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GELUKKIGE VERJAARDAG!
Dit jaar vieren we feest binnen onze vereniging. De Gezinsspaarkaart mag dit jaar 10
kaarsjes uitblazen. Jawel, het is nu al 10 jaar geleden dat de alom gekende gezinszegels
werden vervangen door onze huidige Gezinsspaarkaart.
De wieg van deze Gezinsspaarkaart stond immers in ons Gewest. Het is inderdaad hier in
Brugge dat deze nieuwe spaarformule werd gelanceerd. Toegegeven, het was een moeilijke
opgave om de immens populaire zegeltjes te vervangen. Het enthousiasme en de gedrevenheid van de vele vrijwilligers binnen onze vereniging om van deze Gezinsspaarkaart een
succes te maken heeft tot het huidige resultaat geleid.
Het huidige resultaat bestaat uit een stijgend aantal handelaars die in het systeem zijn
gestapt. Deze handelaars verlenen steeds meer korting aan onze leden. Onze leden die
op hun beurt hun kaart meer gebruiken. Onze vrijwilligers bezoeken momenteel de deelnemende handelaars om de bonnenboek editie 2014 voor te bereiden.
Ter gelegenheid van deze 10de verjaardag staan er nog heel wat leuke verrassingen op
stapel. We beginnen met een leuk verjaarsdagsfeest in dierenpark Planckendael op zaterdag 19 oktober 2013. Meer info hierover op pagina 3 en via De Bond. Ook is er de kleurwedstrijd om de tiende verjaardag nog meer kleur te geven. De tekening steekt midden in
de Bondsklapper en alle leden t.e.m. 12 jaar mogen deelnemen en winnen een strip. Meer
info op pagina 13.
Om zeker ook van alle andere verrassingen te kunnen genieten, wil ik jullie vriendelijk
verzoeken om tijdig jullie lidgeld te betalen. De uitnodiging hiertoe valt in de loop van de
maand oktober in de bus. Onmiddellijke betaling betekent voor onze vrijwilligers heel wat
tijdsbesparing.
Alvast dank bij voorbaat om hiermee rekening te willen houden.
Aan de hand van bijgaande Bondsklapper wens ik jullie alvast een aangename besteding
van jullie vakantie toe.

Met een genegen groet,
Ronny Meulemeester
Voorzitter
Gezinsbond Gewest Brugge.

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

VOORZITTER

LEDENDIENST

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

ASSEBROEK
8310

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

De Smet-Meulemeester
Jagerspad 13
050 35 92 69

GSM/NMBS-PASSEN
KORTINGSKAART
+ BIOSCOOPCHEQUES
GROOT GEZIN
Martine Cloet
Benedict Ghyssaert
Benedict Ghyssaert
Sint-Katarinastraat 34
Sint-Katarinastraat 34
Sint-Katarinastraat 34
050 36 46 65
050 36 46 65
050 36 46 65
cloet.martine@telenet.be benedict.ghyssaert@telenet.be benedict.ghyssaert@telenet.be

Kris Vandeghinste
Essenstraat 6
0496 87 38 56 / 050 78 12 03
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@skynet.be kris.vandeghinste@gmail.com

BRUGGE
8000

Regine Wyseure
Karel de Stoutelaan 84
050 31 12 81
walter.vereecke@hotmail.com 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 84
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

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
Buskinslaan 2
0493 58 98 99
allemeersch.ann@skynet.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

Martin Bral
Langendonkstraat 1b
050 79 01 77

Heidi De Muynck
Tinhoutstraat 17
050 79 06 22

Stefaan Cannaert
Parochieweg 3
0473 58 02 04

BEERNEM
8730

Walter Vereecke
Calvariebergstraat 59

KOOLKERKE
8000

LOPPEM
8210

MOERKERKE
DAMME
8340
OEDELEM-OOSTVELD
8730

OOSTKAMP
8020

SIJSELE
8340

SNELLEGEM
8490

VARSENARE
8490
SINT-ANDRIES
8200

SINT-JORIS
8730

SINT-KRUIS
8310

Ludo De Kimpe
Bieke Verduyn
Leliestraat 37
Arteveldestraat 14
050 82 38 63
0476 61 01 62
ludo.dekimpe@telenet.be gezinsbond.oostkamp@gmail.com
Rony Sarazijn
Burg. Capellelaan 20
050 35 70 75

Johan Van Kerkhoven
Wilfried Aernoudt
Westmoere 54
Westmoere 57
050 81 15 40
0497 94 13 61
johanvankerkhoven@skynet.be gezinsbondwilfried@gmail.com
Karl Vandermeersch
Reigerzele 22
050 39 35 10
Geert Boone
Doornstraat 64
050 39 31 01
gboone@telenet.be
Steve Vandenbussche
Hommels 27
050 72 07 74
gezinsbondsintjoris@hotmail.be
Catherine Herman
Babbaertstraat 7
050 37 50 31
gezinsbond8310@gmail.com

ZEDELGEM
8210

Marnix Poelman
Oedelemsesteenweg 38
050 35 66 96
Honoré Vandecasteele
Woudweg naar Zedelgem 14
050 81 37 45
honore@euphonynet.be

Joelle De Daniloff
Uytdreve 58
0475 86 36 28
jdedaniloff@hotmail.com
Geert Boone
Doornstraat 64
050 39 31 01
gboone@telenet.be
Paul Bruggeman
Galgeveld 39
050 79 13 78

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

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

A. Van Acker
Dorpsstraat 56
050 35 55 64

Cécile Verhenne-Van Deynse
Walbrugstraat 1a
050 82 55 80
cecile.vandeynse@telenet.be

Ouderengezelschapsdienst
Gewestelijk secretariaat

KINDEROPPAS

Heike Rotsaert
kinderoppasdienstoostkamp
@gmail.com

Stefanie Costenoble
Proostdijstraat 68
050 27 68 33

Bieke Lansoght

Anne Van horenbeeck
Zagersweg 39
050 68 06 10
050 67 64 38
bieke.lansoght@pandora.be anne.vanhorenbeeck@telenet.be

Ann Vandenbussche
Christine Tallir
Beernemstraat 59a
Zandgrachtstraat 21
050 79 03 62 - 0495 82 43 62
050 78 09 32
ann@kantoorvandenbussche.be christinetallir@hotmail.com
Heike Rotsaert

Greet Laporte
Biddersstraat 28
0485 08 16 92
greet_laporte@hotmail.com
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
Maurice Tant
Den akker 8
050 78 99 86
tantverbiest@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

kinderoppasdienstoostkamp
@gmail.com

Maaike D’haene
Eernegem 20
050 81 64 75
maaike.dhaene@telenet.be

Gilbert Dendooven
Gistelsesteenweg 132
050 38 61 02

Honoré Vandecasteele
Woudweg naar Zedelgem 14
050 81 37 45
honore@euphonynet.be

Valerie Clement
Gilbert Dendooven
Gilbert Dendooven
De Manlaan 4
Gistelsesteenweg 132
Gistelsesteenweg 132
0498/21 00 63
050 38 61 02
050 38 61 02
valerie.clement@telenet.be
Nancy Brandt
An Schalembier
Geert Boone
Zandstraat 133
Olympialaan 17
Eikvarenstraat 10
050 32 32 23
050 38 91 09
0495 32 52 16
nancy.brandt@telenet.be
(Enkel maa. 19-20 uur)
Ide-Decoessemaecker Kranten & cadeaushop Harlekijn
Christine Deman
Kauter 13
Hoornstraat 1, Beernem
Vijverstraat 11
050 67 93 45
050 59 87 15
050 78 16 58
elki19@hotmail.com harlekijnbeernem@telenet.be
Vanessa Van de Putte
Dagbladhandel ‘Patje’
Martin Ballegeer
Assebroeklaan 100
Moerkerksestw. 251
Babbaertstraat 7
0496 29 19 31
050 35 08 20
050 37 50 31
kod.sintkruis@gmail.com
dbh.patje@gmail.com
kortingskaartennmbs@gmail.com
Nancy Brandt
Rita Decloedt
Rita Decloedt
Zandstraat 133
Veeweide 87
Veeweide 87
050 32 32 23
050 39 60 31
050 39 60 31
nancy.brandt@telenet.be
Griet De Ketelaere
Sofie verhelst
Sofie verhelst
Olieslagerijstraat 17
Zuidstraat
Zuidstraat 4
0474 55 84 42
050 27 92 53
050 27 92 53
koenengriet@skynet.be
Ann-Sofie Denoo
POINT Leen’s underwear
Hilde Declerck
bbsit.zedelgem@gmail.com
Snellegemstraat 12
Berkenhagestraat 16
0473 53 74 16
050 24 10 27
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

EEN BEESTIG FEEST IN PLANCKENDAEL
ZATERDAG 19 OKTOBER VAN 9U TOT 17.30U
Zaterdag 19 oktober zijn alle leden welkom in Planckendael om
‘10 jaar gezinsspaarkaart’ af te sluiten en 'de lidkaart waarmee je
spaart' op te starten. Maak kennis met een dierenpark dat de voorbije
jaren grondig werd vernieuwd. Ga op ontdekkingstocht door Azië,
Afrika, Oceanië, ... en leer de thuisbasis van Kai Mook kennen. Op de
evenementenweide kan je als lid van de Gezinsbond heel wat exclusiefs
beleven: acteurs, vertellers, muzikanten... geven het beste van zichzelf
op ons 'Beestig Feest!
Planckendael, Muizen (Mechelen)
Kinderen van 0 jaar tot en met 3 jaar: gratis
Kinderen van 4 jaar tot en met 17 jaar: € 4
Vanaf 18 jaar: € 15
Extra: Elke betalend gezinslid krijgt ter plaatse € 2 korting via de 'lidkaart waarmee je spaart'.
Weetje: leden van de Gezinsbond die een abonnement hebben voor
Planckendael, kunnen ook die dag het dierenpark vrij bezoeken. Ze
kunnen de evenementenweide tegen betaling betreden (4 – 17j: € 2
en +18j: € ) en krijgen eveneens € 2 korting op hun lidkaart.
Meer info via vrijwilligers.gezinsbond.be of via 02 507 89 44. Hou ook
de website www.gezinsbond.be in het oog, vanaf 29 augustus kan je
online inschrijven.

