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Deze bondsklapper wordt verdeeld
over alle afdelingen van het gewest Brugge
Assebroek, Beernem, Brugge, Hertsberge, Koolkerke, Loppem,
Moerkerke-Damme, Oedelem, Oostkamp, Sijsele, Sint-Andries, Sint-Joris,
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De Blauwe Toren
Monnikenwerve 171
8000 Brugge
T 050 31 68 00
OPEN: 9u-12.30u
en 13.30u-18u
Zaterdag: 9.30u-12u

Vital
Ook voor
losse steunzolen !

Brugge
Braambergstraat 34
8000 Brugge
T 050 34 34 23
OPEN: 9.30u-13u
en 14u-18u
Zaterdag: 9.30u-12.30u
en 14u-18u
Gratis parkeren in ‘t Pandreitje

Gezinsspaarkaart

Finn Comfort

Ook voor
losse steunzolen !
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VOORWOORD
In mei maken we definitief komaf met de koude winter en het soms wat mistroostige
voorjaar, al kunnen we dit jaar niet mopperen over het voorjaar dat we meemaken.
Vanaf mei nemen we ons voor maximaal te genieten van de natuur, willen we actief bezig
zijn, maken we volop plannen voor de komende zomermaanden.
De maand mei is ook een maand van feesten. Tijdens de maand mei zetten we o.a. alle
mama's in het zonnetje. Mama's zijn de hoekstenen binnen onze gezinnen, van eender
welke samenstelling ook. Feesten doen we ook rond onze kinderen. Er zijn de verschillende
communiefeesten, lentefeesten, etc.
Het is belangrijk dat we voor dit feesten de nodige tijd en ruimte vrijmaken. Het is even
ontsnappen uit de dagelijkse routine, het is even tijd maken voor elkaar, voor het ganse
gezin, in een ontspannende sfeer en dit in het bijzijn van vrienden en familie.
Actief bezig zijn, plannen maken en concreet uitvoeren, feesten, ontspannen en dit op
maat van iedereen: dit staat allemaal centraal in het opzet van onze vele activiteiten die
wij u in deze Bondsklapper willen voorstellen.
Deze activiteiten zijn met veel zorg en energie door onze vele vrijwilligers uitgetekend.
Uw aanwezigheid op deze activiteiten betekent dan ook een warme steun voor het vele
vrijwilligerswerk dat hieraan is besteed. Een mooiere beloning kan een vrijwilliger zich,
ook in het Europees Jaar van de Vrijwilliger niet wensen.
Bekijk ook alvast de vele leuke tips, achteraan deze Bondsklapper, waarbij de lidkaart heel
wat meer waard kan zijn!

Veel leesplezier.
Met een 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

Bezoek ook www.gezinsbondgewestbrugge.be
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WIE IS WIE BINNEN MIJN LOKALE AFDELING
VAN DE GEZINSBOND ?
AFDELING

VOORZITTER

LEDENDIENST

ASSEBROEK
8310

Yola Barbez
Garenmarkt 10/29, 8000 Brugge
050 35 49 14

De Smet-Meulemeester
Jagerspad 13
050 35 92 69

BEERNEM
8730

BRUGGE
8000

HERTSBERGE
8020

Marc De Spiegelaere
Wingensestraat 16
050 27 99 15

KOOLKERKE
8000

Sylvie Vanden Cantoore

LOPPEM
8210

SECRETARIS
(ADMINISTRATIE)
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

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

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

Regine Wyseure
Karel de Stoutelaan 63
050 31 12 81
herionta@skynet.be

Greet Laporte
Biddersstraat 28
0485 08 16 92
greet_laporte@hotmail.com

Linda De Deyne
Blauwhuisstraat 1
050 27 96 35

Stefanie Costenoble
Proostdijstraat 68
050 27 68 33

KINDEROPPAS

GSM/NMBS-PASSEN
+ BIOSCOOPCHEQUES
Huyghe
Mispelaar 11
050 35 68 04

KORTINGSKAART
GROOT GEZIN
Huyghe
Mispelaar 11
050 35 68 04

Eva Verbaeys
Stationsplein 9
050 55 11 18

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

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

L. De Clercq
Proostdijstraat 131
050 27 98 83

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

Julia De Bruyn
Brugsesteenweg 78
050 67 77 14

Anne Van Hoorenbeeck

Piet Tanghe
H. Blommelaan 17
050 82 38 79

Marleen Sierens
Eninkstraat 24
050 82 51 30

Eddy De Wispelaere
Buskinslaan 2
050 82 54 43

Karen Vandebuerie
Ieperweg 32
0493 58 98 99
karen.vandebuerie@telenet.be

Marleen Sierens
Eninkstraat 24
050 82 51 30

André Verhelst
Natiënlaan 14
050 50 12 55

H. Van Dousselaere-Denaeghel
Weststraat 41
050 50 06 34

H. Van Dousselaere-Denaeghel
Weststraat 41
050 50 06 34

Martine Dewitte-Jacxsens
Hoornstraat 48
050 50 09 46
martine.jacxsens@gmail.com

Chris Caus
Van Praetstraat 5
050 50 11 55

OEDELEM
8730

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

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

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

Ann Vandenbusche
Beernemstraat 59a
050 79 03 62

Christine Tallir
Zandgrachtstraat 21
050 78 09 32

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

OOSTKAMP
8020

Ludo Dekimpe

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

MOERKERKE
DAMME

SIJSELE
8340

Bieke Verduyn
Cécile Verhenne-Van Deynse
Arteveldestraat 14
Walbrugstraat 1a
0476 61 01 62
050 82 55 80
ludo.dekimpe@telenet.be gezinsbond.oostkamp@advalvas.be cecile.vandeynse@telenet.be

Johan Matthys
Van Hammelaan 6
050 82 22 33
Rita Lameire
Nieuwdorpstraat 34
050 50 04 84

Rony Sarazijn
Burg. Capellelaan 20
050 35 70 75

A. Van Acker
Dorpsstraat 56
050 35 55 64

Marnix 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

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

Gilbert Dendooven
Gistelsesteenweg 132
050 38 61 02

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

Katrien Allemeersch
050 30 09 39
katrien.keppie@pandora.be

Gilbert Dendooven
Gistelsesteenweg 132
050 38 61 02

Gilbert Dendooven
Gistelsesteenweg 132
050 38 61 02

Geert Boone
Doornstraat 64
050 39 31 01

Joelle De Daniloff
Uytdreve 58
0475 86 36 28
jdedaniloff@hotmail.com
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

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

Linda Van Steenberghe
Schaakstraat 17
050 37 31 97
Caroline Linskens
Het Brembos 4
050 38 37 71

Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53

Martin Vlamynck
Beekstraat 45
050 27 98 29

Martin Vlamynck
Beekstraat 45
050 27 98 29

Ronny Meulemeester
Brugsestraat 178
050 20 87 77

Karien Desloovere
Fazantenlaan 40
050 20 84 60

Hilde Declerck
Berkenhagestraat 66
050 24 03 97

SINT-ANDRIES
8200

SINT-MICHIELS
8200
WAARDAMME
8020
ZEDELGEM
8210

Ouderengezelschapsdienst
Gewestelijk secretariaat

Nancy Brandt
An Schalembier
Zandstraat 133
Olympialaan 17
050 32 32 23
050 38 91 09
nancy.brandt@telenet.be
Ide-Decoessemaecker
Paul Bruggeman
Kauter 13
Galgeveld 39
050 67 93 45
050 79 13 78
elki19@hotmail.com
Romina Cordonnier
Patricia Mellaerts
Sint-Annarei 15/bus 7
Moerkerksestw. 251
0496 29 19 31
050 35 08 20
Nancy Brandt
Rita Decloedt
Zandstraat 133
Veeweide 87
050 32 32 23
050 39 60 31
nancy.brandt@telenet.be
Griet De Ketelaere
Sofie verhelst
Olieslagerijstraat 17
Zuidstraat
0474 55 84 42
050 27 92 53
koenengriet@skynet.be
Couwelier-Dupont
POINT Leen’s underwear
Dr. Adriaenstraat 53
Snellegemstraat 12
050 20 82 21(d)•050 24 11 65(n)
050 24 10 27

• 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
• Eddy De Wispelaere, Buskinslaan 2, Loppem, 050 82 54 43

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
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GEZINSHAPPENING NATUUR IN MIJ
DAG VAN HET PARK
Zondag 29 mei 2011
vanaf 13.30 uur

Dit jaar vormt het domein Groenhove te Torhout
het pittoreske decor. In de speelweide met zicht
op een prachtig hooiland vol margrieten en orchideeën trekken we onze grote tent op voor tal van
activiteiten. Neem zeker deel aan de geanimeerde
wandeling van de Houtlandse Milieuvereniging en
dien je deelnamekaart in aan onze stand. Rond
17.30 uur trekken we de winnaars. Zes personen
winnen een waardebon van 50 euro voor hoeveproducten.

