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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

KATHOLIEK ONDERWIJS

SINT-TRUDO

www.welkomerbij.be

Infodag

www.welkomerbij.be

op zaterdag 25 april 2015

Infoavond
Enkel voor eerste jaar secundair

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

30 maart 2015
24 maart 2015
18 maart 2015
10 maart 2015

SECUNDAIR ONDERWIJS
IMB

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

OLVA

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

SABR

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

SASK

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

SABR

St.-Andreasinstituut
Garenmarkt 8 - 8000 Brugge
Gentpoortstraat 1 - 8000 Brugge
(enkel kleuter - infodag zo 14 juni)
www.sabr.be

SASK

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

KLEUTER & LAGER ONDERWIJS
OLVA

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

SAMEN SINT-TRUDO

Driemaandelijks informatieblad
van de Gezinsbond gewest Brugge

2015/149
38ste jaargang
februari/maart/april

INHOUD
1

Voorwoord

2

Wie is wie binnen mijn lokale afdeling?

3

Paaseierenraap Gewest Brugge
Ledenvoordelen van de Gezinsbond
Overlijden Robert Ryheul

4

G.O.S.A - Gewest Brugge

5

Enkele sfeerbeelden van de intrede
van de Sint te Brugge

6

Kalender

7

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

DE GEZINSBOND IS ER
VOOR ALLE GEZINNEN
In deze eerste Bondsklapper van 2015 wil ik even
inzoomen op het feit dat De Gezinsbond alle types van
gezinnen verenigt. Maar al te vaak wordt er nog verwezen naar het feit dat enkel gezinnen met minimaal
3 kinderen lid kunnen worden van onze vereniging.
De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen
en Brussel. We verdedigen de belangen van de
gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke
opvattingen en los van de samenstelling van het gezin
(grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met
veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden
of samenwonenden, nieuw-samengestelde gezinnen,
enz.).

Assebroek
Beernem
Brugge
Koolkerke
Loppem
Oedelem-Oostveld
Oostkamp
Sijsele
Sint-Andries
Sint-Joris
Sint-Kruis
Sint-Michiels
Snellegem

De éénoudergezinnen wens ik hier even onder de
aandacht te brengen. De groep van alleenstaande
ouders wordt ook in Vlaanderen groter. De Gezinsbond ijvert voor die mama's, papa's en
hun kinderen. Alleenstaande ouders zijn in de eerste plaats gewone vaders en moeders
met de gewone vragen en behoeften. Maar hun situatie is tegelijk toch ook anders.
Daarom is er nu Enig Stuk, blad voor alleenstaande ouders. Een hip magazine met tips en
tricks, met interviews, ideeën, weetjes en verhalen over en voor alleenstaande ouders.
Een magazine vol energie en moed, dat inspireert en leidt, maar vooral de mooiste glimlach
ontlokt. De Gezinsbond organiseert heel wat voordrachten en vormingsreeksen over
opvoeden, sommige daarvan zijn specifiek gericht op eenoudergezinnen.
Op de dienst Sociaal-juridisch advies van de Gezinsbond kunnen leden terecht voor gratis
advies bij sociale, familiale, materiële en persoonlijke problemen of over de werking van
de onderhoudsgeldcalculator, waarmee je de onderhoudsbijdragen voor kinderen bij een
scheiding kan berekenen.

Varsenare
Zedelgem
14

Lidkaart-meer-waard

16

Juridisch-praktisch

Trouwens, wist je dat de Gezinssportfederatie tijdens de zomervakantie een groepsreis voor
alleenstaande ouders organiseert? Binnen de afdeling Brugge zijn er éénoudergezinnen
actief binnen het bestuur en zijn er reeds activiteiten georganiseerd.
Interesse in de hierbovenvermelde brochure en/of activiteiten binnen onze regio? Aarzel
niet om contact op te nemen met jouw plaatselijk bestuur.
Alvast veel leesplezier in deze nieuwe Bondsklapper!

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

Kris Vandeghinste
Essenstraat 6
0496 87 38 56
kris.vandeghinste@gmail.com

KINDEROPPAS

GSM/NMBS-PASSEN
+ BIOSCOOPCHEQUES
Benedict Ghyssaert
Sint-Katarinastraat 34
050 36 46 65
benedict.ghyssaert@telenet.be

KORTINGSKAART
GROOT GEZIN
Benedict Ghyssaert
Sint-Katarinastraat 34
050 36 46 65
benedict.ghyssaert@telenet.be

Myriam Goethals
Kranten & cadeaushop Harlekijn
Hooiestraat 35
Hoornstraat 1
050 78 12 18
050 59 87 15
myriam.goethals@skynet.be harlekijnbeernem@skynet.be

Kris Vandeghinste
Essenstraat 6
050 78 12 03
kris.vandeghinste@gmail.com

Martine Cloet
Sint-Katarinastraat 34
050 36 46 65
cloet.martine@telenet.be

Marc De Spiegelaere
Sint-Jansdreef
050 68 08 58
bvbaspiegelaere@skynet.be
Kathleen Marechal
Zagersweg 67
050 34 66 12
kathleen.marechal@telenet.be
Johan Matthys
Van Hammelaan 6
050 82 22 33

Linda De Deyne
Blauwhuisstraat 1
050 27 96 35
linda.dedeyne@telenet.be
Anne Van horenbeeck
Zagersweg 39
050 67 64 38
anne.vanhorenbeeck@telenet.be
Marleen Sierens
Eninkstraat 24
050 82 51 30

Lieselot Segaert
Muntsestraat 11E
050 82 06 20
lieselot.segaert@telenet.be
Anne Van horenbeeck
Zagersweg 39
050 67 64 38
anne.vanhorenbeeck@telenet.be
Piet Tanghe
Henri Blommelaan 17
050 82 38 79

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

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
Leliestraat 37
050 82 38 63
ludo.dekimpe@telenet.be

Bieke Verduyn
Arteveldestraat 14
0476 61 01 62
gezinsbond.oostkamp@gmail.com

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

Anne-Marie Van Meulebroeck
Karel Serweytensstraat 3
0497 23 40 01
050 31 95 77
kinderoppasdienst.be
annemarie.van.meulebroeck
@gezinsbond.be
Heike Rotsaert
Stefanie Costenoble
Stefanie Costenoble
Proostdijstraat 68
Proostdijstraat 68
kinderoppasdienstoostkamp
050 27 68 33
050 27 68 33
@gmail.com
stefanie.costenoble@telenet.be
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 Allemeersch
Marleen Sierens
Johan Matthys
Buskinslaan 2
Eninkstraat 24
Van Hammelaan 6
0493 58 98 99
050 82 51 30
050 82 22 33
allemeersch.ann@skynet.be
Martine Dewitte-Jacxsens
Chris Caus
Rita Lameire
Hoornstraat 48
Van Praetstraat 5
Nieuwdorpstraat 34
050 50 09 46
050 50 11 55
050 50 04 84
martine.jacxsens@gmail.com
Ann Vandenbussche
Christine Tallir
Maurice Tant
Beernemstraat 59a
Zandgrachtstraat 21
Den akker 8
050 79 03 62 - 0495 82 43 62
050 78 09 32
050 78 99 86
ann@kantoorvandenbussche.be christinetallir@hotmail.com
tantverbiest@skynet.be
Heike Rotsaert
Walter De Lameilleure
Walter De Lameilleure
Everaertstraat 24
Everaertstraat 24
kinderoppasdienstoostkamp
050 82 37 32
050 82 37 32
@gmail.com

Rony Sarazijn
Burg. Capellelaan 20
050 35 70 75

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

Magda Keirse
Noordermeers 14
050 35 96 66
magda.keirse@hormail.com

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 Van Kerkhoven
Westmoere 54
050 81 15 40
gezinsbondjohan@hotmail.com
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

Wilfried Aernoudt
Westmoere 57
0497 94 13 61
gezinsbondwilfried@gmail.com
Geert Boone
Doornstraat 64
050 39 31 01
gboone@telenet.be
Paul Bruggeman
Galgeveld 39
050 79 13 78

Honoré Vandecasteele
Woudweg naar Zedelgem 14
050 81 37 45
honore.vandecasteele1@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

gezinsbondsintmichiels@gmail.com
Mieke Roelens
Hagebos 9
050 38 67 91
roelens.mieke@telenet.be
Martin Vlamynck
Beekstraat 45
050 27 98 29
Hilde Declerck
Berkenhagestraat 66
050 24 03 97

VARSENARE
8490

Karl Vandermeersch
Reigerzele 22
050 39 35 10

WAARDAMME
8020

Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53

Linda Van Steenberghe
Schaakstraat 17
050 37 31 97
secbond@gmail.com
Roos Logghe
Ter Beke 10
050 38 94 07
gezinsbondsintmichiels@gmail.com
Joëlle De Daniloff
Uytdreve 58
0475 86 36 28
jdedaniloff@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

SINT-MICHIELS
8200

ZEDELGEM
8210

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

Ouderengezelschapsdienst
Gewestelijk secretariaat

Natahalie Delcampe

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

Magda Keirse
Noordermeers 14
050 35 96 66
magda.keirse@hotmail.com

Maaike D’haene
Christiane Van den Eynde
Honoré Vandecasteele
Eernegemweg 20
Hagebos 4
Woudweg naar Zedelgem 14
050 81 64 75
050 38 43 24
050 81 37 45
maaike.dhaene@telenet.be kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com honore.vandecasteele1@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. 19-20u)
Tamara Piers
Kranten & cadeaushop Harlekijn
Christine Deman
Galgeveld 43
Hoornstraat 1, Beernem
Vijverstraat 11
0477 31 51 62
050 59 87 15
050 78 16 58
tamarapiers@hotmail.com harlekijnbeernem@telenet.be
Vanessa Van de Putte
Dagbladhandel ‘Patje’
Martin Ballegeer
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
kod.sint-michiels@gmail.com gezinsbondsintmichiels@gmail.com gezinsbondsintmichiels@gmail.com
Kristin Dekeyser
Christiane Van den Eynde
Christiane Van den Eynde
Hagebos 23
Hagebos 4
Hagebos 4
0471 36 60 49
050 38 43 24
050 38 43 24
kristin.dekeyser@telenet.be kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com
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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PAASEIERENRAAP GEWEST BRUGGE
Zaterdag 4 april 2015 van 10u tot 11u
Provinciaal Domein Bulskampveld te Beernem
De paashaas is geweest!
We zoeken om het meest.
Er zitten eitjes hier of daar,
maar ik weet niet waar.
Kom jij ook mee paaseitjes zoeken in het Provinciaal Domein
Bulskampveld te Beernem? In een grote weide ligt veel lekkers te
rapen voor de allerkleinsten. Vergeet dus jullie mandje en laarsjes niet.
Ook de paashaas huppelt vrolijk rond met een leuke verrassing .
Vanaf 7 jaar spelen we er heerlijk op los om beloond te worden met
lekkere paaseitjes.
Inschrijven kan tot 29 maart door te surfen naar
www.gezinsbond gewestbrugge.be/pasen en vul het online inschrijvingsformulier in. De prijs bedraagt 4€ per kind en kan je storten op volgend
rekeningnummer: BE73 0015 0170 1860 met vermelding van uw lidnummer, naam van de kinderen en Pasen 2015. Deze activiteit is
enkel voor leden van de Gezinsbond.
Opgelet: de toegang tot deze activiteit is via de kant van de cafetaria
en niet via de parking van het Aanwijs.

