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Deze bondsklapper wordt verdeeld
over alle afdelingen van het gewest Brugge
Assebroek, Beernem, Brugge, Hertsberge, Koolkerke, Loppem,
Moerkerke-Damme, Oedelem, Oostkamp, Sijsele, Sint-Andries, Sint-Joris,
Sint-Kruis, Sint-Michiels, Snellegem, Varsenare, Waardamme, Zedelgem

BASISSCHOOL BRUGGE
De Springplank
Hugo Losschaertstraat 5, 8000 Brugge
T.050 33 36 92
brugge-despringplank@g-o.be
www.brugge-despringplank.be
Schoolfeest: 26 april 2014
Opendeur: 14 juni 2014

De Pannebeke
Pannebekestraat 34, 8000 Brugge
T. 050 33 75 30
brugge-depannebeke@g-o.be
www.brugge-depannebeke.be
Schoolfeest: 14 juni 2014
De Regenboog
K. Legeganckstraat 3, 8000 Brugge
T. 050 32 89 50
brugge-deregenboog@g-o.be
www.brugge-deregenboog.be
Schoolfeest: 24 mei 2014
BS DE DRIE BEERTJES - BEERNEM
Parkstraat 4, 8730 Beernem
T.050 78 81 87 - F. 050 78 91 86
bs.beernem@g-o.be
www.dedriebeertjes.be
Opendeurdag: zaterdag 17 mei van 14u tot 17u

BS KONING BOUDEWIJN - OOSTKAMP
Centrum
Maréchalstraat 48, 8020 Oostkamp
T. 050 84 19 71 - F. 050 84 19 72
Nieuwenhove
Van Maerlandstraat 30, 8020 Oostkamp
T. 050 82 41 58
bs.koningboudewijn@telenet.be
www.koningboudewijnschool.be
Schoolfeest: zaterdag 17 mei 2014
Open huis info: 28 aug. 2014 van 17u30 - 19u30
Inschrijvingen: tot 4 juli en vanaf 18 aug. 2014
BS DE GLIMLACH - ZEDELGEM
St-Elooistraat 2, 8210 Zedelgem
T.050 20 94 09
bs.zedelgem@g-o.be - www.deglimlach.be
Opendeurdag: zaterdag 10 mei van 10u
tot 12u, gevolgd door het schoolfeest
Openkleuterdagen: 13 juni, 3 okt en 5 dec 2014
Inschrijvingen: tot 4 juli en vanaf 18 aug. 2014
BS MALPERTUIS - RUDDERVOORDE
Kanunnik Andriesstraat 11,
8020 Ruddervoorde
T.050 27 71 03 - F. 050 27 57 99
directie@basisschoolmalpertuis.be
www.basisschoolmalpertuis.be
Schoolfeest: 17 mei vanaf 14u30
Inleefochtend kleuter: 21 mei van 9u tot 10u30
Openklasmoment: 28 aug. van 16u30 tot 18u

BS MANITOBA - ST. ANDRIES
Manitobalaan 48, 8200 Sint-Andries
T.050 38 63 81
info@bs-st-andries.be
www.bs-st-andries.be
Opendeur: zondag 4 mei van 10u en 12u
Openklasdag: vrijdag 29 aug. van 17u tot 19u
Inschrijvingen tot 5 juli en vanaf 18 aug. 2014
FREINETBASISSCHOOL DE BOOMHUT
ST. ANDRIES
Koning Leopold III-laan 102, 8200 Sint-Andries
T.050 39 68 90 - F. 050 39 74 83
directie.deboomhut@g-o.be
www.deboomhut-freinetschool.be
Schoolfeest: zaterdag 10 mei vanaf 14u

BS BRUGGE CENTRUM
Vrijdagmarkt
Vrijdagmarkt 12, 8000 Brugge
T.050 34 32 07 F. 050 34 32 07
bs.brugge.centrum@g-o.be
www.bruggecentrum.be
Schoolfeest: zondag 15 juni van 11u30 tot 18u
Spiegelrei
Spiegelrei 15, 8200 Brugge
T. 050 33 20 21 - F. 050 33 20 92
bs.brugge.centrum@g-o.be
www.bruggecentrum.be
Schoolfeest: zaterdag 14 juni van 11u30
tot 18u
Inschrijvingen tot 6 juli en vanaf maandag 18 aug.
2014 van 10u tot 18u in beide afdelingen

MPI DE KAPROENEN ST. - MICHIELS
Kaproenenhof 32, 8200 St. - Michiels
T.050 39 06 23
mpi.dekaproenen@telenet.be
www.mpidekaproenen.be
Schoolfeest: 16 mei vanaf 14u30
Afdeling Hermitage:
FREINETBASISSCHOOL DE TANDEM - ST. KRUIS
Oorlogsvrijwilligerslaan 2, 8200 Sint-Andries
Leopold Debruynestraat 56
Schoolfeest: 13 juni vanaf 14u30
8310 St.- Kruis
Internaat:
T.050 37 76 78 - F. 050 37 77 25
Rijselstraat 3B, 8200 Sint-Michiels
de.tandem@g-o.be - www.detandem.be
050/40.79.80
Schoolfeest: zaterdag 10 mei 2014 om 14u
MPI DE BEVERTJES - OEDELEM
Beernemstraat 4, 8730 Oedelem
T. 050 79 91 91 - F. 050 79 06 17
mpi.de.bevertjes@g-o.be
www.mpigodebevertjes.be
Opendeur: 15 juni van 10u - 12u

BS DE LINDE - ST. KRUIS
Brieversweg 185, 8310 Sint-Kruis
T.050 36 18 48 - F. 050 37 24 97
bs.delinde@g-o.be
www.bsdelinde.sgr25.be
Schoolfeest: 10 mei 2014
Opendeurdag: 28 aug. 2014 van 17u tot 19u
BS ASSEBROEK
KA Assebroek
Daverlostraat 132, 8310 Assebroek
T.050 38 68 82
bs.assebroek@g-o.be www.bsassebroek.be
Inschrijvingen: tot 4 juli en vanaf 18 aug. 2014
Paalbos
Gemeneweideweg-Zuid 121, 8310 Assebroek
T. 050 35 18 48
www.basisschoolpaalbos.be
Inschrijvingen tot 4 juli en vanaf 18
aug. 2014 van 9u tot 16u
BS PERMEKE - JABBEKE
Varsenareweg 7c, 8490 Jabbeke
T.050 81 14 02
bs.jabbeke@g-o.be
www.permekeschool.be
Schoolfeest: 25 mei 2014
Opendeur: 13 juni en 29 aug. 2014 van 17u tot 20u
Inschrijvingen tot 4 juli en vanaf 18 aug. 2014

Inleefochtend: woensdag 28 mei 2014 van 9u tot 11u

Klaar voor
de zomer?
www.ideeproductions.be

Comfortschoenen
met trendy looks

Alle schoenen uit
ons ruim assortiment
zijn geschikt voor
steunzolen
Monnikenwerve 171, 8000 Brugge
Braambergstraat 34 , 8000 Brugge

www.depretre.be
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

KOORTS
Volgens het woordenboek (Dikke Van Dale) betekent koorts ofwel lichaamstemperatuur
boven de 38°C (= eerder medisch), ofwel "toestand van opwinding, hartstocht".
Het woord "koorts" zal de komende maanden worden gebruikt in de context van 2 eerder
populaire gebeurtenissen,nl. de "Moeder der verkiezingen" dicht bij huis (25/05) en het
WK voetbal in Brazilië. Welke betekenis van het woord "koorts" die jullie aan deze activiteiten willen linken, laat ik geheel voor jullie rekening….
Tijdens het Beleidscongres op 25/01/2014 in het Capitole in Gent heeft de Gezinsbond
heel duidelijk haar accenten uit de doeken gedaan en dit ten aanzien van onze politieke
gezagsdragers. Een vereniging die opkomt voor de belangen van 270.000 gezinnen kan
niet zomaar worden genegeerd. Onze standpunten inzake woonbeleid en gezinnen in
armoede konden op veel bijval rekenen, net als onze aanbevelingen naar het nieuwe
beleid met betrekking tot de Vlaamse Kinderbijslagregeling. De nationaal voorzitter maakte
ook duidelijk dat GAS-boetes niet als exponent van een verzuurde maatschappij mogen
worden voorgesteld en toegepast.

