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SECUNDAIR ON
NDERWIJS
IMB

Mariawende-Blydhhove
Boogschutterslaan 255 - 8310 St.-Kruis
Generaal Lemanlaan 145 - 8310 Assebroek
www.imb-brugge..be

OLV
VA

O.-L.-Vrouwecollegge
Collegestraat 24 - 83310 Assebroek
www.olva.be

SABR

St.-Andreeasinstituut
Garenmarrkt 8 - 8000 Brugge
www.sabrr.be
.

SASK

St.-Andreaslyceum
e
Fortuinstraaat 29 - 8310 St.-Kruis
www.sask.be

SABR

St.-Andreasinstituut
e
Garenmarrkt 8 - 8000 Brugge
Gentpoorttstraat 1 - 8000 Brugge
(enkel kleuuter - infodag zo 19 juni)
www.sabrr.be
.

SASK

St.-Andreaslyceum
e
Fortuinstraaat 29 - 8310 St.-Kruis
www.sask.be

KLEUTER & LAGER ONDERWIJS
OLV
VA

De Touwladder
o
Collegestraat 24bis - 8310 Assebroek
www.olva.be
St.-Katarina
St.-Katarinastraat 1322 - 8310 Assebroek
www.olva.be
De Meersen
Astridlaan 400 - 8310 Assebroek
www.olva.be
Steenbrugge
Baron Ruzettelaan 4339 - 8310 Assebroek
Dries 4 - 8310 Assebbroek (enkel kleuter)
www.olva.be

WONDERWIJS Brrugge
Sint- Kristoffelstraat 125B
8310 Asssebroek
Polderstraaat 78
8310 Sintt-Kruis
www.woonderwijsbrugge.be

Vivenkapelle
Bradericplein 16a - 8340
8
Vivenkapelle (Damme)
www.olva.be

SAMEN SINTT-TRUDO
-
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100% GEZINSBOND
Na het hernieuwen van het lidmaatschap is de lidkaart waarmee je spaart 2016 via de
post bij je thuis bezorgd. Wij zijn zeer blij jou opnieuw als lid van onze vereniging te kunnen
verwelkomen.
Om je maximaal van jouw lidmaatschap te kunnen laten genieten, organiseren wij tal van
activiteiten. De activiteitenkalender wordt je toegestuurd onder de vorm van deze
Bondsklapper.
Om je nog sneller op de hoogte te brengen van al wat er beweegt in onze vereniging kan
je terecht op internet. De website van De Gezinsbond (www.gezinsbond.be) werd vrij
recent in een nieuw jasje gestoken.
Voortaan vind je er alle informatie over jouw lidmaatschap. Je kan je persoonlijke gegevens raadplegen en wijzigen, je verrichtingen zien en nakijken op welke abonnementen je
bent ingeschreven.
Indien je al een profiel hebt aangemaakt, kan je rechts met je gebruikersnaam of e-mailadres en je wachtwoord inloggen. Als je nog geen gebruikersprofiel hebt, kan je er een
aanmaken via ‘Geen gebruikersprofiel?’. Wij helpen je in vijf stappen op weg. Eens dit in
orde is, heb je voortaan toegang tot ‘mijn gezinsbond’
Wij noteren ook graag jouw e-mailadres. Zo kunnen we u nog sneller het nieuws van onze
vereniging bezorgen. Jouw e-mailadres kan je invoeren in jouw persoonlijk dossier op de
website.
Ook op de website van ons gewest (www.gezinsbondgewestbrugge.be) kan je jouw e-mailadres invoeren. Hiertoe werd een bericht geplaatst op de frontpagina.
Ook in 2016 willen we ons 100% inzetten voor jullie, getuige daarvan de bomvolle
activiteitenkalender voor de komende weken!

Veel leesgenot.
Ronny Meulemeester
Voorzitter
Gezinsbond Gewest Brugge

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

VOORZITTER

LEDENDIENST

ASSEBROEK
8310

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

De Smet-Meulemeester
Jagerspad 13
050 35 92 69

BEERNEM
8730

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

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

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

BRUGGE
8000

Mieke Van Damme
Nicolaus Muleriusstraat 10
050 31 84 04
voorzitter@gezinsbondbrugge.be

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

Nico Verbeke
Nicolaus Muleriusstraat 10
050 31 84 04
info@gezinsbondbrugge.be

HERTSBERGE
8020

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
Kathleen Marechal
Zagersweg 67
050 34 66 12
kathleen.marechal@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

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

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

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

Anne-Marie Van Meulebroeck
Karel Serweytensstraat 3
050 31 95 77
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
Regine Wyseure
Anne Van horenbeeck
Karel de Stoutelaan 84, Brugge
Zagersweg 39
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
walter.de.l@telenet.be
walter.de.l@telenet.be

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

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

Karl Vandermeersch
Reigerzele 22
050 39 35 10

WAARDAMME
8020

Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53

ZEDELGEM
8210

Ronny Meulemeester
Brugsestraat 178
050 20 87 77

Inge Rappé
Lodewijck De Raetstraat 18
0497 23 40 01
www.kinderoppasdienst.be

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
0473 68 40 90
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
Linda Van Steenberghe
Linda Van Steenberghe
Vanessa Van de Putte
‘t Gazetje
Martin Ballegeer
Schaakstraat 17
Schaakstraat 17
Tramstraat 52
Karel van Manderstraat 17a
Babbaertstraat 7
050 37 31 97
050 37 31 97
0496 29 19 31
050 35 11 81
050 37 50 31
secbond@gmail.com
secbond@gmail.com
kod.sintkruis@gmail.com fabienne.decloedt@telenet.be kortingskaartennmbs@gmail.com
Roos Logghe
Daniella Daniels
Rita Decloedt
Rita Decloedt
Ter Beke 10
De Meersen 3
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.sintmichiels@telenet.be gezinsbondsintmichiels@gmail.com gezinsbondsintmichiels@gmail.com
Joëlle De Daniloff
Mieke Roelens
Kristin Dekeyser
Christiane Van den Eynde
Christiane Van den Eynde
Uytdreve 58
Hagebos 9
Hagebos 23
Hagebos 4
Hagebos 4
0475 86 36 28
050 38 67 91
0471 36 60 49
050 38 43 24
050 38 43 24
jdedaniloff@hotmail.com
secretariaat.gb.varsenare@gmail.com
kristin.dekeyser@telenet.be kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com
Martin Vlamynck
Martin Vlamynck
Saskia Van Laere
Sofie verhelst
Sofie verhelst
Beekstraat 45
Beekstraat 45
Watersnipstraat 4
Zuidstraat
Zuidstraat 4
050 27 98 29
050 27 98 29
0472 55 38 40 | saskia@smessaert.be
050 27 92 53
050 27 92 53
martin.vlaeminck@gmail.com
martin.vlaeminck@gmail.com
Karien Desloovere
Hilde Declerck
Ann-Sofie Denoo
Eye-C
Hilde Declerck
Fazantenlaan 40
Berkenhagestraat 66
Aimé Claeysstraat 28
Snellegemstraat 14
Berkenhagestraat 16
050 20 84 60
050 24 03 97
0475 95 54 94
050 79 05 50
050 24 03 97
bbsit.zedelgem@gmail.com

Ouderengezelschapsdienst • 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
Gewestelijk secretariaat • Eddy De Wispelaere, Buskinslaan 2, Loppem, 050 82 54 43
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ACTIVITEITEN I.S.M. DE GEZINSBOND
DE BIJL VAN CUPIDO
27 april 2016 | 20 uur | SPC Hof Ter Straeten | Varsenare
Nog nooit hebben we in de liefde zoveel vrijheid gehad om te kiezen.
En nog nooit zijn we zo massaal uit elkaar gegaan. Tussen alle mogelijkheden, alle obstakels en de steeds veranderende maatschappij proberen
Vlaamse koppels overeind te blijven. In de televisiereeks 'De Bijl Van
Cupido' praatte Annick Ruyts met Vlamingen over hoe ze vandaag met
hun relatie omgaan. Nu brengt ze deze verhalen in een voordracht.
Annick Ruyts toert voor de Gezinsbond door Vlaanderen. Telkens op
woensdagavond van 17 februari t.e.m. 27 april.Ze schetst hoe mensen
kunnen leren uit (negatieve) ervaringen om hun gezinsrelaties sterker
te maken. De prijs voor een ticket bedraagt 3 euro voor leden, 6 euro
voor niet-leden.

PAASEIERENRAAP
IN UW AFDELING
• 26/03 | Paaseieren zoektocht voor het gezin
(afdeling Varsenare)
• 26/03 | Paaseierenraap Kasteel van
Moerkerke (afdeling Moerkerke-Damme)
(enkel gezinsbond leden)
• 27/03 | Paaseierenraap aan het
Kasteel van Loppem (afdeling Loppem)
• 28/03 | Paaseierenraap Fort van
Beieren (afdeling Koolkerke)
(gezinsbondleden en niet-leden)
• 28/03 | Paaseierenraap Brugge
in Graaf Visartpark (Brugge)
(gezinsbondleden en
niet-leden)

OP ZOEK NAAR EEN
LEUKE GEZINSUITSTAP
TIJDENS DE
KROKUSVAKANTIE?
Krokuskriebels, het museumproject van de Gezinsbond, laat je kiezen
uit meer dan 140 activiteiten in tal van musea in Vlaanderen en Brussel:
uitdagende rondleidingen, creatieve workshops en spannende zoektochten op maat van jouw gezin.
Als lid van de Gezinsbond geniet je op vertoon van je lidkaart van een
straffe actie bij alle deelnemende musea: 50 % korting op de
toegangsprijs, gratis voor kinderen tot 12 jaar.
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4° WEST-VLAAMSE PLANTENDAG
26 maart 2016 | LTI Oedelem
Op zaterdag 26 maart 2016 gaat in het Land- en tuinbouwinstituut te
Oedelem de vierde 'Meer bloemen voor bijen!' door. Heel wat organisaties, zoals plantenverenigingen, natuurverenigingen, natuureducatieve
centra en provinciale en gemeentelijke overheden willen op die dag het
brede publiek sensibiliseren voor een bijvriendelijke leefomgeving. Wie
beschikt over groene vingers of ecologische gedachten mag hier dus
niet ontbreken. Creatievelingen kunnen er heel wat ideeën opdoen.
Daarnaast zijn er ook tal van workshops waarin jong en oud zich naar
hartenlust kan uitleven: Kinderen kunnen oa. leren boomklimmen en
vuur maken, imkers kunnen bijenvriendelijke planten ruilen, er kan
honing en een sortiment bij-vriendelijke bloemzaden worden gekocht,
zitbanken uit pallets, vogelnestkastjes en insectenhotelletjes kunnen
worden gemaakt, enz…
Doorheen het parcours kan je deelnemen aan een bijenquiz met een
prijs van het natuureducatief centrum De Nachtegaal en kunstwerken
aanschouwen van verschillende kunstenaars. Schilder Marieke Degryze,
beeldhouwer Karel van Roy, letterkapper Maud Bekaert ,ceramiste Ann
Dhoore en metaalbewerker Rik Beuselinck stellen hun werken tentoon.
De hele happening vindt plaats in de prachtige educatieve tuin met
vijvers en verschillende grote serres van het LTI Oedelem.
De toegang tot deze familiedag is gratis! Iedereen is welkom van 10u.
tot 17u, doorlopend cafetaria en eetstanden. Parking is voorzien naast
het schooldomein! Ook de Gezinsbond is aanwezig van 14u tot 17u
met een aantal leuke doestandjes voor de kinderen.