LEDENVOORDELEN
VAN DE GEZINSBOND
Als lid van de Gezinsbond kan je genieten van heel wat kortingen
en voordelen. Kortingen op aankopen, uitstapjes, energie en
telefonie en op activiteiten in jouw buurt. Het aanbod is even
groot als verrassend.
Bij tal van handelaars en spaarpartners in Vlaanderen en Brussel
krijg je spaarkorting in je online portemonnee. Bij je plaatselijke
afgevaardigde kan je ook bioscoopcheques, gsm-kaarten en
NMBS-passen kopen met spaarkorting. Van zodra je 10 euro bij
elkaar gespaard hebt, kan je betalen met je lidkaart en besparen
op je aankopen. Je online portemonnee kan je raadplegen via
mijn.gezinsbond.be.
Als lid kan je ook genieten van kortingen bij musicals, op tentoonstellingen, in musea en attractieparken. Raadpleeg regelmatig de
activiteiten met korting en blijf op de hoogte van het aanbod.
Doe een beroep op een kinderoppasdienst in jouw buurt of bezoek
een van onze tweedehandsbeurzen. We reiken ook kortingskaarten
openbaar vervoer uit aan gezinnen met drie of meer kinderen.

OVERLIJDEN
ROBERT RYHEUL
Tijdens het Sinterklaasweekend heeft onze vereniging afscheid
moeten nemen van de h. Robert Ryheul.
Robert was meer dan 60 jaar de stuwende kracht achter de
Gezinsbond afdeling Zedelgem. Hij was jarenlang de secretaris
van de afdeling en was ook verantwoordelijke voor de Spaarkaart.
Het beeld van Robert die zich per fiets of te voet door het dorp
begaf om de plaatselijke handelaars te bedienen is alom gekend.
De verminderingskaarten voor het openbaar vervoer bracht hij in
een handomdraai in orde. Tot aan zijn overlijden was Robert met
onze vereniging begaan. Bij elk bezoek, contact met hem,
informeerde hij steeds hoe het was binnen De Bond.
We zijn Robert veel dank verschuldigd voor zijn engagement.
Hierbij wensen we zijn echtgenote en familie onze oprechte
blijken van medeleven over te maken.
Namens de Gezinsbond
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G.O.S.A GEWEST BRUGGE
Groot-ouders-Senioren-Aktie | gosagewestbrugge@base.be

BEZOEK AAN HELLEBORUS
KWEKERIJ “HET WILGENBROEK”
dinsdag 24 februari | 14.30u
In de loop der jaren hebben Thierry en Anneke Van Paemel, een uitzonderlijk assortiment Helleborussen (hun lievelingsplant!) bijeen
gebracht. Deze Helleborussoorten worden op een natuurlijke manier
verwerkt in gecreëerde tuinen in serres. Een verzameling van winterbloeiers en groenblijvende planten vormen een onvergetelijk decor in
deze tuintentoonstelling. Een bezoek meer dan waard. Ook een
tentoonstelling van drie regionale kunstenaars zijn te bezichtigen:
keramiek (Pieter Baes), brons (Adelin De Craene), steen (Maud Bekaert).
Na de rondleiding is er koffie met gebak. Inschrijven bij Rosette
Verlinde-Van Zeveren op gosagewestbrugge@base.be of 050 35 75 75
en door storten van € 8/persoon op BE22 0015 1427 1747 van GOSA
Gewest Brugge voor 14 februari 2015. We verzamelen om 14.15u aan
de ingang Wilgenbroekstraat 60, Oostkamp.

BEZOEK AAN
WINTERTUIN URSULINEN
EN DOSSIN KAZERNE MECHELEN
dinsdag 21 april | 7.45u
Eerst bezoeken we de feeërieke wintertuin uit 1900 van de zuster
Ursulinen in O.L.V.-Waver. De kleurrijke glas-in-lood-koepel in art-nouveau
is een pronkstuk. In Mechelen nemen we 's middags een driegangenmenu (drank niet inbegrepen). Na de middag is een geleid bezoek
voorzien in het Dossin-kazerne te Mechelen. Dit museum is een begrip
voor wie terugdenkt aan de deportaties van joden tijdens wereldoorlog II.
's Avonds is er een maal voorzien met brood en charcuterie (drank niet
inbegrepen). Dit alles voor de prijs van € 58/pers. Inschrijven bij
Rosette Verlinde-Van Zeveren op gosagewestbrugge@base.be of 050 35
75 75 en door te storten van € 58 op BE 22 0015 1427 1747 op naam
van GOSA Gewest Brugge voor 7 april 2015. Vertrek stipt om 7.45u
aan de parkeerplaats van Steenbrugge.

ACHTER DE SCHERMEN
VAN HET OCMW

Aankomende activiteiten

donderdag 26 maart | 14u

Noteer nu reeds in uw agenda,
verdere info zal later worden medegedeeld of ook via ...

Velen onder ons kennen het OCMW maar weten niet wat er allemaal
gebeurt achter de schermen van het kleurrijke gebouw van de hoofdzetel. We krijgen een rondleiding in het gebouw en bezoeken de raadszaal, enkele diensten, de fitness, enz.. We krijgen ook een voorstelling
over de veelzijdige dienstverleningen. We sluiten de namiddag af met
een koffie en gebakje, aangeboden door het OCMW. We verzamelen
aan de hoofdingang Ruddershove 4 te Brugge om 13.45 u. Inschrijven
voor 16 maart bij Hugo Jonckheere, 050 38 37 48.

• Woensdag 27 mei 2015
halve daguitstap: “Verhalen en garnalen”, sneukelen en wandelen in
Oostende, vervoer met trein.
• Maandag 8 juni 2015
“Etymologische wandeling” door Brugge met Jo Berten

ENKELE BEELDEN VAN HET BEZOEK GOSA AAN TER GROENE POORTE
DIE DOOR IEDEREEN FEL GESMAAKT WERD
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ENKELE SFEERBEELDEN VAN
DE INTREDE VAN DE SINT IN BRUGGE
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KALENDER
DATUM
11/12/2014
09/01/2015
10/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
13/01/2015
17/01/2015
01/02/2015
06/02/2015
07/02/2015
10/02/2015
13/02/2015
14/02/2015
14/02/2015
18/02/2015
19/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
25/02/2015
26/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
04/03/2015
04/03/2015
07/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
13/03/2015
14/03/2015
14/03/2015
14/03/2015
17/03/2015
22/03/2015
22/03/2015
22/03/2015
23/03/2015
24/03/2015
26/03/2015
27/03/2015
28/03/2015
29/03/2015
29/03/2015
29/03/2015
01/04/2015
02/04/2015
04/04/2015
06/04/2015
11/04/2015
16/04/2015
17/04/2015
18/04/2015
20/04/2015
21/04/2015
26/04/2015
26/04/2015
03/05/2015
13/05/2015

-

23/04/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
29/06/2015
30/06/2015
09/05/2015

- 11/06/2015

- 21/10/2015
- 18/03/2015

- 27/03/2015

- 01/06/2015

ACTIVITEIT
Koken voor vrouwen
Dansreeksen
Kleuterturnen
Aerobic
Tai chi chuan op maandagavond
Dru yoga op dinsdagvoormiddag
Tussen d’oortjes
In de voetsporen van Baron van der Bruggen
Sint-Michiels, toen en nu
Lijstenverkoop voor tweedehandsbeurs
Achter de schermen van het Vaticaan
Wandeling 'Tour d'Amour'
Tweedehandsbeurs
Bezoek aan Explorada
Kindercarnaval disco
Koken voor mannen, deel 2
Bezoek aan Helleboruskwekerij “Het Wilgenbroek”
Wegwijs in de vegetarische keuken
De klimaatwijziging: waaraan kunnen we ons nog verwachten?
Snoeptaart maken
King Lear
Zingen met peuters
Tweedehandsbeurs van kinderkledij en speelgoed
Koken met Dirk in 4 lessen
Kookatelier
Tweedehandsbeurs
Beluisteren spirituele verhalen
Ook zo gevoelig?
Veranderingen in het verkeersreglement
Make-up sessie
Mininaaicursus damestopje
Knutselnamiddag
Watergewenning voor kleuters
Knuffelturnen
Donderdag Veggiedag kookworkshop
Tweedehandsbeurs
Lente editie tweedehandsbeurs kinderkledij, ...
Tweedehandsbeurs
Later begint vandaag, denk na over je levenseinde ...
Allergie, oorzaken en gevolgen
Achter de schermen van het OCMW
Zin in een spelletje in aangenaam gezelschap? Gezelschapsspellenavond
Start to Run
Tweedehandsbeurs
Tweedehandsbeurs
Lentesnoei in de tuin
Kinderen helpen de Paashaas
Hoe kies ik wijn voor de komende feesten?
Paaseierenraap
paaseierenraap
Bowling
Pizza's bakken met kinderen
Bezoek aan De Sierk
Garageverkoop
Geef dieven geen kans!
Bezoek aan wintertuin Ursulinen en Dossinkazerne
Dauwtrip met aansluitend ontbijt in Damme
Lentewandeling
Kriebeltocht
Voordracht ‘Leren leren’

AFDELING
Sint-Kruis
Loppem
Loppem
Loppem
Varsenare
Varsenare
Sint-Kruis
Loppem
Sint-Michiels
Oostkamp
Sint-Kruis
Oedelem - Oostveld
Sint-Michiels
Brugge
Loppem
Sint-Kruis
GOSA
Beernem
Sint-Michiels
Sint-Andries
Varsenare
Beernem
Loppem
Sint-Michiels
Zedelgem
Sint-Andries
Assebroek
Beernem
Oostkamp
Zedelgem
Sint-Andries
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Assebroek
Oostkamp
Koolkerke
Oostkamp
Varsenare
GOSA
Brugge
Loppem
Sijsele
Brugge
Sint-Kruis
Sint-Michiels
Sint-Kruis
Beernem
Koolkerke
Brugge
Sint-Kruis
Brugge
Sint-Andries
Oostkamp
GOSA
Assebroek
Zedelgem
Brugge
Zedelgem
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BELUISTEREN
SPIRITUELE VERHALEN

WEGWIJS IN DE
VEGETARISCHE KEUKEN

• dinsdag 10 maart | 19.30u •
Algemeen menselijke, spirituele verhalen
beluisteren. Veel meer dan abstracte, theoretische kennis, ondergaan we de kracht van hun
diepe waarheid. De verhalen blijven nawerken,
omdat we ze herkennen in onze vreugde en
verdriet, zorgen en angst. De avond wordt
verzorgd door Giel Carette en gaat door in
OC Sparrenhof (zij-ingang) Dries, Assebroek.
Iedereen welkom, inkom € 2,00/p.p.

TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 22 maart | 9u •
Verkoop van kinderkledij,speelgoed,babyuitzet,kinderfietsen,kinderboeken, zwangerschapskledij in de polyvalente zaal van de
basisschool OLVA Sint Katarina, Sint-Katarinastraat 132 te Assebroek. Gratis toegang.
Mensen die iets willen verkopen kunnen zich
hiervoor inschrijven door te mailen naar
georges.verlinde@base.be of te bellen naar
050 35 75 75. Betalen via IBAN: BE51 7380
0607 6262 van Gezinsbond Assebroek met
vermelding van: naam/THB/lidnummer/
telefoonnummer. Opgelet: het verschuldigde
bedrag (€ 10) staat uiterlijk op vrijdag 7
maart op de rekening, anders vervalt uw
inschrijving.

