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Infodagen
Onze-Lieve-Vrouwecollege

21 april
14 tot 18 u.

Collegestraat 24 bis, Assebroek
Sint-Katarinastraat 132, Assebroek
Astridlaan 400, Assebroek
Baron Ruzettelaan 439, Assebroek
Dries 4, Assebroek
Bradericplein 16A, Damme
Collegestraat 24, Assebroek

21 april

Sint-Andreasinstituut

14 tot 18 u.
Garenmarkt 8, Brugge
Gentpoortstraat 1, Brugge

Adres Garenmarkt

17 juni
14 tot 18 u.
Adres Gentpoortstraat

Sint-Andreaslyceum

21 april
13 tot 18 u.

Fortuinstraat 29, Sint-Kruis

IMB - Mariawende-Blydhove

21 april
10 tot 17 u.

Boogschutterslaan 25, Sint-Kruis
Generaal Lemanlaan 145, Assebroek

30 juni
10 tot 13 u.
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VOORWOORD
We zijn 2012 letterlijk binnengestormd. 2012 kondigt zich, althans als we menig analist
mogen geloven, aan als een zeer zwaar jaar. Een jaar waarin de crisis voor iedereen goed
voelbaar zal worden. Een jaar waarin de politici zich, na een woelige federale regeringsvorming, weer aan de kiezer dienen te presenteren. Dit maal op het gemeentelijk niveau.
Als Gezinsbond willen we ook dit jaar onze rol blijven vervullen. Onze rol die er enerzijds
in bestaat jullie, als lid van onze vereniging, telkens weer te verrassen met nieuwe activiteiten, met nieuwe voordelen die verbonden zijn aan ons lidmaatschap. Anderzijds willen
we belangen van alle gezinnen blijven verdedigen bij onze politieke mandatarissen. De
nood aan betaalbaar wonen, een verkeersveilige omgeving, betaalbare en flexibele kinderopvang, ouderenzorg zijn slechts een aantal aandachtspunten die we als Gezinsbond zullen
blijven aankaarten. Het stijgend ledenaantal in onze regio zal onze stem in dit verhaal
alvast harder doen klinken.
Als vereniging zijn we er klaar voor. Recent werd er een nieuw algemeen voorzitter verkozen. Het hoogste beslissingsorgaan werd ook nieuw samengesteld, de westvlaamse
inbreng is hierin zeer belangrijk.
In deze periode die zich als zeer moeilijk aankondigt, willen we jullie een positief verhaal
aanreiken. Deze Bondsklapper staat bol van activiteiten waaraan jullie tegen democratische
prijs kunnen deelnemen. Even in- of ontspannen, alleen of met het ganse gezin, bekijk
gerust de vele aanbiedingen.
Daarnaast is het evenzeer belangrijk om in deze economisch moeilijke periode ten gepaste
tijde de vele voordelen van de Gezinsspaarkaart te benutten. Het rijkgevulde bonnenboekje
is alvast een goed leidraad hierbij.
Veel plezier!
Met een genegen groet,
Ronny Meulemeester
Voorzitter
Gezinsbond Gewest Brugge

SCHRIJF 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

SECRETARIS
(ADMINISTRATIE)
Georges Verlinde
Kleine Kerkhofstraat 93
050 35 75 75
georges.verlinde@base.be

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

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

KORTINGSKAART
GROOT GEZIN
Huyghe
Mispelaar 11
050 35 68 04

BEERNEM
8730

Kris Vandeghinste
Essenstraat 6
0496 87 38 56
kris.vandeghinste@gmail.com

Kris Vandeghinste
Essenstraat 6
0496 87 38 56
kris.vandeghinste@gmail.com

Myriam Goethals Kranten & cadeaushop Harlekijn
Kris Vandeghinste
Hooiestraat 35
Hoornstraat 1
Essenstraat 6
050 78 12 18
050 59 87 15
0496 87 38 56
myriam.goethals@skynet.be harlekijnbeernem@telenet.be kris.vandeghinste@gmail.com

BRUGGE
8000

Regine Wyseure
Karel de Stoutelaan 63
050 31 12 81
wyseure_regine@hotmail.com

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

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

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

Kathleen Marechal
Zagersweg 67
050 34 66 78
kathleen.marechal@telenet.be

Anne Van horenbeeck
Zagersweg 39
050 67 64 38
anne.vanhorenbeeck@telenet.be

Anne Van horenbeeck
Zagersweg 39
050 67 64 38
anne.vanhorenbeeck@telenet.be

Johan Matthys
Van Hammelaan 6
050 82 22 33

Marleen Sierens
Eninkstraat 24
050 82 51 30

Piet Tanghe
Henri Blommelaan 17
050 82 38 79

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 De Kimpe
Leliestraat 37

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

LOPPEM
8210

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

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

Stefanie Costenoble
Proostdijstraat 68
050 27 68 33

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

Liselotte Claeys
Anne Van horenbeeck
Koetelwijk 16
Zagersweg 39
0497 23 40 01
050 67 64 38
oppasdienst.brugge@telenet.be anne.vanhorenbeeck@telenet.be

L. De Clercq
Proostdijstraat 131
050 27 98 83
Anne Van horenbeeck
Zagersweg 39
050 67 64 38
anne.vanhorenbeeck@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

Joelle De Daniloff
Uytdreve 58
0475 86 36 28
jdedaniloff@hotmail.com
Geert Boone
Doornstraat 64
050 39 31 01

Mieke Roelens
Hagebos 9
050 38 67 91
roelens.mieke@telenet.be
Guido De Vos
Kasteelhoevestraat 8
050 67 61 51

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

SINT-ANDRIES
8200

SINT-JORIS
8730

SINT-KRUIS
8310

Geert Boone
Doornstraat 64
050 39 31 01
Steve Vandenbussche
Hommels 27
050 72 07 74
gezinsbondsintjoris@hotmail.be
Catherine Herman
Babbaertstraat 7
050 37 50 31
gezinsbond8310@gmail.com

SINT-MICHIELS
8200
WAARDAMME
8020
ZEDELGEM
8210

Paul Bruggeman
Galgeveld 39
050 79 13 78
Linda Van Steenberghe
Schaakstraat 17
050 37 31 97
secbond@gmail.com
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

Ouderengezelschapsdienst
Gewestelijk secretariaat

Nancy Brandt
An Schalembier
Zandstraat 133
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
Romina Cordonnier
Dagbladhandel ‘Patje’
Schaakstraat 17
Sint-Annarei 15/bus 7
Moerkerksestw. 251
050 37 31 97
0496 29 19 31
050 35 08 20
secbond@gmail.com
kod.sintkruis@gmail.com
dbh.patje@gmail.com
Caroline Linskens
Nancy Brandt
Rita Decloedt
Het Brembos 4
Zandstraat 133
Veeweide 87
050 38 37 71
050 32 32 23
050 39 60 31
caroline.linskens@hotmail.com
nancy.brandt@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

Geert Boone
Eikvarenstraat 10
0495 32 52 16
(Enkel maa. 19-20 uur)
Christine Deman
Vijverstraat 11
050 78 16 58
Martin Ballegeer
Babbaertstraat 7
050 37 50 31
kortingskaartennmbs@gmail.com
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, Beernem, Oedelem, Oostkamp, Loppem, Sint-Joris: Rose-Mie De Soete, Veeweide 35, 8200 Sint-Michiels, 050 67 09 06, oma_mie50@telenet.be
• Eddy De Wispelaere, Buskinslaan 2, Loppem, 050 82 54 43
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PAASEIERENRAAP 2012
GEWEST BRUGGE
ACTIVITEITEN
I.S.M. DE GEZINSBOND
BRENG DE GEZINSBOND
EEN BEZOEK
OP DE VRIJWILLIGERSBEURS!
zaterdag 25 februari | van 13.00 tot 17.30 uur
Met het credo ‘proeven van vrijwilligerswerk’ zijn opnieuw alle Brugse
kandidaat-vrijwilligers uitgenodigd om heel uiteenlopende vrijwilligersvacatures te ontdekken. Ruim 55 organisaties (waaronder de Gezinsbond)
stellen zich aan het grote publiek voor op de feestelijke vrijwilligersbeurs “Ik Vrijwillig”, die al aan zijn derde editie toe is. De organisaties
hebben ons lekkers beloofd aan de diverse standen alsook vrijwilligersjobs om van te smikkelen. Bent u fotograaf, heeft u groene vingers,
bent u misschien een keukenprinses? Heeft u een goede stem, of een
schrijftalent, of u bent handig? U bent grappig, of lief, of zorgzaam?
Dan zal ook u plezant vrijwilligerswerk op uw maat weten te vinden op
deze gezellige beurs. Ook voor organisaties en reeds actieve vrijwilligers
valt er lekkers en plezante attenties te rapen. Daarnaast kunt u al uw
vragen stellen in de expertenhoek. Vragen over verzekering, vergoeding,
werven en selecteren van vrijwilligers zullen daar beantwoord worden.
We verwachten u voor “Ik Vrijwillig 2012” in de Jan Garemijnzaal
(gelijkvloers Halletoren). Inschrijven is niet noodzakelijk en de beurs is
volledig gratis. Een organisatie van Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6,
8000 Brugge, 050 44 86 49, lien.dereere@brugge.be

Zaterdag 7 april 2012
van 10.00 tot 11.00 uur
Provinciaal Domein Bulskampveld
te Beernem
De Paashaas komt weer langs bij de Gezinsbond in het Provinciaal
Domein Bulskampveld te Beernem. In de grote weide ligt veel lekkers
te rapen voor de allerkleintjes.
Vergeet dus uw mandje en laarsjes
niet. Ook de paashaas huppelt
vrolijk rond met een leuke
verrassing .Vanaf 7 jaar spelen
we er heerlijk op los om de
woordpuzzel te vervolledigen.
Wilt u er ook bij zijn?
Schrijf u dan in voor 31
maart 2012 door te surfen
naar www.gezinsbondgewestbrugge.be/pasen en
vul het online inschrijvingsformulier in. De prijs bedraagt
€ 3 per kind en kunt u storten op
volgend rekeningnummer:
001-5017018-60 met vermelding van
uw lidnummer, naam, Pasen 2012.
Deze activiteit is enkel voor leden van de Gezinsbond. Veel plezier!

OPVOEDEN VANUIT EEN
WARM NEST, HET GEZIN
Voordracht door Lut Celie
Op dinsdag 6 maart 2012 om 20.00 uur
C.C. De Brouckère, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout
In de huidige samenleving komt er heel wat af op een jong kind: opvang,
school, babysit, muziekles, sport, zwemles, verjaardagsfeestje, … Onze
drukke samenleving zorgt niet alleen voor stress bij de ouders. Ook de
kinderen voelen dit. Daarom heeft iedereen regelmatig rust nodig, ook
jonge kinderen. De beste plaats hiervoor is het eigen gezin.
Vanuit dit nest kunnen kinderen uitvliegen naar de wijde wereld. Een
wereld vol met interessante dingen, leuke mensen, toffe hobby’s, …
Maar ook een wereld met verdriet, tegenslagen, geweld, …
Het warme nest is iets waar een kind altijd naar kan terugkeren en
waar het de nodige rust en positieve aandacht krijgt om de wereld
weer met nieuwe kracht tegemoet te gaan.

