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Assebroek, Beernem, Brugge, Hertsberge, Koolkerke, Loppem,
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KATHOLIEK ONDERWIJS

SINT-TRUDO
www.welkomerbij.be

Infodag

www.welkomerbij.be

op zaterdag 26 april 2014

Infoavond
Enkel voor eerste jaar secundair

IMB: maandag
OLVA: dinsdag
SABR: woensdag
SASK: dinsdag

31 maart 2014
25 maart 2014
19 maart 2014
18 maart 2014

SECUNDAIR ONDERWIJS
IMB

Mariawende-Blydhove
Boogschutterslaan 25 - 8310 St.-Kruis
Generaal Lemanlaan 145 - 8310 Assebroek
www.imb-brugge.be

OLVA

O.-L.-Vrouwecollege
Collegestraat 24 - 8310 Assebroek
www.olva.be

SABR

St.-Andreasinstituut
Garenmarkt 8 - 8000 Brugge
www.sabraso.be

SASK

St.-Andreaslyceum
Fortuinstraat 29 - 8310 St.-Kruis
www.sask.be

SABR

St.-Andreasinstituut
Garenmarkt 8 - 8000 Brugge
Gentpoortstraat 1 - 8000 Brugge
(enkel kleuter - infodag zo 15 juni)
www.sint-andreas-brugge.be

SASK

St.-Andreaslyceum
Fortuinstraat 29 - 8310 St.-Kruis
www.sask.be

KLEUTER & LAGER ONDERWIJS
OLVA De Touwladder
Collegestraat 24bis - 8310 Assebroek
www.olva.be
St.-Katarina
St.-Katarinastraat 132 - 8310 Assebroek
www.olva.be
De Meersen
Astridlaan 400 - 8310 Assebroek
www.olva.be
Steenbrugge
Baron Ruzettelaan 439 - 8310 Assebroek
Dries 4 - 8310 Assebroek (enkel kleuter)
www.olva.be
Vivenkapelle
Bradericplein 16a - 8340 Vivenkapelle (Damme)
www.olva.be

SAMEN SINT-TRUDO

Driemaandelijks informatieblad
van de Gezinsbond gewest Brugge

2014/145
37ste jaargang

februari/maart/april

INHOUD
1

Voorwoord

2

Wie is wie binnen mijn lokale afdeling?

3

Paaseierenraap Gewest Brugge

3

Kaderdag 23 november 2013

4

Activiteiten i.s.m. de Gezinsbond
Gezinsbond aanwezig op evenementen

5

G.O.S.A - Gewest Brugge

6

Kalender

7

Goedkoper naar het voetbal!
Nieuwe handelaars

8
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GEZINBEGREPEN
"Als gezinsbeleid een paraplu is,
wie staat er dan in de regen?"
De Gezinsbond heeft de goede traditie om elke vijf
jaar stil te staan bij zijn politieke ideeëngoed.
Spoort onze visie nog met de noden die bij de
gezinnen leven? Hebben we een antwoord op
groeiende vragen uit de samenleving? Deze vijfjaarlijkse oefening noemen we het Beleidsproject. Het
Beleidsproject 2014 concentreert zich op de gezinsnoden die tot nu toe nog te veel onder de radar
blijven. Dit Beleidsproject is opgebouwd rond drie
grote luiken: gezondheidsrisico's, de veranderde
levenskwaliteit en de competentiemaatschappij.
Het luik gezondheidsrisico's bevat thema's zoals 'een gezondere leefomgeving voor iedereen en 'minder werk(loosheids)-stress'. Veranderende levenskwaliteit gaat dan dieper in
op 'goed wonen voor ouderen en 'tot je recht komen in de zorg'. Het laatste luik rond de
competentiemaatschappij behandelt dan thema's zoals 'meer financiële geletterdheid en
betere computervaardigheden' en 'groeikansen voor elk kind thuis en op school'.
Met de verkiezingen in mei als uitdaging is het zaak om dit beleidsproject onder de
aandacht te brengen van onze politici die straks het beleid gaan helpen bepalen. In de
komende edities zal ik elk van de voormelde luiken in dit beleidsproject verder toelichten.
In deze Bondsklapper vinden jullie opnieuw tal van activiteiten die door onze vele vrijwilligers werden opgestart. Als blikvanger wil ik jullie onze jaarlijkse activiteit Krokuskriebels warm aanbevelen. Krokuskriebels biedt jullie de gelegenheid om een museum te
bezoeken op een kindvriendelijke manier. Musea in Brugge, Gent en Kortrijk hebben zich
bij dit project aangesloten. Daarnaast kan je tevens terecht in de vele musea die onze
hoofdstad Brussel telt. Een unieke kans om Brussel te ontdekken.
Krokuskriebels loopt tijdens de Krokusvakantie van 1 tot 9 maart 2014.
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Nieuwe prijzen GSM, NMBS-passen
en bioscoopcheques

Veel plezier!

14

Lidkaart-meer-waard

Met genegen groet,

16

Juridisch-praktisch

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

ASSEBROEK
8310

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

De Smet-Meulemeester
Jagerspad 13
050 35 92 69

BEERNEM
8730

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

BRUGGE
8000

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

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

KINDEROPPAS

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
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

kinderoppasdienst.be

Regine Wyseure
Karel de Stoutelaan 84
050 31 12 81
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
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

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

Magda Keirse
Noordermeers 14
050 35 96 66
magda.keirse@hormail.com
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
Gistelse Steenweg 138/B16
0485 88 96 63
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

Regine Lameire
Oedelemse steenweg 29
050 35 02 94
regine.lameire@telenet.be

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

Ouderengezelschapsdienst
Gewestelijk secretariaat

Heike Rotsaert
kinderoppasdienstoostkamp
@gmail.com

Stefanie Costenoble
Proostdijstraat 68
050 27 68 33

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

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
kinderoppasdienstoostkamp
@gmail.com

Walter De Lameilleure
Everaertstraat 24
050 82 37 32

Hilde Lemahieu
Magda Keirse
Kan. Bittremieuxlaan 74
Noordermeers 14
0472 775 626 • 050 37 43 56
050 35 96 66
hilde.lemahieu@gmail.com magda.keirse@hotmail.com
Maaike D’haene
Eernegemweg 20
050 81 64 75
maaike.dhaene@telenet.be

Gilbert Dendooven
Gistelsesteenweg 132
050 38 61 02

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
Magda Keirse
Noordermeers 14
050 35 96 66
magda.keirse@hotmail.com
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
Eye-C
Hilde Declerck
bbsit.zedelgem@gmail.com
Snellegemstraat 14
Berkenhagestraat 16
0473 53 74 16
050 79 05 50
050 24 03 97

• Brugge & randgemeenten, Beernem, Oedelem, Oostkamp, Loppem, Sint-Joris: Rose-Mie De Soete, Veeweide 35, 8200 Sint-Michiels, 050 67 09 06, oma_mie50@telenet.be
• Eddy De Wispelaere, Buskinslaan 2, Loppem, 050 82 54 43
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PAASEIERENRAAP GEWEST BRUGGE
Zaterdag 19 april 2014 van 10u tot 11u
Provinciaal Domein Bulskampveld te Beernem
Kom jij ook mee paaseitjes zoeken in het Provinciaal Domein
Bulskampveld te Beernem? In de grote weide ligt veel lekkers te rapen
voor de allerkleinsten. Vergeet dus jullie mandje en laarsjes niet.
Ook de paashaas huppelt vrolijk rond met een leuke verrassing .
Vanaf 7 jaar spelen we er heerlijk op los om de woordpuzzel te vervolledigen.
Inschrijven kan voor 12 april door te surfen naar www.gezinsbondgewestbrugge.be/pasen en vul het online inschrijvingsformulier in.
De prijs bedraagt 3€ per kind en kun je storten op volgend rekeningnummer: BE73 0015 0170 1860 met vermelding van uw lidnummer,
naam, Pasen 2014. Deze activiteit is enkel voor leden van de
Gezinsbond. Let goed op want de toegang tot de activiteit is via de
kant van de cafetaria en niet via de parking van het Aanwijs.
Super dat je erbij zal zijn samen met vele andere kindjes!

FEEST VAN DE VRIJWILLIGER
IN HET GEWEST BRUGGE
1.200.000 Vlamingen doen wekelijks samen ruim 6.000.000 uur aan
vrijwilligerswerk. Dit zijn duizelingwekkende getallen. Daarom wou
het gewestbestuur alle vrijwilligers van het gewest Brugge in de
bloemetjes zetten
Tijdens deze namiddag gingen we in op de manier waarop we een
aantrekkelijk ‘merk’ kunnen blijven voor vrijwilligers. Met een voordracht door Koen Vermeulen die een heel vernieuwde en verfrissende
kijk op vrijwilligerswerk anno 2013 bracht.
Aansluitend was er de feestavond in Salons Denotter, in aanwezigheid
van nationaal voorzitter Frans Schotte.

BONDSKLAPPER
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ACTIVITEITEN I.S.M. DE GEZINSBOND
CHARLOTTE
Als een tienerleven
pijn doet
Theatervoorstelling
‘Charlotte’
Knokke, CC Scharpoord
Vrijdag 7 februari 2014

De Gezinsbond wil de actuele thematiek van zelfmoordgedachten en
zelfdoding bij jongeren onder de aandacht van ouders en tieners brengen
en krijgt hiervoor steun van de Vlaamse overheid.
Deze voorstelling is gemaakt door Kopergietery, samen met jongeren
uit de theaterateliers. Voor ‘Charlotte’ lieten ze zich inspireren door de
gedichten van een tienermeisje dat uit het leven wou stappen. Een
meisje dat het moeilijk had met het leven en voor zichzelf had besloten
er uit te stappen. De gedichten getuigen van angst, twijfel, verscheurdheid, maar evengoed van levensvreugde, energie en een scherpe
humor… In deze voorstelling vloeien spel, dans, muziek en filmbeelden
in elkaar over. Na de pauze volgt een nabespreking door 'Sarah Bal',
doctor in de psychologie, afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie UZ Gent.
Zij geeft een antwoord op de vragen waarmee je als toeschouwer na
de voorstelling ‘Charlotte’ kan zitten.

DE LIDKAART
WAARMEE JE SPAART ...
NU NOG MEER WAARD!

Komen zelfmoordgedachten bij tieners vaak voor? Hoe kan je als ouder
of leerkracht signalen herkennen? Wat doe je als je merkt dat een
vriend of vriendin bij momenten wel heel diep zit? Kan je daarover
zomaar een gesprek aangaan of is er een betere aanpak?