3

4

BONDSKLAPPER

Nr. 143 • augustus | september | oktober

SPRANKEL BIJNA 25 JAAR
Sprankel blaast volgend jaar 25 kaarsjes uit. We ondervinden dat ouders
steeds beter geïnformeerd zijn, maar emotioneel blijft een kind met een
leerstoornis toch soms zwaar wegen op een gezin. Net voor dat aspect
kan Sprankel soms wel het verschil maken. Onze vereniging zorgt er
voor dat je er niet alleen voor staat.
Sprankel West-Vlaanderen i.s.m o.a. Gezinsbond, Opvoedingswinkel,
Reddie Teddy, Blij en Gezond, Gezondheidsbib, … nodigen u van harte uit:

"ZoalsIk.be" kinderen en jongeren
met een (leer)beperking in woord en beeld
dinsdag 24 september 2013 om 19.30u
Psycho-educatie is een methodiek binnen de hulpverlening om mensen
met een stoornis, ziekte of handicap te voorzien van vaardigheden om
hun leven op hun manier in handen te nemen (Vermeulen, 2005).
Er gebeuren heel wat inspanningen om informatie over (leer)stoornissen
herkenbaarder en toegankelijker te maken voor al wie zich hierin wil
verdiepen: ouders van kinderen met een (leer)stoornis, leerkrachten,
hulpverleners. Vaak blijft het hoofddoel echter het informeren van volwassenen en dan voornamelijk via geschreven bronnenmateriaal.
Tijdens deze lezing willen we dieper ingaan op bronnenmateriaal gericht
op psycho-educatie met de klemtoon op wat kinderen, jongeren en
jongvolwassenen zelf aanbrengen als essentiële, doorleefde kennis over
hun beperking of stoornis.
Sprekers: Kim Maes en Annemie Schepens
Waar?: In zaal Daverlo, cultuurzaal, Dries 1, 8310 Assebroek
Inkom: Leden: 3 € / niet-leden: 6 € / studenten: 2€ (Inclusief drankje)
Inschrijving: Via de website of mail naar west-vlaanderen@sprankel.be

Talenten als label!

NEERHOFDIERENFESTIVAL

Talenten bij kinderen met dyslexie, dyscalculie
Hof Lanchals, Oude Burg 23, 8000 Brugge

Zaterdag 2 en zondag 3 november
Het Neerhofdierenfestival in Brugge is hét familie-evenement bij uitstek.
Kinderen komen met allerlei dieren (konijnen, kippen, cavia’s en eendjes)
in contact en ouders krijgen informatie over de huisvesting en voeding
van neerhofdieren. Ook een workshop ‘eierkeuring’ staat op het programma. Een ideale gelegenheid voor een gezinsuitstap! Dit jaar staat
het Angorakonijn centraal. Tijdens het Neerhofdierenfestival kan je een
unieke verzameling Angorakonijnen bewonderen. Er wordt zelfs een
Internationale Angora-schoonheidswedstrijd georganiseerd naar aanleiding
van 75 jaar vzw Angora, de oudste neerhofdierenvereniging van het land.
Met de Gezinsbond zorgen we voor een leuk onthaal op het festival.
Kom eens een kijkje nemen in het Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30 te Brugge.
• Volwassenen € 5, kinderen gratis .
• Leden Gezinsbond halve prijs op vertoning van de lidkaart

ERFGOEDEXPOSITIE
Zaterdag 5 en zondag 6 oktober
Om hun jubileum te vieren organiseert vzw Angora ook een expositie.
Tijdens deze erfgoedexpositie leer je de geschiedenis van het oudste
konijnras kennen. Hoe is het konijn een huisdier geworden? Wist je dat
de wol van Angorakonijnen tot zeven maal warmer is dan schapenwol?
Alle informatie krijg je op de expositie. Fotohuis Brugge van de
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten verwent je bovendien met
mooie foto‘s en filmopnames.
• Erfgoedexpo in het Provinciaal Hof op de Markt te Brugge.
• Meer info op www.angora-vzw.be

21 oktober 2013 om
• 14.30u - 15.30u voor studenten (opleiding leerkracht, toegepaste
psychologie, maatschappelijk werk,…)
• 19.30u - 20.30u voor ouders, leerkrachten, opvoeders, CLB-medewerkers…
• beurs vanaf 13.30u
Mensen gebruiken verschillende manieren voor het verwerven van
competenties. Zeker dyslectici, die informatie meer op een niet-talige
manier verwerken. Ze zijn vaak slim in het bedenken van oplossingen,
ze kunnen creatief en inventief zijn. Omdat ze niet gemakkelijk ‘automatiseren’, roesten ze niet snel vast in routines. Ze vallen op door ‘outof-the-box thinking’ en zijn doorzetters. Veel bedrijven zien dyslectici
graag komen! Inès Calliauw is linguïste en neurolinguïste.
Inkom: leden Gezinsbond en leden Sprankel: € 4 / niet-leden: € 6 /
studenten: € 2
Inschrijven: gezondheidspromotie.brugge@cm.be

Onze volgende activiteiten
Kijk ook op www.sprankel.be voor ons jaaroverzicht 2013 met o.a.
• Gelukkige kinderen? Kies voor hun talent!
• Dyscalculie: begrip vanuit de omgeving telt dubbel.
Rechtstreekse info kan ook via west-vlaanderen@sprankel.be

Tip
19-25/10/2013 ‘Gelukkige kinderen? Kies voor hun talent!’
Beurs met als thema: leerstoornissen
Hof Lanchals, Oude Burg 23, 8000 Brugge
Organisatie: Gezondheidsbib
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KROENKEL DOOR AUTOLOZE ZONDAG
Zondag 15 september 2013
NIEUWE !!
TS
STARTPLAA
Wandelen en fietsen langs uitgestippelde routes in
Brugge en het Brugse Ommeland met een superleuke
stopplaats in het Graaf Visartpark.
Het Graaf Visartpark is ook dit jaar weer het gezellige Kinderdorp van
de Gezinsbond met een leuk terras, live muziek, springkasteel,
schminkstand, volksspelen, stepparcours, ijsjes, bar,…de moeite waard
om eens langs te komen!!
Tot 15 september!
START FIETSROUTES

25 KM

45 KM

65 KM

80 KM

Brugge, Beurshal
Hauwerstraat 2

7u-16u

7u-15u30

7u-15u

7u-15u

Wandelroutes

6 KM

11 KM

13 KM

18 KM

7u-16u

7u-15u

7u-15u

7u-14u

21 KM

25 KM

32 KM

40 KM

7u-13u

7u-13u

7u-11u

7u-8u30

Brugge,
sportcomplex KTA,
Rijselstraat 7

MET DE GEZINSBOND
GOEDKOPER NAAR HET VOETBAL!!!
SPAARKAARTKORTING BIJ THUISWEDSTRIJDEN VAN CERCLE BRUGGE!
Het komende voetbalseizoen krijg je, na het overweldigende succes van vorig jaar,
opnieuw korting op je gezinsspaarkaart bij een hele reeks wedstrijden van Cercle Brugge!

• Zaterdag 28 september 2013: Cercle - Standard
• Zaterdag 19 oktober 2013: Cercle - SV Zulte Waregem
• Zaterdag 30 oktober 2013: Cercle - Club Brugge
• Zaterdag 9 november 2013: Cercle- KV Kortrijk
• Zaterdag 8 maart 2014: Cercle- AA Gent
Onder voorbehoud van wijzigingen.

Spaarkaartkorting bij Cercle Brugge: +16 jaar: € 4/ticket * | tot 16 jaar: € 3/ticket *
Breng dus zeker je gezinsspaarkaart mee! Onze mensen zetten aan de stand van de Gezinsbond
aan de ingang graag de korting op je gezinsspaarkaart!!
De tickets worden in voorverkoop aangeboden op het secretariaat tijdens de werkweek tussen 13.30 en 17.30 uur
en elke zaterdagmorgen in het weekend van een thuiswedstrijd tussen 10.00 en 12.00 uur.
Tijdens de wedstrijddag kan je ook aan het loket terecht.
Secretariaat Cercle Brugge: 050 38 91 93. | Meer info op www.gezinsspaarkaart.be
* Abonnementen geven geen recht op korting met de gezinsspaarkaart
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KALENDER
DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

01/01/2013 - 31/12/2013

Jaarprogramma 2013

Sint-Joris

19/01/2013 - 01/09/2013

Gezocht nieuwe verantwoordelijke "Bewegen met kleuters"

Sint-Kruis

01/04/2013 - 30/11/2013

Welkom in ons Bestuur...