NIEUWE PRIJZEN
•VANAF 1 FEBRUARI 2016•

GSM

MET BELGERINKEL NAAR DE
WINKEL KOMT TERUG IN 2016
Ook in 2016 zal ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ de mensen bedanken
die te voet of per fiets boodschappen doen. De campagne loopt van
zaterdag 30 april tot en met zaterdag 4 juni.

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

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

€ 51,00
€ 117,00
€ 76,00
€ 21,00

€ 2,55
€ 5,85
€ 3,80
€ 1,00

-5%
-5%
-5%
-5%

€ 14,00

€ 1,40

-10%

DE LIJN
Lijnkaart 10 ritten

Bioscoopcheques
Voor Gezinsbondleden is een bioscoopbezoek een
pak voordeliger. Je kan bioscoopcheques met korting
op de gezinsspaarkaart aankopen bij de plaatselijke
afgevaardigden, zie pagina 2. Deze bioscoopcheques
kan je aan de kassa van de deelnemende bioscoop
inruilen voor een filmticket naar keuze, ongeacht de prijs van het ticket.
Met uitzondering van 3D-films waarbij een supplement aangerekend wordt.
Je kan bij Kinepolis je plaatsen online reserveren met bioscoopcheques.
• je betaalt € 10,15 voor een bioscoopcheque van Kinepolis
en krijgt € 2,00 korting op de lidkaart waarmee je spaart!
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BIJ DE GEZINSBOND ZIT JE GOED
VOOR KINDEROPPAS
We maken al jaren werk van betrouwbaarheid, vertrouwdheid en veiligheid voor kinderen, ouders en de oppasser zelf. Dat het systeem
goed werkt, blijkt uit de ruim 130 000 oppasbeurten per jaar.
Nieuw: de Gezinsbond is gestart met een online toepassing die ouders
en oppassers rechtstreeks met elkaar in contact brengt. Alle voordelen
voor gezinnen en oppassers uit ons oude systeem blijven gelden,
waaronder opleidingen voor de oppassers en een verzekering voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Bij de Gezinsbond zit je goed voor kinderoppas
We horen veel in de media over een nieuwe app om snel een babysitter
te vinden. We zetten daarom graag eens de belangrijkste redenen op een
rijtje om beroep te doen op de kinderoppasdienst van de Gezinsbond.
Een van de meest gebruikte en meest gewaardeerde diensten die de
Gezinsbond zijn leden aanbiedt, is de kinderoppasdienst. We maken al
jaren werk van betrouwbaarheid, vertrouwdheid en veiligheid voor iedereen die erbij betrokken is: kinderen, ouders en de oppasser zelf. Dat het
systeem goed werkt blijkt uit de ruim 130.000 oppasbeurten per jaar.

Waarom je bij ons goed zit voor kinderoppas
Als gezin:
• Gestandaardiseerd tarief (4 euro/per uur): geen onverwachte prijsschommelingen en onduidelijke afspraken
• Elke oppasprestatie is verzekerd (persoonlijke ongevallen gezinsleden
én burgerlijke aansprakelijkheid), net als elke verplaatsing die de
oppas maakt met je kind; de Gezinsbond is hierin uniek
• Kwaliteitsgarantie: we sturen niet zomaar een oppas naar jou thuis.
Onze babysitters kregen een basisopleiding verzorging, omgaan met
kinderen, E.H.B.O…
• De plaatselijke coördinator is een aanspreekpunt en kent zowel de
gezinnen als de oppassers
• Wanneer er iets misgaat bieden we steun en omkadering via de
plaatselijke coördinator en onze beroepskrachten

Als oppasser:
• Gestandaardiseerd tarief biedt zekerheid: geen lastige onderhandelingen
• Ook de oppas geniet van een verzekering persoonlijke ongevallen
(ook tijdens de verplaatsingen van en naar het gezin) en burgerlijke
aansprakelijkheid – in geval van een minderjarige oppas zijn ook de
ouders verzekerd
• Verplaatsingskosten worden vergoed
• Screening en opvolging door plaatselijke coördinator: je weet bij wie
je terechtkomt
• Steun en opleiding (in veel afdelingen kunnen oppassers bv. ook een
korte stage lopen in een kinderdagverblijf)
• De coördinator is het aanspreekpunt bij moeilijkheden of problemen
• Oppassers vanaf 18 jaar kunnen een specifieke opleiding volgen om
meer te kunnen inspelen op kinderen met specifieke noden, kwetsbare
gezinnen…
Online toepassing
Ondertussen is de Gezinsbond ook gestart met een online toepassing
die ouders en oppassers toelaat rechtstreeks met elkaar in contact te
komen, en die het vinden van een oppas sneller en makkelijker maakt.
Alle voordelen voor gezinnen en oppassers uit ons oude systeem blijven
uiteraard gelden, en ook de coördinator houdt als kwaliteits- en veiligheidsbewaker mee een oogje in het zeil.
Een bijkomend voordeel van de webtoepassing van de Gezinsbond is
dat oppassers zich nu kunnen aanmelden in verschillende woonplaatsen,
wat handig is voor jongeren in geval van co-ouderschap of voor wie als
student op kot graag zijn hobby verder wil uitvoeren. Gezinnen die
vakantie nemen in eigen land kunnen ook op hun vakantieadres een
oppasser boeken volgens het vertrouwde systeem.
Meer info vind je bij uw lokale verantwoordelijke (zie pagina 2), via
kinderoppas@gezinsbond.be of via 02-507.89.66 .

De Gezinsbond was aanwezig op het Neerhofdierenfestival te Brugge

5

6

BONDSKLAPPER

Nr. 153 • februari | maart | april

KALENDER
DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

01/12/2015 - 01/03/2016

Aanvraag kortingskaarten NMBS

Sint-Michiels

04/01/2016 - 27/06/2016

tai chi chuan op maandagavond

Varsenare

12/01/2016 - 28/06/2016

Dru yoga op dinsdagvoormiddag

Varsenare

15/01/2016 - 30/06/2016

Jongerendans

Loppem

16/01/2016 - 30/06/2016

Kleuter turnen

Loppem

16/01/2016 - 30/06/2016

Kleuter turnen

Loppem

18/01/2016 - 30/06/2016

Dans-Cardio

Loppem

06/02/2016

Tweedehandsbeurs Sint-Michiels

Sint-Michiels

10/02/2016

Casino in stijl

Varsenare

10/02/2016

Karnavalfeest

Loppem

14/02/2016

Tweedehandsbeurs

Sijsele

16/02/2016

Arnaut Hauben, De bevrijding van Europa tijdens WOII

Sint-Kruis

20/02/2016

Repair café

Varsenare

21/02/2016

Start to Run

Sint-Andries

23/02/2016

Positief opvoeden

Zedelgem

23/02/2016

Geleid bezoek aan Adornes museum met Jeruzalemkerk.

GOSA

27/02/2016 - 30/04/2016

watergewenning voor kleuters

Brugge

28/02/2016

Loppem en 14-18

Loppem

29/02/2016

Werken ' in de Cloud'

Sint-Andries

01/03/2016 - 31/03/2016

Lentesnoei met Stefaan Deroo

Sint-Kruis

03/03/2016 - 02/06/2016

Koken deel 3

Sint-Kruis

05/03/2016

Willem Vermandere in concert

Assebroek

05/03/2016

Tweedehandsbeurs

Sint-Andries

05/03/2016 - 26/03/2016

Creatieve workshops voor kleuters met muziek en dans

Oostkamp

05/03/2016

Tweedehandsbeurs van kinderkledij en speelgoed

Loppem

07/03/2016

Het Huis van het Kind

Oostkamp

08/03/2016

Wim Chielens over Wereldoorlog 1

Varsenare

12/03/2016

Tussen d'oortjes.

Sint-Kruis

13/03/2016

Lente editie tweedehandsbeurs voor kinderkledij, kindergerief en speelgoed.

Oostkamp

13/03/2016

Tweedehandsbeurs

Brugge

15/03/2016

Bezoek aan Damme met gids.

GOSA

18/03/2016

Elektrische fietsen? info en testen

Varsenare

20/03/2016

Tweedehandsbeurs

Assebroek

26/03/2016

Paaseieren zoektocht voor het gezin

Varsenare

26/03/2016

Paaseierenraap Kasteel van Moerkerke

Moerkerke - Damme

27/03/2016

Paaseierenraap aan het Kasteel van Loppem

Loppem

28/03/2016

Paaseierenraap

Koolkerke

28/03/2016

Paaseierenraap

Brugge

05/04/2016

Vitaminen, mineralen en sporenelementen door Dr.Ir. Eric De Maerteleire.

