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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Hierbij presenteer ik jullie De Bondsklapper
in een nieuw jasje. Over alle afdelingen in het
Gewest Brugge heen, zetten 370 vrijwilligers
zich in om een heel gevarieerd aanbod aan
activiteiten te organiseren. Deze activiteiten,
die doorgaan bij jullie in de buurt, zijn voor
jullie hier samengebundeld in deze vernieuwde
Bondsklapper. Als je meer wil vernemen over
een specifieke activiteit, kan je steeds terecht op
de website van De Gezinsbond Gewest Brugge:
www.gezinsbondgewestbrugge.be of bij de
vermelde contactpersoon.
Alle informatie over Lidkaart waarmee je
spaart, activiteiten binnen de Provincie en meer
uitgebreide informatie over De Gezinsbond kan
je terugvinden in het 2-wekelijks blad De Bond
en op de website www.gezinsbond.be.
Ik wens jullie veel leesplezier en verwelkom jullie
graag op één van onze activiteiten!
Met genegen groet,
Ronny Meulemeester
Voorzitter
Gezinsbond Gewest Brugge

AFDELING
ASSEBROEK
8310

BEERNEM
8730

VOORZITTER
Yola Barbez
Garenmarkt 10/29
050 35 49 14

LEDENDIENST
De Smet-Meulemeester
Jagerspad 13
050 35 92 69

SECRETARIS
(ADMINISTRATIE)

Kris Vandeghinste

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

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

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

GSM/NMBS-PASSEN
+ BIOSCOOPCHEQUES
Benedict Ghyssaert
Sint-Katarinastraat 34
050 36 46 65
benedict.ghyssaert@telenet.be
Kranten & cadeaushop
Harlekijn
Hoornstraat 1
050 59 87 15
harlekijnbeernem@skynet.be

WIE IS WIE BINNEN DE LOCALE AFDELING

Vossenpad 4
0477 46 52 37
kinderoppasbeernem@
hotmail.com
BRUGGE
Mieke Van Damme
Regine Wyseure
Nico Verbeke
Inge Rappé
Regine Wyseure
8000
Nicolaus Muleriusstraat 10
Karel de Stoutelaan 84
Nicolaus Muleriusstraat 10
Lodewijck De Raetstraat 18
Karel de Stoutelaan 84
050 31 84 04
050 31 12 81
050 31 84 04
0497 23 40 01
050 31 12 81
voorzitter@gezinsbondbrugge.be wyseure_regine@hotmail.com info@gezinsbondbrugge.be
www.kinderoppasdienst.be
wyseure_regine@hotmail.com
HERTSBERGE Marc De Spiegelaere
Lieselot Segaert
Lieselot Segaert
Heike Rotsaert
8020
Sint-Jansdreef 19
Muntestraat 11A
Muntsestraat 11A
Proostdijstraat 68
050 68 08 58
050 82 06 20
050 82 06 20
kinderoppasdienstoostkamp
de.spiegelaere@telenet.be
lieselot.segaert@telenet.be
lieselot.segaert@telenet.be
@gmail.com
KOOLKERKE Kathleen Marechal
Eric Lagrou
Eric Lagrou
Inge Rappe
‘t Gazetje
8000
Zagersweg 67
Zagersweg 69
Zagersweg 69
Lodewijck De Raetstraat 18
Karel van Manderstraat 17a
050 34 66 12
eric.lagrou@telenet.be
eric.lagrou@telenet.be
www.kinderoppasdienst.be
LOPPEM
Eddy De Wispelaere
Marleen Sierens
Wim Allemeersch
Ann Allemeersch
Marleen Sierens
8210
Buskinslaan 2
Eninkstraat 24
Vijvers 18
Buskinslaan 2
Eninkstraat 24
050 82 54 43
050 82 51 30
050 39 26 66
0493 58 98 99
050 82 51 30
edwlop@skynet.be
allemeersch.ann@skynet.be
MOERKERKE- André Verhelst
H. Van Dousselaere-Denaeghel H. Van Dousselaere-Denaeghe Martine Dewitte-Jacxsens Chris Caus
DAMME
Natiënlaan 14
Weststraat 41
Weststraat 41
Hoornstraat 48
Van Praetstraat 5
8340
050 50 12 55
050 50 06 34
050 50 06 34
050 50 09 46
050 50 11 55
martine.jacxsens@gmail.com
OEDELEMChristine Tallir
Heidi De Muynck
Monica Verbiest
Ann Vandenbussche
Christine Tallir
OOSTVELD
Zandgrachtstraat 21
Tinhoutstraat 17
Den Akker 8
Beernemstraat 59a
Zandgrachtstraat 21
8730
050 78 09 32
050 79 06 22
080 78 99 86
050 79 03 62 - 0495 82 43 62
050 78 09 32
christinetallir@hotmail.com
tantverbiest@skynet.be
ann@kantoorvandenbussche.be christinetallir@hotmail.com
OOSTKAMP
Bieke Verduyn
Cécile Van Deynse
Daniella Daniels
Walter De Lameilleure
8020
Arteveldestraat 14
Walbrugstraat 1a
Everaertstraat 24
0476 61 01 62
050 82 55 80
050 82 37 32
gezinsbond.oostkamp@
cecile.vandeynse@telenet.be
kinderoppasdienstoostkamp walter.de.l@telenet.be
gmail.com
@gmail.com
SIJSELE
Rony Sarazijn
Regine Lameire
Magda Keirse
Hilde Lemahieu
Magda Keirse
8340
Burg. Capellelaan 20
Oedelemse steenweg 29
Noordermeers 14
Kan. Bittremieuxlaan 74
Noordermeers 14
050 35 70 75
050 35 02 94
050 35 96 66
0472 775 626 • 050 37 43 56
050 35 96 66
regine.lameire@telenet.be
magda.keirse@hormail.com
hilde.lemahieu@gmail.com
magda.keirse@hotmail.com
SINT-ANDRIES Rik Vandewiele
Geert Boone
Claudine Guillini
Nancy Brandt
An Schalembier
8200
Pastoriestraat 252
Doornstraat 64
Gistelse Steenweg 374
Zandstraat 133
Olympialaan 17
0494 20 69 01
050 39 31 01
050 67 08 70
050 32 32 23
050 38 91 09
rik.vandewiele@scarlet.be
gboone@telenet.be
info@jandumarey.be
nancy.brandt@telenet.be
guidodevos@telenet.be
SINT-JORIS
Krista Verniest
Paul Bruggeman
Paul Bruggeman
Tamara Piers
Kranten & cadeaushop
8730
Harlekijn
Oedelemsesteenweg 38
Galgeveld 39
Galgeveld 39
Galgeveld 43
Hoornstraat 1, Beernem
0472 79 83 01
050 79 13 78
050 79 13 78
0477 31 51 62
050 59 87 15
gezinsbondsintjoris@hotmail.be
tamarapiers@hotmail.com
harlekijnbeernem@telenet.be
SINT-KRUIS Jana Borglevens
Linda Van Steenberghe
Catherine Herman
Vanessa Van de Putte
’t Gazetje
8310
Assebroeklaan 40
Schaakstraat 17
Babbaertstraat 7
Tramstraat 52
Karel van Manderstraat 17a
050 37 31 97
050 37 50 31
0496 29 19 31
050 35 11 81
050 37 50 31
voorzitter@
ledendienst@
secretariaat@
kinderoppasdienst@
fabienne.decloedt@telenet.be
gezinsbond-sintkruis.be
gezinsbond-sintkruis.be
gezinsbond-sintkruis.be
gezinsbond-sintkruis.be
SINTRoos Logghe
Daniella Daniels
Rita Decloedt
MICHIELS
Ter Beke 10
De Meersen 2
Veeweide 87
8200
050 38 94 07
0473 77 83 54 (enkel ‘s avonds) 050 39 60 31
gezinsbondsintmichiels@
kod.sintmichiels@telenet.be
gezinsbondsintmichiels@
gmail.com
gmail.com
SNELLEGEM Johan Van Kerkhoven
Wilfried Aernoudt
Honoré Vandecasteele
Maaike D’haene
Christiane Van den Eynde
8490
Westmoere 54
Westmoere 57
Woudweg naar Zedelgem 14 Eernegemweg 20
Hagebos 4
050 81 15 40
0497 94 13 61
050 81 37 45
050 81 64 75
050 38 43 24
gezinsbondjohan@hotmail.com gezinsbondwilfried@gmail.com honore.vandecasteele1@
maaike.dhaene@telenet.be
kortingskaarten.gezinsbond@
telenet.be
gmail.com
VARSENARE Karl Vandermeersch
Joëlle De Daniloff
Mieke Roelens
Tinneke De Leu
Christiane Van den Eynde
8490
Reigerzele 22
Uytdreve 58
Hagebos 9
Popstaelstraat 10
Hagebos 4
050 39 35 10
0475 86 36 28
050 38 67 91
0471 36 60 49
050 38 43 24
jdedaniloff@hotmail.com
secretariaat.gb.varsenare@
tinekedeleu@hotmail.com
kortingskaarten.gezinsbond@
gmail.com
gmail.com
WAARDAMME Sofie verhelst
Martin Vlaeminck
Martin Vlaeminck
Saskia Van Laere
Sofie verhelst
8020
Zuidstraat 4
Beekstraat 45
Beekstraat 45
Watersnipstraat 4
Zuidstraat 4
050 27 92 53
0486 71 31 53
0486 71 31 53
0472 55 38 40
050 27 92 53
gezinsbondwaardamme@
gezinsbondwaardamme@
gezinsbondwaardamme@
gezinsbondwaardamme@
gezinsbondwaardamme@
gmail.com
gmail.com
gmail.com
gmail.com
gmail.com
ZEDELGEM
Ronny Meulemeester
Karien Desloovere
Hilde Declerck
Ann-Sofie Denoo
Eye-C
8210
Brugsestraat 178
Fazantenlaan 40
Berkenhagestraat 66
Aimé Claeysstraat 28
Snellegemstraat 14
050 20 87 77
050 20 84 60
050 24 03 97
0475 95 54 94
050 79 05 50
bbsit.zedelgem@gmail.com

