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WIE IS WIE

3

GOSA

De Gezinsbond zet zich in voor alle gezinnen.
Dat is vrij recent nog gebleken in het debat rond
de berekening van de pensioenen waarbij de
Gezinsbond heeft aangetoond dat door de fiscale
wetgeving een hoger bruto pensioen niet altijd tot
een hoger nettobedrag leidt.
Om onze pensioenen ook in de toekomst betaalbaar
te houden, kondigde de regering verschillende
maatregelen aan. Zo zal iedereen langer moeten
werken, en kan iedereen ook zijn geslaagde studiejaren
laten ‘regulariseren’.
Iedereen die zijn studiejaren zo ‘afkoopt’, krijgt daarvoor
een hoger pensioen. In theorie althans. Want een
hoger bruto pensioen betekent door onze gebrekkige
fiscaliteit niet automatisch dat je ook netto meer
overhoudt op het einde van de maand.
Het afkopen van de studiejaren kan door een
eenmalige, fiscaal aftrekbare, bijdrage te betalen.
De studiedienst van de Gezinsbond werkte in april al
een ander voorstel uit. 'Met onze alternatieve formule
zouden het regulariseren van studiejaren, het langer
werken en de indexeringen effectief voor iedereen
lonen. Zowel bruto als netto.'
De tussenkomst van onder meer de Gezinsbond
heeft de discussie rond de fiscale wetgeving bij de
berekening van de pensioenen opnieuw geopend. De
aangekondigde maatregel rond het afkopen van de
studiejaren is ondertussen met 120 dagen uitgesteld.
Hierbij is het belang van een sterke vereniging die de
belangen van de gezinnen vooropstelt gebleken.
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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