Assebroek
Brugge
Koolkerke
Loppem
Moerkerke-Damme
Oedelem-Oostveld
Oostkamp
Sijsele
Sint-Andries
Sint-Kruis
Sint-Michiels
Snellegem
Varsenare

Onze vele vrijwilligers spannen zich in om het aanbod aan activiteiten zo divers mogelijk
samen te stellen, maar daarnaast zijn ze veelal ook actief in verschillende adviesraden
binnen de gemeente of stad waar ze wonen. Door hun aanwezigheid in die adviesorganen
zijn ze goedgeplaatst om de lokale beleidsploegen attent te maken op de noden van de
gezinnen. Iets wat dan ook regelmatig gebeurt.
Uiteraard zijn de verschillende activiteiten van onze afdelingen ons paradepaardje en zo
kunnen jullie in deze nieuwe editie van de Bondsklapper tal van leuke uitjes en/of voordrachten terugvinden.
Ondertussen wil ik jullie alvast verzoeken om het weekend van 18 en 19 oktober met stip
in jullie agenda te noteren. Dan is er "ONT Spannend Oostende". Leden zijn welkom vanaf
18/10 om voordelig te overnachten in Oostende en om op zondag 19/10 te genieten van
een waaier aan activiteiten. De uitvalsbasis wordt CC De Grote Post. Alle activiteiten zullen
zich op wandelafstand van elkaar bevinden. Meer nieuws hieromtrent in deze en andere
publicaties van de Gezinsbond.

Zedelgem

Veel leesplezier.

14

Lidkaart-meer-waard

Met een 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
050 78 12 03
kris.vandeghinste@gmail.com

BRUGGE
8000

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

HERTSBERGE
8020

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

ZEDELGEM
8210

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
050 78 12 03
myriam.goethals@skynet.be harlekijnbeernem@skynet.be kris.vandeghinste@gmail.com
Natahalie Delcampe

Regine Wyseure
Annemarie Van Meulebroeck
Karel de Stoutelaan 84
Karel Serweytenstraat 3
0497/23 40 01
050 31 12 81 / 0497 23 40 01
050 31 95 77
kinderoppasdienst.be wyseure_regine@hotmail.com

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

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

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

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

Cécile Verhenne-Van Deynse
Walbrugstraat 1a
050 82 55 80
cecile.vandeynse@telenet.be
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
Roos Logghe
Ter Beke 10
050 38 94 07

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 06 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

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

Ouderengezelschapsdienst
Gewestelijk secretariaat

Heike Rotsaert
kinderoppasdienstoostkamp
@gmail.com

Stefanie Costenoble
Proostdijstraat 68
050 27 68 33

L. De Clercq
Proostdijstraat 131
050 27 98 83

Liselotte Claeys
Regine Wyseure
Anne Van horenbeeck
Koetelwijk 16
Karel de Stoutelaan 84, Brugge
Zagersweg 39
0497 23 40 01
050 31 12 81 / 0497 23 40 01
050 67 64 38
oppasdienst.brugge@telenet.be wyseure_regine@hotmail.com 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

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
Veronique Decraemer
Rita Decloedt
Rita Decloedt
Kloppersweg 16
Veeweide 87
Veeweide 87
0471 11 37 14
050 39 60 31
050 39 60 31
kinderoppasdienst.be
Saskia Van Laere
Sofie verhelst
Sofie verhelst
Watersnipstraat 4
Zuidstraat
Zuidstraat 4
0472 55 38 40
050 27 92 53
050 27 92 53
saskia@smessaert.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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ACTIVITEITEN I.S.M. DE GEZINSBOND
45e INTERNATIONALE
TWEEDAAGSE
VAN VLAANDEREN
Blankenberge | 3 en 4 mei 2014
Wandelafstanden: 6 km - 15 km - 24 km - 42 km
Wandelen op trage wegen, door de polders, langs het strand, …
Leden van de Gezinsbond genieten een korting van € 1 bij twee dagen
deelname en € 0,50 bij één dag deelname op vertoon van de lidkaart.
Maar, de Tweedaagse Voettocht, meer dan wandelen …
Welkom in FunPark De Voetjes van de Gezinsbond!
Beleef ook dit jaar pure fun in “FunPark De
Voetjes “ van de Gezinsbond! Laat je schminken, kom springen op het springkasteel, daag
je vrienden uit voor een partijtje sjoelbak…
Of trek verder op pad met het meest gekke
kapsel na een bezoekje aan het leukste kapsalon van het land. Het kan er allemaal!
We verwachten jou en je vrienden in “FunPark
De Voetjes”, de leukste tussenstop op de
Internationale Tweedaagse van Vlaanderen.
Vertrek van de wandeltocht op de Grote Markt. Tot dan!
Meer info www.2daagse.be

'MET BELGERINKEL
NAAR DE WINKEL' 2014
Dat is elke dag winnen van 26 april tot 31 mei 2014
Doe je boodschappen met de fiets of te voet bij een handelaar in je
gemeente, en maak elke dag kans op mooie prijzen. Inwoners die zich
voor hun boodschappen te voet of met de fiets verplaatsen, dragen bij
aan de leefbaarheid van je buurt. Uw gemeente wordt hierdoor rustiger,
veiliger en aangenamer om in te vertoeven.
Je ontvangt dit jaar geen stempel op een spaarkaart maar een Belgerinkellot met een unieke code. Je registreert dit lot op www.belgerinkel.be en
maakt zo kans op één van de dagelijkse, nieuwe, mooie prijzen, uitgereikt
over heel Vlaanderen. Iedere rit naar een deelnemende handelaar is een
nieuwe kans om een prijs te winnen! En heeft u tijdens de campagneperiode nog niet gewonnen? Niet getreurd, u maakt dan nog steeds
kans op de unieke Achielle retro-fiets en andere mooie prijzen, exclusief
voorbehouden voor deelnemers in je gemeente.
Hou de deuren van je lokale handelszaken vanaf eind april goed in de
gaten. Hangt hier een Belgerinkel-affiche, en bent u te voet of met de fiets?
Aarzel dan niet om uw Belgerinkel-lot te vragen. De campagne met ‘Belgerinkel naar de Winkel’ is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, de
Gezinsbond en Unizo. Ruim 160 gemeenten nemen deel aan deze actie en
wie weet bent u dit jaar de klant die de unieke ‘Met Belgerinkel naar de
Winkel’ Achielle retro-fiets of één van de andere mooie prijzen wint!
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ACTIVITEITEN I.S.M. DE GEZINSBOND
33STE CACTUSFESTIVAL
Zaterdag 12, zondag 13 & maandag 14 juli 2014 | Cactus@minnewaterpark
Hear, See, Feel the World! Deze multifunctionele, uitnodigende slogan
blijft ook bij de 33ste editie het centrale credo van Cactusfestival, in
het feeërieke Brugse Minnewaterpark.

en vele anderen staat Cactusfestival opnieuw garant voor een verrassend,
divers én avontuurlijk muzikaal parcours. Op naar de zomer!
www.cactusfestival.be

Cactus is een festival op mensenmaat, in een relaxte sfeer, dat zich
bewust distantieert van trends richting ‘meer’ en ‘groter’. Geen hartverscheurende dilemma’s: Cactus kiest immers voor één podium waardoor het publiek het programma van A tot Z kan meemaken. Een sfeerfestival dat ook off-stage alle zintuigen prikkelt met frisse animatieacts,
kinderanimatie en een passende aankleding.
Een trefpunt voor zowel gereputeerde muzikanten, muzikale nieuwlichters met toekomst én een muzikaal ruimdenkend publiek. Én volwaardige concertsets waarbij de muzikale gasten het beste van zichzelf
geven. Met o.a. MASSIVE ATTACK (uk), THE AFGHAN WHIGS (us), SELAH
SUE (b), MARK LANEGAN BAND (us), MOGWAI (uk), CARIBOU (can),
ARSENAL (b), JAMIE WOON (uk), CONOR OBERST & DAWES (us), ADMIRAL
FREEBEE (b), THE NOTWIST (d), INTERGALACTIC LOVERS (b), M. WARD
(us), AUSTRA (can), BANKS (us), BOMBINO (nig), OSCAR & THE WOLF (b)

• Bezoek de stand van de Gezinsbond en bezorg jezelf het gekste
kapsel van het festival.
• Win een dagticket voor de zaterdag door een e-mail te sturen
naar rik.vandewiele@scarlet.be en verzin een leuke reden
waarom jij de kaart wil winnen. We verdelen er drie, dus
wees er snel bij!

NIEUWE PRIJZEN
•VANAF 1 FEBRUARI 2014•

GSM
Als lid van de Gezinsbond kan je bij de plaatselijke
afgevaardigden gsm-kaarten 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 - spaarkaartkorting
Go Pass
Rail Pass 1° klas
Rail Pass 2° klas
Keycard 2° klas

€ 51,00
€ 117,00
€ 76,00
€ 20,00

€ 2,55
€ 5,85
€ 3,80
€ 1,00

-5%
-5%
-5%
-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!

DE LIDKAART
WAARMEE JE SPAART ...
NU NOG MEER WAARD!
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).
De winnaars worden
persoonlijk verwittigd.
Een afname kan nu vanaf € 10.
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G.O.S.A GEWEST BRUGGE
Groot-ouders-Senioren-Aktie | gosagewestbrugge@base.be

HAVENBEZOEK ZEEBRUGGE
MET BUS
Dinsdag 13 mei | 14u
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, privébedrijven 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 storting van € 10 op rekening
BE22 0015 1427 1747 op naam van GOSA Gewest Brugge voor 7 mei
2014. Vertrek aan de parkeerplaats van Steenbrugge.