KORTINGSKAART
GROOT GEZIN
Benedict Ghyssaert
Sint-Katarinastraat 34
050 36 46 65
benedict.ghyssaert@telenet.be
Kris Vandeghinste
Essenstraat 6
050 78 12 03
kris.vandeghinste@gmail.com
Frederic Tanghe
Karel de Stoutelaan 84
050 31 12 81
defreres@hotmail.com
Marc De Spiegelaere
Sint-Jansdreef 19
050 68 08 58
de.spiegelaere@telenet.be
Eric Lagrou
Zagersweg 69
eric.lagrou@telenet.be
Peter Puype
Albert Scheuremanspark 2
050 82 34 95
Rita Lameire
Nieuwdorpstraat 34
050 50 04 84
Monica Verbiest
Den akker 8
050 78 99 86
tantverbiest@skynet.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
Guido De Vos
Kasteelhoevestraat 8
050 67 61 51
Christine Deman
Vijverstraat 11
050 78 16 58
Catherine Herman
Babbaertstraat 7
kortingskaarten@
gezinsbond-sintkruis.be
Rita Decloedt
Veeweide 87
050 39 60 31
gezinsbondsintmichiels@
gmail.com
Honoré Vandecasteele
Woudweg naar Zedelgem 14
0473 68 40 90
honore.vandecasteele1@
telenet.be
Christiane Van den Eynde
Hagebos 4
050 38 43 24
kortingskaarten.gezinsbond@
gmail.com
Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53
gezinsbondwaardamme@
gmail.com
Hilde Declerck
Berkenhagestraat 16
050 24 03 97

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

BEZOEK OOK MIJN.GEZINSBOND EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

GOSA

GROOTOUDERS EN SENIORENACTIE

Daguitstap “De Franse Westhoek met kijk op de tweede Wereldoorlog”
dinsdag 18 april

7u30

Op dinsdag 18 april 2017 om 7u30: vertrek aan de parking Steenbrugge voor een bezoek aan Cassel met koffiestop op de
historische markt. Achtereenvolgens bezoek aan Wallon-Cappel, Belle-Hôtesse, Renescure, Clairmarais, Volckerinckhove
waar we ons middagmaal nemen. Na de middag naar Millam, Watten, Eperlecques, St. Omer, Arques, Renescure,
Hazebrouck. Avondstop in Ieper met 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 per persoon op BE 22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest Brugge voor 2 april 2017 Details zie
website gezinsbondgewestbrugge.be/agenda

Geleid bezoek aan het Zwin
donderdag 18 mei

Gezelschapsdienst
14u15

Het Zwin is zonder twijfel één van de bekendste natuurgebieden
van Vlaanderen. Het unieke karakter is te danken aan de
regelmatige overstromingen. Om dit te vrijwaren worden werken
uitgevoerd en wordt het Zwin de komende jaren uitgebreid.
Dit getijdenlandschap is een favoriete bestemming bij heel
wat vogels. We noemen het niet voor niets de internationale
luchthaven voor onze gevederde vrienden! Het nieuwe Zwin
Natuur Park verwelkomt je! Houd je instapkaart klaar en zet je
schrap voor een boeiende vlucht over de Zwinvlakte, door het
belevenisparcours in het park en in de doe-tentoonstelling.
Onze trekvogels nemen je mee op een fascinerende tocht naar
een verre bestemming. Het wordt een duizelingwekkende
ontdekkingsreis vol verrassingen. We verkennen het Zwin
met gids. Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op
gosagewestbrugge@scarlet.be of tel. 050 35 75 75 en door
storten van €15/persoon op BE 22 0015 1427 1747 van GOSA
Gewest Brugge voor 4 mei 2017. Afspraak 18 mei om 14u15 aan
ingang Zwin Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke.

Erfgoedwandeling in De Haan
dinsdag 6 juni

14u15

Dinsdag 6 juni om 14u15 erfgoedwandeling 'de Belle Epoque'
in De Haan. We zien er o.l.v. een gids imposante cottages,
modernistische villa’s, gebouwen in art-deco en in AngloNormandische bouwtrant. In 1933 was de Duitse natuurkundige
Albert Einstein er op vakantie! De wandeling zal ongeveer
anderhalf uur duren. Samenkomst aan het tramstationnetje
(dienst toerisme) Kust -.of Rijksweg 1 om 14u15. Er is parking
in de omgeving. Wil tijdig inschrijven om eventueel een tweede
gids te kunnen aanvragen. Inschrijven bij Hugo Jonckheere:
hugo.jonckheere@hotmail.com of tel. 050 38 37 48. Deelname
€3/ persoon ter plaatse betalen.

Gezinnen met een inwonende bejaarde of
een ziek of gehandicapt familielid, kunnen
tijdelijk en occasioneel een beroep doen op de
gezelschapsdienst. Net zoals voor de kinderoppas is
er een reglement uitgewerkt en is er een verzekering
afgesloten.
Doelstelling
Een gezelschapsdienst van de Bond is gericht naar
en ter ondersteuning en ontlasting van gezinnen die
de opvang en zorg van hulpbehoevende personen
op zich hebben genomen.
Een plaatselijke coördinator bemiddelt tussen
gezinnen die gezelschap wensen en zorgvuldig
geselecteerde en zo goed mogelijk geschoolde
vrijwilligers, die graag met ouderen en zieken
omgaan en hierbij veel liefde en begrip tonen.
De vrijwilligers zijn geen personeelsleden noch
aangestelden van de Bond. Zij verrichten hun taak
op vrijwillige en autonome basis na aanvaarding
door het gezin.
Voor een vlot verloop van de dienst is een goede
samenwerking en verstandhouding tussen gezinnen,
coördinator en vrijwilligers noodzakelijk.
De coördinator heeft het recht een prestatie te
weigeren aan aanvragers die zich niet aan de
afspraken houden.
Hoe een gezelschapdienst aanvragen?
Aanvragen dienen tijdig te gebeuren bij de
coördinator. Deze persoon staat in voor de
administratie en is de schakel tussen het gezin en de
medewerkers.
U kan terecht in ons gewest bij
• Rose-Mie De Soete (050 67 09 06 / 0498 62 79 14)
• oma_mie50@telenet.be
Bondsklapper 157 • 3

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
ASSEBROEK
“LEVEN IS HET MEERVOUD VAN LEF”
DOOR MANU ADRIAENS.
dinsdag 18 april • 20u

Op dinsdag 18 april 2017 om 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, niet-leden €7. Samenwerking met
Davidsfonds Assebroek Sint Katarina.

TAI CHI CHUAN

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

donderdag 20 april tot donderdag 29 juni

In Tai Chi Chuan plaatsen we onszelf op een bepaalde
manier in een ruimte en tijd waarin we langzaam beginnen
te bewegen. Deze beweging kan groot zijn, extern, maar
ook klein tot heel klein en evolueren naar een heel interne
beweging. Zo onderzoeken we bij onszelf de meest
verheven vorm van bewegen die op dit moment bij ons
lichaam past. Bewegen op een natuurlijke, lichaamseigen
manier wordt aangeleerd binnen een structuur (de vorm)
zodat we de meeste leerkansen krijgen en het vlugst
kunnen groeien. De lessen bevatten ook oefeningen die
de energiestromen in ons lichaam activeren waardoor
we meer voeling krijgen met het begrip 'levenskracht
(Chi)'. Er worden twee vormen doorgegeven: oude, lange
Yang Stijl en de Chen stijl. Elke donderdagavond is er
Tai Chi in OC Rustenhove Wantestraat 151 Assebroek.
Nieuwe reeks vanaf donderdag 20 april 2017 vanaf 19 uur.
Belangstelling? Info bij Georges Verlinde 050 35 75 75 of
georges.verlinde@scarlet.be.

