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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

Handelaars

Kinderboetiek Bunny
Kortrijksestraat 7 | 8020 Oostkamp | 050/82.43.61
www.kinderboetiekbunny.be
info@kinderboetiekbunny.be
Merken:Filou&Friends | Mayoral | Terre Bleue | McGregor | Cars Jeans

Spaarkaartkorting
bij thuiswedstrijden
van Cercle Brugge!
Het komende voetbalseizoen krijg je, na het overweldigende succes
van vorig jaar, opnieuw korting op je lidkaart bij een hele reeks
wedstrijden van Cercle Brugge!
Ledenkorting bij Cercle Brugge
+16 jaar: € 4/ticket * | jongeren tot 16 jaar: € 3/ticket *

Lingerie Ilse
Kortrijksestraat 52 | 8020 Oostkamp
www.lingerieilse.be | info@lingerieilse.be
Korsetterie-Lingerie-Badmode
Voor dames-Heren-Kinderen/Heel veel keuze-grote maten.
Chantelle - Schiesser - Björn Borg - Sloggi - Empreinte
Felina-Huit - Ten Cate - Ringella - Anita - Cyell-Dacapo
De ruimste keuze Woody voor het hele gezin
Open 9.30u-12u en 14u-18u - Gesloten op zondag en maandag

Tweede Ronde
• 27-29/01/2017: Cercle Brugge KSV – KSV Roeselare
• 17-19/02/2017: Cercle Brugge KSV - Oud-Heverlee Leuven
Onder voorbehoud van wijzigingen! | * Abonnementen geven geen recht op korting

Breng dus zeker je lidkaart mee! Onze mensen zitten aan de stand
van de Gezinsbond aan het loket van Noord en Zuid en geven
graag de korting op je lidkaart!! De tickets worden in voorverkoop aangeboden op het secretariaat tijdens de werkweek tussen
13.30u en 17.30u. Op de wedstrijddag kan je ook aan het loket
terecht. Tickets in voorverkoop kan men voorleggen de dag zelf
aan de stand van de Gezinsbond, dan pas wordt de korting op je
lidkaart geplaatst.
Secretariaat Cercle Brugge: 050 38 91 93.
Meer info op www.gezinsbond.be/ledenvoordeel
of Gewest Brugge, secretariaat Eddy De Wispelaere,
050 82 54 43, edwlop@skynet.be.

Intimo
Kortrijksestraat 141b | 8020 Oostkamp
www.intimo-oostkamp.be
Volledig vernieuwde lingeriezaak met de grootste keuze voor alle leeftijden en alle maten. Voor baby’s vanaf 3 maanden, kinderen, tieners,
dames en heren. Stéphanie en haar team: Annemie, Katja en Anniek,
Petra staan borg voor professioneel advies en persoonlijke begeleiding.

2-4/12/2016
9-11/12/2016
16-18/12/2016
6-8/01/2017
13-15/01/2017
20-22/01/2017
27-29/01/2017
3-5/02/2017
10-12/02/2017
17-19/02/2017
24-26/02/2017

Royale Union St-Gilloise - Cercle Brugge KSV
Cercle Brugge KSV - K. Lierse S.K.
KSV Roeselare - Cercle Brugge KSV
Cercle Brugge KSV- AFC Tubize
Cercle Brugge KSV - Royal Antwerp FC
K. Lierse S.K. - Cercle Brugge KSV
Cercle Brugge KSV - KSV Roeselare
Lommel United - Cercle Brugge KSV
Cercle Brugge KSV - Royale Union St-Gilloise
Cercle Brugge KSV - KSV Oud-Heverlee Leuven
AFC Tubize - Cercle Brugge KSV
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
Assebroek

Vernieuwd engagement!
Bij het openen van deze Bondsklapper 'oude stijl' wil ik jullie alvast een gezond en gelukkig
2017 toewensen. Een goede gezondheid laat ons toe om al onze dromen en verlangens na
te streven. Ik hoop dat dit zoveel mogelijk mag lukken voor elk van jullie en allen die u
dierbaar zijn.
Net zoals er nu een nieuw jaar wordt aangesneden, trappen ook wij binnen de Gezinsbond
een nieuw werkjaar af. Een werkjaar dat is opgebouwd en samengesteld door een
(ver)nieuw(d) bestuur. Jawel, in de meeste afdelingen zijn de bestuursverkiezingen achter
de rug en kan de aandacht nu volop worden gelegd op de activiteitenkalender. Een kalender
die bol staat van diverse activiteiten en die jullie lidgeld, naast de aangeboden voordelen
verbonden aan het lidmaatschap, voldoende tegenwaarde biedt.
Straks volgen nog de verkiezingen voor de beslissingsorganen binnen onze vereniging.
Ook deze verkiezingen bieden perspectieven op een goede dynamische werking van onze
vereniging.

Beernem
Brugge
Koolkerke

Ondertussen zitten we niet stil. Deze Bondsklapper -ons ledenblad voor de leden binnen
het Gewest Brugge- is ook aan vernieuwing toe. In april 2017 mag u van ons een nieuwe
Bondsklapper verwachten.

Loppem
Oostkamp

Ondertussen hou ik eraan om de drijvende kracht achter de voorbije 50 edities van de
Bondsklapper uitdrukkelijk te bedanken voor de vele uren vrijwilligerswerk die hij in deze
uitgaven heeft gestopt. Deadlines halen, publiciteit verzamelen, teksten bijwerken… niets
was teveel. Dankjewel Rik Vandewiele voor het vele werk dat door iedereen naar waarde
werd geschat.

Sijsele
Sint-Andries
Sint-Joris
Sint-Kruis

Ik ben trots op wat we bereikt hebben in die voorbije edities. De uitdaging is opnieuw
minstens even groot als toen we met deze vernieuwingsoperatie zijn begonnen…

Sint-Michiels
Snellegem

We zijn er klaar voor!

Varsenare

Veel leesgenot!

Waardamme
Zedelgem
14

Lidkaart-meer-waard

16

Juridisch-praktisch

Met genegen groet,
Ronny Meulemeester
Voorzitter
Gezinsbond Gewest Brugge

Bezoek ook mijn.gezinsbond.be
& 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

BRUGGE
8000

HERTSBERGE
8020

KOOLKERKE
8000

LOPPEM
8210

MOERKERKE
DAMME
8340
OEDELEM-OOSTVELD
8730

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

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
Vossenpad 4
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

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

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

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

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

Marc De Spiegelaere
Sint-Jansdreef
050 68 08 58
de.spiegelaere@telenet.be

Linda De Deyne
Blauwhuisstraat 1
050 27 96 35
linda.dedeyne@telenet.be

Lieselot Segaert
Muntsestraat 11E
050 82 06 20
lieselot.segaert@telenet.be

Heike Rotsaert

Kathleen Marechal
Zagersweg 67
050 34 66 12
kathleen.marechal@telenet.be
Johan Matthys
Van Hammelaan 6
050 82 22 33

Kathleen Marechal
Zagersweg 67
050 34 66 12
kathleen.marechal@telenet.be
Marleen Sierens
Eninkstraat 24
050 82 51 30

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

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

kinderoppasdienstoostkamp
@gmail.com

Regine Lameire
Oedelemse steenweg 29
050 35 02 94
regine.lameire@telenet.be
Geert Boone
Doornstraat 64
050 39 31 01
gboone@telenet.be

Magda Keirse
Noordermeers 14
050 35 96 66
magda.keirse@hormail.com
Claudine Guillini
Gistelse Steenweg 374
050 67 08 70
info@jandumarey.be

Hilde Lemahieu
Kan. Bittremieuxlaan 74
0472 775 626 • 050 37 43 56
hilde.lemahieu@gmail.com
Nancy Brandt
Zandstraat 133
050 32 32 23
nancy.brandt@telenet.be

Paul Bruggeman
Galgeveld 39
050 79 13 78

Paul Bruggeman
Galgeveld 39
050 79 13 78

OOSTKAMP
8020

SIJSELE
8340

Rony Sarazijn
Burg. Capellelaan 20
050 35 70 75

SINT-ANDRIES
8200

Geert Boone
Doornstraat 64
050 39 31 01
gboone@telenet.be

SINT-JORIS
8730

Krista Verniest
Oedelemsesteenweg 38
0472 79 83 01
gezinsbondsintjoris@hotmail.be

SINT-KRUIS
8310

Jana Borglevens
Assebroeklaan 40

Martine Dewitte-Jacxsens
Hoornstraat 48
050 50 09 46
martine.jacxsens@gmail.com

Regine Wyseure
Karel de Stoutelaan 84, Brugge
050 31 12 81
wyseure_regine@hotmail.com
Marleen Sierens
Eninkstraat 24
050 82 51 30
Chris Caus
Van Praetstraat 5
050 50 11 55

Ann Vandenbussche
Christine Tallir
Beernemstraat 59a
Zandgrachtstraat 21
050 79 03 62 - 0495 82 43 62
050 78 09 32
ann@kantoorvandenbussche.be christinetallir@hotmail.com
Heike Rotsaert

Kathleen Marechal
Zagersweg 67
050 34 66 12
kathleen.marechal@telenet.be
Johan Matthys
Van Hammelaan 6
050 82 22 33
Rita Lameire
Nieuwdorpstraat 34
050 50 04 84
Maurice Tant
Den akker 8
050 78 99 86
tantverbiest@skynet.be

Walter De Lameilleure
Everaertstraat 24
050 82 37 32
walter.de.l@telenet.be

Walter De Lameilleure
Everaertstraat 24
050 82 37 32
walter.de.l@telenet.be

Magda Keirse
Noordermeers 14
050 35 96 66
magda.keirse@hotmail.com
An Schalembier
Olympialaan 17
050 38 91 09

Magda Keirse
Noordermeers 14
050 35 96 66
magda.keirse@hotmail.com
Guido De Vos
Kasteelhoevestraat 8
050 67 61 51
guidodevos@telenet.be

Tamara Piers
Kranten & cadeaushop Harlekijn
Galgeveld 43
Hoornstraat 1, Beernem
0477 31 51 62
050 59 87 15
tamarapiers@hotmail.com harlekijnbeernem@telenet.be

Christine Deman
Vijverstraat 11
050 78 16 58

gezinsbondsintmichiels@gmail.com

SNELLEGEM
8490

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

Wilfried Aernoudt
Westmoere 57
0497 94 13 61
gezinsbondwilfried@gmail.com

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

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

VARSENARE
8490

Karl Vandermeersch
Reigerzele 22
050 39 35 10

WAARDAMME
8020

Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53

Joëlle De Daniloff
Uytdreve 58
0475 86 36 28
jdedaniloff@hotmail.com
Martin Vlaeminck
Beekstraat 45
050 27 98 29
martin.vlaeminck@gmail.com
Karien Desloovere
Fazantenlaan 40
050 20 84 60

Mieke Roelens
Kristin Dekeyser
Christiane Van den Eynde
Christiane Van den Eynde
Hagebos 9
Hagebos 23
Hagebos 4
Hagebos 4
050 38 67 91
0471 36 60 49
050 38 43 24
050 38 43 24
secretariaat.gb.varsenare@gmail.com
kristin.dekeyser@telenet.be kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com
Martin Vlaeminck
Saskia Van Laere
Sofie verhelst
Sofie verhelst
Beekstraat 45
Watersnipstraat 4
Zuidstraat
Zuidstraat 4
050 27 98 29
0472 55 38 40 | saskia@smessaert.be
050 27 92 53
050 27 92 53
martin.vlaeminck@gmail.com
Hilde Declerck
Ann-Sofie Denoo
Eye-C
Hilde Declerck
Berkenhagestraat 66
Aimé Claeysstraat 28
Snellegemstraat 14
Berkenhagestraat 16
050 24 03 97
0475 95 54 94
050 79 05 50
050 24 03 97
bbsit.zedelgem@gmail.com