ERFGOEDWANDELING
DOOR BRUGGE
Donderdag 12 juni | 14.30u
Brugge is afstapbaar en toch onuitputtelijk, zelfs voor wie deze parel
van een stad goed kent. Bijgevolg en zonder onze stappen te tellen,
wandelen we onder begeleiding van gids Jo Berten, deels langs
bekende, deels langs minder bekende straten om een rits ontdekkingen
te doen die zullen beklijven. Zo vinden we Michiel ergens op een dak,
zien we de Reie terug bovenkomen, horen we het verhaal van de
wonderbare korenaren, groeten we Leonard, vernemen we waarom
men vroeger links van de weg reed, zien we het oudste Brugse huis,
stellen we vast hoe hoog en lang de verdwenen Sint-Donaaskathedraal
was, horen we het juiste verhaal van Maria met de inktpot,... En dit
alles op een verteerbaar-korte afstand. Want Brugge is ontzaglijk rijk.
We verzamelen op de markt aan het Historium om 14.15u.
Deelname € 3 ter plaatse te betalen. Inschrijven voor 5 juni bij Hugo
Jonckheere, 050 38 37 48.

DAGUITSTAP NAAR PARIJS
MET BUS
Zaterdag 13 september | 6.30u
We vertrekken aan de randparking in Steenbrugge. We bezoeken La
Defense, maken een rondrit langs Arc De Triomphe, Palais de Chaillot,
Eifeltoren, Ecole Militaire, Musee Rodin, Boulevard Saint Germain,
Musee de Cluny, Palais de Justice, Cathedrale Notre Dame. Na het
middagmaal maken we een wandeling door Parijs en worden terug
opgepikt door de bus aan Centre Pompidou, via Rue Rivoli, Palais de
Louvre, Place Vendome, Place de la Concorde, Champs Elysees terug
naar Brugge. Omstreeks 22.30u terug thuis.
Inbegrepen bus, gids, fooi 2 chauffeurs, 3 gangen middagmaal met
wijn en koffie. Inschrijven bij Rosette Verlinde – Van Zeveren op gosagewestbrugge@base.be of 050 35 75 75 en door storting van € 58 op
rekening BE22 0015 1427 1747 op naam van GOSA Gewest Brugge
voor 20 augustus 2014.
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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

27/02/2014 - 19/06/2014

KOKEN VOOR MANNEN

Sint-Kruis

19/03/2014 - 12/11/2014

Koken volgens de seizoenen

Sint-Michiels

26/03/2014 - 25/06/2014

Badminton

Snellegem

01/05/2014 - 25/09/2014

Ontspannings yoga

Assebroek

01/05/2014 - 25/09/2014

Tai chi chuan

Assebroek

03/05/2014

Garageverkoop

Zedelgem

03/05/2014

Muziekwandeling door Brugge

Varsenare

13/05/2014

Havenbezoek Zeebrugge met bus

GOSA

14/05/2014

Sylvia Van Den Heede vertelt

Koolkerke

14/05/2014

Speeldag in het park

Gewest

15/05/2014

Echtscheiding en kinderen

Oostkamp

15/05/2014

Informatie over het openbaar vervoer

Loppem

18/05/2014

Wandelen in het kasteelpark Gruuthuuse Oostkamp

Sint-Michiels

20/05/2014

Verstandig zonnen en belang van huidbescherming

Assebroek

20/05/2014

Maak een fotoalbum met je eigen foto's

Sint-Andries

22/05/2014

Kleurenanalyse

Sint-Andries

22/05/2014

Onze kinderen veilig online

Brugge

23/05/2014

Single Parent activity

Brugge

27/05/2014

De hervorming van het onderwijs

Sint-Andries

04/06/2014

Eerste hulp op zomervakantie

Oostkamp

08/06/2014

Vaderdag op pinksteren

Loppem

10/06/2014

Bezoek aan het Baliehof in Zerkegem

Sint-Michiels

12/06/2014

Erfgoedwandeling door Brugge

GOSA

13/06/2014

Derde whiskybijeenkomst

Loppem

20/06/2014

Geleide wandeling "Kop of munt"

Snellegem

01/07/2014 - 31/08/2014

Schatten van Vlieg

Oostkamp

21/08/2014

Fietstocht met thema WO 1

Snellegem

28/08/2014

Orgelconcert

Oostkamp

30/08/2014

Lijstenverkoop tweedehands beurs

Oostkamp

13/09/2014

Daguitstap naar Parijs met bus.

GOSA

01/10/2014

Onze kinderen veilig online

Moerkerke - Damme

08/10/2014

Cyberpesten... pesten in een modern jasje

Moerkerke - Damme

12/10/2014

Tweedehandsbeurs

Sijsele

12/10/2014

Gezinsuitstap Tour Battlefield Wereldoorlog I

Sint-Andries

Alle activiteiten én meer vind je op www.gezinsbondgewestbrugge.be
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SINGLE PARENT ACTIVITY
Vrijdag 23 mei 2014 | 20 uur
& donderdag 29 mei | 14 uur
Ben je alleenstaande ouder (male/female) en wil je er eens op uit, samen met andere single-parents en
kids? Kom dan luisteren en brainstormen over dit onderwerp. We komen in een pré-fase graag met jullie
samen om ideeën uit te wisselen over hoe zo’n activiteiten-aanbod er uit zou kunnen zien, zodat wij daarna
een concreet activiteiten-aanbod kunnen realiseren. Jouw aanwezigheid en inbreng is in deze pré-fase
belangrijk! Want hoe méér aanwezigen/geïnteresseerden, hoe méér kans dat een activiteitenkalender er ook
effectief komt! Geef ons graag een seintje, om je aanwezigheid op één van onderstaande momenten te
bevestigen:
• Vrijdag 23 mei 2014 om 20u in café Du Gaz, Scheepsdalelaan 48 te Kristus Koning
• Donderdag 29 mei 2014 om 14u in Het Oud Gemeentehuis, Oude dorpsweg 90 te Varsenare (kids zijn hier
welkom, speeltuin en animatie aanwezig).
Je kan je gegevens doormailen aan annemarie.van.meulebroeck@gezinsbond.be.

NIEUWE HANDELAARS
Steeds 5% korting met de lidkaart waarmee je spaart!

BIKE WORLD BRUGGE
Baron Ruzettelaan 415 | 8310 Assebroek | 050/38 54 89
bikeworld@telenet.be | www.bike-world.be
Fietsen - Bakfietsen - Elektrische fietsen
en benodigdheden: telkens 5% korting
Fietsherstellingen geen korting

Hippe schoenen

PASSO
Stationsstraat 9 | 8020 Oostkamp | 050/35 33 30
info@passo-oostkamp.be
De beste merken voor een eerlijke prijs!
Kinder-jeugdschoenen van maat 16 tot 40-41
Open: ma, woe, don, vrijd, zat: van 10u - 12u & 14u – 18u
Zondag open van 10u - 12u | Dinsdag en feestdagen gesloten

BOHEMIAN CHILD
Parkstraat 19 | 8730 Beernem | 050/54 53 43
hello@bohemian-child.be | www.bohemian-child.be
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Openingsuren: Maandag – zaterdag 10-12 | 12-14h

%
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Bohemian Child staat voor verbeelding, verbluffende creaties, kleur, vorm, goed ontwerp,
print enpatronen, superzachte stoffen, avontuur, het starten van nieuwe tradities,
spel en verbeelding.

G

Voor kinderen en jonge tieners die een identiteit zoeken in kledij, accessoires en geschenkartikelen
dat hun persoonlijke stijl reflecteert en energie geeft aan de passies in hun leven.
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

NIEUWS
VAN DE
AFDELINGEN
AFDELING
ASSEBROEK
ONTSPANNINGS YOGA
• donderdag 1 mei tot 25 september | 18.30 u •
Op donderdag 4 september start een nieuwe
reeks yogalessen voor beginners. Deze kennismakingslessen gaan door op 4 september,
11 september, 18 september en 25 september
2014. De lessen beginnen om 18.30 uur tot
19.45 uur. Voor de gevorderden start een
nieuwe reeks op donderdag 4 september 2014
vanaf 20.00 uur tot 21.15 uur. Deze lessen
gaan door in het P.C. Sparrenhof (zij-ingang)
Dries in Assebroek. Iedereen is welkom.
Inlichtingen en inschrijvingen bij Mevr.
Verhaeghe Karin, 050 37 46 17.