INITIATIE KUBB SPEL
maandag 12 juni • 19 uur

Kubben is een buitenspel met als doel het omvergooien
van houten blokken door er houten stokken tegenaan
te gooien. Het woord Kubb betekent houten blok.
Deze initiatie gaat door om 19u op het speelplein
van de oude schietstand Tir. Er zijn twee ingangen:
Duiventorenstraat naast nr. 70 of Schijfstraat naast nr. 57
te Assebroek. Deelname €3/persoon drankje inbegrepen
ter plaatse te betalen. Inschrijven bij Georges Verlinde:
georges.verlinde@scarlet.be of 050 35 75 75. Bij regenweer
gaat het spel niet door.

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.

BEERNEM
PAASEIERENRAAP EN ONTBIJT
GROOT BEERNEM
zaterdag 15 april • 9u - 11u

Op zaterdag 15 april 2017 gaat, in samenwerking met het
Huis van het Kind, de paaseierenraap voor kinderen van
Beernem, Oedelem en Sint-Joris door in Bulskampveld. We
starten om 9u met een ontbijt in restaurant Bulskampveld,
waar kinderanimatie voorzien is. Vanaf 10u rapen de
peuters, kleuters en kindjes uit het 1e & 2e leerjaar eitjes in
het bos. Einde voorzien rond 10u30 – 11u. Inschrijven via
het e-loket van de gemeente Beernem. De inschrijving is
pas geldig na betaling (zie e-loket). De inschrijving wordt
afgesloten op zondag 9 april of zodra 150 deelnemers zijn
ingeschreven. Volwassenen: €4 euro (ontbijt) - Kinderen €4
(ontbijt en chocolade-eitjes). Kinderen jonger dan 2 jaar
mag je gratis inschrijven, zij krijgen ook chocolade-eitjes.
Op de activiteit zelf krijgen de leden van Gezinsbond per
betalende deelnemer €1 korting op hun spaarkaart. Breng
zeker je spaarkaart mee!

GEVONDEN:
KINDEROPVANGCOÖRDINATOR
Vanaf heden heeft Myriam Goethals, die jarenlang de KOD
heeft waargenomen, de fakkel overgedragen aan Moyra
Verplancke. Hierbij de coördinaten van Moyra: GSM 0477
46 52 37 of e-mail: kinderoppasbeernem@hotmail.com.
We zijn heel blij op die manier een nieuw, jong bestuurslid
te hebben aangeworven.

BEZOEK OOK MIJN.GEZINSBOND EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

BRUGGE
WATERGEWENNING VOOR KLEUTERS
tot zaterdag 6 mei • 9u tot 10u

De lessen gaan door van zaterdag 11 februari tot 6 mei
voor kinderen van 3 t.e.m. 6 jaar. Er zijn 2 groepjes: van 9u
tot 9u30 en van 9u30 tot 10u. Plaats: Interbad, Sint-Kruis.
Inschrijvingen enkel via www.gezinsbondgewestbrugge.
be/watergewenning. Prijs: €30 per reeks, verzekering
inbegrepen. Inschrijven en betalen ten laatste op 5 februari
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 €1,5.

NIEUW

Ontdek
goedgezind.be

GOOCHELEN
maandag 3 april • 14u tot 16u

Ben je verzot op goochelen? Heb je wanneer je een
goochelaar aan het werk ziet ook zin om dat allemaal
te kunnen? Grijp dan je kans tijdens deze workshop
goochelen! In deze 2 uur durende workshop leer je
goocheltrucs maken, uitvoeren en presenteren. Wedden
dat je na deze workshop je eigen vader en moeder,
broers en zussen zal verbazen met je geleerde trucs.
Deze vorming wordt gegeven door Oscarcrew : Filip Van
Caeneghem Deze workshop gaat door op maandag 3 april
van 14u tot 16u in het buurtcentrum De Dijk, gelegen in de
Blankenbergsesteenweg 221 te 8000 St-Pieters. Kostprijs: 7
euro per kind. Iedereen is welkom Info en inschrijvingen via
inge.rappe@telenet.be.

NIEUWE VERANTWOORDELIJKE
KORTINGSKAARTEN

PAASEIERENRAAP

maandag 17 april • 9u30

zaterdag 15 april • 10u tot 12u

Paaseierenraap op zaterdag 15 april 10u tot 12u. De
paashaas verstopt dit jaar zijn eitjes in de mooie tuin
van het Gezellemuseum, Rolweg 64, 8000 Brugge. Alle
gezinnen worden uitgenodigd om samen met ons de
eitjes te zoeken. Er worden tal van spelletjes voorzien
aangepast aan de leeftijd van de kinderen (0-12j). Daarna
worden nog heel de ochtend extra activiteiten voorzien in
het Volkskundemuseum iets verder in de straat. Er is een
heuse museumzoektocht, volksspelen, een verteller en
een gezellige herberg om alle chocolade door te spoelen.
Vergeet zeker jullie mandje niet! Een initiatief van Musea
Brugge en Gezinsbond Brugge. Prijs leden: €2,5/kind met
max €7/ gezin (max 5 kinderen, 6e kind à €2,5). Niet leden:
€3,5 /kind, max €10/ gezin. Inschrijving kan t.e.m. 6/04
en via info@gezinsbondbrugge.be met vermelding van
lidnummer voor leden, naam, adres en naam + leeftijd
van de kindjes. Info via: info@gezinsbondbrugge.be of
facebook.com/gezinsbondbrugge8000.

LEUKE IDEETJES
Leuke ideetjes omtrent activiteiten enz. zijn steeds welkom
en kunnen jullie doormailen op
info@gezinsbondbrugge.be.

Vanaf 1 februari 2017 is Frederic Tanghe verantwoordelijk
voor de kortingskaarten binnen onze afdeling. Jullie
kunnen vanaf nu steeds bij hem terecht voor alle info en
vragen i.v.m. de kortingskaarten via het volgend mailadres:
kortingskaartbrugge@gmail.com.

KOOLKERKE
PAASEIERENRAAP
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
9u30 (laatste start om 10u30). 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/pp en als niet-lid €6/pp. Inschrijven kan
tot 9 april 2017 via gezinsbondkoolkerke@gmail.com met
vermelding van familienaam, eventueel lidnummer, naam
en geboortedatum van de kinderen.

LOPPEM
KINDERDANSEN
tot vrijdag 23 juni • 18u30

Kinderdansen (1e t/m 6e leerjaar, afzonderlijke inhoud
volgens leeftijd). Vanaf vrijdag 9 september 2016: 18u30 –
19u30 in de turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.
Info: Els.Derycke@skynet.be - 050 840 818 - 0496 024236.
Bij eventuele latere inschrijving, prijs na afspraak Els voor
resterende periode van de reeks.
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JEUGDDANSEN
tot vrijdag 23 juni • 19u30

Jeugddansen vanaf vrijdag 9 september 2016: 19u30 –
21u in de turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat
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)
tot zaterdag 24 juni • 10u

Kleuterturnen vanaf zaterdag 10 september 2016 van
10u – 11u (peuter en eerste kleuter) in de turnzaal SintMaartensschool, Maricolenstraat. 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
(TWEEDE EN DERDE KLEUTER)
tot zaterdag 24 juni • 11u

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Kleuterturnen vanaf za 10 september 2016, 11u –
12u (tweede en derde kleuter) in de turnzaal SintMaartensschool, Maricolenstraat. 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
De plaatselijke verantwoordelijke, Peter Puype is
bereikbaar op ‘bezoekuren’: dinsdagavond: 19u-20u.,
donderdagavond: 19u.– 20u., zaterdagmorgen: 9u30 –
11u. Voor de afspraak graag eerst contact nemen: per
mail Peter.puype1@telenet.be of Gsm. 0476 770 226 of
Tel./fax: 050 82 34 95.

NAAR PLOPSALAND
tot zondag 31 december

Via de Gezinsbond Loppem kunnen kaarten voor
Plopsaland De Panne aangekocht worden aan een
voordelig tarief. Volwassenen: €25 - 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 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.

QUIZ ‘VIER MOET, VIJF MAG’
zondag 2 april • 14u

Elke quizteam bestaat uit vier of vijf personen: kinderen
(vanaf 7 tot en met 14 jaar) of volwassene (15 jaar en
ouder). Aanmelden vanaf 14u, start quiz om 14u30 in het
parochiaal centrum, Ieperweg 2, Loppem. Bij inschrijving

volgende info doorgeven: naam ploeg, ploegleider,
lidnummer Gezinsbond, samenstelling quizgroep (namen
en geboortedata. Er zijn mooie prijzen te winnen. Info:
Ingrid Willaert, 050 82 54 94 en Marleen Bulcke, 050 82 51 40.

