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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

Het wordt
een comfortabele
zomer
Comfortschoenen met trendy looks

Monnikenwerve 171, 8000 Brugge
Braambergstraat 34 , 8000 Brugge

www.depretre.be

www.ideeproductions.be

Alle schoenen uit
ons ruim assortiment
zijn geschikt voor
steunzolen

Driemaandelijks informatieblad
van de Gezinsbond gewest Brugge

2014/147
37ste jaargang
augustus/september/oktober

INHOUD
1

Voorwoord

2

Wie is wie binnen mijn lokale afdeling?

3

Kroenkel door autoloze zondag
Spaarkaartkorting Cercle Brugge
Intrede van de Sint

4

G.O.S.A - Gewest Brugge

5

Activiteiten i.s.m. de Gezinsbond

6

Kalender

7

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
Assebroek
Brugge
Koolkerke
Loppem
Moerkerke-Damme
Oedelem-Oostveld
Oostkamp
Sijsele
Sint-Andries
Sint-Kruis
Sint-Michiels
Snellegem
Varsenare
Zedelgem

14

Nieuwe handelaars
Verslag paaseierenraap 2014

15

Lidkaart-meer-waard

16

Juridisch-praktisch

KINDERBIJSLAG
23 mei 2014 stond in onze agenda genoteerd als datum waarop de "Moeder Aller
Verkiezingen" zou plaats vinden. Alle politieke actoren hebben zich ingespannen om de
gunst van de kiezer te winnen. Naarmate de peilingen bekend werden gemaakt werd de
toon in de campagnes harder en werden er extreme standpunten ingenomen. Opmerkelijk
hierbij was het politiek opbod rond de Kinderbijslag. In de aanloop van het overbrengen
van deze materie van het federale naar het regionale niveau wil de Gezinsbond haar
standpunt klaar en duidelijk maken:
• Kinderbijslag als recht van elk kind, zoals in de grondwet is ingeschreven.
• Eenvoudig universeel eenheidsstelsel, waarin elk kind dezelfde basisbijslag ontvangt
ongeacht het beroepsstatuut en het inkomen van zijn ouder(s) en los van zijn rang.
• De kinderbijslag dekt op elke leeftijd de helft van de minimumkosten van kinderen.
Daarom kiezen we voor een substantiële universele kinderbijslag: maandelijks 158 euro
per kind én hogere leeftijdstoeslagen van 46 euro op 6 jaar, daarbovenop 46 euro extra
op 12 jaar en daarbovenop 50 euro extra op 18 jaar.
• Grote gezinnen mogen in een eenheidsstelsel niet achteruit gaan t.a.v. hun huidige
kinderbijslagbedragen. Voor grote gezinnen willen we dat de basiskinderbijslag wordt
aangevuld met een compensatietoeslag. In ons voorstel gaat het om een toeslag van
50 euro per maand voor elk kind van gezinnen met vier en meer kinderen.
• Voor gezinnen in armoede willen we dat de basiskinderbijslag wordt aangevuld met een
KIA-toeslag (Kind in Armoede) van 46 euro per maand voor elk kind.
• Kinderen met een zorgnood en wezen behouden hun verhoogde kinderbijslag.
• Kinderbijslag moet voor ons onvoorwaardelijk zijn tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar blijven
kinderen die verder studeren of zich in hun beroepsinschakelingstijd bevinden verder
kinderbijslag behouden.
De grootte van een gezin mag dan een persoonlijke keuze zijn, dat is nog geen reden om
onze solidariteit met deze gezinnen af te bouwen. Vlaanderen en Brussel samen tellen
méér dan 150.000 gezinnen met drie of meer kinderen. Samen hebben deze gezinnen
meer dan een half miljoen kinderen (op een totaal van 1.800.000 kinderen). Hun welzijn
mag niet opgeofferd worden ten behoeve van een betere ondersteuning van kleinere
gezinnen.
De Gezinsbond, die 273.000 gezinnen in Vlaanderen vertegenwoordigt, geeft een duidelijk
signaal aan alle politieke partijen dat er niet akkoord zal gegaan worden met een hervorming
van de kinderbijslag waarbij gezinnen er op achteruitgaan.
Dat we als Gezinsbond niet enkel waken over de belangen van de gezinnen, maar ook oog
hebben voor ontspanning, vorming, sport, spel en nog veel meer, bewijst deze
Bondsklapper.
Noteer zeker en vast ook 19 oktober in de agenda en dit voor onze gezinsdag
"Ontspannend Oostende". Veel activiteiten en leuke verrassingen!

Bezoek ook
www.gezinsbondgewestbrugge.be

Met een genegen groet,
Ronny Meulemeester
Voorzitter Gezinsbond gewest Brugge
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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
SINT-ANDRIES
8200

SINT-JORIS
8730

SINT-KRUIS
8310
SINT-MICHIELS
8200

VARSENARE
8490

WAARDAMME
8020
ZEDELGEM
8210

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
050 78 12 03
myriam.goethals@skynet.be harlekijnbeernem@skynet.be kris.vandeghinste@gmail.com
Natahalie Delcampe
0497 23 40 01
kinderoppasdienst.be

Annemarie Van Meulebroeck
Karel Serweytenstraat 3
050 31 95 77

Stefanie Costenoble
Proostdijstraat 68
050 27 68 33

L. De Clercq
Proostdijstraat 131
050 27 98 83

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

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

Heike Rotsaert

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

kinderoppasdienstoostkamp
@gmail.com
Natahalie Delcampe

Regine Wyseure
Anne Van horenbeeck
Karel de Stoutelaan 84, Brugge
Zagersweg 39
0497 23 40 01
050 31 12 81
050 67 64 38
kinderoppasdienst.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

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

Johan Van Kerkhoven
Wilfried Aernoudt
Honoré Vandecasteele
Maaike D’haene
Gilbert Dendooven
Honoré Vandecasteele
Westmoere 54
Westmoere 57
Woudweg naar Zedelgem 14
Eernegemweg 20
Gistelsesteenweg 132
Woudweg naar Zedelgem 14
050 81 15 40
0497 94 13 61
050 81 37 45
050 81 64 75
050 38 61 02
050 81 37 45
gezinsbondjohan@hotmail.com gezinsbondwilfried@gmail.com
honore@euphonynet.be
maaike.dhaene@telenet.be
honore@euphonynet.be
Geert Boone
Geert Boone
Guido De Vos
Nancy Brandt
An Schalembier
Geert Boone
Doornstraat 64
Doornstraat 64
Kasteelhoevestraat 8
Zandstraat 133
Olympialaan 17
Eikvarenstraat 10
050 39 31 01
050 39 31 01
050 67 61 51
050 32 32 23
050 38 91 09
0495 32 52 16
gboone@telenet.be
gboone@telenet.be
guidodevos@telenet.be
nancy.brandt@telenet.be
(Enkel maa. 19-20 uur)
Steve Vandenbussche
Paul Bruggeman
Paul Bruggeman
Ide-Decoessemaecker Kranten & cadeaushop Harlekijn
Christine Deman
Hommels 27
Galgeveld 39
Galgeveld 39
Kauter 13
Hoornstraat 1, Beernem
Vijverstraat 11
050 72 07 74
050 79 13 78
050 79 13 78
050 67 93 45
050 59 87 15
050 78 16 58
gezinsbondsintjoris@hotmail.be
elki19@hotmail.com harlekijnbeernem@telenet.be
Catherine Herman
Linda Van Steenberghe
Linda Van Steenberghe
Vanessa Van de Putte
Dagbladhandel ‘Patje’
Martin Ballegeer
Babbaertstraat 7
Schaakstraat 17
Schaakstraat 17
Assebroeklaan 100
Moerkerksestw. 251
Babbaertstraat 7
050 37 50 31
050 37 31 97
050 37 31 97
0496 29 19 31
050 35 08 20
050 37 50 31
gezinsbond8310@gmail.com
secbond@gmail.com
secbond@gmail.com
kod.sintkruis@gmail.com
dbh.patje@gmail.com
kortingskaartennmbs@gmail.com
Roos Logghe
Veronique Decraemer
Rita Decloedt
Rita Decloedt
Ter Beke 10
Kloppersweg 16
Veeweide 87
Veeweide 87
050 38 94 07
0471 11 37 14
050 39 60 31
050 39 60 31
gezinsbondsintmichiels@gmail.com gezinsbondsintmichiels@gmail.com kod.sint-michiels@gmail.com gezinsbondsintmichiels@gmail.com gezinsbondsintmichiels@gmail.com
Karl Vandermeersch
Joelle De Daniloff
Mieke Roelens
Valerie Clement
Gilbert Dendooven
Gilbert Dendooven
Reigerzele 22
Uytdreve 58
Hagebos 9
De Manlaan 4
Gistelsesteenweg 132
Gistelsesteenweg 132
050 39 35 10
0475 86 36 28
050 38 67 91
0498 21 00 63
050 38 61 02
050 38 61 02
jdedaniloff@hotmail.com
roelens.mieke@telenet.be valerie.clement1971@gmail.com
Sofie verhelst
Martin Vlamynck
Martin Vlamynck
Saskia Van Laere
Sofie verhelst
Sofie verhelst
Zuidstraat 4
Beekstraat 45
Beekstraat 45
Watersnipstraat 4
Zuidstraat
Zuidstraat 4
050 27 92 53
050 27 98 29
050 27 98 29
0472 55 38 40
050 27 92 53
050 27 92 53
saskia@smessaert.be
Ronny Meulemeester
Karien Desloovere
Hilde Declerck
Ann-Sofie Denoo
Eye-C
Hilde Declerck
Brugsestraat 178
Fazantenlaan 40
Berkenhagestraat 66
bbsit.zedelgem@gmail.com
Snellegemstraat 14
Berkenhagestraat 16
050 20 87 77
050 20 84 60
050 24 03 97
0473 53 74 16
050 79 05 50
050 24 03 97