Wie een afname* doet in de periode tussen 15 februari en 15
mei 2014 maakt automatisch kans op een waardebon van € 10.
Je hoeft daarvoor zelfs niet eens een aankoop te
doen, zo eenvoudig kan het zijn om te winnen.
Voor een afname kan je terecht bij
alle aangesloten handelaars
en bij alle verkooppunten
van gsm-, treinkaarten
en bioscooptickets
(zie pagina 2).

Inkom: < 25-jarigen - € 9 • Volwassenen - € 12
Leden € 4 korting op de lidkaart (ter plaatse)
Meer info: scw@gezinsbond.be of 02 507 89 44

De winnaars worden
persoonlijk verwittigd.
Een afname kan nu vanaf € 10.

DE GEZINSBOND AANWEZIG OP EVENEMENTEN

Met de Gezinsbond zijn we ook aanwezig bij evenementen
in de regio. Het Neerhofdierenfestival was er zo één van.
Het promoteam/paashazen mocht uiteraard niet ontbreken.

Ook was er aandacht voor een vormingsmoment van en voor
kinderoppasverantwoordelijken van het gewest Brugge.
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G.O.S.A GEWEST BRUGGE
Groot-ouders-Senioren-Aktie | gosagewestbrugge@base.be

BEZOEK STADSARCHIEF BRUGGE
Donderdag 27 februari
Het Stadsarchief van Brugge is één van de belangrijkste stedelijke
archiefdepots van Europa. Het beheert om en bij de zes kilometer
archief. De eeuwenlang bewaarde documenten van het stadsbestuur
zijn de belangrijkste bron voor de Brugse geschiedenis. Dit uniek
bestand krijgt nog regelmatig aanvulling, ook met privé-archieven.
Medewerkers verzamelen, bewaren, ordenen en inventariseren de
stukken, om die dan beschikbaar te stellen voor het publiek.
Inschrijven voor 20 februari bij Bernard Delplancke op bernard.
delplancke@telenet.be of 0486 52 27 72. Samenkomst om 14.15u aan
stadsarchief, Burg 11 Brugge. Deelname € 3 ter plaatse te betalen.

MUZIEKWANDELING
DOOR BRUGGE

HAVENBEZOEK ZEEBRUGGE
MET BUS

Dinsdag 18 maart

Dinsdag 13 mei

Er zit muziek in de wandeling over speellieden, koorknapen en straatzangers. Eeuwenlang is er in de stad gezongen, gemusiceerd. Daarom
nodigen we u uit om duizend jaar Brugs muziekleven wandelend en
luisterend te verkennen. We starten bij de ingang van de stadsschouwburg in de Vlamingstraat. U komt er alles te weten over koorknapen,
liedboeken, volksdeuntjes en het café chantant. Dit is het tweede
gedeelte van de wandeling. Wie in het eerste deel er niet bij was kan
ook inschrijven en genieten. Deelname € 3,00 ter plaatse te betalen.
Inschrijven voor 7 maart bij Hugo Jonckheere, 050 38 37 48.

De haven van Zeebrugge is een kruispunt waar ladingen overgeladen
worden van de ene verkeersdrager naar een andere. Hier ontmoeten
zeeschepen, vrachtwagens, treinen en barges elkaar. De haven is ook
een logistiek platform waar goederen opgeslagen en bewerkt worden
om vervolgens via het hinterland naar de klant te worden gedistribueerd. In dit complex geheel zijn heel wat spelers actief: overheden,
privé-bedrijven en belangenverenigingen. De ontvangst gebeurt in het
zeestation. Vervolgens is er een korte filmprojectie en een uiteenzetting
over de haven. Ten slotte volgt een rondrit van ongeveer 75 minuten
doorheen het havengebied met een professionele gids. Inschrijven kan
nu al bij Rosette Verlinde – Van Zeveren op 050 35 75 75 of gosagewestbrugge@base.be en door storten van € 10 op rekening BE22 0015
1427 1747 op naam van GOSA Gewest Brugge voor 1 mei 2014. Vertrek
aan de parkeerplaats van Steenbrugge.

BEZOEK AAN
FRANS-VLAANDEREN
ROND ARRAS EN ALBERT.
DE SLAGVELDEN 1914-1918
Dinsdag 1 april | 7.30u
We starten in Arras met een koffie met croissant en bezoeken achtereenvolgens Mont-Saint-Eloi, Ablain-Saint-Nazaire, Notre-Dame-de-laLorette, Neuville-Saint-Vaast. Na het middagmaal in Arras (voorgerecht,
hoofdmaaltijd en dessert drank niet inbegr.) rijden we naar SerrePuisieux. Zo bereiken we de frontlijn van 1 juli 1916. Daarna naar
Mailly-Maillet, Beaumont-Hamel, Ancre, de Helens Tower, Thiepval, La
Bouselle bezoeken we de basiliek van Albert. Later op de avond in
Kortrijk wordt een belegde boterham aangeboden (drank niet inbegr.).
Het volledige programma vind je op de website van Gezinsbond gewest
Brugge onder agenda. Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op
gosagewestbrugge@base.be of 050 35 75 75 en door storten van € 50
op rekening BE22 0015 1427 1747 op naam van GOSA Gewest Brugge
voor 15 maart 2014. Vertrek om 7.30u van op de parkeerplaats van
Steenbrugge.

DAGUITSTAP NAAR PARIJS
MET BUS
Daguitstap naar Parijs met bus zaterdag 13 september 2014. Noteer nu
reeds in uw agenda, later meer nieuws in de volgende Bondsklapper.
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KALENDER
DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

06/01/2014 - 13/06/2014

Yoga

Snellegem

10/01/2014 - 30/06/2014

Dansreeksen

Loppem

11/01/2014 - 30/06/2014

Kleuterturnen

Loppem

13/01/2014 - 30/06/2014

Aerobic

Loppem

06/02/2014

Stijladvies

Snellegem

07/02/2014

Bewogen verhalen over het Israëlisch-Palestijns conflict: een getuigenis van de Vredestocht

Loppem

10/02/2014

Het ABC van de sociale media

Varsenare

10/02/2014

recreatieve volleybal voor volwassenen

Zedelgem

11/02/2014

Bloemschikken voor mannen

Zedelgem

11/02/2014

'Achter de schermen van het nieuws' interactieve voordracht door Lieven Verstraete

Sint-Kruis

12/02/2014

Valentijnskrans uit stofjes

Sint-Andries

16/02/2014

Tweedehandsbeurs

Sijsele

17/02/2014 - 28/02/2014

Professioneel energieadvies

Zedelgem

18/02/2014

Kunst of kitsch

Assebroek

22/02/2014

Schimmenspel : een verhaal over licht en donker

Waardamme

22/02/2014

Tweedehandsbeurs

Loppem

27/02/2014 - 19/06/2014

Koken voor mannen

Sint-Kruis

27/02/2014

Bezoek stadsarchief Brugge.

GOSA

28/02/2014

Mens erger je niet

Snellegem

28/02/2014

De Koers! Voor, tijdens en na… met @wielerman Renaat Schotte

Loppem

02/03/2014

Tweedehandsbeurs Sint-Michiels

Sint-Michiels

02/03/2014

Lente editie tweedehandsbeurs voor kinderkledij en kindergerief

Oostkamp

06/03/2014

Brood bakken met kinderen

Sint-Kruis

13/03/2014

Infoavond smartphone en tablets

Oedelem-Oostveld

14/03/2014

Jazz moeilijk? Vergeet het!

Assebroek

15/03/2014

Tweedehansbeurs voor baby- en kinderartikelen

Sint-Andries

15/03/2014

Bezoek aan de stad Torhout

Loppem

17/03/2014

Omgaan met verlies - Manu Keirse

Beernem

18/03/2014

Muziekwandeling door Brugge.

GOSA

19/03/2014 - 12/11/2014

Koken volgens de seizoenen

Sint-Michiels

20/03/2014

Melk: motor of moordenaar?

Oostkamp

23/03/2014

Tweedehandsbeurs van kinderkledij en speelgoed

Brugge

23/03/2014

Lentesnoei in de tuin

Sint-Kruis

23/03/2014

Tweedehandsbeurs.

Assebroek

24/03/2014

Initiatie naaicursus

Oedelem-Oostveld

25/03/2014

Eerste hulp bij reanimatie

Assebroek

25/03/2014

Patrouilletocht

Snellegem

26/03/2014

Zo lang mogelijk mobiel blijven in het verkeer!!!

Sint-Kruis

26/03/2014 - 25/06/2014

Badminton

Snellegem

30/03/2014

Tweedehandsbeurs

Koolkerke

01/04/2014

Bezoek aan Frans-Vlaanderen rond Arras en Albert. De slagvelden 1914-1918

GOSA

07/04/2014

Initiatie naaicursus

Oedelem-Oostveld

07/04/2014

Dagactiviteit

Oedelem-Oostveld

09/04/2014

Een lekkere snoeptaart voor de kids

Sint-Michiels

14/04/2014

Bloemschiksessie maken paasversiering.

Assebroek

19/04/2014

Paaseierenraap en ontbijt

Moerkerke - Damme

20/04/2014

Paaseierenraap aan het Kasteel van Loppem

Loppem

21/04/2014

Paaseierenraap

Koolkerke

24/04/2014

Onze kinderen veilig online

Brugge

24/04/2014

Voordracht: "Geitenmelk"

Oostkamp

26/04/2014

Workshop Kindergrime

Oostkamp

27/04/2014

Gezinsfietstocht

Snellegem

28/04/2014

Info-avond rond orgaandonatie

Waardamme

28/04/2014

Voordracht over orgaandonatie

Oostkamp

03/05/2014

Garageverkoop

Zedelgem

11/05/2014

Moederdag-ontbijt

Oedelem-Oostveld
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MET DE GEZINSBOND
GOEDKOPER NAAR HET VOETBAL!!!
Spaarkaartkorting bij thuiswedstrijden
van cercle brugge!
Dit voetbalseizoen krijg je opnieuw korting op je gezinsspaarkaart
bij een hele reeks wedstrijden van Cercle Brugge! De laatste wedstrijd gaat door op

zaterdag 8 maart 2014: Cercle- AA Gent
Onder voorbehoud van wijzigingen.
Meer info op www.gezinsspaarkaart.be

NIEUWE HANDELAARS

Steeds 5% korting met de lidkaart waarmee je spaart!