START TO RUN
maandag 3 april

De Gezinsbond promoot reeds meerdere jaren en
met groot succes deze loop-je-fit actie. Iedereen kan
deelnemen, van jong (vanaf 10 jaar) tot oud, met of zonder
ervaring. Waarom niet meelopen met het ganse gezin? De
kennismaking was voorzien op 25 maart. Zij die nog wensen
aan te sluiten begin april kunnen dit nog. We starten met
een combinatie van wandelen en rustig lopen en gaan
geleidelijk over naar blijven lopen. Tien weken lang werk je
onder deskundige leiding en met een planmatige opbouw
naar het uiteindelijk doel: 5 of 8 km blijven lopen op jouw
tempo (zonder tijdslimiet). De 8 km is een keuze voor 2de
jaars of gevorderde lopers. - De trainingen op zaterdag
(10u), maandag en woensdag (20u).Om de vorderingen
goed te kunnen opvolgen dien je minstens 1x per week
aanwezig te zijn op de groepstraining. Het resultaat is snel
duidelijk. Kostprijs: €25 (€40 geen lid Gezinsbond) op rek.
nr. BE85 7381 1903 6806, kinderen lag. school €5 (min 10
jaar en o.l.v. een volwassene), jongeren lager middelbaar
(12-15 jaar) €15. Gezinskaart €50 (€70 geen lid Gezinsbond).

PAASEIERENRAAP
zondag 16 april • 10u

Paaseierenraap aan het Kasteel van Loppem. De activiteit
start om 10u aan de ingang van de manege (richting
doolhof). De paaseierenraap wordt afgesloten met een
aperitief. Deelname €2,00 / persoon en max. €5,50 /
gezin. Inschrijven noodzakelijk bij Eddy De Wispelaere,
Buskinslaan 2, 050 82 54 43.

RUMDEGUSTATIE
vrijdag 19 mei • 19u30

Na de vier whiskydegustaties wordt er nu een
rumdegustatie georganiseerd in de kleine zaal van het
parochiaal centrum, Ieperweg 2 te Loppem. Het wordt een
avondvullend programma waar alle facetten van rum aan
bod komen. Info: Eddy De Wispelaere, 050 82 54 43.

MOERKERKE - DAMME
ONTBIJT EN PAASEIERENRAAP
KASTEEL VAN MOERKERKE
zaterdag 15 april • 9u

Naar goede gewoonte nodigen we alle gezinnen uit, om te
genieten van een heerlijk paasontbijt en paaseierenraap.
Het ontbijt gaat door in sporthal Meuleweg, Vissersstraat
2A 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. Leden van de
Gezinsbond betalen €4,00/volwassene en €2,50/kind
(vanaf 3 kinderen en meer van een zelfde gezin lid van de

BEZOEK OOK MIJN.GEZINSBOND EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

thuiszitten in de vakantie?
nee toch!?

Gezinsbond betaal je €7,00). Als niet-lid betaal je €5,00/
volwassene en €3,5/kind. Inschrijven voor 10 april 2017 bij
veronique.loobuyck@telenet.be of 050 50 13 42.

OEDELEM - OOSTVELD
PAASEIERENRAAP + ONTBIJT
GROOT BEERNEM
zaterdag 15 april • 9u - 11u

Op zaterdag 15 april 2017 gaat, in samenwerking met het
Huis van het Kind, de paaseierenraap voor kinderen van
Beernem, Oedelem en Sint-Joris door in Bulskampveld. We
starten om 9u met een ontbijt in restaurant Bulskampveld,
waar kinderanimatie voorzien is. Vanaf 10u rapen de
peuters, kleuters en kindjes uit het 1e & 2e leerjaar eitjes
in het bos. Einde rond 10u30–11u. Inschrijven via het
e-loket(paaseierenraap van de gemeente Beernem of ga
naar: http://www.beernem.be/eloketdetailv2.aspx?id=259
De inschrijving is pas geldig na betaling. De inschrijving
wordt afgesloten op zondag 9 april of zodra 150 deelnemers
zijn ingeschreven. Volwassenen: €4 (ontbijt)- Kinderen
€4(ontbijt en chocolade-eitjes). Kinderen jonger dan 2 jaar
mag je gratis inschrijven, zij krijgen dan ook chocoladeeitjes. Op de activiteit zelf krijgen de leden van Gezinsbond
per betalende deelnemer €1 korting op hun spaarkaart.
Breng zeker je spaarkaart mee!

GEZINSONTBIJT 7 MEI 2017
zondag 7 mei • 8u tot 10u

Gezinsontbijt zondag 7 mei van 8u tot 10 u in de Parochiezaal
van Oedelem. Laat u met het hele gezin eens lekker
verwennen op ons uitgebreid en overheerlijk ontbijt. Graag
inschrijven via e-mail gezinsbond.oedelem.oostveld@
gmail.com vóór 1 mei en bevestigen door betaling op ons
rekeningnummer BE12 9792 3871 6092 - BIC: ARSPBE22
van Gezinsbond Oedelem (met vermelding naam, aantal
personen en eventueel lidnummer). Inlichtingen: 0495 14
17 36. Deelname: Leden: volwassenen: €10 (niet-leden:
€13), kinderen 5-11 jaar: €5 (niet-leden:€7), kinderen jonger
dan 5 jaar gratis.

BEN JE NET OUDER GEWORDEN?
PROFICIAT!
Een geboorte, een heuglijke gebeurtenis in je gezin!
De trotse ouders kunnen een gratis geboortegeschenk
ontvangen bij één van onze verantwoordelijken.

Momenteel zijn dit zonneschermen voor de auto. Breng
een geboortekaartje mee als bewijs. Voor onze afdeling
kan je na telefonische afspraak terecht bij: Bisschop
Ilse Bruggestraat 124 8730 Oedelem tel.0474 84 16 89
of Verhaeghe Evi, Bruinbergstraat 12 8730 Oedelem
(Oostveld) 0475 92 13 59. Als we over jouw adresgegevens
beschikken krijg je door de Gezinsbond gratis de ‘Brieven
aan Jonge Ouders’ opgestuurd. Is het je eerste kindje of je
tweede, derde, vierde ... of je hebt er eentje geadopteerd:
iedereen kan de ‘Brieven aan Jonge Ouders’ aanvragen.
De volledige reeks omvat 20 nummers. Indien je nog nooit
lid was (gratis of betalend) heb je bovendien recht op een
gratis kennismakingslidmaatschap. Stuur je gegevens
door via onderstaande website: https://gezinsbond.be/
Paginas/Geboorte-melden.aspx

KINDEROPASDIENST ONLINE
GEZINSBOND OEDELEM OOSTVELD
Kinderoppasdienst gezinsbond online! De Gezinsbond is
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. Registreer je als gezin of oppas via www.
kinderoppasdienst.be Als je nog geen lid bent van de
Gezinsbond kan dit bij je aanvraag geregeld worden
mits betaling van het lidgeld. Nog vragen? Contacteer
onze plaatselijke coördinator: Ann Vandenbussche,
Oudezakstraat 4 8730 Oedelem op gsm: 0495 82 43 of
050 79 03 62, email: ann@kantoorvandenbussche.be.

MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF
FACEBOOKPAGINA
Maandelijks versturen we onze Nieuwsbrief met de
komende activiteiten. Krijg je deze brief nog niet in je
mailbox dan bezitten we je mailadres nog niet. Wens je
deze brief of ben je ondertussen van mailadres veranderd?
Stuur een mailtje met je contactgegevens naar: gezinsbond.
oedelem.oostveld@gmail.com. Op Facebook kan je ons
vinden onder Gezinsbond Oedelem-Oostveld. Je kan
er informatie vinden over onze geplande activiteiten,
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KATHOLIEK ONDERWIJS

SINT-TRUDO

www.welkomerbij.be

www.welkomerbij.be

Infodag
op zaterdag
22 april 2017
SECUNDAIR ONDERWIJS
IMB

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

OLVA

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

SABR

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

SASK

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

SABR

St.-Andreasinstituut
Garenmarkt 8 - 8000 Brugge
Gentpoortstraat 1 - 8000 Brugge
(enkel kleuter - infodag zo 19 juni)
www.sabr.be

SASK

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

KLEUTER & LAGER ONDERWIJS
OLVA

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

WONDERWIJS Brugge
Sint- Kristoffelstraat 125B
8310 Assebroek
Polderstraat 78
8310 Sint-Kruis
www.wonderwijsbrugge.be

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

SAMEN SINT-TRUDO

gewestactiviteiten, foto’s van voorbije activiteiten, enz.....
Word vandaag nog fan! We zouden het heel fijn vinden als
je onze ‘vind ik leuk’ knop zou aanklikken.

OOSTKAMP
KOOKWORKSHOP VOOR MINI-CHEFS
zaterdag 8 april • 14u

Voor alle mini-chefs die graag mee roeren in de potten en
pannen van mama en papa organiseren we op zaterdag
8 april van 14u tot 17u een mega-de-max-kookworkshop
onder leiding van een erkende diëtiste die het gewoon
is om te koken met kleine chefjes. Dit is voor kids van
4 tot 8 jaar. Waar? In het Ontmoetingscentrum de
RAAT, Schooldreef 5 in Oostkamp. Prijs: €8 voor leden
(eerste kind), €11 niet leden. Voor meer info mail naar
tessa.deroeck@hotmail.com.