DAUWTRIP
MET AANSLUITEND ONTBIJT
IN DAMME
• zondag 26 april | 6u •
Natuur en cultuurhistorische wandeling in
het reservaat “De Stadswallen van Damme”.
Damme bezat een 7-stervormige versterking
met bastions, ravelijnen en een dubbele
gracht. De contouren van deze versterking zijn
nog steeds duidelijk zichtbaar in het landschap. In de loop der jaren is het reservaat,
waarvan 30 ha in eigendom of beheer van
Natuurpunt, geëvolueerd tot één van de
mooiste en waardevolste natuurgebieden in
Vlaanderen. We vinden er een grote verscheidenheid aan biotopen: schraal grasland,
open water, rietvelden, moerasbos en een
hakhoutbosje. Leden van de Gezinsbond
betalen € 10 voor volwassenen en € 8 voor
kinderen tot 12 jaar (gids en ontbijt inbegrepen). Bijdrage te storten op BE51 7380

0607 6262 van Gezinsbond Assebroek met
vermelding dauwtrip en aantal volwassenen
en kinderen. We verzamelen aan de parking
Damme-Zuid langs de Damse vaart Zuid om
6u. Info en inschrijvingen voor 20 april bij
Georges Verlinde, georges.verlinde@base.be
of 050 35 75 75.

• dinsdag 24 februari | 19u •
Het is niet eenvoudig wegwijs te raken in
het grote product- en informatie-aanbod rond
vegetarische en biologische voeding. Daarom
zal Peter Vandermeersch, van de vegetarische
kookschool 'De Zonnekeuken', je op de
goede weg helpen. Op deze gespreksavond
bekijken we o.a. de veelzijdige volkorengranen
en de verschillende eiwitten. Verder is er ook
aandacht voor de plantaardige vetten en de
natuurlijke zoetmiddelen. De avond wordt
afgesloten met een heerlijke maaltijdsalade
met granen, seizoensgroenten en een eiwitvervanger. Afspraak in de keuken van de
Middenschool Sint-Lutgart, Rollebaanstraat
10, Beernem. Deelnameprijs: € 10 voor leden
Gezinsbond, € 15 voor niet-leden. Vooraf
inschrijven via pieter.boucique@telenet.be en
storten op BE92 8508 5190 5023 van
Gezinsbond Beernem met vermelding lidnummer tegen ten laatste dinsdag 17 februari.

VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST
De kinderoppasdienst van de afdeling
Assebroek wordt waargenomen door Mevr.
Cloet Martine, Sint Katarinastraat 34 te
Assebroek.Indien men een kinderoppas
wenst met verzekering inbegrepen, gelieve
bij voorkeur te mailen naar cloet.martine@
telenet.be. Indien men niet over internet
beschikt kan men bellen tussen 17.00 en
19.00 uur naar 050 36 46 65.

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

VERNIEUWEN
LIDMAATSCHAP GEZINSBOND
Ieder lid heeft al een bericht ontvangen om
zijn lidmaatschap te vernieuwen voor 2015.
Mogen wij je er aan herinneren dat wie niet
betaald heeft voor 1 februari 2015 de bonnenboek zelf moet komen afhalen bij Gentil De
Smet-Meulemeester, Jagerspad 13,
Assebroek, 050 35 92 69.

ZINGEN MET PEUTERS
• zaterdag 28 februari | 10u - 11u •
Stemspelletjes, stemimprovisaties, liedjes
met gebruik van kleine instrumentjes en
attributen, liedjes zonder woorden, vormen
de basis van de workshop. Jonge kinderen
vinden het heerlijk om te zingen en te
bewegen, zeker als dat kan met andere
kinderen van dezelfde leeftijd. De workshop
duurt één uur. Tijdens dat uur wordt er
samen met de kindjes en de ouders gezongen
en allerhande stemspelletjes gedaan.
Tegelijkertijd krijgen de ouders info over het
thema en tips om thuis samen met hun
ukken te zingen. Gratis toegang en welkom
in de bibliotheek Beernem, C. Marichalstraat 1.
Doelgroep: ouders met peuters tussen achttien
maanden en drie jaar. Grootte van de groep:
maximum 12 kindjes en 12 volwassenen, per
kind één ouder. Inschrijven via bibliotheek@
beernem.be, 050 78 11 28 of in de bib.
Meer info: www.beernem.be/bibliotheek en
www.facebook.com/BibliotheekBeernem
Een organisatie van de bibliotheek i.s.m.
Gezinsbond Beernem.
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OOK ZO GEVOELIG?

KNUTSELNAMIDDAG

• dinsdag 10 maart | 19.30 u •
Over (hoog-)gevoelige kinderen en tieners.
Gevoelige kinderen en jongeren hebben een
fijngevoelig zenuwstelsel. De prikkels uit hun
omgeving laten een diepe indruk na, waardoor ze tijd en rust nodig hebben om deze
indrukken te verwerken. Sensitieve kinderen
en jongeren functioneren hierdoor op een
bijzondere manier. Hun gevoeligheid kan als
last of als gave beschouwd worden, afhankelijk
van de manier waarop ermee omgegaan
wordt. Een voordracht vol tips voor dagelijkse
toepassing door An Michiels, coördinator van
Sensitief vzw. Gaat door in de polyvalente
zaal BIB, C.Maréchalstraat 1, Beernem.
Vooraf inschrijven is nodig, dit kan via:
kris.vandeghinste@gmail.com of 050 78 12 03.
Inkom: GRATIS.

• zaterdag 14 maart | 14.30u •
Eén van onze creatieve single-mama’s organiseert een knutselactiviteit voor kindjes tussen
4 en 8 jaar. De activiteit vindt plaats in Knokke,
vlakbij ’t strand. We starten de namiddag met
een kennismakingsspelletje, waarna we aan
de slag gaan en er een paar knutselwerkjes
gemaakt worden. De namiddag wordt afgesloten
met een lekkere pannenkoek, een drankje en
voor wie wil nog een wandeling op ’t strand.
De activiteit kost € 10/kind. Interesse? Graag
ten laatste tegen 5 maart inschrijven via kidsactivity.gb@ gmail.com. Inschrijving geldig na
storting van € 10 op BE02 9730 8969 6540,
Gezinsbond afdeling Brugge. Mededeling:
knutselnamiddag + naam kind + lidnummer.

WATERGEWENNING
VOOR KLEUTERS
PAASEIERENRAAP
• zaterdag 4 april | 14.30u •
De Gezinsbond nodigt alle kinderen van zijn
leden uit om paaseieren te komen rapen
samen met de Paashaas. De kinderen, tot en
met het tweede leerjaar, worden in leeftijdsgroepen ingedeeld. We rapen echte eitjes.
Laarsjes en iets om je gevonden eitjes in te
bewaren zijn aangeraden. Samenkomst in de
refter van de Middenschool St. Lutgart,
Rollebaanstraat 10 te Beernem om 14u30!
De deelnameprijs bedraagt slechts € 3 per
persoon. Hiervoor krijgt elk kind een zak met
paaseitjes, chocomelk en pannenkoeken.
Elk ander gezinslid krijgt koffie met pannenkoeken. Inschrijven ten laatste tegen vrijdag
13 maart 2015 door overschrijving van het
correcte bedrag op rekeningnummer BE92
8508 5190 5023 van Gezinsbond Beernem
met vermelding van het lidnummer, aantal
volwassenen en aantal kinderen. Extra
inlichtingen bij Isabel Vercauteren, Schooldreef 33, Beernem. Tel: 0477 61 23 43 of
isabel.vercauteren@belgacom.net

AFDELING
BRUGGE

gezinsbondbrugge@gmail.com
BEZOEK AAN EXPLORADA
• zaterdag 14 februari | 15u •
De eerste zaterdag van de krokusvakantie
brengen we een bezoek aan Explorado te
Oostende. Het wordt vooral een actieve dag
voor de kinderen. Ze worden er aan het werk
gezet op een speel- en bouwwerf en kunnen
er een aantal wetenschappelijke experimenten
uitvoeren. Voor de grootsten (en volwassenen)
is er levensechte tafelvoetbal. Geïnteresseerd?
Graag een mailtje op voorhand naar kidsactivity.gb@gmail.com. Er is gezinsbondkorting:
1 persoon betalen = 1 persoon gratis.

• zaterdag 14 maart | 9u •
Van drie t.e.m. zes jaar. Peuters & 1ste kleuterklas van 9u - 9.45u. 2de & 3de kleuterklas
van 10u -10.45u. Prijs = € 5 per koppel (kindje
en groot-ouder/tante/ nonkel/…). Breng een
grote badhanddoek mee. 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 12beurtenkaart kunt u op voorhand kopen aan
de kassa. Lessen voorbehouden aan leden
van de Gezinsbond. Ieder kindje draagt een
zwemmutsje van de Gezinsbond die u kunt
aanschaffen de eerste les aan € 1,50.

ZIN IN EEN SPELLETJE IN
AANGENAAM GEZELSCHAP?
• Vrijdag 27 maart | 19u •
We organiseren een gezelschapsspellenavond
met ‘De Pionne’. Deze Oostendse gezelschapsspellenclub stelt ons een brede waaier aan
spellen voor en begeleidt ons bij het spelen
ervan. Een aanrader! Dit avondvullend programma vindt plaats in de Nieuwe Pastorie,
Stalijzerstraat 19, Brugge (op het pleintje
voor de Magdalenakerk). Drank en versnaperingen zijn tegen een zacht prijsje te verkrijgen.
Toegangsprijs leden € 5 niet-leden: € 7.

BOWLING
• zaterdag 11 april | 19.30u •
Op algemeen verzoek organiseren we een
activiteit voor single parents met oudere kinderen en voor kindloze single parents. We
gaan bowlen in de Bowl Inn te Sint-Andries.
Afspraak om 19.30 u binnen in de bowling.
Interesse? Graag een mailtje vooraf op kidsactivity.gb@gmail.com. Kostprijs = prijs per spel.

BEZOEK AAN DE SIERK
DONDERDAG VEGGIEDAG
KOOKWORKSHOP
•dinsdag 17 maart | 19u - 22u •
Ben je een absolute beginner? Dan is de
Donderdag Veggiedag kookworkshop iets voor
jou! Je leert er met de vegetarische producten
uit de supermarkt werken en krijgt heel wat
praktische tips om thuis aan de slag te gaan.
Dankzij deze workshop zal het eenvoudiger zijn
om af en toe een lekkere vegetarische maaltijd op tafel te toveren voor jou en je gezin!
Deze workshop heeft plaats in Hoeve Hangerijn,
Gemeneweideweg-zuid 113, 8310 Assebroek.
€ 12/persoon. Inschrijven via mail bij annemarie.van.meulebroeck@ gezinsbond.be
Breng een keukenschort, snijplank en –mesje,
bewaardoosjes voor eventuele overschotten
mee. Opgelet, de plaatsen zijn beperkt.

TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 29 maart | 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 inschrijven (lidkaart bij de hand houden)
bij Freia Tuerlinckx, freiatuerlinckx@telenet.be
m.v.v. naam, adres, lidnummer, telefoonnummer en aantal tafels. OPGELET: maximum 2
tafels p/p. Prijs per tafel is € 12. Inschrijving
is pas definitief na overschrijving.

• vrijdag 17 april | 14.30u •
De laatste vrijdag van de paasvakantie
brengen we een bezoekje aan De Sierk in De
Haan. Dit is een circusspeelterrein waar de
kinderen naar hartenlust allerlei circusattributen kunnen uitproberen. We verzamelen
om 14.30u aan de ingang van De Sierk en
maken er een clownesk dagje van!
Interesse? Graag een mailtje vooraf op kidsactivity.gb@gmail.com. Kostprijs = Inkomprijs.

KENNISMAKINGSESSIE:
KNUFFELTURNEN
• zaterdag 14 maart •
Knuffelturnen is bewegen, beleven en genieten
voor(groot)ouder en kind. Knuffelturnen is
gebaseerd op de Sherborne -bewegingspedagogie waarbij succes, zelfontplooiing en het
onderlinge contact centraal staat. Samen met
je (klein)kind doe je speelse behendigheid–
en ontspanningsoefeningen. Breng één badhanddoek mee, waar jullie beiden op kunnen
plaatsnemen en voorzie makkelijke kledij.
Onder begeleiding van Kristel Geers. Peuters
en 1e kleuterklas van 9u tot 9.45u en 2e –
3e kleuterklas van 10u tot 10.45u. Plaats:
Oostendsesteenweg 7, 8000 Brugge. info &
inschrijving: mail dewilde.chantal@gmail.com
met vermelding van naam, geboortedatum,
adres, lidnummer en knuffelturnen. De
inschrijving is bevestigd na betaling van € 5
op BE02 9730 8969 6540. Het aantal deelnemers is beperkt, snel zijn is de boodschap.

KRIEBELTOCHT (alle leeftijden)
• Zondag 3 mei | 14.30u •
Mei is de uitgelezen maand om opnieuw het
bos in te trekken. Vandaar dat we, i.s.m. de
provincie, met de verrekijker op Kriebeltocht
gaan in Bulskampveld. Na de activiteit is er
de mogelijkheid tot spelen op het speelplein,
terwijl de ouders van een drankje genieten.
Kostprijs per gezin: € 8. We spreken af op de
parking “Driekoningen”, langs de baan
Proosdij, overgaande in de Wellingstraat,
Beernem. Interesse? Graag een mailtje op
voorhand op kidsactivity.gb@gmail.com

AFDELING
KOOLKERKE
TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 22 maart | 9u - 11.30u •
Verkoop van kinderkledij, speelgoed, babyuitzet, kinderfietsen, kinderboeken, ... De
tweedehandsbeurs gaat door in de sporthal
van Koolkerke, Arendstraat 16. Gratis toegang.
Mensen die willen verkopen kunnen zich
inschrijven via gezinsbond.koolkerke@
hotmail.com met vermelding van naam,
adres, telefoonnummer en eventueel lidnummer. Voor leden is het € 10,00/staanplaats, voor niet-leden € 15,00/staanplaats.
Je inschrijving is definitief na storting op het
rekeningnummer 751-2054627-13 met
vermelding van naam en tweedehandsbeurs.

AFDELING
LOPPEM
DANSREEKSEN
• vrijdag 9 januari 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.

KLEUTERTURNEN
• zaterdag 10 januari 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 12 januari 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.

PAASEIERENRAAP
• maandag 6 april | 9.30u - 12u •
In het Bos Van Beieren komt de paashaas op
bezoek. Iedereen is welkom want voor de
mama's, papa's, oma's en opa's wacht er
een lekker aperitiefje terwijl de kinderen de
paaseieren zoeken in het bos. Dit alles voor
de prijs van € 4,00/persoon (€ 6,00/persoon
voor niet-leden). Inschrijven kan voor 30 maart
2015 via gezinsbond.koolkerke@hotmail.com
met vermelding van naam, eventueel lidnummer, aantal kinderen + leeftijd van de
kinderen en aantal volwassenen. De inschrijving is definitief na storting op rekeningnummer 751-2054627-13 met vermelding van
naam en paaseierenraap.

LEUK IDEE?
Heb je zin om onze activiteiten te ondersteunen of heb je een leuk idee voor een
volgende activiteit? Laat het weten aan
Kathleen Marechal, 050 34 66 12.

BONDSKLAPPER

IN DE VOETSPOREN VAN
BARON VAN DER BRUGGEN
• zondag 1 februari | 13.45u •
Wandel samen met baron Van der Bruggen
op zondag 1 februari 2015. Een wandeltocht
van 5 km met unieke bezienswaardigheden
en voor de lekkerbekken koffie met gebak
en een streekbier. Start en aankomst aan de
kerk van Wildenburg, Beernemsesteenweg,
Wingene. Deelname kost € 5/ persoon. Info
en inschrijven bij Johan Cloet, 050 82 74 06.

KINDERCARNAVAL DISCO
• woensdag 18 februari | 17u •
We laten de beentjes zwieren,om samen
carnaval te vieren. Zet je zotte feestmuts op.
Dit feestje wordt helemaal top. Wij zorgen
voor leuke muziek, een grappige kinder–DJ
en een bakje friet. Inschrijven vóór 15 februari 2015 bij bestuursleden JGA (Jonge
Gezinnen Actie): Lies De Wispelaere, Torhoutsesteenweg 55a, 050 69 11 43,lies.dewispelaere
@telenet.be, Vicky De Love, Kerkhaege 30,
050/84 25 76 of Leen Roose, Ieperweg 101,
050/84 08 33. Leden Gezinsbond: € 5/kind
(max. €10/ gezin) – niet leden € 8/kind
In het Parochiaal Centrum, Ieperweg 2,
Loppem. Alle kinderen welkom.

TWEEDEHANDSBEURS
VAN KINDERKLEDIJ
EN SPEELGOED
• zaterdag 28 februari | 13u tot 16u •
Tweedehandsbeurs voor speelgoed en kinderartikelen van 0 tot 16 jaar. Opgelet! Slechts
één week om in te schrijven: van 8 tot en
met 16 februari 2015! Deelname: leden € 5 niet-leden € 10. Inschrijven en inlichtingen:
Daisy Denys-Demey, Klaprozenlaan 13,
050 82 42 74 of Marleen Sierens-Bulcke,
Eninkstraat 24, 050 82 51 30. In de sporthal
De Strooien Hane.

START TO RUN
• zaterdag 28 maart tot maandag 1 juni •
De Gezinsbond promoot reeds meerdere jaren
en met groot succes deze loop-je-fit actie.
Iedereen kan deelnemen, van jong (vanaf 10
jaar) tot oud, met of zonder ervaring. En,
waarom niet meelopen met het ganse gezin?
We starten met een combinatie van wandelen
en rustig lopen en gaan geleidelijk over naar
blijven lopen. Tien weken lang werk je onder
deskundige leiding en met een planmatige
opbouw naar het uiteindelijk doel: 5 of 8 km
blijven lopen op jouw tempo en zonder tijdslimiet. De 8 km is voor 2de jaars of gevorderde
lopers. Kostprijs: €25 (€40 indien geen lid
Gezinsbond) /kinderen lag. school €5 (min
10 jaar en o.l.v. een volw.)/ Jongeren lager
middelbaar (12-15 jaar)€15/ Gezinskaart €50
(€70 indien geen lid Gezinsbond). Storten op
rek. nr. BE85 7381 1903 6806. Inschrijven bij
Johan Cloet, Albert Scheuremanspark 14, 050
82 74 06 - 0476 67 29 94, Els Derycke,
Vijvers 5, 050 84 08 18 - 0496 02 42 36 of
Leen Roose, Ieperweg 101, 050 84 08 33
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AFDELING
OEDELEMOOSTVELD

gezinsbond.oostkamp@gmail.com
www.gezinsbondoostkamp.be

WANDELING
'TOUR D'AMOUR'

LIJSTENVERKOOP
VOOR TWEEDEHANDSBEURS
VOOR KINDERGERIEF
EN SPEELGOED

gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.com

AFDELING
OOSTKAMP

TWEEDEHANDSBEURS

• vrijdag 13 februari | 19u •
Brugge, een romantische stad, maar heb je
er al ooit eens over nagedacht wat Brugge
nu precies met LIEFDE en HARTSTOCHT te
maken heeft? Uiteraard kent iedereen de
trouwzaal van het stadhuis en het Minnewater zal ook wel bekend zijn, maar voor
velen blijft het daarbij! Onze tocht start dan
ook dicht bij deze Lac d’Amour, maar we
ontdekken op de wandeling tientallen plaatsen
in de stad die verwijzen naar liefde, liefhebben,
ik en jij, jij en ik, minnen en beminnen.
Valentijn wordt in het romantische Brugge op
meer dan op 1 dag gevierd! Info en inschrijving
via gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com
Beperkt aantal deelnemers, pas ingeschreven
na betaling, € 4 voor leden, niet-leden betalen
€ 8.

• zaterdag 7 februari | van 9u tot 10.30u •
De lijstenverkoop voor de artikelen voor de
tweedehandsbeurs van zondag 22 maart gaat
door in de Wieke, Brugsestraat in Oostkamp.
Enkel leden van de Gezinsbond kunnen op
vertoon van hun lidkaart, een lijst aankopen
aan € 2,50/lijst. Op vertoon van 2 lidkaarten
kunnen wel 2 lijsten aangekocht worden.

JAARPROGRAMMA

LENTE EDITIE
TWEEDEHANDSBEURS
KINDERKLEDIJ, KINDERGERIEF EN SPEELGOED

Op 13 februari 2015 organiseren we een
wandeling 'Tour d'amour' in Brugge, paaszaterdag 4 april is er de paaseierenraap in
Bulskampveld te Beernem, 16 en 17 april zijn
er de crea-dagen voor de kinderen van de
lagere school, het gekende moederdagontbijt
is dit jaar op 10 mei. Op het programma
staan ook een kookavond en een bezoek van
sinterklaas voor onze leden. Op zondag 20
december 2015 kunnen leden hun bonnenboek afhalen met een natje en een droogje.
Alle info via onze nieuwsbrieven, facebook
en/of bestuursleden. Stuur een mailtje met uw
adresgegevens naar gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.com, en wij doen de rest!

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

AFDELING
SIJSELE
• zondag 29 maart | 9u - 12 u •
Je kan er terecht met en voor: zomerkledij
van 0 tot 16 jaar (max. maat 176), babyuitzet
(kinderwagens, bedjes), speelgoed, dvd's,
kinderboeken, fietsjes,.… De beurs gaat door
in de ‘cultuurfabriek’, stationsstraat 22 te
Sijsele. Tegen de prijs van € 3 kunt u het
inschrijvingsformulier en het algemeen reglement afhalen op donderdag 26 februari 2015
van 9 u tot 13 u. Dit bij: Van Moeffaert
Isabel, Kloosterstraat 39 te Sijsele-Damme,
0486 51 83 40. Aarzel niet langs te komen
of te telefoneren voor meer informatie!
Iedereen is welkom!

VERANDERINGEN IN
HET VERKEERSREGLEMENT
• donderdag 12 maart | 14.30u •
Bijzonder interessante voordracht door Dhr.
Herman Van Haelemeesch over de veranderingen in het verkeersreglement. Iedereen
van harte welkom in de bovenzaal van de
Valkaart. Inkom: € 3, drankje inbegrepen.

• zondag 22 maart | van 9u tot 12u •
Lente editie van de tweedehandsbeurs voor
kinderkledij, kindergerief en speelgoed in de
Koning Boudewijnschool, Marechalstraat in
Oostkamp. Iedereen is er van harte welkom.

LATER BEGINT VANDAAG,
DENK NA OVER
JE LEVENSEINDE
EN PRAAT EROVER
• maandag 23 maart | 14.30u •
Het debat rond euthanasie verschuift stilaan
naar een discussie rond waardig levenseinde.
Daar is psycholoog Manu Keirse niet rouwig
om. In zijn boek ""Later begint vandaag"",
houdt hij een groot pleidooi om het levenseinde uit de taboesfeer te halen.
Leden: € 3 euro; niet-leden: € 7. Drankje
inbegrepen. Afspraak in de bovenzaal van de
Valkaart. I.s.m. OKRA en Femma.

KINDEROPPASDIENST
De kinderoppasdienst is dringend op zoek
naar nieuwe kinderoppassers. Ben je 15 jaar,
hou je van kinderen, heb je een beetje vrije
tijd en verdien je graag een centje bij? Meld
je dan zo vlug mogelijk bij de coördinator:
Hilde Lemahieu, 0472 77 56 26 (na 16h) of
hilde.lemahieu@gmail.com. Gezinnen kunnen
op hetzelfde nummer een oppas aanvragen.

AFDELING
SINT-JORIS
gezinsbondsintjoris
@hotmail.be
JAARPROGRAMMA 2015
• vrijdag 9 januari 2015: Driekoningen zingen
• woensdag 18 februari 2015: 15° kleuternamiddag
• zondag 17 mei 2015: Moeder- en vaderdagontbijt
• zondag 28 juni 2015: 2° Kubbtoernooi en
aansluitend barbecue
• zaterdag 19 september 2015: Unieke
gezelschapsspellenmiddag
• vrijdag 20 november 2015: Bier- en hapjesavond
• zaterdag 5 december 2015: Sinterklaas
• zondag 20 december 2015: Overgangsdrink

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.

GEEF DIEVEN GEEN KANS!
• maandag 20 april | 20u •
Maandag 20 april om 20 u in het Veiligheidsgebouw, Siemenslaan 6, over diefstalpreventie. Gratis toegang.

Verdere info over deze activiteiten krijgt u
enkele weken voor de activiteit via onze
nieuwsbrief en onze website.

BONDSKLAPPER

AFDELING
SINT-KRUIS

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond8310@gmail.com
KOKEN VOOR VROUWEN

AFDELING
SINT-ANDRIES
gezinsbondsintandries
@telenet.be

SNOEPTAART MAKEN
• woensdag 25 februari | 14.30u - 16.30u •
Zin om een snoeptaart te maken voor jezelf,
je spruit, vriend of vriendin of kleinkind?
Kom het dan leren bij de Gezinsbond!
Iedereen vanaf 6 jaar is welkom en voor de
kinderen is extra begeleiding voorzien.
Mama en/of papa mogen zeker komen
helpen. We maken de snoeptaarten in het
P.C. Huize Wellecome, Koude-Keukenstraat 8.
Breng een soep- of koffielepel, snijplankje en
mes mee. De prijs is € 8/persoon. Inschrijven
vóór 19 februari per mail bij An Schalembier,
ddas@hotmail.be. Inschrijving is pas geldig
na betaling op BE39 0001 7494 1419.

TWEEDEHANDSBEURS
• zaterdag 7 maart | 13u - 16u •
Onze succesvolle tweedehandsbeurs is er
opnieuw. Op de beurs kunnen kinderkledij,
speelgoed, kinderboeken, baby-uitzet,
kinderuitzet, zwangerschapskledij, kinderfietsen… te koop worden aangeboden.
Als lid van de Gezinsbond kan u een stand
huren voor € 10. Inschrijving, met vermelding
van je lidnummer, enkel telefonisch op
woensdag 11 februari 2015 tussen 19.30u en
21u op het nummer 050 72 02 53 van Anne
Van Acker. De inschrijving is geldig na overschrijving op de meegedeelde bankrekening.
In het POC van Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat (achter Mister Grill/Quick en naast de
kerk).

www.facebook.com/
gezinsbondsintandries

MINI-NAAICURSUS
DAMESTOPJE
• vrijdag 13 maart tot vrijdag 27 maart •
• 19u - 21.30u •
Je hebt een naaimachine en het kriebelt om
ermee aan de slag te gaan. O.l.v. een professionele modeliste leer je op het ritme van een
beginner de basisknepen van het stikken, het
overtekenen van patroondelen en krijg je uitleg over de juiste stofkeuze. Op het einde van
deze reeks ga je met een volledig afgewerkt
topje naar huis! Overtuigd? Schrijf dan snel in
bij anne.van.acker@telenet.be of 050 72 02 53
met vermelding van je lidnummer. Max. 10
deelnemers. Ook jongeren vanaf 15 jaar welkom. Deze naaicursus gaat door op vrijdagen
13, 20 en 27 maart 2015 van 19 tot 21.30u
in het POC van Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat, Sint-Andries. Kostprijs: € 35 voor de
volledige reeks. De inschrijving is geldig na
overschrijving op de meegedeelde rekening.
Breng de eerste avond mee: een op punt
gestelde naaimachine, Burda patroon 7890
damestopje, patroonpapier, schrijf- en naaigerief, lat, papierschaar, kopspelden, lintmeter
en verlengdraad.

GARAGEVERKOOP
• zaterdag 18 april | 9u - 16u •
Hou je een grote lenteschoonmaak, ben je van
plan om te verhuizen, liggen berging en tuinhuis overvol? Kijk wat er weg mag en neem
deel aan de eerste garageverkoop van de
afdeling Sint-Andries op zaterdag 18 april
2015! De verkoop in je eigen garage, carport
of voortuin start om 9 u en het einde is voorzien rond 16 u. Verkopers wenden zich tot
gezinsbondsintandries@telenet.be voor het
bekomen van een verkopersfiche en bijhorend
reglement. Deelname: € 5 voor Gezinsbondleden, niet-leden betalen €10. Uiterlijke
inschrijvingsdatum: zaterdag 28 maart 2015.
De inschrijving is definitief na betaling van het
inschrijvingsgeld. De volledige lijst met verkoopadressen is gratis en kan enkel op de
dag zelf afgehaald worden bij: Geert Boone,
Doornstraat 64 -Nancy Brandt, Zandstraat 133
- Veerle De Craemer, Gistelse Steenweg 173.

• donderdag 11 december
tot donderdag 23 april | 19u - 22u •
Home cooking de Notelaar en de Gezinsbond
Sint-Kruis nodigen je uit op de nieuwe
kookreeks. Kriebelt het om jouw kookkunsten
te verfijnen of wil je wat nieuws bijleren?
Dan is koken voor vrouwen wellicht iets voor
jou! Er zijn vijf lessen, waar we telkens een
driegangenmenu klaarmaken met een
vernieuwende aperitief. Na het koken proeven
we samen ons menu met een aangepast
wijntje erbij. De kooklessen gaan door 1 keer
per maand telkens op donderdagavond en dit
op volgende data: 11 december 2014, 15
januari 2015, 12 februari 2015, 12 maart
2015 en 23 april 2015. De lessen beginnen
stipt om 19u en eindigen om 22u en gaan
door in Hoeve Hangerijn, Gemene Weideweg
Zuid 113, Assebroek. Prijs: € 25 p.p. per les
voor leden. € 30 p.p. per les voor niet-leden.
In deze prijs is inbegrepen: maaltijd,
wijn/bier/water, lesmateriaal en de receptenfiche.

TUSSEN D’OORTJES
• zaterdag 17 januari tot zaterdag 9 mei •
• 10.30u tot 11.30u •
De wekelijkse voorleesuurtjes, zijn niet meer.
Veel traantjes moet je daar niet om laten,
want onze ‘Tussen d’oortjes’ is een waardige
vervanger. Ben je tussen 3 en 6 jaar dan ben
je van harte welkom in de Bibliotheek De
Zorge, Moerkerkse Steenweg 190, 8310 SintKruis. Op zaterdag 7 februari, 7 maart, 25 april
en 9 mei verwennen we jullie. Op zaterdag 7
februari gaan we ‘Speurneuzen in de piepelotheek’. Graag inschrijven van deelname ofwel aan de balie van de bib, ofwel telefonisch
op 050 83 37 60 of via de.zorge.bibliotheek@
brugge.be Dit is i.s.m. Gezinsbond Sint-Kruis.

ACHTER DE SCHERMEN
VAN HET VATICAAN
• dinsdag 10 februari | 20u •
Gastspreker Tom Zwaenepoel, woonachtig te
Sint-Kruis, is leraar Duits aan de abdijschool
van Zevenkerken. Hij is ook verbonden aan
de Universiteit van Gent (vakdidactiek Duits)
en Bayreuth (docent Nederlands). Hij is al
enkele jaren heel nauw het pausdom en het
Vaticaan aan het volgen. Hij schreef diverse
boeken over het Vaticaan en de recentste
pausen: Johannes Paulus II, Benedictus XVI en
Franciscus. Zijn nieuw boek “Paus Franciscus
- In alle eenvoud” over de persoon Bergoglio,
zijn denkwereld en de nieuwe wind door het
Vaticaan, verscheen in september 2014.
Met spreker Tom Zwaenepoel hebben we de
geknipte persoon om een blik te werpen
achter de hoge, dikke muren van het
Vaticaan. Hij geeft een kort overzicht van de
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belangrijkste gebouwen op het Vaticaans
grondgebied en de beroemde Vaticaanse
tuinen. Verder stelt hij de protagonisten van
deze ministaat voor: de paus en zijn
entourage. Tot slot werpt hij een licht op
enkele bekende tradities. Deze voordracht is
in samenwerking met de socio-culturele
verenigingen van Sint-Kruis.
Inkom leden € 5, niet-leden €7.

KOKEN VOOR MANNEN,
DEEL 2
• donderdag 19 februari tot
donderdag 11 juni | 19u - 22u •
Home cooking de Notelaar en de Gezinsbond
Sint-Kruis nodigen je uit op de nieuwe
kookreeks: Koken voor mannen 2. Heb je al
wat kookervaring, maar vind je dat je talent
nog wat aangescherpt mag worden? In koken
voor mannen 2 gaan we onze kookkunsten
verfijnen en weer heel wat nieuwe technieken
aanleren. Elke les zullen we een driegangen
menu bereiden. Na het koken proeven we
samen ons menu met een aangepast wijntje
erbij. De kooklessen gaan door 1 keer per
maand, op donderdagavond en dit op volgende
data: 19 februari 2015, 19 maart 2015, 30
april 2015, 21 mei 2015 en 11 juni 2015. De
lessen beginnen stipt om 19 uur en eindigen
om 22 uur en gaan door in Hoeve Hangerijn,
Gemene Weideweg Zuid 113, Assebroek.
Prijs: € 25 p.p. per les voor leden en € 30
p.p. per les voor niet leden. In deze prijs is
inbegrepen: maaltijd, wijn/bier/water,
lesmateriaal en receptenfiche.

LENTESNOEI IN DE TUIN
• zondag 29 maart | 9u -12 u •
Stefaan Deroo leert ons de knepen van het
snoeien aan. Wanneer mogen we snoeien en
welke planten en struiken? Hoe snoei ik best
en wanneer mag ik de rozen en de fruitbomen
onder handen nemen? Deze boeiende activiteit gaat door in een tuin zodat je daadwerkelijk ziet hoe je best de planten en
bomen aanpakt. Deelname kost € 3,00 voor
leden en € 5,00 voor niet-leden, aantal
plaatsen beperkt tot 12 personen. Graag een
mail van deelname sturen + aantal personen:
gezinsbond8310@gmail.com voor 27 maart
2015 en het verschuldigde bedrag overschrijven
op rekening BE68 0012 4825 7634. Na
inschrijving en betaling wordt het tuinadres
doorgemaild. Noot: bij extreem winterweer
kan deze activiteit niet doorgaan.

HOE KIES IK WIJN
VOOR DE KOMENDE FEESTEN
THUIS OF OP HET
RESTAURANT?
• donderdag 2 april | 19u - 22u •
Met de komende feesten in het vooruitzicht
maak je een passende menu op maar daarna
komt onmiddellijk de vraag welke wijn serveer
ik het best hierbij? Je staat voor een enorme
keuze en weet niet goed wat te kiezen. Met
deze workshop willen we je graag in enkele
stappen leren hoe je een bijpassende wijn
kan selecteren bij de gerechten. Sommelier
Pieter zal je meenemen in het verhaal van
de wijn. Hij heeft zijn opleiding gekregen in
Ter Groene Poorte, in Brugge. Als jonge
sommelier behaalde hij in 2010 de 3e plaats
op ‘Junior sommelier van België’. Daarna is
hij aan de slag gegaan in restaurant Hertog
Jan waar hij Karel leerde kennen. Samen
werken ze deze workshop uit. Er is een
degustatie van 5 wijnen met bijhorende
hapjes. Deze workshop gaat door in Hoeve
Hangerijn, Gemene Weideweg Zuid 113 te
Assebroek. Kostprijs voor deze workshop:
€ 30,00 voor leden; € 35,00 voor niet-leden.
Graag inschrijven via gezinsbond8310@
gmail.com of telefonisch op 050 37 50 31 na
19u. Betaling van het verschuldigde bedrag
op rekening: BE68 0012 4825 7634 van de
Gezinsbond Sint-Kruis.

PIZZA'S BAKKEN
MET KINDEREN
• donderdag 16 april | 9u – 12u •
Al ooit ervan gedroomd om eens een zelfgemaakte pizza te bakken en dat in een
ouderwetse bakoven? Dat kan. Mario leert
ons hoe lekker een zelfgemaakte pizza
smaakt! Ben je tussen 9 en 12 jaar, schrijf je
dan vliegensvlug in want het aantal deelnemers is beperkt tot 12. Kostprijs voor deze
activiteit bedraagt € 3,50. Gelieve jouw deelname te bevestigen vòòr 14 april 2015 via
mail: gezinsbond8310@gmail.com en het
verschuldigd bedrag over te schrijven op
BE68 0012 4825 7634 met vermelding Pizza
en je naam. We verwachten jou om 9 u in
hoeve Hangerijn, Gemene Weideweg Zuid
113 te Brugge. Gelieve een schortje mee te
brengen.

AFDELING
SNELLEGEM
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
SINT-MICHIELS
SINT-MICHIELS, TOEN EN NU
• vrijdag 6 februari | 20u •
Weet je nog hoe ons ‘dorp’ er pakweg 60
jaar geleden uitzag? Welke winkels waren er
en wie waren de belangrijke inwoners in het
dorp van toen? En wat met de oorlogsgeschiedenis van ons dorp? Kom luisteren
naar Dirk Verstraete. Hij heeft foto’s en verhalen en wil die heel graag vertellen in het
ontmoetingscentrum CM, Dorpsstraat te SintMichiels om 20 u. Inkom: € 2.50, drankje
inbegrepen. Vooraf inschrijven niet nodig.

TWEEDEHANDSBEURS
• zaterdag 14 februari | 13.30u -17.30u •
Vul de kleerkast van je kleine lievelingen aan
en snuffel tussen het speelgoed naar iets
nieuws. Een groter bed nodig voor de baby?
Een nieuwe fiets voor je kleuter? Kom en
zoek tussen de standjes en je vindt gegarandeerd iets naar je smaak. Welkom in de
Gemeenteschool afd. B, Sint-Michielslaan,
Sint-Michiels. De beurs is open van 13.30u
tot 17.30u en de inkom is gratis!

DE KLIMAATWIJZIGING:
WAARAAN KUNNEN WE
ONS NOG VERWACHTEN?
• dinsdag 24 februari | 20u •
Wat is de impact van menselijke activiteiten op
ecosystemen in water en wetlands enerzijds
en op de kringloop van het water anderzijds?
Deze brandend actuele vraag zal uitgebreid
uitgelegd worden door Prof. Patrick Meire,
hoofd van de onderzoeksgroep Ecosysteembeheer aan het departement Biologie van de
Universiteit Antwerpen, die onderzoek verricht
in deze materie. Deze avond is o.a. i.s.m.
Davidsfonds, Sint-Michiels/Sint-Andries, met
de steun van de Gezinsbond afd. Sint-Michiels.

KOKEN MET DIRK
IN 4 LESSEN
• woensdag 4 maart tot 21 oktober •
Onder het motto ‘volleerd ben je nooit’ starten
we met een nieuwe reeks kooklessen. Wie er
al bij was, weet dat Dirk ons allerlei tips en
trucs meegeeft om een geslaagde maaltijd op
tafel te zetten. Nu eens feestelijk met Pasen
en andere feestdagen op komst, dan weer
met seizoensgebonden ingrediënten in het
najaar, maar altijd een lekkere afwisseling van
gerechten en desserts. De lessen gaan telkens
door op woensdag: 4 en 25 maart, 30 september en 21 oktober in het POC-Sint-Willibrord,
Sint-Michiels. We starten om 19.30u. Kostprijs:
€ 50 voor de 4 lessen plus € 20 voor de aankopen van de eerste les. De verrekening
gebeurt op het einde van de reeks. Wil je
erbij zijn? Stuur dan asap een mailtje naar
gezinsbondsintmichiels@gmail.com en betaal
€ 70 op BE43 0680 7137 0001 van Gezinsbond

Sint-Michiels. Haast je want slechts 20 deelnemers toegelaten! Uiterste inschrijfdatum
voor de ganse reeks: 23 februari 2015.

KINDEREN HELPEN
DE PAASHAAS
• woensdag 1 april | 14u •
Paaseieren hoeven niet altijd van chocolade te
zijn. We gieten kaarsjes in echte eierschalen.
Terwijl de kaarsjes stollen knutselen we een
nestje voor onze eitjes. De Paastafel zal nog
nooit zo mooi versierd zijn! Waar: Onze Ark,
Sint-Michielslaan te Sint-Michiels. Voor wie:
kinderen van de lagere school. Prijs: € 5,00
per kind Breng mee: een lege kartonnen
eierdoos voor minimum 6 eitjes. Inschrijven
en info: gezinsbondsintmichiels@gmail.com
vóór 25 maart 2015. Graag het geboortejaar
en de voornaam van de kinderen vermelden,
alsook uw lidnummer. Deze activiteit wordt
begeleid door An Dumon van Kaarsenzaak
Ecocandle. En nu maar hopen dat de Paashaas
onze eitjes niet meeneemt als hij langskomt!

KING LEAR
• donderdag 26 februari | 20u •
• inleidende babbel om 19.30u •
Theater Zamzam brengt met écht spelplezier,
uitgepuurde beelden en sappige, oneindig
mooie mogelijkheden van woorden, een interpretatie van King Lear in een eigen stijl die
concreet en sprankelend is in zijn gesproken
simpelheid. Toegankelijk en poëtisch. Ontroerend duidelijk. Absurd mooi. Klank zinnig
en krankzinnig. Regie van Koen De Ruyck op
tekst van Simon D’Huyvetter. Vrijetijdscentrum
Jabbeke Vlamingveld 40 8490 Jabbeke. Info
bij Karl Vandermeersch, karl.vandermeersch@
telenet.be of 0485 15 28 64. Inschrijvingen
liefst via jdedaniloff@hotmail.com of 0475 86
36 28 nà 17u. Inkom: leden Gezinsbond,
Davidsfonds & jeugd (-18j): € 8. Niet-leden:
€ 10. Betaling via overschrijving naar BE46
7381 2906 9636 van Gezinsbond Varsenare
mvv: KL aantal en lidnr. DF of Gezinsbond.
I.s.m. de gemeente Jabbeke.

Heb je ideeën die absoluut eens aan bod moeten
komen? Heb je wat vrije tijd en wil je meehelpen bij een activiteit? Laat het ons weten. Ons
plaatselijk bestuur ontvangt je met open armen.
Voor alle info, één adres: gezinsbondsintmichiels
@gmail.com Telefoneren mag ook: 050 39 60 31.

AFDELING
VARSENARE
TAI CHI CHUAN
OP MAANDAGAVOND
• maandag 12 januari 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 op maandagavond in het Sportcentrum in Varsenare, in
niveauafhankelijke groepen. Info en inschrijven
bij Brigitte Vandenbriele: brigitte.vandenbriele
@skynet.be, 050 31 47 34 of 0496 33 51 79.

DRU YOGA
OP DINSDAGVOORMIDDAG
• dinsdag 13 januari tot dinsdag 30 juni •
Dru Yoga, ook ‘hart yoga’ genoemd, 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 de
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

NIEUW VERKOOPPUNT
N.M.B.S. PASSEN,
BIOSCOOPCHEQUES
EN GSM KAARTEN
Christiane Van den Eynde, Hagebos 4,
Varsenare zal vanaf 1 februari 2015 de
nieuwe verantwoordelijke zijn voor het
verkooppunt van de N.M.B.S. passen,
bioscoopcheques en dergelijke. Ze zal u helpen
op afspraak na tel. 050 38 43 24. De korting
wordt op de spaarkaart geplaatst, dus breng
altijd uw lidkaart mee! Voor de aanvraag
kortingskaarten "groot gezin" zullen er op het
einde van het jaar zitdagen gehouden worden.
We wensen Gilbert en Nera te bedanken om
zo veel jaren de verkoop van die kaarten
met enthousiasme verzorgd te hebben.

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com
ALLERGIE,
OORZAKEN EN GEVOLGEN

HULP GEVRAAGD!
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KOOKATELIER

• dinsdag 24 maart | 20u •
Voordracht door Prof. Dr. Eric De Maerteleire
in SPC Hof Ter Straeten in Varsenare. Wat zijn
de algemene oorzaken van allergieën?
Kunnen we bepaalde uitlokkende factoren
vermijden? Hoe kan men snel een allergie
herkennen en wat is het verschil tussen een
voedselallergie en een pseudoallergie? Wat
zijn de meest voorkomende voedselallergenen
bij kinderen en bij volwassenen? Op deze en
andere vragen zal Prof. Dr. Eric De Maerteleire
ons toelichting geven. Inlichtingen bij Dirk
Rommel: dirk.rommel@ telenet.be Toegang
leden € 3, niet leden € 4, ter plaatse te betalen.

• woensdag 4 maart tot
woensdag 18 maart | 19u •
Heb je zin om met een gezellige groep te
koken rond een thema? Volg dan ons kookatelier. Volgende thema's komen aan bod:
éénpansgerechten, pasta's, feestmaaltijden.
De kookateliers gaan telkens door in de
keuken van het Spes Nostra Instituut in
Zedelgem op woensdagavond 04/03, 11/03
en 18/03. Er volgt nog een 2de reeks van 3
ateliers in de maand november.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Meer info
bij Ann Pattyn (annpattyndenoo@gmail.com).

NIEUWE
VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST

• donderdag 12 maart | 19u •
De dames van Très Jolie delen graag hun tips
met u om er mooi uit te zien. Wil je graag
professioneel advies, schrijf dan in voor deze
sessie. Vooraf inschrijven is verplicht. Meer
info bij Karien Desloovere 050 20 84 60.

MAKE-UP SESSIE

De kinderoppasdienst voor de afdeling
Varsenare wordt vanaf heden verzorgd door
mevr. Kristin Dekeyser, Hagebos 23, Varsenare.
Om een kinderoppas aan te vragen: best via
mail kristin.dekeyser@telenet.be. Telefonisch
0471 36 60 49 tussen 18u en 19u, alle dagen
met uitzondering van de zondag. Aanvragen
voor een oppas bij voorkeur 3 dagen op
voorhand. Let op: aanvragen op de dag zelf
worden niet meer verwerkt! Gezinnen die
met vaste oppasjes werken kunnen dit nog
steeds doen. Als de oppasbeurt in orde is,
krijgen zowel het gezin als de oppas een
bevestigingsmail. Voor een laattijdige annulering (de dag zelf) wordt het minimum tarief
van € 8 aangerekend. Het is ook belangrijk dat
je als gezin blijft werken met het verzekeringsboekje (€7,50 per boekje voor 5 beurten).
Deze boekjes kan je aankopen bij Kristin via
bovenstaand mail adres. Ook jongeren die
wensen te babysitten kunnen zich bij Kristin
aanmelden. We wensen onze vorige coördinator Valerie Clement van harte te bedanken
omdat ze anderhalf jaar de kinderoppasdienst
voor onze afdeling verzorgde.

LENTEWANDELING
• zondag 26 april | 9u •
Geniet van de mooie Zedelgemse natuur. Een
gids leert ons meer over het Domein
Doeveren. Afspraak aan de ingang van het
Merkemveld bos. Meer info bij Hilde
Deklerck: Hilde.deklerck@skynet.be

VOORDRACHT 'LEREN LEREN'
• woensdag 13 mei | 19u •
In de school Spes Nostra Instituut Zedelgem,
door Paul Maes. Tijdens deel 1 (ca 20 min.)
kunnen ouders én kinderen de voordracht
gezamenlijk volgen, daarna is het vooral
gericht op de leerlingen van 5e en 6e leerjaar
en 1ste en 2e secundair. Een samenwerking
met o. m. Oudercomité Vrije Basisschool
Zedelgem De Leeuw. Meer info via
gezinsbondzedelgem@gmail.com of via
0474 10 43 15.
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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.

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN MET KORTING
VAN DE GEZINSBOND IN ONZE PROVINCIE
CERCLE BRUGGE
Wie wil genieten van een topmatch op het
veld van Cercle Brugge krijgt tijdens het
voetbalseizoen 2014-2015 spaarkorting op
de thuiswedstrijden tegen Anderlecht,
Kortrijk, Genk, Standard, Club Brugge en
Zulte Waregem.
Spaarkorting: Volwassenen krijgen 4 euro
spaarkorting/ticket, jongeren (jonger dan
16 jaar) ontvangen 3 euro/ticket. De korting
geldt voor de supporters van beide ploegen.
Abonnementen geven geen recht op korting.
Hoe werkt het? Om je korting te verkrijgen,
passeer je voor de wedstrijd langs de stand
van de Gezinsbond, vervolgens kan je je
ticket valideren. Tickets in voorverkoop
kunnen online gekocht worden of op het
secretariaat. Op de wedstrijddag kan je ook
aan het loket terecht

HISTORIUM
Wil je de geschiedenis van Brugge echt
beleven, dan ben je bij Historium aan het
juiste adres. Je krijgt er een totaalbeleving
met authentieke objecten, decors, film,
muziek en speciale effecten. De audiogids
leidt je rond door historisch correct gereconstrueerde kamers die al je zintuigen
prikkelen. De interactieve tentoonstelling
geeft historische duiding bij de geschiedenis
van Brugge en het dagelijkse leven in de
middeleeuwen. Vanop het panoramische
terras met een uniek zicht op de Markt kun
je meteen de gelijkenissen ervaren tussen
de Gouden eeuw en onze tijd.
Spaarkorting: Leden van de Gezinsbond
krijgen vijftien procent spaarkorting op tickets
voor volwassenen, kinderen (2-14 jaar),
studenten en op de Family Pass. Kinderen
jonger dan twee jaar mogen er gratis in.

MUSEA BRUGGE
Musea Brugge zijn zestien museumlocaties
met voor elk wat wils. Vlaamse Primitieven,
actuele kunsten, archeologische vondsten,
meubelen, zilver, wandtapijten, folklore,
poëzie… je vindt het allemaal in de Brugse
binnenstad. De verschillende locaties zijn
opgedeeld in 3 groepen: Groeningemuseum/
Musea voor Schone Kunsten, Bruggemuseum
en Hospitaalmuseum. De meeste locaties
bevinden zich langs de Dijver, vlakbij de
Onze-Lieve-Vrouwekerk. De overige situeren
zich in het volkse Sint-Annakwartier.
Spaarkorting: Leden van de Gezinsbond
krijgen vijftien procent spaarkorting op de

normale dagtoegangsprijs voor volwassenen.
De korting is niet cumulatief met ander
voordeelaanbiedingen. De korting wordt in
de Museumshop, Dijver 16 in de online
portemonnee gezet. Op aankopen in de
Museumshop geldt tien procent spaarkorting.

STORMS EXPO
Waar beter dan aan zee, kan je je laten
onderdompelen in de wereld van tornado's,
orkanen en overstromingen. Beleef de
kracht van de natuur aan de hand van
indrukwekkende simulaties, speciale effecten
en projecties. Als lid krijg je spaarkorting
op Storms Expo, een permanente expo over
stormen op de pier in Blankenberge.
Spaarkorting: Volwassenen krijgen 4 euro
spaarkorting op een ticket van 11 euro.
Studenten, senioren en andersvaliden
ontvangen 3 euro spaarkorting op een ticket
van 9 euro. Kinderen van vier tot twaalf
jaar krijgen 2 euro spaarkorting op een
ticket van 7 euro. De korting komt in de
online portemonnee. De korting is niet
cumuleerbaar met andere aanbiedingen.

SERPENTARIUM
Ben je een held op zoek naar spanning of
kriebelt het als je aan een oerwoud vol
spinnen, slangen en hagedissen denkt? Het
Serpentarium in Blankenberge bezorgt je
een indrukwekkende reis door de wereld
van reptielen. Alle dieren zijn uitermate
goed zichtbaar en dat is een heel bewuste
keuze. Zo wordt gedacht aan kinderen, door
veel ramen op kinderhoogte te plaatsen.
Spaarkorting: Breng een bezoek aan het
Serpentarium en krijg 10 procent spaarkorting. De korting geldt op het standaard
individueel dagtarief en enkel voor de
eigen gezinsleden. De korting is niet cumuleerbaar met andere promoties, kortingen
of acties. De dagtickets moeten gelijktijdig
aangekocht worden aan de kassa en zijn
alleen geldig op de dag van aankoop.

ANDERE PROVINCIES
• Flandria
• Grotten van Han
• Hengelhoef
• M-Museum
• Molenheide
• Planckendael
• S&R zwembaden
• Sportimonium
• Zoo Antwerpen

Antwerpen
Han
Hengelhoef
Leuven
Molenheide
Planckendael
Beveren, Lier, Pelt, Gent
Hofstade
Antwerpen

WICKIE DE MUSICAL
De Panne, Antwerpen | 5-4-2015 tot 3-5-2015
De avond voor het Lentefeest worden in Flake,
het dorp van Wickie, kostbare juwelen uit
een beeld gestolen. Daardoor dreigt het
Lentefeest in het water te vallen en zal de
oogst mislukken. Natuurlijk zit vreselijke Sven
hierachter. Samen met de andere Vikings van
het dorp start Wickie de achtervolging…
Wickie de musical wordt een avontuurlijke
musical met een grote cast en prachtige
decors. Wickie de musical vindt plaats op:
• Plopsaland De Panne: 5 april 2015 om
14.00u, op 6 en 11 april 2015 om 10.30u,
14.00u en 17.00u en op 12 april 2015 om
10.30u en 14.00u
• Stadsschouwburg Antwerpen: 1,2 en 3 mei
2015 om 10.30u, 14.00u en 17.00u
Ledenvoordeel: Leden van de Gezinsbond
krijgen een korting van 5,40 euro per ticket
voor de voorstellingen in Plopsaland De
Panne, 5,25 euro per ticket voor de voorstellingen in de Stadsschouwburg van Antwerpen.
Enkel kortingen op cat.1 en 2, niet op luxeplaatsen. De ticketprijzen variëren naargelang
de locatie. Prijzen zijn inclusief reservatiekosten, exclusief verzendingskosten.

EXPLORADO
Oostende, nog tot 31-08-2015
In het nieuwe Explorado Family Adventure
Science Park zijn klein en groot welkom om
de "Wereld van Explorado" te ontdekken. In
het avonturen- en wetenschapspark worden
spectaculaire attracties gecombineerd met
een leerrijke doe-tentoonstelling, CleverLabs
en boeiende programma's voor kinderverjaardagsfeestjes. Grote en kleine bezoekers
krijgen tegelijkertijd wetenschap en avonturen
voorgeschoteld. Explorado is gelegen in de
Fortstraat 128B in Oostende. Voor info en
openingsuren, zie www.explorado-oostende.be
Ledenvoordeel: Leden van de Gezinsbond
krijgen op vertoon van hun lidkaart korting: 1
ticket kopen, 1 ticket gratis tijdens weekends
en schoolvakanties. Deze korting geldt voor
het gezin met inwonende gezinsleden. Ook
grootouders kunnen met hun kleinkinderen
aan deze voorwaarden Explorado bezoeken.
Vanaf 1 april 2015 krijgen leden van de
Gezinsbond op vertoon van hun lidkaart 50%
korting op de tickets tijdens de schoolvakanties.
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ASSEPOESTER,
DE SPROOKJESMUSICAL
Antwerpen | Gent | Hasselt
4-4-2015 tot 25-4-2015
Er was eens een mooi meisje, Assepoester.
Ze woonde bij haar stiefmoeder die haar al
het werk in huis liet doen. Op een dag kondigde de koning een groot bal aan; de prins
zou een vrouw kiezen om mee te trouwen.
Assepoester mocht niet naar het bal van haar
gemene stiefmoeder. Plots verscheen de
goede fee, zij toverde Assepoester in een
prachtige baljurk en gaf haar een echt paar
glazen muiltjes. Maar de betovering zou om
klokslag twaalf uur verbreken! Zou Assepoester vóór klokslag twaalf uur het hart van
de Prins kunnen veroveren?
Kom verkleed in jouw favoriete sprookjesfiguur. Wie het mooist verkleed is, wint een
sprookjesachtige prijs!
Ledenvoordeel: Leden van de Gezinsbond
krijgen 15% korting op tickets cat. 1 en 2.
Prijzen variëren van 21 tot 26 euro. Prijzen
exclusief reservatie- en verzendingskosten
Locatie en data: Zie www.gezinsbond.be

HOUDEN VAN GRIFFELROCK
Antwerpen | 28-4-2015
Na het succes van de vorige jaren slaan de
Provincie Antwerpen, de Provinciale Ouderenraad en Nekka vzw opnieuw de handen in
elkaar voor de inmiddels al zevende gezamenlijke editie van Houden van en
Griffelrock. Je wordt weer getrakteerd op
een leuke muzikale namiddag waarin het
Nederlandstalige lied in de kijker staat.
Centrale gasten zijn Erik en Sanne, geflankeerd
door onder andere hun dochter Maartje, Jo
Vally, Heintje (Hein Simons) en John Terra.
Het is een eenmalige terugkeer van het duo
omdat ze 25 jaar geleden opstartten met
'Veel te mooi'. Houden Van - Griffelrock
2015 blijft verder ook het concert waar bijzondere aandacht wordt besteed aan minder
mobiele mensen en aan slechthorenden .
Ledenvoordeel: Leden van de Gezinsbond
krijgen voor het optreden van 28 april 2015
om 14.30u een korting van 1 euro per ticket en
betalen 8 euro in plaats van 9 euro (uitsluitend
via inschrijving op www.gezinsbond.be).

TEGEN DE STERREN OP

THE WIZARD OF OZ

Antwerpen | 2 en 3-5-2015
Heel goed nieuws voor de fans van 'Tegen
De Sterren Op'! Op 2 en 3 mei 2015 zullen de
artiesten van het intussen bekende televisieprogramma opnieuw te zien zijn in de
Antwerpse Lotto Arena met een gloednieuwe,
spetterende show! Jonas Van Geel, Nathalie
Meskens, Guga Baul, Chris Van Espen, Clara
cleymans, Walter Baele, Tine Embrechts, Ella
Leyers en Ivan Pecnik staan alvast te popelen
om opnieuw het beste van zichzelf (en hun
alter ego) te geven op het podium van de
Lotto Arena. Wees er dus snel bij om deze
unieke show te kunnen meemaken! 'Tegen
de Sterren Op' vindt plaats op 2 mei 2015
om 16.00u en op 3 mei 2015 om 19.30u in
de Lotto Arena van Antwerpen.
Ledenvoordeel: Leden van de Gezinsbond
krijgen op vertoon van hun lidkaart een korting
van 15% op de tickets categorie 1 en 2 (niet
op droomstoelen). Ticketprijzen variëren van
37,50 tot 42 euro. De prijzen zijn inclusief
verwerkingskosten en exclusief verzendingskosten. De korting bedraaagt 6 euro (cat. 1)
en 5 euro (categorie 2).

Gent, Antwerpen | 2-4-2015 tot 17-4-2015
Tijdens de Paasvakantie 2015 is in Capitole
Gent en Stadsschouwburg Antwerpen een
volledig Vlaamse cast te zien in een gloednieuwe productie van ‘The Wizard of Oz’. De
tijdloze musicalklassieker, gebaseerd op de
verfilming uit 1939 met Judy Garland, werd
in 2011 onder handen genomen door het
legendarische musicalduo Andrew Lloyd
Webber en Tim Rice. Wie dacht dat hij ‘The
Wizard of Oz’ door en door kende, krijgt
dankzij deze nieuwe versie ook enkele verrassingen voorgeschoteld. Klik je hielen drie
keer, en ga mee op reis naar het magische
land van Oz, waar je samen met het boerenmeisje Dorothy de Vogelverschrikker, de Laffe
Leeuw en de Blikken Man ontmoet. Ze trekken naar de Tovenaar van Oz, in de hoop dat
die hun wensen kan vervullen. Maar tussen
alle kleurenpracht en dolle vrolijkheid loert
ook gevaar. De Boze Heks van het Westen en
haar leger van gevleugelde apen zitten
Dorothy en haar vrienden voortdurend op de
hielen...
Ledenvoordeel: Leden van de Gezinsbond
krijgen 15% korting op de tickets (alle cat.).
Tickets zijn te bestellen via www.gezinsbond.be of via 0900-69.900 (€0,50/min).
Locaties en data: Zie www.gezinsbond.be

NEKKA-NACHT
Antwerpen | 25-4-2015
Nekka vormt al jaren het moederland van
het Nederlandstalige lied. Tijdens deze editie
beleef je het festival tussen de muzikanten.
Het publiek is geen toeschouwer meer maar
maakt deel uit van het gebeuren. Om deze
gezelligheid extra in de verf te zetten, verhuist Nekka-Nacht dit jaar naar de Antwerpse
Lotto Arena. Verwacht je aan intimiteit,
warmte en veel kippenvel. Met die keuze
komt ook een nieuwe, jonge held als gastheer naar Nekka-Nacht: Buurman. Buurman
aanroept zijn goden en omringt zich met al
zijn helden uit het Nederlandstalige landschap. Hebben reeds toegezegd: Raymond
van het Groenewoud, Kommil Foo en
Yevgueni. Jong en oud, nieuwe ontdekkingen
en klassiekers, wisselen elkaar af en zorgen
dat zelfs de grootste muzikanten zich tonen
van hun meest intieme kant.
Ledenvoordeel: Als lid van de Gezinsbond
kun je genieten van 5 euro korting op tickets
voor Rang 1 (35 euro), of 4 euro korting op
tickets voor Rang 2 (30 euro), Rang 3 (25 euro)
of het middenplein (20 euro). Inschrijven kan
enkel via www.gezinsbond.be.
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
De handelshuur wetgeving
Wat?
De handelshuur wetgeving is van toepassing op huurovereenkomsten
met betrekking tot onroerende goederen die in hoofdzaak gebruikt
worden voor het uitoefenen van een kleinhandel (of voor een bedrijf
van een ambachtsman, die rechtsreeks in contact staat met het publiek).
Kleinhandel is, in tegenstelling tot groothandel, het voeren van een
handelsuitbating in een plaats waar er een rechtstreeks contact is met
het cliënteel. De handelaar dient dus afhankelijk te zijn van de locatie
van het huurgoed voor de verdere uitbouw van zijn handelsactiviteit.
Partijen kunnen echter altijd de wetgeving van toepassing maken op
de huurcontracten, die niet strikt onder het toepassingsgebied vallen
(groothandel, huur bureel vrij beroep,…), omwille aan de voordelen
hierna weergegeven. De huurwetgeving, die zeker van toepassing is op
de kleinhandel, voorziet hoofdzakelijk in een gegarandeerde minimum
huur tijd van 9 jaar, met drievoudige mogelijkheid telkens 9 jaar) tot
hernieuwing. De wetgeving voorziet alsook aan de huurder een
schadevergoeding bij weigeren tot
hernieuwing door de verhuurder
wegens een reden die limitatief
voorzien is in deze wetgeving.
1 Kleinhandel
Een groothandelaar is niet afhankelijk van de locatie voor verdere
uitbouw van zijn handelszaak:
voorbeeld: “Een distributiecentrum
van verpakkingen en van schoonmaakproducten, die gelegen is in
de periferie van Brugge, zal niet
minder klanten bereiken indien hij
een kilometer of 5 kilometer of
verder een ander magazijn/loods
moet huren om de goederen te
stockeren, die aldaar enkel afgehaald worden.” Immers, de afgehaalde goederen zijn niet echt
bestemd voor de “echte” eindconsument, doch voor een tussenpersoon, die de goederen ongeacht de locatie daar komt afhalen.
Bij een kleinhandel heeft men
meestal te maken met bijvoorbeeld een hotel, een restaurant,
waar de locatie van extreem
belang is tot het behoud en tot
verdere uitbouw van het cliënteel.
Het voortbestaan van de handelszaak staat of valt a.h.w. met de
locatie van het huurgoed.

periode van bijvoorbeeld 18 jaar, nog een recht op 3 hernieuwingen
van telkens 9 jaar.
2. Noteer wel dat het recht op hernieuwing enkel en alleen maar van
toepassing is om dezelfde handel voort uit te oefenen in het huurgoed (bv. een slager kan geen hernieuwing vragen indien hij van
plan is om een bakkerij uit te baten in het huurgoed).
3 Weigering van de huurhernieuwing
De verhuurder heeft slechts enkele limitatief opgesomde wettelijke
gronden om de aanvraag tot huurhernieuwing, die ook strikt wettelijk
geregeld is, van de huurder te weigeren (vb. persoonlijke ingebruikname
van het goedwederopbouw van het goed, edm…) . Naast het feit dat
de weigeringsgronden tot huurvernieuwing limitatief opgesomd zijn,
bestaat er ook nog het parallel systeem van “vergoeding wegens uitzetting” die, volledig geënt is op
het systeem van de weigeringsgronden. Deze vergoedingen zijn,
naargelang de weigeringsgrond,
forfaitair samengesteld en niet
gering (1 jaar huur, 2 jaar huur en
3 jaar huur, edm…). Concreet wil
dit zeggen dat indien de verhuurder
een wettelijke reden aangeeft om
de huurhernieuwing te weigeren,
dan nog dient de verhuurder nog
een vergoeding te betalen wegens
uitzetting aan de huurder, als vergoeding voor het verlies van zijn
handelszaak verbonden aan de
locatie van het huurgoed.

SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST
De sociaal-juridische dienst van het gewest Brugge
is gratis voor de leden en wordt verzorgd
door advocaat Mieke Listhaeghe.

4 Rechtspleging
De vrederechter (locatie van
onroerend goed) is exclusief
bevoegd omtrent alle geschillen
met betrekking tot de handelshuur.

Besluit
De handelshuur wetgeving is ingeU kunt er terecht voor richtinggevend advies omtrent
geven door 2 principes: Enerzijds is
sociaal-juridische zaken zoals o.a. rechten en plichten
er de bescherming van de huurder,
gehuwden, samenwonenden, jongeren, echtscheiding,
kleinhandelaar, om een minimum
consumentenrecht, huurcontract, burenruzie, adoptie,
huur tijd te garanderen (behoud
erfenis maar ook over sociale zekerheid, studiebeurzen,
kleinhandelszaak). Anderzijds is er
de bescherming van de verhuurder,
contracten, enz...
die zich b.v. ook naar de vrederechter kan wenden indien de
De sociaal-juridische dienst Brussel
waarde van de handelszaak 10%
is te bereiken op 02 507 88 66
stijgt ten gevolge van nieuwe
omstandigheden en indien de ver2 Duur van de handelshuur
huurder bij aanvraag tot huurherDe duur van de huur mag niet korter
nieuwing een hogere huurprijs wenst.
zijn dan 9 jaar, met een wettelijke mogelijkheid om 3 hernieuwingen
De handelshuur wetgeving bestaat uit amper 31 artikelen doch, deze
telkens ten belope van 9 jaar door te voeren. De handelaar beschikt
vormen een bron van vele rechtspraak en rechtsleer. Informeer u!
dus over een minimum periode van 9 jaar + 3 x 9 jaar= totaal 36 jaar.
Dit komt grosso modo overeen met een groot gedeelte van de loopMieke Listhaeghe
baan van een handelaar.
Advocaat (www.mieke-listhaeghe.be)
P.S.:
1 De truc bestaat erin om de oorspronkelijke huurovereenkomst die,
volgens de wetgeving minimaal 9 jaar moet zijn, hoger vast te leggen
(bv. 18 jaar, verplicht bij de notaris). Zo heeft men naast de initiële

De zitdagen in 2015 gaan door op donderdag 12 februari, 12 maart
en 9 april 2015, telkens van 18 tot 20 uur in Rusthuis Van Zuylen,
Geralaan 50, 8310 Sint-Kruis.

12 scholen
met klasse!

Scholengemeenschap Sint-Maarten

Scholengemeenschap
Sint-Maarten

Regio Brugge:
Vrije School Haverlo
Lyceum Hemelsdaele
VTI Brugge
Sint-Leocollege
Sint-Andreasinstituut
Sint-Andreaslyceum
IMB Mariawende-Blydhove
Onze-Lieve-Vrouwecollege
Spermalie Hotel- en Toerismeschool
Buiten Brugge:
Sint-Lutgartinstituut > Beernem
LTI > Oedelem
Sint-Rafaël > Gent

surf:

SCHOLEN

IN BRUGGE & OOSTKAMP

sterk hedendaags secundair onderwijs in het centrum van de stad

Scholen in
beweging

sint-franciscus-xaveriusinstituut

SINT-PIETER

JOZEFIENEN

JOZEFIENEN

MARICOLEN

DE FRÈRES

MIDDENSCHOOL
SINT-PIETER
EERSTE GRAAD

SINT-JOZEF
HUMANIORA
ASO / ook internaat

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

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

SINT-FRANCISCUSXAVERIUSINSTITUUT
ASO

Kortrijksestraat 47
8020 OOSTKAMP
050 82 68 22

Noordzandstraat 76
8000 BRUGGE
050 47 17 17

Zilverstraat 26
8000 BRUGGE
050 33 19 43

Oude Zak 38
8000 BRUGGE
050 44 59 59

Mariastraat 7
8000 BRUGGE
050 33 63 47

sintjozefbrugge.be

tihf.be

sfxbrugge.be

middenschoolsint-pieter.be sintjozefhumaniora.be

OPENDEURDAGEN ZATERDAG 25 APRIL 2015

ZONDAG
26APRIL

INFOAVONDEN VOOR OUDERS VAN TOEKOMSTIGE EERSTEJAARS
vzw S.O. Karel de Goede
Oude Burg 33
8000 BRUGGE
www.karel-de-goede.be

WOENSDAG
11 FEBRUARI 2015
19.30 uur

DONDERDAG
12 FEBRUARI
23 APRIL 2015
19.30 uur