Sint-Kruis

03/05/2013 - 22/08/2013

Zomerse fietstochten

Sint-Kruis

24/05/2013 - 31/08/2013

fietstochten

Koolkerke

01/06/2013 - 01/10/2013

Ontspanningsyoga

Assebroek

01/06/2013 - 01/10/2013

Tai chi chuan

Assebroek

01/07/2013 - 01/01/2015

Nieuwe verantwoordelijke kinderoppasdienst

Varsenare

25/08/2013

Gezinsfietstocht

Beernem

29/08/2013

Orgelconcert in de St.-Pieterskerk Oostkamp

Oostkamp

30/08/2013 - 01/09/2013

Festival Ten Vrede 2013

Gewest

31/08/2013

Lijstverkoop tweedehandsbeurs zondag 29 september

Oostkamp

31/08/2013 - 01/09/2013

KasteelParkKunstroute

Oostkamp

01/09/2013 - 30/12/2013

Yoga

Snellegem

06/09/2013

Het West-Vlaamse dialect onder de loep

Snellegem

08/09/2013

Tweedehandsbeurs

Koolkerke

13/09/2013 - 14/09/2013

Zilleghem Folk

Gewest

14/09/2013 - 07/12/2013

Watergewenning voor kleuters

Brugge

14/09/2013 - 07/12/2013

gezocht zwemleraar(es)

Brugge

26/09/2013

Successieplanning, voorlopig bewind en ...

Varsenare

28/09/2013

Bezoek aan de stad Luik met bus.

GOSA

05/10/2013 - 06/10/2013

Erfgoed expositie

Gewest

05/10/2013

Tweedehandsbeurs

Sint-Andries

06/10/2013

Tweedehandsbeurs van kinderkledij en speelgoed

Brugge

06/10/2013

Wandeling : Proef het Houtland

Oostkamp

08/10/2013

Veilig online

Sint-Andries

11/10/2013

Hoe toxisch is onze voeding?

Oostkamp

13/10/2013

Herfst 2de Handsbeurs kinderartikelen

Beernem

13/10/2013

Tweedehandsbeurs

Sijsele

15/10/2013

Muziekwandeling door Brugge.

GOSA

19/10/2013

Wandeling in het voormalig munitiedepot van Zedelgem

Zedelgem

20/10/2013

Tweedehandsbeurs.

Assebroek

02/11/2013 - 03/11/2013

Neerhofdieren festival

Gewest

03/11/2013

Gezelschapsspelletjesnamiddag

Sint-Michiels

06/11/2013

Sprookjesmeditaties voor kinderen.

Assebroek

13/11/2013 - 15/11/2013

Vernieuwen van de kortingskaarten voor het jaar 2014.

Assebroek

17/11/2013

Intrede van de lieve Sint

Brugge

17/11/2013

Intrede van de lieve Sint

Gewest

28/11/2013

De relatie voeding en hart- en vaatziekten

Varsenare

29/11/2013 - 30/11/2013

Huisbezoek van de sint aan de kinderen van Varsenare

Varsenare

08/12/2013

Gezellig en gezond ontbijt

Zedelgem

Alle activiteiten én meer vind je op www.gezinsbondgewestbrugge.be
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G.O.S.A GEWEST BRUGGE
Groot-ouders-Senioren-Aktie | gosagewestbrugge@base.be

BEZOEK AAN DE STAD LUIK
MET BUS

MUZIEKWANDELING
DOOR BRUGGE

Zaterdag 28 september | 7.30u

Dinsdag 15 oktober | 14.30u

We krijgen o.l.v. een gids een rondleiding in het station Luik Guillemins,
een rondrit in de stad, een stadswandeling met o.a. bezoek aan de
Sint-Barholomeuskerk en bezoek aan de romaanse doopvont van Renier
van Hoei, één van de 9 wonderen van België. 's Middags een maaltijd
bestaande uit soep, hoofdmaaltijd, dessert, thee of koffie en water
inbegrepen, 's avonds in Leuven een broodje (27 cm) met kaas en ham
en salade en 2 x koffie. Dit alles voor € 52. We vertrekken op zaterdag
28 september 2013 om 7.30u stipt aan de parkeerplaats van Steenbrugge. Terug omstreeks 21.30u. Inschrijven bij Rosette VerlindeVan Zeveren op gosagewestbrugge@base.be of 050 35 75 75 en door
storten van € 52 op rekening BE22 0015 1427 1747 op naam van GOSA
Gewest Brugge voor 10 september 2013.

Er zit muziek in de wandeling over speellieden, koorknapen en straatzangers. Eeuwenlang is er in de stad gezongen, gecomponeerd,
gemusiceerd, geaccompagneerd. Daarom nodigen we u uit om duizend
jaar Brugs muziekleven wandelend en luisterend te verkennen. U komt
er alles te weten over koorknapen, doggydance, liedboeken, volksdeuntjes, polyfonie en het café chantant. En uiteraard hoort u onderweg ook de petites histoires en de verhalen die alleen fluisterend van
oor tot oor gaan. De wandeling is lichtvoetig en maatvast (ma non
troppo), duurt een tweetal uren, start bij In en Uit (het Concertgebouw)
om 14.30u. Deelname € 3 ter plaatse te betalen. Inschrijven voor 7
oktober bij Hugo Jonckheere, 050 38 37 48.

ZILLEGHEM FOLK VIERT LUSTRUM OP 13 & 14 SEPTEMBER 2013!
Loppem zal voor de 5e keer in de ban van de folkmuziek zijn. Op de
affiche staan opnieuw stuk voor stuk schitterende groepen. Het is de
eerste keer dat ook op vrijdagavond muziek wordt geprogrammeerd,
en dan zeker niet van de minste. Na de
inzegening wordt het festival geopend
door het plaatselijk Azômô. Daarna
volgt Tref met Wim Claeys en de avond
wordt afgesloten door KV Express met
Sophie Cavez op diatonische accordeon
(ex-Urban Trad).
Zaterdagnamiddag, vanaf 13u, wordt
afwisselend op het binnen- en buitenpodium zowel dans- als luistermuziek
gebracht. De artiesten van dienst zijn
in willekeurige volgorde: Boreas, Te
Vieren, Mandrake Trio, Barrule Trio (uit
Wales), Shantalla (Iers-Schots), Krupnik
Orchestra, Patrick & friends, de Muziekacademie uit Blankenberge en het
Gents Folk Viool Project.
Naast het muzikale is er ook heel veel
aandacht voor gezelligheid, authenticiteit, duurzaamheid en ecologie. Het
festival gaat voor de tweede keer op rij
door binnen de ringgracht van het historische Kasteel van Loppem. Alle drank
wordt bovendien geschonken in glazen
en de ganse catering is biologisch! Ook

dit jaar mogen we weer rekenen op heel wat steun van verschillende
partners, zoals onder andere de Gezinsbond. Gezien het de eerste
echte tweedaagse editie is, is er een gratis camping voorzien in het
Hof van Steelant.
Voorverkoop via
www.zilleghemfolk.be.
V.V.K.:
• Vrijdagavond € 10
• Zaterdag € 20
A.D.D.:
• Vrijdagavond € 12
• Zaterdag € 25
• Kinderen tot 12 jaar mogen gratis
binnen.
• Leden van de Gezinsbond krijgen
2 euro korting per ticket.

WIN EEN GRATIS KAART
ALS LID VAN DE GEZINSBOND!
Mail een antwoord op de vraag naar
tickets@zilleghemfolk.be met vermelding van lidnummer en “wedstrijdvraag
Gezinsbond: dier”.
Vraag: Welk dier komt voor in het logo
van Zilleghem Folk.
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

NIEUWS
VAN DE
AFDELINGEN
AFDELING
ASSEBROEK
ONTSPANNINGSYOGA
• zaterdag 1 juni tot dinsdag 1 oktober •
Elke donderdag ontspanningsyoga met op
donderdag 5, 12, 19 en 26 september 2013
vier kennismakingslessen voor beginners van
18.30u tot 19.45u. Voor de gevorderden start
een nieuwe reeks op donderdag 5 september
2013 om 19.45u. Deze gaan door in het P.C.
Sparrenhof (zij-ingang) Dries, Assebroek.
Iedereen welkom. Inlichtingen en inschrijvingen
bij mevr. Verhaeghe Karin, 050 37 46 17.

TAI CHI CHUAN
• zaterdag 1 juni tot dinsdag 1 oktober •
Welkom in de wereld van het taoïsme, een
wereld waarin soepelheid, gezondheid en
stabiliteit de rode draad vormen. Luc Desmet
leidt je op een luchtige manier doorheen deze
wereld. Nieuwe reeks begint op donderdag
12 september 2013, 18.45u tot 19u: voortraining Yang stijl 19u tot 20u: Chen style voor
gevorderden 20u tot 20.30u: Energieoefeningen
om de stroming in je lichaam efficiënt te
beheren. 20.30u tot 21.30u: Yang stijl voor
beginners
Belangstelling? Info bij Georges Verlinde
050 35 75 75 of georges.verlinde@base.be

TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 20 oktober | 9u •
Verkoop van kinderkledij,speelgoed,babyuitzet,
kinderfietsen,kinderboeken, zwangerschapskledij, ... in de polyvalente zaal van de basisschool OLVA, Sint-Katarina, Sint-Katarinastraat
132, Assebroek. Gratis toegang. Mensen die
iets willen verkopen kunnen zich hiervoor
inschrijven via georges.verlinde@base.be of
050 35 75 75. Betalen via BE51 7380 0607
6262 van Gezinsbond Assebroek met vermelding van: naam/THB/lidnummer/telefoonnummer. Opgelet: het verschuldigde bedrag
(€ 10) staat uiterlijk op vrijdag 4 oktober op
de rekening, anders vervalt uw inschrijving.