MADSEN
Nieuwkuis en wasserij sinds 1879
Monnikenwerve 94-96 | 8000 Brugge | 050/32 07 36
info@madsen.be | www.madsen.be
Uw kledij of interieurtextiel weer zo goed als nieuw!
Openingsuren: Ma tot Vr 08u tot 12u en van 13u30 tot 18u | Za 09u tot 12u
Gesloten zaterdagnamidag en zondag.
Korting met de lidkaart enkel in de winkel in Monnikenwerve

ORTHOSHOP
Dorpsstraat 100 | 8340 Sijsele | 050/35 70 07 | fax 050 35 70 44
orthoshopsijsele@hotmail.com | www.orthoshop.be
Uw thuiszorgwinkel in de buurt!
Comfortschoeisel | Steunzolen | Steun- en spataderkousen | Travelsocks | Steunverbanden en braces |
Lumbostaten en orthopedische korsetten | Borstprothesen en bijhorende lingerie en badpakken |
Borstvoedings-, Sport- en Comfortbeha's | Incontinentieartikelen | Thuiszorgmateriaal | Rolstoelen en elektrische
scooters | Fitness-en revalidatiemateriaal | Tempur matrassen/hoofdkussens/comfortkussens | Rugsparende
artikelen | Bloeddrukmeters/bloedsuikermeters/aerosols/weegschalen | Comfort- en wellnessartikelen

✃

Ma-vrij 9u30 - 12u en 14u - 18u | Zat 9u30 - 12u30 | Gesloten op zondag
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

NIEUWS
VAN DE
AFDELINGEN
AFDELING
ASSEBROEK
KUNST OF KITSCH
• dinsdag 18 februari | 20u •
Nieuwsgierig naar de waarde van uw spullen,
wat het precies is of uit welke periode het
dateert? Je kan oude of mogelijk waardevolle
objecten laten taxeren door experts, die kunnen vertellen of het om kunst of kitsch gaat.
Antiekevaluatie door experts Philippe Lisabeth
en/of Piet Swimberghe. Kom gerust langs in
OC Rustenhove, Wantestraat 151, Assebroek.
Oproep! U mag stukken meebrengen zodat
de experts ze kunnen bespreken en schatten.
Leden betalen € 2, niet-leden € 4. Info Bertil
Graeschepe 050 35 09 95. In samenwerking
met Davidsfonds Assebroek Sint-Katarina.

JAZZ MOEILIJK?
VERGEET HET!
• vrijdag 14 maart | 20u •
Ontdek tijdens een eigentijdse en wervelende
avond boordevol livemuziek en interactie met
het publiek wat jazz is en welke soorten jazz
er bestaan. Ideaal om als jazz-groentje eindelijk de bomen door het bos te zien en jazzinzicht te verwerven. In OC Rustenhove, Wantestraat 151 te Assebroek. Met Geert Declercq
en Filip Verneert Trio. In samenwerking met
Davidsfonds Assebroek Sint-Katarina.
Kaarten leden € 4, niet-leden € 8. Info Bertil
Graeschepe 050 35 09 95.

TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 23 maart | 9u •
Verkoop van kinderkledij, speelgoed, babyuitzet, kinderfietsen, kinderboeken, zwangerschapskledij… in de polyvalente zaal van de
basisschool OLVA Sint-Katarina, Sint-Katarinastraat 132 te Assebroek. Gratis toegang.
Mensen die iets willen verkopen kunnen zich
hiervoor inschrijven door te mailen naar
georges.verlinde@base.be of te bellen naar
050 35 75 75. Betalen via IBAN BE51 7380
0607 6262 van Gezinsbond Assebroek met
vermelding van: naam/THB/lidnummer/
telefoonnummer. Opgelet: het verschuldigde
bedrag (€ 10) staat uiterlijk op vrijdag 7 maart
op de rekening, anders vervalt uw inschrijving.

EERSTE HULP
BIJ REANIMATIE
• dinsdag 25 maart | 19u •
Hoe benader je een slachtoffer en hoe kan je
het best eerste hulp bieden? Hoe voer je
bepaalde controles uit en welke stappen moet
je als hulpverlener volgen voor de meeste
kans op succes? Ook het gebruik van de
automatische externe defibrillator (AED) komt
aan bod. Een AED is een apparaat dat een
elektrische schok toedient waardoor het hartritme kan herstellen. Een praktische opleiding
dus voor iedereen. Het gaat door in het
Sparrenhof (zij-ingang) Dries, Assebroek. Max
15 deelnemers. Inschrijven via mail benedict.
ghyssaert@telenet.be voor 19 maart.
Bijdrage € 2,00.

BLOEMSCHIKSESSIE
MAKEN PAASVERSIERING
• maandag 14 april | 19.30u •
Bloemschiksessie in het parochiaal centrum
Sparrenhof (zij–ingang) Dries te Assebroek.
Deelname € 3,00 + benodigdheden ter plaatse
te betalen. Inschrijven en info bij Annie Deleu,
050 35 58 80 en dit uiterlijk tot 4 april 2014.

VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST
De kinderoppasdienst wordt waargenomen
door Mevr. Cloet Martine, Sint-Katarinastraat 34,
Assebroek. Indien je een kinderoppas wenst
met verzekering inbegrepen, gelieve bij voorkeur te mailen naar cloet.martine@telenet.be
Je kan ook bellen tussen 17u en 19u naar
050 36 46 65.

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.

VERNIEUWEN
LIDMAATSCHAP
GEZINSBOND
Ieder lid heeft al een bericht ontvangen om
zijn lidmaatschap te vernieuwen voor 2014.
Mogen wij je er aan herinneren, wie niet
betaald heeft voor 1 januari 2014 de bonnenboek zelf moet komen afhalen bij Gentil De
Smet - Meulemeester, Jagerspad 13, Assebroek,
tel 050 35 92 69.

AFDELING
BEERNEM

beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be
OMGAAN MET VERLIES
MANU KEIRSE
• maandag 17 maart | 20u •
Omgaan met verlies en verdriet, een opdracht
voor ons allemaal. Iedereen weet dat verlies
bij het leven hoort en toch bereiden weinig
mensen zich er op voor. Het overvalt ons
plots en we hebben veel vragen. Wat kunnen
we doen? Wat doen we beter niet? Manu Keirse
wijst op een boeiende en verstaanbare manier
de weg. Em. Prof. Dr. Manu Keirse is doctor in
de geneeskunde en klinisch psycholoog. Hij
is een gewaardeerd rouw-specialist en auteur
van vele best-sellers. Hij heeft een loopbaan
ervaring met mensen in noodsituaties.
Organisatie: Gezinsbond Beernem - Landelijke
Gilde Groot-Beernem i.s.m. KVLV. Kaarten: OC
De Kleine Beer, C.Marichalstraat 5 te Beernem
tel 050 79 99 08 of via mail dekleinebeer@
beernem.be en bij de bestuursleden LG en
Gezinsbond. VVK: € 5,00 – ADD: € 7,00.

PAASEIERENRAAP
• Paaszaterdag 19 april 2014 •
• CC ‘De Kleine Beer’ •
(CC naast het zwembad van Beernem)
De Gezinsbond nodigt alle kinderen van onze
leden uit om paaseieren te komen rapen
samen met de Paashaas. De kinderen, tot en
met het tweede leerjaar, worden in leeftijdsgroepen ingedeeld. We rapen echte eitjes,
tussen de bomen en in het mos. Botjes en
iets om je gevonden eitjes in te bewaren zijn
aangeraden. Terwijl de Paashaas de opnieuw
verzamelde eitjes uitdeelt, kan iedereen
genieten van koffie (of chocomelk voor de
kinderen) met lekkere pannenkoeken! Ook
opa en oma zijn van harte welkom.
Samenkomst in ‘De Kleine beer’ om 14u30!
De deelnameprijs bedraagt slechts € 3 per
persoon. Hiervoor krijgt elk kind een zak met
paaseitjes, chocomelk en pannenkoeken.
Elk ander gezinslid krijgt koffie met pannenkoeken. Inschrijven ten laatste tegen vrijdag
22 maart 2013 door overschrijving van het
correcte bedrag op rekeningnummer 8508519050-23 van gezinsbond Beernem met
vermelding van het lidnummer, aantal
volwassenen en aantal kinderen.
Extra inlichtingen bij Isabel Vercauteren,
Schooldreef 33, Beernem. Tel: 0477 61 23 43

AFDELING
BRUGGE
WIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR JOU!
Wil je graag activiteiten organiseren voor
andere jonge ouders? Heb je leuke ideeën
om iets te organiseren voor de kinderen? Wil
je graag nieuwe mensen leren kennen en
samen dingen doen? Ben je enthousiast en
heb je creatieve ideeën? Wil je graag
gewoon een handje toesteken op onze tweedehandsbeurs, bij het kleuterzwemmen, in
ons gek kapsalon….? Heb je zelf ideeën voor
activiteiten die je graag zou organiseren? Of
ben je administratief sterk en zou je liever
wat papierwerk doen?
Kortom zoek je een leuke manier om wat van
je vrije tijd in te vullen? Dan ben je bij ons
meer dan welkom! Binnen de afdeling Brugge
gaan we van start met een leeg blad. We
hopen een toffe bende mensen bereid te vinden om onze organisatie te versterken en om
zelf te genieten van een leuke vrijetijdsbesteding. Een groepje waar je je eigen zegje mag
doen en zelf kan beslissen hoeveel tijd en
werk je in je hobby stopt. We staan open
voor alle nieuwe ideeën en realisaties…dus:
LAAT VAN JE HOREN!
Meer info? Opmerkingen? Ideeën voor activiteiten? Al meteen zin om mee te doen?
Neem contact op met annemarie.van.
meulebroeck@gezinsbond.be

KINDEROPPASDIENST
AFDELING BRUGGE
Na een jarenlange inzet wil Liselotte Claeys
haar taak als kinderoppascoördinator van de
afdeling Brugge doorgeven. We zijn haar heel
erg dankbaar voor alles wat ze voor de
Gezinsbond en de kinderoppasdienst in het
bijzonder gedaan heeft! Binnen de afdeling
Brugge willen wij deze dienst zo goed als
mogelijk verder zetten! We zijn dan ook op
zoek naar iemand die Liselotte wil opvolgen!
We starten met een nieuwe manier van werken
zodat het voor de vrijwilliger die de coördinatie
van de kinderoppasdienst op zich neemt een
stuk minder werk met zich zal meebrengen.
Meer info over de taak van coördinator van
deze dienst? Neem gerust contact op met de
educatief medewerker van de Gezinsbond die
de inwerkingen doet van de vrijwilligers:
annemarie.van.meulebroeck@gezinsbond.be
Vanaf nu kan je je als gezin en als kinderoppas registreren op www.kinderoppasdienst.be.
De coördinator zal je profiel activeren en dan
kan je aan de slag! Als gezin vraag je via de
website tijdig een oppas aan. Deze aanvragen
komen terecht bij onze oppasjes die deze
dan kunnen aanvaarden. Beide partijen en de
coördinator krijgen via mail een bevestiging
dat de oppasprestatie kan doorgaan. Alle
info kan je vinden op de website!