TAI CHI CHUAN
• donderdag 1 mei tot 25 september •
Tai Chi Chuan is een uitermate geschikte
methode om soepelheid, stabiliteit en gevoeligheid te oefenen. De oefeningen zijn langzaam, niet hart- of longbelastend, zorgen
voor alertheid bij de beoefenaar, kalmeren
de geest en versterken het lichaam. Allemaal
zaken die we in onze huidige samenleving
broodnodig hebben en die onze levenskwaliteit opmerkelijk verhogen. Lesgever
Luc Desmet. Elke donderdagavond is er Tai
Chi in OC Rustenhove, Wantestraat 151,
Assebroek. Belangstelling?
Info bij Georges Verlinde 050 35 75 75 of
georges.verlinde@base.be

VERSTANDIG ZONNEN
EN BELANG VAN
HUIDBESCHERMING
• dinsdag 20 mei | 20u •
Zonder zonlicht is leven op aarde niet mogelijk.
Maar in zonlicht zit uv-straling en te weinig
of teveel uv kan schadelijk zijn. Tijdens de
voordracht worden de verschillende huidtypes
besproken en krijgen we heel wat richtlijnen
om verstandig met zonnen om te gaan. We
moeten genieten van de zon maar vooral ook
aan onze huid denken. Deze voordracht
wordt gegeven door Ann Stubbe, zonneconsulente, verpleegkundige en docente bij
Syntra West. Deze voordracht gaat door in het
Sparrenhof (zijingang) Dries te Assebroek.
Bijdrage € 3. Info bij Georges Verlinde
050 35 75 75 of georges.verlinde@base.be

AFDELING
BRUGGE

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 17.00 en 19.00 uur
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.

SPEELDAG IN HET PARK
• woensdag 14 mei | 14u tot 17u •
Het Astridpark in Brugge zal opnieuw omgetoverd worden tot een heus speelpark met
allerlei randanimatie, doe-activiteiten en
gratis gadgets. Dit jaar voorzien we ook leuke
activiteiten voor de allerkleinsten (0-3 jaar).
Doorlopend optreden van de ‘Knappe koppen’muziekband. Een organisatie van de
opvoedingswinkel i.s.m. de Gezinsbond.
info@opvoedingswinkelbrugge.be

ONZE KINDEREN
VEILIG ONLINE
• donderdag 22 mei | 19.30u •
Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd aan
computer of tablet. Ouders zijn daarom het
best goed op de hoogte hoe dat veilig kan.
Tijdens deze vormingsavond kan je zelf zien
hoe kinderen, jongeren en zelfs kleuters
omgaan met internet. Wat vinden ze zo fantastisch aan surfen, gamen, chatten en netwerken? Op een eenvoudige manier komen
een aantal technische aspecten aan bod.
Daarnaast gaat de aandacht vooral naar
opvoedingstips. Je leert ook hoe je een chat
of een profiel veilig instelt. Er zijn filmpjes
over situaties thuis, bv. over het bezoek aan
ongeschikte sites, over het doorgeven van
persoonlijke informatie of over het delen van
een foto via internet. Deze info-avond wordt
gebracht met een multimediapresentatie. De
inhoud vind je terug op www.veiligonline.be.
Een organisatie van Basisschool Sint-Jozef,
Child Focus i.s.m. de Gezinsbond. De ingang
van de school is Giststraat 2, 8000 Brugge.

BONDSKLAPPER

AFDELING
LOPPEM
DANSREEKSEN

SINGLE PARENT ACTIVITY
• vrijdag 23 mei | 20u •
• donderdag 29 mei | 14u •
Ben je alleenstaande ouder (male/female)
en wil je er eens op uit, samen met andere
single-parents en kids? Kom dan luisteren
en brainstormen over dit onderwerp. We
komen in een pré-fase graag met jullie samen
om ideeën uit te wisselen over hoe zo’n
activiteiten-aanbod er uit zou kunnen zien,
zodat wij daarna een concreet activiteitenaanbod kunnen realiseren. Jouw aanwezigheid
en inbreng is in deze pré-fase belangrijk!
Want hoe méér aanwezigen/geïnteresseerden,
hoe méér kans dat een activiteitenkalender
er ook effectief komt! Geef ons graag een
seintje, om je aanwezigheid op één van
onderstaande momenten te bevestigen:
• Vrijdag 23 mei 2014 om 20u in café Du
Gaz, Scheepsdalelaan 48 te Kristus Koning
• Donderdag 29 mei 2014 om 14u in Het
Oud Gemeentehuis, Oude dorpsweg 90 te
Varsenare (kids zijn hier welkom, speeltuin
en animatie aanwezig).
Je kan je gegevens doormailen aan
annemarie.van.meulebroeck@gezinsbond.be.

KINDEROPPASDIENST
Leden van Gezinsbond Brugge en kandidaat
kinderoppassers, registreer jullie via
www.kinderoppasdienst.be! Alle info bij
Nathalie Delcampe, 0497/23 40 01.

AFDELING
KOOLKERKE
SYLVIA VAN DEN HEEDE
VERTELT
• woensdag 14 mei | 14u tot 15.30u •
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.

• vrijdag 10 januari tot maandag 30 juni •
Dansreeksen voor de maanden september tot
december: leden betalen € 30 p.p.; niet-leden
€ 45 p.p. 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., niet-leden
€ 105 p.p.

KLEUTERTURNEN
• zaterdag 11 januari tot maandag 30 juni •
Kleuterturnen voor de maanden september
tot december: leden betalen € 30 p.p.; nietleden € 45 p.p. 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.

AEROBIC
• maandag 13 januari tot maandag 30 juni •
Aerobic voor de maanden september tot
december: leden betalen € 30 p.p.; niet-leden
€ 45 p.p. 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., niet-leden
€ 105 p.p.

INFORMATIE OVER
HET OPENBAAR VERVOER
• donderdag 15 mei | 14u •
De infosessie over het openbaar vervoer voor
ouderen gaat door in het parochiaal centrum,
Ieperweg 2. Het is een organisatie van de
dienst Welzijn van de gemeente Zedelgem.
De Grootouders- en Senioractie van de afdeling
Loppem neemt deel aan de activiteit. De
voordracht is aangepast voor ouderen en
gegeven door ouderen. Men krijgt er handige
tips over het nieuwe 65-plus abonnement
met de MOBIB-kaart, de nieuwe NMBS-automaten, reservatie belbus, routeplanners en de
beste tarieven en voordelen voor senioren.

DERDE WHISKYBIJEENKOMST
• vrijdag 13 juni •
De karakteristieke kwaliteit en kenmerkende
smaak van whisky is afhankelijk van veel
factoren zoals klimaat, water en de eigenheid van de turf zodat iedereen er wel zijn
gading in kan terugvinden. Laat u door een
Loppemse kenner meenemen in deze boeiende wereld van whisky's en proef zes zorgvuldig geselecteerde malt whisky's... De avond
wordt opnieuw verzorgd door bestuurslid
Wim Allemeersch. Deelname leden € 10,
niet-leden € 15.

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 onze 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?
VADERDAG OP PINKSTEREN
• zondag 8 juni •
Op 8 juni organiseert de afdeling een korte
wandeling, gevolgd door een aperitiefmoment
ter gelegenheid van vaderdag. Info Ingrid
Willaert, Heidelbergstraat 60, 050 82 54 94.

OPMAAK JAARPROGRAMMA
Op zaterdag 10 mei komt het bestuur van de
afdeling Loppem samen in voorbereiding van
het werkjaar 2014-2015. Suggesties van de
leden om het jaarprogramma samen te stellen,
zijn altijd welkom. U kan contact opnemen
met de voorzitter Johan Matthys.

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 zijn op zoek naar nieuwe medewerkers in
ons afdelingsbestuur. Zin om mee te bouwen
aan onze activiteiten en de werking van de
Gezinsbond, dan ben je welkom in ons bestuur.
Voor meer info kan je terecht via gezinsbond.
oedelem.oostveld@gmail.com, bij Martin Bral,
050 79 01 77 of bij één van de bestuursleden.
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AFDELING
MOERKERKE
-DAMME
ONZE KINDEREN
VEILIG ONLINE
• woensdag 1 oktober | 20u •
Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd
voor het computerscherm om te gamen, te
chatten … Maar het internet is niet altijd een
veilige plaats. Via een multimediapresentatie
laten we “visueel” zien hoe kinderen en
jongeren omgaan met internet. We maken je
wegwijs in een aantal technische aspecten
en leren hoe een betere beveiliging mogelijk
is. Hoe kunnen we kinderen begeleiden bij
het chatten, mailen en surfen? Bespreking
van concrete situaties en tal van opvoedingstips maken duidelijk hoe dat kan. Deze
vormingsavond is mogelijk dankzij de samenwerking van de Gezinsbond met de Vrije
Basisschool Moerkerke en gaat door in Zaal
De Wissel van de Vrije Basisschool, Hoornstraat 90, Den Hoorn. Inkom gratis.
Inschrijven ten laatste de vrijdag vooraf bij
André Verhelst, 050 50 12 55 of
andre.verhelst-bulcke@telenet.be