SPROOKJESMEDITATIES
VOOR KINDEREN.
• woensdag 6 november | 15u •
Bekende sprookjes worden omgezet in eenvoudige visualisaties. Kinderen kunnen zo in
contact komen met de bron van positieve
gevoelens in henzelf. De “meditaties”zijn
vooral gericht op vrede, liefde en geluk en
stimuleren de verbeeldingskracht van kinderen.
Doelgroep 8, 9 en 10 jaar. Duur 1 uur.
Verteller: Giel Carette. Gratis ingang. Welkom
in de bibliotheek Daverlo, Dries 2, Assebroek.

VERNIEUWEN VAN
DE KORTINGSKAARTEN
VOOR HET JAAR 2014
•woensdag 13 november
tot vrijdag 15 november | 19u •
De zitdagen voor het vernieuwen van de
kortingskaarten voor het jaar 2014 gaan door
in het PC Sparrenhof Dries, 8310 Assebroek
op: woensdag 13 en vrijdag 15 november
2013 telkens van 19u tot 21u.
Info bij Benedict Ghyssaert 050 36 46 65 of
benedict.ghyssaert@telenet.be.

GESCHENK BIJ GEBOORTE
T.g.v. 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.

VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST
De kinderoppasdienst van de afdeling
Assebroek wordt waargenomen door Mevr.
Cloet Martine, Sint Katarinastraat 34, Assebroek.
Indien men een kinderoppas wenst met verzekering inbegrepen 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.

AFDELING
BEERNEM

beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be
GEZINSFIETSTOCHT
• zondag 25 augustus | Namiddag •
Fietstocht vanuit Beernem: kastelenroute plus
bezoek aan kasteel te Loppem. Afstand ongeveer 30 km. Wie niet wenst te fietsen kan ook
afspreken aan het kasteel van Loppem.
Meer info via facebook en de Bondsklapper
van augustus.

HERFST 2DE HANDSBEURS
KINDERARTIKELEN
• zondag 13 oktober | 10u - 12u •
Ligt je bergplaats ook vol spulletjes van je
kindje(s) die je niet meer gebruikt? Veel
ouders en grootouders zijn op zoek naar
goedkope kinderkledij tot 14 jaar, baby- en
kinderuitzet, zwangerschapskledij, kinderfietsen
en speelgoed. Inschrijvingsrecht verkopers:
€ 10 voor leden, € 20 voor niet leden (er
wordt € 5 teruggegeven nadat de stand
opgeruimd is). Leden van de afdeling Beernem
die contact opgenomen hebben met
isabel.vercauteren@belgacom.net én het
inschrijvingsgeld gestort hebben op rekeningnummer 850-8519050-23 van Gezinsbond
Beernem, genieten voorrang. Leden van
andere afdelingen kunnen op zaterdag 28
september 2013 telefoneren tussen 9u en 12u,
0477 61 23 43. Elke verkoper is persoonlijk
verantwoordelijk voor zijn of haar verkoop
onderhandelt vrij met kandidaat kopers.
Kopers en kijklustigen kunnen van 10u tot
12u vrij rondlopen tussen de verkoopstanden
en genieten uiteraard gratis toegang.
Welkom in de Kleine Beer.

BONDSKLAPPER

AFDELING
BRUGGE

AFDELING
KOOLKERKE

WATERGEWENNING
VOOR KLEUTERS

FIETSTOCHTEN

NAAR PLOPSALAND

• vrijdag 24 mei tot
zaterdag 31 augustus | 19u •
Vanaf vrijdag 24 mei 2013 kun je deelnemen
aan onze fietstochten als afsluiter van de
werkweek. Afspraak aan de Lamme Goedzak
in Brugge om 19u. Je bent tevens welkom op
7 en 21 juni, 5 en 19 juli en 2, 16 en 31
augustus. Inschrijven hoeft niet en deelname
is gratis.

Het Studio 100-figuurtje Wickie de Viking
meert aan in Plopsaland De Panne en krijgt er
samen met zijn vrienden een volledig nieuwe
themazone. In de Splash Battle varen de
bezoekers met een drakar door een vikingbaai. Tijdens hun tocht van 155 meter kunnen
de bezoekers andere vikingboten met een
waterkanon onder vuur nemen en riskeren ze
zelf ook een salvo van waterstralen. 1001
kriebels voor slechts € 23,00! Kaarten zijn
het hele seizoen geldig. Plopsaland De Panne
praktisch: buiten de schoolvakanties ook open
op woensdag en tijdens het weekend.
Prijzen: € 29,99 laagseizoen / € 32 hoogseizoen aan de kassa. € 23 via de Gezinsbond.
Kinderen vanaf 85 cm tot 1m: € 9,99. Hoe
bestellen? Stuur je bestelling naar:
bianca.huys@telenet.be met vermelding van:
aantal kaarten (€ 23 of € 9,99) naam + adres
en lidnummer. Stort het bedrag + € 1 administratiekosten op: 979-1308052-12. Kaarten
worden u onmiddellijk toegestuurd.
Bijkomende inlichtingen: Bianca Naeyaert-Huys
Torhoutsesteenweg 101, 8210 Loppem, 050
82 77 74 (na 18u), 0475 28 77 75 (na 17u)

greet_laporte@hotmail.com

• zaterdag 14 september tot 7 december | 9u •
Watergewenning voor kleuters vanaf drie jaar
tot en met zes jaar. De lessenreeks gaat door
in het Interbad, Sint-Kruis. Inschrijven verplicht
via www.gezinsbondgewestbrugge.be/waterwenning. € 25/reeks, verzekering inbegrepen.
Inkom van het zwembad is niet inbegrepen,
een 12-beurtenkaart kunt u bekomen aan de
kassa. Lessen voorbehouden aan leden van
de Gezinsbond. Ieder kindje draagt een
zwemmutsje van de Gezinsbond en die kunt
u aanschaffen de eerste les aan € 1,50.
Inschrijven kan tot en met 30 augustus 2013.
Lessenreeks van zaterdag 14 september
t.e.m. zaterdag 7 december.

GEZOCHT ZWEMLERAAR(ES)
• zaterdag 14 september tot 7 december •
Gezocht voor de afdeling Brugge: zwemleraar(es) om 2 x per jaar een reeks van 12
lessen watergewenning te geven aan kleuters
van 3 tot 6 jaar. Contact: Greet Laporte, 0485
08 16 92 of via greet_laporte@hotmail.com

TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 8 september | 9u - 12u •
Na het grote succes van vorig jaar gaat de
tweedehandsbeurs dit jaar door in de sporthal
te Koolkerke. Ook nu staat de verkoop van
baby- en kinderartikelen centraal. We openen
de deuren tussen 9u en 12u. Gratis ingang
voor bezoekers. Inschrijven t.e.m. 15/08/2013
via anne.vanhorenbeeck@telenet.be met
vermelding van je naam, adres en ev. lidnummer of op 050 67 64 38. Deelnameprijs:
€ 10 voor leden en € 15 voor niet-leden.

AFDELING
LOPPEM

VERKOOPPUNT GSM,
BIOSCOOP, NMBS, ...
TWEEDEHANDSBEURS
VAN KINDERKLEDIJ
EN SPEELGOED
• zondag 6 oktober •
Verkoop van kinderkledij,speelgoed, ... in het
Sint-Leocollege, Potterierei 12, Brugge.
Ingang en parking via de Elisabeth Zorghestraat (zijstraat Carmerstraat). Wie als standhouder wil deelnemen (lid zijn van de Gezinsbond) kan zich inschrijven ( lidkaart bij de
hand houden) bij Greet Laporte, 0485 08 16
92 of via greet_laporte@hotmail.com m.v.v.
naam, adres, lidnummer, telefoonnummer en
het aantal tafels. OPGELET: maximum 2 tafels
p/p. Prijs per tafels is € 12.Inschrijven kan
t.e.m. 27 september 2013. Onze volgende
lentebeurs is op zondag 23 maart 2014.

Het verkooppunt van bioscoopcheques, GSMkaarten en NMBS-passen wordt waargenomen
door Anne Van horenbeeck, Zagersweg 39. Je
kan er terecht na een telefoontje, 050 67 64 38.

AFDELING
OEDELEMOOSTVELD

gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.com
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.com of via Maurice Tant, Den
Akker 8, 050 78 99 86.

NIEUWSBRIEF GEZINSBOND
OEDELEM-OOSTVELD
INTREDE VAN DE LIEVE SINT
• zondag 17 november | 13.45u •
Kom de Sint begroeten tijdens de optocht
doorheen de binnenstad,vertrek om 13.45u
aan het Seminarie en verwelkoming op de
Burg om 14u. Aansluitend is er de grote
Pietenshow van Artbij om 15.30u in het
Concertgebouw.De intrede zelf is gratis maar
wie de show wil bijwonen moet een ticket
aanschaffen. V.V.K.:Leden € 4 niet-leden € 6
A.D.D.: € 6 voor iedereen. Tickets kunnen
besteld worden vanaf 2 november 2013 bij
Regine Wyseure,Karel de Stoutelaan 84
Brugge 8000. Elke werkdag van 10u tot 12u
en van 17u tot 19u of via www.gezinsbondgewestbrugge.be/sint.
Een organisatie van de Gezinsbond Brugge.

Reeds meer dan 350 gezinnen ontvangen
onze nieuwsbrief per mail. Wenst u dit ook, of
bent u ondertussen van mailadres veranderd?
Stuur een mailtje naar gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.com Op Facebook kunt u ons
vinden onder Gezinsbond Oedelem-Oostveld.

NAJAARPROGRAMMA
In het najaar staan alvast op het programma:
op 21 november kookavond, 4 december
bezoekt Sinterklaas onze leden en op zondagmiddag 22 december wordt een glaasje
aangeboden terwijl men de bonnenboek 2014
kan afhalen tijdens een ledenvergadering.
Alle info en update kan verkregen worden via
de ledenflyers, website, facebook en/of email
naar gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

AFDELING
OOSTKAMP

AFDELING
SINT-KRUIS

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

gezinsbond.oostkamp@gmail.com
AFSCHEID

WELKOM
IN ONS BESTUUR...