Varsenare

10/04/2016

Een (h)eerlijk ontbijt

Sint-Michiels

12/04/2016

Een terugblik op het leven van een procureur

Assebroek

12/04/2016

Chocoladeworkshop

Sint-Andries

16/04/2016

Garageverkoop

Sint-Andries

17/04/2016

Speuren in de natuur van het domein Ryckevelde

Assebroek

17/04/2016

Speuren in de natuur van het domein Ryckevelde

Sijsele

17/04/2016

Speuren in de natuur van het domein Ryckevelde

Sint-Kruis

24/04/2016

Dauwtrip met aansluitend uitgebreid ontbijt in stadsdomein Beisbroek

Assebroek

26/04/2016

Daguitstap Oudenaarde en Ronse

GOSA

28/04/2016

Workshop nagelverzorging

Zedelgem

30/04/2016

Juweeltjes maken

Brugge

24/05/2016

'Omgaan met gevoelens bij kinderen’ door Geert Taghon

Varsenare

26/05/2016

50+ gewicht in evenwicht

Sint-Michiels

26/05/2016

Seizoenskookles

Beernem
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G.O.S.A GEWEST BRUGGE
GROOTOUDERS- & SENIORENACTIE
GELEID BEZOEK AAN ADORNES
MUSEUM MET JERUZALEMKERK

DAGUITSTAP
OUDENAARDE EN RONSE

dinsdag 23 februari | 14.30u

dinsdag 26 april | 8u

Samenkomst aan de ingang museum Peperstraat 3, Brugge. Het Adornesdomein is vandaag nog steeds in familiebezit en dat maakt het heel
bijzonder. De graaf en de gravin Maximilien de Limburg Stirum, ondertussen de zeventiende generatie van de Adornesfamilie, zetten zich
dan ook met veel overgave in voor het behoud van dit unieke Brugse
erfgoed. In de godshuisjes maak je via een film en een tentoonstelling
kennis met het leven van Anselm Adornes (1424-1483), zakenman,
diplomaat en ridder. De 15de eeuwse kapel vormt een buitengewone
illustratie van de grote verering van de Adornesfamilie voor Jeruzalem.
De architectuur en de inrichting is er uniek. Achteraf is er gelegenheid
om iets op eigen kosten te nuttigen in de lounge. Inschrijven bij
Rosette Verlinde-Van Zeveren op gosagewestbrugge@ scarlet.be of
telefoon 050 35 75 75 en door storten van € 7 per persoon op
BE 22 0015 1427 1747 van Gosa Gewest Brugge voor 15 februari 2016.

We vertrekken stipt om 8 uur aan de parkeerplaats van Steenbrugge
voor de busrit naar Oudenaarde. Daar is een geleid bezoek aan het
“Mou”, museum van Oudenaarde, en de Vlaamse Ardennen voorzien.
's Middags nemen we in Ronse een maaltijd bestaande uit soep,
hoofdmaaltijd, dessert en koffie (drank niet inbegrepen). Na de middag
maken we een kennismakingswandeling met de belangrijkste bezienswaardigheden van Ronse, brengen we een bezoek aan de Sint-Hermescrypte en aan het Must, museum voor textiel (met demonstratie weefgetouwen). 's Avonds op de terugweg is er in Mullem een broodmaaltijd voorzien (drank niet inbegrepen). Dit alles voor de prijs van € 50
per persoon. Inschrijven bij Rosette Verlinde- Van Zeveren op
gosagewestbrugge@scarlet.be of 050 35 75 75 en door storten voor
12 april van € 50 op rekening BE22 0015 1427 1747 op naam van
GOSA gewest Brugge.

BEZOEK AAN DAMME MET GIDS

NOTEER NU REEDS
IN UW AGENDA

dinsdag 15 maart | 14.15u
Samenkomst aan het stadhuis van Damme. Damme is een charmanttoeristisch stadje. Een stadswandeling met gids brengt ons terug in het
verleden. We krijgen uitleg over al het merkwaardige van het stadhuis,
Jacob van Maerlant, Huyse de Grote Sterre, de Onze-Lieve-Vrouwekerk
en nog veel meer. Het wordt een leerrijke namiddag om niet te vergeten. Inschrijven kan bij Hugo Jonckheere 050 38 37 48 tot 10 maart.
Aantal beperkt tot 25 personen. Deelname € 4 ter plaatse betalen.

• 24 mei 2016 | geleid bezoek aan Hof Blandelin in de Naaldenstraat
Brugge.
• 16 juni 2016 | bedrijfsbezoek aan piano's Maene in Ruiselede.

EN WIST JE DAT...
• ...de Grootouders- en Seniorenactie (GOSA) er is voor gezinnen van
wie de kinderen de deur uit zijn? In bijna alle gewesten zijn er voor
ouderen gezellige ontmoetings- en ontspanningsmomenten, sportieve
activiteiten, vakantiemogelijkheden en vormingskansen.
• ...de Gezinsbond een publicatie uitbrengt voor grootouders met een
kersvers kleinkind? Brief aan Jonge Grootouders is een magazine op
maat van oma's en opa's.

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

BOETIEK MELBURY
Modieuze, stijlvolle en betaalbare mode van maat 36 tot 50. Vrijetijds-, feestkledij & accessoires.

Stationsstraat 35 | 8020 Oostkamp
Tel. 050 82 35 79 | www.melbury.be
Openingsuren: maandag 9.30u-12.30u | dinsdag t.e.m. vrijdag 10u-12u en 13u-18u,
zaterdag 10u-17u doorlopend | woensdag gesloten
Merken: Expresso, Apanage, Sommermann, Golléhaug, Your Concept, Monari, Steilmann,
Brax, Gardeur en vanaf winter 2016 Betty Barclay!
Bezoek onze facebook pagina voor de laatste nieuwtjes en acties.
Ook kunt u u inschrijven op de nieuwsbrief via de website voor extra voordelen...
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

NIEUWS
VAN DE
AFDELINGEN
AFDELING
ASSEBROEK
WILLEM VERMANDERE
IN CONCERT | UITVERKOCHT!
• zaterdag 5 maart | 20 u •
In OC Rustenhove, Wantestraat 151 Assebroek
treedt Willem Vermandere op met Bart Caron,
Freddy Desmedt en Pol Depoorter. Kaarten te
koop tegen € 15 voor leden, € 18 voor nietleden en € 20 aan de deur. In samenwerking
met Davidsfonds Assebroek Sint-Katarina.
Kaarten bestellen bij Bertil Graeschepe op
050 35 09 95 of bertil.graeschepe@telenet.be
Overschrijven op rekening BE46 4751 1352
1136 van Davidsfonds Assebroek-Sint Katarina
met vermelding “kaarten Willem Vermandere”

TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 20 maart | 9u •
Verkoop van kinderkledij,speelgoed,babyuitzet,kinderfietsen,kinderboeken, zwangerschapskledij… op zondag 20 maart van 9u
tot 12u 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@scarlet.be of tel. 050 35 75 75.
Betalen van € 10 op BE51 7380 0607 6262
van Gezinsbond Assebroek met vermelding
van naam/lidnummer/telefoonnummer.
Opgelet: het verschuldigde bedrag staat
uiterlijk op vrijdag 5 maart op de rekening,
anders vervalt uw inschrijving!

EEN TERUGBLIK
OP HET LEVEN VAN
EEN PROCUREUR
• dinsdag 12 april | 20u •
Dinsdag 12 april 2016 om 20 uur in OC
Rustenhove Wantestraat 151 Assebroek.
Moordenaars, verdwenen kinderen, pedoseksuele.... Ere-Procureur de Konings Jean-Marie
Berkvens heeft het na een carrière van meer
dan veertig jaar gehad. In 2013 ging hij met
pensioen. In deze causerie zal hij het in een
eerste deel hebben over zijn ervaringen in
verschillende dossiers, waaronder de kasteelmoord in Wingene. In het tweede deel worden
vragen van het publiek beantwoord. In
samenwerking met Davidsfonds Assebroek
Sint-Katarina. Info Bertil Graeschepe 050 35
09 95. Leden betalen € 4, niet-leden: € 6.

SPEUREN IN DE NATUUR
VAN HET DOMEIN
RYCKEVELDE
• zondag 17 april | 14.30u •
Onder vakkundige begeleiding van Moniek
Knuysen gaan we op zoek in het domein
Ryckevelde naar minder bekende plekjes en
weetjes. We spreken af op zondag 17 april
om 14.30u op de nieuwe parking in de Holle
Weg (inrijlaan naar het kasteel). We vragen
een kleine bijdrage van € 5 per volwassene.
Kinderen tot 12 jaar moeten begeleid zijn door
een volwassene en kunnen gratis deelnemen.
Wij zorgen voor passende kinderanimatie en
jullie zorgen best voor geschikt schoeisel.
Honden mogen mee aan de leiband. Vooraf
inschrijven met vermelding aantal volwassenen
en aantal kinderen is noodzakelijk per mail
naar activiteiten.gezinsbond8310@gmail.com.
Inschrijving is pas definitief na storting op
rekening nummer BE68 0012 4825 7634.

DAUWTRIP MET AANSLUITEND UITGEBREID ONTBIJT
IN STADSDOMEIN
BEISBROEK
• zondag 24 april | 6u •
Brugge bezit niet alleen een historische binnenstad maar is ook omgeven door aantrekkelijke landschappen: polders in het noorden
en bossen in het zuiden. In die groene gordel
liggen de stedelijke domeinen Beisbroek,
Tudor en Chartreuzinnenbos. Samen vormen
ze een aaneengesloten groengebied met een
gezamenlijke oppervlakte van 160 ha. Ruim
100 ha bestaat uit bos, de overige gronden
bestaan uit open ruimte met akkers, graslanden, een boomgaard en heide. We wandelen
met een natuurgids tijdens de zonsopgang
door het prachtige domein Beisbroek. Daarna

een stevig ontbijt in het Koetsenhuis. Leden
van de Gezinsbond betalen € 18 (gids en uitgebreid ontbijt inbegrepen) Bijdrage te storten
op rekening BE51 7380 0607 6262 van
Gezinsbond Assebroek met vermelding dauwtrip. We verzamelen aan de parking Beisbroek
Diksmuidse Heirweg om 6 uur. Info en
inschrijvingen voor 17 april op 050 35 75 75
of door te mailen naar georges.verlinde@
scarlet.be

GEZINSBOND ASSEBROEK
OP FACEBOOK
Gezinsbond Assebroek heet u van harte welkom op onze gloednieuwe Facebook pagina!!
Ook langs deze weg blijft u op de hoogte
van onze activiteiten. Word vandaag nog fan!
We zouden het heel fijn vinden als u onze
''vind ik leuk''-knop zou aanklikken. Dank je
wel bij voorbaat!

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. Wie
niet over internet beschikt kan bellen naar
050 36 46 65 tussen 17u en 19u.

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.

BONDSKLAPPER

WORKSHOP
"JUWEELTJES MAKEN"

AFDELING
BEERNEM

AFDELING
BRUGGE

beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be

info@gezinsbondbrugge.be

SEIZOENSKOOKLES

• zaterdag 27 februari tot 30 april •
• 9u tot 10u •
Voor kleuters van 3 t.e.m. 6 jaar. Er zijn 2
groepjes: van 9u tot 9.30u en van 9.30u tot
10u. De lessenreeks gaat door in het Interbad,
Sint-Kruis. Inschrijvingen via www.gezinsbond
gewestbrugge.be/watergewenning. € 30 per
reeks, verzekering inbegrepen. Inkom van
het zwembad is niet inbegrepen. Een 12beurtenkaart kunt u best op voorhand kopen
aan de kassa. Lessen zijn voorbehouden aan
leden van de Gezinsbond. Ieder kindje draagt
een badmuts van de Gezinsbond. Die kunt u
kopen de 1ste les aan € 1,5.