Ouderengezelschapsdienst
Gewestelijk secretariaat

• 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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KROENKEL 2014 GAAT TERUG IN DE TIJD
Zondag 21 september 2014
Op zondag 21 september vindt in Brugge het wandel- en fietsevenement
Kroenkelen plaats. Vanaf 8.00 uur kan je vrij starten voor één van de
zes wandeltochten of voor één van de vijf fietstochten. De aantrekkelijke
parcours trekken dit jaar in zuidwestelijke richting, langs fraaie plekjes
in Brugge en in het groene Brugse Ommeland.
Kroenkelen is een onderdeel van Autoloze Zondag. De start en aankomst bevinden zich op ’t Zand, in een ruime tent. Zowel onderweg als
bij aankomst is er animatie voor het hele gezin. Vooral het Graaf
Visartpark is een leuke stopplaats voor jong en oud. Daar zorgen we
met de Gezinsbond voor een natje en een droogje, een streepje
muziek, een schminkstand, de "gekke kapsels", oude volksspelen, een
fietsparcours,….kortom plezier voor iedereen!
Retrofietsers
Editie 2014 krijgt een nostalgisch tintje. Om 10.00 uur verzamelen
allerhande retrofietsers op ’t Zand voor een groepsrit. Ze kiezen uit de
tochten van 25, 45 en 60 km. Iedereen kan vrij aansluiten of gewoon
een kijkje komen nemen naar het bonte gezelschap. Na de middag,
om 16.00 uur volgt een parade doorheen de autovrije binnenstad. Om
17.00 uur kiest een jury de leukste retrofiets en de fraaist uitgedoste
retrofietser.
Kroenkelen praktisch
• Wandelen: 6, 11, 13, 18, 21, 25 km
• Fietsen: 25, 40, 65, 75 en 100 km
• Vrije start vanaf 8.00 uur op ‘t Zand
• Attentie voor iedere deelnemer

SPAARKAARTKORTING
BIJ THUISWEDSTRIJDEN VAN CERCLE BRUGGE!
Het komende voetbalseizoen krijg je, na het overweldigende succes van vorig jaar,
opnieuw korting op je gezinsspaarkaart bij een hele reeks wedstrijden van Cercle Brugge!
Spaarkaartkorting bij Cercle Brugge: +16 jaar: € 4/ticket * | jongeren tot 16 jaar: € 3/ticket *

• Zaterdag 29 oktober 2014: Cercle - Standard
• Zaterdag 1 november 2014: Cercle - KV Kortrijk
• Zaterdag 29 november 2014: Cercle - Genk

• Zaterdag 24 januari 2015: Cercle - Club Brugge
• Zaterdag 7 februari 2015: Cercle - Anderlecht
• Zaterdag 21 februari 2015: Cercle - Zulte Waregem

Onder voorbehoud van wijzigingen.

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

INTREDE VAN DE SINT
Zondag 23 november | 13.45u
Psssst….jawel, ook dit jaar komt de lieve Sint naar Brugge! Zet alvast
zondag 23 november in je agenda. We wachten de Sint en zijn zotte
pietenbende op aan het seminarie aan de Potterierei in Brugge. Daarna
gaan we richting Burg waar de Stad de Sint zal ontvangen en waar we
een leuke gast ontvangen ... en natuurlijk is er ook dit jaar terug een
spetterende show in het Concertgebouw. Tickets zullen beschikbaar zijn
vanaf november bij Regine Wyseure, Karel de Stoutelaan 84, 8000
Brugge en via www.gezinsbondgewestbrugge.be/sint
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G.O.S.A GEWEST BRUGGE
Groot-ouders-Senioren-Aktie | gosagewestbrugge@base.be

DAGUITSTAP NAAR PARIJS
MET BUS

BEZOEK POLITIEHUIS BRUGGE

Zaterdag 13 september | 6.30u

We maken kennis met het modernste politiecommissariaat van het land.
Vooraf worden we ontvangen met koffie en uiteenzetting. We bezoeken
de vergaderzalen, het arrestantencomplex, het logistiek complex en de
dispatching met de videowall. We verzamelen aan het politiehuis
Lodewijk Coiseaukaai 3, Brugge om 14.15u. Deelname € 3 ter plaatse te
betalen. Inschrijven voor 1 oktober bij Hugo Jonckheere, 050 38 37 48.

We bezoeken La Defense en maken een rondrit doorheen deze prachtige
stad. Na het middagmaal is er een wandeling door Parijs en worden terug
opgepikt door de bus, aan Centre Pompidou. Met de bus zien we nog
een mooi deel van de stad vooraleer we opnieuw richting Brugge
vertrekken. Rond 22.30u zijn we terug thuis. Inbegrepen in de prijs: 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 betaling van € 58, op BE22 0015
1427 1747 van GOSA Gewest Brugge. Inschrijven en betalen voor 20
augustus 2014. We vertrekken aan de randparking in Steenbrugge.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij, wees er echter snel bij.

LATER BEGINT VANDAAG
Voordracht door Prof. Dr. Manu Keirse
Donderdag 25 september | 14.30u
De laatste periode van ons leven of dat van dierbaren confronteert ons
met vragen over wilsbeschikking, palliatieve zorg en euthanasie. We
blijven vaak met een pak vragen. Velen zijn op zoek naar duidelijke
informatie. Hoe kan ik zelf beslissen op welke manier ik de laatste
fase van mijn leven vorm wil geven? Hoe kan ik mij het beste voorbereiden? Hoe stel ik een wilsverklaring op? Moet ik dit laten registreren?
Wie duid ik aan als vertrouwenspersoon? Hoe weet ik zeker dat mijn
wil wordt gerespecteerd als ik niet meer in staat ben zelf te beslissen?
Manu Keirse vertelt ons hoe we daarmee omgaan, wat we kunnen
doen en wat we beter niet doen.
Inschrijven: kaarten te bekomen door overschrijving op BE22 7381 1006
8447 (Gezinsbond Sijsele met mededeling "Manu Keirse - ... pers")
050 35 96 66 of via mail magda.keirse@hotmail.com.
€ 5 in voorverkoop, € 7 aan de deur. € 2 korting voor leden van de
Gezinsbond, wordt ter plaatse op de spaarkaart gezet (breng uw lidkaart mee!). Iedereen van harte welkom in de Cultuurfabriek te Sijsele.

Donderdag 9 oktober | 14.30u

BEZOEK EN LUNCH
AAN TER GROENE POORTE
dinsdag 25 november | 10u

De hotelschool Ter Groene Poorte in Sint-Michiels behoort tot een van
de bekendste en belangrijkste hotelscholen van België. Oud leerlingen
zijn Sergio Herman, Wout Bru, Dominique Persoone, Gert De Mangeleer
en vele andere. Het programma ziet er als volgt uit: 10.15u ontvangst
in Bistro Ter Groene Poorte (ingang 3A), 10.30u korte rondleiding op de
school met aangepaste kledij, 11.30u filmvoorstelling van de school,
12.10u middagmaal met voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, koffie
en passende wijnen, 13.45u einde bezoek. Inschrijven bij Rosette
Verlinde-Van Zeveren op gosagewestbrugge@ base.be of 050 35 75 75
en door betalen van € 43 per persoon op BE22 0015 1427 1747 van
GOSA Gewest Brugge voor 10 november 2014. We verzamelen om 10u
aan de Spoorwegstraat 14, Sint-Michiels.

ZEEWEEKEND
Vakantiehuis Reigersnest, Koksijde | 24-25-26 oktober
Gezinsvakantie West-Vlaanderen nodigt alle leden en hun gezin uit op een
Zeeweekend In het vakantiehuis Reigersnest, Koksijde op 24-25-26
oktober 2014 van vrijdagnamiddag tot zondagnamiddag.
Personen + 12 jaar € 135
Kinderen van 7 tot 11 jaar € 93
Kinderen van 3 tot 6 jaar € 66
Kinderen jonger dan 3 jaar gratis
• Kortingen: leden ontvangen 5% extra korting op hun spaarkaart.
• Supplementen: Eenpersoonskamer : € 13 per kamer en per nacht
Heb je nog vragen?
Aarzel niet en neem contact op met weekendcoördinator Frans Merveillie,
Saazlaan 31, 8970 Poperinge, 057 33 45 38 of frans.merveillie@skynet.be
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ACTIVITEITEN I.S.M. DE GEZINSBOND

ONT-Spannend Oostende
Gezinshappening
Zondag 19 oktober 2014 | van 9.30u tot 17u
Wist je dat Oostende meer is dan de zee alleen? De Gezinsbond gaat
met jou deze uitdaging aan! Ontdek en beleef Oostende: musea,
optredens, straatanimatie, workshops, ...
Een exclusief programma voor onze leden
In het CC De Grote Post komen leden op de eerste plaats. We voorzien
een aanbod met o.a. De Piepkes, Roland Van Campenhout, Frederik
Sioen en PJ Desmet, Circus Lento doet u wegdromen met uw kinderen,
straffe auteurs en illustratoren brengen hun boeken tot leven, …
En, ga op zoek naar het kleinste en geheimste poppentheater.
Ontdek de Musea
Heel wat musea uit Oostende zetten hun deuren open. Een bezoek is
gratis op vertoon van jouw Ont - Spannend Gezinsbondpolsbandje.
Het Leopoldpark: een park om heel wat te beleven. Een startpunt met
straattheater, Flamiomobiel, informatiestanden, workshops, vertrek
vertelwandelingen door Oostende, ...
Koninklijke Gaanderijen - Bibliotheek Oostende
Actie, beleving, tieners, circus, ... je kan het hier ontdekken. We dagen
je uit om met ons te skeeleren, actieve strandspelen, ... Get Insane
gaat met de tieners de uitdaging aan in het skatepark van Oostende.
Circus Woesh bouwt een circusdorp, Technopolis gaat tijdens de wetenschapshows met jullie de uitdaging aan om wetenschap hip te maken, ...
Gezond de dag starten? - neem deel aan het grootste 'Ontbijt je fit'
Geen tijd voor ontbijt? Wil je gezonde en fijne alternatieven ontdekken
om de ochtend goed in te zetten? Tijdens het grootste 'Ontbijt je fit'
kan je het perfect meemaken. De evenementenzaal van het Royal
Astrid Hotel is onze uitvalsbasis voor het gezonde ontbijt. Tussen 8u en
11u kan je deelnemen en op een fijne manier met vele leden de dag
starten. We voorzien ook 2 wandelingen i.s.m. GSF tijdens het Ontbijt.
Wil je deelnemen aan dit ontbijt?
• kinderen tot en met 11 jaar nemen gratis deel
• vanaf 12 jaar betaal je € 5 om deel te nemen.