SINT-MICHIELS
8200

ZEDELGEM
8210

Ronny Meulemeester
Brugsestraat 178
050 20 87 77

Catherine Herman
Babbaertstraat 7
050 37 50 31
secretariaat@
gezinsbond-sintkruis.be

kinderoppasdienst.be
Ann Allemeersch
Buskinslaan 2
0493 58 98 99
allemeersch.ann@skynet.be

Anne-Marie Van Meulebroeck
Karel Serweytensstraat 3
050 31 95 77
annemarie.van.meulebroeck
@gezinsbond.be
Stefanie Costenoble
Stefanie Costenoble
Proostdijstraat 68
Proostdijstraat 68
050 27 68 33
050 27 68 33
stefanie.costenoble@telenet.be

Vanessa Van de Putte
‘t Gazetje
Catherine Herman
Tramstraat 52
Karel van Manderstraat 17a
Babbaertstraat 7
0496 29 19 31
050 35 11 81
050 37 50 31
kinderoppasdienst@
fabienne.decloedt@telenet.be
kortingskaarten@
gezinsbond-sintkruis.be
gezinsbond-sintkruis.be
Daniella Daniels
Rita Decloedt
Rita Decloedt
De Meersen 2
Veeweide 87
Veeweide 87
0473 77 83 54 (enkel ‘s avonds)
050 39 60 31
050 39 60 31
kod.sintmichiels@telenet.be gezinsbondsintmichiels@gmail.com gezinsbondsintmichiels@gmail.com

(functies gaan in
vanaf 1/1/2017)

Linda Van Steenberghe
Schaakstraat 17
050 37 31 97
voorzitter@
ledendienst@
gezinsbond-sintkruis.be
gezinsbond-sintkruis.be
Roos Logghe
Ter Beke 10
050 38 94 07
gezinsbondsintmichiels@gmail.com gezinsbondsintmichiels@gmail.com

kinderoppasdienstoostkamp
@gmail.com

Regine Wyseure
Karel de Stoutelaan 84
050 31 12 81
wyseure_regine@hotmail.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
Dyscalculie: tips en tricks
Donderdag 9 februari | 19.30u
Spreker: Annemie De Bruycker
Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
Sprankel- & Gezinsbondleden: 3,00 euro*
Niet-leden: 6,00 euro | Studenten: 2,00 euro*
inschrijven verplicht op sprankelwvl@gmail.com
(*op vertoon van de lidkaart en/of studentenkaart)

G.O.S.A gewest Brugge
Grootouders- & seniorenactie

Geleid bezoek
aan brouwerij De Halve Maan

Daguitstap “De Franse Westhoek
met kijk op de tweede Wereldoorlog”

dinsdag 21 feb | 14.30u

dinsdag 18 april | 7.30u

Brouwerij De Halve Maan is de enige nog actieve brouwerij in het Brugse
stadscentrum. De gidsen vertellen u over onze passie voor het brouwen
van bier tijdens een rondleiding in de moderne brouwzaal en het
authentieke museum. Aansluitend wordt u een Brugse Zot blond aangeboden. Opgelet: er zijn 220 trappen te nemen tijdens het bezoek!
Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op gosagewestbrugge@
scarlet.be of telefoon 050 35 75 75 en door storten van € 10,00 p.p. op
BE22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest Brugge voor 10 feb 2017.
Afspraak op dinsdag 21 feb 2017 om 14.30u aan de ingang brouwerij,
Walplein 26 in Brugge.

We vertrekken om 7.30u aan de parkeerplaats van Steenbrugge voor
een bezoek aan Cassel met koffiestop op de historische markt.
Achtereenvolgens bezoeken we Wallon-Cappel, Belle-Hôtesse,
Renescure, Clairmarais, Volckerinckhove waar we ons middagmaal
nemen. Na de middag gaan we naar Millam, Watten, Eperlecques,
St. Omer, Arques, Renescure, Hazebrouck. Een avondstop is voorzien in
Ieper met een verzorgde broodplank. Dit alles onder leiding van de
gekende gids Philippe Despriet. Inbegrepen: koffie met croissant, driegangen menu met koffie, broodmaaltijd, ingang voor de verschillende
sites, fooi chauffeur. Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op
gosagewestbrugge@scarlet.be of tel. 050 35 75 75 en door storten van
€ 63,00 p.p. op BE 22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest Brugge voor
2 april. Details zie website http://gezinsbondgewestbrugge.be/agenda

Geleid bezoek
aan kunst- en iconenatelier
dinsdag 21 maart | 14.30u
Liliane De Baene heeft in haar gerestaureerde boerderij een kunst- en
iconenatelier ingericht. Zij restaureert schilderijen en ze weet alles over
miniatuurkunst, iconen, perkamenten, oude kunsttechnieken. Na het
bezoek krijgen we koffie aangeboden. Deelname € 5,00 ter plaatse te
betalen. Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op gosagewestbrugge
@scarlet.be of telefoon 050 35 75 75 voor 10 maart 2017.
Afspraak: dinsdag 21 maart 2017 om 14.30u aan iconenatelier,
Hogestraat 31, Ruddervoorde.
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Kalender
DATUM
09/09/2016 - 23/06/2017
09/09/2016 - 23/06/2017
10/09/2016 - 24/06/2017
10/09/2016 - 24/06/2017
12/09/2016 - 15/04/2017
01/11/2016 - 31/12/2016
17/12/2016
17/12/2016
18/12/2016
18/12/2016
27/12/2016
28/12/2016
01/01 - 01/04/2017
01/01 - 31/03/2017
01/01 - 31/12/2017
06/01/2017
07/01/2017
09/01 - 26/06/2017
10/01 - 27/06/2017
26/01/2017
02/02/2017
04/02/2017
04/02/2017
06/02/2017
08/02/2017
09/02/2017
11/02/2017 - 06/05/2017
12/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
22/02/2017
25/02/2017
25/02/2017
25/02/2017
01/03/2017
11/03/2017
12/03/2017
12/03/2017
19/03/2017
19/03/2017
21/03/2017
21/03/2017
25/03/2017
25/03/2017
25/03/2017
28/03/2017
02/04/2017
12/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
17/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017 - 16/05/2017
07/05/2017

ACTIVITEIT
Kinderdansen
Jeugddansen
Kleuterturnen (peuter en 1ste kleuter)
Kleuterturnen (tweede en derde kleuter)
Dans-Cardio
Kortingskaarten
Kerstborrel - kandidaat bestuur - kortingskaarten
Workshop kerststukjes
Ledenaperitief met bestuursverkiezing
Bestuursverkiezing en overgangsdrink van 10u tot 12u
Knutselen in de kerstvakantie
Het nieuwe jaar !
Tai Chi Chuan
Dringende oproep
Naar Plopsaland
Driekoningentocht
Kerstboomverbranding
Tai Chi Chuan
Dru yoga op dinsdagvoormiddag
Hulp in noodsituaties
Groot worden doen ze vanzelf, luisteren niet altijd
Lijstenverkoop voor de lente editie tweedehandsbeurs
Met kaas en wijn naar Valentijn
Sociale Media... Spreken is zilver, communiceren is goud
Zin in een feestje ?
Opfrissing verkeersreglement
watergewenning voor kleuters
Tweedehandsbeurs
Kunst of kitsch
Geleid bezoek aan brouwerij De Halve Maan
Maak trendy macramé-armbandjes.
Tweedehandsbeurs
Carnavalfeest
Het succesverhaal van de Vlaamse film
Workshop jongleren.
Tweedehandbeurs
Wandeling in Brugge
Lente editie Tweedehandsbeurs
Gegidste wandeling: Blankenberge "Hedendaagse wandeling 20-21ste eeuw”
Tweedehandsbeurs
Geleid bezoek aan kunst- en iconenatelier
Causerie door Archimandriet Thomas over de Russisch-Orthodoxe Kerk
Tweedehandsbeurs.
Garageverkoop
Start to run
Hoe ons immuunsysteem versterken?
Vier moet/vijf mag
Kinderen en vogels snoepen
Paaseierenraap
Paaseieren zoektocht voor het gezin
Paaseierenraap
Daguitstap “De Franse Westhoek met kijk op de tweede Wereldoorlog”
“Leven is het meervoud van lef” door Manu Adriaens.
Lach-yoga in de natuur
Hou alvast 7 mei vrij voor onze speelplein- en sneukeltocht

AFDELING
Loppem
Loppem
Loppem
Loppem
Loppem
Loppem
Sint-Michiels
Brugge
Varsenare
Sint-Joris
Varsenare
Loppem
Assebroek
Oostkamp
Loppem
Sint-Joris
Beernem
Varsenare
Varsenare
Sijsele
Sint-Michiels
Oostkamp
Loppem
Sint-Andries
Brugge
Varsenare
Brugge
Sijsele
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Nieuws van
de afdelingen
Afdeling Assebroek
Bekijk ook de pagina’s 3, 14-16
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
TAI CHI CHUAN
zondag 1 jan tot zaterdag 1 april
Tai Chi Chuan is een uitermate geschikte
methode om soepelheid, stabiliteit en gevoeligheid te oefenen. De oefeningen zijn langzaam, niet hart- of long belastend, zorgen
voor alertheid bij de beoefenaar, kalmeren
de geest en versterken het lichaam. Allemaal
zaken die we in onze huidige samenleving
broodnodig hebben en die onze levenskwaliteit opmerkelijk verhogen. De lesgever
Luc Desmet, beoefent 26 jaar Tai Chi Chuan
en aanverwante methodes, heeft 9 jaar ervaring als lesgever in Tai Chi Chuan (lange
Yang vorm) en 6 jaar ervaring in "chen form
for health". Elke donderdagavond is er Tai Chi
in OC Rustenhove Wantestraat 151 Assebroek.
Nieuwe reeks vanaf donderdag 12 jan 2017
vanaf 19u. Belangstelling? Info bij Georges
Verlinde 050 35 75 75 of georges.verlinde@
scarlet.be

DYSCALCULIE:
TIPS EN TRICKS
Donderdag 9 februari 2017 | 19u30
Spreker: Annemie De Bruycker
Plaats: Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310
Assebroek
Sprankel- en Gezinsbondleden: € 3*
Niet-leden: € 6 / studenten: € 2*
Inschrijven verplicht: sprankelwvl@gmail.com
*Op vertoon van de lidkaart en/of studentenkaart.

KUNST OF KITSCH
dinsdag 21 feb | 20u
Nieuwsgierig naar de waarde van uw spullen,
wat het precies is of uit welke periode het
dateert? In OC Rustenhove Wantestraat 151
Assebroek kan U oude of mogelijk waardevolle objecten laten taxeren door experts, die
u kunnen vertellen of het kunst of kitsch is.
Evaluatie antiek door experts Philippe Lisabeth
en/of Piet Swimberghe.
Oproep: U mag stukken meebrengen zodat
de experts ze kunnen bespreken en schatten.
Leden betalen € 5,00 niet-leden € 7,00.
Info: Bertil Graeschepe 050 35 09 95.
Samenwerking met Davidsfonds Assebroek
Sint-Katarina.

CAUSERIE DOOR
ARCHIMANDRIET THOMAS
OVER DE RUSSISCHORTHODOXE KERK
dinsdag 21 maart | 20u
In het kader van de “Nacht van de geschiedenis”, in OC Rustenhove Wantestraat 151
Assebroek komt Archimandriet Thomas (abt
van het Orthodox klooster van de Moeder Gods
Troosteres der Bedroefden te Pervijze) een
lezing geven over de Russisch-Orthodoxe Kerk
met haar spiritualiteit, structuur, liturgie, iconen
en monastiek. Bijzondere aandacht voor de
muziek in de orthodoxe liturgie en over het
klooster in Pervijze. Het inkomgeld (Kaarten
leden: € 5,00, niet leden: € 7,00) is bestemd
voor het weeshuisproject van de BelgischPeruaanse NGO Conaf in Ayacucho (Peru).
In samenwerking met Davidsfonds.
Info bij Bertil Graeschepe: 050 35 09 95.