WIE IS WIE BINNEN DE LOCALE AFDELING

H. d'Ydewallestraat 23
0477 46 52 37
kinderoppasbeernem@
hotmail.com
BRUGGE
Mieke Van Damme
Regine Wyseure
Nico Verbeke
Inge Rappe
8000
Nicolaus Muleriusstraat 10
Karel de Stoutelaan 84
Nicolaus Muleriusstraat 10
Lodewijck De Raetstraat 18
050 31 84 04
050 31 12 81
050 31 84 04
0497 23 40 01
voorzitter@gezinsbondbrugge.be wyseure_regine@hotmail.com info@gezinsbondbrugge.be
kod.brugge@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
8000
Zagersweg 67
Zagersweg 69
Zagersweg 69
Lodewijck De Raetstraat 18
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
8210
Buskinslaan 2
Eninkstraat 24
Vijvers 18
Buskinslaan 2
050 82 54 43
050 82 51 30
050 39 26 66
0493 58 98 99
edwlop@skynet.be
allemeersch.ann@skynet.be
MOERKERKE- André Verhelst
H. Van Dousselaere-Denaeghel H. Van Dousselaere-Denaeghe Martine Dewitte-Jacxsens
DAMME
Natiënlaan 14
Weststraat 41
Weststraat 41
Hoornstraat 48
8340
050 50 12 55
050 50 06 34
050 50 06 34
050 50 09 46
martine.jacxsens@gmail.com
OEDELEMChristine Tallir
Heidi De Muynck
Monica Verbiest
Ann Vandenbussche
OOSTVELD
Zandgrachtstraat 21
Tinhoutstraat 17
Den Akker 8
Beernemstraat 59a
8730
050 78 09 32
050 79 06 22
050 78 99 86
050 79 03 62 - 0495 82 43 62
christinetallir@hotmail.com
tantverbiest@skynet.be
ann@kantoorvandenbussche.be
OOSTKAMP
Bieke Verduyn
Cécile Van Deynse
Daniella Daniels
8020
Arteveldestraat 14
Walbrugstraat 1a
0476 61 01 62
050 82 55 80
gezinsbond.oostkamp@
cecile.vandeynse@telenet.be
kinderoppasdienstoostkamp
gmail.com
@gmail.com
SIJSELE
Rony Sarazijn
Regine Lameire
Magda Keirse
Hilde Lemahieu
8340
Burg. Capellelaan 20
Oedelemse steenweg 29
Noordermeers 14
Kan. Bittremieuxlaan 74
050 35 70 75
050 35 02 94
050 35 96 66
0472 775 626 • 050 37 43 56
regine.lameire@telenet.be
magda.keirse@hormail.com
hilde.lemahieu@gmail.com
SINT-ANDRIES Rik Vandewiele
Geert Boone
Claudine Guillini
Nancy Brandt
8200
Pastoriestraat 252
Doornstraat 64
Gistelse Steenweg 374
Zandstraat 133
0494 20 69 01
050 39 31 01
050 67 08 70
050 32 32 23
rik.vandewiele@scarlet.be
gboone@telenet.be
info@jandumarey.be
nancy.brandt@telenet.be
SINT-JORIS
Krista Verniest
Paul Bruggeman
Paul Bruggeman
Tamara Piers
8730
Oedelemsesteenweg 38
Galgeveld 39
Galgeveld 39
Galgeveld 43
0472 79 83 01
050 79 13 78
050 79 13 78
0477 31 51 62
gezinsbondsintjoris@hotmail.be
tamarapiers@hotmail.com
SINT-KRUIS Jana Borglevens
Linda Van Steenberghe
Catherine Herman
Vanessa Van de Putte
8310
Assebroeklaan 40
Schaakstraat 17
Babbaertstraat 7
Tramstraat 52
050 37 31 97
050 37 50 31
0496 29 19 31
voorzitter@
ledendienst@
secretariaat@
kinderoppasdienst@
gezinsbond-sintkruis.be
gezinsbond-sintkruis.be
gezinsbond-sintkruis.be
gezinsbond-sintkruis.be
SINTRita Decloedt
Roos Logghe
Daniella Daniels
MICHIELS
Veeweide 87
Ter Beke 10
De Meersen 2
8200
050 39 60 31
050 38 94 07
gezinsbondsintmichiels@
gezinsbondsintmichiels@
kod.sintmichiels@telenet.be
gmail.com
gmail.com
SNELLEGEM Sabine Mosar
Wilfried Aernoudt
Honoré Vandecasteele
Maaike D’haene
8490
J. Noterdaemestraat 30
Westmoere 57
Woudweg naar Zedelgem 14 Eernegemweg 20
050 81 48 65
0497 94 13 61
050 81 37 45
050 81 64 75
sabine.mosar@gmail.com
gezinsbondwilfried@gmail.com honore.vandecasteele1@
maaike.dhaene@telenet.be
telenet.be
VARSENARE Karl Vandermeersch
Joëlle De Daniloff
Mieke Roelens
Tinneke De Leu
8490
Reigerzele 22
Uytdreve 58
Hagebos 9
Popstaelstraat 10
050 39 35 10
0475 86 36 28
050 38 67 91
0471 36 60 49
jdedaniloff@hotmail.com
secretariaat.gb.varsenare@
tinekedeleu@hotmail.com
gmail.com
WAARDAMME Sofie verhelst
Martin Vlaeminck
Martin Vlaeminck
Saskia Van Laere
8020
Zuidstraat 4
Beekstraat 45
Beekstraat 45
Watersnipstraat 4
050 27 92 53
0486 71 31 53
0486 71 31 53
0472 55 38 40
gezinsbondwaardamme@
gezinsbondwaardamme@
gezinsbondwaardamme@
gezinsbondwaardamme@
gmail.com
gmail.com
gmail.com
gmail.com
ZEDELGEM
Ronny Meulemeester
Karien Desloovere
Hilde Declerck
Ann-Sofie Denoo
8210
Brugsestraat 178
Fazantenlaan 40
Berkenhagestraat 66
Aimé Claeysstraat 28
050 20 87 77
050 20 84 60
050 24 03 97
0475 95 54 94
bbsit.zedelgem@gmail.com

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

Marleen Sierens
Eninkstraat 24
050 82 51 30

Frederic Tanghe
Karel de Stoutelaan 84
050 31 12 81
kortingskaartbrugge@gmail.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

Chris Caus
Van Praetstraat 5
050 50 11 55

Rita Lameire
Nieuwdorpstraat 34
050 50 04 84

Christine Tallir
Zandgrachtstraat 21
050 78 09 32
christinetallir@hotmail.com
Walter De Lameilleure
Everaertstraat 24
050 82 37 32
walter.de.l@telenet.be

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
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
Christine Deman