Deelnameprijs aan de Ont - Spannend Oostendag.
• Kinderen 0 jaar tot en met 11 jaar = Gratis
• Kinderen 12 jaar tot en met 17 jaar = € 5
• Volwassenen vanaf 18 jaar = € 10
Een dagje vroeger? Om nog meer te genieten? Het kan!
Kom je graag goed uitgerust naar onze Oostendedag? We hebben met
het Royal Astrid Hotel in Oostende een voordelige formule uitgewerkt
voor het gezin. Bovendien kan je op zaterdag 18 oktober al aan enkele
activiteiten deelnemen.
Hou alvast De Bond en www.gezinsbond.be in de gaten voor het concrete programma.
Wat zit er in de formule?
Deelname activiteiten op zaterdag en zondag, op zaterdagavond diner
in buffetvorm, overnachting in het hotel Royal Astrid, schoentjeswacht,
deelname aan het grootste 'ontbijt je fit'
Prijs?
• kinderen 0 jaar tot en met 11 jaar, gratis op de kamer van de ouders
• kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen, € 75 per persoon
Dit op basis van 1 of 2 volwassenen en 2 kinderen (0 tot en met 11
jaar) op de kamer.
Wil je 2 nachten (vrijdag tot en met zondag) komt er 1 ontbijt bij
• kinderen 0 jaar tot en met 11 jaar, gratis op de kamer van de ouders
• kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen, € 95 per persoon
Dit op basis van 1 of 2 volwassenen en 2 kinderen (0 tot en met 11
jaar) op de kamer
Ik heb geen overnachting nodig, kan ik dan ook op zaterdag
deelnemen?
Geen probleem, we hebben dit in onze inschrijfmodule voorzien.
Inschrijven via www.gezinsbond. be.

DYSFASIE EN PRAKTISCHE AANPAK!
Dinsdag 14 oktober 2014 om 19.30u
Voordracht door Saskia Switten | CuLtuuRzAAL Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
Advies en informatie
• Wat is dysfasie precies, welke zijn de kenmerken?
• Hoe kan ik omgaan met mijn kind met dysfasie (tips & tricks)?
• Wat kan ik doen om mijn kind extra te ondersteunen?
• Hoe kan ik de school informeren?
• Welke STICORDI-maatregelen bestaan er voor mijn kind met dysfasie?

Inkom leden: € 3 / niet-leden: € 6 / studenten: € 2
Graag inschrijven via de website of mail naar west-vlaanderen@
sprankel.be
Meer info: 050 82 33 54 of 050 36 36 81,
west-vlaanderen@sprankel.be, www.sprankel.be
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KALENDER
DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

06/06/2014
01/07/2014
01/07/2014
21/08/2014
24/08/2014
28/08/2014
30/08/2014
04/09/2014
08/09/2014
09/09/2014
11/09/2014
11/09/2014
12/09/2014
13/09/2014
13/09/2014
13/09/2014
13/09/2014
14/09/2014
14/09/2014
15/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
20/09/2014
21/09/2014
25/09/2014
28/09/2014
01/10/2014
01/10/2014
03/10/2014
04/10/2014
04/10/2014
06/10/2014
08/10/2014
08/10/2014
09/10/2014
12/10/2014
12/10/2014
12/10/2014
16/10/2014
19/10/2014
21/10/2014
22/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
26/10/2014
30/10/2014
08/11/2014
09/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
14/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
23/11/2014
23/11/2014
25/11/2014

Zomerse fietstochten
Fietszoektocht
Schatten van Vlieg
Fietstocht met thema WO-I
Poëtisch kapsalon
Orgelconcert
Lijstenverkoop tweedehandsbeurs
Ontspannings yoga
tai chi chuan op maandagavond
Dru yoga op dinsdagvoormiddag
Tai chi chuan
Fietstocht met thema WO 1
Dansreeksen
Watergewenning voor kleuters
Bezoek aan Zuivelhoeve Baliehof in Zerkegem
Kleuterturnen
Daguitstap naar Parijs met bus
Kennismaking met het Landschapspark Bulskampveld.
Met gids door de kruidentuin van kasteel Tudor
Aerobic
Kooklessen
Yoga op woensdagavond
Garageverkoop
Herfsteditie Tweedehandsbeurs voor kinderkledij en kindergerief
Later begint vandaag.
startnamiddag
Kennismaking met sociale media.
Kennismaking met sociale media. Onze kinderen veilig online.
Quiz
Tweedehandsbeurs
“Leren breien" een reeks van 3 lessen
Tweedehandsbeurs
Wijnen en Tapas
Cyberpesten... pesten in een modern jasje.
Bezoek aan politiehuis
Ontbijt
Tweedehandsbeurs
Gezinsuitstap Tour Battlefield Wereldoorlog I
Digitalisering van de gezondheidszorg: de identiteitskaart vervangt siskaart. Wat houdt dit in?
Tweedehandsbeurs.
Gezond koken met groenten en fruit
Dementie: hoe omgaan als partner, familie of derde
Verzekeringen : nodig nuttig of overbodig ?
Scrapboekjes
Herfst tweedehandsbeurs kinderartikelen
Halloween en paddenstoelen
Bezoek aan een bio-ecologische woning
Fotozoektocht met aansluitend Pizzaparty nalv onze 90 ° verjaardag!
Egeltjes maken voor kinderen van 8 - 12 jaar
Koken volgens de seizoenen
Vernieuwen van de kortingskaarten voor het jaar 2015
Kooksprookjes
Ontbijt (h)eerlijk van eigen kweek
Intrede van de Sint
Varen met de Sint
Bezoek en lunch aan Ter Groene Poorte

Sint-Kruis
Zedelgem
Oostkamp
Snellegem
Waardamme
Oostkamp
Oostkamp
Assebroek
Varsenare
Varsenare
Assebroek
Snellegem
Loppem
Brugge
Oostkamp
Loppem
GOSA
Beernem
Varsenare
Loppem
Sint-Michiels
Varsenare
Loppem
Oostkamp
Sijsele
Koolkerke
Sijsele
Moerkerke - Damme
Sint-Michiels
Sint-Andries
Sint-Kruis
Brugge
Zedelgem
Moerkerke - Damme
Gosa
Sint-Michiels
Sijsele
Sint-Andries
Varsenare
Assebroek
Loppem
Oostkamp
Snellegem
Sint-Kruis
Beernem
Varsenare
Beernem
Sint-Joris
Sint-Kruis
Sint-Michiels
Assebroek
Varsenare
Sijsele
Gewest
Sijsele
Gosa
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NIEUWS
VAN DE
AFDELINGEN
AFDELING
ASSEBROEK
ONTSPANNINGS YOGA
• donderdag 4 september •
We starten terug met een nieuwe reeks
yogalessen voor beginners en gaan door op
4 september, 11 september, 18 september en
25 september 2014. De lessen beginnen om
18.30u tot 19.45u. Ook voor de gevorderden
start een nieuwe reeks op donderdag 4 september 2014 vanaf 20.00u tot 21.15u. Deze
lessen gaan door in het P.C. Sparrenhof (zijingang) Dries in Assebroek. Iedereen is
welkom. Inlichtingen en inschrijvingen bij
Verhaeghe Karin, 050 37 46 17.

VERNIEUWEN VAN
DE KORTINGSKAARTEN
VOOR HET JAAR 2015
• vrijdag 21 november | 19u •
De zitdag voor het vernieuwen van de kortingskaarten voor het jaar 2015 gaat door in
het PC Sparrenhof, Dries te Assebroek op vrijdag 21 november 2014 van 19 tot 21u.
Info bij Benedict Ghyssaert 050 36 46 65 of
benedict.ghyssaert@telenet.be

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.

TAI CHI CHUAN
• donderdag 11 september •
Werk aan je gezondheid, stabiliteit, integriteit.
Tai Chi Chuan en aanverwante energetisch
fysieke oefeningen zijn zeer bevorderlijk voor
de gezondheid. Tijdens onze lessen leren we
de lange Yang vorm, de Chen vorm en
meerdere technieken die ondanks hun trage
uitvoering de capaciteit bezitten om meer
soepelheid en vrolijkheid in je leven te
brengen. Luc Desmet leidt je op een luchtige
manier naar de wereld van het taoïsme. Een
wereld van zoeken naar evenwicht (letterlijk
en figuurlijk) tussen de krachten die op ons
levenspad spelen. Belangstelling?
Info bij Georges Verlinde, 050 35 75 75 of
georges.verlinde@base.be

TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 19 oktober | 9u - 12u •
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
inschrijven door te mailen naar georges.
verlinde@base.be of te bellen naar 050 35
75 75. Betalen kan op BE51 7380 0607 6262
van Gezinsbond Assebroek met vermelding
van: naam/THB/lidnummer/ telefoonnummer. Opgelet: het verschuldigde bedrag (€
10) staat uiterlijk op vrijdag 3 oktober op de
rekening, anders vervalt uw inschrijving.