TWEEDEHANDSBEURS VAN
KINDERKLEDIJ EN SPEELGOED
zondag 23 maart
Verkoop van kinderkledij,speelgoed, ... in het
Sint-Leocollege, Potterierei 12, Brugge. Ingang
en parking via de E.Zorghestraat (zijstraat
Carmerstraat). Heb je zin om mee te helpen
aan de organisatie van de tweedehandsbeurs?
Neem gerust contact op met annemarie.van.
meulebroeck@gezinsbond.be. We zijn steeds
op zoek naar mensen die een handje willen
toesteken. Misschien heb jij wel zin? De volgende herfstbeurs is zondag 12 oktober 2014.

BONDSKLAPPER

AFDELING
LOPPEM
DANSREEKSEN
• vrijdag 10 januari tot maandag 30 juni •
Tweede reeks van januari tot juni.
leden betalen € 45 p.p.; niet-leden € 65 p.p.
Voor de volledige reeks van september tot
juni kost deelname leden € 70 p.p., nietleden € 105 p.p.

ONZE KINDEREN VEILIG ONLINE

KLEUTERTURNEN

• donderdag 24 april •
Voordracht begeleid door Dhr. Danny Verlinden
i.s.m. het oudercomité van de Middenschool
Centrum Brugge. Dit voor alle ouders met
kinderen in het lager en secundair onderwijs.
Gaat door in de Hugo Losschaertstraat 5A
(zijstraat van de Ezelstraat) te Brugge. De
toegang is gratis. Liefst inschrijven vooraf via
annemarie.van.meulebroeck@gezinsbond.be.

• zaterdag 11 januari tot maandag 30 juni •
Tweede reeks van januari tot juni:
leden betalen € 45 p.p.; niet-leden € 65 p.p.
Voor de volledige reeks van september tot
juni kost deelname leden € 70 p.p., nietleden € 105 p.p.

AFDELING
KOOLKERKE
TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 30 maart | 9u tot 12u •
Ook dit jaar gaat de tweedehandsbeurs door
in de sporthal te Koolkerke met een tafelverkoop van baby- en kinderartikelen. We
openen de deuren tussen 9u en 12u. Gratis
ingang voor bezoekers. Inschrijven t.e.m.
15/03/2014 via anne.vanhorenbeeck@
telenet.be met vermelding van je naam,
adres en ev. lidnummer of op 050 67 64 38.
Deelnameprijs: € 10/tafel voor leden en € 15/
tafel voor niet-leden op BE08 7512 0546 2713.

PAASEIERENRAAP
• maandag 21 april | 10u tot 12u •
In het Bos Van Beieren komt de paashaas op
bezoek. Iedereen is welkom want ook voor
de mama's, de papa's, de oma's en de opa's
wacht er een lekker aperitiefje terwijl de
kinderen de paaseieren zoeken in het bos.
Dit alles voor de prijs van € 4/persoon (€ 6
voor niet-leden). Inschrijven kan voor 14 april
2014 via anne.vanhorenbeeck@ telenet.be
en na storting op BE08 7512 0546 2713 met
vermelding van naam + paaseierenraap.

SYLVIA VAN DEN HEEDE
VERTELT
• woensdag 14 mei | 14u tot 15u30 •
Een unieke kans om kennis te maken met
auteur Sylvia Van Den Heede. Ze komt vertellen in bibliotheek De Arend over haar boeken
Vos en Haas. De kinderen lezen de verhalen
van Vos en Haas in school en kunnen er nu
op een interactieve manier van genieten.
Gratis ingang.

AEROBIC
• maandag 13 januari tot maandag 30 juni •
Tweede reeks van januari tot juni:
leden betalen € 45 p.p.; niet-leden € 65 p.p.
Voor de volledige reeks van september tot
juni kost deelname leden € 70 p.p., nietleden € 105 p.p.

BEWOGEN VERHALEN
OVER HET ISRAËLISCHPALESTIJNS CONFLICT:
EEN GETUIGENIS
VAN DE VREDESTOCHT
• vrijdag 7 februari | 20u •
Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen
maakten in november 2012 een Vredestocht
naar Israël en de Palestijnse gebieden. Deze
reis was een kennismaking met de religieuze
en historische rijkdom van de regio en met de
politieke realiteit. Israëlische en Palestijnse
vredesactivisten getuigden hoe zij aan verandering werken. Lieve Dierickx uit Loppem
kreeg de kans om deel te nemen aan die
inleefreis. Op vraag van velen wil ze een
avond vertellen over die beklijvende ervaring.
De avond vindt plaats op vrijdag 7 februari
2014 om 20 uur in het Parochiaal Centrum,
Ieperweg 2 te Loppem. Deelname € 3,00
(€ 1,00 korting op 'Lidkaart waarmee je
spaart'). Info Eddy De Wispelaere, 050 82 54 43.

TWEEDEHANDSBEURS
• zaterdag 22 februari •
Tweedehandsbeurs voor speelgoed en kinderartikelen van 0 tot 16 jaar op zaterdag 22
februari 2014 van 13.30 uur tot 16 uur in de
sporthal van De Strooien Hane, A. van Caloenstraat 2, Loppem. Gratis toegang. Voor deelname inschrijven van 8 tot 16 februari.
Inschrijven en Info:Marleen Bulcke, Eninkstraat
24, Loppem, 050 82 51 30 of Daisy Demey,
Klaprozenlaan 13, Loppem, 050 82 42 74.
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DE KOERS!

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Voor, tijdens en na…
met @wielerman Renaat Schotte
• vrijdag 28 februari | 20u •
Renaat Schotte is geboren in Brugge en liep
school in Loppem. Hij studeerde in Gent en
woont nu sinds 2008, na ommetjes via Kortrijk,
Leuven en Brussel weer in West-Vlaanderen.
Zijn loopbaan begon in 1993 bij WTV, de WestVlaamse Televisie en in '95 stapte hij over naar
SuperSport, het toenmalige sportkanaal FilmNet.
Daar nam hij de taak als reportagemaker, eindredacteur en presentator van wielermagazine
53x12 op zich. Sinds oktober '98 is hij actief
voor de VRT en sinds 1999 is hij elk jaar in de
Ronde van Frankrijk aanwezig. In de Tour van
2010 maakte Renaat z'n debuut als commentator.
Zijn eerste Ronde van Italië becommentarieerde
hij in 2002. Voorverkoop: leden Gezinsbond en
niet-leden € 8,50 drankje inbegrepen (€ 2 korting met Lidkaart waarmee je spaart). Aan de
deur: leden Gezinsbond en niet-leden € 10
drankje inbegrepen (€ 2,50 korting met Lidkaart
waarmee je spaart) Johan Cloet, Albert Scheuremanspark 14. Eddy De Wispelaere, Buskinslaan 2,
www.gezinsbondloppem.net. Van harte welkom
in het parochiaal centrum, Ieperweg, Loppem.

BEZOEK AAN
DE STAD TORHOUT
• zaterdag 15 maart •
's Morgens om 9.30 uur bezoeken we de
brandweer van Torhout. In de namiddag gaan
we een kijkje nemen in het Museum Torhouts
Aardewerk en dan doen we een Erfgoedwandeling met bezoek aan het Mosterdwinkeltje.
Verdere info www.gezinsbondloppem.net

PAASEIERENRAAP AAN
HET KASTEEL VAN LOPPEM
• zondag 20 april | 10.30u •
Paaseierenzoektocht... met een verhaal op
zoek naar de paashaas die je verrast op een
achterafje! Samenkomst aan de manège bij
het Kasteel van Loppem (richting doolhof).
Inschrijven tot en met zondag 13 april 2014.
Verdere info: www.gezinsbondloppem.net

AFDELING
SIJSELE
TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 16 februari | 9u – 12u •
Je kan er terecht met en voor zomerkledij van 0
tot 16 jaar (max. maat 176), babyuitzet (kinderwagens, bedjes,..), speelgoed, dvd's, kinderboeken, fietsjes… De beurs gaat door in de
"cultuurfabriek", Stationsstraat 22, Sijsele.
Tegen de prijs van € 3 kunt u het inschrijvingsformulier en algemeen reglement afhalen op
donderdag 30 januari 2014 van 10 u tot 17 u bij
Van Moeffaert Isabel, Kloosterstraat 39, 8340
Sijsele-Damme, 0486 51 83 40. Eventuele
andere inschrijfmomenten kunnen na telefonisch
contact. Aarzel niet langs te komen of te telefoneren voor informatie! Iedereen is welkom!

AFDELING
OEDELEMOOSTVELD

gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.com
JAARPROGRAMMA
• Initiatie naaicursus op 24 maart,7 april,
7 oktober en 17 november;
• Buitenhuis voor kleuters 3 t/m 7 jaar,
dagactiviteit op 7 april;
• Infoavond smartphone en tablets met
Jonathan op 13 maart;
• Moederdag-ontbijt op zondag 11 mei;
• Kookavond op 26 september;
• Sinterklaas bezoekt leden rond zijn feestdag;
• Op 21 december kunnen leden hun bonnenboek afhalen met een natje en een droogje;
Alle info via onze nieuwsbrieven, facebook
en/of bestuursleden. Stuur een mailtje met
uw adresgegevens naar gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.com, en wij doen de rest!

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

WELKOM
IN ONS BESTUUR
We zoeken naar nieuwe medewerkers in ons
afdelingsbestuur. Zin om mee te bouwen aan
onze activiteiten en werking van de Gezinsbond, dan ben je welkom in ons bestuur.
Meer informatie: gezinsbond.oedelem.oostveld
@gmail.com, bij Martin BRAL, 050 79 01 77
of bij één van onze bestuursleden.

AFDELING
MOERKERKE
-DAMME
PAASEIERENRAAP
EN ONTBIJT
• zaterdag 19 april | 9u •
Naar goede gewoonte nodigen we alle
gezinnen uit, die lid zijn van de Gezinsbond,
om te genieten van een heerlijk paasontbijt
in de parochiezaal De Dreve te Moerkerke.
Samen met de paashaas gaan de kinderen
(tot 12 jaar) daarna op zoek naar lekkers in
de tuin van het Kasteel van Moerkerke.
Gezien de ochtenddauw zijn laarsjes een
aanrader. We vragen een vergoeding van
€ 4,00 per volwassene en € 2,50 per kind
(vanaf drie kinderen en meer uit hetzelfde
gezin betaal je € 7). Inschrijven bij veronique.
loobuyck@telenet.be of 050 50 13 42.