AFDELING
OOSTKAMP

gezinsbond.oostkamp@gmail.com
CYBERPESTEN...
PESTEN IN EEN
MODERN JASJE
• woensdag 8 oktober | 20u •
Onze communicatiemogelijkheden zijn de
laatste jaren fel toegenomen. Naast het
babbelen hebben we nu het chatten, naast
het schrijven, het e-mailen en naast het
pesten staat nu het cyberpesten. Ouders
maken zich vaak zorgen over cyberpesten.
Komt het vaak voor en welke vormen kan
het aannemen? Hoe gaan cyberpestkoppen
te werk? Maar vooral hoe kunnen we de
kinderen helpen om het te voorkomen? Wat
moet ik doen als mijn kind belaagd wordt?
En wat als hij zelf een pestkop is? Deze
vorming is gericht op de praktijk en biedt
veel voorbeelden en filmpjes. Deze vormingsavond is mogelijk dankzij de samenwerking
van de Gezinsbond met de Vrije Basisschool
Moerkerke en gaat door in Zaal De Wissel
van de Vrije Basisschool, Hoornstraat 90,
Den Hoorn. Inkom gratis. Inschrijven ten
laatste de vrijdag vooraf bij André Verhelst
050 50 12 55 of andre.verhelst-bulcke@
telenet.be

ECHTSCHEIDING
EN KINDEREN
• donderdag 15 mei | 20u •
Impact van de echtscheiding op kinderen.
Wat kunnen ouders, grootouders, leerkrachten,
... voor kinderen betekenen. Hoe kunnen zij
kinderen het best begeleiden en ondersteunen. Een voordracht i.s.m. de Opvoedingswinkel. Gaat door in de bovenzaal van de
Valkaart.
Info: Ludo De Kimpe, 050 82 38 63 of
ludo.dekimpe@telenet.be

EERSTE HULP
OP ZOMERVAKANTIE
• woensdag 4 juni | 20u •
Nuttige info en tips bij het begin van de
zomervakantie. Een voordracht door een lesgever van het Rode Kruis. Gaat door in de
Valkaart. Warm aanbevolen! Leden betalen
€ 4; niet-leden € 5. Info bij Ludo De Kimpe,
050 82 38 63 of ludo.dekimpe@telenet.be

SCHATTEN VAN VLIEG
• dinsdag 1 juli tot zondag 31 augustus •
Tijdens de grote vakantie is er een schatkist
verstopt in de bibliotheek. Kinderen en
gezinnen kunnen spelenderwijs op zoek gaan
naar de schat via een aantal tips. Info bij de
bibliotheek.

ORGELCONCERT
• donderdag 28 augustus | 20.30u •
Ook dit jaar is de Gezinsbond medesponsor
van een van de wekelijkse orgelconcerten in
augustus. Die donderdagavond treedt David
Van Bouwel (orgel) op met het ensemble
B'Rock in de St.-Pieterskerk van Oostkamp.
Voor de leden van de Gezinsbond is de
inkom gratis. Na het concert wordt een
glaasje aangeboden door het Gemeentebestuur van Oostkamp. Info: Ludo De Kimpe,
050 82 38 63.

LIJSTENVERKOOP
TWEEDEHANDSBEURS
• zaterdag 30 augustus | 9u •
Lijstenverkoop in de Wieke tussen 9u en
10.30u voor de tweedehandsbeurs van 21
september 2014. Info bij Cécile Van Deynse,
050 82 55 80 of cecile.vandeynse@telenet.be

GESLAAGDE EHBO-VORMING
VOOR KINDEROPPASSERS
Op zaterdag 22 maart 2014 organiseerde de
Gezinsbond, afdeling Oostkamp een EHBOvorming voor de kinderoppassers in de
afdeling. Er kwamen heel wat interessante
thema’s aan bod waaronder ‘het verzorgen
van (kleine) wonden’, ‘reanimatie bij baby’s
en kinderen’, ‘evacuatie van een slachtoffer’,… Er was ook ruimte voor praktijkgerichte oefeningen. De aanwezige babysitters
hebben heel wat nuttige informatie meegekregen voor toekomstige oppasbeurten.

AFDELING
SIJSELE

AFDELING
SINT-ANDRIES

TWEEDEHANDSBEURS

MAAK EEN FOTOALBUM
MET JE EIGEN FOTO'S

• zondag 12 oktober | 9u - 12u •
Voor de verkoop van kledij (0-16jaar), speelgoed, fietsen, boeken, baby- en kinderuitzet
kan je terecht in de Cultuurfabriek, Stationsstraat 22 te Sijsele. Wens je deel te nemen
aan de verkoop, dan kan je je inschrijven op
donderdag 11 september 2014 van 9 tot 14
uur. Dit kan bij Van Moeffaert Isabel,
Kloosterstraat 39, 8340 Sijsele, 0486 51 83 40.
Deelnameprijs is € 3. Voor verdere inlichtingen
kan je altijd terecht op nummer 0486 51 83
40. Iedereen is welkom!

VORMINGSAVONDEN
Leden die meer wensen te weten over sociale
media en cyberpesten kunnen terecht op twee
vormingsavonden die de afdeling MoerkerkeDamme organiseert. Deze gaan door op 1 en
8 oktober 2014, in zaal ‘De Wissel’, Hoornstraat 9, Den Hoorn en starten telkens om 20u.
Zeker de moeite waard!

LATER BEGINT NU
• donderdag 25 september 2014 | 14.30u •
Voordracht door Prof. Dr. Manu Keirse in de
Cutuurfabriek te Sijsele. Hoe kan ik zelf
beslissen op welke manier ik de laatste fase
van mijn leven vorm wil geven? Wat zijn de
mogelijkheden op het vlak van wilsverklaring, palliatieve zorg en euthanasie?
Patiënten en hun omgeving blijven vaak met
een pak vragen. Velen zijn op zoek naar duidelijke informatie. Hoe kan ik mij het beste
voorbereiden? Hoe stel ik een wilsverklaring
op en moet ik dit laten registreren? Hoe
weet ik zeker dat mijn wil wordt gerespecteerd? Wat als ik niet meer in staat ben zelf
te beslissen, wie duid ik dan aan als vertrouwenspersoon? Gelegenheid tot het stellen
van vragen. Hou de datum vrij. Meer informatie in de volgende Bondsklapper.

NIEUW!
NMBS-pass met korting op de spaarkaart
Naast Go-pass en Rail-pass ook Key-card: € 20
voor 10 korte ritten, vb. vanuit Brugge naar:
Oostkamp/Zedelgem/Knokke/Lissewege/Heist
/Duinbergen/Zwankendamme/Zeebrugge/
Blankenberge/Beernem/Maria-Aalter/Torhout.
Doelgroep: iedereen. Te koop bij Magda Keirse
050 35 96 66

gezinsbondsintandries
@telenet.be

• dinsdag 20 mei | 19u tot 22u •
Heb je ook al vastgesteld dat je met de komst
van de digitale fotografie veel opnames hebt
maar geen albums meer maakt? Nochtans zijn
er heel wat mogelijkheden om schitterende
albums te maken. Er zijn websites waar je mee
aan de slag kunt maar de mogelijkheden zijn zo
uitgebreid dat je door het bos de bomen niet
meer ziet. Het wordt een boeiende avond vol
praktische tips en trics om je fotosouvenirs op
een persoonlijke manier te verwerken. Deze
avond wordt geleid door fotograaf Chris Cardinael
en gaat door in POC Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat 2 (naast de kerk). Deelname in de
kosten € 2. Inschrijven via gezinsbondsintandries@telenet.be of 050 39.31.01 (na 20 uur)

KLEURENANALYSE
• donderdag 22 mei | 20u •
Je hebt het ongetwijfeld al eens meegemaakt:
in de etalage op de paspop ziet een outfit er
geweldig uit en als je uit het pashokje komt en
in de spiegel kijkt, lijkt diezelfde outfit nergens
op. Eénzelfde kledingstuk heeft namelijk niet
bij iedereen hetzelfde effect en dit heeft niets
te maken met je figuur, wel met jouw kleurentype. Tijdens een kleurenanalyse ontdek je
welke kleuren je schoonheid naar voor brengen.
Zo krijg je meer zelfvertrouwen en een sterkere
uitstraling. We maken voor elke ingeschrevene
een korte kleurenanalyse, onder leiding van
Ria Akset. Huize Wellecome, Koude Keukenstraat 8. Inschrijven vanaf 7 mei 2014 bij Anne
Van Acker, 050 72 02 53 (na 18u). Er zijn maximaal 12 deelnemers, snel inschrijven is dus de
boodschap! Deelname in de kosten is € 8 p.p.

