-plussers vóór 1 december
2010 deponeren in de brievenbus
van de kaartverantwoordelijke,
Eikvarenstraat 10 te Sint-Andries.
Gelieve zoveel als mogelijk van
deze werkwijze gebruik te maken.
Wie liever met een overschrijving
wil betalen kan dit doen op 9796280319-59 met vermelding van
uw naam en lidnummer.
• Zitdag: De leden die niet over een
computer beschikken kunnen hun
aanvraag doen op zondag 12
december 2010 vanaf 10.30 tot
12.30 uur tijdens de zitdag die
doorgaat in het P.C. Sint-Willibrord,
K.K. Theodoorstraat (naast de kerk).
• Voor de ouders zonder kinderen
ten laste die in het bezit zijn van
een vijfjaarkaart met code 040 die
geldig is tot 31/12/2010, volstaat
een telefoontje (iedere maandag

Zaterdag 20 november van 9.00 tot
12.00 uur bij Gilbert Dendooven,
Gistelsesteenweg 132 en op hetzelfde adres kan je als lid van de
Gezinsbond terecht voor GO-passen,
Rail-passen, GSM-kaarten. Hiervoor
krijg je een korting van 5% op de
gezinsspaarkaart. Ook bioscoopcheques met korting op de gezinsspaarkaart zijn daar te verkrijgen.

SIJSELE

Komt uw afdeling niet voor in de
lijst hierboven dan verwijzen we
graag naar pagina 2.
Alle info en het formulier via
www. gezinsbond.be: rubriek 'die
je helpt besparen'/'kortingskaarten'
of kortingskaarten@gezinsbond.be.
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LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be
We laten je graag met het hele gezin
genieten van ‘lidkaart-meer-waard’
acties. Alle details over deze acties,
aanvullingen of wijzigingen lees je
in De Bond of 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.

aanpast aan je individueel trainingsschema. Onze kinesisten coachen
je vooruitgang en corrigeren waar
nodig. Na korte tijd zal je versteld
staan van de bereikte resultaten!

APASSIONATA:
‘IN HET LICHT
VAN DE STERREN’

BABAR EN DE MIDDAGHEKS
Kijk- en luisterverhaal vol muziek
door Artis Dulcedo
Zaterdag 18 december | 15 en 20u
Zondag 19 december | 15u
Cultuurfabriek van Sijsele
O.l.v. Steven Decraene vertolkt Artis
Dulcedo het verhaal van de kleine
olifant Babar, een compositie van
Francis Poulenc, en het verhaal van
De Middagheks, naar de Tsjechische
componist Antonín Dvorák. Aan de
hand van tekeningen, grappige
personages en wondermooie muziek,
komen deze verhalen tot leven.
Kom en ontdek het verhaal van
Babar en De Middagheks met het
hele gezin!
Speciaal voor leden van de Gezinsbond (op vertoon van uw lidkaart):
voor elke betalende ouder (v.v.k.
€ 10,00, a.d.d. € 12,00) beleeft één
kind t.e.m. 12 jaar het concert
helemaal gratis. Elk bijkomend kind
betaalt slechts € 5,00.
Info en tickets:
Veerle Depypere, 0474 84 07 33 of
veerle.depypere@telenet.be.
Aanbod enkel op bovenvermelde
data.

INFO
CERCLE BRUGGE
• zaterdag 06 november :
20.00 uur: Cercle - AA Gent
• zondag 26 december:
20.00 uur: Cercle – Standard
• zaterdag 05 maart
20.00 uur: Cercle - Genk

Zaterdag 8 en zondag 9 januari 2011
Lotto Arena | Antwerpen
De show vertelt het verhaal van het
meisje Leyla dat het stof van een
neergevallen ster opraapt en dat in
haar geluksbrenger, een gouden
amulet, wegbergt. Duistere figuren
proberen het sterrenstof te stelen,
maar dat is buiten de knappe ruiter
Pedro gerekend. Hij zorgt ervoor dat
de avonturen van Leyla goed aflopen.
Leden van de Gezinsbond krijgen
€ 10,00 spaarkaartkorting op alle
tickets voor volwassenen. Kinderen
tot en met 13 jaar krijgen (bovenop
de reguliere 50%- kinderkorting)
€ 2,00 spaarkaartkorting per ticket.
De korting wordt op de dag van het
evenement zelf aan de Gezinsbondstand op je gezinsspaarkaart
geplaatst. Tickets kan je bestellen
via teleticketservice .

EXTRA BEWEGEN
EN EXTRA KORTING
Fit’s Cool, de weg naar
een betere gezondheid
Bewegen om gezond te blijven.
Daar komt het op aan. Maar is je
conditie nog zo goed als vroeger?
Sleur je enkele kilootjes teveel mee?
Zit je niet meer goed in je vel? Of
weet je gewoon niet meer hoe je
de draad van vroeger terug kan
opnemen? Dan wordt het misschien
eens tijd om de zetel uit te komen.
Fit’s Cool is het antwoord.
Wat is Fit’s Cool?
Fit’s Cool brengt je lichaamsconditie
terug op peil. Een gespecialiseerd
en enthousiast team van kinesitherapeuten en sportdeskundigen
staat voor je klaar. Conditie opbouwen is maatwerk. Wij stellen een
fitheidsprogramma voor je op dat
beantwoordt aan je persoonlijke
doelstellingen. Hierbij kan je
gebruik maken van onze ultramoderne fitnessapparatuur. Je
krijgt een persoonlijke Fit’s
Coolpass waarmee elk toestel zich