‘t Gazetje
Karel van Manderstraat 17a

Kranten & cadeaushop
Harlekijn
Hoornstraat 1, Beernem
050 59 87 15
harlekijnbeernem@telenet.be
’t Gazetje
Karel van Manderstraat 17a
050 35 11 81
fabienne.decloedt@telenet.be
Rita Decloedt
Veeweide 87
050 39 60 31
gezinsbondsintmichiels@
gmail.com
Christiane Van den Eynde
Hagebos 4
050 38 43 24
kortingskaarten.gezinsbond@
gmail.com
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
Eye-C
Snellegemstraat 14
050 79 05 50

Vijverstraat 11
050 78 16 58
Catherine Herman
Babbaertstraat 7
050 37 50 31
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
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GOSA

GROOTOUDERS EN SENIORENACTIE
Bezoek opleidingscentrum blinde geleide honden en lunch in
hotelschool Ter Duinen in Koksijde.
dinsdag 17 oktober

8u

Dinsdag 17 oktober 2017 om 8 uur vertrek aan de parkeerplaats van Steenbrugge. We maken de verplaatsing met de
bus. Om 9 uur worden we ontvangen met koffie in het opleidingscentrum voor blinde geleide honden. We brengen
een bezoek aan de kennel en wonen een demonstratie bij. Omstreeks 11 uur worden we verwacht in hotelschool 'Ter
Duinen'. We krijgen een voorstelling van de school en brengen een bezoek aan de keuken met receptie. Vervolgens
genieten we van een 4 - gangen menu met bijpassende wijnen, water en koffie. De plaatsen zijn beperkt, dus vroeg
inschrijven is de boodschap. Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op gosagewestbrugge@scarlet.be of
telefoon 050 35 75 75 en door storten van €80 per persoon op BE 22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest Brugge voor
7 oktober 2017.

Dagarrangement Ieper met bus
donderdag 21 september

The Sound of Life
8u45

Donderdag 21 september 2017 om 8.45u vertrek aan de
parkeerplaats van Steenbrugge. Programma: koffie in het
museumcafé, bezoek Merghelynckmuseum met gids, lunch
in restaurant 't Ganzeke, sneukelroute met gids, bezoek
brouwerij de Kazematten, avondmaal in 'Au Miroir', bijwonen
'Last Post'. Het Merghelynckmuseum is terug te bezoeken
na een jarenlange grondige restauratie. Dit herenhuis is
een perfecte reconstructie van het gebouw uit 1774. In
prachtig aangeklede salons en boudoirs zie je originele
Franse stijlmeubelen, schilderijen en zilverwerk, gered uit
de branden van de Eerste Wereldoorlog. Er is ook een unieke
collectie Chinees en Japans porselein. De gids vertelt hier
op een schitterende en ludieke manier over het wel en wee
van de familie Merghelynck. Het buitenbeentje onder onze
musea! Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op
gosagewestbrugge@scarlet.be of telefoon 050 35 75 75 en
door storten van €65 per persoon op BE 22 0015 1427 1747
van GOSA Gewest Brugge voor 7 september 2017.

Noteer nu reeds in uw agenda
Woensdag 8 november:
Bezoek aan Vlaams Parlement.

 proep:
O
Wat zijn de muzikale mijlpalen van
jouw leven?
Welke liedjes kleurden jouw levenspad? Vertel
het ons en wij maken met al die verhalen er een
ongelooflijke Grootoudersontmoeting 2017 van.
We willen weten welke platen heerlijke krassen
maakten in jouw leven. Diepe groeven die je wil
delen met anderen. Muzikale mijlpalen waar de
levensvreugde van afspat of momenten waarop
muziek zachte balsem was. Aarzel niet om het
formulier in te vullen en maak kans op één van
de drie cd-boxen van De Pré Historie.
Bij welk liedje droomde je weg toen je voor het
eerst verliefd werd? Wat kon je niet meer horen
toen het uit was? Wat was jouw wiegelied? Op
welke sound overleefde je de puberjaren? Welke
muziek greep je bij de keel op een bijzondere
begrafenis? Wat was de openingsdans van jullie
trouwfeest? Welk lied kan jouw levensmotto zijn?
Welke plaat doet je aan je grootouders denken?
Te vinden op
www.gezinsbond.be/thesoundoflife
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
ASSEBROEK

Ter plaatse te betalen. Inschrijven voor 25 september bij
Marjan Wensch marjan.wensch@gmail.com.