HOOGGEVOELIGHEID BIJ KINDEREN:
HOE HERKEN JE HET EN HOE KAN JE
ERMEE OMGAAN?
maandag 8 mei • 20u

In de week van de Opvoeding een voordracht door
Mevrouw Linda T’Kindt op maandag 8 mei 2017 om 20u in
de Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, Oostkamp. Een
activiteit van de Gezinsbond Oostkamp en Waardamme
met de Opvoedingswinkel Brugge, Het Huis van het
Kind Oostkamp/Beernem/Zedelgem, de Ouderraad
VBS St.-Pieter, Femma Waardamme, KWB Steenbrugge
en nog enkele andere verenigingen. Meer info: info@
opvoedingswinkelbrugge.be.

SMOEFELTOCHT
zondag 2 juli • 14u

Start om 14 uur aan het gemeentehuis. Met een rustig
tempo fietsen we ongeveer 20 km met tussenin 2 stops.
Laatste stop bij aankomst. Vooraf inschrijven bij gerard.
verhenne@telenet.be.Bijdrage €5 p.p. voor leden. Kinderen
>12j: €3. Kinderen < 12j: gratis. Gezinsbijdrage(ouders met
inwonende kinderen): €15.

SIJSELE
TWEEDEHANDSBEURS
zondag 1 oktober • 8u30

Op zondag 1 oktober 2017 gaat onze tweedehandsbeurs
door in de Cultuurfabriek te Sijsele. De verkoop gaat
door van 8u30 tot 12u. We gaan verder met tafelverkoop
waar iedereen persoonlijk zijn eigen waren kan verkopen.
Iedereen welkom! Inschrijven voor de tafelverkoop kan
op donderdagnamiddag 7 september 2017 tussen 13u
en 16u. Deelnameprijs voor leden is €10, niet-leden
betalen €15. Inlichtingen en inschrijven doe je bij Francine
Bruynseraede, Burgemeester Capellelaan 31, in Sijsele of
telefonisch op 0485 15 38 25 of 050 35 16 84. Het aantal
plaatsen is beperkt! Er tijdig bij zijn is de boodschap!!!

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.

SINT-ANDRIES
SPEEL- & SNEUKELWANDELTOCHT
zondag 7 mei • 14u

Op zondag 7 mei: vertrek om 14u aan de KSA-lokalen in
de Koude Keuken Fazantenlaan z/n voor een ‘Speel- &
sneukelwandeltocht’ Trek jullie wandelschoenen aan,
controleer de bandenspanning van de kinderwagen,
de kuitspieren van groot en klein… Zijn jullie klaar
voor de gezinstocht, georganiseerd voor baby tot
grootouder!? De speel- & sneukelwandeltocht is buggy- en
rolstoelvriendelijk, telt de volle 4 km met 5 stopplaatsen
waar een natje of droogje en een spel worden voorzien.
Kriebelt het bij jullie evenveel als bij ons? Schrijf je dan snel
in door een mail te sturen naar gezinsbondsintandries@
gmail.com met vermelding naam en voornaam – (aantal)
leden – (aantal) niet-leden en eventuele voedingsallergieën.
Deelnameprijs: voor leden €3/ niet-leden €5. Schrijf de
deelnameprijs vóór 25 april 2017 over met vermelding
naam en voornaam (zelfde naam als inschrijvingsmail) op
rek. BE98 9731 3503 9693 van de Gezinsbond Sint-Andries.
Bij regenweer is er een vervangactiviteit.

GIN TASTING
vrijdag 16 juni • 19u30

Zin in een leerrijke, gezellige maar vooral smaakvolle
avond? Op vrijdag 16 juni om 19u30 is er GIN TASTING!
Gin & Tonic is veel meer dan een aangename aperitief of
party-drank. Dat kom te je weten op onze Gin Tasting in
het POC Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat 2. Na een
korte inleiding is er een degustatie waarbij 5 gins met hun
garnituren en tonics worden gepresenteerd. We ruiken en
proeven elke gin eerst puur, daarna kan je zelf combineren
met de verschillende tonics. Na het proeven, kies je elk 1
volwaardige Gin & Tonic uit de selectie van 5! De tasting
wordt doorspekt met weetjes, verhalen en anekdotes uit de
rijke gin-geschiedenis. De prijs is €30/ persoon. Inschrijven
vóór 12 juni door te mailen naar gezinsbondsintandries@
gmail.com. De inschrijving is pas geldig na betaling op
BE98 9731 3503 9693.

KORTINGKAARTEN NMBS
Leden van de afdeling Sint-Andries kunnen hun
kortingkaarten voor de NMBS aanvragen of hernieuwen
bij de nieuwe verantwoordelijke Guido De Vos. U kunt hem
contacteren via guidodevos@telenet.be of 050 67 61 51.
Betalingen: €7 per aanvraag, vanaf nu enkel op rek. BE16
9791 5643 8874.
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AANBOD ACTIVITEITEN 2017

SINT-JORIS

Wij bieden u ook in 2017 het ganse jaar door elke maand
een activiteit aan. Jong en oud: iedereen is welkom!! - 21
mei 2017: eerste editie van *Speelstraat voor iedereen* 11 juni 2017: gezellig ontbijt om Moeder- en Vaderdag te
vieren - 25 juni 2017: sportief én avontuurlijk? mis dit niet! september 2017: nieuw: ook onze babys’s krijgen hun eigen
activiteit - oktober 2017: nieuw: grootouder en kleinkind
in de kijker - december 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 is onze kinderoppasdienst digitaal. Met een aantal
muisklikken is je babysit zo geregeld.

ZOO ANTWERPEN BACKSTAGE!
KLEUTERSAFARI!

SINT-KRUIS

zondag 2 april

NIEUWE E-MAILADRESSEN

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Ga mee met ons op daguitstap naar de zoo van Antwerpen
op 2 april! Elk gezin bezoekt het park op eigen tempo. Wij
organiseren om 14u twee gratis activiteiten ter plaatse:
1) Kleutersafari: op ontdekking in de dierenwereld op maat
van de allerkleinsten! Kleuters zijn volop hun omgeving
aan het ontdekken. Voor hen is de ZOO één wonderlijke
ontdekkingsreis. We laten hen kijken naar de kleurrijke
vogels, grote olifanten, koddige pinguïns of verschrikkelijk
gevaarlijke leeuwen. Uitgekeken geraken ze nooit. Duur:
1 uur.
2) Achter de schermen van de dierentuin. Tussen de ZOO
en het Centraal Station loopt een lange dienstgang waar
een gewone bezoeker nooit komt. We beginnen met
het ontstaan van de ZOO zo’n 170 jaar geleden en we
bezoeken de zeeleeuwen in hun privé-vertrekken. Via de
operatiezaal en de quarantaine belanden we onder het
Aquarium bij pompen en filters maar ook zeepaardjes en
koralen. De kweek van vogelspinnen en kakkerlakken en
onze vriendelijke handtamme slang sluiten de tocht af.
Durf je? Duur: 1,5 uur. Inschrijven vóór 29 maart.

PAASEIERENRAAP EN ONTBIJT
GROOT BEERNEM
zaterdag 15 april

Op zaterdag 15 april gaat de paaseierenraap voor kinderen
van Beernem, Oedelem en Sint-Joris door in Bulskampveld
in samenwerking met het Huis van het Kind. We starten
om 9u met een ontbijt in Restaurant Bulskampveld waar
kinderanimatie voorzien is. Vanaf 10u rapen de peuters,
kleuters en kindjes uit het 1e & 2e leerjaar eitjes in het
bos. Einde voorzien rond 10u30 – 11u. Inschrijven via
het e-loket van de gemeente Beernem. De inschrijving is
pas geldig na betaling (zie e-loket). De inschrijving wordt
afgesloten op zondag 9 april of zodra 150 deelnemers
zijn ingeschreven. Volwassenen: €4(ontbijt) - kinderen €4
(ontbijt en chocolade-eitjes). Kinderen jonger dan 2 jaar
mag je gratis inschrijven, zij krijgen dan ook chocoladeeitjes. Op de activiteit zelf krijgen de leden Gezinsbond
€1 korting per betalende deelnemer op hun spaarkaart.
Breng dus zeker je spaarkaart mee!

Met de opstart van onze nieuwe website:
gezinsbond-sintkruis.be vind je onder contacten onze
bestuursleden terug en hun eigen e-mailadres. Hier
volgen de speciale e-mailadressen:
Algemene vragen: info@gezinsbond-sintkruis.be
Voorzitter:
voorzitter@gezinsbond-sintkruis.be
Secretariaat:
secretariaat@gezinsbond-sintkruis.be
Ledenbeheer:
ledenbeheer@gezinsbond-sintkruis.be
Kortingskaarten: kortingskaarten@gezinsbond-sintkruis.be
Kinderoppasdienst: kinderoppasdienst@gezinsbond-sintkruis.be

SINT-MICHIELS
KINDEREN EN VOGELS SNOEPEN
woensdag 12 april • 14u-16u30

Kinderen tussen 6 en 14 jaar kunnen vers gebakken cupcakes 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 per kind.
Inschrijven vóór 31 maart 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. De activiteit gaat door
in Onze Ark, Sint-Michielslaan 35, Sint-Michiels.

LACH-YOGA IN DE NATUUR
dinsdag 18 april tot dinsdag 16 mei • 18u45

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, Rijselstraat 231, Sint-Michiels
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(inrijden via de rode poort). Verzamelen op de parking om
18u45. We starten op dinsdag 18 april 2017 om 19u 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’.

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.

FIETSTOCHT LANGS DE KERKEBEEK

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 de modaliteiten en een afspraak op 050 39 60 31 of
stuur een mail naar kortingskaarten8200@gmail.com.

zondag 7 mei • 14u

Met de fiets verkennen we de benedenloop van de
Kerkebeek in Sint-Michiels en Loppem. We gaan ter
plaatse kijken naar deze ‘beruchte’ beek met zijn zijlopen
en gekend omwille van overstromingen. Bij het station van
Brugge vloeit de Kerkebeek in het Zuidervaartje dat op
zijn beurt langs de oostelijke ring van Brugge tot aan de
Dampoort loopt. Allerlei weetjes verneem je op deze korte
fietstocht. Gids Mathias Vandenbulcke geeft uitleg over
de geschiedenis, de overstromingen en de waterkwaliteit
van de Kerkebeek. Ook ecologische aspecten komen
aan bod. Op meerdere plaatsen wordt halt gehouden.
Een drankje in de Kijkboerderij Pierlapont, Zeedijkweg
in Loppem sluit de rit af. Terug rijden doe je op eigen
houtje. Vertrek om 14u op de parking van de Aldi/Gamma
aan de Baron Ruzettelaan. Om veiligheidsredenen max.
30 deelnemers. Prijs: leden €5/persoon, niet-leden €7.
Kinderen jonger dan 12 jaar gratis. Inschrijven vóór 25 april
op gezinsbondsintmichiels@gmail.com.

KINDEROPPASDIENST
Je vraagt best één week vooraf de oppas aan. Lid zijn van
de Gezinsbond is de eerste vereiste. Daarna registeer je
je voor de eerste keer via www.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 SintMichiels, 0473 77 83 54 (enkel ‘s avonds).

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 nog een leuke activiteit
mist. Mailadres: gezinsbondsintmichiels@gmail.com Op

VERLENGING KORTINGSKAARTEN

SPAAR EN WIN MET DE GEZINSBOND!
Deze actie loopt nog tot eind april 2017. Win tot €3000
aan waardebonnen! Gebruik uw lidkaart en vraag
uw elektronische korting bij elke aankoop. Betaal uw
aankopen met de gespaarde elektronische korting en
bij elke afname van €10 maak je automatisch kans in de
tombola. Deze actie is bovendien ook geldig bij aankoop
van GSM-kaarten en NMBS-passen bij de plaatselijke
afgevaardigde. U wordt persoonlijk verwittigd als u één van
de prijzen gewonnen hebt. Met de “lidkaart waarmee je
spaart” win je 2 maal: 1e keer: bij aankoop tot 10% korting.
2e keer: jaarlijkse tombola met €3000 aan waardebonnen.
Een lijst van alle aangesloten handelaars van het gewest
Brugge kan u terugvinden op www.gezinsbond.be. U kunt
sorteren op postnr, type handelszaak, ...

BABYGESCHENKJES
Gezinnen-leden met een 2e of 3e baby, geboren in 2016,
kunnen een geschenkje afhalen bij Roos Logghe, Ter Beke
10. Liefst vooraf bellen op 050 38 94 07.

JAPANSE TUINEN IN ADEGEM
Vrijdag 16 juni 2017 trekken we naar de Japanse Tuinen
in Adegem. Hier kan je een romantische Franse tuin
met rozen bezoeken, een Engelse landschapstuin met
vijvers en watervallen, een exotentuin en een Japanse
tuin met een pracht aan rotsblokken. De tuin is deels
rolstoeltoegankelijk, de Japanse Tuinen zijn met trappen.
Na het bezoek van anderhalf uur kunnen we genieten van
koffie met taart.
We verzamelen om 13u30 op de parking van Onze Ark, SintMichielslaan. We worden verwacht in Adegem om 14u30.
Deelname in de kosten: €12,50 per persoon. Inschrijven
via gezinsbondsintmichiels@gmail.com en betalen op
rekening BE43 0680 7137 0001, ten laatste tegen 5 juni 2017
met vermelding ‘tuinen’.

SNELLEGEM
LESSEN FRANS VOOR BEGINNERTJES
zaterdag 1 april tot vrijdag 30 juni

Frans voor beginnertjes!!! Bonjour, zin om op een speelse
manier enkele woordjes Frans te ontdekken? Dat kan! Aan
de hand van leuke taalspelletjes, een knutselwerkje of
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een dansje maken we kennis met de Franse taal! Omdat
Frans een verplicht vak is in het 5de en het 6de leerjaar
kun je er maar beter snel bij zijn! Vroeg begonnen is half
gewonnen! Wat? Reeks van 4 leuke spelmomenten op
zaterdagvoormiddag (reeks in april - reeks in juni) Waar?
zaaltje naast de Schelpe - Eernegemweg - Snellegem.
Voor wie? Voor leerlingen van het 1ste en het 2de leerjaar
– maximum 6 deelnemers per reeks. Interesse? Stuur een
mailtje naar sabine.mosar@gmail.com en je ontvangt een
mail met alle nodige inlichtingen (data, prijs, ...). à bientôt!

KINDEROPPASDIENST

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

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 21u30 op het nummer 050 81 64 75 of
maaike.dhaene@telenet.be.

YOGA
De gezinsbond Snellegem organiseert reeds meer dan 10
jaar yogalessen. Zowel leden als niet-leden zijn welkom op
maandagavond van 20u15 tot 21u15, op woensdagavond
van 20u tot 21u en op vrijdagavond van 17u30 tot 18u30.
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.

VARSENARE
TAI CHI CHUAN
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
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 11u30 in het sportcentrum te Varsenare.
Je kunt op elk moment instappen. Info en inschrijven:
brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of 050 31 47 34.

CUPCAKES MAKEN
dinsdag 11 april • 14u - 16u30

Zin om cupcakes te maken en leuk te versieren? Kom dan
zeker op dinsdag 11 april naar het SPC Hof Ter Straeten in
Varsenare. Het wordt een leuke namiddag! Breng een kom
+ klopper, spatel, keukenmes en deegrol mee en zorg voor
kledij die mag vuil worden! Wil voor kinderen jonger dan
7 jaar één van de ouders of grootouders mee begeleiden
a.u.b.? Meer info volgt via mailing of Facebook of kan je
opvragen op jdedaniloff@hotmail.com. Inschrijven voor 3
april is noodzakelijk want groep is beperkt. Bij inschrijven
naam en leeftijd kinderen vermelden+ lidnr. Gezinsbond.

PAASEIEREN ZOEKEN IN BEISBROEK
VOOR HET GEZIN
zaterdag 15 april • 10u

Een zoek-en-doe wandeling voor het ganse gezin in
Beisbroek met paaseieren als beloning. En misschien kom
je wel de Paashaas tegen! Start van de zoektocht tussen
10u en 10u30 aan de Parking Beisbroek ingang Diksmuidse
Heirweg. Inschrijven op paaseierengzbvarsenare@gmail.
com of 050 38 43 24 voor 8 april. Duidelijk volledige naam
en leeftijd kinderen vermelden+ lidnummer Gezinsbond.
De inschrijving is pas definitief na overschrijving van juiste
bedrag op BE46 7381 2906 9636 van Gezinsbond Varsenare.
Leden Gezinsbond betalen €3 per kind met max. €8 per
gezin. Niet-leden betalen €5 per kind.

START TO RUN
dinsdag 18 april tot dinsdag 20 juni • 19u30

Zin om te sporten? Vlieg uit de startblokken met Start to
run! Start dinsdag 18 april om 19u30 om 10 weken onder
deskundige begeleiding te lopen. Beginners: 0-5 km lopen,
gevorderden: leer 1u lopen. Startplaats: Volkssterrenwacht
Sint-Andries telkens op dinsdag t.e.m. 20 juni. Info en
inschrijven op voorhand: lopen.gezinsbondvarsenare@
gmail.com of tel. 0495 20 84 44. Kostprijs: lid Gezinsbond
€20 (verzekering + lessen) – vanaf 2 pers. in hetzelfde gezin
€10 korting op totale prijs. Niet-leden: €30. Storten op rek.
Gezinsbond Varsenare BE46 7381 2906 9636.

REPAIR CAFÉ
zaterdag 29 april • 14u tot 17u

Wat doe je met een cd-speler die niet meer open wil? Met
een broodrooster die niet meer doet wat hij moet? Met
een trui waar gaatjes in zitten? Of een halsketting met
een probleem? Wat met die messen die dringend moeten
geslepen worden? Of die fiets waarvan het spatbord los
zit… Weggooien? Mooi niet!!! Repareer het in het Repair
Café op zaterdag 29 april van 14u tot 17u in het Parochiaal
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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.

Goede raad
en advies
op maat van
jouw gezin

NMBS PASSEN, LIJNKAART DE LIJN, BIOSCOOPCHEQUES,
GSM- EN KORTINGSKAARTEN

dankzij je
lidmaatschap van
de Gezinsbond

Lidnummer: 123-456-789
Familie G. Bond
1113-6745-73
geldig vanaf uitreiking tot 31.12.2016

LIDKAART 2016

VERKOOPSPUNT

265001110007735

Iedereen zit wel eens met vragen of twijfels, op zo’n moment is de Gezinsbond er voor jou.
Zo hebben we publicaties op maat van je gezin, geven we interessante vormingen en bieden

we een
antwoord op sociaal-juridische vragen
centrum
Westernieuwweg
5A,en consumentenklachten.
8490 Varsenare. Toegang
Daarnaast geniet je als lid van volgende voordelen:
gratis. Organisatie:
KWB
Varsenare samen met Beweging.
• Kortingen bij meer dan
2500 partners
• Een betaalbare kinderoppas met een goede verzekering.
net, Gezinsbond,
Femma,
Okra,… Info: Jef Van Torre • Leuke activiteiten in
je buurt.
• Een krachtige stem die opkomt voor alle gezinnen.
050 38 65
65- jef.vantorre@skynet.be

Surf naar gezinsbond.be en word nu lid.

GARAGEVERKOOP

groeit met je mee

zaterdag 6 mei • 10u- 17 u

Woon je in Varsenare? Hou je een grote lenteschoonmaak,
ben je van plan om te verhuizen, liggen berging en tuinhuis
overvol? Kijk wat er weg mag en neem deel aan de eerste
garageverkoop van Gezinsbond Varsenare op zaterdag
6 mei 2017! De verkoop in je eigen garage, carport of
voortuin start om 10u tot 17u. Verkopers wenden zich
tot lara.hugaert@skynet.be voor het bekomen van
een verkopersfiche en bijhorend reglement. Uiterlijke
inschrijvingsdatum is 30 april 2017. Deelnemen kost €5 voor
leden Gezinsbond, niet-leden betalen €10. De inschrijving
is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op
rekeningnummer BE46 7381 2906 9636. De volledige lijst
met verkoopadressen is gratis en kan enkel op vrijdagavond
5 mei afgehaald worden tussen 18u en 19u in Hagebos 4
of op de dag zelf op volgende adres: Popstaelstraat 10. Je
kan de lijst ook via mail aanvragen vanaf vrijdag 5 mei op
lara.hugaert@skynet.be.

Christiane Van den Eynde, Hagebos 4, Varsenare is de
verantwoordelijke voor het verkooppunt van de NMBSpassen, 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.

NIEUWE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE
KINDEROPPASDIENST!
Vanaf 1 januari 2017 is Tinneke De Leu, Popstaelstraat 10,
Varsenare de NIEUWE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE
KINDEROPPASDIENST! Alle aanvragen voor kinderoppas
voor de afdeling Varsenare gebeuren met het online
programma: www.kinderoppasdienst.be, gemakkelijk
en zelf te besturen! Benieuwd? Ga eens kijken!!! Nieuwe
gezinnen die een kinderoppas wensen maken eerst een
afspraak met Tinneke op tinekedeleu@hotmail.com of
0471/366049. Zij geeft u de nodige uitleg en ze activeert
uw toegang zodat u de website kan gebruiken. Vraag altijd
tijdig je babysit aan, liefst vier dagen vooraf! Zin om ook
kinderoppas te zijn? Nieuwe kandidaat oppassers maken
ook eerst een afspraak met Tinneke. We danken van harte
Kristin Dekeyser, onze vorige coördinator, die ruim 2 jaar
de kinderoppasdienst voor onze afdeling verzorgde.

ZEDELGEM

BEZOEK AAN ZWIN MET GIDS

PAASEIERENRAAP

zondag 7 mei • 14u30-16u30

zaterdag 15 april • 10u

Met een gids gaan we op verkenning in het vernieuwde Zwin,
één van de bekendste natuurgebieden van Vlaanderen. Dit
getijdenlandschap (regelmatige overstromingen) is een
favoriete bestemming bij heel wat vogels. Zet je schrap
voor een boeiende vlucht over de Zwinvlakte door het
belevenisparcours in het park en in de doe-tentoonstelling.
Het wordt een ontdekkingsreis vol verrassingen! Inschrijven
vóór 14 april bij Dirk Rommel op dirk.rommel@telenet.be
of tel. 050 38 65 59 (aantal deelnemers vermelden) en door
storten van €15 (inkom + gids) per persoon op BE46 7381
2906 9636. Gezin lid Gezinsbond(ouders + minderjarige
kinderen, lidnr. vermelden) betaalt max. €55. Kinderen -6
jaar gratis. Parking ter plaatse: €5/ auto (samen rijden is
voordeliger). Afspraak om 14u15 aan ingang Zwin: Graaf
Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke. Voor een wandeling
in de Zwinvlakte laarzen of waterdichte schoenen
meebrengen. Het toegangsticket blijft de hele dag geldig.

Kom samen met het ganse gezin paaseieren rapen
op Paaszaterdag 15 april. We verzamelen aan de Vrije
Basisschool Zedelgem De Leeuw (kant Spes Nostra).
Inschrijven vooraf is verplicht en kan tot 8 april. Meer info:
gezinsbond.zedelgem@gmail.com of 0474/104.315.

NAAICAFÉ
donderdag 4 mei • 19u

Gezellig samen naaien onder professionele begeleiding.
Naaien volgens je eigen patroon of herstellen van kleding,
nieuwe dingen bedenken, maken van accessoires voor
in huis... Reserveren is enkel noodzakelijk als je een naaimachine wenst te gebruiken. Er zijn ook 2 overlockmachines
vrij te gebruiken. Volgende data: 04/05, 01/06 en 29/06.
Activiteit in samenwerking met Oranje en LDC De
Braambeier. Meer info: gezinsbond.zedelgem@gmail.com.
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EXPO HALLO BABY
van 29 april tot en met 11 juni '17

in BRUGGE

De Gezinsbond verzamelt al sinds 1 oktober 2015, in
samenwerking met verschillende partners, allerhande
geboorterituelen. In het kader van het project HALLO BABY,
gingen we op stap doorheen Vlaanderen en Brussel. We trokken
naar verschillende huiskamers voor het afnemen van interviews
en organiseerden gesprekstafels, waarbij deelnemers hun
geboorterituelen met elkaar deelden… want wij zijn nieuwsgierig
naar veranderende tradities die leven in ons land!
Op die manier verzamelden we een collectie publieke of
persoonlijke, soms verborgen gebruiken, geïnspireerd door
wetenschap, geloof en bijgeloof. Helemaal uit het leven gegrepen!
In Brugge en omstreken, maakten we kennis met Georgette en
haar handgemaakte en veel gedragen doopkleedje. Damodar
vertelt ons hoe hij in België zijn nieuwe naam kreeg, Jyoti toont
hoe de rijstceremonie van haar dochter verliep. Collins laat ons
proeven van 'Uda' de typsiche peper die verwerkt wordt in het
gerecht dat vrouwen helpt om te herstellen na hun bevalling.
Onder het motto 'Baat het niet, het schaadt ook niet, vertelt de
hoogzwangere Tatzari ons tenslotte over de oorbellen uit amber
die ze draagt om haar kind te beschermen.
Maak kennis met het verhaal achter deze en vele andere
geboorterituelen tijdens de expo in Brugge!
Alleen of in groep Gratis expo van 29 april tot en met 11 juni.
Dagelijks van 10u tot 17u in de H.-Magdalenakerk in de
Schaarstraat (Astridpark) te Brugge.
Boeiend activiteiten in het kader van de expo
Gesprekstafel over geboorterituelen
Op maandagavond 15 mei deel je zelf je ervaringen en
gewoontes rond geboorte, naamgeving, doop... met een diverse
groep mensen. Tijdens een fijn en gezellig gesprek, met een

geboortekoffer als inspirerende rode
draad. Je krijgt er een rondleiding
langs de tentoonstelling bovenop. Zin
om deel te nemen? Pak een stoel en
zet je er bij!
19.30u tot 22.00u – Gratis inkom inschrijven op www.vormingplus.be/
brugge
Thema-avond rond verlies
Op maandagavond 22 mei spreekt
Manu Keirse, Gezinspolitiek Secretaris
van Gezinsbond en professoremeritus gespecialiseerd in rouw en
verlies, over 'afscheid nemen van een
baby'. Daarnaast brengt 'Met lege
handen vzw' een getuigenis en geeft
een intercultureel bemiddelaar van
'Foyer vzw' een cultureel diverse toets aan de avond.
19.00u tot 22.00u – 3 euro - leden krijgen 1 euro korting ter plaatse
met lidkaart. Inschrijven via www.vormingplus.be/brugge
Geboorterituelen-stoelendans
woensdagavond 24 mei organiseren we een spreekwoordelijke
'stoelendans', waarbij - uit soms onverwachte hoek verschillende getuigenissen rond geboorte aan bod komen.
19.00u tot 21.00u – Gratis inkom – inschrijven is niet nodig, maar
wel handig via scw@gezinsbond.be
www.hallobaby.be voor het volledige programma en het
registreren van geboorterituelen.
E Sarah.kaerts@gezinsbond.be of T 02 507 8947
HALLO BABY is een project van de Gezinsbond in nauwe
samenwerking met LECA, FMDO, Stad Brugge (Musea Brugge,
Diversiteitsdienst en Erfgoedcel), Vormingplus regio Brugge, YOT,
Erfgoedcel Brussel, FARO, KADOC-KU Leuven, De Centrale, IVCA en
Wereldvrouwen. Met de steun van de Vlaamse Overheid.

WERELDFESTIVAL IZEGEM
van 29-6-2017 tot 4-7-2017

 egin juli 2017 zal de Izegemse regio opnieuw bruisen
B
van culturele activiteiten.
Niet minder dan 200 buitenlandse artiesten zullen
ons verwennen en ons het beste bieden uit hun
volkscultuur op het 25e “Wereldfestival Izegem”.
Muziek en dans, uit alle continenten en van
wereldklasse, zullen het festivalpodium beheersen.
Naast het gewaarborgd spetterend spektakel biedt
het Wereldfestival de ideale gelegenheid om vreemde
culturen en tradities te ontdekken en te waarderen.
Ledenvoordeel
Als lid van de Gezinsbond krijg je 1 euro spaarkorting
op de gewone voorstellingen en 2 euro spaarkorting
op de namiddagvoorstellingen op 30/06, 02/07 en
04/07/2017 telkens om 15u. De korting wordt ter
plaatse aan de Gezinsbondstand toegevoegd in de
online portemonnee.
Tickets bestellen
Bestellen kan via www.wereldfestivalizegem.be,
tickets kunnen ook aan de kassa aangekocht worden.
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OP ZOEK NAAR EEN TOFFE UITSTAP
MET HET GANSE GEZIN?
Gezinsbond West-Vlaanderen en S&R Olympia
Brugge verwelkomen jullie graag op een

SPETTEREND ZWEMFEEST
op 22 en 23 April 2017

WANNEER? Zaterdag en Zondag 22 en 23 april
WAAR? S&R Olypmia, Doornstraat 110, 8200 Brugge
WAT? Een gans weekend boordevol zwemplezier in
het subtropisch zwemparadijs, sportieve activiteiten,
wellness,… voor elk wat wils.
Leden van de Gezinsbond kunnen in dat weekend
deelnemen aan heel wat extra activiteiten en krijgen
daarbovenop een mooie korting op de inkomprijs.
Familiepas = twee gratis beurten
Dag ticket = dubbele gezinsbondkorting (= 20%)
EEN GREEP UIT DE ACTIVITEITEN:
Zaterdag van 10u tot 11u: Aquagym
Zaterdag en Zondag:
Voormiddag: watergewenning parcours
Namiddag: waterspeelparcours en sportparcours met
wedstrijd "De sportiefste familie"
Doorlopend: leuke tekenwedstrijd met keitoffe prijzen.

PRAKTISCH WEETJE
OVER INNING ONDERHOUDSGELDEN

Er geldt 1 regel qua onderhoudsgelden: Bij de
inning van onderhoudsgelden (via loonbeslag,
beslag op roerend/onroerend goed, ed.) kan de
gerechtsdeurwaarder op ALLES beslag leggen.
Immers, de wettelijke regels qua ‘beslagbaar
minimum’ zijn NIET van toepassing. Dit is moeilijker
wanneer de schuldenaar zelfstandig is (en via
rechtspersonen zijn vermogen verdeeld heeft) en
wanneer de schuldenaar steevast van werk verandert.
Het is spijtig dat deze “eenvoudige” en goedkope
methode wordt doodgezwegen.
HEEFT U EEN VRAAG
over (echt)scheiding, jongeren, contracten, erfenis,
burenruzie, rechten en plichten als gehuwde/
samenwonende, ed.?
Dan kunt u elke tweede dinsdag van de maand
terecht bij advocaat Mieke Listhaeghe voor een
richtinggevend advies in Rusthuis Van Zuylen,
Geralaan 50, 8310 Sint-Kruis, van 18 tot 20 uur.
Concreet gaan de zittingsdagen door op donderdag
13 april, donderdag 11 mei en donderdag 8 juni
2017 en zijn gratis voor de leden op vertoon van
uw lidkaart. De enige vakantiezitting gaat door op
donderdag 24 augustus 2017.
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ACTIVITEITENKALENDER

DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

09/09/2016 - 23/06/2017

Kinderdansen

Loppem

09/09/2016 - 23/06/2017

Jeugddansen

Loppem

10/09/2016 - 24/06/2017

Kleuterturnen (peuter en 1ste kleuter)

Loppem

10/09/2016 - 24/06/2017

Kleuterturnen (tweede en derde kleuter)

Loppem

01/11/2016 - 31/12/2017

Kortingskaarten

Loppem

01/01/2017 - 31/12/2017

Naar Plopsaland

Loppem

09/01/2017 - 26/06/2017

Tai Chi Chuan

Varsenare

10/01/2017 - 27/06/2017

Dru yoga op dinsdagvoormiddag

Varsenare

11/02/2017 - 06/05/2017

watergewenning voor kleuters

Brugge

01/04/2017 - 30/06/2017

Lessen Frans voor beginnertjes

Snellegem

02/04/2017

Zoo Antwerpen backstage! Kleutersafari!

Sint-Joris

02/04/2017

Quiz ‘Vier moet, Vijf mag’

Loppem

03/04/2017

Start to run

Loppem

03/04/2017

Goochelen

Brugge

08/04/2017

Kookworkshop voor mini-chefs

Oostkamp

11/04/2017

Cupcakes maken

Varsenare

12/04/2017

Kinderen en vogels snoepen

Sint-Michiels

15/04/2017

paaseierenraap

Brugge

15/04/2017

Paaseierenraap en ontbijt Groot Beernem

Sint-Joris

15/04/2017

PAASEIERENRAAP + ONTBIJT GROOT BEERNEM

Oedelem - Oostveld

15/04/2017

Paaseierenraap en ontbijt Groot Beernem

Beernem

15/04/2017

Ontbijt en Paaseierenraap Kasteel van Moerkerke

Moerkerke - Damme

15/04/2017

Paaseierenraap

Zedelgem

15/04/2017

Paaseieren zoeken in Beisbroek voor het gezin

Varsenare

16/04/2017

Paaseierenraap

Loppem

17/04/2017

PAASEIERENRAAP

Koolkerke

18/04/2017 - 20/06/2017

Start to run

Varsenare

18/04/2017

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

GOSA

18/04/2017

“Leven is het meervoud van lef” door Manu Adriaens.

Assebroek

18/04/2017 - 16/05/2017

Lach-yoga in de natuur

Sint-Michiels

20/04/2017 - 29/06/2017

Tai chi chuan

Assebroek

29/04/2017

Repair café

Varsenare

04/05/2017

Naaicafé

Zedelgem

06/05/2017

Garageverkoop

Varsenare

07/05/2017

Gezinsontbijt 7 mei 2017

Oedelem - Oostveld

07/05/2017

Speel- & sneukelwandeltocht

Sint-Andries

07/05/2017

Fietstocht langs de Kerkebeek

Sint-Michiels

07/05/2017

Bezoek aan Zwin met gids

Varsenare

07/05/2017

Hou alvast 7 mei vrij voor onze speelplein- en sneukeltocht

Sint-Andries

08/05/2017

Hooggevoeligheid bij kinderen: hoe herken je het en hoe kan je ermee omgaan?

Oostkamp

18/05/2017

Geleid bezoek aan het Zwin.

GOSA

19/05/2017

Rumdegustatie

Loppem

06/06/2017

Erfgoedwandeling in De Haan

GOSA

12/06/2017

Initiatie Kubb spel.

Assebroek

16/06/2017

Gin Tasting

Sint-Andries

16/06/2017

Japanse tuinen in Adegem

Sint-Michiels

02/07/2017

Smoefeltocht

Oostkamp

01/10/2017

Tweedehandsbeurs

Sijsele
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