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.

AFDELING
BEERNEM

beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be
KENNISMAKING MET
HET LANDSCHAPSPARK
BULSKAMPVELD
• zondag 14 september | 13.30u •
Nog al te vaak is er verwarring tussen het
landschapspark en het provinciaal domein
Bulskampveld. Beiden dragen dezelfde naam
maar het landschapspark omvat veel meer
en reikt zelfs tot Aalter, Ruiselede, Wingene
en Oostkamp. Er gaat binnen dit park, met
een eigen stijl, aandacht naar de elementen
natuur en bos, landschap, ontspanning, cultuur
en erfgoed. Om dit park te ontdekken organiseren wij een begeleide fietstocht, voorafgegaan door een PowerPointpresentatie die
ons wegwijs moet maken over het onderwerp.
De aandacht gaat vooral naar het thema
erfgoed en cultuur. Daarom pikken wij ook in
op een paar opengestelde locaties t.g.v.
Open Monumenten Dag (thema: erfgoed nu
en in de toekomst). Afstand: ± 25 km.
Vertrek aan parking Aanwijs (Reigerlostraat),
13.30u met eigen fiets.
Prijs: leden € 3 - niet-leden € 5.
I.s.m Davidsfonds Beernem/Sint-Joris

DE LIDKAART
WAARMEE JE SPAART
Onlangs is er op Assebroek een nieuwe winkel
bijgekomen met spaarkorting. Bike world
Brugge, Baron Ruzettelaan 415, 8310 Assebroek, 050 38 54 89. Altijd 5 % op alle fietsen
en bakfietsen (niet op herstellingen).

HERFST TWEEDEHANDSBEURS KINDERARTIKELEN
• zondag 26 oktober | 10u - 12u •
Ben je op zoek naar kinderkledij tot 14 jaar,
baby- en kinderuitzet, zwangerschapskledij,
kinderfietsen of speelgoed? Dan is onze
tweedehandsbeurs een uitgelezen kans in uw
zoektocht. Wens je zelf te verkopen, geen
probleem. Het standgeld bedraagt € 5 voor
leden en € 15 voor niet-leden. Er wordt
eveneens een waarborg aangerekend van € 5
die teruggegeven wordt nadat de stand
opgeruimd is. Leden van de afdeling
Beernem die contact opgenomen hebben
met isabel.vercauteren@belgacom.net en het
inschrijvingsgeld en de waarborg gestort
hebben vóór 30 september op BE92 8508
5190 5023 (Gezinsbond Beernem) genieten
voorrang. Leden van andere afdelingen
kunnen op zaterdag 18 oktober telefoneren
tussen 9u en 12u, 0477 61 23 43. Van harte
welkom in de Kleine Beer, Marichalstraat,
Beernem. Inkom gratis.
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

AFDELING
LOPPEM
DANSREEKSEN
• vrijdag 12 september tot dinsdag 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.

OPMAAK JAARPROGRAMMA
Het werkjaar 2014-2015 is in voorbereiding
en de eerste activiteiten en data werden
vastgelegd. Suggesties van de leden om het
jaarprogramma samen te stellen, zijn altijd
welkom. U kan contact opnemen met de
voorzitter Johan Matthys.

KERMISZONDAG
De afdeling Loppem is op kermiszondag 31
augustus traditioneel aanwezig op de grote
rommelmarkt. De stand van de Loppemse
Gezinsbond kan men vinden ter hoogte van
het huisnummer 6 in de Rijselsestraat. De
kinderen worden er verwend met een attentie!

KLEUTERTURNEN

BEZOEK AAN EEN
BIO-ECOLOGISCHE WONING
• zaterdag 8 november | 14u •
Passieve woning, laag-energie-woning, bioecologische woning, nulenergiewoning,…
Wie ziet het bos nog door de bomen? Tijdens
een bezoek aan een bio-ecologische strobalenwoning vertelt de bouwheer over de verschillende vormen van energiezuinige, ecologische
woningen. Er is natuurlijk ook een rondleiding
en een fotoreportage over de bouw. Dit
bezoek gaat door in de Kerkhofdreef-Zuid 6,
Beernem. Het bezoek wordt georganiseerd
door de Gezinsbond Beernem in het kader
van de ‘ecobouwers opendeur’-actie van de
Bond Beter Leefmilieu. Inschrijven gebeurt
via hun website op www.ecobouwers.be/
opendeur. Er kan ook ingeschreven worden
voor andere energiezuinige of ecologische
woningen in heel Vlaanderen. Deelname is
gratis.

AFDELING
KOOLKERKE
STARTNAMIDDAG
• zondag 28 september | 14u - 16u •
Tijdens deze startnamiddag is er een familiequiz voorzien en kunnen jullie genieten van
koffie en gebak. Ook is er een voorstelling
van ons jaarprogramma 2014-2015. Dit gaat
door in het parochiaal centrum 't Reigersnest
te Koolkerke. De toegang voor leden is gratis,
voor niet-leden € 2,00 p.p. Inschrijven kan tot
21/09/2014 via gezinsbond.koolkerke@
hotmail.com of 050 67 64 38 met vermelding
van naam, ev. lidnummer en het aantal
personen.

• zaterdag 13 september
tot dinsdag 30 juni •
Kleuterturnen 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.

AEROBIC
• maandag 15 september
tot dinsdag 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.

GARAGEVERKOOP
• zaterdag 20 september •
De afdeling Loppem zal voor het eerst een
garageverkoop organiseren. Info is vanaf 20
augustus te verkrijgen bij Eddy De Wispelaere,
Buskinslaan 2 te Loppem, 050 82 54 43 of
Piet Tanghe, Henri Blommelaan 17, te Loppem,
050 82 38 79. Zie ook op de website
www.gezinsbondloppem.net of op facebook
Gezinsbond Loppem.

GEZOND KOKEN
MET GROENTEN EN FRUIT
• dinsdag 21 oktober | 20u •
De kookles met het thema 'Gezond koken
met groenten en fruit' wordt gegeven door
Leen Roose in de grote zaal van het parochiecentrum. Het zal gaan over de rol van
groenten en fruit in een gezonde voeding.
Informatie, misverstanden en weetjes. Een
aanbreng van lekkere groentecombinaties en
verschillende lekkere en eenvoudige recepten,
waarvan er een paar klaargemaakt en
geproefd kunnen worden. Inschrijven en info
bij Leen Roose, leen.roose@telenet.be of
050 84 08 33.

AFDELING
BRUGGE

gezinsbondbrugge@gmail.com
WATERGEWENNING
VOOR KLEUTERS
• zaterdag 13 september
tot zaterdag 6 december | 9u •
Watergewenning voor kleuters vanaf drie jaar
t.e.m. zes jaar. De lessenreeks gaat door in
het Interbad, Sint-Kruis. Inschrijven verplicht
via dewilde.chantal@gmail.com. € 25/reeks,
verzekering inbegrepen. Inkom van het
zwembad is niet inbegrepen, een 12-beurtenkaart kunt u best op voorhand kopen aan de
kassa. Lessen voorbehouden aan leden van
de Gezinsbond. Ieder kindje draagt een
zwemmutsje van de Gezinsbond en die kunt
u aanschaffen de eerste les aan € 1,50. De
lessen starten op zaterdag 13 september
t.e.m zaterdag 6 december. Inschrijven kan
t.e.m. 30 augustus.

TWEEDEHANDSBEURS
• maandag 6 oktober | 9u - 12u •
Verkoop van kinderkledij,speelgoed, ... in het
Sint-Leocollege, Potterierei 12, Brugge.
Ingang en parking via de Elisabeth Zorghestraat (zijstraat Carmerstraat). Wie als standhouder wil deelnemen (lid zijn van de
Gezinsbond) kan zich inschrijven (lidkaart bij
de hand houden) bij Freia Tuerlinckx, via
freiatuerlinckx@telenet.be m.v.v. naam,
adres, lidnummer, telefoonnummer en het
aantal tafels. OPGELET: maximum 2 tafels p/p.
Prijs per tafel is € 12. Inschrijven kan t.e.m.
27 september 2014.

VOLG ONS OP FACEBOOK ...
... en blijf op de hoogte van de laatste
nieuwsjes die we jullie willen meedelen en
de leukste activiteiten die we voor klein en
groot in elkaar boxen. Je vind ons op
Gezinsbond afdeling Brugge.

AFDELING
MOERKERKE
-DAMME

AFDELING
OOSTKAMP

gezinsbond.oostkamp@gmail.com
SCHATTEN VAN VLIEG

KENNISMAKING
MET SOCIALE MEDIA
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

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

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.