TWEEDEHANDSBEURS.
zaterdag 25 maart | 14u - 17u
Verkoop van kinderkledij, speelgoed, babyuitzet, kinderfietsen, kinderboeken, zwangerschapskledij… Dit gaat door in het ontmoetingscentrum Sparrenhof, Dries 4 Assebroek.
Gratis toegang. Mensen die iets willen verkopen kunnen zich hiervoor inschrijven door
te mailen naar Georges.verlinde@scarlet.be
of tel. naar 050 35 75 75. Betalen op BE51
7380 0607 6262 van Gezinsbond Assebroek
met vermelding van naam en lidnummer.
Opgelet: het verschuldigde bedrag (€ 10,00)
staat uiterlijk op vrijdag 10 maart op onze
rekening, anders vervalt uw inschrijving.

“LEVEN IS
HET MEERVOUD VAN LEF”
Manu Adriaens
dinsdag 18 april | 20u
In OC Rustenhove, Wantestraat 151 Assebroek
passeren allerlei leuke thema’s van het dagelijkse leven de revue. Manu Adriaens vertelt
wat zijn ontmoetingen met bekende figuren
hem geleerd hebben over het streven naar

geluk. En hij geeft luchtige tips afkomstig
van zowel beroemde mannen als vrouwen uit
binnen- en buitenland. Een sprankelende
anekdotische causerie. Journalist en auteur
Manu Adriaens publiceerde een dertigtal boeken over uiteenlopende onderwerpen, waaronder recent “Wijsheid maakt je jonger” en
“Het kleine grootouderboek”. In opdracht
van de VRT schreef hij het jubileumboek
“Blijven kijken!” naar aanleiding van 50 jaar
Vlaamse televisie. Info Bertil Graeschepe 050
35 09 95. Kaarten: leden € 5,00, niet-leden €
7,00. Samenwerking met Davidsfonds
Assebroek Sint Katarina.

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
tussen 17u en 19u 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
Elk lid heeft al een bericht ontvangen om zijn
lidmaatschap te vernieuwen voor 2017.
Mogen wij je er aan herinneren dat wie niet
betaald heeft voor 1 feb 2017 de bonnenboek
zelf moet komen afhalen bij Gentil De Smet Meulemeester, Jagerspad 13, Assebroek
050 35 92 69.

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

december | januari | februari | maart • Nr. 156

6 Bondsklapper Nr. 156 • december | januari | februari | maart

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Afdeling Brugge
info@gezinsbondbrugge.be
Bekijk ook de pagina’s 3, 14-16
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
IDEETJES
Leuke ideetjes omtrent activiteiten enz. zijn
steeds welkom en kunnen jullie doormailen
op info@gezinsbondbrugge.be

WORKSHOP KERSTSTUKJES

Afdeling Beernem
beernem@gezinsbondgewestbrugge.be
Bekijk ook de pagina’s 3, 14-16
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
KERSTBOOMVERBRANDING
zaterdag 7 januari
Op zat. 7 jan. is er opnieuw een kerstboomverbranding. Het is de 20ste editie, het wordt
dus een feesteditie. Later meer info daarover
in ‘De Bond’ en http:// gezinsbondgewestbrugge.be/beernem

PAASEIERENRAAP
zaterdag 15 april
We organiseren dit jaar weer een paaseierenraap op paaszaterdag 15 april 2017. Later meer
info daarover in ‘De Bond’ en op de site
http://gezinsbondgewestbrugge.be/beernem

AANVRAAG
KORTINGSKAARTEN NMBS
De kortingskaarten NMBS (voor gezinnen met
3 of meer kinderen) met vervaldatum 12/2016
zijn aan hernieuwing toe. Wie de kaarten wil
aanvragen neemt contact met kris.vandeghinste
@gmail.com of tel. 050 78 12 03

zaterdag 17 december | 14u - 17u
Versier je graag je kersttafel met decoratie of
een bloemstuk? Zin dit eens samen met je
kind te doen? We nodigen je graag uit:
Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergsesteenweg 221, 8000 Brugge Sint-Pieters. De prijs is
€ 3,00 / ouder en kind.
Info: benedikte.decaluwe@gmail.com.
Inschrijvingen: info@gezinsbondbrugge.be
Dit is pas definitief na betaling (uiterlijk 9 dec)
op het rekeningnummer BE02 9730 89696540
met vermelding van naam ouder en kind.
Breng het volgende materiaal mee: fris groen
(spar, takken, hypercium, waxflower, laurier
…) naar keuze uit de tuin of de winkel.
Bloemen (verse bloemen of nep), snoeischaar, binddraad, gewone touw, schaar,
scherp mes, oasis om het bloemstuk in te
maken en uw decoratie schaal (liefst max. 20
cm, vorm naar keuze). Kerstballen, schuim,
decoratie (glazen schaal of stenen pot naar
eigen smaak en kleur). We gaan samen aan
de slag om een creatief stuk te maken voor
de feestdagen

FRAMILY
1 februari 2017 | 20u
Filip Lemaire brengt het framily verhaal in
CC De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221,
Sint-Pieters (Brugge), in samenwerking met
het buurtcentrum De Dijk. Wil jij weten hoe
jonge gezinnen vandaag denken, werken,
opvoeden, familie vormen, … leven?
Schrijf je dan in voor deze gratis voordracht
via info@gezinsbond-wvl.be
Zie meer op achterzijde van deze bondsklapper.

ZIN IN EEN FEESTJE ?
GEZOCHT:
KINDEROPPASCOÖRDINATOR
Na jarenlange inzet van Myriam Goethals als
KOD coördinator, waarvoor we haar zeer
dankbaar zijn, wenst ze de fakkel door te
geven. Ben je op zoek naar een leuke manier
om je vrije tijd wat in te vullen? Wil je graag
gezinnen helpen bij het vinden van een
kinderoppas en jongeren helpen om op een
leuke manier een zakcentje te verdienen?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Je staat er
zeker niet alleen voor, je hebt een groepje
enthousiaste mensen uit ons bestuur die je
steunen en de educatief medewerker van de
Gezinsbond om je te helpen waar nodig.
Meer info? Neem gerust contact op met bartbruyninckx.myriamgoethals@skynet.be

woensdag 8 feb | 14u - 18u
Zin in een feestje? Kom dan samen met je
ouders of je vriendjes op woensdag 8 feb
2017 van 14u tot 18u naar de coolste
carnavalsfuif met kinderdiscobar, gekke
clowns enz. Dresscode=verkleed! Er wordt
voor elk kind een feestzakje(verrassing) voorzien. Lid: € 5,00, niet-lid € 6,00.
Deze fuif gaat door in het buurtcentrum
'De Dijk' Blankenbergsesteenweg 221 te
8000 Brugge St-Pieters. Info en inschrijvingen
ten laatste tegen 5 feb via inge.rappe@
telenet.be.

WATERGEWENNING
VOOR KLEUTERS
zaterdag 11 februari tot zaterdag 6 mei
9u - 10u
De lessen gaan door van zaterdag 11 feb tot
6 mei voor kinderen van 3 t.e.m. 6 jaar. Er zijn
2 groepjes: van 9u tot 9.30u en van 9.30u tot
10u. Plaats: Interbad, Sint-Kruis. Inschrijvingen
enkel via gezinsbondgewestbrugge.be/watergewenning. Prijs: € 30,00 per reeks, verzekering inbegrepen. Inschrijven en betalen ten
laatste op 5 feb op BE22 9730 8969 7247.
Inkom van het zwembad is niet inbegrepen.
Een 10-beurtenkaart 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 € 1,50.

TWEEDEHANDSBEURS
zondag 19 maart | 9u - 12u
Tweedehandsbeurs op zondag 19 maart van
9u - 12u in het Sint-Leocollege, Potterierei 12,
Brugge. Ingang en parking via de Elisabeth
Zorghestraat (zijstraat Carmerstraat). Verkoop
van kinderkledij, speelgoed... Wie als standhouder wil deelnemen moet lid zijn van de
Gezinsbond en 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 € 12,00. Inschrijving is pas definitief
na overschrijving op rek. BE 11 9730 8969
7348 en dit ten laatste tegen 12 maart.

Afdeling Koolkerke
Bekijk ook de pagina’s 3, 14-16
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
PAASEIERENRAAP
maandag 17 april | 9.30u - 10.30u
Op maandag 17 april 2017 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 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 € 4,00 p.p. en als niet-lid
€ 6,00 p.p. Inschrijven kan tot 9 april 2017 via
gezinsbondkoolkerke@gmail.com met vermelding van familienaam, eventueel lidnummer,
naam en geboortedatum van de kinderen.
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Afdeling Loppem
Bekijk ook de pagina’s 3, 14-16
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
KINDERDANSEN
vrijdag 9 sept tot vrijdag 23 juni | 18.30u
Kinderdansen (1e t/m 6e leerjaar, afzonderlijke inhoud volgens leeftijd) vanaf vrijdag 9
sept : 18.30u – 19.30u in de turnzaal SintMaartensschool, Maricolenstraat. Prijs: leden:
reeks 1 (sept-dec): € 35,00 - reeks 2 (janjuni): € 50,00 - jaar (sept-juni): € 80,00.
Vanaf 2 kinderen: 2e kind € 30,00 / € 45,00
/ € 70,00. Niet-leden: € 55,00 / € 70,00 / €
120,00 (prijsverschil=prijs lidkaart Gezinsbond
2017). Betaling door storten bedrag op rek.
BE12 6105 5355 0092 van Gezinsbond Loppem
(naam, naam reeks (kinderdans) + lidkaartnummer vermelden) of cash betaling bij aanvang van de reeks (Niet vergeten aan het
begin van de reeks je lidkaart 2016 voor te
leggen) Info: Els.Derycke@skynet.be 050 840 818 - 0496 024236. Bij eventuele
latere inschrijving, prijs na afspraak Els voor
resterende periode van de reeks.

JEUGDDANSEN
vrijdag 9 sept tot vrijdag 23 juni | 19.30u
Jeugddansen vanaf vrijdag 9 sept: 19.30u - 21u
in de turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat Prijs: leden: reeks 1 (sept-dec): € 35,00
- reeks 2 (jan-juni): € 50,00 - jaar (sept-juni):
€ 80,00. Vanaf 2 kinderen: 2e kind € 30,00 /
€ 45,00 / € 70,00. Niet-leden: € 55,00 / € 70,00
/ € 120,00 (prijsverschil=prijs lidkaart Gezinsbond 2017). Betaling door bedrag te storten
op rekeningnummer: BE12 6105 5355 0092
van Gezinsbond Loppem (vermelden naam,
naam reeks (jeugddans) + lidkaartnummer)
of cash betaling bij aanvang van de reeks
(Niet vergeten aan het begin van de reeks je
lidkaart 2016 voor te leggen) Info: Els.Derycke
@skynet.be - 050 840 818 - 0496 024236. Bij
eventuele latere inschrijving: prijs na afspraak
Els voor resterende periode van de reeks.

KLEUTERTURNEN
•Peuter en 1ste kleuter•
zaterdag 10 sept tot zaterdag 24 juni | 10u
Kleuterturnen vanaf zaterdag 10 sept van 10u
– 11u (peuter en eerste kleuter) in de turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.
Prijs leden: reeks 1(sept-dec): € 35,00 - reeks
2 (jan-juni): € 50,00 - jaar (sept-jun): € 80,00.
Vanaf 2 kinderen: 2e kind € 30,00 / € 45,00
/ € 70,00. Niet-leden: € 55,00 / € 70,00 /
€ 120,00 (prijsverschil=prijs lidkaart 2017
Gezinsbond) Betaling door overschrijving op
rek. BE12 6105 5355 0092 van Gezinsbond
Loppem met vermelding: naam, naam reeks
(kleuterdansen) + lidkaartnummer. Of cash
betaling bij aanvang van de reeks (Niet vergeten aan het begin van de reeks je lidkaart
2016 voor te leggen). Info Els.Derycke@
skynet.be - 050 840 818 - 0496 024236.
Bij eventuele latere inschrijving, prijs na
afspraak Els voor resterende periode.