• donderdag 26 mei | 19u •
Wanneer: 26 mei 19-22u Waar: Leskeuken
Middenschool St-Lutgart, Rollebaanstraat 10,
8730 Beernem. Inschrijven via e-mail bij
pieter.boucique@telenet.be. Bijdrage: € 15
Gezinsbond-leden, € 25 voor niet-leden. Over
te schrijven op rek nr BE92 8508 5190 5023
van Gezinsbond Beernem. Je leert hoe je
seizoensgroenten, granen en kruiden, kan
combineren tot een smaakvolle en evenwichtige maaltijd. We maken een soep, een
hoofdgerecht en een dessert klaar. De recepten
zijn eenvoudig maar ook verrassend. Zowel
een beginner als wie al thuis is in de natuurlijke keuken, zal er plezier aan beleven. Een
volledige maaltijd is in de prijs inbegrepen.
Peter Vandermeersch is al vele jaren actief
als kok en kooklesgever in de Zonnekeuken
(www.dezonnekeuken.be). Hij verdiepte zich
in verschillende stromingen in de vegetarische
keuken en leert je al doende op een nieuwe
manier naar voeding kijken. Je kan ze
gebruiken in de dagelijks keuken en ze zijn
ook geschikt voor kinderen. Breng een
schort, mes en snijplank mee.

AFDELING
KOOLKERKE
PAASEIERENRAAP
• maandag 28 maart | 9.30u tot 12u •
Op Paasmaandag 28 maart gaat in het Fort van
Beieren onze jaarlijkse paaseierenraap door
voor alle kinderen tot en met 10 jaar. De
zoektocht kan beginnen vanaf 9.30u (laatste
start om 10.30u). De kinderen kunnen eitjes
zoeken en krijgen hiervoor in ruil een mandje
met lekkere chocolade eitjes. Terwijl de
mama's, papa's, oma's en opa's genieten van
een aperitiefje is er voor de kinderen een
drankje voorzien. Volwassenen en kinderen
betalen als lid Gezinsbond € 4 /pp en als
niet-lid € 6 /pp. Inschrijven kan tot 20 maart
via gezinsbondkoolkerke@gmail.com met
vermelding van familienaam, eventueel lidnummer, naam en geboortedatum van de
kinderen.

WATERGEWENNING
VOOR KLEUTERS

• zaterdag 30 april | 14u tot 17.3Ou •
Oorbelletjes, een ring, haarspeldjes of een
armbandje, het kan allemaal voor kinderen
vanaf 6 jaar. Alles wordt achteraf verpakt in
een zelfgemaakt juwelendoosje of organzazakje waarmee iedereen kan pronken als een
echte ontwerper! Voor de jongens vervangen
we gewoon, indien nodig, de juweeltjes door
sleutelhangers of potlood. Gegeven door
Hilde Vanhauter. Deze activiteit gaat door in
Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergsesteenweg
221, Brugge Sint-Pieters. € 6,5 euro voor leden
en € 7,5 voor niet-leden. Inschrijven kan t.e.m.
woensdag 20 april via info@gezinsbondbrugge.be

AFDELING
LOPPEM
KARNAVALFEEST
• woensdag 10 februari | 16u •
Net als vorig jaar wordt het een leuk feest
met een gevarieerde kleedpartij. Info: Lies De
Wispelaere, lies.dewispelaere@ telenet.be;
Vicky De Love, delove.vicky@telenet.be of Leen
Roose, leen.roose@telenet.be. Na de goochelattraktie worden er ook frietjes aangeboden.

LOPPEM EN 14-18
TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 13 maart | 9u tot 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, telefoonnr. en
aantal tafels. Opgelet: maximum 2 tafels
p/p. Prijs per tafel is € 12. Inschrijving is pas
definitief na overschrijving.

PAASEIERENRAAP
• maandag 28 maart | 10u tot 12u •
Op Paasmaandag komt de paashaas langs in
het Visartpark, daarom nodigen we alle
gezinnen met hun kindjes uit om samen met
de paashazen eitjes te rapen. Er worden tal
van activiteiten voorzien aangepast aan de
leeftijd van de kindjes. Er is ook gelegenheid
om iets te drinken. En aan alle kindjes "vergeet vooral jullie mandje niet!" Dus jullie
worden allemaal verwacht in het Graaf
Visartpark gelegen in de Karel de Stoutelaan
10, 8000 Brugge. Prijs: € 2,5/kind leden Max
€ 7 per gezin (max 5 kinderen, 6e kind ev à
€ 2,5) niet leden:€ 3,5 /kind, max € 10 per
gezin. Inschrijving kan t.e.m. 23/3 en enkel
voor kindjes t.e.m. 12 jaar en via de site
www.gezinsbondgewestbrugge.be met vermelding van lidnummer voor leden,
naam,adres en naam + leeftijd van de kindjes. Info via : info@gezinsbondbrugge.be

• zondag 28 februari | 14u •
Verzamelen aan het parochiaal centrum en gaan
op stap door Loppem met Bertrand Denys. Hij zal
een beeld schetsen over de inwoners en gebouwen
tijdens de bezetting van 14-18. Het wordt een
spannend, informatief verhaal over de Loppemse
geschiedenis. We sluiten af met een koffietafel.
Info: Eddy De Wispelaere, 050 82 54 43.

TWEEDEHANDSBEURS
KINDERKLEDIJ EN SPEELGOED
• zaterdag 5 maart | 14.30u •
Van 14.30u tot 16u in de Braambeier, Loppemsestraat te Zedelgem, dus niet op de traditionele
plaats!!! Opgelet! Slechts één week om in te
schrijven van 22 tot en met 27 februari 2016!
Inschrijven en inlichtingen: Daisy Denys-Demey,
Klaprozenlaan 13, 050 82 42 74 of Marleen
Sierens-Bulcke, Eninkstraat 24, 050 82 51 30.
Deelname: leden € 5 - niet-leden € 10.

PAASEIERENRAAP AAN
HET KASTEEL VAN LOPPEM
• zondag 27 maart | 11u •
Paaseierenzoektocht... die je verrast op een
achterafje! Samenkomst aan de manège bij
het Kasteel van Loppem (richting doolhof).
1 kind: € 2 - 1 gezin: € 5,50. Betalend inschrijven bij: Piet Tanghe, Henri Blommelaan 17.

START TO RUN
• Vanaf 26 maart om 9.30u •
Samenkomst: De Strooien Hane. Info: Johan Cloet,
Scheuremanspark 14, 050 82 74 06, 0476 672994
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

AFDELING
MOERKERKE
-DAMME

AFDELING
SIJSELE
TWEEDEHANDSBEURS

PAASEIERENRAAP
KASTEEL VAN MOERKERKE
• zaterdag 26 maart | 9u •
Naar goede gewoonte nodigen we alle
gezinnen uit, die lid zijn van de Gezinsbond,
om te genieten van een heerlijk paasontbijt
in de parochiezaal De Dreve te Moerkerke.
Samen met de paashaas gaan de kinderen
(tot 12 jaar) daarna op zoek naar lekkers in
de tuin van het Kasteel van Moerkerke.
Gezien de ochtenddauw zijn laarsjes een
aanrader. We vragen een vergoeding van
€ 4,00 per volwassene en € 2,50 per kind
(vanaf drie kinderen en meer uit hetzelfde
gezin betaal je € 7). Inschrijven bij veronique.
loobuyck@telenet.be of 050 50 13 42.

AFDELING
OOSTKAMP

gezinsbond.oostkamp@gmail.com
www.gezinsbondoostkamp.be
CREATIEVE WORKSHOPS
VOOR KLEUTERS
MET MUZIEK EN DANS
• zaterdag 5 maart tot 26 maart •
• 9.30u of 10.30u •
De Muziekplaneet, 4 creatieve workshops voor
kleuters van 2,5 jaar tot 5 jaar op zaterdag 5,
12, 19 en 26 maart in zaal Nieuwvliet, Lieven
Gevaertplein 4 te Oostkamp. Start: om 9.30u.
of 10.30u, twee groepen van telkens 1u.
Prijs: € 10 per kleuter. Inschrijven via mail:
kinderoppasdienstoostkamp@gmail.com.
In samenwerking met www.muzkido.be

HET HUIS VAN HET KIND
• maandag 7 maart | 20u •
'Het Huis van het Kind' is een intergemeentelijk project van Oostkamp, Damme en
Zedelgem. Uitleg wordt gegeven door Geert
Vercruysse, werkzaam in de opvoedingswinkel van Brugge. Deze voordracht gaat
door in de bovenzaal van CM Kortrijksestraat
te Oostkamp op maandag 7 maart om 20u.
Alle belangstellenden ivm het welzijn van
kinderen zijn van harte uitgenodigd.

LENTE-EDITIE
TWEEDEHANDSBEURS
VOOR KINDERKLEDIJ,
KINDERGERIEF EN SPEELGOED
• zondag 13 maart | 9u tot 12u •
Lente-editie van de tweedehandsbeurs voor
kinderkledij, kindergerief en speelgoed in de
Koning Boudewijnschool, Marechalstraat,
Oostkamp van 9u. tot 12u. Iedereen van
harte welkom!

• zondag 14 februari | 9u •
Op zondag 14 februari 2016 tussen 8.30u en
12u richten we onze voorjaars-tweedehandsbeurs in. Je kan er terecht met en voor
zomerkledij van 0 tot 16 jaar (max. maat 176),
baby-uitzet (kinderwagens, bedjes,..), speelgoed, dvd's, kinderboeken, fietsjes... De beurs
gaat door in de 'Cultuurfabriek', Stationsstraat 22, 8340 Sijsele. Aarzel niet om langs
te komen! Iedereen is welkom!

SPEUREN IN DE NATUUR
VAN HET DOMEIN
RYCKEVELDE
• zondag 17 april | 14.30u •
Onder vakkundige begeleiding van Moniek
Knuysen gaan we op zoek in het domein
Ryckevelde naar minder bekende plekjes en
weetjes. We spreken af op de nieuwe parking
in de Holle Weg (inrijlaan naar het kasteel).
We vragen een kleine bijdrage van € 5 per
volwassene. Kinderen tot 12 jaar moeten
begeleid zijn door een volwassene en kunnen
gratis deelnemen. Wij zorgen voor passende
kinderanimatie en jullie zorgen best voor
geschikt schoeisel. Vooraf inschrijven met
vermelding aantal volwassenen en kinderen
is noodzakelijk per mail naar rony.sarazijn@
telenet.be of telefonisch op 0468 12 48 07.
Inschrijving is pas definitief na storting op
rekening nummer BE20 9793 8296 1156.
Inschrijven uiterlijk tegen 13 april!