Afdeling Oostkamp meldt het heengaan van
Redgi Donvey, KOD verantwoordelijke van
onze afdeling. Dankjewel Redgi en Cindy
voor alle inspanningen die jullie voor onze
afdeling deden.
Heike Rotsaert Kortrijksestraat 160 is onze
nieuwe coördinator KOD. Zij is te bereiken op:
kinderoppasdienstoostkamp@gmail.com

ORGELCONCERT IN DE
ST.-PIETERSKERK OOSTKAMP
HOE TOXISCH
IS ONZE VOEDING?

• donderdag 29 augustus | 20.30 uur •
Elke donderdag in augustus gaat een orgelconcert door om 20.30u in de Sint-Pieterskerk
van Oostkamp. Het concert van donderdag 29
augustus is gratis voor de leden van de
Gezinsbond op vertoon van hun lidkaart.

• vrijdag 11 oktober | 20u •
Voordracht door Dr. De Marteleire in zaal
Zuidleie. Leden betalen € 3 Niet-leden € 5
Info: secretaris Cécile Van Deynse, 050 82 55 80.

LIJSTENVERKOOP
TWEEDEHANDSBEURS VAN
ZONDAG 29 SEPTEMBER

HELPENDE HANDEN
GEVRAAGD VOOR
DE TWEEDEHANDSBEURZEN

• zaterdag 31 augustus | 9u tot 10.30u •
Verkoop van lijsten voor de tweedehandsbeurs van zondag 29 september. De lijstenverkoop gaat door in de Wieke, Brugsestraat,
tussen 9u en 10.30u. Enkel leden van de
Gezinsbond kunnen lijsten kopen aan
€ 2,50/lijst. Op vertoon van twee lidkaarten
kunnen wel 2 lijsten gekocht worden.

Voor de tweedehandsbeurzen worden nog
steeds medewerkers gevraagd. Bent u bereid
om een handje te helpen? De medewerkers
aan de lente- en herfsttweedehandsbeurs
vormen een gezellige vriendengroep. U kan
een mailtje sturen naar Ann Buffel,tweedehandsmarkt.oostkamp@gmail.com

KASTEELPARKKUNSTROUTE
• zaterdag 31 augustus
en zondag 1 september | 10u tot 18u •
Kunst te bezichtigen in de kasteelparken
Gruuthuse, Nieuwburgh en De Cellen, in het
Beukenpark, bibliotheek, gemeentehuis, SintPieterskerk en -plein. De route kan te voet,
per fiets of met de wagen worden afgelegd
om naar kunstwerken te kijken in kasteelparken, openbare gebouwen en tuinen. De
kastelen zelf zijn niet toegankelijk. In het
kasteelpark Gruuthuse is enkel het gedeelte
‘Franse tuin’ te bezichtigen. Een organisatie
van de bibliotheek Oostkamp en de Dienst
Vrije Tijd. Info: Cécile Van Deynse, 050 82 55
80 of bibliotheek@oostkamp.be

WANDELING:
PROEF HET HOUTLAND
• zondag 6 oktober | 14u •
Wandeling in het provinciaal domein
Bulskampveld, waarbij je kennis maakt met
de smakelijke kant van het bos en verneemt
u hoe u bosproducten in uw gerechten kunt
gebruiken. Tijdens en na de wandeling krijgt
u de kans om te proeven van o.a. een aperitiefje, cake en vruchtenlikeur. Samenkomst
om 14u aan het kasteel. Bijdrage € 5 Info:
Cécile Van Deynse, 050 82 55 80.

AFDELING
SIJSELE
TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 13 oktober | 9u •
Tweedehandsverkoop in de cultuurfabriek,
Stationsstraat 22, Sijsele. Tussen 9u en 12u
kan je bij ons terecht voor de verkoop van
kledij (0-16jaar), speelgoed, fietsen, boeken
en en baby- en kinderuitzet. Wens je deel te
nemen aan de verkoop, dan kan je je
inschrijven op donderdag 26 september 2013
tussen 10u en 18u en op zondag 29 september
2013 tussen 13u en 18u bij Van Moeffaert
Isabel, kloosterstraat 39 in Sijsele. Eventuele
andere inschrijfmomenten zijn mogelijk na
telefonisch contact. Deelnameprijs is € 3.
Voor verdere inlichtingen kan je altijd terecht
op 0486 51 83 40. Iedereen is welkom!

TE NOTEREN DATA
Data om te noteren! Op 17 november 2013
plannen we samen met de afdeling Moerkerke
het familie-ontbijt en op 24 november 2013
hebben we afspraak met de Sint op zijn
boot. Meer info over beide activiteiten in de
volgende bondsklapper.

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden
voor het organiseren van de tweedehandsbeurs, of als verantwoordelijke voor de
activiteit "Bewegen met Kleuters" of voor de
"Jonge gezinnen Actie". Zin om mee te
bouwen aan deze activiteiten van onze
afdeling en een stukje van je vrije tijd in de
werking van de Gezinsbond te steken, dan
ben je als gezin van harte welkom in ons
bestuur. Voor meer informatie kan je terecht
bij Catherine Herman, 050 37 50 31 of bij
één van onze bestuursleden, of via mail:
gezinsbond8310@gmail.com

ZOMERSE FIETSTOCHTEN
• vrijdag 3 mei tot
donderdag 22 augustus | 19u •
De zomerse fietstochten gaan terug van start,
elke vrijdagavond vanaf 3 mei om 19u vanop
de parking achter de kerk van Sint-Kruis,
Boogschutterslaan, 8310 Sint-Kruis. Wij willen
de regelmaat er in houden en fietsen op 3,
17 en 31 mei, 14 en 28 juni, 12 en 26 juli, 9
en 23 augustus. Deze fietstochten zijn i.s.m.
het Davidsfonds en Pasar.

NIEUWE
VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST
Vanaf heden kan je met al je vragen voor het
verkrijgen van een babysit terecht bij
Vanessa Van de Putte. Vanessa is steeds
bereikbaar van 10u tot 19u, alle dagen met
uitzondering van de zondag. Gelieve de
aanvragen bij voorkeur via e-mail aan te
vragen en liefst 3 dagen op voorhand.

GEZOCHT NIEUWE
VERANTWOORDELIJKE
"BEWEGEN MET KLEUTERS"
We zoeken medewerkers voor het organiseren
van " bewegen voor kleuters" ,vanaf juni
2013, ter vervanging van Mevrouw Elinck, die
dit vele jaren voor de afdeling gedaan heeft.
De nodige info en begeleiding kunt u van
haar krijgen en het is ook vereist toe te treden
tot het bestuur van de Gezinsbond Sint-Kruis.
Het zou tof zijn voor de kleuters, dat die
activiteit niet afgeschaft hoeft te worden.
Daarenboven zijn we ook op zoek naar een
lesgeefster voor het kleuterturnen. Het liefst
hebben we een kleuterleidster of LO leerkracht uit de omgeving van Brugge (vanaf
september 2013). Meer info bij Mevr. Elinck,
Joelle.elinck@gmail.com of tel 050 35 73 56.

AFDELING
SINT-ANDRIES
gezinsbondsintandries
@telenet.be

AFDELING
SINT-JORIS

BONDSKLAPPER

AFDELING
SNELLEGEM

gezinsbondsintjoris
@hotmail.com
YOGA

TWEEDEHANDSBEURS
• zaterdag 5 oktober | 13.30u tot 16.30u •
Onze succesvolle tweedehandsbeurs is in het
POC van Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat 2
(achter Mister Grill/Quick en naast de kerk).
Op de beurs kunnen enkel kinderkledij, speelgoed, kinderboeken, baby-uitzet, kinderuitzet,
zwangerschapskledij, kinderfietsen… te koop
worden aangeboden. U kunt een stand huren
voor € 10. Inschrijving uitsluitend op woensdag 18 september tussen 20u en 22u op het
nummer 050 72 02 53 van Anne Van Acker.
De inschrijving is geldig na overschrijving op
de meegedeelde bankrekening.