KLEUTERTURNEN
•Tweede en derde kleuter•
zaterdag 10 sept tot zaterdag 24 juni | 11u
Kleuterturnen vanaf zaterdag 10 sept 11u 12u (tweede en derde kleuter)in de turnzaal
Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. Prijs
leden: reeks 1(sept-dec): € 35,00 - reeks 2
(jan-juni): € 50,00 - jaar (sept-juni): € 80,00.
Vanaf 2 kinderen: 2e kind € 30,00 / € 45,00
/ € 70,00. Niet-leden: € 55,00 / € 70,00 /
€ 120,00 (prijsverschil=prijs lidkaart
Gezinsbond). Betaling door overschrijving op
rek. BE12 6105 5355 0092 van Gezinsbond
Loppem met vermelding: naam, naam reeks
(kleuterdansen - tweede en derde kleuter) +
lidkaartnummer of cash betaling bij aanvang
van de reeks (Niet vergeten aan het begin
van de reeks je lidkaart 2016 voor te leggen)
Info Els.Derycke@skynet.be - 050 84 08 18 0496 02 42 36. Bij eventuele latere inschrijving: prijs na afspraak Els voor resterende
periode van de reeks.

KORTINGSKAARTEN
dinsdag 1 nov tot zondag 31 dec
De plaatselijke verantwoordelijke, Peter Puype
is bereikbaar op ‘bezoekuren’: dinsdagavond:
19u-20u., donderdagavond: 19u.– 20u., zaterdagmorgen: 9.30u – 11u. Voor de afspraak
graag eerst contact nemen: per mail
Peter.puype1@telenet.be of 0476 770 226 of
Tel./fax: 050 82 34 95

HET NIEUWE JAAR!
woensdag 28 dec | 15u - 18u
Welkom op ons feest 'Het nieuwe jaar'. Zin in
een leuke namiddag met alle kinderen tot en
met 14 jaar. Deelnemen: € 5,00 p.p. leden
Gezinsbond, (max. € 10,00 per gezin), € 10,00
p.p. niet-leden. Inschrijven ten laatste op 21
dec. Dit kan ook via de facebookpagina
Gezinsbond Loppem of de leden van de JGA:
Lies De Wispelaere, lies.dewispelaere@
telenet.be, Vicky De Love, delove.vicky@
telenet.be of Leen Roose, leen.roose@
telenet.be.

DANS-CARDIO
maandag 12 sept tot zaterdag 15 april | 20u
Dans-cardio: reeks 1 op maandag 12 sept (10
lessen), reeks 2 op maandag 9 jan 2017 (15
lessen).Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool,
Maricolenstraat om 20u. Prijs leden: reeks 1
€ 30,00 -reeks 2 € 45,00. Niet-leden: reeks 1
€ 45,00 reeks 2 € 70,00. Volledig jaar: leden:
€ 70,00 / niet-leden: € 120,00. Betaling door
overschrijving op rek. BE12 6105 5355 0092
van Gezinsbond Loppem met vermelding:
naam, naam reeks (dans-cardio) en lidkaartnummer of cash betaling bij aanvang van de
reeks (Niet vergeten aan het begin van de
reeks je lidkaart 2016 voor te leggen).Info
Els.Derycke@skynet.be - 050 840 818 - 0496
024236. Bij eventuele latere inschrijving: prijs
na afspraak Els voor resterende periode van
de reeks.

NAAR PLOPSALAND
zondag 1 jan tot zondag 31 dec
Via de Gezinsbond Loppem kunnen kaarten
voor Plopsaland De Panne aangekocht worden
aan een voordelig tarief. Volwassenen: € 25,00
- kinderen vanaf 85 cm tot 1 m: € 9,99.
Hoe bestellen? Stuur je bestelling naar:
delove.vicky@telenet.be met vermelding van:
het aantal kaarten (€ 25,00 of € 9,99), naam
+ adres en lidnummer. Er wordt dan verder
via mail afgesproken voor de betaling.
De voorkeur gaat er naar uit om de kaarten te
komen afhalen in Loppem. Indien de kaarten
toch moeten worden opgestuurd, dan komt er
1,50 € administratiekosten bij, en de verzending is op eigen risico. Bij het verloren gaan
van de kaarten is Gezinsbond Loppem niet
verantwoordelijk.

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
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Afdeling Oostkamp

KOM JE ONS TEAM
VERSTERKEN?

gezinsbond.oostkamp@gmail.com
www.gezinsbondoostkamp.be
Bekijk ook de pagina’s 3, 14-16
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be

De activiteiten en dienstverlening van de
Gezinsbond afdeling Oostkamp worden met
veel goesting georganiseerd door een groep
gemotiveerde vrijwillige medewerkers.
Natuurlijk zijn helpende handen altijd welkom! Heb jij interesse om samen met ons
activiteiten te organiseren voor gezinnen uit
de buurt? Heb je voorstellen voor activiteiten,
leg je graag nieuwe contacten, hou je er de
sfeer in of heb je een zesde zintuig voor promotie? Weet je iets van internet en computers,
ben je goed in administratie of wil je activiteiten voor gezinnen en kinderen op touw
zetten? Of misschien heb jij nog andere
talenten? Contacteer ons, en dan bekijken we
samen hoe jij onze enthousiaste vriendenploeg kan versterken! Geef een seintje aan
secretaris Cécile Van Deynse tel. 050 82 55
80 of aan Tessa De Roeck GSM 0494 34 43
84, e-mail: tessa.deroeck@hotmail.com. Van
harte welkom! Zie ook https://www.facebook.com/gezinsbondoostkamp

DRINGENDE OPROEP

MET KAAS EN WIJN
NAAR VALENTIJN
zaterdag 4 feb | 19.30u
Iedereen is welkom op onze eerste wijn- en
kaasavond in het parochiaal centrum, Ieperweg te Loppem. Het wordt een avond richting
de datum van Valentijn met Vlaamse schlagers.
Wie nog eens een gezellige dansavond wenst
mee te maken moet er zeker bij zijn!
Info: Lies De Wispelaere, lies.dewispelaere
@telenet.be.

CARNAVALFEEST
zaterdag 25 feb
Disconamiddag voor kinderen vanaf 4 jaar in
het Parochiaal Centrum, Ieperweg te Loppem.
We hopen er alleen maal verklede kinderen
te zien! De disconamiddag wordt afgesloten
met een pannenkoekenfestijn.

HET SUCCESVERHAAL
VAN DE VLAAMSE FILM
zaterdag 25 feb | 20u
Culturele avond met Jan Verheyen over het
succesverhaal van de Vlaamse film. Dit vindt
plaats in het Parochiaal Centrum, Ieperweg te
Loppem.
Info en kaarten: Johan Cloet, A. Scheuremanspark 14 of Eddy De Wispelaere, Buskinslaan 2.

START TO RUN
zaterdag 25 maart | 9.30u
We starten met de 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 uiteindelijke doel. 5 of 8
km blijven lopen op jouw tempo. Info en
inschrijven kan bij Johan Cloet (050 82 74
06), Els Derycke (050 84 08 18) of Leen
Roose (050 84 08 33). Kostprijs voor leden
€ 25,00 p.p. (niet-leden € 40 p.p.) Jongeren
lagere middelbaar (12-15 jaar) € 15 p.p..
Kinderen lagere school - onder begeleiding
van volwassene) € 8 p.p.. Gezinskaart:
€ 50,00 p.p., niet-leden: € 70,00 p.p..

VIER MOET/VIJF MAG
zondag 2 april | 14u
Een eerste gezinsquiz in het Parochiaal
Centrum, Ieperweg te Loppem. Info bij Ingrid
Willaert: vervenne.willaert@telenet.be of
Wim Allemeersch: vervenne.willaert@
telenet.be.

Heike Rotsaert zou graag haar taak als coördinator voor de kinderoppasdienst voor
Oostkamp-Hertsberge doorgeven. Ze heeft
deze dienstverlening naar de vele gezinnen
toe schitterend gecoördineerd en we zoeken
iemand die dit zo goed als mogelijk wil
verder zetten. Interesse? Niemand kan beter
info geven omtrent deze dienst dan Heike
zelf. Je kan haar contacteren via mail:
kinderoppasdienstoostkamp@gmail.com of
0471 57 16 46.

LIJSTENVERKOOP
VOOR DE LENTE-EDITIE
TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 4 feb | 9u - 10.30u
De lijstenverkoop voor de tweedehandsbeurs
van 12 maart 2017 gaat door op zaterdag 4
feb in de bovenzaal van het Gemeentehuis,
Gemeenteplein in Oostkamp. Enkel leden van
de Gezinsbond kunnen lijsten aankopen aan
€ 2,50 per lijst. Op vertoon van twee lidkaarten kunnen wel 2 lijsten aangekocht
worden. Info bij cecile.vandeynse@telenet.be
of 050 82 55 80

LENTE-EDITIE
TWEEDEHANDSBEURS
zondag 12 maart | 9u - 12u
De tweedehandsbeurs voor kinderkledij,
kindergerief en speelgoed gaat door op
zondag 12 maart 2017 van 9 u. tot 12 u. in
de Koning Boudewijnschool, Marechalstraat in
Oostkamp.

DRINGEND GEVRAAGD:
COÖRDINATOR
EN MEDEWERKERS
TWEEDEHANDSBEURZEN
Voor de tweedehandsbeurzen worden nog
altijd medewerkers gevraagd. Bent u bereid
om een handje te helpen? We zijn ook dringend op zoek naar mensen die de coördinatie
van deze activiteit op zich willen nemen.
Meer informatie kan je krijgen bij Ann Buffel
via mail: tweedehandsmarkt.oostkamp@
gmail.com of bij secretaris Cécile Van Deynse
tel. 050 82 55 80.
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HULP IN NOODSITUATIES
donderdag 26 jan | 19.30u
Elke dag kan je geconfronteerd worden met
iemand die onwel wordt, flauw valt of
bewusteloos is. Wat moet je dan doen? En
wat doe je beter niet? Tijdens deze vorming
staan we stil bij hoe je handelt in noodsituaties: slachtoffers in het algemeen, omgaan
met 112, de vitale functies herkennen,… Op
een eenvoudige manier worden enkele basistips rond eerste hulpverlening toegelicht en
gedemonstreerd. Gezinsbond, Femma en KWB
nodigen hun leden uit voor een lezing over
hoe je in dergelijke situaties reageert. Dit
gaat door in de Cultuurfabriek op 26 jan 2017
om 19.30u. Leden betalen € 5,00, niet-leden
€ 7,00.

TWEEDEHANDSBEURS
zondag 12 feb
Op zondag 12 feb 2017 gaat de volgende
tweedehandsbeurs door van de gezinsbond
Sijsele in de Cultuurfabriek te Sijsele van 8u30
tot 12u. Na het succes van de vorige beurs
organiseren we opnieuw een tafelverkoop.
Daardoor is het aantal plaatsen beperkt.
Inschrijven moet gebeuren op 11/01 van 14u
tot 16u bij Van Moeffaert Isabel, Kloosterstraat 39, 8340 Sijsele, tel 0486 51 83 40.
Informatie kan je krijgen bij Isabel
(vanmoeffaertisabel@telenet.be). Deelname
kost voor leden € 10,00, niet-leden € 15,00.

GEBOORTE
Ter gelegenheid van een geboorte kunnen
jonge ouders die reeds lid zijn van de
Gezinsbond een kleine attentie ophalen bij
onze onthaalverantwoordelijke: Bruynseraede
Francine, Burg. Capellelaan 31, 0485 15 38 25.