AFDELING
SINT-ANDRIES
gezinsbondsintandries
@telenet.be
START TO RUN
• zondag 21 februari | 9.30u •
Lopen is heel gezond, je conditie en uithoudingsvermogen gaan er op vooruit en je
bent nog eens in de gezonde buitenlucht ook!
En omdat alleen lopen saai kan zijn, is er
opnieuw een start to Run te Sint-Andries.
Elke zondag om 9.30u in de Koude Keuken.
Onder deskundige begeleiding 5 km kunnen
lopen in 10 weken is ons doel! Afspraak aan
de hoofdingang van het Sportcomplex om
9.30u. Prijs: € 25 voor leden, € 35 voor nietleden te storten op BE98 9731 3503 9693 op
naam van de Gezinsbond Sint-Andries.

WERKEN 'IN DE CLOUD'
• maandag 29 februari | 19.30u •
Anno 2016 is het heel trendy om over 'de
cloud' te spreken maar achter die term
steekt meer dan een hype. De cloud biedt
onder meer interessante mogelijkheden voor

online opslag en online samenwerking.
Dankzij clouddiensten kun je - ongeacht het
toestel dat je gebruikt - via het internet altijd
aan al je documenten (samen)werken, waar
ook ter wereld. Clouddiensten schieten
tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond
waardoor het steeds moeilijker wordt om de
juiste keuze te maken. De Gezinsbond wil u
daarbij helpen en organiseert een informatiesessie. Wanneer? maandag 29 februari om
19.30u. Waar? POC Sint-Willibrord, K.K.
Theodoorstraat 2. Inschrijven via email
gezinsbondsintandries@telenet.be of bij
Geert Boone 050 39 31 01 (na 20u)

TWEEDEHANDSBEURS
• zaterdag 5 maart | 13u tot 16u •
Onze succesvolle tweedehandsbeurs is er
opnieuw op zaterdag 5 maart 2016 van 13u
tot 16u in het POC van Sint-Willibrord, K.K.
Theodoorstraat (achter Mister Grill/Quick en
naast de kerk). 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
maandag 15 februari 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.

CHOCOLADEWORKSHOP
• dinsdag 12 april | 19.30u tot 21.30u •
In samenwerking met Pralifino organiseren
we een workshop “chocolade maken”. Het
wordt een “hands-on” workshop waarbij je
de gelegenheid krijgt om zelf pralines of een
chocoladestukje te maken. Iedereen krijgt de
zelfgemaakte chocolade en een doos pralines
mee naar huis. De workshop gaat door bij
Pralifino, Gistelsteenweg 222 te 8490 Jabbeke
op dinsdag 12 april om 19.30u. Breng een
schort mee. De inschrijvingsprijs bedraagt
€ 35 per persoon. Gelieve in te schrijven,
uiterlijk tegen 3 april, via mail gezinsbondsintandries@telenet.be of bij Geert Boone
050 39 31 01 na 20u. De inschrijving is
definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE 98 9731 3503
9693 van de Gezinsbond Sint-Andries.
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• zaterdag 16 april •
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 garageverkoop van de
afdeling Sint-Andries op zaterdag 16 april!
De verkoop in je eigen garage, carport of
voortuin start om 8u en einde is voorzien
rond 18u. Verkopers wenden zich tot gezinsbondsintandries@telenet.be voor het bekomen van een verkopersfiche en bijhorend
reglement. Uiterlijke inschrijvingsdatum: donderdag 31 maart. Deelname: € 5 voor leden
Gezinsbond, niet-leden betalen € 10. De
inschrijving is definitief na betaling van het
inschrijvingsgeld op rekeningnummer
BE98 9731 3503 9693. De volledige lijst met
verkoopadressen is gratis en kan op de dag
zelf afgehaald worden op volgende adressen:
Sint-Hubertuslaan 17, J.P.Coppietersdreef 53
en Pastoriestraat 252 of te downloaden vanaf
15 april om 18u van de website:
www.gezinsbondgewestbrugge.be/garageverkoop of Facebook: www.facebook.com/
gezinsbondsintandries

KINDEROPPASDIENST
Zoek je een babysit met verzekering? Dan
kan je vanaf nu je aanvraag online invullen
op www.kinderoppasdienst.be en ga naar
afdeling Sint-Andries. Registreren gaat
gemakkelijk door de stappen te volgen.
Je kunt ook nog steeds via mail een babysit
aanvragen: nancy.brandt@telenet.be.
Aanvragen dienen bij voorkeur 3 dagen op
voorhand te gebeuren. Je kunt beroep doen
op een babysit als je een avondje uit gaat,
als je sporadisch naschoolse of vakantieopvang nodig hebt of voor een vaste wekelijkse activiteit zoals een cursus die je volgt.
Voor meer info kan je telefoneren op 050 32
32 23 of mailen naar nancy.brandt@telenet.be.

AFDELING
SINT-JORIS
gezinsbondsintjoris
@hotmail.be

WIJ ZOEKEN JOU!
We zoeken gemotiveerde mensen (zowel
jong als oud) die ons bestuur willen komen
versterken. Spreekt het je aan om mee te
werken aan de uitwerking en organisatie van
grote en kleine activiteiten? Als je ons ooit
bezig zag tijdens onze activiteiten dacht je
dan ook: "Hierbij zou ik ook wel willen
helpen?" Heb je zin om maximum 6 x/jaar
samen te komen om te brainstormen over
activiteiten voor onze leden? Zegt dit je wel
iets laat dan asap iets weten via een
berichtje op gezinsbondsintjoris@hotmail.be ,
dan nemen wij contact met je op of
contacteer Vandenbussche Steve voor meer
inlichtingen 050 72 07 74.

AFDELING
SINT-KRUIS

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond8310@gmail.com
ARNAUT HAUBEN,
DE BEVRIJDING VAN
EUROPA TIJDENS WO II
• dinsdag 16 februari | 20u •
Zeventig jaar na het einde van de Tweede
Wereldoorlog trekt Arnout Hauben opnieuw
met zijn vrienden Mikhael Cops en Jonas Van
Thielen door Europa. In het kielzog van de
Amerikaanse troepen landen ze op de stranden
van Normandië, volgen de bevrijdingsroute
door België en Luxemburg en eindigen in het
Duitse Torgau Am Elbe, waar de Amerikanen
in 1945 oog in oog stonden met het Rode
Leger. Maar ook het Russische verhaal komt
ruim aan bod. Het tweede deel van hun
tocht begint in het vroegere Stalingrad.
Vervolgens doorkruisen ze Rusland, Oekraïne,
Wit-Rusland en Polen, en 'bevrijden' op hun
geheel eigen manier Berlijn. Tijdens deze
voordracht vertelt Arnout Hauben, aan de
hand van video-fragmenten, over de bevrijding
van Europa én over zijn avonturen en ontmoetingen langs de grote bevrijdingsroutes.
Deze voordracht gaat door in het Gemeenschapshuis, Moerkerkse Steenweg 190, 8310
Sint-Kruis-Brugge en is in samenwerking met
andere verenigingen van Sint-Kruis.
Inschrijven op activiteiten.gezinsbond8310@
gmail.com

LENTESNOEI
MET STEFAAN DEROO
• dinsdag 1 maart tot donderdag 31 maart •
• 9u - 12u •
Deze activiteit is nog in opbouw.
Datum en tuin worden nog medegedeeld.

KOKEN DEEL 3
• donderdag 3 maart tot donderdag 2 juni •
• 19u - 22u •
Een vervolgreeks op Koken deel 1 en 2 en
ditmaal toegankelijk zowel voor mannen als
voor vrouwen. Onze lesgeefster Bibi
Deschepper, een gepassioneerde hobbykok,
neemt ons in 3 lessen mee op de culinaire
toer aangepast aan het seizoen. De lessen
gaan door op donderdag 3 maart, donderdag
14 april en donderdag 2 juni van 19u - 22u
in Zaal “De Doening”, Hoeve Hangerijn,
Gemeneweideweg-Zuid 113, 8310 Brugge.
De kostprijs voor deze reeks is € 75 voor
leden Gezinsbond en € 90 voor niet-leden.
Voor deze reeks kan je inschrijven tot 1
maart 2016 op activiteiten.gezinsbond@
gmail.com en betalen op BE68 0012 4825
7634 met vermelding van Koken 3 en eventueel lidnummer.
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TUSSEN D'OORTJES
• zaterdag 12 maart | 10.30u - 11.30u •
Ben je tussen de 5 en 8 jaar oud dan heet
'Buurvrouw mopperkont en haar hondje
Kakkie' je van harte welkom op zaterdag 12
maart van 10u30 tot 11u30 in haar vertrouwde
stek, de bibliotheek De Zorge. Inkom is gratis.
Graag inschrijven voor deelname bij de balie
van de Bib.,op 050 83 37 60 of via de.zorge.
bibliotheek@brugge.be. I.s.m. de Gezinsbond
Sint-Kruis.

SPEUREN IN DE NATUUR
VAN HET DOMEIN
RYCKEVELDE
• zondag 17 april | 14.30u •
Speuren met het ganse gezin in de natuur van
het domein Ryckevelde. Op zondag 17 april
om 14.30u gaan kinderen en ouders onder de
vakkundige begeleiding van Moniek Knuysen
op zoek naar minder bekende plekjes en
weetjes in het domein Ryckevelde. Afspraak
om 14.15u op de nieuwe parking in de Holle
Weg (inrijlaan naar het kasteel). Regenkledij
en aangepast schoeisel voorzien. We vragen
een kleine bijdrage van € 5 per volwassene.
Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van
een volwassene kunnen gratis deelnemen.
Graag vooraf inschrijven met vermelding aantal volwassenen en aantal kinderen op het
mailadres: activiteiten.gezinsbond8310@
gmail.com . De inschrijving is pas definitief
na storting op rekeningnummer BE68 0012
4825 7634 van de Gezinsbond Sint-kruis.
Deze activiteit is in samenwerking met de
afdeling Assebroek en Sijsele.

HERNIEUWEN
KORTINGSKAART NMBS
GROOT GEZIN 2016
Kortingskaarten vernieuwen voor 2016-2020.
De kogel is door de kerk, er is groen licht
gegeven door de minister zodat de gezinnen
hun recht op kortingskaarten voorlopig
behouden. Vanaf 2 november 2015 kunnen
de gezinnen die recht hebben op kortingskaarten (minimum 3 kinderen) en de ouders
met 5-jarenkaart, hun kaarten weer vernieuwen. Bij voorkeur via mail: kortingskaartennmbs@gmail.com, met vermelding
lidnummer, naam en geboortedatum van alle
gezinsleden. Telefonisch kan na 19u op
050 37 50 31. Gezinnen die voor eerste keer
kaarten aanvragen, moeten een gezinssamenstelling halen bij het gemeentebestuur. Dit is
een gratis document! Voor jongeren ouder
dan 18: attest van kinderbijslag of inschrijving
studiejaar. Kostprijs: € 7 per gezin (niet per
kaart). Hiervoor is € 6 voor de aanvraag en
€ 1 voor verzending. Alvast bedankt.