ONTSPANNINGSYOGA

WORKSHOP BREIEN

donderdag 7 september tot
donderdag 21 december

woensdag 11 oktober • 19u

Op donderdag 7 september 2017 om 18.30 u start een
nieuwe reeks yogalessen voor beginners. Er worden
5 beginnerslessen gegeven. Deze gaan door op 7, 14, 21,
28 september en 5 oktober. Het is de bedoeling dat de
5 lessen kunnen gevolgd worden. De lessen beginnen
stipt om 18.30 uur en eindigen om 19.45 uur. De lessen
gaan door in het P.C. Sparrenhof (zij- ingang), Dries
te Assebroek. Er is een ruime parking op het domein
Daverlo. Voor de gevorderden start eveneens een nieuwe
reeks vanaf 7 september om 20 uur. Voor alle inlichtingen
en inschrijvingen kan je terecht bij Verhaeghe Karin
050 37 46 17 of martin.billiet@telenet.be.

TAI CHI CHUAN
donderdag 14 september tot
donderdag 21 december

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

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 14 september 2017 vanaf 19 uur.
Belangstelling? Info bij Georges Verlinde 050 35 75 75 of
georges.verlinde@scarlet.be.

BRUGGE VOOR KINDEREN
zondag 1 oktober • 14u30

Zondag 1 oktober 14.30u aan metalen bloemtuil
rechtover Dijver 7 Brugge. Een geleide wandeling
doorheen de stad voor jonge kinderen en hun ouders.
Vroeger was het een plek vol burchten, ridders en
jonkvrouwen. Tijdens deze wandeling verkennen we
op een kindvriendelijke en interactieve manier Brugge
en zijn verleden. We wandelen onder begeleiding van
Giel Carette langs het klassieke parcours en ontdekken
de stad via leuke opdrachten, verrassende weetjes en
boeiende verhalen. Kostprijs €2,00/kind, ouders gratis.

Woensdag 11 oktober 19u Miete Confiete Wantestraat
122 Assebroek. Hou die oren warm! Brei je eigen
kindermuts! Voor je eigen spruit of gewoon om cadeau
te doen. Leer het in deze workshop. Enige voorkennis
vereist (rechts en averechts kunnen breien)! Breng zelf
een breinaald 4 en 5 mee.Naast een ongetwijfeld leuke
& gezellige avond, krijg je ook de werkbeschrijving mee
naar huis. Deze workshop gaat door in het Atelier Miete
Confiete, Wantestraat 122 te 8310 Assebroek. Kostprijs
€20,00 wol inbegrepen.Inschrijven voor 3 oktober bij
Henriette Vantorre 050 36 23 46 of jet.vantorre@gmail.
com en door overschrijven van €20,00 op rekening
BE51 7380 0607 6262 van Gezinsbond Assebroek.

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 Martine Cloet, Sint-Katarinastraat
34, Assebroek. Indien men een kinderoppas wenst met
verzekering inbegrepen gelieve bij voorkeur te mailen
naar cloet.martine@telenet.be Indien men niet over
internet beschikt kan men bellen tussen 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
TWEEDEHANDSBEURS
KINDERARTIKELEN
zondag 22 oktober • 10u - 12u

Zie artikel TWEEDEHANDSBEURZEN, pagina 13.
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FIETSHAPPENING MET BARBECUE

LEUKE IDEETJES

We willen het volledige gezin op de fiets, daarom de
keuze uit afstand 25 km, afstand 40 km en afstand
55 km. Het tempo wordt aangepast aan de leeftijd van
de deelnemers. Hier en daar een tussenstop. Verzamelen
aan het parochiaal centrum en daarna barbecue.
Deelnameprijs: €12,00 / persoon, Jongeren -12 jaar:
€10,00 / persoon. Niet-leden betalen €16,00 / persoon,
Jongeren -12 jaar: €12,00 / persoon. Kleuters op een zitje:
gratis. Gelieve het bedrag te storten op rekeningnummer:
BE85 7381 1903 6806 met de vermelding: familienaam +
? x 12/16 euro + ? x 10/12 euro. Inschrijven kan bij Peter
Puype,A. Scheuremanspark 2 of Piet Tanghe, Henri
Blommelaan 17. Ook verder inhoudelijk behouden we
dezelfde formule: 3 verschillende afstanden maar deze
maal benadrukken dat de starturen verschillend zullen
zijn. Dus niet allemaal tegelijkertijd verzamelen maar
langste afstand om 13.30u, middenlang om 13.50u en
korte afstand tegen 14.15u.