SOCIALE MEDIA...
SPREKEN IS ZILVER,
COMMUNICEREN IS GOUD
maandag 6 feb | 19.30u - 22u
Wat is er nieuw in medialand? We mailen,
chatten, Skypen, we zitten op Facebook, we
twitteren en bekijken filmpjes op YouTube.
We hebben computers, laptops, iPads en
smartphones. Kunt u nog volgen? Tijdens deze
voordracht worden de sociale media op een
leuke en bevattelijke manier voorgesteld. U
leert de vele mogelijkheden kennen aan de
hand van demo’s en voorbeelden. Ook voor
hen die niet zo bezig zijn met computers wordt
het een voordracht met veel ontdekkingen
en ervaringen. Uw kinderen of kleinkinderen
zullen achteraf versteld staan van wat u allemaal weet over de sociale media. U zal de
bomen door het digitale oerwoud weer kunnen
onderscheiden… Deze boeiende avond gaat
door op maandag 6 feb 2017 om 19.30u in
het Parochiaal Centrum van Sint-Willibrord ,
K.K. Theodoorstraat 3 te Sint-Willibrord (naast
de kerk). U kan inschrijven voor 31/01 door te
mailen naar gezinsbondsintandries@telenet.be
of bellen naar 050 39 31 01 (na 20 u). Leden
betalen ter plaatse € 2,00, niet-leden € 5,00.

MAAK TRENDY
MACRAMÉ-ARMBANDJES
woensdag 22 feb | 13.30u - 16.30u
Leer een trendy armband maken met wat
touw en enkele parels om als geschenk te
geven of zelf te dragen. Deze activiteit is voor
jong en oud vanaf 8 jaar en gaat door op
woensdag 22 feb 2017 van 13.30u tot 16.30u
in de Zandstraat 133 te Sint-Andries. Schrijf in
vóór 15 feb via nancy.brandt@telenet.be of
bel 050 32 32 23. Prijs deelname € 5,00 p.p.
Graag op voorhand overschrijven op rek. BE 98
9731 3503 9693 van Gezinsbond Sint-Andries.

TWEEDEHANDBEURS
zaterdag 11 maart | 13u - 16u
We organiseren opnieuw onze succesvolle
tweedehandsbeurs in het POC van SintWillibrord, K.K. Theodoorstraat 2 (achter
Mister Grill/Quick en naast de kerk). Op de
beurs kunnen zwangerschapskledij, baby-uitzet, babykleertjes, kinderkledij, speelgoed,
kinderboeken, kinderfietsen… te koop worden aangeboden. Als lid van de Gezinsbond
kan je een stand huren voor € 10,00.
Inschrijven kan vanaf 1 feb 2017 via mail
naar tweedehandsbeurs.gsa@gmail.com met
vermelding van je naam, adres, lidnummer
en tel. of GSM nr. De inschrijving is geldig na
bevestiging en overschrijving op de meegedeelde bankrekening. Zie ook gezinsbondgewestbrugge.be of facebook.com/gezinsbondsintandries

GARAGEVERKOOP
zaterdag 25 maart | 9u tot 16.30u
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 derde garageverkoop van
de Gezinsbond Sint-Andries op zaterdag 25
maart! De verkoop in je eigen garage, carport of voortuin start om 9u en loopt tot
16.30u. Verkopers wenden zich tot gezinsbondsintandries@telenet.be voor het bekomen van een verkopersfiche en bijhorend
reglement. Uiterlijke inschrijvingsdatum is 11
maart. Deelnemen kost € 5,00 voor
Gezinsbond-leden, niet-leden betalen €
10,00. De inschrijving is definitief na betaling
van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer
BE98 9731 3503 9693. De volledige lijst met
verkoopadressen is gratis en kan enkel op de
dag zelf afgehaald worden op volgende
adressen: Sint-Hubertuslaan 17, Olympialaan
17, Gistelse Steenweg 173 en J.P.
Coppietersdreef 53. Je kunt de lijst ook
downloaden vanaf 24 maart om 18 u van de
website gezinsbondgewestbrugge.be/garageverkoop of via facebook.com/gezinsbondsintandries

HOU ALVAST 7 MEI VRIJ
VOOR ONZE SPEELPLEINEN SNEUKELTOCHT
zondag 7 mei
Op zondagnamiddag 7 mei 2017 organiseert
de Gezinsbond een speelplein- en sneukeltocht voor gezinnen. Hou die datum dus zeker
vrij! Meer nieuws volgt in de volgende
Bondsklapper en via gezinsbondgewestbrugge.be
en www.facebook.com/gezinsbondsintandries.

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Afdeling Sijsele
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Afdeling Sint-Joris

Afdeling Sint-Kruis

MAANDELIJKSE
NIEUWSBRIEF

gezinsbondsintjoris@hotmail.com

gezinsbond-sintkruis.be
info@gezinsbond-sintkruis.be

Sedert sept 2015 versturen we maandelijks
onze Nieuwsbrief met de komende activiteiten
door. Tussendoor sturen we soms een aparte
brief door betreffende de 2dehandsbeurs,
opening nieuw verkooppunt Passen enz. Krijg
je deze brief nog niet in je mailbox dan
beschikken we nog niet over jou e-mailadres.
Interesse? Stuur dan een mailtje naar gezinsbond8310@gmail.com. Jullie gegevens worden
strikt gebruikt binnen de afdeling Gezinsbond
Sint-Kruis. Wist je dat je via de website
www.gezinsbond.be je gegevens kan controleren? In 'Gezin en Lidmaatschap' je 'Abonnementen & Nieuwsbrieven' en je online portemonnee in 'Sparen' kan raadplegen? De
moeite waard om deze site eens te bezoeken!

Bekijk ook de pagina’s 3, 14-16
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be

Bekijk ook de pagina’s 3, 14-16
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be

DRIEKONINGENTOCHT
vrijdag 6 jan | 19u
Gaan jullie mee op pad met de Drie Koningen
voor het goede doel? Reeds enkele jaren
hebben we de traditie om een Driekoningentocht (samen met de muziekfanfare) te organiseren doorheen de wijken van Sint-Joris.
Onze opbrengst gaat naar de organisatie die
zich inzet voor de vluchtelingen. Nog niet
overtuigd? Misschien kunnen de heerlijke
pannenkoeken en chocomelk als afsluiter je
overtuigen!

AANBOD ACTIVITEITEN 2017
Wij bieden u ook in 2017 het ganse jaar door
elke maand een activiteit aan. Jong en oud:
iedereen is welkom! - 6 jan 2017:
Driekoningentocht - feb 2017: derde editie
van onze gezelschapspellen namiddag maart 2017: familie-uitstap ‘achter de
schermen van de zoo’ - april 2017: eerste
editie van ‘Speelstraat voor iedereen’ - mei
2017: gezellig ontbijt om Moeder- en
Vaderdag te vieren - juni 2017: sportief én
avontuurlijk? mis dit niet! - sept 2017: nieuw:
ook onze baby’s krijgen hun eigen activiteit okt 2017: nieuw: grootouder en kleinkind in
de kijker - dec 2017: iedereen welkom voor
onze overgangsdrink Verdere info over deze
en bijkomende activiteiten krijgen jullie
enkele weken voor de activiteit via onze
nieuwsbrief in jullie bus, via onze facebookpagina & website. Kleine wijzigingen aan het
programma zijn steeds mogelijk. Jij komt toch
ook?! In de kijker! Vanaf 2017 gaat onze
kinderoppasdienst digitaal. Met een aantal
muisklikken is je babysit zo geregeld. Surf naar
onze website: www.gezinsbondsintjoris.be
voor meer informatie.

GEZOCHT:
NIEUWE BESTUURSLEDEN
We zijn dringend op zoek naar gemotiveerde
gezinnen (jong en oud) die onze bestuursploeg willen komen versterken. We vergaderen
4 à 5 maal per jaar en bespreken hierin de
voorbije en komende activiteiten, nieuws van
de verschillende geledingen en van het
Gewest Brugge. We verwachten een engagement, maar elk gezin beslist aan welke
activiteiten ze kunnen en willen medewerken
of organiseren. Voel je als gezin en lid van
de Gezinsbond er iets voor om deel uit te
maken van ons bestuur dan ben je van harte
welkom. Voor meer informatie kan je steeds
terecht bij één van onze bestuursleden, op
gezinsbond8310@gmail.com of bij Catherine
Herman, 050 37 50 31. Liefst na 19u.

NIEUW VERKOOPPUNT
RAIL-PASSEN, GSM-KAARTEN,
BIOSCOOPTICKETS
EN LIJN-KAARTEN
Voor de aankoop Lijnkaarten, Rail-passen,
GSM-kaarten en bioscoopcheques kan je
vanaf heden terecht bij dagbladhandel
't Gazetje, Karel van Manderstraat 17/A,
8310 Sint-Kruis en dit volgens de openingsuren van de winkel: op ma van 6u tot 16u,
op di, woe, do en vrij van 6u tot 18.30u, op
zat van 6u tot 18u. Op zondag is de winkel
gesloten!

OPSTART NIEUWE WEBSITE
Onze website zit in een nieuw kleedje...
Benieuwd hoe hij eruit ziet? www.gezinsbondsintkruis.be. Na het probleem met onze Gmailadressen stappen we met de opstart van onze
website over op nieuwe mailadressen. Zit je
met een vraag of heb je informatie nodig:
info@gezinsbond-sintkruis.be. Kortingskaarten:
kortingskaarten@gezinsbond-sintkruis.be.
Secretariaat: secretariaat@gezinsbond-sintkruis.be. Ledenbeheer: ledenbeheer@gezinsbond-sintkruis.be. Alle adressen vind je terug
op onze nieuwe website onder Bestuursleden.

PROGRAMMA 2017
Ons jaarprogramma 2017 is nog in volle ontwikkeling, plaats, datum, medewerkers enz...
Vandaar dat we voorlopig geen activiteiten
kunnen mededelen. Er wordt gewerkt aan
volgende activiteiten: Tweedehandsbeurzen,
Paaseierenraap, Workshop veilig verkeer:
Elektrische fietsen, Kookdemo rond het
thema feesten, Strandbloemen maken....
Meer info zal terug te vinden zijn op onze
nieuwe website, Facebook pagina, De Bond
en onze maandelijkse Nieuwsbrief.
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Afdeling Sint-Michiels
gezinsbondsintmichiels@gmail.com
Bekijk ook de pagina’s 3, 14-16
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
KERSTBORREL
KANDIDAAT BESTUUR
KORTINGSKAARTEN
zaterdag 17 dec | 16u30 - 19u
Bij de nieuwe lidkaart hoort al jaren een
bonnenboek. Dat is ook dit jaar niet anders.
Tijdens onze Kerstborrel van 17 dec kan je het
boekje ophalen tussen 16.30u en 19u in de
benedenzaal van het C.M. aan de Koningin
Astridlaan. Je krijgt een drankje en een hapje
en kan je desgewenst kandidaat stellen voor
het bestuur van onze afdeling. Kun je niet
aanwezig zijn, dan kan je de bonnenboek in
de bus verwachten ten laatste tegen einde
december . Wil je ons een handje helpen bij
het uitdelen ervan in je buurt? Laat het dan
weten via mailadres gezinsbondsintmichiels@
gmail.com. Je hulp wordt zeer gewaardeerd.
Tijdens deze bijeenkomst kan je ook de
vervallen kortingskaarten voor de kinderen
opnieuw aanvragen. Er zullen hiervoor geen
extra dagen meer worden uitgetrokken. Alle
modaliteiten voor de vervanging kunnen in
deze Bondsklapper gelezen worden.

GROOT WORDEN
DOEN ZE VANZELF,
LUISTEREN NIET ALTIJD
donderdag 2 feb | 19.30u
Er zijn koppige kinderen, kinderen die slaan,
bijten en vechten, maar ook stille en flinke
kinderen. Hoe kan ik mijn kind aanmoedigen?
Hoe kan ik prettig blijven omgaan met mijn
kind in moeilijke situaties? Hoe kan ik meer
structuur voorzien? Waar en hoe trek ik mijn
grenzen? We bekijken hoe kinderen zich goed
kunnen voelen, zonder dat ze altijd hun zin
krijgen. Deze interactieve gespreksavond - in
samenwerking met de Stedelijke Basisschool
Sint-Michiels- gaat door in de Stedelijke
Basisschool, Sint-Michielslaan 33, Sint-Michiels.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk via gezinsbondsintmichiels@gmail.com met vermelding
'Gespreksavond'. Toegang 2,00 € p.p. op de
avond zelf. Slechts 30 deelnemers toegelaten.

TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 25 feb | 12.30u - 16u
Heb je speelgoed, kledij of ander materiaal
voor kinderen, dat al een tijdje in de kast of
garage is blijven hangen? Huur een stand op
onze tweedehandsbeurs en ruim die overschotten op. Huren: €12,00 voor een plekje.
Vooraf inschrijven en betalen vóór 11 feb 2017
of tot uitputting van de plaatsen. Er zijn 22
plaatsen en vol is vol! Niet-leden betalen € 20
maar leden hebben voorrang. Inschrijven via
gezinsbondsintmichiels@gmail.com. Betalen
doe je op BE43 0680 7137 0001 met vermelding 'tweedehandsbeurs'. Je bent pas zeker
van inschrijving na betaling! Ben je bezoeker?
Dan kom je er gratis in tussen 12.30u tot 16u.

WANDELING IN BRUGGE
zondag 12 maart | 13.45u - 16u
Tijdens de wandeling kom je van alles te
weten over de eetgewoonten van de burgers
vanaf de middeleeuwen tot nu. Onderweg
wordt gestopt voor enkele proevertjes. De
wandeling met gids kost je € 5,00 p.p., kinderen onder de 12 jaar wandelen gratis mee.
We verzamelen op de Markt bij het standbeeld om 13.45u stipt. Vooraf inschrijven en
betalen is noodzakelijk vóór 20 feb 2017 op
gezinsbondsintmichiels@gmail.com – BE43
0680 7137 0001 met vermelding 'wandeling'.
Vermeld ook het aantal deelnemers en kinderen onder de 12 jaar.

Rijselstraat 231, Sint-Michiels (inrijden via de
rode poort). Verzamelen op de parking om
18.45 u. We starten op dinsdag 18 april 2017
om 19 u voor een reeks van 5 opeenvolgende lessen. Inschrijven doe je op gezinsbondsintmichiels@gmail.com vóór 31 maart 2017.
Kostprijs voor de 5 lessen: € 40,00 vooraf te
betalen op BE43 0680 7137 0001 met vermelding 'Yoga'.

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

KINDEREN EN VOGELS
SNOEPEN
woensdag 12 april | 14u - 16.30u
Kinderen tussen 6 en 14 jaar kunnen vers
gebakken cup-cakes versieren. Er zijn verschillende vormen, letters, hartjes en meer
van dat. Terwijl de ene groep voor zichzelf
zorgt, zorgt de andere groep voor de snoepjes van de vogels. Want ook in de lente hebben de beestjes honger! We maken slingers
van pindanoten en maken met vet en vogelvoer een hele lekkere snack in een kopje.
Daarna worden de groepen omgedraaid.
Deelname kost € 5,00 per kind. Inschrijven
vóór 31 maart 2017 op gezinsbondsintmichiels@gmail.com. Betalen graag vooraf op
BE43 0680 7137 0001 met vermelding 'knutselen'. Geef de kinderen een doosje mee om
alle lekkers in te verpakken.

LACH-YOGA IN DE NATUUR
dinsdag 18 april tot dinsdag 16 mei | 18.45u
Totaal onbekend? Maak dan kennis met deze
variant van yoga onder de deskundige begeleiding van Viviane Vanpottelberghe, docente
aan de Lachacademie. De sessies hebben
plaats buiten in het bos. Gemakkelijke kledij
en schoenen zijn een aanrader. Plaats van
het gebeuren: Kasteelpark De Rode Poort,

GEBOORTEGESCHENKJES
Gezinnen-leden met een 2e of 3e baby,
geboren in 2016/2017, kunnen een
geschenkje afhalen bij Roos Logghe, Ter beke
10 te Sint-Michiels. Best vooraf bellen op 050
38 94 07.

KINDEROPPASDIENST
Je vraagt best één week vooraf de oppas
aan. Lid zijn van de Gezinsbond is de eerste
vereiste. Daarna registreer je je voor de eerste keer via kinderoppasdienst.be. De coördinator Daniella Daniels contacteert je voor
verdere informatie en je profiel wordt geactiveerd. Ook nieuwe oppassers moeten eerst
via deze registratie vooraleer ze kunnen
ingeschakeld worden. Alle oppassers en
gezinnen zijn verzekerd, mocht er iets gebeuren. Gezinnen, maak gebruik van deze oppasdienst en ga met een gerust hart naar de
bioscoop, het toneel of een vergadering!
Meer info: kod.sintmichiels@telenet.be.
Oppasboekjes kunnen aangeschaft worden bij
Daniella, De Meersen 2 te Sint-Michiels, 0473
77 83 54 (enkel 's avonds).
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• GEHEUGENSTEUNTJE •
• CONTACT INFO •
• NIEUWSBRIEF •
In de Bondsklapper staat een schat aan informatie over activiteiten in alle afdelingen van
het hele gewest Brugge. Maar deze activiteiten
liggen soms een heel eind af van de verschijningsdatum van de Bondsklapper. Het beste
is, dat u inschrijft van zodra u iets ziet wat u
interesseert, ook al is dat nog vele weken
ver. Maar de realiteit leert dat dit soms uitgesteld wordt en dat er activiteiten passeren,
zonder dat u inschreef. Daarom stellen wij u
voor om uw mailadres te laten weten, zodat
wij u een kort bericht kunnen sturen, een
tweetal weken voor de geplande bijeenkomst.
U krijgt dan desgewenst ook de nieuwsbrief
met meer info. Mail ons uw adres, laat weten
voor welke soort activiteit (bv. kinderen,
wandeling ...) u wil verwittigd worden en wij
zorgen dat u nooit een leuke activiteit mist.
Mailadres: gezinsbondsintmichiels@gmail.com
Op mijn.gezinsbond.be kan je ook steeds je
adres en e-mail adres ingeven/aanpassen.
We sturen je dan automatisch ook onze twee
maandelijkse nieuwsbrief van Gezinsbond
Sint-Michiels toe.

WARME OPROEP
Wij zijn een actieve afdeling maar onze
bestuursploeg is aan verjonging toe. Vooral
jonge gezinnen zijn de ontbrekende factor!
Daarom lanceren wij, met de bestuursverkiezingen op komst, een warme oproep om
onze rangen aan te vullen. De bestuursverkiezingen in onze afdeling zijn gepland op 17
dec tijdens de Kerstborrel. Alle bestuursleden
zijn opnieuw verkiesbaar, maar er mogen ook
nieuwe kandidaten bijkomen. Met ‘jong gezin’
bedoelen we gezinnen met kinderen jonger
dan 10 jaar. Heb je geen ‘jong’ gezin meer,
maar eerder eentje met tieners, dan ben je
uiteraard ook meer dan welkom. Ook alleenstaande vaders of moeders vinden bij ons
een plekje. Wacht niet en stel je kandidaat.
Wij komen een 5-tal keer per jaar samen,
telkens op vaste vooraf bepaalde dagen.
Schriftelijk aanmelden kan op ons mailadres
gezinsbondsintmichiels@gmail.com of ook
telefonisch op 050 39 60 31.

VERLENGING
KORTINGSKAARTEN
Is de kortingskaart van uw zoon/dochter vervallen? Vraag tijdig een vernieuwing aan,
want op de trein heeft de conducteur geen
medelijden met verlopen kaarten. Bel voor
modaliteiten en afspraak op 050 39 60 31,
of mail naar kortingskaarten8200@gmail.com.

Afdeling Snellegem

Afdeling Varsenare

Bekijk ook de pagina’s 3, 14-16
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be

secretariaat.gb.varsenare@gmail.com
Bekijk ook de pagina’s 3, 14-16
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be

KINDEROPPASDIENST
Je kan terecht bij Maaike D'Haene (Eernegemweg 20 Snellegem) als verantwoordelijke van
de kinderoppasdienst voor het aanvragen van
een kinderoppas en om verzekeringsboekjes
aan te kopen. Je kan je er als nieuwe kinderoppasser aanbieden, of om er de prestatiebriefjes binnen te brengen. Je kan er ook
terecht met al je vragen over de kinderoppasdienst. Maaike is te bereiken tussen 19u en
21.30u op het nummer 050 81 64 75 of
maaike.dhaene@telenet.be.

BADMINTON
Voor kinderen vanaf 8 jaar organiseert de
Gezinsbond Snellegem jaarlijks badminton in
zaal De Schelpe. Er zijn 2 reeksen: van maart
tot mei 2016 en van sept tot dec 2016 op
woensdagavond van 18u tot 19u (exacte data
volgen nog). Per uur worden er maximaal 12
deelnemers toegelaten. Wil je meer weten of
een uitnodiging ontvangen? Contacteer dan
Sabine Mosar: sissau-mosar@skynet.be.
Sabine stuurt je enkele weken vòòr de start
een mail met alle inlichtingen. Inschrijving is
pas geldig na ontvangst van betaling. Tot
badmintons?!

YOGA
De gezinsbond Snellegem organiseert al 10
jaar yogalessen. Zowel leden als niet-leden
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 voor
mannen en vrouwen. Heb je interesse neem
contact op met de verantwoordelijke Martine
Martens: 050 81 20 99 / marte@telenet.be

LEDENAPERITIEF
MET BESTUURSVERKIEZING
zondag 18 dec | 11u - 13u
We nodigen onze leden graag uit op een
aperitiefje en houden er onze bestuursverkiezing. De bonnenboek kan afgehaald
worden. Het is mogelijk om passen aan te
schaffen of kortingskaarten NMBS voor rechthebbenden aan te vragen. Ook de kleinsten
worden niet vergeten. Nog een oproep: wie
wil onze actieve bestuur groep komen versterken? We zouden het op prijs stellen om
vooral versterking te krijgen van de jonge
gezinnen maar ook anderen zijn welkom.
Inlichtingen bij Karl Vandermeersch:
karl.vandermeersch@telenet.be of op het
secretariaat: secretariaat.gb.varsenare@
gmail.co. Een uitnodiging volgt nog!

KNUTSELEN
IN DE KERSTVAKANTIE
dinsdag 27 dec | 14u - 16.30u
Tijdens de kerstvakantie een gezellige knutselnamiddag voor kinderen vanaf 7 jaar in het
SPC Hof ter Straeten, Varsenare. (Groot)ouders
mogen gratis mee knutselen als ze meehelpen
met hun (klein)kind. Graag inschrijven tot 23
dec op brigitte.vandenbriele.be@gmail.com
of gsm. 0496 335179 met vermelding naam
kindje(s), leeftijd en lidnr. Gezinsbond. (gaarne
ook vermelden indien vergezeld). Leden
betalen € 7,00 per kind (met max. € 18,00
per gezin) , niet-leden € 10,00 Bedrag overschrijven op rek. van de Gezinsbond
Varsenare: BE46 7381 2906 9636 + kerstknutselen + naam kinderen. Geen materiaal
nodig, wel kledij die mag vuil worden!

TAI CHI CHUAN
maandag 9 jan tot maandag 26 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.
Lessenreeks in groepen afhankelijk van het
niveau. Belangstelling? Info en inschrijven bij
Brigitte Vandenbriele: brigitte.vandenbriele.be
@gmail.com, 050 31 47 34 of 0496 33 51 79.