BONDSKLAPPER

HERFSTEDITIE
TWEEDEHANDSBEURS
VOOR KINDERKLEDIJ
EN KINDERGERIEF
• zondag 21 september | van 9u tot 12u •
De tweedehandsbeurs gaat door in de Koning
Boudewijnschool, Marechalstraat in Oostkamp
tussen 9u en 12u. Iedereen van harte
welkom. Wie kinderkledij, speelgoed of
ander kindergerief wenst te verkopen: de
lijstenverkoop gaat door op zaterdag 30
augustus tussen 9u en 10u in de Wieke. Info
bij Cécile Van Deynse, tel. 050 82 55 80 of
cecile.vandeynse@telenet.be

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 Sint-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 tot 10u •
Lijstenverkoop in de Wieke tussen 9u en 10u
voor de tweedehandsbeurs van 21 september
2014. Info bij Cécile Van Deynse, 050 82 55
80 of cecile.vandeynse@telenet.be

BEZOEK AAN ZUIVELHOEVE
BALIEHOF IN ZERKEGEM
• zaterdag 13 september | 15.30u •
We bezoeken deze landelijke hoeve waar
overheerlijke artisanale producten worden
gemaakt. Het wordt vast en zeker een bijzonder leerrijk en smakelijk bezoek, want we
kunnen er ook proeven van al de lekkernijen.
Zie ook www.baliehof.be. Samenkomst om
15.30u aan Zuivelhoeve Baliehof, Gistelsteenweg 577, Jabbeke (Zerkegem). Vooraf
inschrijven bij Ludo De Kimpe, 050 82 38 63
of ludo.dekimpe@telenet.be Inkom: € 6 p.p.

DEMENTIE:
HOE ERMEE OMGAAN ALS
PARTNER, FAMILIE OF DERDE
• woensdag 22 oktober | 20u •
Een voordracht van Foton i.s.m. Femma en
Gezinsbond Oostkamp. Iedereen van harte
welkom in de CM, Kortrijksestraat. Spreekster
is Clarice De Cloedt.

AFDELING
OEDELEMOOSTVELD
gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.com

JAARPROGRAMMA
• Kookavond op 26 september;
• Initiatie naaicursus op 7 oktober en 17
november;
• 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!

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 informatie kan je terecht
via gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com,
bij Martin BRAL, 050 79 01 77 of bij één van
onze bestuursleden.

KOOKAVOND
MET LENA HALLAERT
• vrijdag 26 september •
In de parochiezaal Oedelem, J. Creytensstraat.
Laat u verrassen op ons jaarlijks kookevenement. Op het menu een aperitief met hapje,
voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Info
en inschrijvingen bij Christine Tallir, 050 78
09 32 of Carine Mattheeuws, 050 78 91 69.
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AFDELING
SIJSELE

AFDELING
SINT-ANDRIES
gezinsbondsintandries
@telenet.be

LATER BEGINT VANDAAG
• donderdag 25 september | 14.30u •
Voordracht door Prof. Dr. Manu Keirse in de
Cultuurfabriek te Sijsele. De laatste periode
van ons leven of dat van dierbaren confronteert ons met vragen over wilsbeschikking,
palliatieve zorg en euthanasie. Velen zijn op
zoek naar duidelijke informatie. Hoe kan ik
zelf beslissen op welke manier ik de laatste
fase van mijn leven vorm wil geven? Hoe
kan ik mij het beste voorbereiden? Hoe stel
ik een wilsverklaring op? Moet ik dit laten
registreren? Wie duid ik aan als vertrouwenspersoon? Hoe weet ik zeker dat mijn wil
wordt gerespecteerd als ik niet meer in staat
ben zelf te beslissen? Manu Keirse vertelt
ons hoe we daarmee kunnen omgaan. Er is
ook gelegenheid tot het stellen van vragen.
Kaarten: € 5 vv - € 7 add of overschrijven op
BE 22 7381 1006 8447 (van Gezinsbond
Sijsele met mededeling ‘Manu Keirse - ...
pers’) of 050 35 96 66 of via magda.keirse@
hotmail.com. € 2 korting voor leden wordt
op de spaarkaart gezet.

TWEEDEHANDSBEURS

ONTBIJT (H)EERLIJK
VAN EIGEN KWEEK
• zondag 16 november | 8.30u - 10.30u •
Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de
Gezinsbond Sijsele en Moerkerke de gezinnen
uit voor een gezellig familie ontbijt in de
Cultuurfabriek, Stationsstraat 22, Sijsele. Dit
ontbijt is een activiteit in de Week van de
Smaak met als thema Duurzame Verbeelding.
Een uitgebreid buffet biedt keuze uit eigen
kweek met zelfgemaakte confituur, producten
van lokale producenten en zelfgemaakt dessert. Het aanbod van Oxfam Wereldwinkel
zorgt voor de (h)eerlijke producten. Een lees, teken- en kleurhoek is voorzien voor de
kinderen. De prijs voor leden is € 5 p.p. met
een max. van € 17 voor een gezin, voor nietleden € 7 p.p. Inschrijven telefonisch bij Ann
(bestuurslid Sijsele) 050 37 52 85 of André
(bestuurslid Moerkerke) 050 50 12 55.

KENNISMAKING
MET SOCIALE MEDIA
• woensdag 1 oktober | 20u •
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 20.00 uur. Zeker de moeite waard!

VAREN MET DE SINT
• zondag 23 november | 14u •
Gezinsbond Sijsele en Sint-Kruis nodigen alle
kinderen uit om mee te varen met de Sint op
de Damse Vaart. Er zijn afvaarten voorzien
om 14u – 14.30u – 15.00u – 15.30u en 16u.
De kinderen mogen hun tekeningen aan de
Sint afgeven en hun vragen en verlangens
aan de Sint meedelen. De kindjes varen
gratis mee, de volwassenen betalen € 3.

TWEEDEHANDSBEURS
• 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 bij Van Moeffaert Isabel, Kloosterstraat
39 te Sijsele, 0486 51 83 40. Deelnameprijs is
€ 3. Voor verdere inlichtingen kan je terecht
op 0486 51 83 40. Iedereen is welkom!

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.

• zaterdag 4 oktober | 13u - 16u •
Onze succesvolle tweedehandsbeurs is er
opnieuw en gaat door in het POC van SintWillibrord, K.K. Theodoorstraat 2 (achter Mister
Grill/Quick en naast de kerk). Op de beurs
kunnen enkel kinderkledij, speelgoed, kinderboeken, baby-uitzet, kinderuitzet, zwangerschapskledij, kinderfietsen… te koop worden
aangeboden. Als lid van de Gezinsbond kan
je een stand huren voor € 10. Inschrijving
uitsluitend op dinsdag 16 september tussen
19.30u en 21u op het nummer 050 72 02 53
van Anne Van Acker. De inschrijving is geldig
na overschrijving op het meegedeelde rekeningnummer. Gratis toegang!

GEZINSUITSTAP
TOUR BATTLEFIELD
WERELDOORLOG
• zondag 12 oktober | 9u - 18u •
Dit jaar staat helemaal in het teken van het
herdenken van de eerste Wereldoorlog. We
organiseren daarom een gezinsuitstap met
bus naar de regio van de slagvelden. We
bezoeken eerst het sluizencomplex de
Ganzenpoot te Nieuwpoort dat een cruciale
rol speelde in het begin van de Wereldoorlog.
Daarna rijden we naar Diksmuide waar we
een rondleiding krijgen in de Dodengang en
het bezoekerscentrum. Na het middagmaal
bezoeken we Bayernwald, een Duitse
verdedigingslijn met archeologisch correct
gereconstrueerde loopgraven, resterende
bunkers en diepe mijnschachten. Tenslotte
bezoeken we Tyne Cot, de grootste militaire
begraafplaats van de Commonwealth. De volledige uitstap wordt begeleid door een gids,
gespecialiseerd in WO I. Prijs (bus, gids, alle
toegangen, middagmaal) is € 35 p.p. en € 25
per kind jonger dan 12 jaar. Reserveer uw
plaats door te mailen naar gezinsbondsintandries@telenet.be en het verschuldigde
bedrag te storten op BE97 9796 2482 9949.
Daarna krijgt u een mail met alle praktische
informatie. De inschrijvingen worden op 4
oktober afgesloten.

AFDELING
SINT-JORIS
gezinsbondsintjoris
@hotmail.com
FOTOZOEKTOCHT
MET AANSLUITEND
PIZZAPARTY N.A.L.V.
ONZE 90STE VERJAARDAG!
• zondag 9 november | 11u •
Naar aanleiding van onze 90° verjaardag
kunnen we al een tipje van de sluier lichten
over onze activiteit. Eerst sturen we jullie
door Sint-Joris voor een originele fotozoektocht, het thema houden we nog even
geheim. Onderweg krijgen jullie soep en een
aperitief aangeboden, vanaf 13u verwelkomen
we jullie in de Sinjo voor een heuse Pizzaparty (Pizza's a volonté). Meer info krijgen
jullie later nog via de site en onze nieuwsbrief. Hou deze datum alvast vrij in jullie
agenda! Prijs leden € 20, kinderen tot en
met 11 jaar € 10. (prijs niet-leden € 23,
kinderen tot en met 11 jaar € 12)

BABYSITS GEZOCHT!
Woon je in Sint-Joris? Ben je 15 jaar of
ouder? Wil je wat bijverdienen (€ 4 per uur)
met babysitten binnen de Gezinsbond?
Ben je gemotiveerd en bereid om tijdens de
week en in het weekend te babysitten?
Dan ben jij degene die we zoeken! Neem
dan dan contact op met onze verantwoordelijke kinderoppasdienst!

AFDELING
SINT-KRUIS

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond8310@gmail.com
ZOMERSE FIETSTOCHTEN
• vrijdag 6 juni tot vrijdag 8 augustus | 19u •
De zomerse fietstochten gaan terug van start
op vrijdagavond 6 juni 2014. We starten om
19u vanop de parking achter de kerk van
Sint-Kruis, Boogschutterslaan, 8310 Sint-Kruis.
Wij willen de regelmaat er in houden en
fietsen op 6, 13, 20 & 27 juni; 4, 11, 18, &
25 juli; 1 & 8 augustus 2014. Deze fietstochten
zijn i.s.m. het Davidsfonds en Pasar.

"LEREN BREIEN"
EEN REEKS VAN 3 LESSEN
• zaterdag 4 oktober
tot zaterdag 18 oktober | 14u - 15.30u •
Zou je ook zo graag eens leren breien? Dan
bieden we je de kans om dit in een reeks
van een 3-tal lessen aan te leren op zaterdag
4 okt, 11 okt & 18 oktober telkens van 14u
tot 15.30u en dit voor kinderen van het
derde tot en met het zesde leerjaar. Deze
activiteit gaat door in Bibliotheek De Zorge,
Moerkerkse Steenweg 190 te Sint-Kruis.
Deelname aan deze lessenreeks voor kinderen
kost: € 18 voor leden en € 25 voor nietleden. Wil je als ouder of grootouder ook
deelnemen te samen met je (klein)kind dan
kan dit ook en vragen we voor beiden € 30
voor leden, € 50 voor niet-leden. Wij
zorgen voor de nodige wol alleen breng je
zelf breinaalden 3,5 of 4 mee naar de les.
Inschrijven doe je best zo snel mogelijk, want
het aantal plaatsen is beperkt, via els.dobbelaere@gmail.com of 050 36 18 45.
Inschrijving is pas definitief na betaling op
rekening BE68 0012 4825 7634 .

SCRAPBOEKJES
• donderdag 23 oktober | 19u - 22u •
Scrapboekjes maken is een leuke en een
populaire hobby. Met eenvoudig materiaal
maak je originele toffe hebbedingetjes, leuke
cadeautjes of souvenirs. We maken een
sterreboekje onder deskundige begeleiding.
Deze activiteit gaat door in het CM-gebouw,
Moerkerkse Steenweg 118, Sint-Kruis.
Deelname aan deze activiteit is € 15 voor
leden en € 18 voor niet-leden (alle materiaal
in begrepen). Voor deze activiteit kan je
Inschrijven via gezinsbond8310@gmail.com
en betalen via BE68 0012 4825 7634 tot 1
oktober 2014 met vermelding scrapboekje en
lidnummer.

BONDSKLAPPER

EGELTJES MAKEN VOOR
KINDEREN VAN 8-12 JAAR
• woensdag 12 november | 14u - 17u •
Ooit al eens egeltjes gezien? Die kleine
stekelige diertjes! We knutselen samen met
Kathleen Lingier van die lieve kleine egeltjes
uit oude fiets binnenbanden.. Begin alvast
maar oude fiets binnenbanden te sparen...
Deze activiteit gaat door in het CM-lokaal,
Moerkerkse Steenweg 118, 8310 Sint-Kruis.
Deelname
aan deze
activiteit
is € 5 voor
leden of
€ 8 voor
niet-leden. Inschrijven kan tot 7 november
2014 via gezinsbond8310@ gmail.com met
vermelding: egeltjes maken, aantal kinderen
en lidnummer. Na inschrijving en betaling op
BE68 0012 4825 7634 wordt er een lijst met
alle info en benodigdheden toegestuurd.

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
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 SintKruis’. Registreren gaat gemakkelijk door de
stappen te volgen. Ook als oppasser kan je
jou 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.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Voor enkele van onze activiteiten zijn we op
zoek naar vrijwilligers om onze bestuursploeg
te ondersteunen. Concreet zoeken we mensen
die willen meewerken aan het uitwerken en
organiseren van de tweedehandsbeurs voorjaar
2015 en mensen die wat tijd kunnen vrijmaken
voor het rond delen van onze bonnenboeken
januari 2015. Wie als bestuurslid wil toetreden
is van harte welkom. Meer informatie kan je
krijgen bij Catherine Herman, 050 37 50 31
of via gezinsbond8310 @gmail.com

JOHAN CHERLET
Op zaterdag 22 februari 2014 overleed Johan
Cherlet. Hij was 33 jaar een trouw bestuurslid
van onze afdeling. 17 jaar was hij samen met
Maria het aanspreekpunt van onze Kinderoppasdienst. Hij was de redacteur van het
“Gezinsmagazine” tot in 1991 dit werd overgenomen door het Gewest Brugge wat nu de
“Bondsklapper” is. Tot 2011 was hij ook de
verantwoordelijke voor de kortingskaarten,
GSM-kaarten, railpassen en bioscooptickets.
Met zijn overlijden verliezen we een trouw
allround bestuurslid. Bedankt Johan voor al die
jaren van inzet voor onze afdeling Sint-Kruis.
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AFDELING
SINT-MICHIELS
KOOKLESSEN
• woensdag 17 september | 19.30u •
Onze kok heeft weer lekkere recepten in de
aanbieding. Volgende kookles gaat opnieuw
door in de keuken van het POC Sint-Willibrord.
Wil je er bij zijn? Mail dan naar gezinsbondsintmichiels@gmail.com. Er zijn nog een tweetal plaatsen vrij. Er is nog één les in november.

AFHALEN BONNENBOEKEN
2014
Leden die hun bonnenboek voor het lopende
jaar nog niet hebben afgehaald, kunnen dat
nog steeds doen bij M. Lema, Wittemolenstraat 41. Best vooraf bellen op 050 38 18 45.
Aankopen met de bonnen, is geld besparen.
Lijst van de handelaars staat vooraan in het
boekje.

GEBOORTEGESCHENKJES
Gezinnen die in de loop van 2014 een baby
kregen, kunnen een geboortegeschenkje
afhalen bij Roos Logghe, Ter Beke 10. Best
vooraf bellen op 050 38 94 07.

AFDELING
SNELLEGEM
FIETSTOCHT
MET THEMA WO-I
• donderdag 21 augustus | 18.30u •
Op deze tocht speuren wij naar het oorlogsverleden op de deelgemeente Varsenare.
Vertrek om 18.30u stipt op de parking aan de
Kerk te Snellegem. Deelnemen kost € 2 voor
de leden en € 3 voor niet-leden. Info bij
Honoré Vandecasteele, 0473 68 40 90 of
honore@euphonynet.be.

QUIZ
• vrijdag 3 oktober | 19.30u •
Zet deze datum in je agenda. Want de Gezinsbond quizt weer. Een leuke quiz in een leuke
sfeer met maximum 5 personen/groep en je
kennis van wist-je-datjes is weer up-to-date.
Schrijf je in op ons mailadres gezinsbondsintmichiels @gmail.com en betaal € 10 op BE43
0680 7137 0001. Waardebonnen voor de winnaars en andere attenties voor de deelnemende teams. Plaats van afspraak:
Gemeenteschool afd. B, Sint-Michielslaan.

ONTBIJT
• zondag 12 oktober | 8.30u •
Wat is er leuker dan op zondagmorgen in
familiekring te ontbijten? Ontbijten met de
Gezinsbond natuurlijk. Een glaasje bubbels,
vers fruitsap, broodjes, croissants, kaas,
yoghurt, fruit, kortom alles wat van een
ontbijt een klein feest maakt. Het staat
allemaal voor jouw en je gezin klaar in de
eetzaal van Immaculata, Koningin Astridlaan,
Sint-Michiels tussen 8.30u en 10.30u.
Deelnemen kost € 8 per persoon en je krijgt
€ 1 korting op je lidkaart-spaarkaart. Kaart
meebrengen aub. Niet-leden betalen € 10
per persoon. Inschrijven doe je op ons mailadres gezinsbondsintmichiels@gmail.com en
vooraf betalen kan op BE43 0680 7137 0001
en dit alles vóór 1 oktober 2014.
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KINDEROPPASDIENST
De Kinderoppasdienst met een nieuwe
verantwoordelijke en in een nieuw kleedje.
Mevr. Veronique Decraemer, Kloppersweg 16,
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 registeren 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 SintMichiels!

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.

FIETSTOCHT
MET THEMA WO 1
• donderdag 11 september •
Een tweede fietstocht met als thema WO1
gaat door op 11 september 2014. Op deze
tocht speuren wij naar het oorlogsverleden
op de deelgemeente Snellegem. Vertrek om
18.30u stipt op de parking aan de Kerk te
Snellegem. Deelnemen kost € 2 voor leden
en € 3 voor niet-leden. Info: Honoré
Vandecasteele, 0473 68 40 90 of via honore@
euphonynet.be

VERZEKERINGEN: NODIG
NUTTIG OF OVERBODIG?
• donderdag 23 oktober | 19.30u •
Je kan je woning, auto, gezinsleden, ziekte
en zelfs het mogelijke slechte weer op je
vakantie laten verzekeren. Eigenlijk kan je
een verzekering afsluiten tegen elk denkbaar
risico zolang je de premies maar betaalt.
Deze nemen een hele hap uit je gezinsbudget.
Daarom willen we een voordracht geven over
welke verzekeringen nu verplicht, noodzakelijk, wenselijk of overbodig zijn. Wie raakt
immers nog wijs uit al die kleine lettertjes.
De voordracht gaat door in de kleine zaal van
de Schelpe, Eernegemweg 34, Snellegem. Als
deelname in de kosten vragen wij € 3 voor
leden en € 4 voor niet-leden. Inlichtingen:
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
TAI CHI CHUAN
OP MAANDAGAVOND
• maandag 8 september
tot maandag 29 juni •
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. Lessen
in het Sportcentrum in Varsenare, lessenreeks
in groepen afhankelijk van het niveau.
Belangstelling? Info en inschrijven bij Brigitte
Vandenbriele: brigitte.vandenbriele@skynet.be,
050 31 47 34 of 0496 33 51 79.

DIGITALISERING VAN
DE GEZONDHEIDSZORG
Identiteitskaart vervangt de siskaart.
Wat houdt dit in?
• donderdag 16 oktober | 20u •
De digitalisering van de gezondheidszorg is
begonnen! De sis-kaart werd vervangen door
de elektronische identiteitskaart. Maar hoe
werkt dit allemaal? Wat zijn de mogelijkheden?
Wie kan welke gegevens zien? Zijn mijn
medische gegevens goed beveiligd? Is mijn
privacy gegarandeerd? Wat zijn de voor- en
nadelen? Apotheker Christophe De Pauw
probeert op al deze vragen een duidelijk en
overzichtelijk antwoord te geven. Je hoeft
geen computerexpert te zijn om het verhaal te
kunnen volgen. Inlichtingen bij Dirk Rommel,
dirk.rommel@telenet.be of 050 38 65 59.
Voordracht in zaal Crea, SPC Hof Ter Straeten.

HALLOWEEN
EN PADDENSTOELEN
DRU YOGA
OP DINSDAGVOORMIDDAG
• dinsdag 9 september tot dinsdag 30 juni •
Dru Yoga wordt ook ‘hart yoga’ genoemd.
Het gaat over bewust ‘zijn’. Vanuit vloeiende
bewegingen en je ademhaling help je je
lichaam en geest in soepelheid, ontspanning
en kracht. Je gaat vanzelf ontstressen, je concentratie versterkt en je ervaart voelbaar vernieuwde vitaliteit en vreugde. De Gezinsbond
van Varsenare zet deze reeks verder op dinsdagvoormiddag van 10u tot 11.30u in het
sportcentrum te Varsenare. Je kunt op elk
moment instappen. Info en inschrijven bij
Brigitte Vandenbriele: Brigitte.vandenbriele@
skynet.be of 050 31 47 34

MET GIDS
DOOR DE KRUIDENTUIN
VAN KASTEEL TUDOR
• zondag 14 september | 14.30u •
De gids, Christiane Hoorens, verantwoordelijke
van de groendienst Brugge, neemt ons mee
tussen de muren van de kruidentuin en vertelt
ons allerlei over de kruiden, fruitbomen en
struiken... Inschrijven noodzakelijk bij Dirk
Rommel: dirk.rommel@telenet.be of
050 38 65 59. Verzamelen om 14.15u aan de
ingang van de kruidentuin.

YOGA
OP WOENSDAGAVOND
• woensdag 17 september
tot woensdag 17 juni •
We starten opnieuw met de YOGA–avonden
op woensdagavond, onder deskundige leiding
van Maria Clicteur. Het is een voelende,
meditatieve vorm van yoga waar de ademhaling centraal staat. De oefeningen kunnen
aangepast worden aan ieders lichaam. De
lessen (lessenreeks) vinden plaats elke
woensdagavond van 20u tot 21.15u in de
kleuterzaal van de school ‘De Wassenaard’
Westernieuwweg. Geinteresseerd? Info bij
Mieke Roelens, roelens.mieke@telenet.be of
050 38 67 91.

• donderdag 30 oktober | 14u - 16.30u •
Herfstvakantie, de periode om te griezelen
en mysteries te ontdekken in BulskampveldBeernem! Trek je Halloweenkostuum aan!
Bij de jongste groep (6-8j) gaan we op zoek
naar ‘een grote paddenstoel’ voor kabouter
Pinnemuts. De sfeer blijft sprookjesachtig en
gezellig. Met de oudste groep (9-12j) gaan
we op fotozoektocht naar paddenstoelen, we
maken zelf griezelige foto's en we bereiden
een lekker paddenstoelengerecht.
Ondertussen kunnen ouders een tentoonstelling bezoeken ter plaatse (met gids indien
voldoende interesse). Afspraak: Bezoekerscentrum Bulskampveld, Bulskampveld 9,
Beernem. Prijs € 3 (incl drankje en koekje).
Wil je er bij zijn? Inschrijven voor 22 oktober
bij Conny Vermoote: conny.vermoote@
telenet.be of 0495 208 444.

KOOKSPROOKJES
• zondag 16 november | 10u en 11.30u •
In de week van de smaak vergeten we onze
kleine “gastronomen” niet. We plannen een
originele “Vertel-Kookshop"" voor kinderen
van 4 tot 8 jaar. Een leuke combinatie van
verteltheater en een kookworkshop, opgesmukt
met veel liedjes en muziek. Warre Wortel en
Benny Banaan beleven samen met hun vrienden Koke Komkommer, Cindy Citroen, Ella
Erwt… wonderlijke avonturen in Kooksprookjesland. Warre en Benny tonen je ook
hoe je een heleboel lekkers kan maken.
Kooksprookjesfee : Christina Van Geel. Een
activiteit die doorgaat in het Vrijetijdscentrum
Jabbeke om 10u en om 11.30u.
Organisatie: Gezinsbond Varsenare, Jabbeke,
Snellegem, Zerkegem. Prijs voor leden: € 10/
kind of € 25/gezin onder zelfde dak wonend.
Vlug inschrijven is de boodschap, zeker voor
30 oktober bij Liliane Cocquyt 050 39 60 13 of
0475 52 11 20 of lilianecocquyt@skynet.be.

BONDSKLAPPER

VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST:
WIJZIGING E-MAILADRES
De kinderoppasdienst voor de afdeling
Varsenare wordt verzorgd door mevr. Valerie
Clement, De Manlaan 4, Varsenare. Als men
een kinderoppas wenst kan Valerie bereikt
worden via valerie.clement1971@gmail.com
(LET OP: email gewijzigd!) of via 0498 21 00
63. Ook jongeren die wensen te babysitten
kunnen zich bij haar aanmelden.

AFDELING
WAARDAMME
POËTISCH KAPSALON
• zondag 24 augustus | 13.30u •
Ter gelegenheid van de dorpsfeesten
organiseren we het Poëtisch kapsalon. Dit in
samenwerking met het reizende speeltheater
Kip van Troje. Meer inlichtingen bij
heidi.schoonbaert@skynet.be.

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com
FIETSZOEKTOCHT
• dinsdag 1 juli tot zondag 31 augustus •
De Gezinsbond Zedelgem verleent haar medewerking aan de zomerfietszoektocht in het
kader van 35 jaar 't Vrij Uurke. Van 1 juli tot
31 augustus kan je doorheen Zedelgem Dorp,
Zedelgem De Leeuw en Loppem op zoek naar
antwoorden op vragen over bezienswaardigheden en plaatsen waar 't Vrij Uurke heeft
opgetreden in haar 35-jarig bestaan. Deelname
is gratis. Er zijn 3 startplaatsen. Op vrijdag 12
september is er prijsuitreiking in Spes Nostra.
De fietstocht is gezinsvriendelijk en bedraagt
22 km. Meer info bij Ronny 0474 10 43 15 of
via ronny.meulemeester5@telenet.be.

WIJNEN EN TAPAS
• woensdag 8 oktober
en woensdag 15 oktober | 19.30u •
We verdiepen ons tijdens een wijnproeverij
in de combinatie tussen Wijnen en Tapas. Dit
gaat door in Wijnbar Vinho & Tapas, Brugsestraat 174, Zedelgem. We starten er om
19.30u en voorzien het einde om 21.30u.
Er kan steeds worden nagepraat. Info en
inschrijvingsprijs bij Ronny, 0474 104 315 of
ronny.meulemeester5@telenet.be.
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NIEUWE HANDELAARS
Steeds 5% korting met de lidkaart waarmee je spaart!

CAROLIJN
Fashion at home
Noordzandstraat 83 | 8000 Brugge |
0498 52 04 23 | info@carolijn.be

N
AD IEU
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S

Openingsuren: ma 11u - 18u, woe 10u - 17u,
don. en vrij 11u - 18u, zat 10u - 18u
Dinsdag gesloten

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

VERSLAG PAASEIERENRAAP 2014
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Openingsuren: Dinsdag – zaterdag 10u - 12u | 14u -18u

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

G

Parkstraat 19 | 8730 Beernem | 050/54 53 43
hello@bohemian-child.be | www.bohemian-child.be
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14

Dit jaar zetten de paashazen hun beste beentje
voor met een ‘meet en greet’ in het Provinciedomein Bulskampveld te Beernem ter gelegenheid van de jaarlijkse paaseierenraap van de
JGA Gezinsbond Brugge. Iedereen had het
helemaal naar hun zin. Liever alleen op de
foto of toch graag vergezeld van de hele
familie, alles kon. Met het zonnetje op de
achtergrond, het prachtig bosrijk decor en al
die stralende, vrolijke gezichtjes van jong en
oud werd het een echte topper.
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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.

VREDESFESTIVAL
TEN VREDE 2014
Diksmuide | 29/08/2014 - 31/08/2014
Ten Vrede is een laagdrempelig festival dat
zich richt tot een divers publiek, met naast
een veelheid aan muziekgenres (Stef Bos,
Customs en Q-party, Konrad Koselleck Big Band
& Ellen ten Damme met een project rond
Käthe Kollwitz, Urbanus & fanfaar, Chieftains,
…) een ruim aanbod aan randanimatie. Op
zondag wordt het een waar familie- en kinderfestijn met o.a. Welpenzoektocht & Welpenworp, Marc De Bel, Willem Vermandere, BokXeen jongerenproductie van het circusatelier
Woesh en een optreden van Rob De Nijs.
Tijdens het festival kan je ook gratis naar het
vernieuwde Museum aan de Ijzer. Volledig
programma en meer info: www.tenvrede.be.
Ledenvoordeel:
Leden van de Gezinsbond betalen in voorverkoop 17 euro voor een weekendticket i.p.v.
25 euro en krijgen bovendien 5 euro terug
via hun lidkaart waarmee je spaart op de
stand van de Gezinsbond ter plaatse.
Prijs kinderen: tot 12 jaar gratis.
Bestellen:
Tickets reserveren tot 18 augustus 2014 op
www.gezinsbond.be. De kaarten worden na
betaling, op vertoon van de ontvangen mail,
afgehaald op de stand van de Gezinsbond,
vrijdag 29 augustus voor 20.30u, zaterdag 30
augustus voor 18.00u en zondag 31 augustus
voor 14.00u.

HET GULDEN CABINET
Antwerpen | nog tot 31/12/2016
Tentoonstelling over de leefwereld van rijke
patriciërs in de Gouden Eeuw. Museum
Rockoxhuis, Keizerstraat 12 in Antwerpen
(dinsdag t.e.m. zondag van 10.00u tot 17.00u.
Elke laatste woensdag van de maand 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.

ZANDSCULPTURENFESTIVAL

HISTORIUM BRUGGE

Oostende | 28/06/2014 - 31/08/2014
Artiesten uit de hele wereld creëren een
sprookjeswereld in zand, geïnspireerd op een
selectie van attracties van Disneyland®Paris,
met de figuren van Disney in de hoofdrollen.
Een metershoge zandarena omkadert een uitzonderlijke tentoonstelling van zandsculpturen.
Rondom het Kasteel van Doornroosje rijzen
artistieke interpretaties op van de gekendste
attracties van het park, Disney figuren en de
gloednieuwe attractie Ratatouille.
Disneyland®Paris Sand Magic vindt plaats op
het Groot Strand van Oostende, ter hoogte
van het Zeeheldenplein. Elke dag geopend
vanaf zaterdag 28 juni tot en met zondag 31
augustus 2014, doorlopend van 10 tot 19 uur.

Markt 1 Brugge
Wil je de geschiedenis van Brugge echt
beleven, dan ben je bij Historium aan het
juiste adres. Je krijgt er een totaalbeleving
waarbij authentieke objecten, decors, film,
muziek en speciale effecten versmelten tot
een magische ervaring. De audiogids leidt je
rond door historisch correct gereconstrueerde
themakamers en ruimtes die al je zintuigen
prikkelen. De interactieve tentoonstelling
geeft historische duiding en vertelt over het
dagelijkse leven in de middeleeuwen en de
geschiedenis van Brugge. Van op het panoramische terras kun je de gelijkenissen ervaren
tussen de Gouden eeuw en onze tijd.

Ledenvoordeel:
Op vertoon van je lidkaart betaal je aan de
kassa 10 i.p.v. 12 euro (volwassenen), 8 i.p.v.
10 euro (studenten en 65+) en 6 i.p.v. 8 euro
(4 tem. 11 jaar). Gratis toegang voor kinderen
tot en met 3 jaar. Bij aankoop van een ticket
ontvang je een uitzonderlijk voordeel op de
toegangsprijs
voor uw volgende bezoek aan
®
Disneyland Paris: 1 dag ticket vanaf €45
(i.p.v 73€), te boeken op disneylandparis.be
vanaf 1 juli.

STORMS
Blankenberge
Als lid krijg je spaarkorting op Storms Expo,
een permanente expo over stormen op de
pier in Blankenberge.
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,
niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Info en openingsuren: www.storms.eu

Deze zomer is het thema 'Kunsten en ambachten in de middeleeuwen'. Hedendaagse kunstenaars en ambachtslieden tonen hoe hun
beroepen en kennisdomeinen werden uitgeoefend in de middeleeuwen. Er zijn thematische wandelingen en workshops. De allerkleinsten leven zich uit in knutselateliers.
Ledenvoordeel:
leden van de Gezinsbond krijgen 15% spaarkorting op de lidkaart waarmee je spaart op
tickets voor volwassenen, kinderen (2-14
jaar), studenten en op de Family Pass;
kinderen jonger dan 2 jaar gratis.

MEMORIAL VAN DAMME
2014
Koning Boudewijnstadion
5 september 2014
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.
Een aangetekende zending is 7 euro extra.
Bestellen: Reserveer je kaarten via mail:
tickets@memorialvandamme.be, met
vermelding van lidnummer en adresgegevens.
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
Recente evoluties in de wetgeving: een tsunami?
Inleiding
De laatste maanden vond er als het ware een ‘tsunami’ van nieuwe
wetgevingen plaats, die het juridische landschap en de praktijk enorm
zullen veranderen. Ik behandel in deze bijlage 3 wetgevingen die het
meest in het oog springen, namelijk de Wet nopens de overdracht van
de familienaam (in werking sedert 1 juni 2014), de Wet van 17 maart
2013 nopens de hervorming van onbekwaamheidsstatuten (in werking
sedert 1 juni 2014) en de Wet ter invoering van een familie-en jeugdrechtbank (in werking op 1 september 2014).
De Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek
met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en
vrouwen bij wijze van naam overdracht aan het kind en aan de
geadopteerde.

De wet biedt een brede waaier van mogelijkheden m.b.t. de familienaam, die m.i. de zaken enorm compliceren en m.i. vaak tweedracht
zal zaaien tussen de jonge ouders.
De Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid.
Op 1 juni 2014 trad de wet nopens de 'hervorming onbekwaamheidsstatuten' in werking.
Voorheen bestonden de instituten ‘voorlopig bewind over de goederen’, de verlengde minderjarigheid’, ‘de gerechtelijke onbekwaam verklaring’ en ‘de bijstand door een gerechtelijk raadsman’.

Op 1 juni 2014 trad deze Wet in
werking.
Het hoofdartikel t.a.v. eigen biologische kinderen luidt als volgt:
“Artikel 335.§1. Het kind wiens
afstamming van vaderszijde en
afstamming van moederszijde
tegelijkertijd komen vast te staan
draagt ofwel de naam van zijn
vader, ofwel de naam van zijn
moeder, ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de
door hen gekozen volgorde met
niet meer dan één naam voor elk
van hen. De ouders kiezen de
naam van het kind op het ogenblik van de aangifte van de
geboorte. De ambtenaar van de
burgerlijke stand neemt akte van
deze keuze. In geval van onenigheid of bij afwezigheid van keuze,
draagt het kind de naam van de
vader.”

Voortaan bestaat er slechts 1
beschermingsstatuut voor wilsonbekwame personen, "het bewind",
dat betrekking heeft op de goederen en de persoon van de onbekwame.
De Wet van 30 juli 2013
betreffende de invoering van
een familie-en jeugdrechtbank.

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

Er verandert heel wat in de
gerechtelijke organisatie. Niet
alleen spreken we, met ingang
van 1 april 2014, over de
Rechtbank van Eerste Aanleg
West-Vlaanderen, afdeling Brugge,
ook treedt op 1 september 2014
de nieuwe wet houdende de
invoering van een Familie- en
Jeugdrechtbank in werking. De
kernwoorden van de nieuwe wet
zijn "toegankelijkheid, eenvormigheid, soepelheid, specialisering en
minnelijke schikking".

T.a.v. geadopteerde kinderen
sociaal-juridische zaken zoals o.a. rechten en plichten
luidt het hoofdartikel als volgt:
Besluit
gehuwden,
samenwonenden, jongeren, echtscheiding,
“Art.353-1. De adoptie verleent
De nieuwe wetgevingen veranderen
consumentenrecht, huurcontract, burenruzie, adoptie,
aan de geadopteerde in plaats van
het juridische landschap compleet.
erfenis maar ook over sociale zekerheid, studiebeurzen,
zijn naam, die van zijn adoptant.
De concrete toepassingen van
In geval van gelijktijdige adoptie
deze zeer recente wijzigingen
contracten, enz...
door twee echtgenoten of samenzullen één en ander verhelderen.
wonenden draagt de geadopteerWordt dus ongetwijfeld vervolgd.
De sociaal-juridische dienst Brussel
de ofwel de naam van een van de
Informeer u!
is te bereiken op 02 507 88 66
adoptanten, ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in
de door hen gekozen volgorde
met niet meer dan één naam voor
elk van hen. De partijen kunnen evenwel de rechtbank vragen dat de
Mieke Listhaeghe
geadopteerde zijn naam behoudt, voorafgegaan of gevolgd door de
Advocaat
(www.mieke-listhaeghe.be ; www.facebook.com/AdvocaatMiekeListhaeghe)
naam van de adoptant, of in geval van gelijktijdige adoptie door twee
Sociaal – Juridische Dienst Gezinsbond Gewest Brugge
echtgenoten of samenwonenden, door de naam van een van de adoptanten, die zij kiezen overeenkomstig het tweede lid. De samenstelling
Opgelet !
van de naam van de geadopteerde is beperkt tot één naam voor de
Er is 1 zitdag in zomervakantie, te weten op donderdag 28 augustus 2014
geadopteerde en één naam voor de adoptant(en). Het vonnis maakt
in Rusthuis Van Zuylen, Geralaan 50, 8310 Sint-Kruis van 18u tot 20u.
melding van de verklaring waarmee de adoptanten hun keuze te kenDe zitdagen gaan daarna door elke tweede donderdag van de maand:
nen geven.”
concreet donderdag 11 september 2014 en donderdag 9 oktober 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

basisscholen
sint-lodewijks
college

christus-koning
gerard davidstraat 6 en 57
kard. mercierstraat 56
pim pam poen
 050 31 16 39
sint-andries
zandstraat 69
jan breydellaan 56
lenteweelde
050 31 63 22
doornstraat 3
050 40 68 77
gistelse steenweg 440
knotwilgenlaan 24
blijmare
050 40 68 90

noordveldstraat 31
buitengewoon
basisonderwijs
 het noordveld
050 31 69 60
sint-michiels
koningin astridlaan 4
immaculata
050 40 45 07
spoorwegstraat 250
050 39 45 93

basisscholensintlodewijkscollege.be