Standen
• Verkoop van vlinderplanten (Loca Labora)
• Fladder-iepen (Bosgroep Houtland)
• Vogelopvangcentrum Bulskampveld
Randanimatie
• InseXXXX (JONNA straattheater)
Invasie van vleermuizen. De vlinder en de bij
strijden om de mooiste bloem. De vlieg die zich
tegoed doet aan de siroop. Spinnen die wachten
op een lekker hapje. Paringsdans, verliefdheid,
huwelijk van insecten. Maar ook steltlopende,
skatende, zingende dansende en vuurspuwende
insecten.
• Schminkstand
• Springkasteel
• Oude volksspelen
• Doorlopend life muziek door de groep
‘Overigens’
• Bar (Gezinsbond) en hoeve-ijs (’t Soetewey)

Groenhove in de kijker
Groenhove heeft een oppervlakte van 100 ha waarvan 13 ha opengesteld als wandelgebied. Het
domein is geliefd bij elk gezin: de kids leven zich
uit in de speeltuin en het speelbos en de verharde
wandelpaden vormen de basis voor aangename
wandeling. Op deze speciale dag zorgt het
Regionaal Landschap Houtland voor een namiddagvullend programma voor jong en oud:

PROGRAMMA

Als afsluiter van de dag (17.30u) maken we de
zes winnaars van een bon voor hoeveproducten
t.w.v. € 50 bekend.

‘Fladder’activiteiten
• Doorlopend geanimeerde, begeleide wandelingen. Diverse figuranten brengen het domein
Groenhove tot leven. (Houtlandse
Milieuvereniging)
• Uitgestippelde fotozoektocht (max. 4 km)
(Pasar)
• Wandeling met gids (1,5 uur)
- 14u00: Bosbeheer in het privédomein van het
Diocesaan Centrum Groenhove (DCG)
- 15u00: Erfgoedwandeling Diocesaan Centrum
Groenhove (stad Torhout)
• Vleermuizen(avonturen)parcours in het bos
• Race tussen wesp, bij, hommel en mens
• Spel: Vlieg er eens in

Nadien lost het VOC Bulskampveld gerevalideerde
vogels.

BEREIKBAARHEID
• Met de wagen: parkeermogelijkheid in de
Bosdreef en de omliggende straten
• Met de fiets: gelegenheidsparking speelweide
Groenhovebos
• Met het openbaar vervoer: Het domein ligt op 3
km van het station van Torhout. Vraag in het
station naar de mogelijkheden voor “Trein +
Fiets”.

INFO
Workshops & demonstraties
• Maken van vliegers
• Hengelaars tonen je hoe te vissen (Lijnvissers Groenhove)
• Natuurfotografie met fototentoonstelling (Vrienden van de Hoge Dijken)
• Imker met insmelten van bijenraten
• Demonstratie composteren met kriebelbeesten (Compostmeesters
Torhout)

Dieter Willems, 050 40 70 21, 0476 53 70 02,
dieter.willems@west-vlaanderen.be
I.s.m. de Gezinsbond en het Regionaal Landschap Houtland.
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G.O.S.A
GEWEST BRUGGE
Groot-ouders-Senioren-Aktie

BEZOEK AAN BELLE EPOQUE
CENTRUM TE BLANKENBERGE
Dinsdag 31 mei | 15.00 uur
Dat in Blankenberge nogal wat art nouveau relicten te bewonderen zijn
is reeds een aantal jaren bekend. Twee jaar geleden kwam daar nog
het Belle Epoque Centrum bij. Men restaureerde en verbouwde drie
belle epoquevilla’s, daterend van 1894 tot een uiterst attractief bezoekerscentrum. Het bezoek aan dit museum met gids duurt ongeveer 1
uur. Aansluitend volgt een verkorte art nouveauwandeling van 1 uur
waarbij we enkele van de mooie panden kunnen bewonderen. We verzamelen om 15 uur aan het VVV-kantoor op het stationsplein. Vooraf
inschrijven bij Mevr. Yola Barbez-Malfroot, 050 35 49 14. Deelname € 3
ter plaatse te betalen. Ter info: trein in Brugge om 14.36u, aankomst in
Blankenberge 13.49u, bus 33 aan station Brugge om 14.13u, aankomst
station Blankenberge 14.44u.

TIENDE EDITIE
"MET BELGERINKEL
NAAR DE WINKEL"
De fietscampagne "Met belgerinkel naar de winkel" is een initiatief
van Bond Beter Leefmilieu, Unizo en CM met de steun van de
Gezinsbond en de Fietsersbond.

In 2011 kan je meefietsen van 7 mei tot 11 juni.
Wie van 7 mei tot 11 juni 2011 boodschappen doet met de fiets, krijgt
in elke deelnemende winkel een stempel op de Belgerinkel-spaarkaart.
Een volle spaarkaart (en een bijdrage van 25 euro) is goed voor een
originele picknickponcho ontworpen door Kaat Tilley. Daarbovenop
kunnen de deelnemers in elke stad of gemeente een mooie Oxfordfiets
winnen.

Doe jij ook mee met "Belgerinkel"?

BEZOEK AAN KRUIDENTUIN
BULSKAMPVELD TE BEERNEM
Donderdag 23 juni | 14.30 uur
De kasteeltuin geeft haar geheimen prijs! De vroegere kasteeltuin
werd meer dan 25 jaar geleden omgevormd tot een kruidentuin met
(inter)nationale faam. Kruidengids Simonne begeleidt de groep langs
allerlei eetbare kruiden en/of medicinale planten. Bij een selectie van
meerdere planten wordt een speciaal verhaal verteld. We proeven een
vijftal hapjes, een kruidenjenever en een theetje. Prijs: € 5 hapjes en
drankjes inbegrepen. We verzamelen om 14.15u aan de ingang van de
kruidentuin. Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op gosagewestbrugge@base.be of 050 35 75 75 voor 1 juni en stort € 5 op rekening: IBAN: BE22 0015 1427 1747 op naam van GOSA Gewest Brugge.

• Haal vanaf zaterdag 7 mei je deelnemerskaart bij één van de deelnemende handelaars. Je herkent hen aan de affiche in de etalage en
je vindt ze ook op de website van Belgerinkel www.belgerinkel.be
• Telkens je met de fiets boodschappen doet bij een deelnemende
winkel, krijg je een stempel op je deelnemerskaart. Met 7 stempels
kan je deelnemen aan de tombola in je gemeente. In elke gemeente
is er een exclusieve Belgerinkel fiets van Oxford te winnen.
• Met een volle deelnemerskaart (7 stempels) kan je ook een unieke
picknickponcho bestellen tegen de prijs van 25 euro.
• Geef daarna je volle deelnemerskaart af. Je deponeert die in de
spaardoos bij een deelnemende handelaar.
• Je kan steeds opnieuw stempels verzamelen voor een volgende
poncho of om je kansen op de Belgerinkel fiets te verhogen.
• Op het einde van de campagne verloot je gemeente een Belgerinkel
fiets op basis van de ingediende deelnemerskaarten.

... en ook de gezinsspaarkaart doet mee!

DAGREIS MET BUS
NAAR IJZENDIJKE NEDERLAND
Donderdag 29 september
Dagreis met bus naar IJzendijke Nederland op donderdag 29 september
2011. Meer in volgende Bondsklapper maar noteer alvast in uw agenda!

De Gezinsspaarkaart riep haar handelaars op om deel te nemen aan
deze campagne. Op de website van belgerinkel staan bij de deelnemende handelaars de Gezinsspaarkaarthandelaars aangeduid met ons
logo. Als lid van de Gezinsbond krijg je bij deze handelaars uiteraard
niet alleen een stempel van Belgerinkel maar ook de korting op de
gezinsspaarkaart. Dus een dubbele reden om naar deze handelaars te
fietsen. De korting geldt bovendien jaar in jaar uit!

mei | juni | juli • Nr. 134

BONDSKLAPPER

ACTIVITEITEN
I.S.M. DE GEZINSBOND
DEMENTIEVRIENDELIJK BRUGGE
Stad Brugge wil dementievriendelijk worden en daartoe roept ze de
bevolking op om vriendelijk, geduldig en begripvol open te staan voor,
en om te gaan met, personen met dementie. Een 5-jarenplan met
steun van de “Koning Boudewijn stichting”wil deze problematiek zeer
wijd opentrekken en vraagt dan ook aan: de onderwijs- en verzorgingssector, het cultuur- en verenigingsleven, de sportclubs en ook de horeca
om mee te werken aan dit project.
We hadden een gesprek met de coördinator van de ouderengezelschapsdienst, Rose-Mie De Soete.
Dementie is voor velen nog onbekend, maar komt het ook veel voor?
We krijgen er meer en meer mee te maken. Het komt gelukkig ook
meer onder de aandacht. Er zijn ook heel wat verschillende types
dementie zoals Alzheimer, arteriële dementie , Creutzfeldt-Jakob, e/a
ziekten met een zelfde groot symptoom: VERGETEN.
De bekendste is Alzheimerdementie, wat is dit precies?
Het is een ziekte , geen normale hersenveroudering en de oorzaak is
nog niet helemaal bekend.
Verschillende factoren liggen aan de oorzaak:
- een abnormale werking v/e bepaald eiwit dat de werking v/d neuronen verstoort en vernietigt
- een abnormale ophoping van eiwitfragmenten buiten de cellen
- een bepaald gen en hoge bloeddruk zouden medeverantwoordelijk
kunnen zijn.
Zouden een beschermende rol kunnen spelen:
- niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen zoals aspirine;
- oestrogenen en matig alcoholgebruik.
Hoe begint de ziekte?
Iets vergeten doen we allemaal wel eens, dit ten gevolge van stress,
vermoeidheid, te weinig aandacht. Mensen met een beginnende
dementie vergeten veel meer en meer, vooral de recente gebeurtenissen.
Waar liggen mijn sleutels, mijn geldbeugel, het gas vergeten dicht te
draaien of net andersom het gas opendraaien maar geen vuur aansteken enz.