DRU YOGA OP
DINSDAGVOORMIDDAG
dinsdag 10 jan tot dinsdag 27 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
brengt een lessenreeks dru yoga op dinsdagvoormiddag van 10u tot 11.30u in het sportcentrum te Varsenare. Je kunt op elk moment
instappen. Info en inschrijven: brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of 050 31 47 34

OPFRISSING
VERKEERSREGLEMENT
donderdag 9 feb | 19u30 - 21u30
We nemen allemaal deel aan het verkeer.
Maar zijn we wel op de hoogte van het verkeersreglement zoals het nu is? Daarom heeft
de Gezinsbond een deskundige, lesgever theorie
van VAB rijschool, aangesproken om het nog
eens allemaal op te frissen... Een aanrader!
Kom dan op 9 feb om 19u30 naar het Par.
Centrum , Westernieuwweg 5a. Leden
Gezinsbond betalen € 3,00, niet leden € 4,00.

WORKSHOP JONGLEREN.
woensdag 1 maart | 14u - 17u
Zin om te jongleren, goochelen? Kom dan
zeker naar het SPC Hof ter Straeten,
Varsenare op woensdag 1 maart van 14u tot
17u. Tijdens deze workshop door het circusatelier Woesh leer je allerlei trucs: jongleren
met één bal, twee balletjes, drie,…. vijf? Of
met sjaaltjes en kegels? Chinese bordjes op
een stokje of op je neus! Diabolo’s temmen
en devilsticks de baas kunnen? Leer het allemaal in deze workshop! Het belooft plezant
te worden... Gaarne inschrijven voor 23 feb
bij Lara Hugaert : lara.hugaert@skynet.be en
na bevestiging het verschuldigde bedrag
(leden: €10,00/kind, niet-leden € 12,50)
storten op de rek. BE46 7381 2906 9636 van
Gezinsbond Varsenare. Het aantal kinderen
wordt beperkt.

GEGIDSTE WANDELING
BLANKENBERGE
“Hedendaagse wandeling
20-21ste eeuw”
zondag 19 maart | 14.30u
Halfweg vorige eeuw streek een groeiend
publiek in Blankenberge neer en herschiep
de ‘stede en de port’ in een internationaal
centrum voor toerisme. De aanleg van de
spoorlijn Brugge - Blankenberge in 1863
stimuleerde de doorbraak van de stad als
toeristisch oord. Villa’s, pensions, hotels en
nieuwe woonhuizen schoten als paddenstoelen
uit de grond. Het zeefront werd dicht
gebouwd met aaneengesloten villa’s, een
indrukwekkend casino kwam op de plaats
van het fort Napoleon. De vissersschuiten,

een eeuwenoud beeld op het strand, verhuisden naar een schuilhaven. Tijdens deze wandeling kunnen we de sporen waarnemen van
de evolutie van het vissersdorp Blankenberge
tot de bruisende badstad die ze nu geworden
is. Afspraak: plaats wordt later meegedeeld.
Inlichtingen en inschrijven bij Conny Vermoote:
conny.vermoote@gmail.com of 0495 20 84 44

HOE ONS IMMUUNSYSTEEM
VERSTERKEN?
dinsdag 28 maart | 20u
Een interessante voordracht door Dr. Ir. Eric
De Maerteleire in het SPC Hof ter Straeten,
Varsenare. Wat is de functie van het immuunsysteem? Hoe kunnen we dit versterken? Wat
is de invloed van de voeding en wat is de rol
van ons darmstelsel in het behoud van een
goed immuunsysteem? Bestaat er een verband
tussen ontstekingen en ons immuunsysteem?
Belang van een goed slaappatroon? Beweging?
Klopt het dat stress ons immuunsysteem verzwakt en hoe komt dit? Welke vier factoren
hebben de sterkste invloed op ons immuunsysteem? Inlichtingen bij Dirk Rommel:
dirk.rommel@telenet.be of 050 38 65 59

PAASEIEREN ZOEKTOCHT
VOOR HET GEZIN
zaterdag 15 april
Op paaszaterdag organiseren we terug een
paaseieren zoektocht. Zet alvast de datum in
jullie agenda! Later volgt de info.

GEZINSBOND VARSENARE
OP FACEBOOK
Wij heten u van harte welkom op onze
Facebook pagina “Gezinsbond Varsenare”.
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.

VERKOOPSPUNT
NMBS PASSEN,
LIJNKAART DE LIJN,
BIOSCOOPCHEQUES,
GSM- EN KORTINGSKAARTEN
Christiane Van den Eynde, Hagebos 4,
Varsenare is de verantwoordelijke voor het
verkooppunt van de NMBS-passen, bioscoopcheques, GSM kaarten EN 10 beurten kaart van
De Lijn met 10% korting. Indien ze afwezig is
zal ze 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 hetzelfde adres en
na afspraak.
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Afdeling Zedelgem
gezinsbondzedelgem@msn.com
Bekijk ook de pagina’s 3, 14-16
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
START TO SEW
12 januari | 19u
Start to Sew staat voor 4 naailessen die doorgaan in LDC De Braambeier, Loppemsestraat
14a, 8210 Zedelgem. De data: 12/01, 26/01,
09/02 en 23/02. Meer info bij Ann-Sofie via
gezinsbond.zedelgem@gmail.com.

BESTUURSVERKIEZING
donderdag 2 februari | 19u00
Op donderdag 2 februari 2017 gaat om 19u
de volgende bestuursvergadering door in LDC
De Braambeier, Loppemsestraat 14a, 8210
Zedelgem. Tijdens deze bestuursvergadering
zal een nieuw bestuur worden verkozen.
Alle leden van onze afdeling zijn welkom om
zich kandidaat te stellen en/of hun stem uit
te brengen. Meer info: Ronny Meulemeester
0474 104 315.

NAAICAFÉ
16 februari | 19u
Naaicafé in LDC De Braambeier, Loppemsestraat 14a, 8210 Zedelgem. Er zijn 2 avonden
voorzien: 16/02 en 09/03. Meer info bij AnnSofie via gezinsbond.zedelgem@gmail.com

DAMESJURK
23 maart | 19u
In LDC De Braambeier, Loppemsestraat 14a,
8210 Zedelgem gaan 2 naailessen door met
als doel het maken van een dames jurk.
Data: 23/03 en 30/03. Meer info bij AnnSofie via gezinsbond.zedelgem@gmail.com.

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
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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
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.

SYMFONIEORKEST
VLAANDEREN

PETER PAN,
THE NEVER ENDING STORY

27-12-2016 | Brugge | 15u
28-12-2016 | Antwerpen | 15u
Het begint te schemeren. De burgers van
Wakkerdam worden moe. Maar dan, net op
het moment dat iedereen indommelt, zijn er
drie burgers plots klaarwakker. Drie die honger hebben... Drie die ervoor zorgen dat
iemand de volgende ochtend niet meer wakker zal worden... Drie weerwolven!! Wat een
oude legende leek, wordt nu spannende werkelijkheid! Help jij mee om de weerwolven in
het orkest te ontmaskeren? Je krijgt zelf een
rol in het verhaal. Als heks, spiekend kindje,
jager of burger probeer je de weerwolven te
vangen. Wees niet bang want we zullen met
velen zijn om de valse muzikanten te vinden.
Kunnen we op jouw speurtalent rekenen?
Weerwolven is een interactieve familievoorstelling voor kinderen vanaf 8 jaar. Symfonieorkest Vlaanderen brengt muziek uit de 20e
eeuw, onder leiding van burgemeester-dirigent
Steven Verhaert. Steven Beersmans leidt het
moordlustige spel in goede banen. Tussen
Kerst en Nieuwjaar kunnen onze leden met
hun familie genieten van een spannend interactief symfonisch evenement met spaarkorting.
• 27/12/2016 om 15u Concertgebouw Brugge
• 28/12/2016 om 15u deSingel Antwerpen
Bestellen kan via www.symfonieorkest.be,
via 050-84.05.84, via het bespreekbureau
Westmeers 74, 8000 Brugge of via
tickets@symfonieorkest.be

Antwerpen | 28-12-2016 tot 30-12-2016
Ontmoet de jongen die niet wilde opgroeien
in een onvergetelijk live spektakel. ‘Peter Pan,
The Never Ending Story’ is een hoogvlieger,
een avontuur vol fantasie en magie en komt
wegens groot succes terug! Deze spectaculaire
show combineert het wonderlijke van live
theater met wereldhits en de indrukwekkende
beeldeffecten van een blockbuster. Hou je
adem in als Peter, Wendy, Tinker Bell en The
Lost Boys zwaardvechten met Kapitein Haak
en zijn Piraten. Met een internationale cast
vol acrobaten, dansers en stuntmannen is dit
een magische ervaring die live entertainment
naar ongeziene hoogtes brengt. De voorstelling
gaat door in de Stadsschouwburg Antwerpen.
Data en uren op www.gezinsbond.be.

Ledenvoordeel
Als lid van de Gezinsbond krijg je 20 %
spaarkorting ter plaatse toegekend aan de
Gezinsbondstand. De korting wordt ter plaatse
op vertoon van het aangekochte ticket aan
de stand van de Gezinsbond in de online
portemonnee geplaatst. De prijzen variëren
van 8 euro tot 37 euro.

Ledenvoordeel
Leden van de Gezinsbond krijgen 15% korting
op tickets cat. 1, 2 en 3 en Golden Seats.
Prijzen variëren van 32,90 tot 52,90 euro.
Prijzen excl. reservatie- en verzendingskosten.
Tickets te bestellen via www.gezinsbond.be.

SAMSON & GERT
KERSTSHOW
De Panne | 26-12-2016 tot 4-1-2017
Geniet tijdens de kerstvakantie met het hele
gezin van de Samson & Gert Kerstshow. Een
sfeervolle show met een indrukwekkend
showballet en kinderkoor, een live-orkest en
een prachtig decor. En met je ticket van de
Kerstshow kan je gratis genieten van Winter
Plopsaland. De voorstellingen vinden plaats
op 26 december 2016 t/m 4 januari 2017
telkens om 12u30 in Plopsaland, De Panne
Ledenvoordeel
Leden van de Gezinsbond krijgen 15 % korting
op alle shows. Ticketprijzen cat. 1 voor leden
€ 38,94 i.p.v. € 42,99 en in cat. 2 € 32,99
i.p.v. 35,99. Ticketprijs kinderen -85 cm € 28,50.
Al deze prijzen zijn incl. servicekosten.
Bestellen via www.gezinsbond.be.
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Lidkaart meer waard
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be
GALA OF HAPPINESS
Oostende | 21-1-2017 | 20u30
Op zaterdag 21 januari 2017 om 20u30 gaan
in het Kursaal van Oostende de deuren open
voor het Gala of Happiness van Vayamundo.
Met een wervelende show van muziek, dans,
beeld en woord verken je de wereld van
Vayamundo. Paul Michiels en Dana Winner,
begeleid door de Heverse showband, brengen een avondvullend programma . Na de
show kan je nog de avond afsluiten op een
spetterende afterparty opgeluisterd door de
coverband ‘Please don’t kill the clown’.

RAPUNZEL,
DE SPROOKJESMUSICAL
Gent | 26 en 27-12-2016
Antwerpen | 25 en 26-2-2017
Na het succes van ‘Doornroosje’, ‘Assepoester’
en ‘Sneeuwwitje’ brengt Music Hall opnieuw
een sprankelende sprookjesmusical voor de
hele familie. Wie kent het verhaal niet van de
prinses ‘Rapunzel’ met de magische lange
vlecht, die door een slechte tovenares in een
hoge toren wordt opgesloten? Een toren zonder deuren, maar dat houdt een knappe prins
niet tegen om haar te redden uit de handen
van de heks. Eind goed al goed, zoals het
hoort bij een sprookje. Dit keer wordt het
aloude verhaal van ‘Rapunzel’ in een nieuw
en vrolijk kleedje gestopt, met veel humor
en aanstekelijke meezingliedjes.
'Voice'-revelatie Shauni Rau zal in de huid
kruipen van Prinses Rapunzel en mag zich
dus opmaken voor haar eerste - en meteen
grote - musicalrol. Met oa Thomas Van
Goethem (kappersknecht Tobias), Liv Van
Aelst (koningin) en Jasmine Jaspers (tovenares Fien), wordt Shauni omringd en ondersteund door een pak musicalervaring.
Zoals het stilaan de traditie is, is ook
‘Rapunzel, de sprookjesmusical’ veel meer
dan een voorstelling waaraan klein en groot
plezier beleven. De Vlaamse cast, de vrolijke
liedjes, een flinke dosis humor en de vele
extra’s zoals de verkleedwedstrijd, de uitgebreide Meet & Greet en Prinsen- en
Prinsessenbal na afloop van de voorstelling
zorgen voor een magische uitstap voor het
hele gezin!
Data en uren vindt u op www.gezinsbond.be.
Leeftijd: voor kinderen vanaf 2 jaar
Duur: 75 minuten zonder pauze
Ledenvoordeel
Leden van de Gezinsbond krijgen 15% korting
op tickets cat. 1, 2 en 3. Prijzen variëren van
22,90 tot 29,90 euro. Prijzen exclusief reservatie- en verzendingskosten. Tickets zijn te
bestellen via www.gezinsbond.be.