BEDANKING
EN WENSEN
Deze eerste bondklapper van 2014 biedt de
mogelijkheid om alle leden een gezond en
vreugdevol jaar te wensen gevuld met
warme vriendschap. Binnen de bestuursploeg
van onze afdeling zijn enkele verschuivingen
gebeurd en nationaal is er de vernieuwing
van lidkaart en spaarkaart naar één kaart.
Graag wil ik iedereen bedanken die aan deze
twee zaken meewerkte. Tevens hopen we
dat we met vereende krachten aan een goed
werkjaar 2014 kunnen bouwen.

AFDELING
OOSTKAMP

gezinsbond.oostkamp@gmail.com
LENTE EDITIE
TWEEDEHANDSBEURS
VOOR KINDERKLEDIJ
EN KINDERGERIEF
• zondag 2 maart | van 9u. tot 12u •
Lente editie tweedehandsbeurs voor kinderkledij en kindergerief. Gaat door in de Koning
Boudewijnschool, Marechalstraat, Oostkamp
tussen 9u en 12u. Info bij Cécile Van Deynse,
050 82 55 80.

MELK:
MOTOR OF MOORDENAAR?
• donderdag 20 maart | 19.30u •
Voordracht door R. Dochy, voedingsdeskundige,
in de bovenzaal van de Valkaart om 19.30 u.

VOORDRACHT:
"GEITENMELK"
• donderdag 24 april | 19.30u •
Vervolg op de voordracht "Melk" door voedingsdeskundige R. Dochy. Ditmaal komt hij
spreken over "Geitenmelk". In de bovenzaal
van de Valkaart.

WORKSHOP KINDERGRIME
• zaterdag 26 april | van 10u tot 12u •
Deze workshop kindergrime is bedoeld voor
tieners (kinderoppassers) en of de ouders.
Misschien wil je als ouder op het verjaardagsfeestje van je kind, de vriendjes verrassen en
ze heel mooi schminken? Workshop in de
Wieke, Brugsestraat in Oostkamp, van 10u tot
12u. Vooraf inschrijven bij Ludo De Kimpe,
050 82 38 63 of via ludo.dekimpe@telenet.be

VOORDRACHT
OVER ORGAANDONATIE
• maandag 28 april | 20u •
Voordracht over orgaandonatie. Een transplantcoördinator en twee getuigen komen de
werking ervan uitleggen. Toegang: 4 euro,
drankje inbegrepen. Gaat door in zaal de Wara,
Beekstraat in Waardamme. Vooraf inschrijven
bij Ludo De Kimpe, tel. 050 82 38 63 of mailen naar ludo.dekimpe@telenet.be.

AFDELING
SINT-ANDRIES

AFDELING
SINT-KRUIS

gezinsbondsintandries
@telenet.be

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

VALENTIJNSKRANS
UIT STOFJES

'ACHTER DE SCHERMEN
VAN HET NIEUWS'

• woensdag 12 februari | 14.30u -16.30u •
Willen jullie je mama en papa verrassen met
een mooie krans, kom dan zeker af naar
deze creatieve namiddag. We maken een
valentijnskrans met kleurrijke stofjes. Deze
activiteit is voor kinderen vanaf 6 jaar en
gaat door Olympialaan 17, Sint-Andries.
Breng een schaar of kartelschaar mee en een
penseel met een ronde scherpe punt achteraan. Restjes van stoffen (rode, roze,
gebloemd of geruit) zijn ook welkom. Geen
paniek als je er geen hebt, wij hebben een
voorraad. Vermeld wel bij het inschrijven of
je stofjes meebrengt. Je bent pas ingeschreven na een telefoon naar An Schalembier,
050 38 91 09 of mail naar ddas@hotmail.be
en storting van € 5 op BE39 0001 7494 1419.
Plaatsen zijn beperkt.

Interactieve voordracht
door lieven verstraete
• dinsdag 11 februari • 20u •
Lieven Verstraete kennen we allemaal als
een heel welbespraakt nieuwsanker en VRTjournalist. Zijn nieuws- en duidingsmagazine
"Terzake" klinkt iedereen bekend in de oren.
Hij zoomt in op zijn vertrouwd werkterrein:
het nieuws, en brengt zonder twijfel een
boeiend en zeer leerzaam verhaal, doorspekt
met wetenswaardige anekdotes. Na een korte
inleiding krijgt de luisteraar de kans om alle
mogelijke vragen en opmerkingen aan hem
voor te leggen. Het gaat door in 'Het
Gemeenschapshuis', Moerkerkse Steenweg te
Sint-Kruis. Kaarten zijn enkel te bestellen via
Antoon Hollevoet op 050 35 84 20 of mail
antoon.hollevoet@telenet.be en kosten € 6,00
voor onze leden. De voordracht is in samenwerking met de Socio-culturele verenigingen
Van Sint-Kruis.

TWEEDEHANDSBEURS VOOR
BABY- EN KINDERARTIKELEN
• zaterdag 15 maart | 13.30u - 16.30u •
Onze succesvolle tweedehandsbeurs gaat door
in het POC van Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat (naast de kerk). Kinderkledij, speelgoed, kinderboeken, baby-uitzet, kinderuitzet,
zwangerschapskledij, kinderfietsen… kunnen
te koop aangeboden worden. Als lid van de
Gezinsbond kan u een stand huren voor € 10.
Inschrijven kan enkel telefonisch, met vermelding van je lidnummer, op maandag 24
februari 2014 tussen 19.30u en 21u bij Anne
Van Acker, 050 72 02 53. De inschrijving is
pas geldig na overschrijving op het meegedeelde rekeningnummer.

BONDSKLAPPER

KOKEN VOOR MANNEN
• donderdag 27 februari
tot donderdag 19 juni | 18u - 22u •
Kriebelt het om te leren koken en wil je zelf
eens achter het fornuis staan, dan hebben wij
i.s.m Home Cooking De Notelaar de ultieme
uitdaging voor jou. We starten met een reeks
van 5 kooklessen op volgende data: 27
februari 2014, 27 maart 2014, 24 april 2014,
22 mei 2014 en 19 juni 2014. Dit gaat door
in Hoeve Hangerijn, Gemene Weideweg Zuid
113 te Sint-Kruis. Leden betalen € 125 voor
de volledige reeks, niet-leden € 150. In de
prijs zit de maaltijd, wijn/bier/water, lesmateriaal en receptenfiche. Inschrijven kan
via gezinsbond8310@gmail.com. De eerste
groep is reeds volzet. Bij voldoende interesse
wordt een tweede groep opgestart.
Meer info op www.gezinsbond.be/sintkruis
en www.facebook.com/gezinsbond8310

BROOD BAKKEN
MET KINDEREN
• donderdag 6 maart | 9.30u - 12.30u •
Ben je tussen 9 en 12 jaar oud en heb je er
al eens van gedroomd om je eigen broodje te
bakken in een ouderwetse bakoven? Dat kan
maar schrijf je dan vliegensvlug in via
gezinsbond8310@gmail.com voor 21 februari
2014. Het aantal deelnemers is beperkt tot 12.
We verwachten je om 9.15u in Hoeve Hangerijn,
Gemene Weideweg Zuid 113, Assebroek. Wil
je een schortje, een keukenhanddoek en een
broodzak meebrengen? De kostprijs voor deze
activiteit is ter plaatse te betalen en bedraagt
€ 3,50. Meer info op www.gezinsbond.be/sintkruis & www.facebook.com/gezinsbond8310

LENTESNOEI IN DE TUIN
• zondag 23 maart | 9u - 12u •
Stefaan Deroo leert ons de knepen van het
snoeien aan. Wanneer mogen we snoeien en
welke planten en struiken? Hoe snoei ik best
en wanneer mag ik de rozen en de fruitbomen
onder handen nemen? Deze boeiende activiteit gaat door in een tuin zodat je daadwerkelijk ziet hoe je best de planten en bomen
aanpakt. Deelname is gratis maar beperkt tot
12 personen. Graag een mail van deelname
sturen + aantal personen: gezinsbond8310@
gmail.com vòòr 7 maart 2014. Na inschrijving
krijg je het tuinadres doorgemaild. Noot: bij
extreem winterweer kan deze activiteit niet
doorgaan.

ZO LANG MOGELIJK MOBIEL
BLIJVEN IN HET VERKEER!!!
• woensdag 26 maart | 14u - 17u •
Hoe goed kent U nog het verkeersreglement?
Wij proberen jullie kennis op te frissen aan de
hand van een verkeersquiz waarbij we op een
ludieke en ontspannen manier de kennis van
het verkeersreglement testen. In totaal zijn er
50 meerkeuzevragen, net zoals bij het huidige
theorie-examen. In het eerste deel van de
opleiding krijgt iedereen de kans om aan de
hand van het invulblad de vragen te beantwoorden, individueel of in groep. Daarna
worden de vragen en antwoorden overlopen.
Bij de verkeersquiz wordt u begeleid door
een erkende rijlesgever die de nodige kennis
heeft om op alle mogelijke vragen over de
verkeersregels te antwoorden. Dit gaat door in
Hoeve Hangerijn, Gemene Weideweg Zuid 113
te Assebroek. Inschrijven kan per mail op
els.dobbelaere@gmail.com of telefonisch op
050 36 18 45. Leden betalen € 5,00 en niet
leden betalen € 8,00.
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AFDELING
SINT-MICHIELS
TWEEDEHANDSBEURS
SINT-MICHIELS
• zondag 2 maart •
De krokustweedehandsbeurs gaat door in de
Gemeenteschool Sint-Godelieve, Sint-Michielslaan. Alle gebruikte kinderkledij en -materiaal,
speelgoed, boeken en baby-uitzet kunnen
aangeboden worden. U kunt een stand huren
voor € 10,00 als lid van de Gezinsbond, niet
leden betalen € 20. Inschrijven kan bij
Caroline Linskens, 0485 880 663 of via
gezinsbondsintmichiels@gmail.com en betaal
je bijdrage op rekening BE43 0680 7137 0001
van de Gezinsbond Sint-Michiels.

KOKEN VOLGENS
DE SEIZOENEN
• woensdag 19 maart tot
woensdag 12 november 2014 •
Omdat we geen afscheid willen nemen van kok
Dirk, breien we een vervolg aan de kooklessen.
In samenspraak met onze kok zullen we elk
seizoen met groenten van het moment koken,
of voor gelegenheden van het moment. De
lessen gaan door op woensdagen 19 maart,
14 mei, 17 september en 12 november 2014
telkens om 19.30 uur in de POC Willibrord te
Sint-Michiels. Inschrijven voor de 4 lessen
samen bedraagt € 50,00 en kan gebeuren op
gezinsbondsintmichiels @gmail.com tegen 2
maart 2014. Stort op rekening BE43 0680
7137 0001 van de Gezinsbond Sint-Michiels.
Meer info via het mailadres. Maximum 20
deelnemers! Daarna staat de keuken vol.