DE HERVORMING IN HET
HOGER ONDERWIJS,
IK SNAP ER (N)IETS VAN
• dinsdag 27 mei | 19.30u •
Die hervorming is al een tiental jaren doorgevoerd, maar blijft toch een moeilijk gegeven.
Hoe zit die structuur in elkaar? Hoe zit het met
de studiepunten in het studieprogramma, in het
leerkrediet en in de studiebeurs? Wat als zoon
of dochter wil veranderen van studierichting?
Je bent welkom in het POC, waar alles eenvoudig
uitgelegd wordt. Je krijgt de powerpointpresentatie mee naar huis. De avond is gratis, maar
graag vooraf inschrijven via rik.vandewiele@
scarlet.be. Welkom in het POC Sint-Willibrord,
K.K. Theodoorstraat 2 (naast de kerk).

DATA OM VRIJ TE HOUDEN!
• 16 november 2014 voor het ontbijt
• 23 november 2014 waarop de kleinsten
kunnen meevaren met de Sint.
Verder voor iedereen een deugddoende en
herbronnende vakantie.

BONDSKLAPPER

GEZINSUITSTAP
TOUR BATTLEFIELD WO I
• zondag 12 oktober •
Geleid bezoek per bus aan Ieper/Diksmuide, voor
klein en groot, met gids. Noteer alvast in je
agenda. Meer info in de volgende Bondsklapper.

AFDELING
SINT-KRUIS

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond8310@gmail.com
ZOMERSE FIETSTOCHTEN
• vanaf 7 juni •
De zomerse fietstochten gaan terug van start
op vrijdagavond 7 juni 2014. We starten om
19 u vanop de parking achter de kerk van
Sint-Kruis, Boogschutterslaan, 8310 Sint-Kruis.
Wij willen de regelmaat er in houden en fietsen
op 7, 14, 21 & 28 juni; 4, 11, 18, & 25 juli;
1 & 8 augustus 2014. Deze fietstochten zijn
een samenwerking met het Davidsfonds en
Pasar. En zijn gedekt door een groepsverzekering bij BLOSO.

KINDEROPPASDIENST
SINT-KRUIS
Een avondje uit? Een babysit nodig? Dan
kan je met jouw vraag terecht bij onze verantwoordelijke Vanessa Van de Putte.
Vanessa is steeds telefonisch bereikbaar op
0496 29 19 31 van 18u tot 19.30u, alle
dagen met uitzondering van de zondag.
Vanaf nu kan je ook rechtstreeks jouw aanvraag online invullen op www.kinderoppasdienst.be. Onze afdeling vind je terug onder
‘Kinderoppasdienst Sint-Kruis’. Registreren
gaat gemakkelijk door de stappen te volgen.
Ook als oppasser kan je je online registreren.
Noot: Gelieve de aanvragen voor een oppas
bij voorkeur 3 dagen op voorhand in te dienen.
Aanvragen op de dag zelf worden niet meer
verwerkt.
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AFDELING
SINT-MICHIELS
KOKEN
VOLGENS DE SEIZOENEN
• woensdag 19 maart
tot woensdag 12 november
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, ten laatste tegen 2 maart 2014.
Stort op rekening BE43 0680 7137 0001 van
de Gezinsbond Sint-Michiels. Meer info ook
via het mailadres. Maximum 20 deelnemers
toegelaten! Daarna staat de keuken vol.

WANDELEN IN HET
KASTEELPARK GRUUTHUUSE
OOSTKAMP
• zondag 18 mei | 13.45u •
Kasteel Gruuthuse heeft een middeleeuws
‘bewogen verleden’ en was in de 15de eeuw
het buitengoed van Lodewijk van Gruuthuse.
Het huidige gebouw in neo-Vlaamse stijl
dateert uit 1890, is een ontwerp van bouwmeester René Buyck, die ook de plannen van
het Oostkampse gemeentehuis tekende.
Het was Graaf Charles d’Ursel die het huidige
kasteel liet bouwen en het park liet heraanleggen, volgens de plannen van tuinarchitect
Duchesne. Wandel mee en profiteer van ons
aanbod want het park is alleen toegankelijk
voor groepen met gids! Het kasteel zelf is
niet te bezichtigen! Aangepast schoeisel is
aangeraden. Auto parkeren langs de Stationsstraat of in de dreef tegenover de toegangspoort. Verzamelen om 13.45u aan de toegangspoort langs de Stationsstraat te
Oostkamp. Deelname in de kosten bedraagt
€ 2p/p. en graag vooraf inschrijven op
gezinsbondsintmichiels@gmail.com vóór 12
mei 2014.

BEZOEK AAN HET BALIEHOF
IN ZERKEGEM

HOU DEZE DATA
ALVAST VRIJ!

• dinsdag 10 juni | 13.15u •
Deze landelijke hoeve heeft ruim 75 koeien
waarvan de melk voor een groot deel wordt
verwerkt tot verse hoeveproducten, desserts
en ook veel lekkere boerenkazen. We
verzamelen voor dit bezoek om 13.15u aan
de Veemarkt te Sint-Michiels en vertrekken
om 13.30u.
Deelname in de kosten bedraagt € 7 p.p.
Wie geen vervoer heeft, kan dit melden bij
de inschrijving. We proberen iedereen een
plaats te geven in een auto. Inschrijven kan
tot 1 juni op gezinsbondsintmichiels@
gmail.com of bij Willy Cornand 050 38 05 83.
Lekker aanbevolen!

• Zondag 12 oktober 2014: feestelijk ontbijten.
• Maandag 17 november 2014 - wat je altijd
had willen weten over olijfolie en soorten
azijn.
Lees de Bondsklapper van augustus voor alle
verdere info, kijk op http://www.gezinsbond.be/sintmichiels of abonneer je op de
nieuwsbrief van Sint-Michiels.

AFHALEN BONNENBOEKEN
Gezinnen die hun bonnenboek voor 2014 nog
niet afgehaald hebben, kunnen dit nog steeds
doen. Afhalen kan vanaf 1 mei 2014 alleen
nog bij M. Lema, Wittemolenstraat 41, na een
telefoontje op 050 38 18 45. Mits wat opletten
bij de aankopen van schoenen, kledij en zo
meer, heb je in een mum van tijd, je lidgeld
terug! Hou dus de bonnenboek in je handtas.

AANKOOP TELEFOONKAARTEN EN PASSEN
De dienst in Sint-Michiels is gesloten van 22
mei tot en met 26 juni 2014. Voor aankopen
kan u zich wenden bij de verantwoordelijken
van de buurafdelingen of bij Mevr. TangheWyseure, Karel de Stoutelaan 84 te Brugge.
Deze dienst is open van maandag tot vrijdag
telkens van 10.00 tot 12.00 uur.

KINDEROPPASDIENST
De Kinderoppasdienst met een nieuwe verantwoordelijke en in een nieuw kleedje.
Mevr. Veronique Decraemer, Kloppersweg 16
te Sint-Michiels, zal de dienst coördineren via
een nieuwe manier van werken. Vanaf nu
kunnen ouders zich registreren op www.kinderoppasdienst.be en een aanvraag plaatsen.
Ook de oppassers registreren zich op deze
website. Van zodra er een aanvraag binnenkomt, krijgen alle oppassers een mail en wie
als eerste aanvaardt, krijgt de opdracht. De
gezinnen die met vaste oppasjes werken,
kunnen dit nog steeds doen. Ze kunnen dit
aangeven en dan krijgen enkel die oppassers
een mail. Als de oppasbeurt in orde is, krijgen
zowel het gezin als de oppas een bevestigingsmail. Het is ook belangrijk dat je als gezin
blijft werken met de verzekeringsboekjes, zo
ben je in orde met de verzekering! Deze
boekjes kan je aankopen bij Veronique via
het ongewijzigde nummer 0471 11 37 14.
Ze kosten € 7,50 per boekje. Registreer je
dus snel op www.kinderoppasdienst.be
Het bestuur dankt Nancy voor haar jarenlange
inzet voor de afdeling Sint-Michiels!

WIJZIGING LEDENDIENST
Vanaf 1 juli 2014 zal de Ledendienst waargenomen worden door Roos Logghe, Ter
Beke 10 te Sint-Michiels, 050 38 94 07. Zij is
tevens ook penningmeester van de afdeling.
Het bestuur dankt M. Lema voor de jarenlange
inzet in onze afdeling.
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YOGA
• maandag 6 januari tot vrijdag 13 juni •
Na de kerst- en nieuwjaarsdrukte starten we
in 2014 opnieuw met 2 reeksen, nl vanaf
januari t.e.m juni en dit telkens op maandag
van 20.15 uur tot 21.15 uur en op vrijdag
van 17.30 uur tot 18.30 uur. Ook niet -leden
zijn welkom. Inlichtingen bij Martens
Martine, 050 81 20 99 of marte@telenet.be

BADMINTON
• woensdag 26 maart tot 25 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, Belgisch kampioen B-klasse)
• Leden jonger dan 18 j: € 31 & leden ouder
dan 18 j € 33.
• Niet-leden jonger dan 18 j: € 36 & niet-leden
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.