In het begin gebruiken ze strategieën om dit te verdringen want de
persoon beseft heel goed dat er iets
mis is. In het 2de stadium vergeet
men afspraken, raakt men gedesoriënteerd in tijd, verwart men data
en dagen enz. Het wordt moeilijk
Rose-Mie De Soete,
om nieuwe informatie op te slaan.
coördinator ouderen
Het korte termijn geheugen wordt
gezelschapsdienst Brugge
aangetast.
In een 3de stadium wordt ook het
lange termijn geheugen aangetast, er ontstaan ook oriëntatieproblemen, men raakt letterlijk het noorden kwijt, taal en schrijfproblemen,
tellen, rekenen en in gewikkelde handelingen zoals eten bereiden lukken niet meer. Gedragsstoornissen als angst, lusteloosheid en afnemende interesse… Persoonlijkheidsstoornissen zoals prikkelbaarheid,
agressie verbaal of fysiek…
Hoe reageer je het best op iemand met dementie?
Blijf zelf rustig, heb respect voor de persoon hij zal waarschijnlijk wantrouwig zijn, probeer hem te kalmeren zonder opdringerig te zijn.
Spreek rustig en duidelijk, gebruik korte zinnen. Neem agressie nooit
persoonlijk op, zoek eventueel hulp in de omgeving. Zeg niet: ik ga je
helpen, maar KAN ik helpen, MAG ik … hou er rekening mee dat hij
angstig en/of wantrouwig kan zijn.
Tot hier een korte schets wat de ziekte met een persoon kan doen.
Graag geef ik u nog enkele adressen waar u terecht kunt voor meer
informatie:
• Vlaamse Alzheimer liga, Stationstraat 60-62, 2300 Turnhout
gratis tel.0800 15 225, www.alzheimer.be
• Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge

1000ste KINDEROPPASPRESTATIE
AFDELING OOSTKAMP!
In december 2010 hebben we voor de eerste keer de grens van meer dan 1000 prestaties
bereikt. Met de afdeling hebben we dan ook beslist om het gezin waar de 1000 opdracht
doorging eens in de bloemmetjes te zetten. Het gezin was de familie Willekens. Heb jij
ook nood aan een avondje uit of ben jij een persoon die graag wat bijverdient met te
babysitten dan kan je altijd contact opnemen met de kinderoppasverantwoordelijke
Mevr. Jessica Duyck 050 27 54 47 of duyckjessica@skynet.be
Op de foto staan: bovenste rij van links naar rechts:
Cécile Vandeynse, Mr. Willekens, Mevr. Willekens, Ludo Dekimpe, Annemie Dedoelder.
Onderaan van links naar rechts: Arthur, Thomas, Jessica Duyck.
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KALENDER
DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

01/05/2011

Gezinsfietstocht

Snellegem

04/05/2011

Kookdemonstratie met Fair Trade producten

Oostkamp

05/05/2011

Yoga

Assebroek

05/05/2011

Tai Chi

Assebroek

05/05/2011

De impact van milieuvervuiling op onze gezondheid

Beernem

10/05/2011

Senioren op stap naar Wostyn

Sint-Michiels

12/05/2011

workshop kartonnage

Sint-Andries

13/05/2011

Geleide wandeling Brugge

Snellegem

13/05/2011 - 18/08/2011

Zomerse Fietstochten

Sint-Kruis

15/05/2011

Orchideeënwandeling

Sint-Michiels

22/05/2011

Voorjaars tweedehandsbeurs

Sint-Kruis

26/05/2011

Apple- avond

Varsenare

31/05/2011

Bezoek aan Belle Epoque Centrum te Blankenberge

GOSA

08/06/2011

Een geslaagde foto van jouw kind

Sint-Andries

22/06/2011

Over weten en vergeten: informatie-avond over dementie in samenwerking
met dienstencentrum Mirte.

Beernem

23/06/2011

Bezoek aan kruidentuin Bulskampveld te Beernem

GOSA

29/09/2011

Dagreis met bus naar IJzendijke Nederland

GOSA

Doorlopende activiteiten
04/05/2011 - 28/12/2011

Petanque

Assebroek

06/05/2011 - 10/06/2011

Initatie Nordic wandelen

Sint-Kruis

09/05/2011 - 27/06/2011

Tai chi Chuan 1

Varsenare

09/05/2011 - 27/05/2011

Tai Chi Chuan 2

Varsenare

12/05/2011 - 14/06/2011

Nieuwe reeks "Start to Run" voor mannen

Varsenare

10/09/2010 - 10/09/2011

Jeugddansen

Loppem

01/01/2011 - 31/12/2011

Jaarprogramma

Snellegem

01/01/2011 - 31/12/2011

Yoga

Snellegem

26/02/2011 - 28/05/2011

Kleuterzwemmen

Brugge

26/04/2011 - 28/06/2011

Dru-yoga 'bewust- ZIJN'

Varsenare
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NIEUWS
VAN DE
AFDELINGEN
AFDELING
ASSEBROEK
PETANQUE

AFDELING
BEERNEM

beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be

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

YOGA
Elke donderdag is er ontspanningsyoga. In
september starten we met 4 kennismakingslessen ontspanningsyoga voor beginners om
18.30 tot 19.45 uur. Voor de gevorderden
start een nieuwe reeks om 20 uur. Deze gaan
door in het P.C. Sparrenhof (zij-ingang) Dries,
Assebroek. Iedereen welkom. Inlichtingen en
inschrijvingen bij mevr. De Clerck-Vantorre,
050 36 23 46.

TAI CHI
Elke donderdagavond is er Tai Chi in OC
Rustenhove Wantestraat 151 Assebroek.
Belangstelling? Info bij Georges Verlinde,
050 35 75 75 of georges.verlinde@base.be

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
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.

ATTENTIE BIJ 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.
Hoirelbeke-Bossuyt, 050 35 36 16.

DE IMPACT
VAN MILIEUVERVUILING
OP ONZE GEZONDHEID
• donderdag 5 mei | 20.00 uur •
Zijn de talrijke kankergevallen louter toeval?
Moeten we kanker beschouwen als een
beschavingsziekte? Heeft het te maken met
onze manier van leven. Is er erfelijkheid
mee gemoeid? En, is ons voedsel echt wel
zo veilig als men ons doet geloven? Prof. Dr.
Nicolas Van Larebeke, specialist kankerpreventie aan de Universiteit van Gent en
woordvoerder van het Steunpunt Milieu en
Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap
geeft uitleg bij de vaak schokkende resultaten
van zijn onderzoeken en vooral zijn uitspraken
rond kankers en de ontwikkelingskansen van
kinderen zullen zeker tot nadenken stemmen.
Na zijn uiteenzetting zal de professor ruim
tijd uittrekken voor het beantwoorden van
vragen. OC De Kleine Beer, Marichalstraat,
8730 Beernem. Inkom leden € 2, niet-leden
€ 3. Info en reservatie, indien je een voorbehouden plaatsje wenst, bij Myriam Goethals
op 050 78 12 18. I.s.m. Cras, Davidsfonds,
Natuurpunt, Velt en de Gezinsbond.

MET BELGERINKEL
NAAR DE WINKEL.
BEERNEM FIETST
OPNIEUW MEE IN 2011!
• zaterdag 7 mei tot zaterdag 11 juni •
We sporen iedereen in onze gemeente een
maand lang aan om zijn boodschappen
zoveel mogelijk met de fiets te halen. Dat is
niet alleen goed voor het milieu, maar ook
voor je gezondheid en je portemonnee.
Je inspanningen worden bovendien ook nog
eens beloond met prachtige prijzen in de
tombola en een originele picknickponcho
waarvoor je kan sparen. Een volle spaarkaart

is goed voor een originele Belgerinkelpicknickponcho (mits een kleine oplage).
Waterdicht van buiten om te schuilen als het
regent, zacht van binnen om gezellig te
pauzeren tijdens een fietstocht. En ook dit
jaar gaan we voor een uniek en stijlvol
ontwerp van bekende modeontwerpster en
kunstenares Kaat Tilley!
Daarbovenop valt er in Beernem een originele
Belgerinkelfiets en vele andere mooie prijzen
te winnen met de tombola. En om je extra te
motiveren, gaan we nog een stap verder.
Want wie meedoet, maakt ook kans op een
romantisch fietsweekend in de hoofdstad van
de liefde: Parijs. Deponeer je volle spaarkaart
in de spaardoos bij één van de deelnemende
handelaars.