EEN LEKKERE SNOEPTAART
VOOR DE KIDS
• woensdag 9 april | 14u - 16.30u •
Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar worden
verwacht voor het maken van een lekkere
snoeptaart. Dit gaat door in de Gemeenteschool Sint-Godelieve, Sint Michielslaan te
Sint-Michiels. Breng een keukenschortje mee,
een lege doos en veel creativiteit. Deelname
per kind € 6,00 tussendoortje inbegrepen.
Vooraf inschrijven liefst voor vrijdag 4 april
2014 via gezinsbondsintmichiels@gmail.com.
Betalen op rekening BE43 0680 7137 0001
van Gezinsbond Sint-Michiels.

AFDELING
SNELLEGEM
YOGA
AFHALEN
BONNENBOEKEN
Bedankt aan alle gezinnen die hun bonnenboek afhaalden op de Kerstborrel. Het was
leuk om jullie zo talrijk te zien. Leden die dit
niet deden, kunnen vanaf nu hun bonnenboek
afhalen op volgende adressen: Leden die
wonen in
• Sint-Michiels dorp (= parochie Sint-Michiels):
Julien Lema, Wittemolenstraat 41,
050 38 18 45
• Sint-Michiels parochie Sint-Willibrord, +
Torhoutsesteenweg en inwoners van
Tillegembos: Marcel en Suzanne Kerckhove,
Pierre Debbautstraat 22, 050 38 17 43
• Sint-Michiels parochie Sint-Godelieve: Guido
en Rose-Mie Dumon, Veeweide 35,
050 67 09 06
Best vooraf bellen als je geen verloren moeite
wil doen! Tot ziens bij een volgende activiteit!

AFDELING
WAARDAMME
SCHIMMENSPEL:
EEN VERHAAL
OVER LICHT EN DONKER
• zaterdag 22 februari | 14u •
Lieselot Boone van Het toverwijsje brengt een
aangrijpend schimmenspel over licht en donker. Aansluitend kunnen de kinderen zelf
experimenteren met schimmen en schaduwen.
Dit gaat door in de Bovenzaal van de
gemeenteschool, Kortrijksestraat 421 te
Waardamme. Voor kinderen van 5 tot 11 jaar.
Inkom en drankje inbegrepen, € 3 voor leden,
€ 5 voor niet-leden. Meer info: het.nieuwe.
interieur @telenet.be of Heidi.schoonbaert@
skynet.be Inschrijven kan tot 20 februari.

INFO-AVOND
ROND ORGAANDONATIE
• maandag 28 april | 20u •
Info-avond rond orgaandonatie met coördinator
van de transplantatiedienst Gent en met
getuigenissen van betrokkenen. Welkom in
Zaal Wara, Beekstraat Waardamme. I.s.m. de
gezinsbondsafdelingen Waardamme, Ruddervoorde en Oostkamp met ondersteuning van
de provincie West-Vlaanderen. Vooraf
Inschrijven is gewenst en kan bij de verschillende afdelingen: € 4 p.p., drankje inbegrepen.
Meer info: Denys.denolf@skynet.be;
carine.van.damme3@telenet.be;
cecile.vandeynse@telenet.be.

• maandag 6 januari tot vrijdag 13 juni •
Na de kerst- en nieuwjaarsdrukte starten we
in 2014 opnieuw met 2 reeksen lessen, nl.
vanaf januari t.e.m juni, telkens op maandag
van 20.15u tot 21.15u en op vrijdag van
17.30u tot 18.30u. Ook niet gezinsbondleden
zijn welkom. Inlichtingen en inschrijven bij
Martens Martine, 050 81 20 99 of
marte@telenet.be.

STIJLADVIES
• donderdag 6 februari •
Een feel-good-workshop boordevol tips zoals:
regels van stijladvies vanaf 45 j. tot … ,
kleurenkenmerk, haar, bril, handen, accessoires, huidverzorging en make-up. Voor
iedereen is er een werkboekje voorzien waar
je zelf nog nota’s kunt bijpennen en achteraf
vaak nog eens kunt raadplegen. Inlichtingen
en inschrijven bij Hoppe Adelheid, 050 81 15
40 of johanvankerkhoven@skynet.be. I.s.m.
Femma!

MENS ERGER JE NIET
• vrijdag 28 februari •
Een humoristisch en zeer herkenbare voordracht over hoe mensen klagen en zeuren
over het weer, over de vervelende buur, een
te klein pensioen … Hoe dit patroon doorbreken … I.s.m. ziekenzorg en het
Thuiszorgcentrum Brugge. Inlichtingen en
inschrijven bij Hoppe Adelheid, 050 81 15 40
of johanvankerkhoven@skynet.be.

PATROUILLETOCHT
• dinsdag 25 maart | 19.30u •
Wij gaan in alle stilte op patrouilletocht door
het Vloethem. We vertrekken om 19.30u in het
donker. Zo moesten onze soldaten dikwijls op
patrouilletocht en soms onder vijandelijk
vuur. Wij riskeren ons leven niet doch willen
wel de sfeer beleven. De tocht is i.s.m. de
Studiekring van Maerlandt. Inlichtingen en
inschrijven bij Vandecasteele Honoré,
0473 68 40 90 of honore@euphonynet.be.

BADMINTON
• woensdag 12 maart tot woensdag 4 juni •
Je kiest terecht voor sociaal contact, plezier,
gezondheid en vooral ontspanning gedurende
10 lessen die zoals steeds op woensdag van
18u tot 19u doorgaan in Zaal De Schelpe !
Lesgever: Jean-Marc (voormalig West-Vlaams
kampioen B-klasse en Belgisch kampioen Bklasse) Leden jonger dan 18 j: € 31,- &
leden ouder dan 18 j € 33,Niet-leden jonger dan 18 j: € 36,- & nietleden ouder dan 18 j € 38,Verzekering inbegrepen! Tot Badmintons?
Wil je meteen inschrijven? Stuur dan een

mail met vermelding van je naam en eventueel lidnummer.
Betaal via overschrijving BE 44 3631 0519
7045. Inschrijving pas geldig na betaling.
Inlichtingen en inschrijven bij Mosar Sabine,
050 81 48 65 of sissau-mosar@skynet.be.

GEZINSFIETSTOCHT
• zondag 27 april | 13u •
In het kader van WO1 gaat onze jaarlijkse
gezinsfietstocht naar de ‘Lange Max’ te
Koekelare. Ook het bijhorende oorlogsmuseum
zal toegankelijk zijn. Let er op dat deze
gezinsfietstocht doorgaat op 27 april 2014 en
NIET op 1 mei 2014 zoals gewoonlijk. We
verzamelen om 13u op de parking nabij de
kerk. Inlichtingen bij Vandecasteele Honoré,
0473 68 40 90 of honore@euphonynet.be

VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST
Je kan er terecht met aanvragen voor een
kinderoppas, om verzekeringsboekjes aan te
kopen, om je als nieuwe kinderoppasser aan
te bieden. Ook de prestatiebriefjes mogen
er binnengebracht worden. Maaike is te
bereiken tussen 19u en 21.30u. Tot binnenkort!
Maaike D’haene, Eernegemweg 20, 8490
Snellegem, 050 81 64 75 of maaike.dhaene
@telenet.be.

AFDELING
VARSENARE

BONDSKLAPPER

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com

HET ABC
VAN DE SOCIALE MEDIA

RECREATIEVE VOLLEYBAL
VOOR VOLWASSENEN

• maandag 10 februari | 20u •
Wie heeft ondertussen nog niet gehoord van
Facebook, Twitter of LinkedIn? De gastspreker, Inge Boedt, geeft een inleiding,
ondersteund met internetverbinding en een
Powerpointpresentatie. De deelnemers moeten
zelf niet over een computer beschikken.
Samenwerking tussen Gezinsbond, KWB en
Femma. Voordracht in het Parochiaal
Centrum, Westernieuwweg 5a.

• maandag 10 februari •
Op maandagavond komen een groepje sportievelingen samen om op ontspannende
wijze te volleyballen. Dit gaat door in de
2de sportzaal van het sportcentrum De
Groene Meersen te Zedelgem en dit van 21u
tot 22u. Een 10-beurtenkaart kost € 15,00.
Daarnaast betaal je jaarlijks een verzekering.
Meer info bij Hans, 0475 590 674.

NIEUWE
VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST
Vanaf 1 juli 2013 wordt de kinderoppasdienst
voor de afdeling Varsenare verzorgd door
Mevr. Valerie Clement, De Manlaan 4,
Varsenare. Als je een kinderoppas wenst,
kan je Valerie bereiken via valerie.clement
@telenet.be of 0498 21 00 63. Ook jongeren
die wensen te babysitten kunnen zich bij
haar aanmelden.

BLOEMSCHIKKEN
VOOR MANNEN
• dinsdag 11 februari | 19u30 •
Wil je je partner dit jaar verrassen voor
Valentijn met een zelfgemaakt bloemstuk?
Neem de uitdaging aan en schrijf je in voor
deze activiteit. Er wordt deskundige begeleiding voorzien. Dit gaat door in d'Orangerie,
speciaalzaak voor bloemen, decoratie, tuin,
Groenestraat 42, Zedelgem. Inschrijving vooraf is noodzakelijk en dit voor 4 februari bij
Ronny via mail. Opgelet het aantal plaatsen
is beperkt.

PROFESSIONEEL
ENERGIEADVIES

NIEUWE PRIJZEN
•VANAF 1 FEBRUARI 2014•

GSM
Als lid van de Gezinsbond kan je bij de plaatselijke afgevaardigden gsmkaarten kopen van Proximus, Base en Mobistar. Je krijgt onmiddellijk een
korting van 4% op je gezinsspaarkaart. Dankzij de efficiënte spreiding van
de 700 gewestelijke en plaatselijke verkooppunten is het voor ieder gezin
mogelijk om op een eenvoudige manier een gsm-kaart met spaarkaartkorting aan te kopen.
spaarkaartkorting
Proximus Pay&Go
€ 15,00
€ 0,60
-4%
Mobistar Tempo
€ 15,00
€ 0,60
-4%
Base Cashbase
€ 15,00
€ 0,60
-4%

NMBS-passen
Go Pass
Rail Pass 1° klas
Rail Pass 2° klas
Keycard 2° klas

€ 51,00
€ 117,00
€ 76,00
€ 20,00

spaarkaartkorting
€ 2,55
-5%
€ 5,85
-5%
€ 3,80
-5%
€ 1,00
-5%

Bioscoopcheques
Voor leden van de Gezinsbond is een bioscoopbezoek een pak voordeliger.
Je kan bioscoopcheques met korting op de gezinsspaarkaart aankopen bij de
plaatselijke afgevaardigden, zie pagina 2. Deze bioscoopcheques kan je aan
de kassa van de deelnemende bioscoop inruilen voor een filmticket naar
keuze, ongeacht de prijs van het ticket. Met uitzondering van 3D-films waarbij
meestal wel een supplement aangerekend wordt. Je kan bij Kinepolis je
plaatsen nu ook online reserveren met bioscoopcheques.
• je betaalt € 9,95 voor een bioscoopcheque
en krijgt € 2,00 korting op de lidkaart waarmee je spaart!