VEILIG ONLINE
• dinsdag 8 oktober | 20u •
Deze vormingsavond wil ouders informeren
over de problemen die kinderen op internet
kunnen tegenkomen en wil vooral aantonen
hoe u deze kan voorkomen. Met wat ouderlijke begeleiding biedt het internet voor
kinderen en voor jongeren een waaier aan
mogelijkheden en kansen. Tijd dus om op
een positieve manier te leren omgaan met
dit wonderlijke medium. Via een multimediapresentatie zien we hoe kinderen en jongeren
(tussen 6 en 15 jaar) omgaan met internet.
We leggen uit wat ze zo fantastisch vinden
aan surfen, gamen, chatten en netwerken en
leggen op een eenvoudige manier een aantal
technische aspecten uit. We laten u zien hoe
je een goed e-mailadres kan aanmaken en
een chat of profiel (eigen pagina op internet)
veilig kan instellen. De nadruk ligt echter
vooral op wat u als ouders kunt doen om uw
kinderen te begeleiden en te ondersteunen
in hun internetgebruik. U krijgt opvoedingstips
per onderdeel en ook algemene tips.
Welkom in het Sint-Lodewijkscollege afdeling
Zandstraat, Ingang via de Gistelse Steenweg
146 A, 8200 Sint-Andries.
Spreker: Danny Verlinden. Toegang: gratis

JAARPROGRAMMA 2013
• 13 februari 2013: 13° kleuternamiddag
• Maart 2013: bezoek volksterrenwacht
Beisbroek (datum volgt)
• Zaterdag 30 maart 2013: Paaseierenraap
• 23 april 2013: Voordracht “De Jeugd is
tegenwoordig”
• Tussen 8 & 12 mei 2013: bezoek aan de
Special olympics te Gent
• 26 mei 2013: Moeder & Vaderdagontbijt
• 30 juni 2013: Sportieve activiteit te
Beernem & barbecue
• 8 september 2013: Wandel of fietstocht
• 15 november 2013: Italiaanse wijn en
hapjesavond
• 30 november 2013: Sinterklaas
• 22 december 2013: Overgangsdrink

AFDELING
SINT-MICHIELS
GEZELSCHAPSSPELLETJESNAMIDDAG
• zondag 3 november | 13u - 17.30u •
Doorlopend kan je kennis maken met allerhande gezelschapsspellen, bekend en minder
bekend, voor jong en minder jong. Iedereen
die van (bord)spelletjes spelen houdt, is van
harte welkom om te spelen, om te kijken, of
om wat uitleg te krijgen. Er worden geen
spelletjes verkocht.
Place to be: Onze Ark, Sint-Michielslaan 35,
Sint-Michiels. Ingang is gratis. Een kleine
greep: Kolonisten van Catan, Carcasonne,
Treasure Hunt, Tobago, Rattus, Pinguin,
Atlantis, Alhambra, Regenwormen, Saboteur,
Uno, Bizon, Waterloo, Pandemie, Blokus, Lino,
Toc Toc Toc, enz..

• zondag 1 september
tot maandag 30 december •
In het najaar is er opnieuw yoga. Bij voldoende
belangstelling zullen wekelijks 3 sessies
worden ingericht. Meer info bij Martens
Martine, Kerkeweg 31, Snellegem, 050 81 20
99 of via Marte@telenet.be

HET WEST-VLAAMSE DIALECT
ONDER DE LOEP
• vrijdag 6 september | 13.30u •
In deze snel veranderende tijden wordt er
meer en meer teruggegrepen naar onze
oorsprong en ons verleden. Het dialect hoort
daar ook bij. Dialectgenootschappen doen er
alles aan om het mooie en het rijke van de
streektalen te beschermen, bewaren en
promoten. Ons Westvlaams is meer dan een
dagelijkse vertouwdheid en herbergt een
helde geschiedenis en verschillende culturele
en taalinvloeden. Deze vorming, die plaats
heeft in 't Oosthof te Snellegem, slingert ons
terug in de tijd naar de oorsprong en de
evolutie van onze streektaal. Het eigene van
ons Westvlaams dialect wordt eveneens in de
verf gezet.

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 19u en 21.30u. Tot binnenkort!
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AFDELING
VARSENARE

www.gezinsbond-varsenare.be
NIEUWE VERANTWOORDELIJKE KINDEROPPASDIENST
Vanaf 1 juli wordt de kinderoppasdienst voor
de afdeling Varsenare verzorgd door mevr.
Valerie Clement, De Manlaan 4, Varsenare.
Als men een kinderoppas wenst kan Valerie
bereikt worden via valerie.clement@telenet.be
of 0498 21 00 63. Ook jongeren die wensen
te babysitten kunnen zich bij haar aanmelden.
We wensen Katrien Allemeersch van harte te
bedanken omdat ze bijna 9 jaar de coördinator voor de kinderoppasdienst voor onze
afdeling was. Nu wenst ze wat meer tijd vrij
te maken voor haar kinderen en gezin.

SUCCESSIEPLANNING,
VOORLOPIG BEWIND EN ...
• donderdag 26 september | 19.30u •
Erfenis, successierechten, schenking, handgift, voorlopig bewind, zorgcontract, familiale
onderneming... we zijn er best tijdig en goed
over ingelicht. Not. Van Damme geeft ons
degelijke informatie en een update van de
nieuwste wetgeving omtrent erfenis en successierechten. Bijdrage: € 3 per persoon ter
plaatse te betalen, drankje achteraf inbegrepen. Om praktische regelingen te kunnen
treffen graag inschrijven voor 21 september
bij Mieke Roelens: roelens.mieke@telenet.be
of 050 38 67 91. Welkom in en i.s.m. W.Z.C.
Avondrust.

DE RELATIE VOEDING
EN HART- EN VAATZIEKTEN
• donderdag 28 november | 20u •
Voordracht door Dr. Ir. E. De Maerteleire. Het
is bekend dat verschillende factoren bijdragen
tot het ontstaan van hart- en vaatziekten.
Wat is het effect van de voeding in het
ontstaan van, of bescherming tegen, deze
gevreesde ziekte. Zijn er nog andere factoren
in het bloed die een indicatie zijn van een
verhoogd risico? Tenslotte worden algemene
richtlijnen meegegeven voor een goede voeding. Deze voordracht gaat door met steun van
de apothekers van Varsenare. Bijdrage: € 1 ter
plaatse te betalen. Inlichtingen bij Dirk Rommel:
dirk.rommel@telenet.be of 050 38 65 59.

HUISBEZOEK VAN DE SINT
AAN DE KINDEREN
VAN VARSENARE
• vrijdag 29 en zaterdag 30 november •
Op deze avonden gaat de Sint terug met zijn
Pieten op huisbezoek. Inschrijven hiervoor kan
enkel op donderdagavond 14 november en
zaterdagvoormiddag 16 november. Verdere
informatie volgt later maar noteer nu alvast
al deze data als je een bezoek wenst.

YOGA, DRU YOGA
EN TAI CHI
Lessenreeksen yoga op woensdagavond, dru
yoga op dinsdagmorgen, tai chi op maandagavond. Vanaf september worden de lessenreeksen verder gezet. Voor inlichtingen en
inschrijven: yoga bij Mieke Roelens, roelens.
mieke@telenet.be. Bij voldoende belangstelling worden in september enkele lessen
apart gegeven voor beginnelingen. Voor druyoga en tai chi bij Brigitte Vandenbriele,
brigitte.vandenbriele@telenet.be

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com
WANDELING IN HET
VOORMALIG MUNITIEDEPOT
VAN ZEDELGEM
• zaterdag 19 oktober | 14u •
Wandeling van 1,5u tot 2u onder leiding van
een ervaren gids in het unieke heidegebied
van het voormalige militaire domein
Vloethemveld. We vertrekken om 14u aan de
ingang van het depot. Inschrijven vooraf is
verplicht, deelname is gratis. Het aantal
deelnemers is wel beperkt tot max. 25 personen. Honden zijn niet toegelaten.
Inschrijven bij Hilde: 050 24 03 97 of via
hilde.deklerck@skynet.be

GEZELLIG EN
GEZOND ONTBIJT
• zondag 8 december | 9u - 11u •
Noteer alvast in jullie agenda: ledenfeest
2013 op zondag 8 december van 9u tot 11u
in het dienstencentrum De Braambeier te
Zedelgem. Gezellig en gezond ontbijt met
randanimatie. Bij deze gelegenheid kan u de
bonnenboek 2014 komen afhalen, zo
beschikt u tijdig over de voordelen die uw
lidmaatschap biedt. Om uw bonnenboek
2014 te kunnen afhalen vragen wij u vriendelijk uw lidgeld tijdig -voor 15 november- te
betalen. Meer info bij Ann Pattyn.

BONDSKLAPPER
Is een uitgave van de Gezinsbond vzw - Gewest Brugge
www.gezinsbondgewestbrugge.be
Wordt gratis verdeeld bij alle leden-gezinnen
van de Gezinsbond-Gewest Brugge
Assebroek, Beernem, Brugge-centrum, Damme,
Hertsberge, Koolkerke, Loppem, Moerkerke, Oedelem,
Oostkamp, Sijsele, Snellegem, St.-Andries, St.-Joris,
St.-Kruis, St.-Michiels, Varsenare, Waardamme, Zedelgem.
Verantwoordelijke uitgever
Ronny Meulemeester • Brugsestraat 178 • 8210 Zedelgem
Redactie
Vandewiele R. (eindredactie), Van Meulebroeck A.,
Janssens A., Meulemeester R., Filliaert F.
Met medewerking van de afdelingen,
de adverterende handelaars, Mieke Listhaeghe
Redactieadres
bondsklapper@gezinsbondgewestbrugge.be
Publiciteit
Rik Vandewiele • Pastoriestraat 252 • 8200 Brugge
050 31 56 34 • rik.vandewiele@scarlet.be
Lay-out
Grafisch Bureau Neirynck • Brugge • 050 39 07 97
Druk
Gevaert Printing • Hille 101 • 8750 Zwevezele

augustus | september | oktober • Nr. 143

BONDSKLAPPER

NIEUWE HANDELAARS
Steeds 5% korting op de gezinsspaarkaart

ENSEMBLE DAMESBOETIEK
Noordzandstraat 37 | 8000 Brugge | 050/34 17 94
ensemble.brugge@skynet.be | www.ensemblebrugge.be
Moderne dameskledij van maat 34 tot 54
Maat 34 tot 46: Alliance, Angels broeken, Marc Aurel, Noa Noa, Pause Café.
Maat 44 tot 54: Alliance, Apricot, Pause Café, Samoon, Sempre Piu, Verpass.
Riemen tot 130 cm. Inkorten van rokken en broeken is gratis.