OVER WETEN EN VERGETEN:
informatie-avond over dementie
in samenwerking met
dienstencentrum Mirte.
• woensdag 22 juni | 20.00 uur •
Je hebt het vast zelf al meegemaakt: “wat
gingen we nu weer gaan doen? Waar heb ik
mijn portefeuille nu weer gelegd? Oei, was
die afspraak vandaag? Dit alles kenmerkt
een gewone vergeetachtigheid ... Maar wat
is nu het verschil met een dementie? Wat
zijn de kenmerken? Hoe verloopt die ziekte?
Hoe ga je ermee om? Ann Vandaele, verpleegkundige en psycho-sociaal begeleidster
bij Woon- en zorgcentrum Mariawende zal
ons uitgebreid laten delen in al haar kennis
over dementie. Er wordt ook zeker tijd vrij
gemaakt voor het beantwoorden van al uw
vragen en het meegeven van zeer praktische
tips. Deze info-avond zal doorgaan in
Dienstencentrum Mirte, Rollebaanstraat 6 te
8730 Beernem. Deelname is gratis.
Meer info bij Myriam Goethals 050 78 12 18.
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

AFDELING
BRUGGE

AFDELING
KOOLKERKE

VOORDRACHT
IK HEB DE ZIEKTE
VAN ALZHEIMER EN
IK ZOEK BONDGENOTEN

Vol enthousiasme zijn een nieuwe ploeg
bestuursleden van start gegaan met het
opzetten van een werking binnen de afdeling
Koolkerke. Wie graag meewerkt binnen het
bestuur of ideeën heeft voor activiteiten kan
contact opnemen met de nieuwe secretaris:
Anne Van Horenbeeck, Zagersweg 39, 8000
Brugge, 050 67 64 38 of anne.van.hoorenbeeck@telenet.be
Onze eerste activiteit is het weekend van
Koolkerke-kermis. Je bent van harte welkom
vanwege Petra Jonckheere, Herman Van Parys,
Anne Van Horenbeeck, Ilse Parmentier,
Kathleen Marechal, Julia De Bruyn en
Jeaninne Dekeyzer, Sylvie Vanden Cattoore …

herionta@skynet.be

• woensdag 25 mei 2011 om 20.00 uur •
I.s.m. Foton, DC ’t Reitje en DC Van Volden.
Met deze voordracht willen wij de leefwereld
van personen met dementie dichter bij u brengen.
Plaats: Diensten Centrum 't Reitje
Annuntiatenstraat 34, 8000 Brugge
Inlichtingen en inschrijvingen: 050 33 38 10
Inkom: € 2,00

KLEUTERZWEMMEN
• zaterdag 26 februari
tot zaterdag 28 mei •
• 9.00 uur •
Inschrijven kan via e-mail greet_laporte@hotmail.com of telefonisch bij Greet Laporte via
0485 08 16 92 (’s avonds tussen 18u en 20u)
of via het inschrijvingsformulier op de website
http://www.gezinsbondgewestbrugge.be/zw
emmen Gelieve bij inschrijving naam, voornaam en leeftijd van het kind, adres,telefoonnummer, lidnummer van de Gezinsbond en
rekeningnummer te vermelden. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 19 indien de verzekering nog niet betaald werd in september
2010 of € 15 indien de verzekering wel
betaald werd in september 2010. De inkom
van het zwembad is niet inbegrepen in deze
prijs. Je inschrijving is pas geldig na betaling
van het inschrijvingsgeld. De kinderen moeten ook in het bezit zijn van een badmuts
van de Gezinsbond. Deze kan je ter plaatse
aanschaffen aan € 1,50. In het Interbad te
Sint-Kruis. Het kleuterzwemmen wordt voorbehouden aan leden van de Gezinsbond! De
nieuwe lessenreeks loopt tot 28 mei 2011.

ZATERDAG 25 JUNI
Het bestuur is aanwezig op deze activiteiten.
• 14.OO uur | Warmoesloop
• 16.OO uur | Fast BBQ op het kerkplein
• 18.OO uur | verklede billenkarrenrace
• 20.OO uur | optreden van de Brugse André
Hazes

KINDERDANSEN
• vrijdag 10 september
tot zaterdag 10 september •
• 17.30 tot 18.30 uur •
Elke vrijdag van 17.30 tot 18.30 uur. Een
tweede reeks start op vrijdag 14 januari 2011.
De tweede reeks kost € 30,00 (niet-leden
€ 45,00).
Lesgeefster: Mieke Deruytere.
Plaats: Turnzaal, Maricolenstraat.
Info en inschrijven: Els Derycke, 050 84 08 18.
Gelieve het verschuldigde bedrag te storten
op rekeningnummer: 610-5535500-92 met
de vermelding Gezinsbond Loppem + naam +
reeks kinderdansen.

JEUGDDANSEN
ZONDAG 26 JUNI - Promostand Gezinsbond
Kom langs en maak kennis met de Gezinsbond
en wie weet win je nog een mooie prijs!

AFDELING
LOPPEM
AEROBIC
• maandag 6 september
tot dinsdag 6 september •
• 20.00 uur •
Elke maandag van 20.00 tot 21.00 uur. Een
tweede reeks start op maandag 11 januari
2011. De tweede reeks kost € 30,00 (Nietleden € 45,00).
Lesgeefster: Mieke Deruytere.
Plaats: Turnzaal, Maricolenstraat.
Info en inschrijven: Els Derycke, 050 84 08 18.
Gelieve het verschuldigde bedrag te storten
op rek.nr: 610-5535500-92 met vermelding
Gezinsbond Loppem + naam + reeks aerobic.

DANS VOOR JONGEREN
• vrijdag 10 september
tot zaterdag 10 september •
• 18.30 tot 19.30 uur •
Elke vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur. Een
tweede reeks start op vrijdag 14 januari 2011.
De tweede reeks kost € 30,00 (Niet-leden
€ 45,00).
Lesgeefster: Mieke Deruytere.
Plaats: Turnzaal, Maricolenstraat.
Info en inschrijven: Els Derycke, 050 84 08 18.
Gelieve het verschuldigde bedrag te storten
op rekeningnummer: 610-5535500-92. Met
de vermelding Gezinsbond Loppem + naam +
reeks dans voor jongeren.

• vrijdag 10 september
tot zaterdag 10 september •
• 19.30 tot 20.30 uur •
Elke vrijdag van 19.30 tot 20.30 uur. Een
tweede reeks start op vrijdag 14 januari 2011.
De tweede reeks kost € 30,00 (niet-leden
€ 45,00).
Lesgeefster: Samara Gardeyn.
Plaats: Turnzaal, Maricolenstraat.
Info en inschrijven: Els Derycke, 050 84 08 18.
Gelieve het verschuldigde bedrag te storten
op rekeningnummer: 610-5535500-92 met
de vermelding Gezinsbond Loppem + naam +
reeks jeugddansen.

PLOPSALAND
Plopsaland De Panne is de ideale bestemming
voor een uitstap. Meer dan 40 attracties
bieden plezier voor alle leeftijden! 1001
kriebels voor slechts € 22! Dit kan via de
Gezinsbond Loppem! Kaarten zijn het hele
seizoen geldig.
Plopsaland De Panne praktisch
• Open: vanaf zondag 10 april 2011. Buiten
de schoolvakanties ook open op woensdag
en tijdens het weekend.
• Prijzen: € 29 aan de kassa. € 22,00 via de
Gezinsbond. Kinderen vanaf 85 cm tot 1m: € 8.
Hoe bestellen? Stuur je bestelling naar:
bianca.huys@telenet.be met vermelding van:
aantal kaarten (€ 22 of € 8) naam + adres en
lidnummer. Stort het bedrag + € 1 administratiekosten op 979-1308052-12. Kaarten
worden u onmiddellijk toegestuurd.
Bijkomende inlichtingen:
Bianca Naeyaert-Huys, Torhoutsesteenweg 101,
8210 Loppem, 050 82 77 74 (na 18u)
0475 28 77 75 (na 17u)

AFDELING
OEDELEMOOSTVELD

gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.be
ELEKTRONISCHE
NIEUWSBRIEF
Alle details over activiteiten bij de Gezinsbond
Oedelem-Oostveld en eventuele wijzigingen
zie je op www.gezinsbondoedelem.webs.com
Schrijf je in op de elektronische nieuwsbrief
en u ontvangt regelmatig nieuwtjes van uw
afdeling, voordelen en acties van de
Gezinsbond. Al onze nieuwtjes rechtstreeks
in uw mailbox? Stuur ons een mailtje
(gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com)
met uw gegevens en wij doen de rest!

KINDEROPPASDIENST
Wil je er even tussenuit? Zin in een avondje
uit? Reken dan op de kinderoppasdienst van
de afdeling. Contacteer de verantwoordelijke
(zie pagina 2) en zij zorgen voor een kinderoppas op het afgesproken moment.

AFDELING
SINT-KRUIS

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond8310@gmail.com
INITATIE NORDIC WANDELEN
• vrijdag 6 mei tot vrijdag 10 juni •
• 19.30 uur •
Na het succes van de vorige lessenreeksen,
starten we in de lente opnieuw met een
nieuwe reeks voor beginners (5 lessen).
Locatie: Ryckevelde bos, afspraak op de parking
aan het kasteel.
Data: 6-13-20-27 mei en 10 juni 2011 telkens
van 19.30 tot 21.00 uur.
Prijs: leden betalen € 49,00. Niet-leden
betalen € 59,00. In de prijs is de verzekering
en het gebruik van de stokken inbegrepen.
Deelnemen kan alleen na vooraf inschrijven
via onze site www.gezinsbond.be/sintkruis.
Zie agenda of telefonisch bij Els DepickereDobbelaere op 050 36 18 45. Inschrijving is
pas definitief na betaling op BE68 0012 4825
7634 (Gezinsbond Sint-Kruis) met vermelding
“NORDIC WALKING”.

ZOMERSE FIETSTOCHTEN

AFDELING
OOSTKAMP
KOOKDEMONSTRATIE MET
FAIR TRADE PRODUCTEN
• woensdag 4 mei | 20.00 uur •
U kan kennismaken met Fair Trade producten
uit de Wereldwinkel en leren hoe u ze kan
gebruiken. Nuttige informatie en tips en
heerlijke proevertjes. Deelname in de
onkosten: € 5/persoon. Vooraf inschrijven bij
Marleen Deschaght, 050 84 06 74 of mailen:
marleen.deschaght@skynet.be. Betalen kan
ter plaatse. Iedereen van harte welkom in het
Ontmoetingscentrum de RAAT, Schooldreef 5
in Oostkamp. I.s.m. Pamoya, de werkgroep
Fair Trade Gemeente, de wereldwinkel
't Gezelletje met ondersteuning van de
gemeentelijke Noord-Zuid raad.