DE COMPUTER:
EEN HELPENDE HAND
VOOR KINDEREN
MET LEERPROBLEMEN
Zaterdag 3, 10 en 24 maart 2012 | van 9.00 - 12.00 uur
“De Piepbal”, Verversdijk 17, 8000 Brugge

Toegangsprijs: leden € 4,00 | niet-leden € 7,00

Inkom leerling: € 30€ / ouder: € 15 / leerkracht:€ 30. Inschrijven verplicht via www.sprankel.be of mail naar west-vlaanderen@sprankel.be.
Hoe kan de computer onze kinderen (4de, 5de en 6de leerjaar) helpen
bij het leren. Cursus in 3 zaterdagvoormiddagen waar leerling, ouder en
leerkracht samen concreet aan het scherm zitten en al doende stapsgewijs leren hoe de computer kan helpen bij leerproblemen (volledig
individuele begeleiding). Aantal inschrijvingen beperkt tot 10 leerlingen.

Inschrijving door storting van het juiste bedrag (min. 2 weken vooraf) op
rek. nr. IBAN BE94-4350-3065-5114 van Gezinsbond SCW met vermelding
van ‘Torhout - lidnummer - aantal personen’. Meer info op 02 507 89 44.

Vereniging van ouders van normaal-begaafde kinderen met leerproblemen.
west-vlaanderen@sprankel.be, www.sprankel.be, Tel. 050 82 33 54

Lut Célie, psychotherapeute en auteur van ‘Het kleine sterven’ en van
‘Luister nu eens naar mij!, omschrijft in deze voordracht hoe je thuis
kan bouwen aan een warm nest voor je (klein)kinderen.

SPRANKEL WEST-VLAANDEREN
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G.O.S.A GEWEST BRUGGE
Groot-ouders-Senioren-Aktie

BEZOEK TENTOONSTELLING
“VAN CHIRURGIJNS
TOT PESTHEILIGEN”
woensdag 22 februari | 14.30 uur
De geneeskunde evolueert sneller dan ooit tevoren, maar eeuwen
geleden was het anders. Dokters en chirurgijnen, zusters en apothekers
probeerden krampachtig en met beperkte middelen hun medemens
een beter leven te geven, te genezen of in het ergste geval een zachte,
pijnloze dood te laten sterven. We verzamelen aan de ingang van het
Memling in Sint-Jan museum, Mariastraat 38, Brugge om 14.15 uur.
Vooraf inschrijven bij Bernard Delplancke op bernard.delplancke@
telenet.be of 050 33 91 52. Deelname € 3,00/persoon ter plaatse te
betalen. In het Memling in Sint-Jan museum te Brugge o.b.v. gids.

BEZOEK KASTEEL
VAN WIJNENDALE
woensdag 18 april | 14.30 uur
Geleid bezoek aan het gloednieuwe bezoekerscentrum dat je laat kennis
maken met het Houtland en het Brugse Ommeland en is bovenal een
uitstekend excuus om even in het roemrijke duizendjarige kasteel rond
te neuzen … We verzamelen aan de ingang van het kasteel, Oostendestraat 390, Torhout om 14.15u. Inschrijven en betalen uiterlijk tot 10
april bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op gosagewestbrugge@base.be
of 050 35 75 75 en stort € 5 op IBAN BE22 0015 1427 1747 op naam
van GOSA Gewest Brugge.

GELEID BEZOEK AAN
GERECHTSGEBOUW BRUGGE
dinsdag 6 maart | 9.30 uur
Burgerlijke of correctionele rechtbank, politierechtbank, Hof van Assisen…
Het zijn vertrouwde woorden maar vind jij je weg nog in het gerechtelijke
labyrint? Dit geleide bezoek ontrafelt draadje voor draadje het kluwen
van ons rechtsapparaat. Al wandelend door Brugges imposante gerechtsgebouw krijg je een glashelder verhaal over de verschillende rechtbanken,
hun taak en plaats in het geheel. Je woont een zitting van de politierechtbank bij. Als je geluk hebt zie ook de magistraten en 12 juryleden
aan het werk tijdens een proces van het Hof van Assisen. Vooraf
inschrijven bij Bernard Delplancke, bernard.delplancke@telenet.be of
050 33 91 52. Deelname € 1,50 ter plaatse betalen.

BEZOEK AAN GEZOND (T)HUIS
dinsdag 13 maart tot woensdag 14 maart | 14.30 uur
In die woning wordt op een laagdrempelige manier informatie gegeven
over een gezond en energievriendelijk binnenmilieu. Doorheen de verschillende kamers in het huis worden situaties getoond die de veiligheid en
de gezondheid van de bewoners in gevaar kunnen brengen, of die zorgen
voor een hoog energieverbruik. De gidsen tonen aan hoe met eenvoudige
aanpassingen en hulpmiddelen de toegankelijkheid en veiligheid kan verbeteren. Je kan kiezen tussen de volgende onderwerpen: dinsdag 13 maart:
Gezond binnenmilieu (vocht en schimmel, CO, ventileren en verluchten).
woensdag 14 maart: Energiezuinig wonen. We verzamelen aan het
“Gezond huis“, Baron Ruzettelaan 114, Assebroek om 14.15u. Het is noodzakelijk in te schrijven voor 5 maart bij Hugo Jonckheere op 050 38 37 48.

BUSREIS
NAAR FRANS-VLAANDEREN
... met o.a. bezoek aan Bergues, Saint Omer, Cassel en nog veel meer.
Noteer het nu al in uw agenda. Meer in volgende Bondsklapper.

FOTOWEDSTRIJD
‘Handelaars in de kijker’
Is fotograferen jouw ding maar blijven al die kunstwerkjes op je
computer staan? Laat de ‘wereld’ dan jou kunnen zien en doe mee
aan onze FOTOWEDSTRIJD en win een mooie prijs!
Waar gaat het om?
Alle handelaars van het gewest Brugge (d.i. Brugge-centrum, SintAndries, Sint-Michiels, Sint-Kruis, Assebroek, Koolkerke, Zedelgem,
Loppem, Sijsele, Moerkerke-Damme, Varsenare, Snellegem, Beernem,
Oedelem, Sint-Joris, Oostkamp, Waardamme en Hertsberge) die korting
geven op de Gezinsspaarkaart zetten hun deuren graag voor jou
open en laten je plaatjes schieten: van hun interieur, van een item
uit hun collectie, van een sfeervol hoekje ….. wat je maar wil.
Natuurlijk zet de handelaar zijn zaak graag zo goed mogelijk in de
kijker. Een uitdaging voor jou!
Deelnemen kan van 1 december tot 31 maart 2012
Maximum 3 foto’s insturen – adres en reglement op www.gezinsbondgewestbrugge.be/fotowedstrijd. Jurering gebeurt door beroepsfotografen. 6 winnaars krijgen een spaarkaart van €250, €150 of €100.
Ben je niet bij de gelukkigen maar werden je foto’s toch geselecteerd
dan zullen die ook tentoongesteld worden op 30 april 2012* want dan
biedt de Gezinsbond aan alle handelaars en fotografen een feestelijke
receptie aan en misschien wint jou foto wel de publieksprijs t.w.v. €100!
Overtuigd? Aan de slag nu!
Een initiatief van de werkgroep Gezinsspaarkaart gewest Brugge.
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WEDSTRIJD
‘DE KEUKEN VAN
MIJN KINDERTIJD’
Je doet toch ook mee!

JEFF ROCKS!

Met de actie ‘De keuken van mijn kindertijd’ willen we terug naar de
echte keuken van moeder of grootmoeder (m/v). Een recept dat stevig
in je geheugen gegrift staat, een bijzondere bereiding dat al dan niet
met zwierige krulletters genoteerd is in een schriftje of een menu dat
je aangekruist hebt in een flink beduimeld kookboek: je mag het ons
onverwijld bezorgen. We selecteren, belonen en publiceren de beste!
Maar… een lijstje benodigdheden en bereidingstips volstaat niet.
Proeven van de keuken uit je kinderjaren is ook herinneringen ophalen.
Leef- en eetgewoontes van toen bekijken met de ogen van nu. Naast
dat subliem recept voor de beste confituurbereiding of die ultieme tip
voor een lekker dessert willen we dus ook (in het kort) het verhaal
achter de menufiche horen.

Tijdens de Krokusvakantie van 2012 staat de 24ste editie van het
Europees Jeugdfilmfestival helemaal in het teken van muziek en geluid.
Jeff De Filmmicroob laat zich horen en het zal er stuiven want Jeff rocks!

Wat wordt er van je verwacht?
Beschrijf in maximum 20 lijnen welke bijzondere herinnering je hebt
aan een gerecht. Het recept of de bereiding mag je halen uit een
kookboek (mits bronvermelding!), vers uit je geheugen of uit je eigenhandig gemaakte notities. Je mag maximum 2 gerechten per gezin
indienen en dat tot en met 31 maart 2012. Op elk tekstblad (zowel via
postzending of per mail) vermeld je naam, adres, telefoonnummer en
lidnummer van de Gezinsbond.
Wat kan je winnen?
• Voor de eerste 50 inzendingen voorzien we een mooie exclusieve
boodschappentas.
• Voor de beste 10 inzendingen vullen we deze met allerlei lekkers ter
waarde van € 25.
• De hoofdwinnaar krijgt bovendien het bezoek van de culinaire sterfotograaf Tony Le Duc.
Het integrale wedstrijdreglement vind je op www.gezinsbond.be.
De inzendingen stuur je naar consumentenwerking@gezinsbond.be of
Gezinsbond t.a.v. Chris Crabbé, Troonstraat 125 te 1050 Brussel

Geweldige films waar muziek de boventoon voert. Installaties waar
muziek in zit. Speciale masterclasses voor kinderen die als muziek in de
oren klinken. In onze gezellige bioscoopzalen trekken we alle registers
open. Het Jeugdfilmfestival presenteert een hele week geweldige kinderen jeugdfilms: verschillende Europese premières, unieke eenmalige
filmvertoningen, nooit eerder vertoonde kortfilms, op maat geselecteerde
kleuterfilms en een Cut the Crap programma voor jongeren.
Wil je je eigen videoclip maken? De geheimen van professionele DJ’s
ontdekken? Een scenario schrijven voor je film? Of er zelf in meespelen?
Schrijf je dan in voor één van de vele workshops en masterclasses!
Daarnaast kan iedereen vrij komen experimenteren met audiovisuele
installaties in LaboJEFF.
Het volledig programma staat online op www.jeugdfilmfestival.be!
Leden van de Gezinsbond kunnen vrijkaarten winnen! We geven 20
tickets weg! Mail dus als de bliksem naar brugge@jeugdfilmfestival.be
met vermelding: vrijkaarten Gezinsbond, je lidnummer en de film die
je graag zou willen bekijken. (uitgezonderd openings- of slotfilm)
Wie weet ben je bij de gelukkigen!
De gewonnen tickets zullen klaarliggen aan de kassa.
Praktisch
• Data festival: krokusvakantie 2012
• zondag 19 tem zaterdag 25 februari 2012
• Cinema Lumière, Sint-Jacobsstraat 36, 8000 Brugge
• Cinema Liberty, Kuiperstraat 23, 8000 Brugge
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KALENDER
DATUM
01/09/2011
09/01/2012
10/01/2012
18/01/2012
31/01/2012
02/02/2012
02/02/2012
02/02/2012
04/02/2012
05/02/2012
07/02/2012
10/02/2012
11/02/2012
11/02/2012
11/02/2012
12/02/2012
19/02/2012
22/02/2012
22/02/2012
28/02/2012
03/03/2012
03/03/2012
03/03/2012
04/03/2012
06/03/2012
06/03/2012
10/03/2012
11/03/2012
13/03/2012
18/03/2012
18/03/2012
21/03/2012
21/03/2012
23/03/2012
24/03/2012
25/03/2012
25/03/2012
25/03/2012
28/03/2012
01/04/2012
02/04/2012
04/04/2012
05/04/2012
08/04/2012
09/04/2012
18/04/2012
18/04/2012
01/05/2012
05/05/2012
06/05/2012
13/05/2012
01/09/2012

-

01/09/2012
26/03/2012
27/03/2012
28/03/2012
14/02/2012

- 28/06/2012

- 13/05/2012

- 02/06/2012

- 14/03/2012

- 15/12/2012

ACTIVITEIT

AFDELING

Zweminitiatie voor kinderen
Tai Chi Chuan
dru yoga
Lessenreeks BBB
Lessenreeks: fotoalbum maken op de PC
Hoe gezond zijn vaccinaties?
Successierechten, hoe ze legaal te verminderen en/of te vermijden
Tai Chi
Cupcakes versieren
Gezinsvoorstelling 'Mama Lucinda, een beetje vampier'
'Wild van Afrika' door Chris Dusauchoit
3de gezinsquiz
Speel mee met de Gezinsquiz!
Verkoop lijsten voor de voorjaarseditie tweedehandsbeurs
Optreden “The Bare Necessities”
Winterwandeling
Tweedehandsbeurs Sint-Michiels
Kleuternamiddag
Bezoek tentoonstelling “Van chirurgijns tot pestheiligen”
Start-to-run
Tweedehandsbeurs
Voor speelgoed en kinderartikelen van 0 tot 6 jaar
kleuterzwemmen
Tweedehansbeurs in kinderartikelen
In balans als ouder
Geleid bezoek aan gerechtsgebouw Brugge
Weg naar Compostela met Man bijt hond-reporter
spelletjesnamiddag
Bezoek aan gezond (t)huis
Natuurwandeling voor het gezin rond de Roksemput "Hoge Dijken"
Tweedehandsbeurs.
Risicoplanten voor mens en dier
Educatieve avond “Wortels en vleugels”
Volkssterrenwacht Beisbroek
Start to run
Concert
Tweedehandsbeurs voor zomerkledij, kindergerief en speelgoed.
Tweedehandsbeurs
Knutselen en spelen met de paashaas
Voorjaars tweedehandsbeurs
Bloemschiksessie: “Maken paasversiering”
Koken met kinderen
Kleuterzwemmen en watergewenning
Paaseierenraap
Paaseierenraap
Veiligheid in de woning en wat als er iets misloopt?
Bezoek Kasteel van Wijnendale
Gezinsfietstocht
Koken met Kinderen voor Moederdag
Kinderkoken
moederdagontbijt
baby- en peuterzwemmen

Snellegem
Varsenare
Varsenare
Waardamme
Varsenare
Snellegem
Varsenare
Assebroek
Oostkamp
Loppem
Sint-Kruis
Sint-Michiels
Koolkerke
Oostkamp
Assebroek
Loppem
Sint-Michiels
Sint-Joris
GOSA
Koolkerke
Sint-Andries
Loppem
Brugge
Brugge
Oostkamp
GOSA
Loppem
Koolkerke
GOSA
Varsenare
Assebroek
Sint-Kruis
Assebroek
Snellegem
Loppem
Sint-Andries
Oostkamp
Sijsele
Sint-Kruis
Sint-Kruis
Assebroek
Sint-Michiels
Zedelgem
Loppem
Koolkerke
Oostkamp
GOSA
Snellegem
Sint-Andries
Koolkerke
Oedelem - Oostveld
Oedelem - Oostveld

BONDSKLAPPER

NIEUWS
VAN DE
AFDELINGEN
AFDELING
ASSEBROEK

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.

TAI CHI
• donderdag 2 februari tot donderdag 28 juni •
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

OPTREDEN
“THE BARE NECESSITIES”
• zaterdag 11 februari | 20.00 uur •
Het Brugse koor The Bare Necessities brengt
vierstemmige liederen uit het lichte repertoire
van jazz, musical en filmmuziek. Ze brengen
muzikale kwaliteit en een afwisselend
programma in een sfeer van romantiek en
nostalgie. I.s.m. Davidsfonds. Kaarten € 8,00
in voorverkoop en € 10,00 aan de deur.
Info en kaarten Bertil Graeschepe, Wantestraat
138, Assebroek, 050 35 09 95. In de SintKristoffelkerk Sint-Kristoffelstraat te Assebroek.

TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 18 maart | 9.00 uur •
Verkoop van kinderkledij, speelgoed, babyuitzet,
kinderfietsen, kinderboeken, zwangerschapskledij, … In de polyvalente zaal van basisschool
OLVA Sint-Katarina, Sint-Katarinastraat 132,
Assebroek. Gratis toegang. Mensen die willen
verkopen kunnen zich inschrijven via mail naar
georges.verlinde@base.be of te bellen naar
050 35 75 75. Betalen via IBAN: BE51 7380 0607
6262 BIC: KREDBEBB van Gezinsbond Assebroek
met vermelding van naam/THB/lidnummer/
telefoonnummer. Opgelet: het verschuldigde
bedrag (€ 10) staat uiterlijk op vrijdag 11 maart
op de rekening, anders vervalt uw inschrijving.

EDUCATIEVE AVOND
“WORTELS EN VLEUGELS”
• woensdag 21 maart | 20.00 uur •
Hoe kinderen loslaten en toch voldoende
beschermen? De muziekles stopt en het is al
donker. Kan je dochter alleen naar
huis komen? Kan zoonlief al
met de fiets naar school
zonder begeleiding? Je
moet snel een boodschap
doen en wil de kinderen
alleen thuis laten. Vanaf
welke leeftijd kan dat?
Kinderen worden groter
en willen meer op eigen
houtje doen. Ze vliegen
onder je vleugels uit. Dat is
niet altijd makkelijk.
Groot worden
gebeurt met
vallen en
opstaan. Voordracht door
Heidi Rau,
psychotherapeut. I.s.m.
oudercomité OLVA De Meersen.
Inlichtingen bij
Marjan Wensch,
0479 60 65 31
of marjanwensch@
hotmail.com. De
toegang is gratis. In de basisschool OLVA De
Meersen Astridlaan 400 te Assebroek.

BLOEMSCHIKSESSIE:
“MAKEN PAASVERSIERING”
• maandag 2 april | 19.30 uur •
Bloemschiksessie in het teken van Pasen
waarbij iedereen een paasstuk maakt.
Deelname € 3,00 + benodigdheden ter plaatse
te betalen. Inschrijven en info bij Annie Deleu,
050 35 58 80 en dit uiterlijk tot 26 maart
2012. In het parochiaal centrum Sparrenhof
(zij-ingang), Dries, Assebroek.

VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST
De kinderoppasdienst van de afdeling
Assebroek wordt waargenomen door
Mevr. Cloet Martine, Sint-Katarinastraat 34,
Assebroek. Indien men een kinderoppas
wenst gelieve bij voorkeur te mailen naar
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.

VERNIEUWEN LIDMAATSCHAP
GEZINSBOND
Ieder lid heeft al een brief ontvangen om
zijn lidmaatschap te vernieuwen voor 2012.
Mogen wij je er aan herinneren dat wie niet
betaald heeft voor 1 februari 2012 de bonnenboek en lidkaart zelf moet komen afhalen bij
Gentil De Smet - Meulemeester, Jagerspad
13, Assebroek, 050 35 92 69.

AFDELING
BEERNEM

beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be
VERKOOPPUNT GSM,
BIOSCOOP, NMBS,...
BIJ NATHALIE DHAENINCK
De verkoop van NMBS passen, GSM kaarten
en Kinepolis tickets met korting via de Gezinsspaarkaart is slachtoffer van zijn eigen succes.
We doen ons best om steeds alles in voorraad
te hebben, maar dit is niet altijd evident.
Daarom nodigen we u graag uit om vooraf
via e-mail de beschikbaarheid van kaarten na
te gaan en/of uw kaarten te bestellen. Stuur
dus tijdig een e-mail met vermelding van het
type en aantal kaarten dat u graag zou kopen.
Nathalie zal u informeren of alles op voorraad
is of tegen welke dag dit zo zal zijn.
(harlekijnbeernem@telenet.be)
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

AFDELING
BRUGGE

AFDELING
KOOLKERKE

TWEEDEHANDSBEURS
IN KINDERARTIKELEN

SPEEL MEE
MET DE GEZINSQUIZ!

• zondag 4 maart | 9.00 tot 12.00 uur •
Verkoop van kinderkledij, speelgoed, ... in
het St.Leocollege,Potterierei 12,Brugge.
Ingang en parking via de Elisabeth Zorgestraat
(zijstraat van de Carmerstraat). Wie als
standhouder wil deelnemen (lid zijn van de
Gezinsbond) kan zich ofwel telefonisch
inschrijven bij Greet Laporte op het nummer
0485 08 16 92. Bellen kan op maandag-,
dinsdag- en woensdagavond vanaf 18.30 uur
en hou uw lidkaart zeker bij de hand.
Inschrijven via greet_laporte@hotmail.com
m.v.v. naam, adres, lidnummer, telefoonnummer en het aantal tafels. Opgelet: maximum
2 tafels/persoon. Prijs per tafel is € 12,00.
Inschrijvingen waarbij één van deze gegevens
niet vermeld staan worden als ongeldig
beschouwd. Vlug inschrijven is de boodschap
(tot en met 24 februari 2012)! Onze volgende
herfstbeurs gaat door op zondag 7 oktober
2012.

• zaterdag 11 februari | 15.00-18.00 uur •
We spelen in ploegen van 4 personen ouder
dan 8 jaar met minstens 1 kind en 1 volwassene. Kies een ludieke naam voor je ploeg
en schrijf je in voor 8-2-2012 bij Anne Van
horenbeeck op 050 67 64 38 of via anne.vanhorenbeeck@telenet.be. Je inschrijving
wordt geldig na storting van € 10/ploeg op
reknr 751-2054627-13 met vermelding van je
ploegnaam + gezinsquiz. Niet leden van de
Gezinsbond betalen € 15. Opgepast: er kunnen
max 30 ploegen deelnemen. In parochiaal
centrum Koolkerke van 15.00 tot 18.00 uur.

herionta@skynet.be

KLEUTERZWEMMEN
• zaterdag 3 maart tot zaterdag 2 juni •
• 9.00 uur •
De lessenreeks kleuterzwemmen gaat door in
het Interbad, St.Kruis van zaterdag 3 maart
tot en met zaterdag 2 juni 2012 en begint
om 9.00 uur. Inschrijven is verplicht via:
http://www.gezinsbondgewestbrugge.be/
zwemmen. De inschrijving is pas geldig na
betaling van € 19,00 (lessen en verzekering
inbegrepen.) Indien uw kindje de vorige reeks
meevolgde is het bedrag € 15,00. De lessen
zijn voorbehouden aan leden van de Gezinsbond. Inkom van het zwembad is niet inbegrepen, een 12 beurtenkaart kunt u bekomen
aan de kassa. Ieder kindje draagt een badmuts van de Gezinsbond en deze kunt u aanschaffen de eerste les aan € 1,50. Inschrijven
kan tot en met 24 februari 2012.

START-TO-RUN
• dinsdag 28 februari tot zondag 13 mei •
• na afspraak •
Nu de feesten voorbij zijn, werken we weer
met volle moed aan onze conditie. Zou je het
fijn vinden om samen met anderen te trainen
met als doel de 5 km van Dwars door Brugge
te lopen. Schrijf je dan zo snel mogelijk in
voor 25-2-2012 via anne.vanhorenbeeck@
telenet.be of 050 67 64 38. We starten op
28-2-2012 en zullen gedurende 10 weken
2x/week gezamelijk lopen op dinsdagavond
en zondagmorgen. De inschrijving bedraagt
€ 10,00 en kan gestort worden op
751-2054627-13 met vermelding van naam
deelnemer + Start-to-run.

SPELLETJESNAMIDDAG
• zondag 11 maart | 14.00-17.00 uur •
Hou je van een uitdaging en ben je tussen 7
en 12 jaar dan is deze spelletjesnamiddag iets
voor jou. Kom dan zeker langs en speel mee.
We zien er naar uit samen met jullie er een
geweldige namiddag van te maken. Schrijf je
snel in voor 1-3-2012 via anne.vanhorenbeeck@
telenet.be. Let op, je inschrijving is pas geldig
na storting op 751-2054627-13 van € 3,00/
persoon (€ 5,00/persoon voor niet-leden)
met vermelding van je naam + spelletjesnamiddag. Drank en koek zijn inbegrepen.
Het aantal inschrijvingen is beperkt.

KINDERKOKEN
• zondag 6 mei •
Er wordt weer in de potten geroerd in het
P.C. van Koolkerke. Ben je tussen 8 en 10
jaar dan kan je samen koken van 10u tot
12u. Voor de ouderen tussen 11 en 13 jaar is
er koken van 14u tot 16u. De deelnameprijs
bedraagt € 5/persoon (€ 7 voor niet-leden).
Inschrijven kan tot 15 april 2012 via
anne.vanhorenbeeck@telenet.be en betalen
op 751-2054627-13 met vermelding van je
naam en leeftijd + kinderkoken. Wees er snel
bij want het aantal plaatsen is beperkt.

AFDELING
LOPPEM
GEZINSVOORSTELLING
'MAMA LUCINDA,
EEN BEETJE VAMPIER'
• zondag 5 februari | 14.00 uur •
Wat doe je wanneer je ontdekt dat je mama
bloed drinkt in plaats van wijn en dat haar
hoektanden wel erg lang zijn? Van een mama
verwacht je dat ze je warmte en geborgenheid
geeft, dat ze je knuffelt en zegt dat ze van je
houdt. Misschien zegt Mama Lucinda dat ook
wel tegen haar kleine, lieftallige dochter.
Maar dan op haar eigen speciale manier:
‘Jij bent een meisje om in te bijten…’.
Mireille Vaessen vertelt en zingt het verhaal
van Mama Lucinda (gebaseerd op het boek
van Koen Van Biesen), bijgestaan door
muzikanten Koen Van Biesen en Mariusz
Radwanski. De illustraties uit het boek worden
geprojecteerd op groot scherm. Bloedstollend
grappig. Lachwekkend griezelig. Groene
Meersen. Er is gratis randanimatie vanaf
14.00 uur. Tickets: Vrijetijdswinkel ‘Uit in
Zedelgem’ in het gemeentehuis,
tickets@zedelgem.be, 050 28 86 00

PAASEIERENRAAP
• maandag 9 april | 10.00-12.00 uur •
In het Bos Van Beieren komt de paashaas op
bezoek. Iedereen is welkom want voor de
mama's, de papa's, de oma's en de opa's
wacht er een lekker aperitiefje terwijl de
kinderen de paaseieren zoeken in het bos.
Dit alles voor de prijs van € 4,00/persoon
(€ 6,00 voor niet-leden). Inschrijven kan voor
15 maart 2012 via anne.vanhorenbeeck@
telenet.be en na storting op 751-2054627-13
met vermelding van naam + paaseierenraap.

VOOR SPEELGOED
EN KINDERARTIKELEN
VAN 0 TOT 6 JAAR
• zaterdag 3 maart •
Verkoop van speelgoed & kinderartikelen van
0 tot 16 jaar in de sporthal “De Strooien
Hane”. Opgelet! Slechts één week om in te
schrijven van 13 tot en met 21 februari 2012!
Deelname: leden € 5,00. Niet-leden € 10,00
Inschrijven en inlichtingen: Daisy Denys-Demey,
Klaprozenlaan 13, 050 82 42 74, Marleen
Sierens-Bulcke, Eninkstraat 24, 050 82 51 30

WINTERWANDELING
• zondag 12 februari | 14.00 uur •
Meer informatie in de volgende ‘Loppemse
Bondsgazette’.

WEG NAAR COMPOSTELA
MET MAN BIJT HONDREPORTER
• zaterdag 10 maart •
De naam Arnout Hauben doet misschien niet
meteen een belletje rinkelen. Toch hebben
heel veel mensen hem al gezien, of toch
minstens zijn zwaaiende hand, zijn iPod of
(de blaren) op zijn voeten. Arnout Hauben is
namelijk de Man-Bijt-Hond-reporter die de
‘Weg naar Compostela’ aflegde. In 100 dagen
voltooide hij 2325 km en elke week leefde
Vlaanderen met hem mee! Op zaterdag 10
maart 2012 komt hij dus in Loppem vertellen
over zijn wedervaren. Arnout vertelt over zijn
soms grappige, soms ontroerende ontmoetingen. Aan de hand van videofragmenten laat
hij zien hoe toeval en details hem steeds
weer naar verrassende verhalen leidden.
Arnout Hauben is ook de man achter het
Canvas-programma ‘Meneer Doktoor’, ‘de
documentaire Geel’. Voorverkoop: leden
Gezinsbond € 6,00, niet-leden € 8,50. Aan
de deur: leden Gezinsbond € 7,50, niet-leden
€ 10,00. Johan Cloet, Albert Scheuremanspark
14, 0476 67 29 94 en Eddy De Wispelaere,
Buskinslaan 2, 050 82 54 43 of bestellen:
www.gezinsbondloppem.net

START TO RUN
• zaterdag 24 maart •
Start to run (3 km, 5 km, 8 km)
Startdatum: zaterdag 24 maart 2012.
Info en inschrijven: Johan Cloet, A. Scheuremanspark 14, 050 82 74 06 (na 17.00 uur) of
0476 67 29 94. Els Derycke, Vijvers 5,
050 84 08 18 (na 17.00 uur) of 0496 02 42 36.

PAASEIERENRAAP
• zondag 8 april •
Paaseierenraap in het park van het Kasteel
van Loppem.

AFDELING
OEDELEMOOSTVELD

gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.be
MOEDERDAGONTBIJT
• zondag 13 mei | 8.00-10.00 uur •
Je bent opnieuw welkom op ons jaarlijks
gekend moederdagontbijt. Alle info en
inschrijvingen via Maurice Tant of via gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com. Enkel
voor leden van afdeling Oedelem-Oostveld.

BABY- EN PEUTERZWEMMEN
• zaterdag 1 september tot 15 december •
In het najaar 2012 baby en peuterzwemmen,
noteer nu reeds in uw agenda.
Babyzwemmen: Doel is de kinderen op een
speelse manier het water te laten ontdekken.
Het is belangrijk dat de kinderen zich veilig
voelen in het water en we trachten dan ook
om dit van jongsaf aan mee te geven zodat
ze nog jaren plezier tegemoet gaan.
Peuterzwemmen: Verdere aanloop naar de
latere watergewenning, kleuterzwemmen en
uiteindelijke zwemlessen. Het gaat om een
reeks van 10 lessen van 30 min. Lessen zullen
worden gegeven in kleine groepjes volgens
leeftijd. Geïnteresseerden mogen vrijblijvend
reeds een mailtje sturen naar gezinsbond.
oedelem.oostveld@gmail.com. Meer info in
één van onze volgende nieuwsbrieven.
I.s.m. de Beernemse Zwemclub.

JAARPROGAMMA
Aan alle leden en hun familie een gelukkig
en gezond nieuw jaar 2012! Voor 2012 staan
alvast de paaseierenraap, moederdagontbijt
en huisbezoek van Sinterklaas op het programma. Diverse activiteiten staan nog in
organisatie bij het ter perse gaan van deze
Bondsklapper. A lle informatie wordt via onze
nieuwsbrief doorgemaild naar onze leden.
Indien U deze niet ontvangt, graag een mailtje
naar gezinsbond.oedelem.oostveld@
gmail.com. Neem ook eens een kijkje op
www.gezinsbondoedelem.webs.com

AFFICHEWEDSTRIJD
OPENDEURDAG 2011
Volgende gezinnen ontvangen eerstdaags
een waardebon als winnaar van de affichewedstrijd ter gelegenheid van de Opendeurdag 2011:
• Gezin Dirk Mens, Den Houtschen 5
• Gezin Luc Fiers, Eninkstraat 16
• Gezin Johan Cloet, A. Scheuremanspark 14
• Gezin Johan Pluvier, Eninkstraat 11
• Gezin Hans Buyle, Beukenweg 6
• Gezin Walter Vandamme, Dopheidelaan 61
• Gezin Fernand Moens, Guido Gezellelaan 33
• Gezin Luc Deceuninck, Camiel Barbierlaan 35
• Gezin Jef Vangheluwe, Ieperweg 78
• Gezin Philippe Dubruque, Spreeuwenweg 62

OOIEVAAR AAN DE DEUR?
Wij hebben een gratis ooievaar ter beschikking,
er wordt enkel een waarborg gevraagd. Alle
info via secretariaat, gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.be of via Maurice Tant,
Den Akker 8, 050 78 99 86.

BONDSKLAPPER

AFDELING
OOSTKAMP

gezinsbond.oostkamp@gmail.be
CUPCAKES VERSIEREN
• zaterdag 4 februari | van 10.00 tot 12.00 uur •
Voor alle kinderen van de lagere school die
graag cupcakes versieren. We gaan onder
deskundige leiding van Nathalie aan de slag
met de deegrol en uitsteekvormpjes om
mooie cupcakes te maken. Het thema is
Valentijn! Breng een kleine taartdoos of
koekjestrommel mee om je versierde cupcakes
mee naar huis te nemen. De activiteit gaat
door in de Schakel, Valkaart, Oostkamp.
De betaling gebeurt ter plaatse.

VERKOOP LIJSTEN
VOOR DE VOORJAARSEDITIE
TWEEDEHANDSBEURS
• zaterdag 11 februari •
• van 9.00 tot 10.30 uur •
Verkoop van de lijsten voor de tweedehandsbeurs van zondag 25 maart 2012. Gaat door
in de Wieke, Brugsestraat, Oostkamp. Enkel
leden van de Gezinsbond kunnen lijsten aankopen aan € 2,50 per lijst. Op vertoon van
twee lidkaarten kunnen wel 2 lijsten gekocht
worden.

IN BALANS ALS OUDER
• dinsdag 6 maart | 20.00 uur •
Elke dag opnieuw voelen we als ouder hoe
druk een gezin wel kan zijn. Daarenboven
willen we dit graag combineren met een
boeiende job, tijd maken voor onze relatie,
een vriendenkring, onze persoonlijke
ontplooiing. Om dit alles vol te houden is
een gezonde portie zelfzorg nodig. Dokter
Els De Rijck toont ons dat dit niet alleen zinvol
is voor onszelf. We krijgen hierdoor ook extra
energie, die dan weer geïnvesteerd kan
worden in allen die ons dierbaar zijn.

TWEEDEHANDSBEURS
VOOR ZOMERKLEDIJ,
KINDERGERIEF EN SPEELGOED
• zondag 25 maart | van 9.00 tot 12.00 uur •
Lente-editie van de tweedehandsbeurs voor
kinderkledij, kindergerief en speelgoed, in de
Koning Boudewijnschool, Marechalstraat,
Oostkamp. Iedereen is er van harte welkom.

VEILIGHEID IN DE WONING
EN WAT ALS ER
IETS MISLOOPT?
• woensdag 18 april | om 20.00 uur •
Leerrijke avond in de Brandweerkazerne,
Siemenslaan Oostkamp. Iedereen van harte
welkom.
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AFDELING
SINT-JORIS

AFDELING
SIJSELE

gezinsbondsintjoris
@hotmail.be
TWEEDEHANDSBEURS
KLEUTERNAMIDDAG

Op www.gezinsbondsintjoris.be vindt u steeds
de laatste nieuwtjes, foto's van activiteiten,
info over activiteiten en zo veel meer. Breng
zeker eens een bezoekje aan onze site!

• zondag 25 maart | 9.00-12.00 uur •
Onze succesvolle voorjaars-tweedehandsbeurs
is er opnieuw. Je kan er terecht met en voor
kinderkledij (0-16 jaar), speelgoed, boeken,
fietsen, baby- en kinderuitzet. De beurs gaat
door in de "cultuurfabriek", stationsstraat 22,
8340 Sijsele. Inschrijven doe je tussen 14
maart 2012 en 22 maart 2012 bij Mieke Braet,
Burgemeester Capellelaan 27, te 8340 Sijsele
enkel tussen 16.00 en 20.00 uur. Op dezelfde
momenten kan je inlichtingen bekomen op
het telefoonnummer 050 35 87 49.
Iedereen is welkom!

JAARPROGRAMMA 2012

WENSEN EN VRAAG!

Noteer alvast volgende data in uw agenda:
• 12° kleuternamiddag: 22 februari
• Paaseierenraap: zaterdag 6 april
• Moeder & Vaderdagontbijt: 27 mei
• Sportieve wateractiviteit Beernem: 1 juli
• Bezoek asielcentrum Wingene: 6 oktober
• Koken voor ouders door kinderen:
10 november
• Sinterklaas: 1 december
• Overgangsdrink: 16 december
Meer info vindt u enkele weken voor de
activiteit op onze website, via onze nieuwsbrief en via de bondsklapper.

Bij dit eerste nummer van 2012 danken we
alle onze leden die hun lidmaatschap vernieuwden en zo de Gezinsbond steunen om
een spreekbuis te zijn voor gezinnen, ouders
en kinderen…. Moge 2012 voor iedereen een
goed jaar worden. Een bijzonder woord van
dank aan allen die op de een of andere
manier meewerkten aan een activiteit in het
voorbije jaar. Leden die met ons willen meewerken en organiseren zijn altijd welkom en
kunnen helpen het werk lichter en aangenamer te maken, onze mogelijkheden
verruimen en nieuwe ideeën aanbrengen.
Het proberen waard! Voor de huidige
bestuursploeg een oprechte proficiat en
dank voor de inzet!

• woensdag 22 februari | 14.00 uur •
Op woensdag 22 februari vindt in de Vrije
Basisschool van Sint-Joris de 12° kleuternamiddag plaats. Meer info op onze website
www.gezinsbondsintjoris.be & onze nieuwsbrief.

NIEUWE WEBSITE

KINDEROPPASDIENST
Wil je er even tussenuit? Zin in een avondje
uit? Reken dan op de kinderoppasdienst van
de afdeling. Contacteer de verantwoordelijke
en zij zorgt voor een kinderoppas op het
afgesproken moment. In de prijs die u bij
ons betaalt zit een verzekering, iets wat niet
het geval is als u niet via de Gezinsbond
een kinderoppas vraagt!

AFDELING
SINT-ANDRIES
gezinsbondsintandries
@telenet.be
TWEEDEHANDSBEURS
• zaterdag 3 maart | 13.30 - 16.30 uur •
Onze succesvolle tweedehandsbeurs is er
opnieuw! Op de beurs kunnen enkel kinderkledij, speelgoed, kinderboeken, baby-uitzet,
kinderuitzet, zwangerschapskledij, kinderfietsen… te koop worden aangeboden.
U kunt een stand huren voor € 10,00.
Inschrijving uitsluitend op woensdag 8 februari
2012 van 20.00 tot 22.00 uur bij Anne Van
Acker, 050 72 02 53. Op andere data telefoneren heeft geen zin, dan worden geen
inschrijvingen genoteerd! Na uw inschrijving
ontvangt u een bevestigingsmail en het rekeningnummer voor de overschrijving. De beurs
gaat door in het POC Sint-Willibrord, K.K.
Theodoorstraat (achter Mister Grill/Quick en
naast de kerk).

CONCERT
• zondag 25 maart | 11.00 uur •
Het Kamerorkest brengt in het Provinciaal Hof
van Brugge een gevarieerd concertprogramma.
O.l.v. dirigent Ivan Meylemans en met de
Belgische celliste Marie Hallynck gooit men
alle registers open voor een avontuurlijke
mix met werken van onder meer Tchaikovsky,
Elgar en Karayev. Info op www.hetkamerorkest.be. Als lid van de Gezinsbond kan u
genieten van een uitzonderlijk aanbod: € 10,00
(i.p.v. € 12,50 volwassenentarief) en € 5,00
voor kinderen tot 18 jaar (i.p.v. € 12,50
reductietarief). Reserveer vóór 10 maart 2012
uw tickets bij Anne Van Acker, 050 72 02 53
na 17.30 uur of anne.van.acker@telenet.be
(met vermelding lidnummer).

KOOKWORKSHOP
BIERTAPAS
• donderdag 26 april | 19.30 uur •
Chips, een worstje of een stukje kaas, oké.
Maar het mag ook wel eens wat meer zijn
als hapje bij dat glas bier. Biertapas is een
nieuwe culinaire trend: het combineren van
verschillende soorten Belgische bier met
bijzondere hapjes en kleine gerechtjes. Bier
en hapjes, voortaan mag u ze gerust in één
adem noemen.
Tijdens deze workshop bent u het die de
gerechten klaarmaakt en kunt proeven. Er
wordt voor alle ingrediënten en een duidelijke
receptengids gezorgd. Breng een keukenschort,
snijmes en snijplank mee. Deze workshop
gaat door in het POC Sint-Willibrord, K.K.
Theodoorstraat ( naast de kerk).
Deelnameprijs is € 20/persoon.
Inschrijven voor 19 april door storting van 20
euro op rekening 979-6248299-49 van
Gezinsbond Sint-Andries met mededeling
“workshop biertapas“ en uw naam. Wees er
snel bij want het aantal plaatsen is beperkt .
Info via gezinsbondsintandries@telenet.be.

KOKEN MET KINDEREN
VOOR MOEDERDAG
• zaterdag 5 mei | 14.00 - 16.30 uur •
Als je zin hebt om jouw mama eens te verwennen, dan mag je deze kooknamiddag
niet missen. Na de kooknamiddag mogen de
kinderen een moederdagsmandje meenemen
naar huis om daar mama in de watten te
leggen met zelfgemaakte lekkernijen. Deze
leuke doe-namiddag gaat door in de basisschool Sint-Lodewijkscollege, Gistelse Steenweg
440 en staat open voor kinderen vanaf de
derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. De prijs bedraagt € 7,00 per kind, vanaf
het tweede kind wordt dit € 6,00. U kunt
inschrijven tot 1 mei bij An Schalembier,
Olympialaan 17, 050 38 91 09 of via
anschalembier@skynet.be. Storten kan op
390-001749414-19. Vermeld moederdag +
naam en leeftijd van de kinderen. Je bent
pas ingeschreven na betaling.
Breng een snijplankje, een keukenmesje, een
handdoek en een schort mee. Het aantal
plaatsen is beperkt.

AFDELING
SINT-KRUIS

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond8310@gmail.com
'WILD VAN AFRIKA'
DOOR CHRIS DUSAUCHOIT
• dinsdag 7 februari | 20.00 uur •
Wist je dat een olifant dagelijks 150 kilo
voedsel nodig heeft? En dat een jachtluipaard
van 0 naar 100 km per uur gaat in 3 seconden?
Veel sportwagens kunnen daar niet aan tippen!
Chris Dusauchoit bespreekt een aantal iconische
Afrikaanse dieren waarvan we denken alles
te weten, en maakt ons duidelijk dat we met
die kennis toch niet al te ver komen. Hij
baseert zijn verhalen op de kennis die hij
opdeed tijdens zijn vele safari’s. Een leerrijke
ervaring voor oud en jong, voor wie er niets
van kent en voor wie denkt er niets meer
over te kunnen bijleren. Deze activiteit is i.s.m.
verschillende verenigingen van Sint-Kruis en
gaat door in " Het Gemeenschapshuis",
Moerkerkse Steenweg 190.
Leden: € 8,00 in VVK (kaart + drankje), aan de
deur € 10,00. Te verkrijgen via 050 35 84 20

OP ZOEK
Onze afdeling is op zoek naar een dynamisch
bestuurslid, meer bepaald naar een verantwoordelijke voor onze KinderOppasDienst.
Je staat in voor de coördinatie van de aanvragen en de verwerking ervan. De aanvragen
kunnen zowel via een vast e-mail adres of
telefonisch verwerkt worden. Je kan putten
uit een lijst van babysitters en je krijgt een
gsm van de afdeling ter beschikking.
Voel je je geroepen om deze service aan de
leden te verzekeren dan ben je van harte
welkom in ons bestuur.
Interesse of heb je nog vragen neem gerust
contact met Herman Catherine, 050 37 50 31
of via gezinsbond8310@gmail.com

RISICOPLANTEN
VOOR MENS EN DIER
• woensdag 21 maart | 20.00 uur •
Hoe het gesteld is met de gevaren van giftige
planten voor mens en dier wordt u uitgelegd
tijdens een beamervoorstelling van prof.
Marcel De Cleene, botanicus en schrijver van
vier boeken over giftige planten (Elsevier,
Tirion, Thieme en Academia Press). Planten
worden in hun cultuurhistorische context
besproken (mythologie, volksgeneeskunde,
volksgebruik, rituelen, symboliek). Zoals de
giftige laurierkers gebruikt werd om aan pap
het aroma van amandelen te geven, vandaar
hun Vlaamse volksnaam: ‘paplaurier’, de giftig
taxus als een vereerde dodenplant, de zaaddozen van de slaapbol als slaapmiddel bij
kindjes, vandaar hun Gentse naam ‘holuizekes’
(holle huisjes’), enzovoort. Deze voordracht
gaat door in het CM-gebouw, Moerkerkse
Steenweg 118. Graag inschrijven voor 18
maart 2012 via mail, betalen kan aan de
deur: leden € 6,00 en niet-leden € 8,00.

KNUTSELEN EN SPELEN
MET DE PAASHAAS
• woensdag 28 maart | 14.00-16.30 uur •
Met alle kinderen uit de 2de en 3de kleuterklas bereiden we ons spelend en knutselend
voor op de komst van de paashaas en de
paasklokken. We maken samen een mandje
om onze paaseitjes in te verzamelen en
spelen tussendoor leuke spelletjes. En wie
weet…. Misschien brengt de paashaas ons al
even een bezoekje…. Breng een oud T-shirt
of een knutselschort mee om je kleren te
beschermen. Deelnameprijs per kind: € 3,00
als je lid bent van Gezinsbond, € 5,00 als je
geen lid bent. Vooraf inschrijven (liefst voor
18 maart 2012) en betalen is verplicht. Stuur
een mailtje naar: gezinsbond8310@ gmail.com
met vermelding “Pasen + naam + lidnummer
+ … kinderen” of 050 37 65 14 (na 18.00 uur).
Overschrijven graag via BE68 0012 4825 7634
met zelfde vermelding. Deze activiteit gaat
door in het Franciscusheem, Karel van Manderstraat 115, Sint-Kruis. Meer info ivm Gezinsbond
afdeling Sint-Kruis?
http://www.gezinsbond.be/sintkruis/
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AFDELING
SINT-MICHIELS
3DE GEZINSQUIZ
• vrijdag 10 februari | 19.30 uur •
Stel een team van 4 personen samen, verzin
een originele naam en kom naar onze superleuke gezinsquiz. Minstens 1 van de 4 teamleden moet lid zijn van de Gezinsbond.
Moeilijke quiz? - Nee, als je alle antwoorden
weet. - Ja, maar je kan nog iets opsteken uit
de gestelde vragen. Geen nood! Ook de antwoorden worden gegeven, uiteraard na het
ingeven van de formulieren. Plaats van
afspraak: Onze Ark, Sint-Michielslaan, (naast
de kerk van Sint-Godelieve), Sint-Michiels.
Geen enkel team keert met lege handen
naar huis. De drie beste teams krijgen
waardebonnen. Inschrijven kan tot 25 januari
2012 via mail decloedt-rita@telenet.be.
Betaal de inschrijving van € 10,00 op rekening
068-0713700-01 van de Gezinsbond SintMichiels, met vermelding van je teamnaam.
Veel succes!

VOORJAARS
TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 1 april | 9.00-12.00 uur •
Deze beurs gaat door in het restaurant van
het Sint-Andreaslyceum in Sint-Kruis,
Veltemweg. Inschrijvingen kunnen enkel en
alleen online via www.gezinsbond.be/sintkruis - zie agenda 2dehandsbeurs. (niet via
mail.) Gelieve het correcte lidnummer van
2012 in te voeren. De leden van de Gezinsbond Sint-Kruis kunnen inschrijven vanaf
zondag 12 februari 2012. Andere leden van
de Gezinsbond en niet leden kunnen zich pas
inschrijven vanaf zondag 4 maart 2012.
Iedereen komt in een wachtlijst te staan,
leden van Sint-Kruis, die in december op de
wachtlijst stonden krijgen voorrang. 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 rekening nummer voor overschrijving,
dit vanaf zondag 18 maart. Voordien storten
heeft geen zin en geven ook geen recht op
een stand. Na betaling krijg je dan een mail
met de afspraken voor de beurs. Tijdens de
beurs is er kinderopvang voorzien.

WE ZIJN OP ZOEK
naar nieuwe bestuursleden
voor de "Jonge gezinnen Actie "
Zin om mee te bouwen aan activiteiten voor
"Jonge Gezinnen Actie" en een stukje van je
vrije tijd in de werking van de Gezinsbond te
steken? Elk gezin beslist wanneer en aan
welke activiteiten ze kunnen medewerken of
voel je als jong gezin en als lid van de
Gezinsbond er iets voor om deel uit te maken
van ons bestuur dan ben je van harte welkom.
Voor meer informatie kan je steeds terecht
bij één van onze bestuursleden. Of via mail:
gezinsbond8310@gmail.com, www.gezinsbond.be/sintkruis

TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 19 februari | 8.30 - 12.30 uur •
Alle gebruikte kinderkledij, -materiaal, speelgoed, boeken en baby-uitzet kunnen
aangeboden worden. U kunt een stand huren
voor € 10,00 (enkel leden van de Gezinsbond).
Leden van de afdeling Sint-Michiels krijgen
voorrang en kunnen inschrijven op 6 en 7
februari tussen 18.00 en 20.00 uur. Leden
van andere afdelingen kunnen inschrijven op
8 en 9 februari tussen 18.00 en 20.00 uur.
Inschrijven en inlichtingen bij Caroline
Linskens, Het Brembos 4, 8200 Sint-Michiels,
050 38 37 71. De krokustweedehandsbeurs
gaat door in de Gemeenteschool, afdeling
Sint-Godelieve, Sint-Michielslaan.

KOKEN MET KINDEREN
• woensdag 4 april | 10.00 - 14.30 uur •
Voor alle kinderen van het 3de tot 6de leerjaar die de wereldkeuken willen verkennen
als een echte chef. We maken 2 gerechten
van de ene kant van de wereldbol naar de
andere en dan kan het feestmaal beginnen.
Breng een schortje, handdoek en aardappelmesje mee. Wij zorgen voor de rest. Waar
moet je zijn: POC Sint-Willibrord in de K.K.
Theodoorstraat, Sint-Andries (naast de kerk)
Deelnameprijs: € 7,30 per kind Vooraf
inschrijven bij Caroline Linskens 050 38 37
71, email: caroline.linskens@hotmail.com en
storten op rekening 068-0713700-01 ten
laatste tegen 28 maart. Vermeld
Wereldkeuken + naam + leeftijd van de kinderen.
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AFDELING
SNELLEGEM
ZWEMINITIATIE
VOOR KINDEREN
Zweminitiatie voor kinderen in een zwembad
naar keuze. Op vertoon van het betalingsbewijs biedt de Gezinsbond Snellegem jullie
een korting van 20%.

HOE GEZOND
ZIJN VACCINATIES?
• donderdag 2 februari •
Hoe gezond zijn vaccinaties?
Verdere info bij Maria Verlinde, 050 81 20 62

AFDELING
VARSENARE

voorhand bij Mieke Roelens: roelens.mieke@
telenet.be of 050 38 67 91. Inkom € 3,00 ter
plaatse te betalen (drankje achteraf inbegrepen). I.s.m. RVT Avondrust.

TAI CHI CHUAN

NATUURWANDELING
VOOR HET GEZIN ROND DE
ROKSEMPUT "HOGE DIJKEN"

www.gezinsbond-varsenare.be

• 9 januari tot 26 maart •
• maandagavond 19.00 tot 20.00 uur •
Tai Chi is een geschikte methode om vaardigheden te oefenen om constructief te kunnen
omgaan met de stresserende factoren op ons
afkomen. Van 19.00 tot 20.00 uur (of 20.30
uur) in het sportcentrum Hof Ter Straeten.
Dit is een opvolglessenreeks. Inschrijven en
inlichtingen: Brigitte Vandenbriele; brigitte.vandenbriele@ skynet.be of 0496/ 33 51 79

DRU YOGA
VOLKSSTERRENWACHT
BEISBROEK
• vrijdag 23 maart •
Bezoek aan de Volkssterrenwacht in Beisbroek.
Verdere info bij Maria Verlinde, 050 81 20 62.

• 10 januari tot 27 maart •
• dinsdagvoormiddag 10.00 tot 11.30 uur •
De lessen gaan door in het sportcentrum te
Varsenare. Instappen kan op elk moment.
Inschrijven bij Brigitte Vandenbriele, brigitte.
vandenbriele@ skynet.be of 0496 33 51 79.

• zondag 18 maart | 14.00 uur •
We maken een natuurwandeling rond de grote
vijver (2,5 km) met leuke wateropdrachten. De
opdrachten kunnen in groepjes uitgevoerd
worden in de kijkhutten. Nadien is er een
drankje in het natuurcentrum "De Grote Zaagbek". Doelgroep is gezinnen met kinderen tussen
eerste en zesde leerjaar. Niet geschikt voor
buggy's (bij regenweer: laarzen!). Verzamelen
aan de "Hoge Dijken", Oude Bruggeweg 237,
Oudenburg. Inschrijven noodzakelijk bij Dina
Casier, 050/39 69 98 of dina.casier@gmail.com

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com
GEZINSFIETSTOCHT

YOGA

• dinsdag 1 mei •
Wij maken ons al klaar voor de jaarlijkse
gezinsfietstocht, u ook? Verdere info bij Maria
Verlinde (050/81 20 62)

• 11 januari tot 28 maart •
• woensdagavond 20.00 uur •
11 lessen in de kleuterzaal van school de
Wassenaard. De lessen worden opgebouwd,
daardoor is instappen soms moeilijk.
Inlichtingen en inschrijven: Mieke Roelens:
roelens.mieke@telenet.be of 050/ 38 67 91
O.l.v. Maria Clicteur.

JAARPROGRAMMA 2012
• Vrijdag 23 maart 2012
Bezoek aan de Volkssterrenwacht Beisbroek
• Paasvakantie 2012 | Knutselnamiddag
• Dinsdag 1 mei 2012 | Gezinsfietstocht
• Juni 2012 | Geleid bezoek aan Brugge
(onder voorbehoud: 9 juni)
• Donderdag 13 september 2012
Infonamiddag i.s.m. Ziekenzorg
• Woensdag 10 oktober 2012
Bakken met Peter Balcaen
• November 2010 | Toneel

AFDELING
WAARDAMME
LESSENREEKS BBB
• woensdag 18 januari tot 28 maart •
De activiteit gaat door in het zaaltje Kerkstraat
5, 8020 Waardamme. Leden betalen € 30,00
voor 10 lessen, niet-leden betalen € 60,00.

KLEUTERZWEMMEN
EN WATERGEWENNING
• donderdag 5 april •
In april start er een nieuwe reeks van het
kleuterzwemmen en watergewenning. Meer
concrete info bij Carine Linskens, 050 20 84 60.

LIDKAART EN
BONNENBOEK 2012
LESSENREEKS:
FOTOALBUM MAKEN OP DE PC
• 31 januari tot 14 februari •
• dinsdagavond 19.30-22.00 uur •
Reeks van 3 lessen op dinsdag 31 januari, 7
en 14 februari in het SPC Hof Ter Straeten,
Varsenare. Wil je aan de slag met foto's op je
computer, maar weet je niet goed waar te
beginnen? Kate Neels toont je hoe het kan.
Eindresultaat van de cursus is een digitaal
fotoalbum. Je leert er een paar belangrijke
dingen over het bewerken van foto's op de
computer, verschillende fotodiensten op
internet en hoe je foto's mooi presenteert in
een album. Inschrijven noodzakelijk bij Karl
Vandermeersch 050 39 35 10 of karl.vandermeersch@telenet.be. Breng je laptop (met
draadloze internetaansluiting) en een reeks
digitale foto's mee. Kostprijs??, te storten op
rek. BE46 7381 2906 9636 van gezinsbond
Varsenare

Wie zijn lidkaart en bonnenboek 2012 nog niet
ontvangen heeft, kan die bekomen bij onze
verantwoordelijke voor de ledenadministratie
mw Carine Desloovere, Fazantenlaan 40,
8210 Zedelgem, 050 20 84 60.

BLIJF OP DE HOOGTE
VAN ONZE ACTIVITEITEN
VIA FACEBOOK
Bij het samenstellen van het jaarprogramma
waren er nog een aantal zaken die nog niet
concreet konden worden ingevuld. Hieraan
wordt gewerkt en van zodra er bijkomend
nieuws te melden valt dat kan dit worden
teruggevonden op de website van de
Gezinsbond Gewest Brugge www.gezinsbondgewestbrugge.be of op de Facebookpagina
van de Gezinsbond Afdeling Zedelgem.

MAKE UP VOOR ELKE DAG
SUCCESSIERECHTEN
HOE ZE LEGAAL TE VERMINDEREN
EN/OF TE VERMIJDEN
• donderdag 2 februari | 19.30 uur •
Not. Michel Vandamme brengt een interessante
voordracht over successierechten, de laatste
wetgeving om ze te verminderen of te vermijden. De voordracht gaat door in Avondrust,
De Manlaan 50C, Varsenare. Inschrijven op

In februari (exacte datum dient nog te worden
bevestigd) gaat er een volgende workshop
door in beauty center Très Jolie, Brugsestraat
234-236, 8210 Zedelgem. De workshop gaat
door onder het thema: "hoe dagelijkse make
up aanbrengen?" en dit o.l.v. medewerkers
van het beauty center. Inschrijvingsprijs
bedraagt € 25,00 en wordt integraal terugbetaald bij aankoop van een product.
Info en inschrijving via Carine, 050 20 84 60.
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KINDEROPPASDIENST
NIEUWE PRIJZEN
Beste gezin,
Bij deze willen we je ervan op de hoogte brengen dat binnen de
Gezinsbond de tarieven van de kinderoppasdienst voor Vlaanderen en
Brussel vanaf 1 februari 2012 aangepast worden. Om misverstanden te
voorkomen, zetten we de nieuwe tarieven bij deze even op een rijtje:
• het vaste uurtarief wordt 4,00 euro
• een overnachting (van 22.00 tot 8.00 uur) kost 20,00 euro, de uren
voor 22.00 en na 8.00 uur worden aan het uurtarief aangerekend
• het minimumtarief wordt 8,00 euro (voor alle prestaties van minder
dan 2 uur wordt sowieso 2 uur aangerekend)
• een prestatieboekje kost 7,50 euro
Uiteraard kan je eventuele prestatieboekjes/-briefjes die je thuis nog
hebt, blijven gebruiken. Hou er wel rekening mee dat alle prestaties
vanaf 1 februari sowieso aan de nieuwe tarieven afgerekend worden
(ook wanneer een oud prestatiebriefje gebruikt wordt).
Mocht je bij dit alles nog vragen hebben dan kan je contact opnemen
met onze kinderoppascoördinator:
Met vragen kan je ook steeds terecht op de centrale dienst:
Gezinsbond, dienst Service aan de leden, kinderoppas@gezinsbond.be,
02 507 89 66.

Wil je graag zelf oppassen? Ben je minimum 15 jaar
en werk je graag met kindjes? Neem gerust contact op
met de kinderoppascoördinator. Adressen op pagina 2.

HANDELAARS

• JE

RENAULT
Ook kortingen in 2012
De spaarkaartactie met Renault wordt verlengd tot 31 december 2012.
Wie een nieuwe Renault koopt bij een officiële Renault dealer ontvangt
100, 125 of 250 euro spaarkaartkorting afhankelijk van het gekozen
model. Hoe en wanneer je deze korting ontvangt, kan je hier nalezen.
In 2012 pakt Renault uit met een aantal nieuwigheden. Zo kreeg de
Twingo een nieuw design, extra kleuren en nieuwe mogelijkheden om
de Twingo te personaliseren. Ook de Scénic en de Grand Scénic zetten
het nieuwe jaar in met een facelift.

VINDT ER MEER DAN JE ZOEKT

•

STANDAARD
BOEKHANDEL
10% spaarkaartkorting met kortingsbon
Vanaf 1 januari 2012 krijg je bij Standaard Boekhandel permanent 5%
korting op de gezinsspaarkaart. Je zal ook gebruik kunnen maken van
een kortingsbon die in 'De Bond' verschijnt en recht geeft op 10%
spaarkaartkorting. Dit zal tijdig vooraf aangekondigd worden. Hou 'De
Bond' en de communicatie van de gezinsspaarkaart dus goed in de
gaten en mis de kortingsbon niet! De korting is niet cumuleerbaar met
andere kortingen en/of promotionele aanbiedingen. Niet geldig bij
aankoop van school- en/of studieboeken, kranten en tijdschriften,
media-acties, loterijproducten, tabak, toegangstickets, boekenbonnen,
cadeaubonnen en aankopen in Standaard Bookshops. Betalen met een
boekenbon geeft wel recht op korting.
Rechtzetting: in de bonnenboek van het gewest Brugge staat
verkeerdelijk dat je steeds 10% korting bekomt wat 5% moet zijn
(zie hierboven)
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ARMOEDE IS EN BLIJFT
GEEN KINDERSPEL!
Kinderen en jongeren zijn de grootste slachtoffers van
armoede. Dat is onaanvaardbaar. Daarom voerden
Welzijnszorg, Welzijnsschakels en de Gezinsbond de
voorbije decembermaand campagne. Op tal van
informatieavonden werd een breed publiek
bewust gemaakt, gekoppeld aan een oproep om
via Welzijnszorg welzijnsprojecten te ondersteunen en via een politieke actie met handtekeningen een signaal van protest te geven aan de
betrokken beleidsmakers. Ook in Sint-Andries organiseerde een lokale werkgroep van de parochiefederatie Sint-Andries–Sint-Michiels i.s.m. Welzijnsschakel Ûze
Plekke (vereniging waar armen het woord nemen) een
informatieavond. Op maandag 21 november ll. zakten 125 geïnteresseerden af naar zaal Valkenburg in de Legeweg te Sint-Andries.
De info-avond startte met de campagnefilm ‘Armoede is geen kinderspel’,
gevolgd door een panelgesprek over kinderen in armoede en mogelijke
hefbomen om de cirkel van armoede te doorbreken. Verschillende
deskundigen lichtten vanuit hun invalshoek hun visie op het thema
toe: Mathijs Wouters vanuit de georganiseerde jeugdbewegingen,
Melanie Corty en Kira Vergote vanuit de Brugse jongerenwerking ’t Salon,
Kris Van Loocke als leefgroepbegeleider bij het Centrum voor Jeugdzorg
de Kantel en Joost Vermeersch, nationaal ondervoorzitter van de
Gezinsbond. De gesprekken werden afgewisseld met getuigenissen van
mensen die het thema aan den lijve ondervinden. Vervolgens werd in
twee themagroepen verder ingegaan op het thema. Eén groep boog
zich over het belang van het gezin en de andere groep zocht uit hoe
vrijetijdsinitiatieven meer toegankelijk kunnen worden voor kinderen in
armoede.
Overal ter wereld zijn kinderen de eerste slachtoffers van armoede. In
België is dat niet anders. 1 op 5 kinderen groeit op in armoede. Dat is
alarmerend, want armoede raakt kinderen in alle aspecten van hun

leven. Een paar jaar in armoede leven, in een onveilige
woning, met een zwakke gezondheid, uitgesloten van
sociale contacten en met beperkte onderwijskansen
… laat blijvende littekens na. Een kinderleven in
armoede is bovendien de ‘ideale springplank’
naar een volwassen leven in armoede. Om de
vicieuze cirkel van armoede en sociale uitsluiting
te doorbreken, speelt de bestrijding van kinderarmoede een cruciale rol. Welzijnszorg, de Gezinsbond en Welzijnsschakels investeren in kinderen en
jongeren en hen alle kansen geven … thuis, op school
en in hun vrije tijd.

4 beleidsvoorstellen zijn alvast stevige stappen in de goede richting:
1 Een leefbaar inkomen dat rekening houdt met de grootte van elk
gezin
2 Een laagdrempelige ontmoetingsplaats en aanspreekpunt voor
opvoedingsvragen in elke gemeente
3 Een lessenpakket over (kans)armoede in alle lerarenopleidingen
4 Een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in
armoede
Meer info over de lokale werking van Welzijnszorg:
greet.vandenberghe@ skynet.be of 050 38 17 31.
Zie ook: www.welzijnszorg.be en www.armoedeisgeenkinderspel.be.
Financiële steun is welkom op BE 21 0000 0000 0303
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LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be
NEKKA-NACHT 2012

K3 CONCERT

DOMINO DE MUSICAL

Sportpaleis Antwerpen | 20/04/2012
Willem Vermandere is centrale gast op Nekka
Nacht in het Sportpaleis. Als ‘gasten' heeft hij
Mira, Yevgueni en Axl Peleman uitgenodigd
om er een groots feest van het Nederlandstalige betere lied van te maken.
Als lid van de Gezinsbond geniet je van een
vriendenkorting: 5,00 euro korting op de tickets
van 35,00 euro. 4,00 euro korting op zitplaatsen
van 30,00 of 25,00 euro, en op staanplaatsen
op het middenplein van 20,00 euro.

K3 keert in het voorjaar van 2012 terug naar
het Sportpaleis met een spectaculaire concertreeks! Na hun succesvolle musical Alice in
Wonderland, zijn Karen, Kristel en Josje in
2012 terug te zien in het Sportpaleis met
spectaculaire nieuwe K3 concerten! Op 3 & 4
maart zal K3 haar fans weer trakteren op hun
allergrootste hits en ook de mooiste liedjes
van hun nieuwe CD. Als dat geen kippenvel
wordt… De K3 concerten in het Sportpaleis
zijn de enige concerten van K3 in Vlaanderen
in 2012. Dus als je K3 in het echt wil zien
en mee wil zingen en dansen, dan mag je de
shows in het Sportpaleis zeker niet missen!

van 8 maart t.e.m. 1 april 2012
in de Stadsschouwburg in Antwerpen.
Koen en Kris Wauters vieren in 2012 hun 25
jarige jubileum, en dat moet worden gevierd.
Met de musical Domino treden ze in de voetsporen van buitenlandse supergroepen als
Abba en Queen. In de musical 'Domino' volgen
we een jonge vrouw die na haar relatiebreuk
naar Swentibold, een volkse wijk ergens in
Vlaanderen, verhuist. Daar maakt ze kennis
met haar buren. Alle bewoners staan op een
kruispunt in hun leven. Bovendien dreigen ze
ook nog hun huis te verliezen. In de hoofdrollen: Deborah De Ridder, Mark Tijsmans,
Ivan Pecnik, Maaike Kafmeier, Marijn De Valck
en Alexander Metselaar (winnaar van Domino
de zoektocht).
Als lid van de Gezinsbond geniet je 15% korting
voor voorstellingen vanaf 8 maart 2012.

Ledenvoordeel:
Als lid van de Gezinsbond heb je 4 euro korting
per ticket, enkel geldig op de show van zondag
4 maart 2012 om 16.00 uur.
• Droomstoelen: € 37,50 - geen korting
• Cat 1: € 25,50
• Cat 2: € 22,50
• Cat 3: € 19,50
• Schootplaatsen: €15,00 - geen korting
enkel telefonisch te bestellen
Bestellen kan via 070 345 345
of via www.gezinsbond.be

✁

In de bonnenboek gewest Brugge stond een verkeerde nummering van de bonnen.
Dit moet zijn bonnr. 223, 224 en 225.

Tarieven & categorieën:
cat.1:€ 44,00
cat.2:€ 39,00
cat.3:€ 34,00
cat.4:€ 25,00
golden seat:€ 54,00
dinner seat:€ 84,00
weekend:€ +5
Let op: tickets zijn exclusief reserverings- en
verzendingskosten. Bestellen via 070 220 220
of via www.gezinsbond.be
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
Onderhoudsgeld voor kinderen:
enige voorzichtigheid geboden!
Inleiding
Art. 203 §1 van het Burgerlijk bepaalt dat ‘ouders naar evenredigheid
van hun middelen dienen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding en de ontplooiing
van hun kinderen’.
De wet van 19 maart 2010 heeft de notie ‘middelen’ ruim omschreven
als volgt: “Met middelen wordt onder andere bedoeld alle beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkomsten van de ouders, alsook
alle voordelen en andere middelen die hun levensstandaard en deze
van de kinderen waarborgen.”
Toepassing
Deze bepalingen zijn echter alleen
van toepassing bij situaties waar
de ouders niet meer samenleven
en één van de ouders een bijdrage
dient te vorderen van de andere
ouder om het kind de nodige
bestaanszekerheid te geven,
conform de vorige bepalingen.

De alleenstaande ouder staat volledig in de kou….en de ex-partner
voelt zich sterk, gesteund door een vonnis.
2. Indien partijen dan toch eerst een overeenkomst bereikt hebben en
de andere partij besluit na enkele jaren zijn laars eraan te lappen, dan
is het extreem moeilijk om iets te wijzigen. Klassiek is de bepaling
‘buitengewone kosten’, waarbij ook meestal de notie ‘overleg’ in de
akte vermeld staat.
Welnu, in dergelijke situaties – waar de verstandhouding tussen de
partijen zeer slecht is - kan de ene partner deze soms grote kosten
niet terugvorderen van de andere partij indien er geen ‘overleg’
geweest is. Het hoeft geen betoog
dat dit opnieuw onbillijk is en dat
de alleenstaande ouder opnieuw
nagenoeg alles moet betalen.
Besluit
De ouder die zo’n praktijken handhaaft is uiteraard de naam ‘ouder’
onwaardig, doch dit neemt niet
weg dat het probleem zeer actueel
is.

De ideale situatie - wanneer de
ouders niet meer samenleven - is
uiteraard een akkoord, waarbij de
ex-partners in der minne de
onderhoudsbijdrage bepalen.
In de praktijk hebben we meestal
te maken met onrechtvaardige
situaties, waarbij de ene ex-partner
alle in het werk stelt om weinig
of niets te moeten betalen en
daarbij ‘het recht’ aan zijn kant
krijgt omdat, niettegenstaande de
veranderingen en de verruiming
van het begrip ‘middelen’, de
rechtbank nog meestal vasthoudt
aan de zgn. ‘officiële inkomsten’.
Het hoeft geen betoog dat dit tot
onbillijke situaties leidt en bovenal
het precaire vertrouwen van de
rechtszoekende (meestal de
alleenstaande moeders) in het
rechtssysteem compleet sublimeert.

Een realistische kijk op onderhoudsgeld is meer dan ooit noodzakelijk.
Een nieuw wetgevend optreden
zeker en vast noodzakelijk.

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 onderhoudsbijdrage kan je niet
zomaar mathematisch vastleggen
op grond van officiële inkomsten
en moet meer gekoppeld worden
aan de verblijfsregeling, de werkelijke situatie en de fiscale
behandeling ervan.. De noodzaak
van overeenkomsten tussen expartners is meer dan noodzakelijk
Immers, een gewaarschuwd man,
vrouw is er twee waard!

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

Praktijk
1. Er bestaan anno 2011 nog altijd
alleenstaande ouders die werkelijk
quasi ALLEEN moeten instaan voor de volledige kost van de opvoeding
van hun kinderen zoals voorzien in art. 203 B.W..
De andere ouder die alles in werking stelt om – los van het feit dat
deze de kinderen niet of nauwelijks opzoekt - niet te moeten betalen,
kan in de meeste gevallen niet ‘gevat’ worden, meer nog deze krijgt
meestal gelijk van de rechtbank op grond van de officiële inkomsten.
Zelfs indien het bewijs voorligt dat deze persoon nooit vrijwillig betaalt,
duidelijk meerinkomsten heeft, edm…..wordt daar weinig/geen rekening
mee gehouden.

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

Rusthuis Van Zuylen, Geralaan 50, 8310 Brugge
Elke tweede donderdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur.

?
?

?
?
?

Zet uw favoriete handelaar
en de gezinsspaarkaart in de kijker
en maak kans op € 250!
     
i.s.m. de partners-handelaars.
Wedstrijd loopt tot eind maart 2012.
Meer info op www.gezinsbondgewestbrugge.be/fotowedstrijd

Gezinsspaarkaart. Zo brengt kopen geld op.

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

de Goede

(scholen)

sterk hedendaags secundair onderwijs in het centrum van de stad

sint-franciscus-xaveriusinstituut

De Frères

Sint-Pieter

Jozeﬁenen

Jozeﬁenen

MIDDENSCHOOL
SINT-PIETER

SINT-JOZEF
HUMANIORA

SINT-JOZEFSINSTITUUT TECHNISCH INSTITUUT SINT-FRANCISCUSXAVERIUSINSTITUUT
HANDEL & TOERISME
HEILIGE FAMILIE

EERSTE GRAAD

ASO
ook internaat

TSO-BSO
ook internaat

BSO-KSO-TSO
ook internaat

ASO

Kortrijksestraat 47
8020 OOSTKAMP
050 82 68 22

Noordzandstraat 76
8000 BRUGGE
050 47 17 17

Zilverstraat 26
8000 BRUGGE
050 33 19 43

Oude Zak 38
8000 BRUGGE
050 44 59 59

Mariastraat 7
8000 BRUGGE
050 33 63 47

sintjozefbrugge.be

tihf.be

sfxbrugge.be

middenschoolsint-pieter.be sintjozefhumaniora.be

Maricolen

INFOAVONDEN VOOR OUDERS VAN TOEKOMSTIGE EERSTEJAARS
DINSDAG
7 FEBRUARI 2012
19.30 uur

WOENSDAG
8 FEBRUARI 2012
19.30 uur

DINSDAG
7 FEBRUARI 2012
19.30 uur

OPEN DAG
ZATERDAG
21 APRIL 2012

INFODAG
ZATERDAG
21 APRIL 2012

INFODAG
ZATERDAG
21 APRIL 2012

DONDERDAG
9 FEBRUARI 2012
19 APRIL 2012
19.30 uur
OPENDEURDAG
ZATERDAG
21 APRIL 2012

vzw S.O. Karel de Goede | p/a Zilverstraat 26 | 8000 BRUGGE | www.karel-de-goede.be

OPEN DAG
ZONDAG
22 APRIL 2012