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

NIEUWE VERANTWOORDELIJKE
KORTINGSKAARTEN
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.

WATERGEWENNING VOOR KLEUTERS
zaterdag 9 september tot 9 december 2017

We werken verder zoals de vorige reeks met alle
kinderen van dezelfde leeftijd in 1 groep (9u-9u30
= 5 & 6 jarigen, 9u30-10u = 3 & 4 jarigen). De lessen
van 9u tot 9u30 is voorbehouden voor de oudsten,
van 9u30 tot 10u is voorbehouden voor de jongsten.
Plaats: Interbad, St-Kruis. Inschrijvingen enkel via
www.gezinsbondgewestbrugge.be/watergewenning.
Prijs: €30 per reeks, verzekering inbegrepen. Inschrijven
en betalen ten laatste op 5 september 2017 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.

TWEEDEHANDSBEURS
Zondag 1 oktober 2017 • 9u – 12u

Zie artikel TWEEDEHANDSBEURZEN, pagina 13.

LOPPEM
NAAR PLOPSALAND 2017
zondag 1 januari 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.

zondag 2 juli • 13u30

KINDER- EN JONGERENDANS
vrijdag 15 september tot vrijdag 22 juni • 18u

Kinder- en Jongerendansen vanaf vrijdag 15 september
2017 kinderdans: 18u – 19u (1e t/m 3e leerjaar,
afzonderlijke inhoud volgens leeftijd) Prijs: leden: reeks
1 (sept-dec): €35,00 - reeks 2 (jan-jun): €50,00 jaar (septjun): €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 of 2018 Gezinsbond).
Algemene info cursussen:
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 02 42 36.

JEUGDDANSEN
vrijdag 15 september tot vrijdag 22 juni • 19u

Jeugddansen vanaf vrijdag 15 september 2017
kinderdans: 19u– 20u (vanaf 4de leerjaar) Prijs: leden:
reeks 1 (sept-dec): €35,00 - reeks 2 (jan-jun): €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 of 2018 Gezinsbond).
Algemene info cursussen:
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 024236.

KLEUTERTURNEN
(PEUTER EN 1STE KLEUTER)
zaterdag 16 september tot zaterdag 23 juni • 10u

Kleuterturnen vanaf zaterdag 16 september 2017
kinderdans: 10u – 11u (peuter en eerste kleuter) Prijs:
leden: reeks 1 (sept-dec): €35,00 - reeks 2 (jan-jun): €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 of 2018 Gezinsbond).
Algemene info cursussen:
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 024236.
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KLEUTERTURNEN
(TWEEDE EN DERDE KLEUTER)
zaterdag 16 september tot zaterdag 23 juni • 11u

Kleuterturnen vanaf zaterdag 16 september 2017
kinderdans: 11u – 12u (tweede en derde kleuter) Prijs:
leden: reeks 1 (sept-dec): €35,00 - reeks 2 (jan-jun): €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 of 2018 Gezinsbond).
Algemene info cursussen:
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 02 42 36.

Benieuwd
waar je
huis energie
verliest?

TWEEDEHANDSBEURS
KAPSTOKVERKOOP EN TAFELVERKOOP
zaterdag 7 oktober • 13u30

Zie artikel: TWEEDEHANDSBEURZEN, pagina 13.

TE ONTHOUDEN DATA
GEZINSQUIZ
Zondag 22 oktober 2017

Bel naar 02 507 88 60 of mail
naar energie@gezinsbond.be
voor gratis en onafhankelijk advies om je
woning energiezuiniger te maken en je kosten
te verlagen. Met een paar handige tips van onze
specialisten zit je gezin zit er weer warmpjes bij.
Want met de Gezinsbond heb je recht op meer.

Zie website: afdeling Loppem of Gewest Brugge.

OEDELEM - OOSTVELD

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

WELKOM AAN 4 NIEUWE
BESTUURSLEDEN!
Ons bestuur werd onlangs versterkt met vier nieuwe
bestuursleden. Ilse Bisschop, Herman Vanhaelemeesch,
Evi Verhaeghe en Daniel Vermeire van harte welkom in
ons bestuur.