• vrijdag 13 mei tot donderdag 18 augustus •
• 19.00 uur •
De zomerse fietstochten gaan terug van start
op vrijdag 13 mei 2011 om 19.00 uur aan
het kerkplein van de Sint-Franciscuskerk,
Karel van Manderstraat 115, 8310 Sint-Kruis.
Wij willen de regelmaat er in houden en
fietsen om de 14 dagen op 27 mei, 10 en
24 juni, op 8 en 22 juli en op 5 en 19 aug.
Deze fietstochten zijn een samenwerking met
het Davidsfonds en Pasar.

BONDSKLAPPER

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 kortingskaarten NMBS kan je nog
steeds terecht bij Johan Cherlet, liefst op
afspraak 050 35 55 99.

VERNIEUWING
KORTINGSKAART NMBS
Voor de vernieuwing van de kortingskaarten
NMBS, zijn er speciale zitdagen voorzien bij
Johan Cherlet, Brieversweg 328, 8310 SintKruis-Brugge. 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. De voorwaarden zijn nog altijd:
• lid zijn van de Gezinsbond (lidnummer!)
• minstens 3 kinderen ten laste hebben, ook
nieuwssamengestelde gezinnen met min. 3
kinderen kunnen van deze korting genieten.
Voor beiden gelieve een attest van gezinssamenstelling af te halen bij het
Gemeentebestuur
• voor 18-jarigen en meer een studieattest of
attest van kinderbijslagfonds.
• de NMBS-kaart kost € 6,00 per aanvraag =
per gezin; niet per kaart.
Aandacht: alleen de kaarten van de kinderen
met einddatum 31/12/2010 en ook de
kortingskaart van de ouders (5 jaar geldig)
moeten dit jaar vernieuwd worden. Gelieve
deze data en uren te respecteren, zodat de
hernieuwing vlot verloopt.

VOORJAARS
2DEHANDSBEURS
• zondag 22 mei | 9.00 tot 12.00 uur •
De Gezinsbond van Sint-Kruis organiseert
voor het eerst een voorjaars tweedehandsbeurs voor kinderkleding, -artikelen en speelgoed. Deze beurs gaat door in het restaurant
van het Sint-Andreaslyceum in Sint-Kruis.
Inschrijvingen kunnen enkel en alleen online
via www.gezinsbond.be/sintkruis zie agenda
2dehandsbeurs. De leden van de gezinsbond
uit Sint-Kruis hebben voorrang voor het
verkrijgen van een standplaats en kunnen
zich inschrijven vanaf zondag 24 april 2011.
Andere leden van de Gezinsbond en niet
leden kunnen zich pas inschrijven vanaf
zondag 8 mei 2011. Gelieve het correct lidnummer van 2011 in te voeren. Een standplaats kost € 10,00 voor leden en € 18,00
voor-niet leden. Na goedkeuring van uw
inschrijving ontvangt u een bevestiging mail
en het rekeningnummer voor overschrijving.
Op zondag 15 mei worden via mail alle
afspraken rond de beurs medegedeeld.
Tijdens de beurs is er kinderopvang voorzien.

AFDELING
SIJSELE
VAKANTIEWENSEN
Van deze Bondsklapper wensen we gebruik
te maken om al onze leden een deugddoende en rustgevende vakantie toe te wensen.
Na de vakantie zijn nog enkele activiteiten
gepland waar we hopen op een ruime
belangstelling en medewerking. Er is nog de
najaars tweedehansbeurs, het familie onbijt
en meevaren met de Sint. In de volgende
Bondsklapper zullen de juiste gegevens te
vinden zijn. Fijne vakantie!

KINDEROPPASDIENST
Wil je er even tussenuit? Zin in een avondje
uit? Reken dan op de kinderoppasdienst van
de afdeling. Contacteer de verantwoordelijke
(zie pagina 2) en zij zorgen voor een kinderoppas op het afgesproken moment.
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AFDELING
SINT-ANDRIES

AFDELING
SINT-MICHIELS

WORKSHOP KARTONNAGE

SENIOREN OP STAP
NAAR WOSTYN

gezinsbondsintandries
@telenet.be

• donderdag 12 mei | 19.00 uur •
We maken een doos (20x20x10 cm) met de
hand en bekleden die naar eigen smaak
zodat iedereen een heel persoonlijke doos
mee naar huis kan nemen. Er is keuze uit
een ruim assortiment. Breng zelf volgend
materiaal mee: een snijmat, een middelgrote
verfborstel met hard haar, een scherp cuttermes, schaar, potlood, meetlat, een paar
dikke boeken die dienen als gewicht en een
vouwbeen als je dit hebt. De prijs voor de
cursus, materiaal (karton, lijm en bekleding)
en een drankje bedraagt € 10. Schrijf u voor
10 mei in bij Nancy Brandt op 050 32 32 23
of via nancy.brandt@telenet.be.
Betaling van het inschrijvingsgeld op
rekeningnummer 001-2476330-93. Deze
workshop start stipt in Huize Wellecome,
Koude Keukenstraat. Het wordt een leuke
workshop voor de creatievelingen!

EEN GESLAAGDE FOTO
VAN JOUW KIND
• woensdag 8 juni •
• van 20.00 tot 22.00 uur •
Kinderen fotograferen is niet altijd even vanzelfsprekend. De digitale fototoestellen
maken het dikwijls eenvoudig om technisch
geslaagde foto’s te maken maar daarom zijn
het nog niet altijd goede kinderfoto’s. Hoe je
wel geslaagde foto's maakt van jouw kind
kom je te weten in het POC Sint-Willibrord,
K.K. Theodoorstraat (naast de kerk).
Inschrijven via gezinsbondsintandries@telenet.be
of 050 39 31 01 (na 20 u).
Kostprijs: € 1,50.
Voor de vierde keer is fotograaf Chris
Cardinael onze gast. Met zijn ruime ervaring
als beroepsfotograaf en docent fotografie
weet hij ons telkens te boeien door zijn heel
praktische benadering.

• dinsdag 10 mei •
Het mosterdmuseum Wostyn nodigt ons uit
voor een rondleiding in de productieafdeling,
een bezoek aan het museum en een proeverij. Daarna gaan we smullen van pannenkoeken en koffie. Verzamelen aan de Veemarkt,
Koningin Astridlaan te Sint-Michiels om
13.15u. Bellen op 050 38 05 83 ten laatste
tegen 1 mei 2011. De deelnameprijs
bedraagt € 8/persoon, te betalen op rekeningnummer 068-0713700-01 van de
Gezinsbond Sint-Michiels. We rijden met
eigen vervoer maar wie geen vervoer heeft
en toch mee wil, kan dat laten weten bij de
inschrijving.

ORCHIDEEËNWANDELING
• zondag 15 mei | 14.30 uur •
Samen met een gids maken we een
wandeling in het gesloten gebied van de
Leiemeersen, aan de brug van Moerbrugge.
We gaan er op zoek naar orchideeën en
andere bloemen en planten, die in dat gebied
voorkomen. We verzamelen om 14.30 uur bij
het bordje van de Gezinsbond. Het kost je
€ 3,00/persoon, gids en koffie achteraf inbegrepen. Inschrijven hiervoor kan tot 12 mei
2011 bij Rita Decloedt, 050 39 60 31 of op
decloedt-rita@telenet.be. Liefst vooraf betalen
op 068-0713700-01 van de Gezinsbond
Sint-Michiels. Organisatie i.s.m. Natuurpunt.

NIEUWE
KINDEROPPASDIENSTCOÖRDINATOR
Onze coördinator Thomas Van Langenhove
heeft de dienst stopgezet omwille van familiale
redenen. Vanaf heden wordt de dienst verzorgd door Nancy Brandt, Zandstraat 133 te
Sint-Andries. Voor alle aanvragen van SintMichiels gelieve te mailen naar nancy.brandt@
telenet.be of via 0471 11 37 14. Uw aanvragen worden zoals voorheen bij Thomas,
uitstekend behandeld als u ze tijdig aanvraagt,
m.a.w. minstens 2 dagen vooraf.

PASSEN, KAARTEN
EN BIOSCOOPCHEQUES
De verkoop van passen, kaarten en bioscoopcheques wordt vanaf 28 mei 2011 tot en met
9 juli 2011 tijdelijk verzorgd door de familie
De Man, Het Brembos 4, 050 37 37 71, van
maandag tot en met vrijdag na 18.00 uur.
Daarna weer op het vertrouwde adres!

AFDELING
SNELLEGEM
JAARPROGRAMMA 2011
• April 2011:
Knutselactiviteiten voor kinderen van het
2e tot en met het 6e leerjaar
• 1/5/2011:
Fietstocht met geleid bezoek aan kasteel
Wijnendale
• Juni 2011:
Geleid bezoek aan Brugge
• 8/9/2011:
Voordracht: Perfect zoet zonder suiker
• September 2011:
Koken met kinderen
• 12/10/2011:
Bakken met Peter Balcaen
• November 2011:
Toneelbezoek
• December 2011:
Kerstverhaal voor kinderen
• Doorlopend:
Van januari tot juni en van september tot
december: Yoga en zweminitiatie voor
kinderen

GEZINSFIETSTOCHT
• zondag 1 mei | 13.15 uur •
Langs rustige wegen fietsen we richting
Torhout. We houden halt in 't Heuvelhof.
We rusten uit bij een koffie en pannenkoeken.
Kinderen kunnen er spelen in het afgesloten
openluchtspeelplein. Wees zeker van de
partij, neem je stalen ros en fiets met ons
mee. Het wordt zeker een aangename middag.
Info: M. Verlinde, 050 81 20 62.