• maandag 17 februari
tot vrijdag 28 februari •
Tijdens de laatste 2 weken van februari is er
een engergieconsulent beschikbaar om jouw
huis aan een energiescan te onderwerpen. Er
wordt gefocust op isolatie-ingrepen, ramen
en verwarming. Deze scan duurt ongeveer 75
minuten en vindt overdag plaats. Zit je met
verbouwplannen, wil je je huis renoveren,
dan is dit gratis advies zeker een meerwaarde.
Deelnemen is gratis, het aantal scans is
beperkt. Meer info bij Ann via mail.

GARAGEVERKOOP
• zaterdag 3 mei •
Heb je zelf wat spulletjes liggen die wachten
op een nieuwe eigenaar? Neem dan deel
aan deze eigenzinnige 2de handsbeurs die
doorgaat in jouw eigen garage. Deelnemen
kan door in te schrijven voor 7 april. Voor
leden kost dit € 5,00. Heb je zin in een leuke
zaterdagvoormiddag en wil je de diverse
garages ontdekken? Op de dag van de garageverkoop is een lijst van deelnemende garages
gratis beschikbaar.
Info via gezinsbond.zedelgem@gmail.com.
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LIDKAART MEER WAARD

Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be
Met de lidkaart waarmee je spaart kan je aan gereduceerde tarieven natuur- en pretparken, musicals, jeugdtheater en tentoonstellingen ontdekken. In de winter kan je met je kinderen lekker ingeduffeld het sprookjesbos in de Winterefteling bezoeken,
in de zomer nemen we je graag mee naar het zandsculpturenfestival en tussendoor bieden we uitstapjes aan waar het weer
geen vat op je heeft.

DOORNROOSJE

BOBEJAANLAND

Antwerpen | Gent | Oostende
08/03/2014 - 13/04/2014
Doornroosje vindt plaats in de Stadsschouwburg van Antwerpen op 8 en 9 maart 2014
om 10.30u en om 14u, in de Capitole van
Gent op 12 april 2014 om 10.30u en 14u en
op 13 april om 10.30u en in het Kursaal van
Oostende op 6 april 2014 om 10.30u en 14u

Wie wil er aan voordelig tarief
naar het plezantste land?
Van 7 juli t/m 13 juli 2014
Van 11 t/m 17 augustus 2014
Speciale prijzen (*) voor leden van de gezinsbond:
• Gratis voor kinderen kleiner dan 1 meter
• € 20,50 voor iedereen vanaf 3 t/m 99 jaar.
Kaarten in v.v.k. tot en met 30/06/2014
(juli) 03/08/2014 (augustus)
Te reserveren en/of af te halen bij:
• Borgmans Diana, Klotputten 23, Arendonk �
014-37.96.57 of via onze site www.gezinsbondretie.be, bij het onderwerp bobbejaanland.
• de kaarten moeten op voorhand betaald
worden bij de inschrijving (na bevestigingsmail) via overschrijving op BE75 1325322497-51
Meer info: www.gezinsbondretie.be
(*) Normaal tarief: gratis van 0-3 jaar
€ 27,50 tot 1,40 m. , € 32 boven 1,40 m.

Er was eens een wondermooi meisje met
goudblonde haren en lippen zo rood als
rozen: Doornroosje. De Koning en Koningin
waren dolgelukkig en gaven een groot feest.
Alle belangrijke mensen uit het land waren
uitgenodigd behalve twee boze tovenaars.
Maar die dag gebeurde iets vreselijks. Plots
opende de grote kasteelpoort; daar stonden
de twee boze tovenaars. Ze waren woedend
en als wraak spraken ze een vloek uit. Voor
haar 21ste verjaardag zou ze zich prikken aan
een spinnenwiel en in een diepe slaap vallen.
Slechts één iets kon de vloek doorbreken: de
liefdeskus van haar droomprins. Doornroosje
is een sprookjesmusical vol magie, swingende
muziek, kleurrijke kostuums en veel humor,
voor kinderen van 2 tot 8 jaar.
Leden van de Gezinsbond krijgen op vertoon
van hun lidkaart een korting van 15% op de
tickets. Kaarten kun je bestellen via
www.gezinsbond.be of kopen aan de kassa.

HET GULDEN CABINET
Antwerpen | nog tot 31/12/2016
De tentoonstelling behandelt de leefwereld
van de rijke patriciërs in de Gouden Eeuw en
geeft een beeld van hoe een kunstcollectie er
toen uitzag. Museum Rockoxhuis, Keizerstraat
12 in Antwerpen (open dinsdag t.e.m. zondag
van 10.00u tot 17.00u. Elke laatste woensdag
van de maand is het museum gratis.
Leden van de Gezinsbond betalen 4 euro
i.p.v. 6 euro op vertoon van de lidkaart.
Gratis bezoekersboekje. Voor gezinnen met
kinderen van 6-12 jaar is er een doeboekje.

HOUDEN VAN
GRIFFELROCK
Sportpaleis Antwerpen
22 & 24 april 2014
Na het succes van de vorige jaren slaan de
Provincie Antwerpen, de Provinciale Ouderenraad en Nekka vzw opnieuw de handen in
elkaar voor de inmiddels al zesde gezamenlijke editie van Houden van en Griffelrock.
Je wordt getrakteerd op een leuke muzikale
namiddag waarin het Nederlandstalige lied in
de kijker staat. Centrale gast is Bart Kaëll,
geflankeerd door onder andere De Romeo's,
Barbara Dex, Johan Verminnen, Bart Herman en
Maartje Van Neygen. Allen brengen ze eigen
nummers en gaan in duet met de centrale
gast. Luc Appermont zorgt voor de presentatie.
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan
minder mobiele mensen en slechthorenden .
Leden van de Gezinsbond krijgen voor het
optreden van dinsdag 22 april om 14.30u € 1
korting per ticket (€ 8 i.p.v. € 9 - enkel via
voorverkoop op www.gezinsbond.be). Prijzen
exclusief verzendingskosten.

EFTELING 2013-2014

BUMBA EN HET
MAGISCHE WONDERBOEK

Kaatsheuvel (Nederland)
Nog tot 02/03/2014
Efteling is al meer dan zestig jaar een bijzondere wereld vol wondermooie sprookjes,
adembenemende attracties en prachtig
natuurschoon, waar je nooit uitgekeken raakt.
De Efteling is 365 dagen geopend en dichterbij dan je denkt! Voor praktische info en
actuele openingstijden, verwijzen we je graag
naar efteling.com.

Diverse locaties | 01/03/2014 - 21/04/2014
Wegens groot succes komt de clown Bumba
opnieuw naar de theaterzalen met een gloednieuwe voorstelling voor de allerkleinsten.
Meer informatie omtrent speeldata en prijzen:
www.studio100.be. Leden van de Gezinsbond
krijgen op vertoon van hun lidkaart korting:
Tickets cat.1 € 16 – € 2,4 korting = € 13,6.
Tickets cat. 2 1€ 2,50 – € 2,4 korting: € 10,10.
Prijzen excl. verwerkings- en verzendingskosten. Bestellen op 070 344 555 (max
€ 0,30/m) of via www.gezinsbond.be.

Als lid van de Gezinsbond kan je Efteling-tickets
aankopen aan € 29 i.p.v. € 34,50 (kassaprijs
regulier seizoen) of € 32 (online tarief).
Kinderen t.e.m. 3 jaar mogen gratis binnen.
Het ticket is geldig tot 2 maart 2014.
Je kan Eftelingtickets aan voordeeltarief kopen
op vertoon van je lidkaart aan de kassa of
door de actiecode 'Gezinsbond' in te voeren.
Ook als je dan op de webpagina van de
Efteling terecht komt, moet je bij acties
'Gezinsbond' ingeven als code.
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Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be
14-18 SPEKTAKEL - MUSICAL

GREASE

Nekkerhal Mechelen
24/04/2014 - 27/04/2014
2014 wordt hét herdenkingsjaar van de ‘Groote
Oorlog'. Met het team dat Daens realiseerde,
wordt een spectaculaire musical gecreëerd
rond het thema van de Eerste Wereldoorlog.
De verschrikkingen van de oorlog en de daar
mee gepaard gaande emoties worden in een
schitterend verhaal gebracht, gecombineerd
met beklijvende muziek. Door een rijdende
tribune en bewegende decorstukken word je
helemaal opgeslorpt door het verhaal. '14-18'
is een spektakel over vriendschap en liefde,
familie, gemis en het monster van de oorlog.
'14-18' heeft een topcast met Jelle Cleymans,
Jonas Van Geel, Bert Verbeke, Lander
Depoortere, Free Souffriau, Maaike Cafmeyer,
Jo De Meyere, Peter Van de Velde en Louis
Talpe. '14-18' is een productie van Studio 100.

Vorst, 17 - 20/04/2014
De film met John Travolta en Olivia NewtonJohn zorgde in de jaren ‘70 voor uitverkochte
bioscopen en werd een wereldwijde hype. De
Grease-hits stonden maandenlang in de top
van de hitparades. Het verhaal van Grease is
dan ook van alle tijden. Eind jaren ‘50 wordt
op een doorsnee Amerikaanse high school het
muurbloempje Sandy verliefd op de stoere
Danny. Een liefde die wederzijds is, maar de
leider van de patserige jongensclub kan zijn
liefde niet laten blijken zonder gezichtsverlies
op te lopen. Totdat zij verandert in een femme
fatale en hij keurig in jasje-dasje verschijnt.
Verwacht een feel-good-spektakel en ontdek
hoe Grease er uit zou zien in 2013. Geef je
helemaal over aan deze glimmende, spectaculaire show met grootse decors en internationaal toptalent.
De hits van Grease zijn in het Engels, dus
zingen ze ook in het Engels. Het merendeel
van de voorstelling wordt ook in het Engels
gespeeld. De voorstelling wordt boventiteld
in het Nederlands.

Leden van de Gezinsbond krijgen een korting
van 17% (tickets van 37,31 euro tot 70,51
euro). Op weekdagen krijg je sowieso een
korting van 5 euro op de basisprijs (is prijs
zonder korting). De reductie is van toepassing
voor alle ticketcategorieën en alle voorstellingen op woensdag, donderdag en zondag,
op zaterdag enkel voor de voorstellingen van
13.30u en 17.00u. Let wel: bij de ticketprijs
wordt steeds een servicekost van 4 euro per
ticket gerekend en verzendingskosten.