€ 25,00 spaarkaartkorting
op abonnement
Afhankelijk van de locatie kost een
jaarabonnement (12 maanden) tussen
de € 400 en € 465. Leden van de
Gezinsbond krijgen € 25 korting op
de gezinsspaarkaart.
De vestigingsplaats van Fit’s Cool in
uw regio is:
KTA Brugge - Rijselstraat 7 - 8200
St. Michiels - 0476 85 90 47
Meer informatie over Fit’s Cool vind
je op www.fitscool.be
Info vind je ook op www.gezinsspaarkaart.be.
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
Recente ontwikkelingen nopens de verblijfsregeling
van de kinderen en nopens het onderhoudsgeld
wanneer de ouders niet samenleven
Inleiding
De huidige gezinssituaties gelijken niet meer op het zgn.
“model” zoals geponeerd door de wetgever in 1804 in
het Burgerlijk Wetboek (Napoleon), zijnde de basis voor
afstamming, erfrecht, edm. Het huwelijk en het gezin is
heden niet meer de exclusieve basis voor de vaststelling
van de afstamming, het erfrecht, het vermogen, edm..
Het gezin kan een andere vorm aannemen wanneer er –
na scheiding- nieuwe relaties gevormd worden en er
telkens nieuwe partijen bij betrokken worden (nieuwe
gezamenlijke kinderen, kinderen vorige relatie partner,
edm). Deze situaties geven vaak praktische/juridische
problemen omdat er net
personen bij betrokken
worden, die andere
gedachten/ mentaliteit
hebben. De wetgever
vangt geleidelijk deze problemen op door nieuwe
wetgevingen. Ik bespreek
er twee.
Nieuwe Wetten
Wanneer de ouders van
een kind niet samenleven,
dienen er verschillende
maatregelen getroffen te
worden met betrekking tot
de persoon (en de goederen) van de gemeenschappelijke kinderen.
De wet van 18 juli 2006
poneert het principe dat
een kind van wie de ouders
niet meer samenleven,
evenveel tijd bij elke ouder
kan doorbrengen.
De wet van 19 maart 2010
ter bevordering van een
“objectieve” berekening
van de door de ouders te
betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen,
trad op 1 augustus 2010 in
werking.

Toepassingen
De wet nopens de verblijfsregeling, waarbij het principe
van een ‘gelijkmatig verblijf’ bij de ouders geponeerd
wordt, kent een verregaande toepassing in de praktijk.
Immers, wanneer één van de ouders deze vraag stelt
aan de bevoegde Rechter (in de volksmond een week week regeling), kan daar slechts op een gemotiveerde
wijze door de Rechter van afgeweken worden (vb.
grote afstand tussen beide ouders, incest, geweld, edm).
Het belang van het kind staat voorop en de Rechter
gaat ook niet zomaar in op de grillen van het kind
(vaak ingegeven door een ouder).

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...

Deze regeling is eigenlijk
een verlengde van de regel
inzake gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk
gezag (belangrijkste beslissingen in het leven van
een kind : school, religie,
edm) die zonder een concrete gedeelde verblijfsregeling in concreto
meestal dode letter bleef.
De wet nopens de begroting
van de onderhoudsbijdrage
is recent, doch zal in de
praktijk een enorme weerslag hebben. Immers, de
grote discussiepunten
nopens hoegrootheid zijn
van de baan door ‘objectieve’ parameters in te
lassen (gans het vermogen,
niet enkel inkomen; specificatie buitengewone
kosten, edm). Uiteraard
dient dit vraagstuk gekoppeld te worden aan de
concrete verblijfsregeling
die afgesproken/ bepaald
wordt.

Besluit
Het is van uitermate
De sociaal-juridische dienst Brussel
belang, dat u zoals bij elke
is te bereiken op 02 507 88 66
overeenkomst dat u sluit
Deze wetten zijn nog
eerst juridisch advies
relatief jong, doch kennen
inwint, zodat u niet voor
reeds een ruime draagwijdte in de praktijk.
voldongen feiten zou staan nadien. Immers, de regelingen hebben gevolgen die zich ver uitstrekken in uw
Principe
privéleven, die – als de ouders niet meer samenleven –
Beide wetten pogen het hoofd te bieden aan complexe
op zichzelf niet evident zijn. Goede afspraken maken
maatschappelijke gezinssituaties die heden meer en
goede vrienden, ook tussen ex-partners in het belang
meer realiteit zijn. De wetten hebben als voornaamste
van hun kinderen.
doelstelling : het zgn. “responsabiliseren” van beide
Mieke Listhaeghe
(biologische - juridische) ouders bij het bepalen van de
Advocaat (www.mieke-listhaeghe.be)
verblijfsregeling van de kinderen en bij het bepalen van
Sociaal - Juridische Dienst Gezinsbond Gewest Brugge
de hoegrootheid van de onderhoudsbijdrage.

basisscholen
sint-lodewijks
college

christus-koning
gerard davidstraat 6 en 57
kard. mercierstraat 56
pim pam poen
 050 31 16 39
sint-andries
zandstraat 69
jan breydellaan 56
lenteweelde
050 31 63 22
doornstraat 3
050 40 68 77
gistelse steenweg 440
knotwilgenlaan 24
blijmare
050 40 68 90
sint-michiels
koningin astridlaan 4
immaculata
050 40 45 07
spoorwegstraat 250
050 39 45 93

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

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

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

Gezocht: logeergezin
Zorg dragen voor iemand met een beperking
bij jou thuis, af en toe, een weekend of
een week in de vakantieperiode.
Iets voor jou?
Neem contact op met Pleegzorg
West-Vlaanderen voor meer info.
Pleegzorg West-Vlaanderen
Hoogstraat 98, bus 1 - 8800 Rumbeke
Tel. 051 200 222 of mail naar: info@pleegzorgwestvlaanderen.be
www.pleegzorgwestvlaanderen.be