AFDELING
VARSENARE

www.gezinsbond-varsenare.be
DRU-YOGA
'BEWUST-ZIJN'
• dinsdag 26 april tot dinsdag 28 juni •
• 10.00 - 11.30 uur •
8 lessen op dinsdagvoormiddag van 10.00 tot
11.30 uur op 26 april, 3, 10 ,17, 24 mei, 7,
14, 21 juni 2011. Hou 28 juni vrij voor een
uitstapje. Info en inschrijving bij Brigitte
Vandenbriele, 050 31 47 34, 0496 33 51 79
of brigitte.vandenbriele@skynet.be.
Te betalen: € 48,00 op BE46 7381 2906 9636
met vermelding van naam + Dru Yoga 'bewustZIJN'.

BONDSKLAPPER

NIEUWE REEKS
"START TO RUN"
VOOR MANNEN
• donderdag 12 mei tot dinsdag 14 juni •
• 20.00 uur •
Kriebelt het om op een aangename en rustige
manier in groep te gaan lopen? De Gezinsbond
Varsenare organiseert samen met KWBVarsenare en Sint-Andries een nieuwe reeks
van 10 weken "Loop je fit". In één samenkomst per week krijg je een begeleide training
van ongeveer 1 uur. Een deskundige lesgever
begeleidt de reeks, we beginnen van nul.
Na 10 weken kan je gegarandeerd rustig 5
km lopen. Naast de beginnersgroep is er
ook een tweede groep "gevorderden" waar
men verder bouwt om de basisconditie te
verbeteren. Hier werkt men met een
trainingsschema om als einddoel 1 uur te
lopen op een rustig tempo. Samenkomst aan
Volkssterrenwacht Beisbroek.

TAI CHI CHUAN 1
GELEIDE WANDELING
BRUGGE
• vrijdag 13 mei | 18.00 uur •
De geleide wandeling heeft dit jaar plaats in
de omgeving van de Gentpoort (Brugge).
Onze gids is opnieuw Eddy Kyndt.
Meer info bij Maria Verlinde, 050 81 20 62.

• maandag 9 mei tot maandag 27 juni •
• 19.00 tot 20.00 uur •
Soepelheid en vertrekken vanuit een evenwichtspunt. Elke maandagavond van 19.00
tot 20.00 uur. 8 lessen in SPC Ter Straeten
Varsenare: 9, 16, 23, 30 mei, 6, 13, 20, 27,
juni 2011. Info en inschrijving bij Brigitte
Vandenbriele, 050 31 47 34, 0496 33 51 79
of brigitte.vandenbriele@skynet.be
Te betalen: €40,00 op BE46 7381 2906 9636
met vermelding van naam + Tai Chi Chuan 1.

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 dan contact op met de
huidige KOD-verantwoordelijke:
Steyaert-Martens Martine, 050 81 20 99.

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com
TURNEN EN DANSEN
VOOR KLEUTERS EN
KINDEREN TOT EN MET
2DE LEERJAAR
Een nieuwe sessie van het turnen en dansen
voor kleuters en kinderen tot en met het 2de
leerjaar gaat door in het voorjaar.
Meer info bij Karien Desloovere, 050 20 84 60.

TAI CHI CHUAN 2
• maandag 9 mei tot vrijdag 27 mei •
• 20.00 tot 21.30 uur •
Soepelheid en vertrekken vanuit een evenwichtspunt. Elke maandagavond van 20.00
tot 21.30 uur. 8 lessen in SPC Ter Straeten
Varsenare: 9, 16, 23, 30 mei, 6, 13, 20, 27,
juni 2011. Info en inschrijving bij Brigitte
Vandenbriele, 050 31 47 34, 0496 33 51 79
of brigitte.vandenbriele@skynet.be
Te betalen: € 48,00 op BE46 7381 2906 9636
met vermelding van naam + Tai Chi Chuan 2.

APPLE-AVOND
• donderdag 26 mei | 20.00 uur •
Ipod, iTunes, iPhone, Mac Mini, MacBook,
iPad, ... bijna iedereen heeft al eens gehoord
van de succesrijke producten van Apple of
het design ervan bewonderd.
Dhr. J. Verstraeten, voorzitter van de Apple
Club Knokke en meer dan 30 jaar Mac
gebruiker, geeft een uiteenzetting en demonstratie over Apple computers en Macintosch.
We bekijken verbluffende software waarmee
U in een handomdraai uw films monteert,
prachtige fotoboeken maakt, probleemloos
een digitale muziekcollectie aanlegt,
Microsoft-documenten aanmaakt... Na deze
voordracht is er tijd om in alle rust deze
Apple-producten te bekijken, vast te nemen
en uitleg te vragen. Inschrijven tot 23 mei bij
Karl Tulpin: karl.tulpin@telenet.be.
Welkom in Cultuurcentrum Hof Ter Straeten in
Varsenare.
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NIEUWE HANDELAARS
Steeds 5% korting
op de gezinsspaarkaart

BODICE
• Lingerie •

Boogschutterslaan 42 | 8310 Sint-Kruis
050 35 25 40
Rechtover inrit tenniscentrum Brughia en Studio Hall.
Open van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.30 uur
Sluitingsdag maandag
Ruime keuze uit o.a. volgende merken:
Chantelle, Simone Pérèle, Lou, Huit, Empreinte,
Lejaby, Anita, Sloggi (dames en heren)
Woody (dames, heren en kinderen), Ringella (dames en heren),
Chérié Line, Canat, Le Chat, Eminence

LOUIS-LOUISE KIDS
• kinderkledij •

Kortrijksestraat 110a | 8020 Oostkamp
050 82 03 77
maandag
dinsdag

gesloten
open van 14.00 tot 18.00 uur
(april tem oktober open tot 20.00 uur)
woensdag open van 9.30 tot 12.15 uur en van 14.00 tot 18.00 uur
donderdag open van 9.30 tot 12.15 uur en van 14.00 tot 18.00 uur
vrijdag
open van 9.30 tot 12.15 uur en van 14.00 tot 18.00 uur
zaterdag
open van 10.00 tot 12.15 uur en van 14.00 tot 17.00 uur
zondag
gesloten
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WAT JE MOET WETEN
OVER DE GEZINSSPAARKAART!
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 automatisch 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 en 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.

Kan ik het kaartsaldo raadplegen?

Ik ben opnieuw lid geworden, hoe kan ik mijn spaarkaart aanvragen?
Werd je recent opnieuw lid van de Gezinsbond en heb je geen spaarkaart meer? Vraag er dan kosteloos een nieuwe aan. Stuur hiervoor je
gegevens door naar de dienst gezinsspaarkaart .

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 je bonnenboekje
nog niet ontvangen? Neem dan contact op met de secretaris van je
afdeling. Je kan zijn adres terugvinden op pagina 2 van deze
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 twintig euro je als betaalmiddel gebruikt.

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.

BIOSCOOPKORTING
Leden van de Gezinsbond gaan goedkoper naar de bioscoop
Bij de plaatselijke verkooppunten (zie pagina 2 in deze
Bondsklapper “bioscoopcheques”) kan je filmcheques met korting
op de gezinsspaarkaart aankopen. Deze filmcheques kan je aan de
kassa van de deelnemende bioscoop inruilen voor een filmticket
naar keuze, ongeacht de prijs van het ticket.
Tot € 2,00 spaarkaartkorting per ticket bij Kinepolis, UGC Antwerpen,
Siniscoop, Cityscoop, Studio Koksijde, Utopolis, Euroscoop Genk,
Lanaken en Maasmechelen.
De volgende bioscopen nemen nu al deel aan deze actie:
• Kinepolis: je betaalt € 9 voor een filmcheque en je krijgt € 2
spaarkaartkorting
• UGC Antwerpen: je betaalt € 7,5 voor een filmcheque en je krijgt
€ 1,5 spaarkaartkorting
• Siniscoop: je betaalt € 7 voor een filmcheque en je krijgt € 1,4
spaarkaartkorting
• Cityscoop Roeselare: je betaalt € 7,5 voor een filmcheque en je
krijgt € 1,3 spaarkaartkorting
• Studio Koksijde: je betaalt € 7,5 voor een filmcheque en je krijgt
€ 1,5 spaarkaartkorting
• Euroscoop Genk, Lanaken en Maasmechelen: je betaalt € 6 voor
een filmcheque en je krijgt € 1 spaarkaartkorting
• Utopolis: je betaalt € 8 voor een filmcheque en je krijgt € 1,5
spaarkaartkorting

GSM KAARTEN
5% spaarkaartkorting op gsm kaarten van Base en Mobistar,
4% spaarkaartkorting op kaarten van Proximus.