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

GARAGEVERKOOP

BONDSKLAPPER
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AFDELING
SINT-MICHIELS
AANVRAAG
KORTINGSKAARTEN NMBS
De ouderkaarten zijn aan vernieuwing toe.
De oude kaarten liepen ten einde op
31/12/2015. Je kan deze kaarten het hele
jaar door aanvragen, maar het best is om dat
zo snel mogelijk te doen. Zo kun je onbezorgd
met de trein reizen. Het kost je € 6 per
gezin, ongeacht het aantal kaarten dat je in
je gezin nodig hebt. Ook plus-18-ers moeten
de datum van de kaart nazien. Zij dienen een
schoolattest voor te leggen om een nieuwe
kaart te bekomen. Bel voor meer info op 050
39 60 31 of mail naar gezinsbondsintmichiels
@gmail.com voor een afspraak.

TWEEDEHANDSBEURS
SINT-MICHIELS
• zaterdag 6 februari | 13u - 17u •
Van 13 tot 17 u kun je in de Gemeenteschool
afd. B, Sint-Michielslaan terecht om rond te
neuzen in het aanbod van de standhouders
van onze beurs. Zij verkopen tweedehandskledij, speelgoed, spelletjes en ander kindermateriaal van bed tot buggy. De toegang is
gratis. De koffie staat klaar!

50+ GEWICHT
IN EVENWICHT
• donderdag 26 mei | 14u •
Obesitas of ernstig overgewicht is een kwaal
van deze tijd. Nooit zijn we zo zwaar geweest
als nu en toch zijn er nooit zoveel diëten en
gezondheidsprogramma's geweest. Heel wat
kwaaltjes houden (on)rechtstreeks verband
met een ongezonde levensstijl: roken, stress,
te weinig bewegen, te eenzijdig en te vet
eten. Je krijgt inzichten en ideeën die je op
weg helpen naar een gezondere levensstijl,
waardoor je je fitter zal voelen, meer zelfvertrouwen krijgt en op lange termijn blijvend
gewicht verliest. En dit alles zonder op dieet
te zijn! Deze vorming wordt gegeven door
Karolien Bruyninckx, psychologe in het
Imelda ziekenhuis in Bonheiden en tevens
privé ook al jaren bezig met de begeleiding
van mensen met overgewicht. Waar? Onze
Ark, Sint-Michielslaan om 14 u. Deze
gespreksnamiddag in samenwerking met
Okra trefpunt Sint-Godelieve. Kostprijs voor
leden Okra en Gezinsbond: € 4, koffie en
gebak inbegrepen. Niet-leden zijn ook welkom
maar betalen € 6. Inschrijven bij één van
beide verenigingen vóór 15 mei.

Vanaf 1 januari 2016 zal Daniella Daniels de
coördinatie voor de Kinderoppasdienst voor
Sint-Michiels waarnemen. Oppas aanvragen
gebeurt zoals steeds ten laatste een week
vooraf via www.kinderoppasdienst.be. Daar
registreer je je als ouder als je voor de eerste
keer een oppas aanvraagt. De kinderoppascoördinator zal je contacteren om je persoonlijk meer uitleg te geven over onze kinderoppasdienst. Na dit gesprek wordt je profiel
geactiveerd en kan je een babysit aanvragen.
Wie al geregistreerd is, komt vanzelf terecht
bij de coördinator. Zij houdt alle aanvragen in
het oog. Wie wil oppassen en dit voor de
eerste keer, registeert zich op dezelfde manier
en via dezelfde website. Meer info bij de
coördinator op kod.sintmichiels@telenet.be.
Let op, het oude adres is niet meer in dienst!
Oppasboekjes zijn te koop bij Daniella
Daniels in De Meersen 2, Sint-Michiels

AFDELING
SNELLEGEM

ONZE FACEBOOKPAGINA
Kom en volg/like onze paginahttp://facebook.com/gezinsbondsintmichiels Je kan er
informatie over onze geplande activiteiten
terug vinden, foto's van voorbije activiteiten,
acties,.. en zoveel meer.

EEN (H)EERLIJK ONTBIJT
• zondag 10 april | 8.30u - 10.30u •
Tussen 8.30u en 10.30u. bent u en uw gezin
welkom op ons (h)eerlijk ontbijt in de eetzaal van het Immaculata-instituut, Koningin
Astridlaan te Sint-Michiels. Wij laten u proeven
van een aantal producten van de Oxfamwereldwinkel. Ontdek wat eerlijke handel
precies inhoudt, het verhaal achter de producten en hoe ze bij Oxfam proberen een
verschil te maken voor de producenten uit het
Zuiden. Handel is een krachtige hefboom
voor duurzame ontwikkeling. Brood, broodjes
en een croissant van eigen bakkers vervolledigen het ontbijt. Voor dit ontbijt betaalt u
als lid van de Gezinsbond € 8 per volwassene
en € 5 per kind tot 10 j. Niet-leden zijn uiteraard ook welkom maar betalen iets meer:
€ 10 per volwassene en € 7 per kind tot 10 j.
Inschrijven via gezinsbondsintmichiels@
gmail.com ten laatste tegen 31 maart.
Betalen vooraf op BE43 0680 7137 0001 van
Gezinsbond Sint-Michiels.

NIEUWE COÖRDINATOR
VOOR DE
KINDEROPPASDIENST

GEBOORTEGESCHENKJES
Gezinnen-leden met een 2e of 3e baby,
geboren in 2015 of 2016, kunnen een
geschenkje afhalen bij Roos Logghe, Ter beke
10 te Sint-Michiels. Best vooraf bellen op 050
38 94 07.

YOGA
De Gezinsbond Snellegem organiseert reeds
10 jaar YOGALESSEN. Zowel leden als nietleden zijn welkom op maandagavond van
20.15u tot 21.15u, op woensdagavond van
20u tot 21u en op vrijdagavond van 17.30u
tot 18.30u. Alle sessies zijn toegankelijk
zowel voor mannen als voor vrouwen. Heb je
interesse neem contact op met de verantwoordelijke Martine Martens, tel. 050 81 20
99 of mail: marte@telenet.be

BADMINTON
RITTENKAARTEN DE LIJN
Nieuw in het aanbod! De Lijn en de Gezinsbond
kwamen tot een samenwerkingsakkoord om
10-rittenkaarten aan te bieden aan alle
gezinnen met een korting van 10%. Deze
korting van € 1.40 wordt op de lidkaartspaarkaart geplaatst, net zoals de korting
voor de passen van de NMBS, de telefoonkaarten en de bioscoopcheques. Dus ook te
koop bij het plaatselijk verkooppunt in de
Veeweide 87 te Sint-Michiels.

HULP GEVRAAGD
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.

Voor kinderen vanaf 6 jaar organiseert de
Gezinsbond Snellegem badminton in zaal De
Schelpe. Jaarlijks in 2 reeksen: van maart tot
mei 2016 en van september tot december
2016. Wanneer? op woensdagavond van 17u
tot 18 u en/of van 18 u tot 19 u (exacte data
volgen nog). Per uur worden er maximaal 12
deelnemers toegelaten. Meer weten? Wil je
een uitnodiging ontvangen of wil je meer
inlichtingen? Stuur vooraf een mail naar Sabine
Mosar: sissau-mosar@skynet.be. Sabine stuurt
je enkele weken voor de start een mail met
alle inlichtingen. Inschrijving is pas geldig nà
ontvangst van betaling. Tot badmintons?!
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AFDELING
VARSENARE

secretariaat.gb.varsenare@gmail.com
TAI CHI CHUAN
OP MAANDAGAVOND
• maandag 4 januari tot 27 juni •
Tai Chi Chuan is een zeer 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. 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.

DRU YOGA
OP DINSDAGVOORMIDDAG
• dinsdag 12 januari tot 28 juni •
Bij Dru Yoga ligt het accent op Energy Block
Release waarbij je met zachte opeenvolgende
bewegingen stroming brengt in het lichaam.
Dit bevrijdt geblokkeerde energie en werkt in
op heel diep niveau. Elke les is opgebouwd
uit een aantal opwarmingsoefeningen, een EBR,
asana’s (lichaamshoudingen) en een diepe
ontspanning...Er is veel aandacht voor het
ademhalen. De Gezinsbond 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

CASINO IN STIJL
• woensdag 10 februari | 15u-17u •
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Heb je zin in een
fijne namiddag vol spel, spanning en plezier?
Hou je van een glaasje bubbels, een lekkere
versnapering en een kleine verrassing? Dan word
je verwacht in ons casino op woensdag 10 februari 2016 van 15 tot 17u in Sport- en cultuurcentrum Hof Ter Straeten, Varsenare. Inschrijven
op casino.gezinsbond@gmail.com en overschrijving vóór 4/2 op BE46 7381 2906 9636
van Gezinsbond Varsenare. Leden: €2/kind,
max. €5/gezin. Niet-leden: €4/kind

REPAIR CAFÉ
• zaterdag 20 februari | 14u - 18u •
Gratis bijeenkomst in Par. Centrum, Westernieuwweg 5a om op vrijwillige basis elkaar te
helpen bij het herstel van allerlei voorwerpen
zodat we minder weggooien. Bezoekers
brengen van thuis kapotte spullen mee en
gaan samen met vrijwillige deskundigen
(elektriciens, naaisters en timmerlieden...)
aan de slag. Nu al volgende mogelijkheden:
kleine herstellingen aan fietsen of elektrische
toestellen, verstelwerk kledij, slijpen messen,
kleine meubels restaureren…. Samenwerking
met KWB en andere verenigingen. Voor meer
inlichtingen: Jef.vantorre@skynet.be
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WIM CHIELENS
OVER WERELDOORLOG 1
• dinsdag 8 maart | 20u •
Wim Chielens, een West-Vlaamse schrijver/
muzikant (volksmuziek), journalist, radiomaker… is bezeten van de eerste wereldoorlog. Zijn verhaal over de ‘groote oorlog’
wordt afgewisseld met liedjes gezongen door
zijn dochter. Een boeiende belevenis!
Organisatie van KWB samen met Gezinsbond
en Davidsfonds Varsenare in het Par.Centrum,
Westernieuwweg 5a op dinsdag 8 maart om
20u. Inlichtingen op secretariaat.gb.varsenare
@gmail.com of tel 050 38 67 91

ELEKTRISCHE FIETSEN?
INFO EN TESTEN
• vrijdag 18 maart | 19u •
Een consulent geeft in het theoretische deel
(1 uur) informatie aan de hand van een PowerPoint: wat is een elektrische fiets? Soorten
elektrische fietsen en hun eigenschappen,
technische elementen als aandrijfsysteem en
batterijen met hun voor- en nadelen, wettelijk
kader, verkeersveiligheid en verkeersreglement,
gebruiksmogelijkheden recreatief en zakelijk,
praktische informatie: koopwijzer, prijscalculator,
fietssnelwegen, fiscaal aspect, oplaadpunten,
recreatieve routes, … In het praktische deel
(1 uur) kunnen de deelnemers de verkeersquiz invullen, de prijscalculator raadplegen,
vragen stellen aan de consulent en elektrische
fietsen testen. Lokale fietshandelaars zullen
hun fietsen laten testen. Inschrijven bij Karl
Vandermeersch, karl.vandermeersch@telenet.be
050 39 35 10. In samenwerking met PASAR.
In Par. Centrum, Westernieuwweg 5a.