GELEIDE WANDELING
"KOP OF MUNT"
• vrijdag 20 juni | 19u •
De jaarlijkse geleide wandeling in samenwerking met KWB - Jabbeke - Snellegem Stalhille - Zerkegem gaat dit jaar door op 20
juni 2014 om 19.00 uur. Onze gids wacht ons
op aan de oude toegangspoort van de vroegere
gevangenis "Het Pandereitje".
Inschrijven bij de start van de wandeling.
Het inschrijvingsgeld is nog niet bepaald.
Contactpersoon Honoré Vandecasteele 0473
68 40 90 of honore@euphonynet.be

FIETSTOCHT
MET THEMA WO 1
• donderdag 21 augustus •
Een eerste fietstocht met als thema WO1
gaat door op 21 augustus 2014. Op deze
tocht speuren wij naar het oorlogsverleden
op de deelgemeente Varsenare. Startplaats
en uur zijn net als het inschrijvingsbedrag
nog te bepalen. Info: Honoré Vandecasteele
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
MUZIEKWANDELING
DOOR BRUGGE
• zaterdag 3 mei | 14.30u •
Er zit muziek in de wandeling over speellieden, koorknapen en straatzangers. We
nodigen u uit om duizend jaar Brugs muziekleven wandelend en luisterend te verkennen.
En onderweg hoort u ook de ‘petites histoires’
en verhalen die alleen van oor tot oor gaan.
De wandeling duurt een tweetal uren en
start om 14.30 uur bij In en Uit, Concertgebouw Brugge. Deelname € 4 ter plaatse
te betalen maar inschrijven op voorhand
noodzakelijk bij Dirk Rommel, 050 38 65 59
of dirk.rommel@telenet.be want aantal
deelnemers is beperkt tot 25.

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.
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AFDELING
SNELLEGEM

BONDSKLAPPER

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com
AFHALEN BONNENBOEK
Bedankt aan alle gezinnen die hun bonnenboek afhaalden op het ontbijt of het afhaalmoment. Het was leuk jullie allemaal
persoonlijk te kunnen ontvangen.
Leden die dat nog niet deden, kunnen vanaf
nu hun bonnenboek afhalen op volgende
adressen:
• Sabine Deschacht, Sint-Laurentiusstraat 2,
050/201096 na 18u
• Nathalie Marteel, 't Groenhof 34,
050/241897 na 18u
• Karin Desloovere, Fazantenlaan 40,
050/208460
• Hilde Deklerck, Berkenhagestraat 66,
050/240397
• Ann Pattyn, Remi Claeysstraat 116,
050/240995
• Ronny Meulemeester, Brugsestraaat 178,
0474/104315 na 18u
Best vooraf bellen zodat je geen verloren
moeite doet. Wij verwelkomen jullie graag
bij een volgende activiteit.
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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.

VLISSEGEM-DORP
Tijdens Vlissegem Kermis 2014
Zaterdag 14 juni 2014
Doorlopend Kermisattracties van 10u-18u op
de feestweide : “Beestig goed”- i.s.m.
Neerhofdieren en Gezinsbond Vlissegem
met o.a. schapen- en geitenrassen, spindemonstraties, kleinveedieren, jongdierendag
voor cavia’s, kleinste kippenras ter wereld
(Serama Club), hoeveproducten, VOC vogelopvang Oostende, Amerikaanse minipaardjes,
Greyhounds in nood, Blauw Kruis van de
kust, kindergrime, tekenwedstrijd, Alfons
Strateman animatie, beslaan van paarden,
schapendrijven, ‘The Flying Falcons’ – roofvogeldemonstratie, dressuur en show
‘Westernmanège The Golden Quarter’,
hondendemonstratie Kynologische Vereniging
De Haan,…

OORLOG EN TRAUMA
Gent | Nog tot 30/06/2014
Oorlog en Trauma is een dubbeltentoonstelling
die tegelijkertijd in Ieper én in Gent plaats
vindt. De locaties zijn direct verbonden met
‘oorlog’ en ‘trauma’, het zijn beide ‘lieux de
mémoire’: één op de plaats van de oorlog en
het front en één op de plaats waar de psychiatrie en het psychische lijden in ons land
voor het eerst ‘erkend’ werden.
Deze dubbeltentoonstelling vraagt duidelijk
dat de aandacht bij de herdenking van de
Eerste Wereldoorlog, ook 100 jaar later, vooral uitgaat naar het lot van de mensen.
Oorlog en Trauma loopt nog t.e.m. 30 juni
2014 in Museum Dr. Guislain in Gent. Info
en openingsuren: www.museumdrguislain.be.
Ledenvoordeel: Leden van de Gezinsbond
betalen op vertoon van hun lidkaart 6 euro
i.p.v. 8 euro, - 26 jarigen betalen nog tot eind
2013,1 euro vanaf 2014 voor -21 jaar blijft 1
euro, voor 22 – 26 jaar, 3 euro en -12 jarigen
kunnen gratis naar de tentoonstelling.

KICKS VOOR COOLE KIDS
EN KRIEBELS
VOOR DE KLEINTJES

STORMS
Blankenberge
De Gezinsbond gaat een nieuwe, 'stormachtige'
samenwerking aan. Vanaf nu krijg je als lid
spaarkorting op Storms Expo, een permanente
expo over stormen op de pier in Blankenberge.
Waar beter dan aan zee, kun je je laten
onderdompelen in de wereld van tornado's,
orkanen en overstromingen. Van het ontstaan
tot de gevolgen, Storms Expo vertelt het
verhaal achter de storm. Beleef de kracht
van de natuur aan de hand van indrukwekkende simulaties, speciale effecten en
projecties. Trotseer een orkaan in de nieuwe
'Hurricane Simulator' en leer alles over het
klimaat met de interactieve klimaatkaart.
Ontdek de passie voor stormen van weervrouw Jill Peeters en leer meer over orkaan
Sandy met de analyses van KMI-meteoroloog
David Dehenauw. En wil je graag eens weerman of –vrouw zijn? Presenteer het weer in
de weerstudio!
Spaarkorting
• Volwassenen: € 4 spaarkorting op een ticket
van € 11
• Studenten, senioren en andersvaliden: € 3
spaarkorting op een ticket van € 9
• Kinderen van 4 tot 12 jaar: € 2 spaarkorting
op een ticket van € 2
• Kinderen van 0 tot 12 jaar: gratis
De korting komt in je online portemonnee.
De korting is niet cumuleerbaar met andere
aanbiedingen.
Info en openingsuren: www.storms.eu

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. Lijkt het gevaar even geweken?
Dan ligt het parcours nog bezaaid met special
effects die zeer verrassend kunnen zijn.
De dagelijkse shows met Studio 100-artiesten
gaan vanaf volgende zomer door in een
nieuw luxueus theater dat naast Mayaland op
het Dorpsplein wordt gebouwd en het huidige
Groot Theater zal vervangen.
Tot binnenkort in Plopsaland De Panne!
Plopsaland De Panne
1001 kriebels voor slechts € 24! Dit kan via
de Gezinsbond Loppem!
Aangekochte tickets zijn altijd geldig.
Praktisch:
• Open vanaf zondag 6 april 2014.
• Prijzen: € 30 laagseizoen / € 34 hoogseizoen.
€ 24 via de Gezinsbond. Kinderen vanaf 85
cm tot 1m: € 9,99.
Hoe bestellen?
Stuur je bestelling naar bianca.huys@telenet.be
met vermelding van het aantal kaarten (€ 24
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,
0475 28 77 75 (na 17u).
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LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be

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

EVITA

BOBBEJAANLAND

Oostende | 29/07/2014 - 10/08/2014
EVITA vertelt het verhaal van Eva Peron, de
echtgenote van voormalig Argentijns dictator
Juan Peron. De legendarische musical volgt
de levensloop van Eva van haar nederige
afkomst tot de buitengewone rijkdom, macht
en iconische status die haar voor de Argentijnse bevolking tot de ‘spirituele leider van de
natie’ maakten. EVITA werd gelauwerd met
meer dan 20 belangrijke awards. De verfilming
met Madonna en Antonio Banderas in de
hoofdrollen won ook een Oscar. EVITA bevat
enkele van de meest iconische musicalhits
uit de theatergeschiedenis: Don’t Cry For Me
Argentina, On This Night of a Thousand Stars,
You Must Love Me en Another Suitcase in
Another Hall. Net als bij Cats en Mamma Mia!
wordt de nieuwe Engelstalige productie opgevoerd, met Nederlandse en Franse vertaling.

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 gezinsbondleden:
• 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 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.

EVITA is te gast in Kursaal Oostende van 29
juli tot en met 10 augustus 2014. Er zijn
shows van dinsdag tot en met zaterdagavond
en matinees op zaterdag en zondag.
Ledenvoordeel: Tickets kosten tussen 37 en
70 euro. Leden van de gezinsbond krijgen op
vertoon van hun lidkaart volgende korting:
Volwassenen 15 % op de tickets, kinderen en
jeugd tot 18 jaar 50 % op alle voorstellingen.
Er is geen korting op de golden seats. Tickets
zijn te bestellen via www.gezinsbond.be.