Grease vindt plaats in Vorst: tijdens de paasvakantie op 17 april om 20u, 19 april om 20u
en 20 april om 15u. De speeldata kunnen
nog uitgebreid en/of gewijzigd worden. Voor
meer info: www.musichall.be.
Leden van de Gezinsbond krijgen op vertoon
van hun lidkaart een korting van 15% op de
tickets. Kaarten zijn te bestellen via
www.gezinsbond.be. of aan de kassa.

DE NIEUWE LIDKAART
WAARMEE JE SPAART!
Heb jij al de nieuwe lidkaart waarmee je spaart?
Wie zijn lidgeld voor 2014 betaalt, ontvangt
niet één maar twee lidkaarten waarmee je
spaart. Deze nieuwe kaart is zowel een lidkaart als een spaarkaart. Je gespaarde saldo
wordt bijgehouden in een online portemonnee.
Met de twee lidkaarten spaar je in dezelfde
portemonnee. Steek er een op zak en geef er
eentje aan je partner of hou hem in reserve.
Zo loop je geen enkel voordeel mis!
Van zodra je je lidkaarten 2014 ontvangen
hebt, kun je met je nieuwe kaarten sparen.
Je oude gezinsspaarkaart hoef je niet meer
te gebruiken, op voorwaarde dat je saldo
overgezet is naar je online portemonnee. De
overdracht van je saldo naar je online portemonnee gebeurt automatisch van zodra je je
gezinsspaarkaart gebruikt.

In elke afdeling kan je terecht bij het verkooppunt GSM-kaarten (adres op pagina 2)
om de overdracht te doen zonder aankoopverplichting.
Gooi je gezinsspaarkaart dus zeker niet weg
zolang de overdracht niet gebeurd is en je
geen overdrachtticket ontving! Heb je meer
dan één gezinsspaarkaart? Gebruik dan elke
kaart nog een laatste keer om het saldo over
te zetten.
Wil je zeker weten of je overdracht gelukt is?
Bekijk dan je online portemonnee op ‘mijn
gezinsbond’, jouw persoonlijke pagina op
www.gezinsbond.be. De eerste keer moet je
je registreren. Klik op ‘Geen gebruikersprofiel?’ en wij helpen je in vijf stappen op
weg. Op je persoonlijke pagina vind je ook
info over je lidmaatschap.
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
“Wettelijk” samenwonen of huwen: een financiële keuze?
Inleiding
De laatste decennia vond er een omwenteling
plaats in de samenlevingsvormen tussen man
(man) – vrouw (vrouw). Voorheen was het
huwelijk de basis voor de ordening van het
familieleven en van het afstammingsrecht. Het
familiale kader werd gevormd door het huwelijk tussen man en vrouw, die bloed- en aanverwantschap binnen een ruimer geheel tot
stand bracht.
De materie afstamming werd als eerste – in
het kader van een gelijke behandeling van
kinderen – radicaal hervormd in 1987. Met
betrekking de vaststelling van de afstamming
en het erfrecht wordt er geen enkel verschil
meer gemaakt tussen de kinderen
die binnen of buiten het huwelijk
geboren zijn (indien de afstamming op rechtsgeldige manier
wordt vastgesteld).

beperkt erfrecht, niet reservatair, voorzien
voor wettelijk samenwonende partners, met
name het vruchtgebruik op de gezinswoning
en huisraad. Het overige dient men via schenkingen/testamenten te regelen, mits eerbied
voor de wettelijke reserves. Met betrekking
tot de successierechten, is er ook geen
onderscheid meer indien men wettelijk
samenwoont.
Het huwelijk
Het huwelijk is nog altijd de meest complete
vorm van familiale ordering en vermogensplanning. Het huwelijk omvat nog altijd meer
de meeste bescherming op vermogensrechtelijk
gebied, ongeacht van het huwelijkscontract dat men aanneemt.
Het huwelijk omvat ook een
beperking van uw persoonlijke
vrijheid. Het huwelijk kan niet
eenzijdig beëindigd worden. De
wet van 2007 betreffende de
echtscheiding maakt een echtscheiding “gemakkelijk” lees
‘sneller’ en kan het huwelijk
beëindigd worden zonder de
schuldvraag te beantwoorden na 6
maanden of na een jaar.

ER ZIJN THANS 3 VORMEN
VAN SAMENLEVEN
Feitelijke samenwoning
De partners wonen samen zonder
contract, zonder verbintenis, zonder
enige juridisch afdwingbare
persoonlijke verplichting ten aanzien van elkaar. De vermogensrechtelijke planning is zeer moeilijk te regelen, gelet op het feit
dat er geen enkel juridisch geaccepteerde band tussen partijen
aanwezig is. Partijen kunnen hun
vermogensrechtelijke situatie wel
onderling via een contract regelen, doch dit stelt in de praktijk
vaak vele problemen.
Feitelijk samenwonende partners
erven niet van elkaar, zodat er
een testament dient opgemaakt
te worden. Daarbij dient men
rekening te houden met de wettelijke reserves van de erfgenamen
van de samenwonende partner.
Met de betrekking tot de successierechten is er echter geen onderscheid (indien men een ononderbroken samenleving van meer dan
1 jaar kan aantonen).

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

Wettelijke samenwoning
Wettelijke samenwoning behelst een wettelijk georganiseerde vermogensrechtelijke regeling tussen samenwonende partner (al dan niet van
hetzelfde geslacht).
Op vermogensrechtelijk vlak is er meer bescherming, doch is er geen
enkel beperking op persoonlijk gebied. Immers, indien de wettelijk
samenwonende zijn wil te kennen geeft aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand om de wettelijke samenwoning te beëindigen, dan is
deze wettelijke samenwoning op eenzijdige basis beeindigd. Er is een

Besluit
Na wegwerking van de fiscale
ongelijkheid tussen feitelijk, wettelijk en gehuwde partners, alsook
de gelijkstelling op gebied van
successierechten zijn er nog altijd
grote verschillen tussen feitelijk,
wettelijk en gehuwde partners.
Deze verschillen zullen niet verdwijnen, gezien er nog altijd een
onderscheid dient te zijn tussen
de diverse instituten.
Indien men gradaties qua bescherming opstelt, dan kan men concluderen dat een feitelijke samenwoning geen enkele bescherming
biedt, wettelijke samenwoning
een klein beetje en dat de meest
volledige vorm van bescherming
op persoonlijk en op vermogensrechtelijk gebied nog altijd wordt
geboden door het huwelijk.

Mieke Listhaeghe
Advocaat (www.mieke-listhaeghe.be/
www.facebook.com/AdvocaatMieke Listhaeghe)
Sociaal – Juridische Dienst Gezinsbond Gewest Brugge
Zitdagen: donderdag 13 februari, donderdag 13 maart en donderdag 10 april
2014 telkens van 18u - 20u in rusthuis Van Zuylen, Geralaan 50.
Er zijn verbouwingen, doch de weg wordt aangeduid met pijlen.

SCHOLEN
IN BRUGGE & OOSTKAMP

sterk hedendaags secundair onderwijs in het centrum van de stad

Scholen in
eging
beweging
sint-franciscus-xaveriusinstituut

SINT-PIETER

JOZEFIENEN

JOZEFIENEN

MARICOLEN

DE FRÈRES

MIDDENSCHOOL
SINT-PIETER
EERSTE GRAAD

SINT-JOZEF
HUMANIORA
ASO / ook internaat

SINT-JOZEFSINSTITUUT
HANDEL & TOERISME
TSO-BSO / ook internaat

TECHNISCH INSTITUUT
HEILIGE FAMILIE
BSO-KSO-TSO / ook internaat

SINT-FRANCISCUSXAVERIUSINSTITUUT
ASO

Kortrijksestraat 47
8020 OOSTKAMP
050 82 68 22

Noordzandstraat 76
8000 BRUGGE
050 47 17 17

Zilverstraat 26
8000 BRUGGE
050 33 19 43

Oude Zak 38
8000 BRUGGE
050 44 59 59

Mariastraat 7
8000 BRUGGE
050 33 63 47

sintjozefbrugge.be

tihf.be

sfxbrugge.be

middenschoolsint-pieter.be sintjozefhumaniora.be

INFOAVONDEN VOOR OUDERS VAN TOEKOMSTIGE EERSTEJAARS
DINSDAG
27 JANUARI 2014
19.30 uur

WOENSDAG
12 FEBRUARI 2014
19.30 uur

DINSDAG
11 FEBRUARI 2014
19.30 uur

OPEN DAG
ZATERDAG
26 APRIL 2014

INFODAG
ZATERDAG
26 APRIL 2014

INFODAG
ZATERDAG
26 APRIL 2014

DONDERDAG
13 FEBRUARI en 24 APRIL 2014
19.30 uur
OPENDEURDAG
ZATERDAG
26 APRIL 2014

OPEN DAG
ZONDAG
27 APRIL 2014

vzw S.O. Karel de Goede | Oude Burg 33 | 8000 BRUGGE | www.karel-de-goede.be

christus-koning
Ä de wimpel
gerard davidstraat 6
Â pim pam poen
kard. mercierstraat 56
 050 31 16 39

kleuterscholen
sint-lodewijkscollege

zaterdag
10 mei 2014
9.30u Ä12.00u
infodag voor kleuters en
nieuwe leerlingen lager
basisscholensintlodewijkscollege.be
b

sint-andries
zandstraat 69
Âlenteweelde
jan breydellaan 56
050 31 63 22
Ä
doornstraat 3
050 40 68 77
Ä gistelse steenweg 440
Âblijmare
knotwilgenlaan 24
050 40 68 90
Ä

sint-michiels
immaculata
koningin astridlaan 4
050 40 45 07
Ä spoorwegstraat 250
050 39 45 93
Ä

NIEUW • NIEUW • NIEUW
DE LIDKAART WAARMEE JE SPAART!

12 scholen
met klasse!

Scholengemeenschap Sint-Maarten

Scholengemeenschap
Sint-Maarten

Regio Brugge:
Vrije School Haverlo
Lyceum Hemelsdaele
OLVA
VTI Brugge
Sint-Leocollege
Sint-Andreasinstituut
Sint-Andreaslyceum
Instituut Mariawende-Blydhove
Hotel- en Toerismeschool Spermalie
Buiten Brugge:
Land- en Tuinbouwinstituut > Oedelem
Sint-Lutgartinstituut > Beernem
www.sintmaarten-brugge.be
Sint-Rafaël > Gent

surf:

