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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

VOORWOORD
Het voorjaar verjaagt de koude en donkere wintermaanden. Het is een lokroep om buiten
te komen en te genieten. In bijlage kan je alvast een brede waaier aan activiteiten terugvinden die hierbij voor inspiratie kan zorgen. Naast de traditionele feestweekends met
bijhorende kinderfeesten wordt er in mei ook aandacht gespendeerd aan de week van de
Opvoeding. Tip: surf ook op regelmatige basis naar www.Gezinsbondgewestbrugge.be. Op
deze website wordt ons aanbod aan activiteiten steeds bijgewerkt.
Ondertussen kijken we ook al wat vooruit richting oktober 2012. Dan trekken we opnieuw
naar de stembus, zij het nu voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het belang van deze verkiezingen voor alle gezinnen kan niet genoeg benadrukt worden.
Op het federale niveau is men volop aan het besparen. De effectieve gevolgen van de
diverse maatregelen zullen we pas in 2013/2014 in onze eigen portemonnee voelen.
Ook op gemeentelijk niveau zal er bespaard moeten worden of zal er gezocht worden naar
extra inkomsten. Waakzaamheid is hier geboden!
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Sijsele
Sint-Andries
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Bij dergelijke ingrepen is het van belang dat de stem van de gezinnen in dit debat wordt
gehoord. Dit is, onder meer, een taak van de Gezinsbond.
Via een online bevraging konden jullie als lid ons jullie bezorgdheden kenbaar maken in
het kader van een gezinsvriendelijke gemeente. Meer dan 10.000 gezinnen zijn hierop
ingegaan, waarvoor onze dank. De resultaten van deze online bevraging worden nu verder
geanalyseerd en zullen in de loop van juni aan de pers worden voorgesteld.
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Kinderoppasdienst Loppem
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Ronny Meulemeester
Voorzitter
Gezinsbond Gewest Brugge
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Lidkaart-meer-waard
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Juridisch-praktisch

Het is evident dat thema's zoals onder meer verkeersveiligheid, betaalbaar wonen in de
eigen gemeente, bejaardenzorg, kinderopvang, ook in tijden van besparing voldoende
middelen moeten krijgen. Als Gezinsbond zullen we hier zeker de vinger aan de pols
houden. Je zal hierover in de aanloop naar de verkiezingen beslist nog meer over horen.
Veel plezier!

Met een genegen groet,

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
Sint-Jansdreef
050 68 08 58
bvbaspiegelaere@skynet.be

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 12
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

Ann Allemeersch

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
Bieke Verduyn
Cécile Verhenne-Van Deynse
Leliestraat 37
Arteveldestraat 14
Walbrugstraat 1a
050 82 38 63
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

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
8340

SIJSELE
8340

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

An Schalembier
Olympialaan 17
050 38 91 09

Paul Bruggeman
Galgeveld 39
050 79 13 78

Paul Bruggeman
Galgeveld 39
050 79 13 78

Geert Boone
Eikvarenstraat 10
0495 32 52 16
(Enkel maa. 19-20 uur)
Christine Deman
Vijverstraat 11
050 78 16 58

Linda Van Steenberghe
Schaakstraat 17
050 37 31 97
secbond@gmail.com
Julien Lema
Wittemolenstraat 41
050 38 18 45

Nancy Brandt
Zandstraat 133
050 32 32 23
nancy.brandt@telenet.be
Ide-Decoessemaecker
Kauter 13
050 67 93 45
elki19@hotmail.com
Patricia Mellaerts

Dagbladhandel ‘Patje’
Moerkerksestw. 251
050 35 08 20
dbh.patje@gmail.com
Rita Decloedt
Veeweide 87
050 39 60 31

Martin Ballegeer
Babbaertstraat 7
050 37 50 31
kortingskaartennmbs@gmail.com
Rita Decloedt
Veeweide 87
050 39 60 31

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

Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53

Martin Vlamynck
Beekstraat 45
050 27 98 29

Linda Van Steenberghe
Schaakstraat 17
050 37 31 97
secbond@gmail.com
Caroline Linskens
Het Brembos 4
050 38 37 71
caroline.linskens@hotmail.com
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-MICHIELS
8200
WAARDAMME
8020
ZEDELGEM
8210

Ouderengezelschapsdienst
Gewestelijk secretariaat

0496 29 19 31
kod.sintkruis@gmail.com
Nancy Brandt
Zandstraat 133
050 32 32 23
nancy.brandt@telenet.be
Griet De Ketelaere
Sofie verhelst
Olieslagerijstraat 17
Zuidstraat
0474 55 84 42
050 27 92 53
koenengriet@skynet.be
Ann-Sofie Denoo
POINT Leen’s underwear
bbsit.zedelgem@gmail.com
Snellegemstraat 12
0473 53 74 16
050 24 10 27

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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ACTIVITEITEN I.S.M. DE GEZINSBOND
BOUWEN
AAN ZELFVERTROUWEN

POSITIEF OPVOEDEN
EN TOCH GRENZEN STELLEN

Maandag 14 mei 2012 | 20.00 uur
Voordracht voor ouders van pubers

Maandag 21 mei 2012 | 20.00 uur

Moeten we de alarmerende berichten geloven als zouden onze jongeren
hangende gedemotiveerde adolescenten zijn, die alleen maar op facebook zitten en brutaal en onaangepast gedrag stellen?
Hoe kunnen wij hen voldoende ruimte geven om zich te ontwikkelen
tot zelfstandige, ondernemende en veerkrachtige jongeren die positief
en verlangend uitkijken naar de toekomst? Marijke Bisschop, opvoedingsconsulente en gedragstherapeute, is auteur van een reeks wetenschappelijke artikelen en boeken over kinderpsychologische vraagstukken.
De auteur van "opvoeden in een verwenmaatschappij" en "bouwen aan
zelfvertrouwen", neemt ons mee in de denkwereld van de adolescent.
Toegang gratis. | CC De Valkaart, A. Rodenbachstraat 42, Oostkamp

Druk, druk, druk,… de samenvatting van het gezinsleven bij veel
Vlaamse gezinnen. Tegelijk willen we als ouders onze kinderen bewust
opvoeden; ze normen en waarden meegeven; ze helpen opgroeien tot
zelfstandige en weerbare volwassenen. Helaas gooien overwerk, huishouden, druk sociaal leven en verplichtingen allerhande soms roet in
het eten om onze opvoedingsideeën in de praktijk vol te houden. Als
we dan met de kinderen samen zijn, willen we ook niet de hele tijd
mopperen.
Deze avond over “positief opvoeden" is voor ouders van peuters, kleuters en lagere school kinderen, onthaalouders en opvoeders.
Els Dejaegher, Klinisch psycholoog, gedragstherapeut en verbonden aan
CAR ’t Veld, Aartrijke.
Toegang gratis. | Welkom in de Cultuurfabriek, Stationstraat 22, Sijsele.

SPEELDAG IN HET PARK
Woensdag 16 mei 2012 | GRATIS | Astridpark, Brugge
Opvoeden is...voor iedereen anders
• 14.00 uur: start van de speeldag
• 14.30 uur: officiële prijsuitreiking tekenwedstrijd
• 15.30 uur: het eiland van de tovercirkel. Muziektheater met dansinitiatie voor kinderen tussen 5 en 12 jaar door Balcompagnie
• tot 17.00 uur randanimatie, doe-activiteiten, gratis gadgets
Ben je tussen 3 en 12 jaar? Maak een originele tekening op een A4blad. Noteer je naam, geboortedatum en adres. Elke deelnemer mag
een attentie afhalen op onze speeldag in het park. Er worden per leeftijdscategorie 10 winnaars gekozen. Zij worden verwittigd.
Tekeningen moeten voor 18 april ingediend worden. Tekeningen zijn
welkom in elk filiaal van Bond Moyson, CM en Liberale Mutualiteit,
elke bibliotheek, elk sociaal huis van Brugge, Damme, Oostkamp,
Zedelgem en in de opvoedingswinkel Regio Brugge.