PAASEIEREN ZOEKTOCHT
VOOR HET GEZIN
• zaterdag 26 maart •
Op Paaszaterdag organiseren we terug een
paaszoektocht voor het gezin. Info en inschrijven
volgt via paaseierengzbvarsenare@ gmail.com
of 050 38 43 24. Noteer nu al deze datum.

VITAMINEN, MINERALEN
EN SPORENELEMENTEN
DOOR DR.IR.
ERIC DE MAERTELEIRE
• dinsdag 5 april | 20u •
De werking van de verschillende vitaminen
en sporenelementen in ons lichaam wordt
besproken. Hoeveel heeft ons lichaam dagelijks nodig van ieder element? Is er voldoende
toevoer via de voeding en kunnen er met
onze hedendaagse leefwijze tekorten ontstaan? Hoe stelt men een hypo-vitaminose
(tekort) vast? Kan men overdoseren? Is het
toedienen van supplementen zinvol en zo ja,
voor wie en wanneer? Ook op een aantal
"geruchten" die de ronde doen omtrent vitamines en sporenelementen zal een antwoord
gegeven worden. Voordracht in de cultuurzaal
van SPC Hof Ter Straeten. Inlichtingen bij Dirk
Rommel, dirk.rommel@telenet.be of
050 38 65 59

'OMGAAN MET
GEVOELENS BIJ KINDEREN’
DOOR GEERT TAGHON
• dinsdag 24 mei | 20u •
Blij, bang, boos, verdrietig… Hoe gaan
kinderen daarmee om? Hoe uiten zij hun
gevoelens en wat doen wij als kinderen
gebukt gaan onder emoties en stress?
Dit kan lastig zijn maar gelukkig bestaan er
goede schema’s en een leidraad die je kan
toepassen om je daarbij te helpen. Geert
Taghon wil ons deze leidraad aanreiken…
Voor ouders of grootouders van kinderen van
0 tot +18 jaar! Voordracht in SPC Hof ter
Straeten, zaal Crea. Inschrijven bij Liliane
Cocquyt: lilianecocquyt@skynet.be of
050 39 60 13
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

GEZINSBOND VARSENARE
OP FACEBOOK

WIJZIGING AANVRAAG
KINDEROPPASDIENST!

Gezinsbond Varsenare heet u van harte welkom op onze gloednieuwe Facebook pagina!!
Ook langs deze weg blijft u op de hoogte
van onze activiteiten. Word vandaag nog fan!
We zouden het heel fijn vinden als u onze
'vind ik leuk' knop zou aanklikken.Dank je
wel bij voorbaat.

Vanaf nu gaat de kinderoppascoördinator van
de afdeling Varsenare, Kristin Dekeyser, aan
de slag met een online programma voor
alle aanvragen kinderoppas:
www.kinderoppasdienst.be
Om de overstap naar dit programma vlot te
laten verlopen, kan je nu al een kijkje nemen
op de website en je al registreren, ook al
heb je niet meteen een babysit nodig. De
aanvraag voor een babysit zal vlotter verlopen
als je al reeds geregistreerd bent. Vraag altijd
tijdig je babysit aan, liefst vier dagen vooraf!
Je kan een aanvraag voor een kinderoppasser
doen:
- Bij voorkeur via de website
www.kinderoppasdienst.be
- Als je problemen ondervindt: stuur een
mail naar kristin.dekeyser@telenet.be
- Als ook dat geen optie is, Kristin is telefonisch bereikbaar op 0471 36 60 49: enkel
op weekdagen en op zaterdag tussen 18u
en 19u
Nieuwe gezinnen en nieuwe oppassers maken
best een afspraak via mail op kristin.dekeyser
@telenet.be.

VERKOOPPUNT N.M.B.S.
PASSEN, LIJNKAART DE LIJN,
BIOSCOOPCHEQUES
EN GSM KAARTEN
KORTINGSKAARTEN
Christiane Van den Eynde, Hagebos 4,
Varsenare is de nieuwe verantwoordelijke
van het verkooppunt van de N.M.B.S. passen,
bioscoopchecques, GSM kaarten.
Nieuw: 10 beurten kaart van De Lijn met
10% korting! Ze zal u helpen op afspraak na
tel. 050 38 43 24 of via mail kortingskaarten.
gezinsbond@gmail.com . De korting wordt op
de spaarkaart geplaatst, dus breng altijd uw
lidkaart mee! Ook aanvraag of hernieuwen
kortingskaarten NMBS op zelfde adres en na
afspraak.

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com
POSITIEF OPVOEDEN
• dinsdag 23 februari | 19.30u •
Voordracht gegeven door kinderpsychologe An
Coetsiers (www.depraatdoos.be) en gaat door
in de spiegelzaal van de Vrije Basisschool De
Leeuw, Pastoor Staelensstraat 3 te Zedelgem.
Tijdens deze boeiende voordracht, voor ouders
en grootouders, zal u antwoorden krijgen op
vragen zoals: "Hoe kan ik mijn kind positief
blijven aanmoedigen?", "Hoe pak ik ongewenst
gedrag op een positieve manier aan?", "Wat
als mijn geduld danig op de proef wordt
gesteld?", "Hoe creëer ik een stabiele, ondersteunende, warme omgeving voor mijn kind?".
Opvoeden is immers niet altijd eenvoudig.
Toegang is gratis maar vooraf inschrijven via
gezinsbond.zedelgem@gmail.com is gewenst.
Deze voordracht is een organisatie in samenwerking met het oudercomité De Leeuw en
de Gezinsbond. Aanvang stipt om 19u30.

WORKSHOP
NAGELVERZORGING
• donderdag 28 april | 19u •
De dames van schoonheidsinstituut Très Jolie
delen graag met u hun tips om er mooi uit te
zien? Wil je graag van dit professioneel advies
genieten, kom dan naar onze gezellige avond
op 28 april in het schoonheidsinstituut gelegen
langs de Brugsestraat te Zedelgem. Voor meer
info kan je terecht bij Karien op het telefoonnr. 050 20 84 60 of via gezinsbond.zedelgem@
gmail.com. Opgelet: beperkt aantal plaatsen!

AFHALEN BONNENBOEK
Leden die nog de kans niet zagen hun bonnenboek af te halen kunnen contact opnemen
met Ronny Meulemeester op het nummer
0474/104.315. en dit na 18u.
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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!
Ledenkorting bij Cercle Brugge:
+16 jaar: € 4/ticket * | jongeren tot 16 jaar: € 3/ticket *
• Zaterdag 13 februari 2016: Cercle Brugge - Roeselare
• Zaterdag 9 april 2016: Cercle Brugge - Antwerp
• Zaterdag 23 april 2016: Cercle Brugge - Deinze
Onder voorbehoud van wijzigingen.

Breng dus zeker je lidkaart mee! Onze mensen zetten aan de stand
van de Gezinsbond aan de ingang graag de korting op je lidkaart!!
De tickets worden in voorverkoop aangeboden op het secretariaat tijdens de werkweek tussen 13.30 en 17.30u en elke zaterdagmorgen in het weekend van een thuiswedstrijd tussen 10u en 12u. Tijdens de wedstrijddag kan je ook aan het loket terecht.
Secretariaat Cercle Brugge: 050 38 91 93. | Meer info op www.gezinsbond.be/ledenvoordeel
* Abonnementen geven geen recht op korting
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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 GEZINSBONDKORTING
IN ONZE PROVINCIE

NEKKANACHT

S&R ZWEMBADEN
De subtropische zwembaden van S&R hebben
elk hun eigen faciliteiten maar waterpret is
steeds verzekerd. Met zowel een binnenals buitenaanbod zit je hier zeker goed.
Durfallen leven zich uit in de glijbaan of in
het golfslagbad. De allerkleinsten spetteren
in de verwarmde kinderbaden. Wie het liever
rustig aandoet kan relaxen in de wellness.
Spaarkorting: Het hele jaar door 10 % spaarkorting op alle tickets en abonnementen.
De korting geldt in deze zwembaden: S&R
De Meerminnen (Beveren), S&R De Waterperels (Lier), S&R Dommelslag (Pelt), S&R
Rozebroeken (Gent), S&R Olympia (Brugge).

HISTORIUM
Wil je de geschiedenis van Brugge echt
beleven, dan ben je hier aan het juiste adres.
Spaarkorting: Vijftien procent spaarkorting
op tickets voor volwassenen, kinderen (2-14
jaar), studenten en op de Family Pass.
Kinderen jonger dan twee jaar zijn gratis.

MUSEA BRUGGE
16 museumlocaties opgedeeld in 3 groepen:
Groeningemuseum/ Musea voor Schone
Kunsten, Bruggemuseum en Hospitaalmuseum.
Spaarkorting: Vijftien procent spaarkorting
(op normale dagtoegangsprijs volwassenen).
Korting is niet cumulatief met andere voordeelaanbiedingen. Korting wordt in de
Museumshop in de online portemonnee
gezet. Op aankopen in de Museumshop
geldt tien procent spaarkorting.

STORMS EXPO
Permanente expo op de Blankenbergse pier.
Spaarkorting: Volwassenen 4 euro spaarkorting (ticket 11 euro). Studenten, senioren
en andersvaliden 3 euro spaarkorting (ticket
9 euro). Kinderen 4-12 jaar 2 euro spaarkorting (ticket 7 euro). De korting komt in de
online portemonnee, niet cumuleerbaar met
andere aanbiedingen.

SERPENTARIUM
Het Serpentarium in Blankenberge bezorgt je
een schitterende reis door de reptielenwereld.
Spaarkorting: 10 procent spaarkorting, geldig
op het standaard individueel dagtarief en
enkel voor eigen gezinsleden. Niet cumuleerbaar met andere promoties, kortingen
of acties. Dagtickets moeten gelijktijdig
aangekocht worden aan de kassa en zijn
alleen geldig op de dag van aankoop.

FLORALIËN
22-4-2016 tot 1-5-2016
Ontdek in de lente een nieuw, bruisend stadsfestival in het Gentse Kunstenkwartier. Laat je
verrassen door een magische wereld van
bloemen & planten, boeiende inspiratietuinen
en adembenemende kunstinstallaties. Naast
een groot aanbod aan workshops, pop-ups,
green- en conceptrooms, toont de Vlaamse
sierteeltsector de laatste ontwikkelingen op
gebied van onderzoek & innovatie. Bereid je
voor op een dynamisch en interactief stadsfestival voor klein en groot.
Praktisch: Floraliën loopt van vrijdag 22 april
2016 tot en met zondag 1 mei 2016. Je kan
het elke dag van 8 u tot 22u bezoeken.
Ledenvoordeel: Als lid van de Gezinsbond
krijg je spaarkorting op een individueel ticket:
15% spaarkorting voor volwassen - 1 euro
spaarkorting voor kinderen vanaf 7 jaar.
Ga naar de website Floraliën Gent en klik op
rechtsboven op 'bestel tickets'. Je wordt
doorverwezen naar de Teleticket Easy pagina
en daar kan je je tickets boeken.
Deze spaarkortingen worden enkel toegekend
tot en met 10 april 2016. Spaarkorting op de
dag zelf is niet van toepassing.
Per lid kunnen online 4 volwassen tickets
geboekt worden, en per volwassen ticket
kunnen er telkens 2 kinderen geboekt worden.
De spaarkorting voor groepen is niet cumuleerbaar met de individuele spaarkorting.

SCHAAMTE
Gent | nog tot 29-5-2016)
De tentoonstelling Schaamte verkent het terrein langs meerdere wegen: via objecten uit
andere culturen, documenten uit de geschiedenis van de psychiatrie of actuele getuigenissen. Kunstenaars thematiseren het gevoel
in schilderijen, sculpturen, fotografie en video.
Schaamte loopt in het Museum Dr. Guislain.
Ledenvoordeel: Leden van de Gezinsbond
krijgen op vertoon van hun lidkaart volgende
korting: 6 euro (volwassenen) i.p.v. 8 euro 3 euro (-26 jaar) - 1 euro (-22 jaar) en gratis
voor - 12 jaar & vrienden van het museum.

Antwerpen | 23-4-2016
100 jaar Toon Hermans
100 jaar geleden, op 17 december 1916 om
precies te zijn, werd Toon Hermans geboren.
De bekende Nederlandse cabaretier overleed
op 22 april 2000 maar is verre van vergeten.
Nekka Nacht grijpt de 100ste verjaardag van
zijn geboorte aan om Toon en zijn muziek en
teksten weer tot leven te brengen. Nekka Nacht
vindt plaats in de Lotto Arena van Antwerpen.
Ledenvoordeel: Als lid van de Gezinsbond kun
je genieten van 5 euro korting op tickets voor
Rang 1 (36 euro), of 4 euro korting op tickets
voor Rang 2 (31 euro), Rang 3 (26 euro).
Administratie- en verzendingskosten: 2,50 euro.

KORTRIJKS LYRISCH TONEEL
DE ZAREWITSCH
Kortrijk | 6-3-2016 tot 20-3-2016
De jonge, angstige en contactschuwe Alexej is
verkozen tot troonopvolger van Rusland. Omdat
hij zo niet aan een vrouw zal komen, besluit
zijn vader het balletmeisje Sonja in te huren
om Alexej op het huwelijk voor te bereiden.
Spaarkorting: De Zarewitsch wordt gespeeld
op door het Kortrijks Lyrisch Toneel. Als lid
van de Gezinsbond krijg je 3 euro spaarkorting.
Heb je een abonnement van het KLT en ben
je lid, dan krijg je 1 euro spaarkorting. De
korting wordt ter plekke aan de stand van de
Gezinsbond in je online portemonnee geplaatst.
Tickets via 'Uit in Kortrijk'.

GREASE
Antwerpen | 4-3-2016 tot 13-03-2016
Gent | 15 en 16-04-2016
Grease vertelt het verhaal over tieners Danny
en Sandy die samen een romantische zomer
hebben beleefd. Maar nu het nieuwe schooljaar weer begint, laten de stoere Danny en
de brave Sandy hun ware gevoelens niet zien
in het bijzijn van hun vriendengroepen; de
Pink Ladies en de T-Birds. Dat zorgt uiteraard
voor de nodige teleurstellingen, twijfels en
andere liefdesperikelen. Een danswedstrijd
brengt de twee geliefden weer samen, maar
niet voor lang. Dan verandert Sandy van een
schoolmeisje in een sexy vamp… De musical
werd verfilmd met John Travolta en Olivia
Newton-John in de hoofdrollen. Ontdek deze
"all time favourite" musical met de klassiekers
die in ieders muzikale geheugen gegrift staan.
Grease vindt plaats in de Stadsschouwburg te
Antwerpen en in Capitole Gent.
Ledenvoordeel: Leden van de Gezinsbond
krijgen 15% korting op tickets cat. 1, 2 en 3.
Prijzen variëren van 37,90 tot 52,90 euro.
Prijzen excl. reservatie- en verzendingskosten.
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
Patiëntenrechten: enkele praktische reflecties
op de ruim 13 jaar oude wet
Duiding
De wet op de Patiënten rechten van 22 augustus
2012 is het resultaat van jarenlange discussies
tussen de verschillende belangengroepen, de zgn.
‘spelers’ op het gebied van het gezondheidsrecht.
Dit ‘gevecht’ woedt nog steeds anno 2015.
Immers, de praktijk leert mij dat de concrete
toepassing van deze wet vaak dode letter blijft.
Het valt daarbij ook op hoe ‘slecht’ deze wet
gekend is bij zowel de beroepsbeoefenaar als bij
de patiënt.

wanneer hij/zij bij een beroepsbeoefenaar zijn
gezondheidstoestand laat (moet laten) vaststellen:
• Vb1: bij een verkeersongeval: bij een onderzoek
van het slachtoffer door een arts van de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid van de
‘dader’.
• Vb2: bij een onderzoek door de arts van de
verzekeringsmaatschappij indien men een vb.
een levensverzekering wil afsluiten.
Ook in deze situaties heeft de patiënt het recht op
een kwaliteitsvolle behandeling.

Ik verklaar mij nader.

Praktijk
Ik stel vast dat ik – vaak terloops bij medische
expertises bij een ongeval- nog
vaak de diverse actoren (beroepsbeoefenaar-patiënt) moet attent
maken op de Patiëntenrechten.
Vb.1: Zelf bij een onderzoek door
de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid van de ‘dader’,
heeft het slachtoffer recht op
kopie’s van alle uitgevoerde
onderzoeken.
Vb.2: Als kind van een overleden
persoon heeft u het recht – via
een beroepsbeoefenaar- om het
medisch dossier in te kijken.

Wet van 22 augustus 2002 op
de Patiënten rechten an sich:
kort overzicht.
De wet op de Patiënten rechten
beoogt in het algemeen de rechten
van de patiënten op het gebied
van de gezondheidszorg te definiëren en te versterken (vb. het
recht op inzage en afschrift van
het medische dossier).
Patiënt in de zin van de wet is
“de natuurlijke persoon aan wie
gezondheidszorg wordt verstrekt.,
al dan niet op eigen verzoek”.
Onder gezondheidszorg wordt
begrepen “diensten verstrekt door
een beroepsbeoefenaar met het
oog op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen, of
verbeteren van de gezondheidstoestand of om de patiënt bij het
sterven te begeleiden”. Daarbij
staat de notie ‘kwaliteitsvolle
dienstversterking’ centraal.

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

Besluit
De wet op de Patiëntenrechten
verleent de patiënt een aantal
‘rechten’ in het kader van het
centrale recht op kwaliteitsvolle
dienstverstrekking. De concrete
uitwerking/invloed van deze wet
gedurende ruim 13 jaar na
invoering is nog niet wat het
‘moet’ zijn. Een nieuwe informatiecampagne is noodzakelijk om
zowel de beroepsbeoefenaar als
de patiënt grondig te informeren.

De volgende rechten/plichten
worden omschreven:
• Recht op kwaliteitsvolle dienstversterking.
• Recht op vrije keuze.
• Recht op informatie.
• Recht op geïnformeerde toeDe sociaal-juridische dienst Brussel
stemming.
is te bereiken op 02 507 88 66
• Inzage en afschrift van het
patiëntendossier.
• Recht op bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
• Klachtrecht.
Mieke Listhaeghe
• De vertegenwoordiging van de onbekwame patiënt.
Advocaat (www.mieke-listhaeghe.be,
• Federale commissie “rechten van de patiënt”.
www.facebook.com/AdvocaatMiekeListhaeghe)
• Plichten patiënt.
Sociaal – Juridische Dienst Gezinsbond Gewest Brugge
• Aansprakelijkheid van het ziekenhuis.
• Doorstromen medische informatie aan verzekeraar.
De zitdagen gaan door op donderdag 11 februari 2016, donderdag
10 maart en op donderdag 14 april 2016, in Rusthuis Van Zuylen,
Interessante nieuwigheid
Geralaan 50, 8310 Sint-Kruis, van 18 tot 20 uur. Volg de pijlen die
De nieuwigheid bestaat erin dat een persoon de hoedanigheid van
u naar het juiste lokaal leiden (verbouwingswerken).
patiënt verkrijgt in de zin van de Wet op de Patiënten rechten,

christus-koning

de wimpel
gerard davidstraat 6

pim pam poen
kard. mercierstraat 56
 050 31 16 39

kleuterscholen
sint-lodewijkscollege

zaterdag
23 april 2016
9.30u 12.00u
infodag voor kleuters en
nieuwe leerlingen lager
basisscholensintlodewijkscollege.be

sint-andries

zandstraat 69
lenteweelde
jan breydellaan 56
050 31 63 22

doornstraat 3
050 40 68 77

gistelse steenweg 440
blijmare
knotwilgenlaan 24
050 40 68 90


sint-michiels

immaculata
koningin astridlaan 4
050 40 45 07

spoorwegstraat 250
050 39 45 93
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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 16 APRIL 2016

ZONDAG
17 APRIL

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

WOENSDAG
24 FEBRUARI 2016
13 APRIL 2016
19.00 uur

DONDERDAG
25 FEBRUARI 2016
19.00 uur