KLEURWEDSTRIJD 10 JAAR GEZINSSPAARKAART
Kleur de tekening middenin deze Bondsklapper, stuur ze op naar het redactieadres, en win een strip!
Alle kinderen t.e.m. 12 jaar mogen deelnemen aan deze wedstrijd.
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LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be

HET GULDEN CABINET
Antwerpen | 02/02/2013 - 31/12/2016
De tentoonstelling ‘Het Gulden Cabinet –
Koninklijk Museum bij Rockox te gast’ dompelt
de bezoeker onder in de leefwereld van de
rijke patriciërs in de Gouden Eeuw en geeft
een beeld van hoe een kunstcollectie er toen
uitzag. In de expo zijn meer dan 100 topwerken uit het Koninklijk Museum, dat
gesloten is voor renovatie, samengebracht
met de belangrijkste werken uit de verzameling van Museum Rockoxhuis. De uitmuntende
kwaliteit van de tentoongestelde werken en
de sfeervolle opstelling zorgen ervoor dat
bezoekers laaiend enthousiast zijn.

ZOMERTENTOONSTELLINGEN
MUSEUM DR. GUISLAIN
Gent | 22/06/2013 - 06/10/2013
IN ALLE STATEN. DE MENS IN DE HEDENDAAGSE
KUNSTCOLLECTIE VAN DE FONDATION FRANCÈS
De kunstcollectie van de Fondation Francès
toont de mens in alle staten: van kop tot teen
onderzocht, binnenste buiten gekeerd, met
veel respect of bijzonder bruut bejegend. Deze
collectie toont de mens en zijn exces: zijn hoop
en driften. Niet schoonheid staat voorop, maar
het zoeken. Verliezen, vechten of winnen. De
collectie van Fondation Francès bevat werk van
internationale, toonaangevende kunstenaars.
GIDEON KIEFER – TEKENINGEN.
WETENSCHAP VERBERGT WAANZIN
De wereld van Gideon Kiefer is bevolkt met
dokters, verpleegsters, wetenschappers, allen
druk in de weer met bizarre en absurde
experimenten, allen spelen ze hun rol in Kiefers
getekende droom. Gideon Kiefer – tekeningen
brengt kleine werkjes, vaak op afgescheurde
boekomslagen, samen met recent werk op
groot formaat. De kijker is getuige van
geheime bijeenkomsten, mysterieuze operaties en vreemde teksten. Er heerst een onbehaaglijke sfeer van beheerste waanzin.
DE SCHATTEN VAN VLIEG
Deze zomer is Vlieg ook aanwezig. Kinderen
zijn welkom om de verborgen wereld van de
outsiderskunst te veroveren. Baan je een weg
door vragen, rebussen, raadsels en tekeningen
en ontdek de schatkist van Vlieg. Eens je de
code van de schatkist gekraakt hebt, ontvang
je een mooie schat. Van 29/06 tot 1/09 –
geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
De tentoonstellingen lopen van dinsdag tot
vrijdag van 9.00u tot 17.00u en op zaterdag
en zondag van 13.00u tot 17.00u.
Ledenvoordeel: Leden van de Gezinsbond
betalen voor een ticket op vertoon van hun
lidkaart 4 euro i.p.v. 6 euro.

Museum Rockoxhuis is gelegen aan de
Keizerstraat 12 in Antwerpen en is open van
dinsdag tot en met zondag van 10.00u tot
17.00u. Elke laatste woensdag van de maand
is het museum gratis toegankelijk.
Ledenvoordeel: Leden van de Gezinsbond
betalen 4 euro i.p.v. 6 euro voor een ticket,
op vertoon van hun lidkaart. Er is een gratis
bezoekersboekje beschikbaar aan de balie.
Voor gezinnen met kinderen van 6 tot 12 jaar
is er een doeboekje.

EFTELING 2013-2014
Kaatsheuvel (Nederland)
04/03/2013 - 02/03/2014
Efteling, Sprookjes bestaan. Elke dag! Efteling
is al meer dan zestig jaar een bijzondere
wereld vol wondermooie sprookjes, adembenemende attracties en prachtig natuurschoon,
waar je nooit uitgekeken raakt.
Wil je herinneringen ophalen of nieuwe
opdoen? Wandel door het Sprookjesbos waar
je lacht om het nieuwste sprookje De nieuwe
kleren van de keizer. Of stap - als je durft in de dubbele houten racer achtbaan Joris en
de Draak en schreeuw de longen uit je lijf.
Strijk vervolgens neer in de indrukwekkende
arena Raveleijn en laat je meeslepen in de
avonturen van ruiters en raven bij de vernieuwde parkshow Raveleijn. Wat je zeker
niet mag missen, is Aquanura; de grootste
watershow van Europa!
De Efteling is 365 dagen geopend en dichterbij dan je denkt! Voor praktische info en
actuele openingstijden, verwijzen we je
graag naar efteling.com.
Ledenvoordeel: Als lid van de Gezinsbond
kan je Efteling tickets aankopen aan € 29 i.p.v.
€ 34,50 (kassaprijs regulier seizoen), € 36,5
(kassaprijs Zeven Mijls Zomer) of € 32 (online
voordeeltarief). Kinderen tot en met 3 jaar
mogen gratis binnen. Het ticket is jaarrond
geldig van 4 maart 2013 t.e.m. 2 maart
2014. Je kan Efteling tickets aan voordeeltarief kopen op vertoon van je lidkaart aan de
kassa of op www.gezinsbond.be.

EXPO DINO WORLD
Brussel | 29/06/2013 - 29/09/2013
40 dinosaurussen in ware grootte, verspreid
over meer dan 4000m², onthullen de geheimen
van deze ongelooflijke, gewervelde dieren,
die miljoenen jaren geleden over de wereld
heersten. 65 miljoen later komen deze reuzen
uit het Mesozoïcum weer tot leven voor de
ogen van de bezoekers.
De tentoonstelling is zo opgevat dat men de
dinosaurussen in chronologische volgorde kan
ontdekken in hun natuurlijke habitat. Een
spitstechnologisch robotsysteem zorgt ervoor
dat de bezoekers hun gedragingen, bewegingen en zelfs geluiden kunnen gadeslaan.
Elk van de 20 scènes stelt een andere soort
dinosaurus voor. Ze lichten de eetgewoonten
en de evolutie van de dinosaurussen toe, net
als de plantengroei tijdens het Mesozoïcum
tijdperk.
Op het einde van het bezoek kunnen de
jonge dinofans terecht in de interactieve
ruimte, zich uitleven in het tekenatelier of op
de rug van de dinosaurussen klimmen, met
hen spelen en naar huis terugkeren met
foto’s van deze ongelooflijke ervaring.
Expo Dino World loopt in Paleis 2 van
Brussels Expo, van 29 juni 2013 tot 29 september 2013, elke dag van 10.00u tot 18.00u
(laatste toegang om 17.00u). In september
gesloten op maandag.
Ledenvoordeel: Leden van de Gezinsbond
krijgen een korting van 2 euro op de volwassentickets en betalen 13 euro ipv 15 euro.
Kinderen betalen 10 euro ipv. 12 euro.
Als je kiest voor het familiepakket krijg je
een korting van 5 euro en betaal je 45 euro
ipv 50 euro , studenten en senioren betalen
14 euro.
Tickets bestellen via www.gezinsbond.be met
als codewoord: GEZINSBOND
Info: www.expodinoworld - 070-790070
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TEN VREDE 2013 DIKSMUIDE
30 augustus t.e.m. 1 september
aan de Ijzertoren in Diksmuide
Als aanklacht tegen alle vormen van oorlog en geweld, vroeger en
nu, waar ook ter wereld, vindt voor de twaalfde keer het Festival Ten
Vrede plaats. Ten Vrede is een laagdrempelig festival dat zich richt
tot een divers publiek, met naast een veelheid aan muziekgenres
(Fatoumata Diawara, Absynthe Minded, Fairport Convention, Guido
Belcanto, Dolfijntjes, Frank Boeijen,… een ruim aanbod aan randanimatie.
Op zondag wordt het een waar familie- en kinderfestijn met een welpenzoektocht en -worp, aperitiefconcert en barbecue ‘Proeven van de
wereld’.
Het Festival ten Vrede aan de IJzer betuigt zijn steun aan het project
van Kim Phuc (napalmslachtoffer Viëtnam-oorlog); zij zal tevens aanwezig zijn. Volledig programma en meer info: www.tenvrede.be.
Ledenvoordeel: Leden van de Gezinsbond kunnen gratis naar dit
festival.
Bestellen: Tickets reserveren vanaf 31 mei 2013 tot 16 augustus 2013
op www.gezinsbond.be (verder doorgaan naar lidkaart meer waard)
of rechtstreeks via deze link: http://www.gezinsbond.be/
index.php?option=com_activities&task=view&id=454.
De kaarten kunnen na reservatie afgehaald worden op de stand van
de Gezinsbond, vrijdag 30 augustus tot 20u, zaterdag 31 augustus tot
18u en zondag 1 september tot 14u.

ZANDWONDERLAND 2013

SALVATORE ADAMO

Blankenberge | 15/06/2013 - 15/09/2013
Het zandsculpturenfestival is een jaarlijks
feest voor het oog waarbij zandkunstenaars
uit binnen- en buitenland de meest ongelooflijke creaties voorstellen, gesculpteerd uit
rivierzand. Deze zomer staat ‘De Wereld
Collectie’ centraal. Kunstwerken, uitvindingen,
historische hoogtepunten, bekende personen
en populaire filmscènes uit de hele wereld
passeren de revue. Van Michelangelo tot
Barbie, van de landing op de maan tot Tom
Boonen, van de Dalai Lama tot the Godfather:
een avontuurlijke beeldenreis naar Zandwonderland.

Gent | 19/10/2013 - 19/10/2013
Adamo is een levende legende. Zowel in het
Franstalige als het Nederlandstalige gedeelte
van België én in het buitenland is hij razendpopulair. Meer dan ooit staat hij volop in de
belangstelling. Salvatore Adamo trekt volle
zalen en mensen blijven genieten van de
unieke stem die de Italiaans/Siciliaanse Belg
heeft. Niet alleen nieuw werk, maar ook de
Adamo-klassiekers als ‘Dolce Paola’, ‘Sans Toi
Mamie’ of ‘Vous Permettez Monsieur’ zullen
weerklinken. Wie een avondje wil genieten
van de grootmeester kan alvast beter tijdig
tickets reserveren.

Koning Boudewijnstadion Brussel
06/09/2013 - 06/09/2013
Ieder jaar, op het einde van de zomer, komen
de beste atleten uit alle hoeken van de
wereld naar Brussel, om deel te nemen aan
een van de mooiste atletiekmeetings. Ook
tijdens deze editie zal Usain Bolt schitteren op
de piste en evengoed ernaast als DJ tijdens
de Jamaican Party. Tia Hellebaut sluit haar
loopbaan af als hoogspringster en wordt die
avond in de bloemen gezet omwille van haar
schitterende carrière.

Je kan van 15 juni tot en met 15 september
elke dag van 10 tot 19 uur het Zandsculpturenfestival bezoeken in de Duinse Polders, langs
de Koning Albert I laan, in Blankenberge.

Salvatore Adamo treedt op 19 oktober 2013
in de Capitole te Gent en op 3 november
2013 in de Lotto Arena van Antwerpen.

Ledenvoordeel: Als lid van de Gezinsbond
betaal je 22,50 i.p.v. 35 euro voor een plaatsje in blok G op Tribune 2 en 12,50 i.p.v. 25
euro voor een plaats in blok I of J op de verdieping van Tribune 4.

Ledenvoordeel: Op vertoon van je lidkaart
betaal je aan de kassa 11 i.p.v. 13 euro (volwassenen), 9 i.p.v. 11 euro (studenten en 60+)
en 7 i.p.v. 9 euro (4-12 jaar). Gratis toegang
voor de allerkleinsten. Bij aankoop van een
ticket ontvang je een gratis programmaboekje
en geniet je van de gratis parking.

Ledenvoordeel: Leden van de Gezinsbond
genieten een korting ten belope van 15%.
Tickets kan je bestellen via www.gezinsbond.be.

MEMORIAL VAN DAMME
2013

Reservatie- en verzendingskosten (normale
post) bedragen 2,50 euro, voor een aangetekende zending betaal je 7 euro extra.
Reserveer je kaarten voor 15 juli 2013 via
mail: tickets@memorialvandamme.be, met
vermelding van je lidnummer en adresgegevens.
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
“Verblijfsregeling van de kinderen wanneer de ouders
niet meer samenleven: enkele knelpunten”
Wat?
Wanneer de ouders van een kind niet samenleven, dienen er verschillende
maatregelen getroffen te worden met betrekking tot de persoon en de
goederen van de kinderen.

Elk geval is anders en moet telkens rekening houden met de arbeidsomstandigheden van beide ex-partners. Het is van uitermate belang dat
beide ex-partners hieromtrent overeenkomen, zo niet moet de rechtbank
deze beslissing voor u nemen.

De wet bepaalt dat wanneer ouders niet samenleven zij in principe het
ouderlijk gezag over het kind gezamenlijk blijven uitoefenen en dat dit
slechts bij bijzondere redenen kan uitgeoefend worden door één ouder.
Deze bijdrage handelt echt niet over het ouderlijk gezag. Dit is het beslissingsrecht over de grote en kleine kwesties in het leven van een kind.
De Wet op de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag van 1995
bepaalde al dat in principe beide ouders na echtscheiding gezamenlijk het
gezag over het kind uitoefenen, zelfs al verblijft het kind hoofdzakelijk bij
één ouder. De doelstelling van de wet
ligt voor de hand: elke ouder draagt
evenveel bij tot de opvoeding van
het kind, zelfs al woont het kind in
hoofdzaak bij de andere ouder.

De vakantieregeling?
De meeste problemen rijzen in de vakantieperiodes. Immers, elke ouder
zou graag een deel van zijn vakantie doorbrengen met hun kind, en daarbij
dient vaak rekening gehouden te worden met de andere kinderen die het
nieuw samengestelde gezin tellen, meerbepaald de kinderen van de nieuwe
partner. Meestal wordt er een alternerende verblijfsregeling opgelegd in
de vakantie zijnde: de eerste 14 dagen van juli bij de ene ouder, de laatste
14 dagen van juli bij de tweede ouder en vice versa met betrekking tot de
maand augustus. Het is van uitermate belang dat er in procedures
alsook bij akkoorden rekening
gehouden wordt met het feit dat de
vakantieweken per dag gerekend
worden en niet per week, zoals in
een globale week-week verblijfsregeling tijdens het jaar.

Deze bijdrage handelt over de verblijfsregeling van de kinderen wanneer de ouders niet samenleven,
waarbij het uitgangspunt van de
wetgever duidelijk was : in principe
dienen kinderen van ouders die niet
meer samenleven, evenveel tijd bij
beide ex-partners doorbrengen.
Noot: de term “hoederecht”
bestaat niet meer, men spreekt
over “verblijfsregeling” en het
recht op persoonlijk contact.

SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST

Het kan zijn dat 1/15 juli-augustus
midden de week van de andere
ouder valt, zodat er dienaangaande
problemen kunnen reizen. Daardoor
kunnen er vele vakanties in het
water vallen.Het is van uitermate
belang dit te regelen, alsmede
vooraf dienaangaande een flexibel
regime te voorzien.

Een dergelijk regime kan ook voorDe sociaal-juridische dienst van het gewest Brugge
Uitgangspunt?
zien worden in de Kerst- en Paasis gratis voor de leden en wordt verzorgd
Art. 374 § 2 van het Burgerlijk
vakanties, gelet op het feit dat elk
door advocaat Mieke Listhaeghe.
Wetboek bepaalt: “Ingeval de
jaar de feestdagen opschuiven en
ouders niet samenleven en hun
deze niet nota bene samenvallen
geschil bij de rechtbank aanhangig
met de verblijfsregeling zoals opU kunt er terecht voor richtinggevend advies omtrent
wordt gemaakt, wordt het akkoord
gelegd in een strikte week-week
sociaal-juridische zaken zoals o.a. rechten en plichten
over de huisvesting van de kinderegeling.
gehuwden, samenwonenden, jongeren, echtscheiding,
ren door de rechtbank gehomoloconsumentenrecht, huurcontract, burenruzie, adoptie,
geerd, tenzij het akkoord kennelijk
Besluit
erfenis maar ook over sociale zekerheid, studiebeurzen,
strijdig is met het belang van het
Wanneer de ouders niet meer
kind. Bij gebreke aan akkoord, in
samenleven, dienen er met betrekcontracten, enz...
geval van gezamenlijk ouderlijk
king tot de verblijfsregeling van de
gezag, onderzoekt de rechtbank op
gezamenlijke kinderen duidelijke
De sociaal-juridische dienst Brussel
vraag van minstens één van de
afspraken gemaakt te worden, die
is te bereiken op 02 507 88 66
ouders bij voorrang de mogelijkheid
strikt dienen nageleefd te worden.
om de huisvesting van het kind op
Immers, in de immer veranderende
een gelijkmatige manier tussen de
maatschappij waarbij nieuw samenouders vast te leggen. Ingeval de
gestelde gezinnen een groot deel van
rechtbank echter van oordeel is dat de gelijkmatig verdeelde huisvesting,
de bevolking uitmaken, waarbij kinderen van diverse partners samenniet de meest passende oplossing is, kan zij evenwel beslissen om een
gebracht worden, kan dit niet anders.
ongelijk verdeeld verblijf vast te leggen”.
“Duidelijke afspraken maken goede vrienden”, dit is nog altijd het motto,
Een beurtelings verblijf houdt in dat het kind ongeveer evenveel tijd doorook bij ouders die niet meer samenleven.
brengt bij de vader of de moeder, zonder dit eventueel in te delen in een
strikte week-week regeling. Het kan bijvoorbeeld zijn dat men overeenMieke Listhaeghe
komt om een aantal dagen per week bij de moeder en/of bij de vader te
Sociaal – Juridische dienst gezinsbond Gewest Brugge
verblijven, los van een strikte week-week regeling: vb. van vrijdag tot
Advocaat (www.mieke-listhaeghe.be;
dinsdag, van woensdag tot zondag.
www.facebook.com/AdvocaatMiekeListhaeghe)

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

DOE MEE AAN DE KLEURWEDSTRIJD!

Kotverhuis of weekend weg met vrienden?
Huur een wagen, bestelwagen of minibus bij Luxauto.
Als lid van de Gezinsbond kan je een wagen huren
met 5% korting op de gezinsspaarkaart.
Verhuur van personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens en minibussen. Een basisverzekering is in de
huur inbegrepen. De korting geldt niet voor eventuele
extra verzekeringen en andere aankopen.
Een wagen reserveren kan in een kantoor, telefonisch
of online. Op www.luxauto.be vind je alle beschikbare
wagens met technische informatie.
Brugge, Sint-Pieterskaai (Krakelebrug)
Dit kantoor is geopend van ma - vr (8u - 12u / 13u - 18u)
en de zaterdag van 8u - 12u.

www.luxauto.be

Baron Ruzettelaan 64 | 8310 Assebroek/Brugge
Tel. 050 82 32 75
Openingstijden: ma t/m zat. 9.30 - 18.00 uur