Leden van de Gezinsbond kunnen voorafbetaalde GSM-kaarten met korting kopen
plaatselijke verkooppunten (zie pagina 2
in deze Bondsklapper “gsm-verkooppunt”).
Via de gezinsspaarkaart wordt een korting
van 5% gegeven. (4 % op kaarten van
Proximus)
Vier soorten gsm-kaarten
zijn beschikbaar:
• Pay&Go: € 15,00
• Tempo: € 15,00
• Base Cashbase: € 15,00
• Base Cashbase: € 30,00
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LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be
FAMILIEDAG SEAFRONT
EN REDERIJ FRANLIS
Zeebrugge, 07/05/2011 - 08/05/2011
Bezoek het themapark Seafront, sta aan het
roer van het voormalig lichtschip West-Hinder
en beleef beklijvende momenten in een echte
Russische onderzeeër. Nadien scheep je in op
een heus passagiersschip voor een boeiende
havenrondvaart. Je staat er oog in oog met
torenhoge kranen, logge vrachtschepen en
de drukke haventrafiek.
Seafront ligt aan de oude vismijn te Zeebrugge.
De familiedag vindt plaats op 7 en 8 mei
doorlopend van 10 tot 17 uur. Reservatie
noodzakelijk en uitsluitend via Rederij Franlis
T 059 70 62 94 of per mail naar info@havenrondvaarten.be

NAAR HET PLEZANTSTE
LAND MET DE GEZINSBOND
Aan voordelig tarief naar Bobbejaanland
van maandag 4 juli
t/m zondag 10 juli 2011 en
van maandag 15 augustus
t/m zondag 21 augustus 2011
Tijdens bovenvermelde periode kan je aan
een voordelig tarief naar het pretpark
Bobbejaanland in Lichtaart. Het pretpark is
geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Voor deze
hele dag plezier betaal je in v.v.k. van 3 tot
en met 15 jarigen € 21 en vanaf 16 jaar € 23
Kinderen onder de 3 jaar mogen gratis mee.
Niet-leden kunnen mee mits betaling van het
normale tarief.
De kaarten zijn een ganse week geldig dus
je kan gaan wanneer je wil. Aan de kassa
betaal je 1,50 € extra p/p. Deze kaarten
moeten gereserveerd worden ten laatste
woensdag 29 juni 2011 (periode juli) en voor
woensdag 10 augustus 2011(periode augustus)
bij: Diana Borgmans 014-37.96.57 of via
www.gezinsbondretie.be
Bij je inschrijving vermeld je duidelijk je
naam, adres, lidnummer, telnr. en het aantal
kaarten dat je wenst voor (gratis) kinderen
en/of volwassenen. De kaarten moeten op
voorhand betaald worden via overschrijving
BE 75-132-5322497-51 of via BE 71-6464677104-69. De gereserveerde kaarten zullen
klaar liggen enkel aan kassa nr 15 van
Bobbejaanland die speciaal geopend is voor
de bondsleden vanaf 9.30 tot 11.30 uur. Na
11.30 uur liggen alle kaarten aan kassa 1.
Verkochte kaarten worden niet terug genomen.
Vroegboekkorting voor de snelle beslissers!
Voor iedereen die bestelt voor 20 juni 2011
kunnen wij alle kaarten aanbieden aan het
kindertarief van € 21 per persoon.
Lidkaartcontrole aan de kassa!

Op deze familiedag is een speciaal programma voorzien:
• Rondleidingen en kinder-workshops om
10.30 en 14 uur.
• Havenrondvaarten om 11 en 14 uur
• Kaaiwandeling (voor havenrondvaart) om
10.15 en 13.15 uur.
• Tussen 12 en 14 uur Clown / ballonplooier.
• Per familie krijg je een gratis goodiebag.

SPAMALOT
SUCCESVERLENGINGEN
ANTWERPEN
Antwerpen, 06/07/2011 - 10/07/2011
Koning Arthur gaat op zoektocht naar de
Heilige Graal. Hij doet dit niet alleen: de ridders Sir Bedevere, Sir Robin, Sir Lancelot , Sir
Galahad en zijn bediende Patsy gaan met
hem mee. Onderweg ontmoeten ze vele
vreemde types, zoals Prins Herbert, minnestrelen, Nog Niet Dode Fred en de Zwarte
Ridder.
Deze musical is net als de film een hilarische
parodie op de legende van Arthur, maar is
door de toegevoegde Broadway-parodieën
toch weer wat anders. De Vlaamse regie en
vertaling staan op naam van Stany Crets. In
de cast opmerkelijke namen zoals Koen Van
Impe, Walter Baelen, en Guy Mortier.
Leden van de Gezinsbond hebben 15 % korting
op de succesverlengingen in de Stadsschouwburg van Antwerpen van 6 tot 10 juli.
Ticketprijzen tussen 29 en 89 euro.

FOREST AND FRIENDS
Met je lidkaart betaal je per volwassene:
12,50 i.p.v. 17,50 euro, kinderen (4-12 jaar)
10 i.p.v. 15,30 euro, kind < 1 m: gratis.

EFTELING
Kaatsheuvel (Nederland),
01/04/2011 - 31/12/2011
Nieuw in 2011: Raveleijn, een magische stad
die het decor biedt voor een parkshow over
vijf kinderen die uitgroeien tot ruiters te
paard. Ontmoet Sprookjesboom in het
Sprookjesbos. Kom en luister, hij komt tot
leven wanneer je hem benadert. Treed in de
voetsporen van de legendarische Joris en
strijd tegen de draak én tegen elkaar in de
houten race-achtbaan Joris en de Draak. Wil
je nog meer kriebels in je buik? Ga dan
vliegensvlug naar De Vliegende Hollander,
Python en Vogel Rok. Zet je schrap, want
snelheid kent geen grenzen!
De Efteling is 365 dagen per jaar open.
De openingstijden kan je terugvinden op
www.efteling.com.
Voor de periodes van 1 april t/m 10 juli en
van 29 augustus t/m 31 december betaal je
dankzij je lidmaatschap bij de Gezinsbond 27
euro i.p.v. 32 euro. Tijdens de 7 Mijls Zomer
van 11 juli t/m 28 augustus betaal je 29
i.p.v. 34 euro. Je kan deze korting bekomen
op vertoon van je lidkaart aan de kassa, of
hieronder online bestellen. Kinderen t/m 3
jaar mogen de Efteling gratis bezoeken.
Geen file aan de kassa. Bestel je e-tickets op
de website. (enkel kredietkaarten).

Vorst, 03/06/2011 - 04/06/2011
The Best of 40 years pop/rock music
Hooverphonic staat erop. Een absolute primeur voor hun nieuwe zangeres Noémie
Wolfs. Zij haalt op 3 & 4 juni alles uit de kast
voor haar eerste optreden in Vorst. De veertigste verjaardag van Vorst Nationaal zal niet
ongemerkt voorbij gaan. Forest & Friends
wordt een uitbundig festijn met het kruim
van de Belgische muziekscène. Allen brengen
ze een eerbetoon aan de grote artiesten die
er ooit het podium hebben gesierd. Van
Frank Sinatra over The Rolling Stones, tot
Prince en U2.
Hooverphonic, The Scabs, Vive La Fête The
Tellers, Tom Dice, The Van Jets, Kate Ryan,
Broken Glass Heroes, Tom Helsen, Eté 67,
Saule, Suarez, Franky De Smet - Van Damme
(Channel Zero) en The Bony King of Nowhere
zakken op 3 en 4 juni af naar Vorst om veertig jaar muziekgeschiedenis te bezingen. Een
uitzonderlijke line-up voor een feest dat
geen gelijke kent. Naast eigen nummers
brengen de artiesten covers van hun grote
idolen. Vive La Fête kruipt in de huid van
Michel Polnaref, The Scabs kiezen voor Neil
Young en The Tellers brengen een cover van
Cat Stevens. De artiesten krijgen versterking
van topmuzikanten Leender Haaksma (gitarist
Anouk), Vincent Pierins (bassist Clouseau),
drummer Herman Cambré en toetsenist
Patrick Hamilton.
Als lid van de Gezinbond heb je 15 % korting
op de tickets die tussen 29 en 49 euro kosten.
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Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be
ATOMIUM - BE.WELCOME#2
Brussel, 01/05/2011 - 09/12/2011
Met de tweede editie van ‘Be WELCOME'
bevindt het Atomium zich weer in de kern
van de migratierealiteit. We laten opnieuw
verschillende getuigen aan het woord en
gaan op zoek naar waar hun wortels liggen :
"We zijn niet van hier maar ook niet van
ginder". De kinderen van de getuigen de
eerste editie, staan deze keer in de schijnwerpers. Zij zijn ook op zoek naar hun identiteit, net zoals hun ouders. Hoe leven zij met
het spanningsveld tussen de verschillende
werelden? Kunnen zij zich uiten?
De tentoonstelling wenst geen antwoorden
te geven maar opent een deur om na te
denken over het migratievraagstuk.

GERONIMO STILTON
FANTASIA
Oostende, 04/07/2011 - 17/07/2011
Geronimo Stilton is terug, en hoe! Nadat
eind vorig jaar meer dan 50.000 Geronimofans genoten van ‘Fantasia' de Giga Grote
Muisical, stond het in de Fantasia-sterren
geschreven dat de show zou terugkomen
naar Vlaanderen. ‘Fantasia', de Giga Grote
Muisical van Geronimo Stilton is dé voorstelling voor het hele gezin! Het is een rondreizende, interactieve theatershow en een
mix tussen zang, dans en circus: een echte
Muisical dus. Per voorstelling kunnen meer
dan 1200 knaagdiervriendjes het hele verhaal
echt kunnen ruiken, proeven en (her)beleven
in een Fantasia-circustent van meer dan
2800 m2! De ‘Fantasia'-circustent staat in juli
op het strand in Oostende: ideaal dus voor
een dagje zon, zee, strand en muisical!
Op zolder vindt Geronimo een mooi kristallen
muziekdoosje. Het brengt hem via een
gouden trap naar een gouden poort. Florina
de feeënkoningin heeft Geronimo's hulp
nodig. Achter de gouden poort wacht
Prulletje Prulschrijver hem op om samen
door de zeven Rijken van Fantasia te reizen.
Ze doorkruisen het rijk van de heksen, de
zeemeerminnen, de draken, de aardmannetjes, de kaboutertjes, de reuzen en de feeën.
Achter iedere poort van kostbaar gesteente
ligt een nieuw avontuur. Hij beleeft de spannendste momenten en zet zelf zijn leven op
het spel. Maar het muziekdoosje zorgt
ervoor dat zijn reis net iets makkelijker
wordt. Bereikt Geronimo zijn doel en kan hij
Florina redden? Stof genoeg voor een spannend boek én een muisical!
Als lid van de Gezinsbond heb je 5 euro korting
op de zilveren en gouden plaatsen die normaal
29 en 34 euro kosten. Tickets reserveren kan
via onze website of via 070 69 68 69.