Ledenvoordeel
Leden van de Gezinsbond kopen hun tickets
online of aan de kassa. Zij ontvangen ter
plaatse 5 euro spaarkorting via hun lidkaart.
Vergeet dus zeker je lidkaart niet. Tickets
kosten 15 euro.

XPO PICASSO EN MIRO
Pablo Picasso is één van de meest toonaangevende en kleurrijke kunstenaars van de
vorige eeuw, grondlegger van het kubisme
en uitvinder van een eigen surrealisme. Hij
drukte zijn stempel op de grafische technieken.
De expo Picasso bestaat uit een grafische
collectie met ruim 300 werken van de meester. Xpo Picasso omvat ook enkele originele
creaties in aardewerk. Een bezoek aan Xpo
Picasso kan uitgebreid worden met een expo
met 100 werken van die andere Spaanse
modernist, Joan Miró. Beide zijn permanent
te bezoeken in het Xpo Center Bruges.
Ledenvoordeel
Leden van de Gezinsbond krijgen 3 euro
spaarkorting op een ticket voor alle expo's
(Picasso + Miro + Wildlife Photographer of
the Year). Zo'n combiticket kost 13 euro. De
korting geldt enkel op tickets aangekocht aan
de kassa. De korting is niet van toepassing
op de groeps- en nocturnetarieven en geldt
niet voor online aangekochte tickets.

DRAKEN
Gent | 2-12-2016 tot 28-5-2017
Vriend of vijand, de draak is van alle tijden
en culturen. Het is de mens die dit fabeldier
betekenis geeft en zijn innerlijk en uiterlijk
bepaalt. Maar tegelijk komen alle mogelijke
uiterlijke kenmerken van een draak ook echt
voor in de natuur, tot en met het vuurspuwen
en de meerkoppigheid. Deze tentoonstelling
pakt uit met prachtige (cultuur)historische
objecten, fascinerende legendes, linken met
vandaag, dieren op sterk water en een drakenskelet, samengesteld speciaal voor de expo!
Deze expo loopt in het STAM te Gent.
Ledenvoordeel
Als lid van de Gezinsbond krijg je 2 euro
spaarkorting op het basistarief van 8 euro
(26- 65 jaar). De korting wordt aan de kassa
toegevoegd in je online portemonnee.

FOOTLOOSE
Oostende | 26-7-2017 tot 6-8-2017
De musical Dirty Dancing was een succes in
Kursaal Oostende. De organisatie blijft met de
zomershow 2017 in het genre van dansmusicals
met ‘Footloose’, de musicalversie van de film.
Het Kursaal brengt de originele Engelstalige
versie met vertalingen via projectie. De film
vertelt het verhaal van de tiener Ren, die na
de dood van zijn moeder naar Bomont verhuist.
Ren is bezeten van muziek en dansen, maar
dat is verboden in Bomont. Dominee Moore
heeft bezwaren omdat zijn zoon na een
nachtje fuiven, is omgekomen in een ongeval.
Ren blijft volhouden en kan de dominee overtuigen een dansavond te organiseren.
Leden voordeel
Leden van de Gezinsbond krijgen een korting
van 15% op de tickets uit alle categorieën;
kinderen tot 18 jaar krijgen 50% korting.
Ticketprijzen variëren van 44 tot 69 euro.
Tickets te bestellen via www.gezinsbond.be.
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Juridisch-Praktisch Artikel
• Sociaal-Juridische dienstverlening Gewest Brugge •

(Ver)bouwen: een moeilijke ‘onderneming’ voor het gezin?
Inleiding
Elke Belg is geboren met de zgn. “baksteen in de maag” en wenst te
wonen in een onderdak dat van hemzelf is als eigenaar. Juridisch
betekent (ver)bouwen het sluiten van een bijzondere overeenkomst,
een aannemingsovereenkomst genaamd. Er gelden wel specifieke
regels, afhankelijk van het soort werk, doch de contracteervrijheid is
zeer groot. De enige regel waarvan niet kan worden afgeweken is de
zgn. onafhankelijkheid tussen aannemer en architect, een pijnpunt bij
het zgn. kopen ‘sleutel op de deur’. De architect moet volledig onafhankelijk zijn van de aannemer (deze regel is van openbare orde).
Dit artikel gaat in op enkele juridische knelpunten.
1 DE AANNEMINGSOVEREENKOMST
De aannemingsovereenkomst is
een zelfstandige bijzondere overeenkomst die een aanneming van
“werken” inhoud, wat wil zeggen
dat u een beroep doet op een
zelfstandige aannemer om uw
(ver)bouwwerk te realiseren.
Gezien uzelf (meestal) een particulier bent, gelden de regels van
het Burgerlijk Bewijsrecht: alles en
werkelijk ALLES moet op papier
staan wat een waarde heeft van
meer dan 375 euro. Deze regel
wordt meestal uit het oog verloren
wanneer er zogenaamde “meerwerken” of “bijkomende” bestellingen worden geplaatst naargelang de bouwwerkzaamheden
vorderen, wat nadien aanleiding
kan geven tot vele discussies.
Deze bijdrage levert u de nodige
informatie op dit gebied.

Beoordeling der werken bij gerechtelijke expertise
Bij onenigheid tussen bouwheer en aannemer nopens de werken, kan
een gerechtelijke expertise het nodige soelaas bieden voor beide
partijen. Immers, de rechtbank stelt een onafhankelijk expert aan, die
de werken inspecteert en die deze toetst aan de regels van de kunst.
De expert vertrekt ALTIJD op basis van de offertes/overeenkomst/
facturen/lastenboeken/plannen, die hem aangeleverd zijn door de
bouwheer en door de aannemer. Zo kan de expert de ware toedracht
van de aannemingsovereenkomst ontwaren, de respectievelijke aansprakelijkheden vastleggen en uiteindelijk een afrekening maken tussen
partijen.
De expert probeert eerst en vooral de partijen te verzoenen. Indien dit
onmogelijk is, dan maakt de expert
een voorverslag op, waar bouwheer en aannemer nog op kunnen
reageren. Daarna wordt het
eindverslag neergelegd op de
rechtbank.

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

Andere praktijkvoorbeelden
De praktijk leert mij dat soms
zaken bij contractsluiting over het
hoofd gezien worden:
• Vb1. overname van grachten en
gemeenschappelijke muren;
• Vb2.omheiningen die niet in de
verkaveling vergunning of in de
afzonderlijke verkoopovereenkomsten tussen de diverse bouwheren
inbegrepen zijn;
• Vb.3 sloping -en afbraakwerken
BESLUIT
De verkooppraatjes van de aannemer/bouwpromotoren zijn soms
zeer overtuigend. Het is van
uitermate belang dat u alles
schriftelijk en gedetailleerd vastlegt, en dit voordat de bouwwerken een aanvang nemen.
Immers, het is een minimale kost
om uw contract te laten nalezen
door een advocaat, die u met raad
en daad zal bijstaan, opdat u een
correct en volledig contract kan
sluiten.

Ik verklaar mij nader:
U kunt er terecht voor richtinggevend advies omtrent
• U sluit een overeenkomst voor
sociaal-juridische
zaken zoals o.a. rechten en plichten
een vast forfait “all-in” of voor
gehuwden, samenwonenden, jongeren, echtscheiding,
een relatief vast forfait:
- Ofwel sluit u een overeenkomst
consumentenrecht, huurcontract, burenruzie, adoptie,
all-in, dit wil zeggen dat alles
erfenis, contracten, ...
inbegrepen is in de prijs.
U moet dus alle werken in het
De sociaal-juridische dienst Brussel
lastenboek omschrijven.
is te bereiken op 02 507 88 66
- Ofwel sluit u een overeenkomst
voor een relatief vast forfait en
dan dienen er bepaalde werken,
die niet begrepen zijn de aannemingsovereenkomst, schriftelijk vastgelegd te worden: de werken in regie (per uur), of de echte bijkoMieke Listhaeghe
mende werken.
Advocaat (www.mieke-listhaeghe.be;
www.facebook.com/AdvocaatMiekeListhaeghe)
• Ofwel sluit u een aannemingsovereenkomst volledig in regie (komt
Sociaal – Juridische Dienst Gezinsbond Gewest Brugge
bijna nooit voor in de praktijk), dit wil zeggen dat alle uren effectief
gepresteerd in rekening dienen gebracht te worden los van de prijs
De zitdagen gaan door in Rusthuis Van Zuylen, Geralaan 50, 8310
van de materialen.
Brugge van 18 tot 20 uur elke tweede donderdag van de maand :
volg de pijlen die u naar het juiste lokaal leiden: concreet op
2 PRAKTISCHE VOORBEELDEN
donderdag 8 december 2016, donderdag 12 januari 2017,
Het sluiten van een correcte aannemingsovereenkomst is meestal niet
donderdag 9 februari 2017 en op donderdag 9 maart 2017.
voldoende. Ook tijdens en na de werken kunnen er problemen rijzen.

christus-koning

de wimpel
gerard davidstraat 6

pim pam poen
kard. mercierstraat 56
 050 31 16 39

kleuterscholen
sint-lodewijkscollege

zaterdag
22 april 2017
9.30u 12.00u
infodag voor kleuters en
nieuwe leerlingen lager
basisscholensintlodewijkscollege.be
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zandstraat 69
lenteweelde
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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


Lezing FRAMILY | 1 februari 2017 | 20u
Definitie Framily (de; v; meervoud: framilies)
samenvoegen van het Engelse friends en family | een netwerk van vrienden, bloed- en aanverwanten
een evolutie van familie | trend binnen het Gen Y gezin

WAT IS VANDAAG EEN GEZIN?
De kans is groot dat je nog altijd eerst aan een mama en een
papa met twee kinderen denkt, waarschijnlijk een jongen en
een meisje. Dat is niet toevallig het beeld dat we dagelijks via
allerlei kanalen ingelepeld krijgen, ook al zien gezinnen er
vandaag soms helemaal anders uit. Een nieuwe generatie
ouders vormt samengestelde of multiculturele gezinnen,
gezinnen met enkel een mama of papa of met holebi's als
ouders. Ook zijn hun vrienden en ruimer netwerk sterker
betrokken bij hun gezin. Filip Lemaire en Amélie Rombouts
gingen uitgebreid praten met ouders van nu en schreven hierover een boek bij mekaar. Daarin schetsen ze een genuanceerd portret van de huidige generatie jonge gezinnen, die
eigenzinnige en positieve oplossingen zoekt voor een betere
balans tussen werk en privé.

KENNISMAKING MET 'FRAMILY'
Filip Lemaire brengt op 1 februari 2017 dit verhaal in CC De
Dijk, Blankenbergse Steenweg 221, Sint-Pieters (Brugge), in
samenwerking met het buurtcentrum De Dijk.
Wil jij weten hoe jonge gezinnen vandaag denken, werken,
opvoeden, familie vormen, … leven?
Schrijf je dan in voor deze gratis voordracht via info@gezinsbond-wvl.be