OPVOEDINGSWINKEL REGIO BRUGGE
Kartuizerinnenstraat 6, 8000 Brugge
050 32 77 68 | info@opvoedingswinkelbrugge.be

OPVOEDEN
ANNO 2012
Dinsdag 22 mei 2012 | 20.00 uur
We hebben het als ouders niet gemakkelijk… Ouderschap is er vanaf
het moment dat een kind geboren wordt. Opvoeden is een heuse verantwoordelijkheid voor ouders. Hoe pakken we onze kinderen best
aan? Hoe brengen we hen regels bij en laten we deze toepassen?
Dokter Jo Wieme, kinder- en jeugdpsychiater uit Brugge, vertelt ons
over het opvoeden anno 2012 en geeft ons enkele krachtige vuistregels
mee die we kunnen gebruiken bij het opvoeden van onze kinderen.
Deze infoavond is interessant voor ouders, onthaalouders en opvoeders.
Toegang gratis | LDC De Braambeier, Loppemsestraat 14a, Zedelgem
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MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL 2012
Met Belgerinkel naar de Winkel zorgt elk jaar weer opnieuw voor
gezellige momenten in de gemeente, aandacht voor handelaars in de
buurt en geeft fietsers een duwtje in de rug.
De editie van 2012 vindt plaats van zaterdag 5 mei tot zaterdag 9
juni 2012.
Met Belgerinkel naar de Winkel kan in 2012 rekenen op een fantastische nieuwe fietssponsor Achielle die zorgt voor een mooie retrofiets
in elke gemeente. En dit jaar kan je sparen voor een fleurig fietsmandje van Who's That Girl .
De picknickponcho ligt klaar bij je fietshandelaar
Wie spaarde voor een picknickponcho tijdens ‘Met Belgerinkel naar
de Winkel 2011’, kan dit langverwachte hebbeding sinds 13 februari
2012 gaan afhalen bij de fietshandelaar. We stuurden begin februari
een e-mail met de persoonlijke code en het afhaaladres. Mocht je
deze e-mail niet gekregen hebben, kijk dan eens in je spam-mail of
contacteer ons via info@belgerinkel.be. Als je jouw persoonlijke code
en afhaaladres nog weet, dan kan je daarmee gewoon naar de fietshandelaar om je poncho af te halen.
Wij verontschuldigen ons nogmaals voor het ongemak dat eventueel
is ontstaan door deze vertraging. En wij wensen jullie veel plezier
met de poncho!
Meer dan één miljoen fietsritjes op vijf weken tijd
Vijf weken lang sprongen 88.000 Vlamingen meer dan één miljoen
keer op de fiets tijdens Met Belgerinkel naar de winkel. Fietsers uit
meer dan 200 Vlaamse steden en gemeenten bespaarden samen 4,5
ton CO2.
Dit jaar verzamelde de provincie Oost-Vlaanderen de meeste volle
spaarkaarten met zeven fietsritjes per kaart. Zo steken ze Antwerpen,
de koploper van vorig jaar, voorbij.
Een dikke proficiat aan alle fietsers!

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

DAGREIS
NAAR FRANS-VLAANDEREN
donderdag 31 mei | 8.00 uur
We maken een heerlijke busrit “over de schreve” en bezoeken tal van
interessante plekjes o.l.v. gids Roland Gille. We bezoeken achtereenvolgens: Bergues, koffie met croissant, daarna kleine wandeling en busrit
in de streek. Volckerinckhove, middagmaal met aperitief en dranken.
Sint-Omer, bezoek aan de kathedraal. Cassel, picon en een verkenning.
Stavele, in “Hof van Commerce, boterham met … van het zwijn. We zijn
voor 20.00 uur terug aan de parking. En dit voor de prijs van € 51,00
(bus, gids, vergoeding chauffeur, ontbijt, middagmaal met aperitief en
dranken, picon en belegde boterham inbegrepen). Snel inschrijven (want
er zijn slechts 49 plaatsen op de bus) bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op
gosagewestbrugge@base.be of 050 35 75 75 en stort € 51,00 op rekening
IBAN BE22 0015 1427 1747 op naam van GOSA Gewest Brugge. We
vertrekken stipt om 8.00 uur op de parking Steenbrugge (Baron Ruzettelaan).

GELEID BEZOEK
AAN RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIE VAN AQUAFIN
maandag 18 juni | 14.15 uur
Door de gids wordt uitleg gegeven over de werking van een rioolwaterzuivering of hoe nieuw leven wordt gegeven aan afvalwater. 80% van
het afvalwater in Vlaanderen wordt door verschillende rioolwaterzuiveringsinstallatie per streek gezuiverd. Wij bezoeken de installatie
van de regio Brugge. Dit bezoek is een buitenactiviteit en is gratis.
U voorziet best een regenjas en stevige schoenen. Elke bezoeker
betreedt de installatie op eigen risico. Inschrijven voor 1 juni bij Dirk
Rommel, 050 38 65 59 of dirk.rommel@telenet.be.
Afspraak in de Pathoekeweg 45, Brugge.
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Gezinshappening
Nieuwenhovebos,
Waterstraat
te Oostkamp
Zondag 27 mei 2012
doorlopend vanaf 13.30 uur

Op het voetbalveld langs de waterstraat omgeven aan drie zijden door
het bos trekken we onze tenten op voor tal van activiteiten zoals een …
Wandelprogramma
• Doorlopend gezinsvriendelijke, begeleide wandelingen.
• Uitgestippelde Pasar-fotozoektocht (max. 4 km)
• Wandeling met gids (1,5 uur): Het Nieuwenhovebos als waterreservoir
om 15.00 uur
Kinderen en jeugd
• Waterparcours in het bos
• Crea-ruimte: maken van een onderwaterkijker, waterfilter of schaatsenrijder
• Waterproefjes
• Liedjestheater ‘Het geheim van de vuurtoren’ voor 6-9 jarigen om
15.00 en 16.00 uur
• Laboruimte voor onderzoek van het waterleven
• Aanleren van de ‘Waterdans’ met optreden om 16.30u
Standen
• Verkoop van kruiden
• Insectenhotels en nestkasten
• Comeniusstand met fototentoonstelling van Estland en Oostkamp:
thema water
• Gemeente Oostkamp met o.a. Compostmeesters
Randanimatie
• Ea Varna: een onbekend wezen van 4 m., beschermer van de natuur.
Ea Varna heeft de “muziek van de natuur” met zich meegenomen
die door iedereen te horen is.
• Doorlopend life muziek door de groep ‘Overigens’
• Speelruimte met volksspelen, springkasteel en schminkstand
• Bar en hoeve-ijs

Als afsluiter van de dag (17.30 uur) maken we de zes winnaars van
een bon voor hoeveproducten t.w.v. € 50 bekend. Nadien lost het VOC
Bulskampveld gerevalideerde vogels.
Bereikbaarheid
• Met de wagen: parkeermogelijkheid in de waterstraat en op het voetbalveld
• Met de fiets: gelegenheidsparking voetbalveld Nieuwenhovebos
Info
• Alle activiteiten zijn gratis, enkel een kleine bijdrage voor de fotozoektocht.
• Dieter Willems, 050 40 70 21, 0476 53 70 02,
dieter.willems@west-vlaanderen.be
Een samenwerking tussen Regionaal Landschap Houtland en de
Gezinsbond.
Neem zeker deel aan de gezinsvriendelijke wandeling en dien je deelnamekaart in aan onze stand. Rond 17.30 uur trekken we de winnaars.
Zes personen winnen een waardebon van € 50,00 voor hoeveproducten.

Nieuwenhove in de kijker
De benaming van het Nieuwenhovebos in Oostkamp verwijst naar
de vroegere heerlijkheid Nieuwenhove en naar een nu verdwenen
buitengoed van de familie van Rode-Nieuwenhove. Het bos ontstond door ontginning van een uitgestrekt heidegebied, waarbij de
arme gronden omgezet werden in bosgebied.
Het Nieuwenhovebos wordt gekenmerkt door een vrij open structuur, waarbij bosrijke gedeeltes afgewisseld worden met weiland.
De gemeente kon in 1980 een 36 hectare groot gebied aankopen
en zo voor de toekomst vrijwaren. Sinds 1985 vormt het
Nieuwenhovebos een beschermd landschap.
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KALENDER
DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

01/09/2011 - 01/09/2012

Zweminitiatie voor kinderen

Snellegem

02/02/2012 - 28/06/2012

Tai Chi

Assebroek

28/02/2012 - 13/05/2012

Start-to-run

Koolkerke

03/03/2012 - 02/06/2012

kleuterzwemmen

Brugge

16/04/2012 - 25/06/2012

Tai chi chuan

Varsenare

17/04/2012 - 26/06/2012

Dru yoga op dinsdagvoormiddag

Varsenare

18/04/2012 - 13/06/2012

Yoga op woensdagavond

Varsenare

01/05/2012

Gezinsfietstocht

Snellegem

02/05/2012 - 05/09/2012

Petanque

Assebroek

03/05/2012 - 28/06/2012

Ontspanningsyoga

Assebroek

05/05/2012

Koken met Kinderen voor Moederdag

Sint-Andries

06/05/2012

Kinderkoken

Koolkerke

11/05/2012 - 24/08/2012

Zomerse fietstochten

Sint-Kruis

13/05/2012

moederdagontbijt

Oedelem - Oostveld

13/05/2012

Moederdag

Loppem

14/05/2012

Opvoeden van pubers

Oostkamp

21/05/2012

Positief opvoeden

Sijsele

22/05/2012

Opvoeden anno 2012

Zedelgem

27/05/2012

Moeder en vaderdagontbijt

Sint-Joris

30/05/2012

Hmm, we maken een lekkere snoeptaart...

Sint-Kruis

31/05/2012

Dagreis naar Frans-Vlaanderen.

GOSA

03/06/2012

Kroefeltocht

Loppem

08/06/2012

Geleide stadswandeling: “Brugge en Zorg”

Assebroek

08/06/2012

Geleide wandeling door Brugge

Snellegem

13/06/2012

Workshop "Digitaal fotoboek maken"

Assebroek

14/06/2012

Senioren op stap in Aalst

Sint-Michiels

18/06/2012

Geleid bezoek aan rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin

GOSA

21/06/2012

Reisfotografie en reisreportage

Sint-Andries

23/06/2012

zoektocht

Koolkerke

01/07/2012

Kajak of kanovaren in de miseriebocht

Sint-Joris

30/08/2012

Orgelconcert in de Sint-Pieterskerk Oostkamp

Oostkamp

01/09/2012 - 15/12/2012

baby- en peuterzwemmen

Oedelem - Oostveld

09/09/2012

Herfsttweedehandsbeurs

Beernem

09/09/2012

Tweedehandsbeurs

Koolkerke

30/09/2012

Startborrel

Koolkerke

02/10/2012

Wijninitiatie

Zedelgem

BONDSKLAPPER

NIEUWS
VAN DE
AFDELINGEN
AFDELING
ASSEBROEK

AFDELING
BEERNEM

beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be

TAI CHI
HERFSTTWEEDEHANDSBEURS

• donderdag 2 februari tot 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

PETANQUE
• woensdag 2 mei tot 5 september •
• 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, Assebroek. Er zijn zowel
openlucht als overdekte speelvelden.
Info bij Yola Barbez-Malfroot 050 35 49 14.

ONTSPANNINGSYOGA
• donderdag 3 mei tot 28 juni | 20.00 uur •
Elke donderdag is er ontspanningsyoga van
20.00 tot 21.15 uur. Deze gaat door in het
P.C. Sparrenhof (zij-ingang) Dries, Assebroek.
Iedereen welkom. Inlichtingen en inschrijvingen bij Mevr. Billiet-Verhaeghe Karin,
050 37 46 17.

GELEIDE STADSWANDELING:
“BRUGGE EN ZORG”
• vrijdag 8 juni | 19.30 uur •
Met als thema 'Zorg' maken we tijdens de
wandeling kennis met gekende en minder
gekende verhalen rond zorg, waarbij zowel
gefocust wordt op de zorginstelling als
gebouw als op het geestelijke, lichamelijk en
maatschappelijk welzijn van de mens. We
komen langs bekende, minderbekende en
vergeten instellingen die elk hun rol speelden
in het verleden. Het wordt een wandeling
met verhalen over gevangenen, kloosterlingen,
akkerzieken, onderwijs, armen, kinderzorg,
enz. We verzamelen om 19.15 uur op het
Pandreitje aan de hoofdingang van de voormalige Brugse Gevangenis en wandelen
richting Wijngaardplein. Deelname gratis.
Graag uw naam opgeven bij Greta
Vanzieleghem, 050 35 68 04.

WORKSHOP
"DIGITAAL FOTOBOEK
MAKEN"
• woensdag 13 juni | 19.30 uur •
Eerst maken we kennis met de website
www.spector.be. Na een korte inleiding gaat
iedereen aan het werk. U wordt begeleid in
het maken van het fotoboek van uw keuze.
Op het einde van de avond is uw fotoboek
opgemaakt. Indien gewenst kan u er thuis
nog verder aan werken. Er is geen voorkennis vereist. Stick of geheugenkaartje met
foto’s meebrengen. Deze avond wordt gegeven door fotografe Sofie Faict van “Het Huis
van de Fotografie” te Assebroek. Deelname €
3. Iedereen welkom. Opgelet: aantal plaatsen
is beperkt. Info en inschrijven voor 8 juni bij
Georges Verlinde, 050 35 75 75 of
georges.verlinde@base.be.
Welkom in de computerklas van OLVA De
Meersen, Astridlaan 400, 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
17u en 19u naar 050 36 46 65.

GEBOORTE
Ter gelegenheid van een geboorte kunnen
jonge ouders, reeds lid van de Gezinsbond,
een kleine attentie ophalen bij de verantwoordelijke ledenadministratie, Gentil Desmet,
Jagerspad 13 Assebroek, 050 35 92 69.

• zondag 9 september | 10.00-12.00 uur •
Veel (groot)ouders zijn op zoek naar goedkope
kinderkledij tot 14 jaar, babyuitzet, kinderuitzet, zwangerschapskledij, kinderfietsen en
kinderspeelgoed. Kopers en kijklustigen kunnen
vrij rondlopen tussen de verkoopstanden en
genieten uiteraard van gratis toegang. Het
inschrijvingsrecht voor verkopers bedraagt
€ 5,00 voor leden, € 15,00 voor niet leden.
Er wordt ook een waarborg aangerekend van
€ 5,00 die teruggegeven wordt nadat de
stand opgeruimd is. Leden van de afdeling
Beernem die contact opgenomen hebben met
isabel.vercauteren@belgacom.net en het
inschrijvingsgeld en de waarborg gestort
hebben voor 9 augustus op het rekeningnummer van de Gezinsbond Beernem 8508519050-23 genieten voorrang. Leden van
andere afdelingen kunnen op zaterdag 25
augustus telefoneren tussen 9.00 en 12.00 uur
om zich in te schrijven, 0477 61 23 43. Elke
verkoper is persoonlijk verantwoordelijk voor
zijn of haar verkoop en kan dus vrij onderhandelen met kandidaatkopers.

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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AFDELING
BRUGGE

AFDELING
KOOLKERKE

KLEUTERZWEMMEN

KINDERKOKEN

• zaterdag 3 maart tot 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.

• 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 10.00 tot 12.00
uur. Voor de ouderen tussen 11 en 13 jaar is
er koken van 14.00 tot 16.00 uur. De deelnameprijs bedraagt € 5,00/persoon (€ 7,00
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.

herionta@skynet.be

TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 9 september | 10.00 tot 12.00 uur •
Verkoop van kinderkledij, speelgoed, babyuitzet, kinderfietsen, kinderboeken, zwangerschapskledij,... in het P.C., Arendstraat, 8000
Koolkerke van 10.00 tot 12.00 uur. Gratis toegang. Verkopers kunnen zich inschrijven voor
15 augustus 2012 via anne.vanhorenbeeck@
telenet.be met vermelding van naam, adres,
ev. lidnummer en telefoonnummer.
Telefonisch bij Anne Van horenbeeck op 050
676438. De prijs bedraagt € 7,00 voor leden
en € 10,00 voor niet-leden. Betalen via IBAN
BE08 7512 0546 2713 BIC AXABBE22 van
Gezinsbond Koolkerke. Opgelet, het verschuldigde bedrag staat uiterlijk 31 augustus 2012
op de rekening, anders vervalt uw inschrijving.

STARTBORREL
ZOEKTOCHT
• zaterdag 23 juni | 14.00 tot 17.00 uur •
Speurneuzen gevraagd om historische kasteelmoord in Koolkerke op te lossen! De Gezinsbond van Koolkerke doet een oproep aan alle
kleine en grote detectives-in-spé om het
mysterie rond haar eigen (waargebeurde)
kasteelmoord van 1844 op te helderen. Deze
geanimeerde (foto)zoektocht is geschikt voor
alle leeftijden, loopt over een parcours van 5
km en duurt twee à drie uur. De start is
voorzien op het kerkplein van Koolkerke bij
de stand van de Gezinsbond tussen 14.00 en
15.00 uur. Deelnameprijs voor Gezinsbondleden is € 3,00, voor niet-leden € 5,00. In de
deelnameprijs is een drankje en een ijsje
inbegrepen. Graag inschrijven vòòr 9 juni bij
Anne Van horenbeeck, 050 67 64 38 of via
anne.vanhorenbeeck@telenet.be met
vermelding van naam, adres, lidnummer en
telefoonnummer. Betalen kan op rekeningnummer BE08 7512 0546 2713.

• zondag 30 september •
• 11.00 tot 13.00 uur •
Leden Gezinsbond Koolkerke, hou alvast 30
september 2012 vrij want we willen u
opnieuw van harte uitnodigen voor onze
startborrel die doorgaat in het Parochiaal
Centrum Koolkerke van 11.00 tot 13.00 uur.
Onder het nuttigen van een natje en een
droogje wordt onze activiteitenkalender voor
het nieuwe werkjaar aan u voorgesteld. U
krijgt de gelegenheid om ons bestuur en
andere bondsleden beter te leren kennen.
Deze activiteit bieden we onze leden gratis
aan maar u dient zich hiervoor wel voor 20
september in te schrijven. Dit kan bij anne.
vanhorenbeeck@telenet.be of op 050 67 64 38
met vermelding van uw lidnummer en het
aantal deelnemers, kinderen en volwassenen.

VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST
NIEUW! Koolkerke heeft sinds kort zijn eigen
kinderoppasdienst. Bieke Lantsoght is onze
nieuwe verantwoordelijke en een kinderoppas aanvragen kan via bieke.lantsoght@
pandora.be of op het nummer 050 68 06 10.

VERKOOPPUNT GSM,
BIOSCOOP, NMBS, ...
Het verkooppunt van bioscoopcheques, GSMkaarten en NMBS-passen wordt waargenomen
door Anne Van horenbeeck, Zagersweg 39.
Men kan er elke maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen terecht tussen 11.00 en 12.30
uur. Een ander tijdstip is mogelijk na een
telefoontje op 050 67 64 38.

AFDELING
LOPPEM

AFDELING
OEDELEMOOSTVELD

gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.be

MOEDERDAG
• zondag 13 mei •
De afdeling zorgt voor een verrassing voor
alle moeders die bij de Gezinsbond zijn aangesloten.

KROEFELTOCHT
• zondag 3 juni | 8.30 uur •
Ook dit jaar maken we weer een gezellige
fietstocht langs landelijke wegen, met leuke
verrassingen, met een natje en een droogje.
De totale afstand bedraagt ongeveer 55 kilometer. Het tempo wordt aangepast volgens
de groep. Wat kan je verwachten op deze dag?
Ontbijt, aperitief, hapje, drankje en avondmaal. Inlichtingen: Eddy De Wispelaere:
050 82 54 43, Johan Matthys: 050 82 22 33
of Johan Cloet: 0476 67 29 94.
Deelname: € 16,00 (kinderen tot en met 12
jaar € 12,00; niet-leden € 20,00 (kinderen tot
en met 12 jaar € 15,00).

MOEDERDAGONTBIJT
MET DE GEZINSBOND
OP VAKANTIE
Gezinsvakantie-Familiatours - de reis- en
vakantieorganisatie van de Gezinsbond biedt vakanties aan leden aan binnen een
zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding.
Gezinsvakantie-Familiatours biedt verschillende
vakantieformules aan in binnen- en buitenland: hotels, bungalows, vakantiewoningen,
chalets en appartementen, groepsreizen per
autocar, vliegtuigreizen, enz. In België
beschikt de Gezinsbond over 2 eigen vakantiecentra: De Bosberg in Houthalen en Reigersnest
in Koksijde. Brochures over Gezinsvakanties
en groepsreizen zijn gratis te verkrijgen bij
onze plaatselijke verantwoordelijke:
Johan Cloet, Albert Scheuremanspark 14,
0476 67 29 94

LIDKAART EN BONNENBOEK
Iedereen, die zijn lidkaart betaald heeft en
nog niet gekregen heeft, kan dit samen met
het bonnenboekje afhalen elke werkdag, niet
tussen 13.00 en 15.00 uur. Niet in weekend
en op feestdagen bij Marleen Bulcke,
Eninkstraat 24, 8210 Loppem.

NIEUWE COÖRDINATOR
KINDEROPPASDIENST
Sinds 1 februari 2012 is er eveneens een
nieuwe verantwoordelijke voor de organisatie
van de kinderoppasdienst voor de afdeling
Loppem: Ann Allemeersch, Buskinslaan 2.
Je kan nog steeds terecht op hetzelfde gsmnummer voor de aanvragen: 0493 58 98 99
of per mail: allemeersch.ann@skynet.be

SPEELPLEINWERKING
De Loppemse Gezinsbond kreeg van enkele
Loppemse gezinnen de opmerking dat er in
Info-Zedelgem werd vermeld dat de dagopvang, georganiseerd door de gemeente
Zedelgem, niet meer in Loppem doorgaat. De
dagopvang tijdens de grote vakantie wordt
gecentraliseerd in de Groene Meersen te
Zedelgem. Het bestuur wil als gezinsorganisatie
mee nadenken om voor het probleem van
het afschaffen van de dagopvang te Loppem,
een oplossing te zoeken. Daarom is het
noodzakelijk om een correctie-analyse te
maken over de noodzaak van een dagopvang
in Loppem. De namiddagopvang blijft
bestaan. Loppemse gezinnen kunnen met
hun opmerkingen terecht bij de voorzitter
van de Gezinsbond: Johan Matthys,
Van Hammelaan 6, 050 82 22 33 of
johanmatthys@scarlet.be

BONDSKLAPPER

NAAR PLOPSALAND
Plop, Piet Piraat, Mega Mindy, Bumba en alle
andere Plopsa-helden verwelkomen je voor
een dag boordevol verrassingen in Plopsaland
De Panne. Zweef naar ongekende hoogtes in
de Springflyer, duik in de piratenbaai met de
Superslash of bereik in 2 seconden een snelheid van 90km/uur met Anubis The Ride.
Pik zeker ook één van de liveshows mee van
Studio 100 en ontmoet je favoriete Plopsavriendje tijdens een Meet&Greet!
1001 kriebels voor slechts € 22,00! Dit kan
via de Gezinsbond Loppem! Kaarten zijn het
hele seizoen geldig. Prijzen: € 29,90 laagseizoen / € 32,00 hoogseizoen aan de kassa.
€ 22,00 via de Gezinsbond. Kinderen vanaf
85 cm tot 1m: € 8,50.
Hoe bestellen? Stuur je bestelling naar:
bianca.huys@telenet.be met vermelding van:
aantal kaarten (€ 22,00 of € 8,50) naam +
adres en lidnummer. Stort het bedrag +€ 1,00
administratiekosten op 979-1308052-12.
Kaarten worden u onmiddellijk toegestuurd.
Bijkomende inlichtingen: Bianca Naeyaert-Huys,
Torhoutsesteenweg 101, 8210 Loppem, 0
50 82 77 74 (na 18.00 uur), 0475 28 77 75
(na 17.00 uur).

25 UREN BEWEGING
Ter gelegenheid van 90 jaar gezinsvereniging
te Loppem organiseert de plaatselijke
Gezinsbond een '25-uren beweging' met vele
nevenactiviteiten. Verenigingen die wensen
25 uren te bewegen, kunnen zich inschrijven
bij Stefaan Deloof, 050 82 49 85.

• 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 van de lessenreeks 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, het kleuterzwemmen
en de uiteindelijke zwemlessen. Het gaat
telkens om een reeks van 10 lessen van 30
min. Lessen zullen worden gegeven in kleine
groepjes volgens leeftijd. Geïnteresseerden
mogen vrijblijvend een mailtje sturen naar
gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com
Meer info in één van onze volgende nieuwsbrieven. I.s.m. de Beernemse Zwemclub.

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.
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AFDELING
OOSTKAMP

gezinsbond.oostkamp@gmail.be

AFDELING
SINT-ANDRIES
gezinsbondsintandries
@telenet.be

AFDELING
SINT-JORIS
gezinsbondsintjoris
@hotmail.be

OPVOEDEN VAN PUBERS
• maandag 14 mei | 20.00 uur •
Een gespreksavond i.s.m. de Opvoedingswinkel
van Brugge. In de bovenzaal van de Valkaart.

WANDELING
• 3 juni | 14.00 uur •
Wandeling in de Franse en Engelse tuin
(Europees erfgoed) van het Gruuthusekasteel
te Oostkamp, ingang € 1,00 voor de leden en
€ 2,00 voor de niet-leden.

ORGELCONCERT IN DE
SINT-PIETERSKERK OOSTKAMP
• donderdag 30 augustus | 20.30 uur •
Elke donderdagavond in augustus is er een
orgelconcert maar het orgelconcert van 30
augustus is gratis voor de leden van de
Gezinsbond op vertoon van hun lidkaart.
Bart Rodyns uit Koningshooik speelt orgel en
harmonium. Een aanrader!

AFDELING
SIJSELE
POSITIEF OPVOEDEN
• maandag 21 mei | 20.00 uur •
De info-avond is bedoeld voor ouders van
peuters en lagere school kinderen, onthaalouders en opvoeders. De avond gaat door in de
cultuurfabriek, stationstraat 22, 8340 Sijsele en
start om 20.00 uur. Gratis info en inschrijving
bij opvoedingswinkel regio Brugge. Voordracht
i.s.m. opvoedingswinkel Brugge door Els De
jaegher. (www.opvoedingswinkelbrugge.be).

VAKANTIE
Via deze bondsklapper wensen we al onze
leden een prettige en rustgevende vakantie
te wensen. Na de vakantie zijn nog enkele
activiteiten gepland waar we hopen op een
ruime belangstelling en medewerking. Er is
nog de najaarstweedehandsbeurs, het familieonbijt en meevaren met de Sint. In de
volgende bondsklapper zullen de juiste
gegevens te vinden zijn. Fijne vakantie!

KOKEN MET KINDEREN
VOOR MOEDERDAG

MOEDER EN
VADERDAGONTBIJT

• 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.

• zondag 27 mei | 8.30 uur •
Zoals jullie van ons alle enkele jaren gewoon
zijn, serveren we ook dit jaar opnieuw ontbijt
met bubbels om vader en moeder te vieren.
Zoals andere jaren vergasten wij u en uw gezin
opnieuw op spek met eieren, boterkoeken,
broodjes, koffie, thee enzovoort… Willen jullie
ook genieten van ons heerlijk ontbijt schrijf
dan zo vlug mogelijk in. Prijs volwassenen:
€ 6,00. Prijs kinderen tot 12 jaar: € 2,50.
Welkom in zaal Sinjo, Lattenklieverstraat.

REISFOTOGRAFIE
EN REISREPORTAGE
• donderdag 21 juni | 20.00 uur •
Op reis neem je zeker een fototoestel mee
maar niet alle reisfoto’s zijn altijd even
geslaagd. Onze infoavond gaat niet alleen
over leuke locaties maar u krijgt praktische
fotografietips, dit zowel voor het maken van
natuurfoto’s als voor foto's die de sfeer van
een stad weergeven. Met deze mini-opleiding
kom je zeker met mooiere foto’s van je reis
terug. Onze beroepsfotograaf, Chris Cardinael,
zal je naast de tips en trucs ook wegwijs
maken hoe je best tewerk gaat voor het
verwerken van je foto’s tot een reportage.
Deze boeiende fotografie-avond gaat door in
het POC Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat 2
(naast de kerk). Inschrijven via gezinsbondsintandries@telenet.be of 050 39 31 01 (na
20.00 uur). Prijs € 1,50.