MAMMA MIA!
Oostende, 23/07/2011 - 14/08/2011
In Kursaal Oostende kun je deze zomer de
befaamde musical MAMMA MIA! meemaken.
Deze ultieme feelgoed musical zorgt zonder
twijfel voor het mooie weer aan de Vlaamse
Kust! Verwacht je aan een ware muzikale
tsunami met alle grote ABBA hits. De musical
werd voor het eerst opgevoerd in 1999 in
Londen en is ondertussen een wereldwijd
fenomeen geworden. In Oostende wordt de
originele Engelstalige versie opgevoerd, met
Nederlandstalige ondertitels. Vergeet nu al
de koude wintermaanden en kijk uit naar
een hete MAMMA MIA! zomer.
Als lid van de Gezinsbond krijg je 50 % korting
op tickets voor kinderen en jongeren - 18
jaar op de matineevoorstellingen van 15 uur
op zaterdag en zondag. Normale ticketprijzen
van 37 tot 55 euro. Reservatie via onze
website of via 070 22 56 00.

PASSIFLORA
Meise, 27/05/2011 - 29/05/2011
De tweede editie van het tuinevent Passiflora
zal plaatsvinden van 27 t.e.m. 29 mei 2011.
De Nationale Plantentuin van Meise zal
opnieuw opgedeeld worden in verschillende
themadorpen waar tuin- en buitenbeleving
centraal staan. Verwacht je aan een plantendorp met een uniek en zeldzaam assortiment
en dorpen gewijd aan o.a. tuinmachines,
tuindecoratie, terrastuinen, enz. Een culinair
degustatiedorp en ‘Chic Village' spannen de
kroon. Er zijn twee speciale aandachtspunten
dit jaar: enerzijds worden vlinders extra in de
kijker geplaatst want helaas duiken ze alsmaar minder vaak op in onze tuinen; anderzijds tracht Passiflora de jeugd warm te
maken voor de aanleg van een moestuin.
Als lid van de bond krijg je aan de kassa een
ticket gratis per ticket dat je aankoopt. Een
ticket kost 8 euro, kinderen tot 12 jaar gratis.

Via een interactief parcours, zonder naïviteit
of onder valse voorwendselen, streeft
‘be.WELCOME' naar "een beter begrip om
beter te begrijpen."
Op vertoon van je lidkaart heb je 2 euro
korting op de normale prijzen van 11 euro
(volwassene), 8 euro (-18 en 65+) en 6 euro
(-12).
Meer info http:/www.atomium.be/bewelcome2
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
Overeenkomsten
Inleiding
Conform artikel 1101 van het Burgerlijk Wetboek is een contract:
“een overeenkomst waarbij één of meer personen zich jegens één of
meer andere verbinden om iets te geven, te doen, of niet te doen”
Een overeenkomst wordt quasi dagelijks gesloten door mensen, zonder
dat de meeste personen zelfs bewust zijn van het feit dat er een contract
gesloten wordt. Huidige bijlage gaat verder in over de modaliteiten van
de overeenkomsten in het dagdagelijkse leven.
Soorten
Overeenkomsten zijn zoals de definitie heeft aangegeven verbintenissen om iets te geven, om iets te doen of om iets niet te doen.
Er kunnen ook voorwaardelijke
overeenkomsten zijn, overeenkomsten met tijdbepalingen edm.
Een essentieel kenmerk van overeenkomsten ligt in het feit dat in
het dagdagelijkse leven deze
overeenkomsten meestal schriftelijk dienen aangegaan te worden.
Immers, de gouden regel in het
Burgerlijk bewijsrecht ligt vervat
in art. 1341 van het Burgerlijk
Wetboek:
“een akte voor een notaris of een
onderhandse akte moet worden
opgemaakt voor alle zaken die de
som of de waarde van 375,00 € te
boven gaan, zelfs betreffende de
vrijwillige bewaargevingen; het
bewijs door getuigen wordt niet
toegelaten tegen en boven de
inhoud van de akten, en evenmin
omtrent hetgeen men zou beweren
vóór, tijdens of sinds het opmaken
te zijn gezegd, al betreft het ook
een som of een waarde van minder dan 375,00 €.”
Concreet wil dit zeggen dat voor
alle zaken die een waarde hebben
van meer dan 375,00 € (15.000
oude Belgische franken) er een
schriftelijke overeenkomst dient
opgemaakt te worden. Zelfs
indien er een andere betekenis
kan gegeven worden aan de overeenkomst dient dit toch op papier
gezet te worden.

schriftelijke overeenkomst dient te worden opgemaakt voor alle zaken
die de waarde of som van 375,00 € te boven gaan. Zelfs al heeft die
persoon in feite gelijk, zal hij in rechte geen gelijk halen.
Indien er in het tegenovergestelde geval wel een akte is opgemaakt
dient er nog een onderscheid gemaakt te worden door een onderhandse
akte en een notariële akte. Ik verklaar mij nader: een notariële akte is
een authentieke akte die evenveel kracht heeft als een vonnis van de
rechtbank. Concreet betekent dit dat de persoon onmiddellijk, zonder
tussenkomst van de rechtbank, deze akte kan uitvoeren tegen de persoon
die de lening niet terugbetaalt.
Indien de overeenkomst een onderhandse akte is (gesloten tussen 2
privé partijen zonder tussenkomt van een notaris) dient deze persoon
zich eerst naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg, Burgerlijke kamer
te wenden om een uitvoerbare
titel te bekomen.

SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST
De sociaal-juridische dienst van het gewest Brugge
is gratis voor de leden en wordt verzorgd
door advocaat Mieke Listhaeghe.
U kunt er terecht voor richtinggevend advies omtrent
sociaal-juridische zaken zoals o.a. rechten en plichten
gehuwden, samenwonenden, jongeren, echtscheiding,
consumentenrecht, huurcontract, burenruzie, adoptie,
erfenis maar ook over sociale zekerheid, studiebeurzen,
contracten, enz...
De sociaal-juridische dienst Brussel
is te bereiken op 02 507 88 66

Een eenvoudig voorbeeld kan dit duidelijk maken vb. een particulier
geeft de som van 50.000 € in cash aan een andere persoon met de
verbintenis om deze 6 maanden na de overhandiging terug te bezorgen
met een kleine intrest. Er is geen schriftelijke leningsovereenkomst
opgemaakt. Indien de persoon na 6 maanden niet terug betaalt
beschikt de ontlener enkel over een mondelinge overeenkomst, al dan
niet gestaafd door getuigen. Indien deze persoon zijn vordering zou
inleiden voor de Burgerlijke kamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg, dan zal deze persoon falen in zijn bewijslast, aangezien er een

U kunt dus de volgende les trekken
uit dit voorbeeld: voor belangrijke
overeenkomsten dient er steeds
een notariële akte opgemaakt te
worden. Dit bespaart u veel tijd,
geld en frustraties. Ook in aannemingsovereenkomsten is het zeer
belangrijk dat u alle afspraken op
papier zet, gelet op het feit dat
ook ten aanzien van particuliere
personen nog altijd de regel van
1341 van het Burgerlijk Wetboek
geldt. Concreet betekent dit dat,
indien er meer werken besteld
worden, dit steeds op papier dient
vastgelegd te worden zoniet
dreigt de aannemer zijn vordering
te verliezen.
Besluit
Overeenkomsten in het Burgerlijk
recht zijn uiteindelijk simpel en
uiteindelijk samen te vatten in de
regel vervat in art. 1341 van het
Burgerlijk Wetboek: van alle zaken
die een waarde hebben van meer
dan 375,00 € dient u een schriftelijke akte op te maken. Zoniet
kunt u wel gelijk hebben maar
geen gelijk halen. Een gewaarschuwd man is er 2 waard!

Opgelet!
Sedert 1 februari 2011 vindt de juridische dienst slechts 1 X per
maand plaats te weten op donderdag 12 mei 2011, donderdag 9 juni
2011 en op donderdag 25 augustus 2011 en dit van 18 u tot 20 u in
Rusthuis Van Zuylen te 8310 Brugge, Geralaan 50.

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

christus-koning

de wimpel
gerard davidstraat 6

pim pam poen
kard. mercierstraat 56
 050 31 16 39

kleuterscholen
sint-lodewijkscollege

zaterdag
14 mei 2011
9.30u 12.00u
infodag voor kleuters en
nieuwe leerlingen lager
basisscholensintlodewijkscollege.be

sint-andries

zandstraat 69
lenteweelde
jan breydellaan 56
050 31 63 22

doornstraat 3
050 40 68 77

gistelse steenweg 440
blijmare
knotwilgenlaan 24
050 40 68 90


sint-michiels

immaculata
koningin astridlaan 4
050 40 45 07

spoorwegstraat 250
050 39 45 93


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

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

Wens je meer informatie?
Kom dan naar onze info-avond
op donderdag 12 mei of
donderdag 16 juni, telkens om 20u.

Interim-ouders
gezocht voor een
kleintje jonger
dan 3 jaar

Pleegzorg West-Vlaanderen
Hoogstraat 98, bus 1
8800 Rumbeke
Tel. 051 200 222 of schrijf je in via:
info@pleegzorgwestvlaanderen.be
wwww.pleegzorgwestvlaanderen.be