14-18 SPEKTAKEL - MUSICAL

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.

Nekkerhal Mechelen
Nog tot 09/06/2014
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. '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.
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.
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MEMORIAL VAN DAMME
2014
Koning Boudewijnstadion
5 september 2014
Ook dit jaar vindt op het einde van de zomer
de Memorial Van Damme plaats. Een eerste
grote naam op de affiche is Renaud Lavillenie,
de kersverse wereldrecordhouder indoor.
Uiteraard is het ook uitkijken naar de prestaties
van de broers Borlée. Nieuw op het programma, of beter terug van weggeweest, is
de 10000m. De Memorial Van Damme vindt
plaats op op de Heizel in Brussel.
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. Reservatie- en verzendingskosten (normale post) bedragen 2,50
euro, voor een aangetekende zending betaal
je 7 euro extra.
Bestellen: Reserveer je kaarten via mail:
tickets@memorialvandamme.be, met
vermelding van je lidnummer en adresgegevens.
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
De rechtsbijstandsverzekering
Inleiding
De praktijk leert mij dat de figuur van de rechtsbijstandsverzekering “weinig” gekend is, hoewel
quasi iedereen over minstens één rechtsbijstandsverzekering beschikt (en dit niet altijd beseft).
Er zijn ook personen die bewust of onbewust over
geen rechtsbijstandverzekering beschikken. Dit is
niet verstandig. Ik verklaar mij nader.

Ten laste neming door de rechtsbijstandsverzekering
van de kosten van de raadsman.
De essentie van de rechtsbijstandsverzekering ligt
in het feit dat de verzekeraar, binnen de contractueel bepaalde grenzen, de erelonen van de door
u gekozen raadslieden ten laste neemt.
Dit bespaart u veel geld. Ik verklaar mij nader:

Wat?
De essentie van een verzekering is het feit dat
men een onzekere toekomstige situatie (voorkomen van het schade verwekkende feit) vervangt
door zekerheid (ten laste neming schadegeval)
door het betalen van een premie.

1. Bij ongevallen met lichamelijke schade wordt
de schadevergoeding essentieel bepaald door een
intensieve samenwerking tussen de medische en
de juridische wereld. De verzekeraar van de aansprakelijke stelt u altijd het laagste bedrag voor,
waardoor vele mensen verblind
geraken en dit aanvaarden, terwijl
ze recht hebben op meer.

De rechtsbijstandsverzekering is
volgens de wetgever:
“een contract, waarbij de verzekeraar (verzekeringsinstelling) er
zich toe verbindt diensten te
verrichten en kosten te betalen,
zodat de verzekerde (uzelf) zijn
rechten kan doen gelden als eiser
of verweerder, hetzij in een
gerechtelijke, administratieve of
andere procedure, hetzij buiten
iedere procedure om.”
Het is dus een (schade)verzekering die u afsluit voor uzelf om u
bij te staan, bij juridische of nietjuridische conflicten die kunnen
plaatsvinden”.
Soorten
De rechtsbijstandsverzekering
wordt vaak aangeboden als een
deelverzekering in een of los van
een aansprakelijkheidsverzekering:
aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen, familiale verzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, ed.…
Naast de afzonderlijke polissen
zijn er ook de globale rechtsbijstand contracten: een verzekeraar
kan bijvoorbeeld 1 polis rechtsbijstand aanbieden met een waarborglening voor een volledig
pakket geschillen, gekoppeld aan
de hoedanigheid van “burger”.

Het is van uitermate belang dat
deze persoon bijgestaan wordt
door én een juridisch raadsman én
een medisch raadsman in het
kader van de rechtsbijstandsverzekering.
2. Stel: u huurt een auto, of u bent
in het bezit van een bedrijfswagen
als werknemer: u bent dan meestal niet verzekerd in rechtsbijstand.

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

Vrije keuze van raadsman
Vooral dit aspect van de rechtsbijstandsverzekering is niet of weinig
gekend. Indien u een beroep wenst te doen op de rechtsbijstandsverzekering, heeft de particulier een wettelijk beschermd recht op vrije
keuze van een raadsman (juridisch, medisch, edm), afhankelijk van de
aard van het geschil.
Met andere woorden: “u kunt steeds een beroep doen op een eigen
keuze van een advocaat/dokter/en andere raadsman om u bij te
staan, die niet geweigerd kan worden door uw verzekeraar”.

Immers, het verhuurkantoor of uw
werkgever verzekert alleen maar
het voertuig (omnium).
Indien u in een verkeersongeval
met lichamelijk schade betrokken
geraakt (in uw recht), dan beschikt
u niet over een verzekering
rechtsbijstand om de essentiële
verdedigingskosten te dekken.
Besluit.
Hierboven heb ik enkele gevallen
aangehaald, waaruit duidelijk
blijkt dat een rechtsbijstandsverzekering nuttig, zo niet noodzakelijk
is in diverse aspecten van uw
leven.

Mieke Listhaeghe
Advocaat (www.mieke-listhaeghe.be,;
www.facebook.com/AdvocaatMiekeListhaeghe)
De laatste 2 zitdagen voor de zomervakantie zijn donderdag 8 mei
en donderdag 12 juni. Tijdens de zomermaanden is er 1 zitdag op
donderdag 28 augustus 2014

Tijd voor een geschenkje?
Ben je op zoek naar een cadeautje voor je kinderen, ouders, kleinkinderen, of jezelf?
Enkele ideetjes:
• even weg met lidkaart meer waard korting
• wat belwaarde om te telefoneren naar je geliefde...
• kaartjes om samen gezellig een filmpje te gaan kijken in de
bioscoop
• goedkopere trein passen voor een dagje uit
• plan een gezinsvakantie of Afya / Crefi monitor cursus
• lidgeld om een jaar lang beroep te kunnen doen op alle diensten van de Gezinsbond
• ...

De Gezinsbond biedt onder andere het volgende aan:
• kortingen met gezinsspaarkaart en lidkaart meer waard acties
• tot € 2 spaarkaartkorting per bioscoopcheque via de Gezinsbond
• 4% korting op prepaid telefoonkaarten (Base, Proximus en
Mobistar)
• 5% korting op Go Pass, Rail Pass of een Key Card
• 15 euro korting per jaar bij Telenet (vaste telefonie)
• 15% korting op het inschrijvingsgeld voor de theorielessen en
5% procent op de praktijklessen rijscholen
• goedkopere energie bij Eni

christus-koning

de wimpel
gerard davidstraat 6

pim pam poen
kard. mercierstraat 56
 050 31 16 39

kleuterscholen
sint-lodewijkscollege

zaterdag
10 mei 2014
9.30u 12.00u
infodag voor kleuters en
nieuwe leerlingen lager
basisscholensintlodewijkscollege.be
b

sint-andries

zandstraat 69
lenteweelde
jan breydellaan 56
050 31 63 22

doornstraat 3
050 40 68 77

gistelse steenweg 440
blijmare
knotwilgenlaan 24
050 40 68 90


sint-michiels

immaculata
koningin astridlaan 4
050 40 45 07

spoorwegstraat 250
050 39 45 93


Vrijetijdskledij voor
heren & jongeren
voor elk budget !
Rudy Claus

Kerkstraat 52 Wenduine - De Haan
Groenestraat 2 - Zedelgem

Uit de keuken van
mijn kindertijd
Recepten die al jaren van moeder op
dochter of van grootvader op kleinzoon
overgaan, een beduimeld kookboek
waaruit sinds jaar en dag hetzelfde
gerecht wordt gemaakt, de verjaardagstaart die je grootmoeder telkens
voor je bakte… Jeugdherinneringen.
Wat in 2012 bij de Gezinsbond begon met een receptenwedstrijd voor
de leden, werd in samenwerking met het Davidsfonds en auteur
Eddie Niesten een fraai kook- en leesboek met een verfrissende kijk
op de thuiskeuken van toen. Alle 79 verhalen en recepten zijn verzameld in een aantrekkelijk lees- en kookboek. Culinair schrijver Eddie
Niesten zorgt met zijn boeiend en deskundig commentaar voor een
onvervalste ode aan de rijke Vlaamse familiekeuken.
Het lees- en kookboek is verkrijgbaar aan ledenprijs € 22,50 (verzending inbegrepen) door storting oprekeningnummer BE 72 0012
6706 4116 van de Consumentenwerking. Graag met vermelding ‘De
keuken van mijn kindertijd'.
Het boek kan worden aangekocht aan ledenprijs van €18 in de
Gezinsbondsecretariaten van Roeselare, Kuringen, Mechelen, Brabo
en Antwerpen en het bondshuis van Gent. Het boek wordt ook in
hardcover door het Davidsfonds aangeboden aan € 27,50 en is verkrijgbaar in de boekhandel.

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