KAJAK OF KANOVAREN
IN DE MISERIEBOCHT
• zondag 1 juli •
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we in
het eerste weekend van juli een sportieve
activiteit. Dit jaar gaan we kano- of kajakvaren in de miseriebocht te Sint-Joris. We
spreken af aan De Kijkuit. Prijzen zijn voor
een kajak € 6,00 of een kano € 13,00 (in een
kano kan u met 3 à 4 personen roeien).
Nadien is er de mogelijkheid op een hapje of
een drankje in De Kijkuit. Verdere info volgt
via onze nieuwsbrief en onze 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!

NIEUWE WEBSITE
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!

JAARPROGRAMMA 2012
Noteer alvast volgende data in uw agenda:
• 12° kleuternamiddag | 22 februari 2012
• Paaseierenraap | zaterdag 6 april 2012
• Moeder & Vaderdagontbijt | 27 mei 2012
• Sportieve wateractiviteit te Beernem
1 juli 2012
• Bezoek asielcentrum Wingene
6 oktober 2012
• Koken voor ouders door kinderen
10 november 2012
• Sinterklaas | 1 december 2012
• Overgangsdrink | 16 december 2012
Meer info vindt u enkele weken voor de
activiteit op onze website, via onze nieuwsbrief en via de bondsklapper.

AFDELING
SINT-KRUIS

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond8310@gmail.com
ZOMERSE FIETSTOCHTEN
• vrijdag 11 mei tot 24 augustus •
• 19.00 uur •
De zomerse fietstochten gaan terug van start
op vrijdagavond 11 mei. We starten om
19.00 uur vanop de parking achter de kerk
van Sint-Kruis, Boogschutterslaan, 8310 SintKruis. Wij willen de regelmaat er in houden
en fietsen op 11 en 25 mei, 8 en 22 juni, 13
en 27 juli en 10 en 24 augustus.
I.s.m. Davidsfonds en Pasar.

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
gezinsbond8310@gmail.com,
www.gezinsbond.be/sintkruis.

AFDELING
SNELLEGEM
ZWEMINITIATIE
VOOR KINDEREN
• vanaf donderdag 1 september •
Zweminitiatie voor kinderen in een zwembad
naar keuze. Op vertoon van het betalingsbewijs biedt de Gezinsbond Snellegem jullie
een korting van 20%.

GEZINSFIETSTOCHT
• dinsdag 1 mei •
Langs rustige wegen fietsen we met het hele
gezin van Snellegem naar Sint-Andries, over
Meetkerke en Houthave. Afspraak om 13.30
uur op het kerkplein van Snellegem.
Inschrijven voor 27 april bij Maria Verlinde,
050 81 20 62.

HMM, WE MAKEN
EEN LEKKERE SNOEPTAART...
• woensdag 30 mei | 14.00-16.00 uur •
Met alle kinderen van het 1ste, 2de en 3de
leerjaar maken we een prachtige en vooral
een lekkere snoeptaart. Je kan ze dan achteraf thuis opeten of als geschenkje aan een
vriendje of vriendinnetje geven. Breng een
oud T-shirt of een keukenschortje mee om je
kleren te beschermen en een lege taartdoos
of iets dergelijks om je werkje achteraf mee
naar huis te nemen.
Deelnameprijs per kind: € 4,00 als je lid bent
van Gezinsbond, € 6,00 als je geen lid bent.
Vooraf inschrijven (liefst voor 26 mei 2012)
en betalen is verplicht! Stuur een mailtje
naar: gezinsbond8310@gmail.com met vermelding “snoeptaart + naam + lidnummer +
… kinderen” of telefoneer 050 37 65 14 (na
18.00 uur). Overschrijven graag via BE68
0012 4825 7634 met zelfde vermelding.
Meer info www.gezinsbond.be/sintkruis In de
kleine zaal van het CM gebouw Moerkerkse
Steenweg 118, Sint-Kruis.

BONDSKLAPPER

GELEIDE WANDELING
DOOR BRUGGE
• vrijdag 8 juni •
Ook dit jaar organiseert de Gezinsbond
Snellegem een geleidelijke wandeling door
Brugge met gids Eddy Kindt. Verdere informatie
volgt via een persoonlijke uitnodiging.

JAARPROGRAMMA 2012

AFDELING
SINT-MICHIELS
SENIOREN OP STAP
IN AALST
• donderdag 14 juni | 8.00 uur •
Een fantastische wandeling in de carnavalsstad Aalst met gids en bezoek aan het carnavalmuseum, koffie in de voormiddag, volledig
middagmaal en een drankje in de namiddag
en dit slechts voor € 25,00. Treinvervoer op
eigen kosten. Wil je erbij zijn schrijf dan in
voor 4 juni 2012 bij Willy Cornand, 050 38 05
83 en storten op rekening van de Gezinsbond
Sint-Michiels BE43 0680 7137 0001 ook voor
4 juni 2012 met de vermelding
Seniorenuitstap. Afspraak op 14 juni om 8.00
uur, Hall Station kant Sint-Michiels. Maximum
20 deelnemers.

VERLOFREGELING PASSEN
EN GSM-KAARTEN
Van dinsdag 29 mei 2012 tot en met dinsdag
3 juli 2012 wordt het verkooppunt van de
passen en GSM-kaarten waargenomen door
Jan en Caroline De Man-Linskens, Brembos 4,
050 38 37 71. Zij zijn te bereiken van maandag
tot vrijdag na 18.30 uur en na telefonische
afspraak. Zij staan ook tijdelijk in voor de
aanvraag van kortingskaarten voor de spoorwegen, nieuwe aanvragen zowel als duplicaten.

• 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

NIEUWE
VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST
Na 21 jaar geeft Martine Martens de fakkel
door aan Maaike D’haene. U kunt er terecht
met aanvragen voor een kinderoppas, om
verzekeringsboekjes aan te kopen, om je als
nieuwe kinderoppasser aan te bieden. Ook
de prestatiebriefjes mogen bij Maaike binnengebracht worden. Maaike D’haene,
Eernegemweg 20, 8490 Snellegem, 050 81
64 75, maaike.dhaene@telenet.be. Maaike is
te bereiken via e-mail of telefonisch
’s avonds tussen 19.00 en 21.30 uur.
Tot binnenkort!
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AFDELING
VARSENARE

www.gezinsbond-varsenare.be
TAI CHI CHUAN
• maandag 16 april tot 25 juni •
• 19.00-20.30 uur of 20.30-21.30 uur •
Soepelheid en vertrekken vanuit een evenwichtspunt zijn belangrijke vaardigheden in
het leven. Ze zorgen er voor dat we constructief kunnen omgaan met de stresserende
factoren die vandaag op ons afkomen. De
oefeningen zijn langzaam, zorgen voor een
bepaalde alertheid bij de beoefenaar,
kalmeren de geest en versterken het
lichaam.
Elke maandagavond ofwel van 19.00 tot
20.00 uur (20.30 uur) of van 20.30 tot 21.30
uur. 9 lessen in het sportcentrum Hof Ter
Staeten in Varsenare Inlichtingen en inschrijven:
Brigitte Vandenbriele: brigitte.vandenbriele@
skynet.be of GSM 0496 33 51 79.

• dinsdag 17 april tot 26 juni •
• 10.00 - 11.30 uur •
Dru yoga wordt ook 'hart yoga' genoemd. Het
gaat over "bewust zijn". De reeks gaat verder
op dinsdagvoormiddag in het sportcentrum
Hof Ter Straeten in Varsenare met 9 lessen.
Je kan op elk moment instappen! Info en
inschrijven bij Brigitte Vandenbriele:
brigitte.vandenbriele@skynet.be,
0496 33 51 79, 050 31 47 34.

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com
OPVOEDEN ANNO 2012
• dinsdag 22 mei | 20.00 uur •
Voordracht in kader van de week van de
opvoeding "Opvoeden anno 2012" met als
spreker Dr. Jo Wieme, kinderpsychiater. In
zaal de Braambeier, Loppemstraat, Zedelgem.
I.s.m. de Opvoedingswinkel. Toegang is gratis.

YOGA
• woensdag 18 april tot 13 juni •
• 20.00 - 21.30 uur •
Het is een voelende, meditatieve vorm van
yoga waar de ademhaling centraal staat. De
oefeningen kunnen aangepast worden aan
ieders lichaam. Onder deskundige leiding van
Maria Clicteur in de kleuterzaal van school de
Wassenaard, Westernieuwweg. Er zijn 9 lessen.
Inlichtingen en inschrijven bij Mieke Roelens:
roelens.mieke@ telenet.be of 050 38 67 91.

NIEUWE KINDEROPPAS
COÖRDINATOR
Vanaf mei kan je voor een kinderoppas
terecht op een nieuw adres: Ann-Sofie Denoo.
Bij voorkeur contact opnemen via e-mail op
het emailadres bbsit.zedelgem@gmail.com.
Telefonisch contacteren kan ook op 0473 53
74 16, op weekdagen tussen 18.00 en 20.00
uur en tijdens het weekend tussen 10.00 en
18.00 uur. Indien niet onmiddellijk geantwoord kan worden, gelieve een bericht in te
spreken op de voicemail.

WIJNINITIATIE
• dinsdag 2 oktober •
Wijninitiatie in samenwerking met wijnbar
Vinho Verde. Op dinsdagen 2 en 9 oktober
maken we kennis met de mousserende wijnen.
Op dinsdagen 16 en 23 oktober gaan we op
ontdekkingsreis in de Bordeaux regio.
Sessies gaan door in Wijnbar Vinho Verde en
starten om 19.30 uur. Meer info bij Ronny
Meulemeester 0474 104 315.

NIEUWE HANDELAAR
Steeds 5% korting op de gezinsspaarkaart

VITALIM

Medisch centrum
Pierlapont 50 | 8210 Zedelgem
tel. 050 28 91 90 | fax 050 35 99 69
info@vitalim.be | www.vitalim.be
Welkom van dinsdag tot vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
en van 13.30 tot 17.30 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.
Zondag en maandag gesloten.
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LOPPEM
Loppemse kinderoppassers worden
als vrijwilliger bedankt en nieuwe
coördinator te Loppem Gezinsbond
(Foto EDW).
Sinds 1 februari 2012 is er een
nieuwe verantwoordelijke voor de
organisatie van de kinderoppasdienst voor de afdeling Loppem:
Ann Allemeersch, Buskinslaan 2.
Je kan nog steeds terecht op hetzelfde gsm-nummer voor de aanvragen: 0493 58 98 99 of per mail:
allemeersch.ann@skynet.be

G.S.F.
DENDERMONDE GEZIEN? DENDERMONDE GEVONDEN!
Wandelen, fietsen, speuren en winnen met de GSF-wandel- en fietsrally
van 1 juli tot en met 30 september 2012
Een dagje mooi weer? Trek er deze zomer
samen met je gezin er op uit en doe mee!
De prachtige Rosbeiaardstad Dendermonde
wordt dan het decor van vragen, foto’s, puzzels en nadien van gewonnen prijzen.

• Geocaching … ‘high tech’ schattenjacht.
Een GPS-wandeltoestel en honger naar
avontuur is wat je nodig hebt voor deze
moderne schattenjacht langs pittoreske plekjes
die je anders misschien nooit zou ontdekken.

• Familierally … ontdek Dendermonde en
wandel 5 km in je eigen tempo. Vragen
oplossen en genieten van het moois wat
Dendermonde te bieden heeft. Snuif de
sfeer op, bewonder en geniet.
• Juniorrally … Ook de allerkleinste speurneuzen kunnen mee op ontdekkingstocht
aan de hand van leuke vragen, rebussen,
raadseltjes en gewapend met pen of potlood ... De juniorrally hetzelfde parcours
volgt als de familierally. Wie weet win je
wel een leuke prijs.
• Fietsrally … De fietsers hebben zo’n 25 à
30 km af te leggen langs het schilderachtige
groene decor van de Dender en de Schelde
en maken kennis met de natuurpracht en
culturele bezienswaardigheden.

Met EXTRA KORTING op boeiende bezienswaardigheden!
Tijdens de fiets- en wandelrally geniet je van
korting op bezienswaardigheden zoals het
scheepvaartmuseum: € 1,50 korting, toegang
tot andere stedelijke musea is bij deelname
aan de wandel- en fietsrally gratis.
Wie zoekt, die wint!
Aan alle zoektochten is een aantrekkelijk
prijzenpakket verbonden. Naast tientallen
vakantiecheques, zijn er voor duizenden euro’s
aan waardevolle prijzen te winnen (weekendarrangementen, fietsen, boeken enz.).
Vertrekplaats
Toeristische Dienst van Dendermonde (Grote
Markt).

Openingsuren: ma-vr: 9.00-12.00 uur en
13.30-16.30 uur.
Za-zo en feestdagen: 10.00-12.00 uur en
13.30-18.00 uur.
Deelnameprijs
op de Toeristische Dienst koop je een deelnemingsformulier:
• € 8,00/antwoordformulier voor leden
Gezinsbond of GSF
• € 11,00/antwoordformulier voor niet-leden.
Opgelet: € 2,00 korting als je met de trein
komt op vertoon van het dagticket. Je ontvangt het vragenblad voor de rally, een
stadsplannetje, het kinderrallyboekje
(1 ex./kind) en kortingsbonnen voor musea
en bezienswaardigheden.
• Deelnemen kan iedere dag tot en met zondag 30 september 2012.
• Om in aanmerking te komen voor één van
de schitterende prijzen, dient je ingevuld
antwoordformulier voor 5 oktober opgestuurd te worden naar het GSF-secretariaat.
Veel wandel- en fietsplezier!

VROEGBOEKACTIE ZOMERSPORTKAMPEN:
MIS ZE NIET!
Profiteer vlug van onze talrijke kortingen
en voordelen!
Wist je dat ook jouw lidkaart van de
Gezinsbond haar geld meer dan waard is bij
de Gezinssportfederatie en AFYA? Deelnemen
aan een sportvakantie van GSF & AFYAis niet
alleen waanzinnig leuk, maar ook nog een
stuk goedkoper voor leden!

VROEG BOEKEN LOONT!
Boek vóór 1 april een zomersportvakantie
voor jeugd of voor het hele gezin en bespaar
als lid van de Gezinsbond of van GSF maar
liefst tot € 40,00/deelnemer!
Ontdek snel onze fikse (vroegboek)kortingen
en talrijke voordelen. Download onze uitgebreide sportkampenbrochure of vraag hier je
papieren versie aan

Zin in een actieve zomervakantie met het
hele gezin?
Met een fietstrekking doorheen Vlaanderen
(nieuw!), een wandel- en cultuurvakantie in
Umbrië of een wandel-, fiets- en cultuurvakantie in Torbole kan je samen met je
gezin genieten van een tot in de puntjes
verzorgde sportieve vakantie.
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LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be

STOOKOLIE
Met de gezinsspaarkaart kunt u genieten van volgende voordelen bij
de Vlaamse Oliecentrale:
• propere levering
• gewaarborgde kwaliteit
• mogelijkheid tot gespreide betalingen (klik hier voor meer info)
• correcte levering van de gevraagde liters via regelmatig geijkte tellers
• gegarandeerd een spaarkaartkorting (BTW inclusief) op de officiële
dagprijs per 100 liter
SPAARKAARTKORTING
Premium: Bij afhaling vanaf minimum 1.000 liter krijgt u 20,00
euro/1000 liter. Dit product zorgt:
• voor een betere verbranding met minder uitstoot
• ervoor dat filters langer schoon blijven
• voor een aangenamere geur
• voor minder bezinksel in de opslagtank
• voor een lager verbruik (ca. 7%)
Standaard: bij afhaling van:
• minimum 1.000 liter: 30,00 euro/1000 liter
• vanaf 5.000 liter: 35,00 euro/1000 liter
Extra: bij afhaling van:
• minimum 1.000 liter: 30,00 euro/1000 liter
• vanaf 5.000 liter: 35,00 euro/1000 liter
Om de bestelling vlotter te laten verlopen heeft de Vlaamse Oliecentrale
de verdeelpunten gespreid over de Vlaamse provincies. Bij bestelling
moet u uw lidnummer van de Gezinsbond, uw adres en uw eventueel
klantennummer aan de Vlaamse Oliecentrale doorgeven. In de maand
na de levering van de stookolie ontvangt u vanuit de centrale dienst
Gezinsspaarkaart te Brussel een extra gepersonaliseerde spaarkaart
met de korting. Neem contact op met onderstaande verdelers als u
van de korting wil genieten:
• Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel: 014 21 89 27
• Oost- en West-Vlaanderen: 050 31 50 19

BIOSCOOPKORTING
Leden van de Gezinsbond gaan goedkoper naar de bioscoop
Spaar tot € 2,00 spaarkaartkorting per ticket bij
Kinepolis, UGC Antwerpen, Siniscoop, Cityscoop,
Studio Koksijde, Utopolis en Euroscoop Genk,
Lanaken en Maasmechelen. Ondanks alle alternatieven
zoals digitale televisie, dvd’s of internet blijft de bioscoop bijzonder
populair. Een leuke manier om je kinderen te verrassen op een
druilerige weekenddag. En – in combinatie met een babysit van de
Gezinsbond - een goed idee voor een avondje uit met je partner.
Bij de plaatselijke afgevaardigde in jouw buurt kan je bioscoopcheques
met korting op de gezinsspaarkaart aankopen. Deze bioscoopcheques
kan je aan de kassa van de deelnemende bioscopen inruilen voor een
filmticket naar keuze, ongeacht de prijs van het ticket. Meestal wordt
wel een supplement gerekend voor 3D-films.
De volgende bioscopen nemen deel aan deze actie:
• Kinepolis: je betaalt € 9,30 voor een filmcheque en je krijgt € 2
spaarkaartkorting
• UGC Antwerpen: je betaalt € 7,50 en krijgt € 1,50 spaarkaartkorting
• Siniscoop: je betaalt € 7,00 en krijgt € 1,40 spaarkaartkorting
• Cityscoop Roeselare: je betaalt € 7,50 en krijgt € 1,30 spaarkaartkorting
• Studio Koksijde: je betaalt € 7,50 en krijgt € 1,50 spaarkaartkorting
• Euroscoop Genk, Lanaken en Maasmechelen: je betaalt € 7,00
voor een filmcheque en je krijgt € 1,00 spaarkaartkorting
• Utopolis: je betaalt € 8,50 en krijgt € 1,50 spaarkaartkorting.

RENAULT
Kortingen van € 100 tot € 250
Wie zich als consument goed informeert kan koopjes doen op de automarkt. Leden van de Gezinsbond hebben een voetje voor bij de
Renault dealers. Want bovenop de onderhandelde voorwaarden en
kortingen krijg je nog een extra spaarkaartkorting:
• € 100 spaarkaartkorting op Clio, Clio Grandtour, Twingo, Wind
• € 125 spaarkaartkorting op Kangoo, Koleos, Mégane Berline, Mégane
Coupé, Mégane Grandtour, Modus, Grand Modus, Scénic, Grand Scénic,
Fluence, Mégane Coupé Cabriolet.
• € 250 spaarkaartkorting op Espace, Grand Espace, Laguna Berline,
Laguna Grandtour, Laguna Coupé, Trafic Passenger, Latitude.
De actie loopt t.e.m. 31 december 2012 en geldt voor nieuwe wagens
aangekocht bij een officiële Renault dealer. Om van de korting te genieten
bezorg je de Dienst gezinsspaarkaart (Troonstraat 125, 1050 Brussel) een
kopie van volgende documenten: lidmaatschapskaart, bestelbon, factuur
en officiële inschrijving van de wagen. Na controle door de directie van
Renault ontvang je een gepersonaliseerde spaarkaart met de korting.
Personeelsleden van Renault hebben geen recht op deze extra korting.
€ 25,00 extra korting bij de dealer
Bij onderstaande Renault-dealers kan je in de garage zelf een extra
korting van € 25 verkrijgen bij aankoop van een nieuwe personenwagen.
• Autobedrijf De Hallen, Diksmuidsesteenweg 343, 8800 Roeselare
• Coppenolle BVBA, Europalaan 19, 8970 Poperinge
• Devos-Capoen BVBA, Brugsesteenweg 30, 8520 Kuurne
• Lagrou NV, Veurnseweg 6, 8900 Ieper

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 bij
de plaatselijke verantwoordelijken van de
Gezinsbond (zie pagina 2). De koring wordt
op uw gezinsspaarkaart geplaatst.
Vier soorten gsm-kaarten
zijn beschikbaar:
• Pay&Go: € 15,00
➤ Spaarkaartkorting
• Tempo: € 15,00
➤ Spaarkaartkorting
• Base: € 15,00
➤ Spaarkaartkorting
• Base: € 30,00
➤ Spaarkaartkorting

€ 0,60
€ 0,75
€ 0,75
€ 1,50
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FESTIVAL TEN VREDE 2012

Vrijdag 25 mei
• 14.00 uur: Gala van het Vlaamse lied met
o.a. Andrei Lugovski, Nicole en Hugo, Erik
en Sanne
• 18.00 uur: Festival deel 1 met o.a. Zjef
Vanuytsel, Paul Michiels, The Scabs

Diksmuide | 25, 26 en 27 mei 2012
We hebben in Vlaanderen genoeg oorlogen
meegemaakt om te weten hoe groot het
belang van vrede is. Toch is het goed om
vrede en verdraagzaamheid geregeld onder
de aandacht te brengen en tegelijk alle vormen van oorlog en geweld, waar ook ter
wereld, af te wijzen. En waarom niet op een
feestelijke, muzikale manier? Muziek is
immers het communicatiemiddel bij uitstek
van diversiteit en verdraagzaamheid.
Vzw Festival Ten Vrede organiseert jaarlijks
zijn festival aan de voet van de IJzertoren.
Internationale artiesten met naam en faam
vormen een dynamische combinatie met
beginnende of plaatselijke groepen. Dit jaar
prijken onder andere The Scabs, Hevia,
Shantalla, Buurman, Zjef Vanuytsel, Erik en
Sanne, Les voix perdues, Paul Michiels en Eric
Baranyanka op de affiche.
Ten Vrede is bij uitstek een familiaal gebeuren in een warme, losse sfeer. Er is tevens
drie dagen circus met circus Barones. Naast
de muzikale hoofdmoot worden in dat kader
ook een heleboel educatieve en artistieke
randactiviteiten op het getouw gezet, zoals
een debat over diversiteit in het onderwijs,

of het belang van vredesopvoeding.
Het IJzertorenmuseum en twee tijdelijke tentoonstellingen zijn gratis toegankelijk.
Je bent van harte welkom met de hele familie
om te komen meegenieten van een lekkere,
verrijkende dag vol heerlijke muziek. Op één
dag naar keuze kan dit als bondslid zelfs gratis!
PRAKTISCHE INFO
Een greep uit het programma:
Donderdag 24 mei
• Voormiddag: vluchtelingenspel
• 13.00 uur: Wij zingen een dak op de wereld
(benefietkoor t.v.v. straatkinderen in
Lubumbashi)
• Congo-avond

Zaterdag 26 mei
• vanaf 14.00 uur: Festival deel 2 met o.a.
Kapitein Winokio , Buurman, Shantalla,
Hevia, Les voix perdues
• om 24.00 uur: samenzang o.l.v. The Global
Peace Band met Eric Baranyanka: een nieuwe
versie van het Europees Vredeslied
Zondag 27 mei
• vanaf 11.00 uur aperitiefconcert met aperitief
voor de vroege vogels
• aansluitend Festival deel 3 met o.a. Miek
en Roel, Nigel Williams, Marc De Bel,
De Reis, Fanfarella, Wak maar Proper
Het volledig programma kun je nalezen op
www.tenvrede.be
Een ticket voor het Gala van het Vlaamse Lied
(namiddagprogramma) op 25 mei kost € 10,00.
Een ticket voor het festivalprogramma op 25
mei s avonds en 26 mei heel de dag kost
€ 25,00 (€ 15,00 in voorverkoop). Op zondag
betaal je normaal € 5,00 voor een ticket.

BONDSKLAPPER
Is een uitgave van de
Gezinsbond vzw - Gewest Brugge
www.gezinsbondgewestbrugge.be
Wordt gratis verdeeld bij alle leden-gezinnen
van de Gezinsbond-Gewest Brugge
Assebroek, Beernem, Brugge-centrum, Damme,
Hertsberge, Koolkerke, Loppem, Moerkerke,
Oedelem, Oostkamp, Sijsele, Snellegem,
St.-Andries, St.-Joris, St.-Kruis, St.-Michiels, Varsenare,
Waardamme, Zedelgem.

SLOTCONCERT VAN MAFESTIVAL BRUGGE
Dido and Aeneas | 12 augustus | 16.00 uur
20% korting op vertoon van de lidkaart van de Gezinsbond op de eersterangstickets!
50% korting voor kinderen die de workshop volgen:
concert inclusief (9-12jaar), indien het volledige concert gevolgd wordt.
Dit slotconcert brengt u 2 hoogtepunten uit
de Engelse operageschiedenis. Toen de
knappe Adonis door een everzwijn werd
gedood, bleef zijn goddelijke geliefde
Venus treurend achter. J. Blow vertaalde
Venus' liefde en droefheid naar verrukkelijke
muziek. Met Dido and Aeneas maakte H.
Purcell een onvergetelijke opera over Dido,
de koningin van Carthago die door Aeneas
werd verlaten en zelfmoord pleegde. Het
Britse Retrospect Ensemble onder leiding
van Matthew Halls en een uitgelezen cast
solisten tekenen voor een doorleefde
uitvoering van Purcells meesterwerk.

Bovendien kunnen kinderen, bij min. 1
betalende ouder, gratis inschrijven voor de
workshop die voorafgaand aan het concert
aangeboden wordt. Hierin maken ze
kennis met de muziekinstrumenten, en
worden ze op een speelse manier ingeleid
op het concert.
Het eerste deel van het concert wordt dan
mee gevolgd door de kinderen, waarna een
nabespreking volgt.
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
Overeenkomsten:
enige voorzichtigheid geboden!
In het dagdagelijkse leven worden regelmatig “contracten” of “overeenkomsten” gesloten tussen personen.
Kernartikel in deze materie is art.1134 van het Burgerlijk Wetboek, dat
stelt: “Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen
die deze hebben aangegaan, tot wet. Zij kunnen niet herroepen worden
dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet
erkend. Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht.“
Een overeenkomst kan mondeling of schriftelijk opgesteld worden,
doch in het dagelijkse leven, tussen particulieren, dient er (bijna) altijd
geschrift opgesteld te worden, niettegenstaande de meeste ‘afspraken’
mondeling gebeuren…
Immers, artikel 1341 van het
Burgerlijk Wetboek stelt dat:
“Een akte voor een notaris of een
onderhandse akte moet worden
opgemaakt van alle zaken die de
som of de waarde van [375 EUR]
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 EUR].”
In mensentaal wil dit zeggen dat
een burger voor bijna elke rechtshandeling (contract) met een
waarde van meer dan 375,00 €
dient te beschikken over een
geschrift om zijn beweringen te
staven.
Er dient dienaangaande een
onderscheid gemaakt te worden
tussen en onderhandse akte en
een authentieke akte.
Ik verklaar mij nader:

Praktijk
Stel: u wenst geld te lenen aan een vriend (vb. 50.000,00€), met
beding dit terug te betalen ineens (zonder interesten) exact 1 jaar na
de overhandiging van de som. Het jaar nadien wordt niets betaald en
laat uw vriend niets meer van zich horen.
Hypothese 1: u heeft enkel een mondelinge overeenkomst.
U kunt niets terugvorderen want, conform art. 1341 B.W. , dient u te
beschikken over een geschrift.
Hypothese 2: u heeft een onderhandse overeenkomst.
U kunt een vordering inleiden voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge, burgerlijke kamer, om op
basis van de overeenkomst een
uitvoerbare titel te bekomen.
Hypothese 3: u heeft een notariële
akte. U kunt onmiddellijk uitvoeren
via de gerechtsdeurwaarder en
beslag leggen op het ganse
vermogen van uw vriend.

SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST

Besluit
In het dagdagelijkse leven geldt
maar 1 regel: ALLES moet op
papier staan. Er is een verschil
tussen gelijk hebben en gelijk
halen. Een gewaarschuwd man/
vrouw is er 2 waard!

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

1. Onderhandse akte
Een onderhandse akte is een akte
gesloten tussen privé – partijen.
De onderhandse akte heeft geen
uitvoerbare kracht, d.w.z. dat de partij die de uitvoering van de overeenkomst vordert, zich eerst in rechte dient te voorzien en pas na het
bekomen van een definitief vonnis de gedwongen uitvoering kan eisen.

2. Notariële akte
Een notariële akte daarentegen wordt gesloten (‘verleden’) bij de notaris,
die authenticiteit verleent aan de overeenkomst.
De authentieke akte heeft uitvoerbare kracht, d.w.z. dat de partij die
de uitvoering van de overeenkomst vordert, zich niet eerst in rechte
dient te voorzien en direct de gedwongen uitvoering kan eisen.

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

De juridische dienst
Rusthuis Van Zuylen, Geralaan 50, 8310 sint-kruis.
Elke tweede donderdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur.
Behalve in juli en augustus.
Opgelet: In juli en augustus 2012 is er enkel zitdag op donderdag
23 augustus van 18.00 tot 20.00 uur

christus-koning

de wimpel
gerard davidstraat 6

pim pam poen
kard. mercierstraat 56
 050 31 16 39

kleuterscholen
sint-lodewijkscollege

zaterdag
5 mei 2012
9.30u 12.00u
infodag voor kleuters en
nieuwe leerlingen lager
basisscholensintlodewijkscollege.be
b

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


Vanaf nu kan je ook in Brugge terecht voor
huishoudhulp met dienstencheques.

Daoust Brugge
Smedenstraat 56
8000 Brugge
Tel. 050 44 37 77
brugge@daoust.be

    


BS KONING BOUDEWIJN
OOSTKAMP

FREINETBASISSCHOOL
DE BOOMHUT - ST-ANDRIES

Centrum
Maréchalstraat 48,
8020 Oostkamp
T. 050 84 19 71
F. 050 84 19 72
Nieuwenhove
Van Maerlantstraat 30,
8020 Oostkamp
T. 050 84 19 71
Directie:
bs.koningboudewijn@telenet.be
Secretariaat:
secretariaat.dorine@telenet.be
www.koningboudewijnschool.be
Open klasdag: donderdag 3 mei
en vrijdag 4 mei 2012
Schoolfeest: zondag 24 juni 2012
Open klasdag: donderdag 30
augustus 2012 van 17u30 tot
19u30
Inschrijvingen vanaf 16 augustus
tussen 10u en 16u of op afspraak
BS ASSEBROEK
KA Assebroek
Daverlostraat 132,
8310 Assebroek
T. 050 36 68 82
F. 050 37 24 90
bs.assebroek@g-o.be
www.bsassebroek.be
Opendeur:
zaterdag 21 april 14u-18u
Inschrijvingen tot en met 5 juli en
vanaf 16 augustus
Paalbos
Gemeneweideweg-Zuid 121,
8310 Assebroek
T. 050 35 18 48
F. 050 35 18 48
Inschrijvingen vanaf 16 augustus
van 9u tot 16u

Koning Leopold III-laan 102,
8200 Sint-Andries
T. 050 39 68 90
F. 050 39 74 83
directie.deboomhut@g-o.be
www.deboomhut-freinetschool.be
Kleuteropenhuisdagen
op 18-25 april en 2-23 mei
Infomorgen: 12 mei om 10u
Schoolfeest: 12 mei om 14u
BS PERMEKESCHOOL
JABBEKE
Varsenareweg 7C,
8490 Jabbeke
T. 050 81 14 02
F. 050 81 12 28
bs.jabbeke@g-o.be
www.permekeschool.be
Schoolfeest: 3 juni vanaf 11u
Infoavond: 24 augustus van 16u
tot 19u
FREINETSCHOOL DE
TANDEM - SINT-KRUIS
Leopold Debruynestraat 56
8310 St.-Kruis
T. 050/37 76 78
F. 050/37 77 25
de.tandem@g-o.be
www.detandem.be
Schoolfeest:
zaterdag 12 mei vanaf 14u
Inleefochtend: woensdag 23 mei
voor instappers van 9u tot 11u
Woensdag 17 oktober
voor instappers van 9u tot 11u

BASISSCHOOL
BRUGGE
De Springplank
Hugo Losschaertstraat
5, 8000 Brugge
T. 050 33 36 92
brugge-despringplank@g-o.be
Schoolfeest:
21 april van 14u tot 18u
Opendeurdag:
16 juni van 10u tot 12u
De Pannebeke
Pannebekestraat 34,
8000 Brugge
T. 050 33 75 30
brugge-depannebeke@g-o.be
Schoolfeest:
16 juni van 14u tot 18u
Opendeurdag:
16 juni van 16u tot 18u
De Regenboog
K. Legeganckstraat 3,
8000 Brugge
T. 050 32 89 50
brugge-deregenboog@g-o.be
Schoolfeest:
9 juni van 14u tot 18u
Opendeurdag:
9 juni van 16u tot 18u
BS DE DRIE BEERTJES
BEERNEM
Parkstraat 4,
8730 Beernem
T. 050 78 81 87
F. 050 78 91 86
bs.beernem@g-o.be
www.dedriebeertjes.be
Opendeur: zaterdag 5 mei 2012
van 14u tot 17u

BS DE GLIMLACH
ZEDELGEM
St-Elooistraat 2,
8210 Zedelgem
T. 050 20 94 09
F. 050 20 84 91
bs.zedelgem@g-o.be
www.deglimach.be
Opendeur en schoolfeest:
Zaterdag 12 mei 12 van 10u tot 17u
Open kleuternamiddag:
Vrijdag 20 april 12 van 15u tot 18u
Vrijdag 17 juni 12 van 15u tot 18u
Opendeur: Donderdag 30
augustus 12 van 17u tot 19u
BS MANITOBA
ST-ANDRIES
Manitobalaan 48,
8200 Sint-Andries
T. 050 38 63 81
F. 050 39 28 96
info@bs-st-andries.be
www.bs-st-andries.be
Open-deur op 6 mei tussen 10u
en 12u
Inschrijvingen vanaf 20 augustus
Schoolfeest: 9 juni vanaf 14u
Open klas moment: donderdag
30 augustus van 17u tot 19u
MPI DE BEVERTJES
OEDELEM
Beernemstraat 4,
8730 Oedelem
T. 050 79 91 91
F. 050 79 06 17
mpi.de.bevertjes@g-o.be
www.mpigodebevertjes.be
Open deur: zondag 17 juni 2012
van 14u tot 17u

SURF NAAR www.SCHOLENGROEP25.be

voor meer informatie over onze minicreches, basisscholen, secundaire scholen,... in de regio

BS DE LINDE
ST-KRUIS
Brieversweg 185,
8310 Sint-Kruis
T. 050 36 18 48
F. 050 37 24 97
bs.delinde@g-o.be
www.bsdelinde.sgr25.be
Schoolfeest: 5 mei 2012 om 14u
Inleefvoormiddag voor kleuters: 7
mei 2012
BS BRUGGE CENTRUM
Vrijdagmarkt
Vrijdagmarkt 12,
8000 Brugge
T. 050 34 32 07
F. 050 34 32 07
bs.brugge.centrum@g-o.be
www.bruggecentrum.be
Schoolfeest op zondag 10 juni
2012 van 11u30 tot 18u
Openklas op vrijdag 31 augustus
2012 van 14u tot 18u
Spiegelrei
Spiegelrei 15,
8000 Brugge
T. 050 33 20 21
F. 050 33 20 92
bs.brugge.centrum@g-o.be
www.bruggecentrum.be
Schoolfeest op zaterdag 9 juni
2012 van 11u30 tot 18u
Openklas op vrijdag 31 augustus
2012 van 14u tot 18u
Inschrijvingen vanaf 20 augustus

Scholengroep
BRUGGE OOSTKUST
Gemeenschapsonder wijs