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. Je dient
enkel een geboortekaartje mee te brengen als bewijs.
Voor onze afdeling kan je na telefonische afspraak
terecht bij: Bisschop Ilse, Bruggestraat 124, 8730
Oedelem, 0474 84 16 89; Verhaeghe Evi, Bruinbergstraat
12, 8730 Oedelem (Oostveld), 0475 92 13 59.
Vanuit de Gezinsbond krijg je ook gratis de 'Brieven
aan Jonge Ouders' opgestuurd. Tenminste als we
over jouw adresgegevens beschikken. Of het nu je
eerste kindje is 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 ook recht op een gratis
kennismakingslidmaatschap. Stuur je gegevens door via
onderstaande website: https://gezinsbond.be/Paginas/
Geboorte-melden.aspx.

MAANDELIJKSE NIEUWBRIEF

Facebook
Maandelijks versturen we onze 'Nieuwsbrief' met de
komende activiteiten. Krijg je deze brief niet in je mailbox
dan bezitten we je mailadres nog niet.
Wenst U deze brief of bent U 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, gewestactiviteiten, foto's
van voorbije activiteiten, enz..... We zouden het heel fijn
vinden als u onze 'vind ik leuk' knop zou aanklikken.

KINDEROPASDIENST ONLINE
GEZINSBOND OEDELEM OOSTVELD
Ondertussen is de Gezinsbond ook gestart met een online
toepassing die ouders en oppassers toelaat rechtstreeks
met elkaar in contact te komen. Zo is het vinden van
een oppas sneller en makkelijker. 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. Registreer je
als gezin / 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
gsm: 0495 82 43 62, 050 79 03 62,
email: ann@kantoorvandenbussche.be.
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OOSTKAMP
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 tot 26 juni.
Bijdrage €5 p.p. voor leden. Kinderen >12j: €3. Kinderen
< 12j: gratis. Gezinsbijdrage(ouders met inwonende
kinderen): €15.

ORGELCONCERT IN DE ST.-PIETERSKERK
OOSTKAMP
donderdag 31 augustus • 20u30

BIJBLIJVEN!

Op de hoogte blijven. Activiteiten worden vaak een
lange periode vooraf vermeld in de Bondsklapper. Niet
iedereen noteert meteen die data en mist daardoor
soms een of andere activiteit. Als we over je mailadres
mogen beschikken kunnen we een herinnering
sturen enkele dagen voor de activiteit. Je kunt je
mailadres bezorgen aan onze ledenverantwoordelijke:
regine.lameire@telenet.be of op mijn.gezinsbond.be,
waar je ook je mailadres steeds kunt aanpassen.

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.

Elke donderdag in augustus gaat een orgelconcert door
om 20.30 u. in de St.-Pieterskerk van Oostkamp. Het
concert van donderdag 31 augustus is gratis voor de
leden van de Gezinsbond op vertoon van hun lidkaart.

SINT-ANDRIES

LIJSTENVERKOOP VOOR DE HERFSTEDITIE TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 7 oktober • 13u16

zaterdag 9 september • 9u / 15 oktober

Zie artikel: TWEEDEHANDSBEURZEN, pagina 13.

SINT-JORIS

GEBOORTEGESCHENKJE

AANBOD ACTIVITEITEN 2017

Ter gelegenheid van een geboorte kunnen jonge ouders,
die reeds lid zijn van de Gezinsbond een kleine attentie
krijgen. Dat geschenkje moet wel zelf aangevraagd
worden.
Stuur een mailtje naar marleen.deschaght@skynet.be
en het geschenkje wordt je bezorgd. Een telefoontje of
berichtje mag ook: 0479 30 93 91.

DRINGEND GEZOCHT:
OPPASCOÖRDINATOR
Dringend gezocht: oppascoördinator gezinsbond
Oostkamp. Jij kunt overweg met je computer en met een
beetje van je vrije tijd kun je tientallen jonge gezinnen
gelukkig maken.
Info bij cecile.vandeynse@telenet.be of 050 82 55 80.

SIJSELE
TWEEDEHANDSBEURS

TWEEDEHANDSBEURS
Zie artikel: TWEEDEHANDSBEURZEN, pagina 13.

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.

zondag 1 oktober • 8u30

SINT-KRUIS

NIET VERGETEN

FIETSEN VAN SPEELPLEIN NAAR
SPEELPLEIN

Zie artikel: TWEEDEHANDSBEURZEN, pagina 13.
Data om te noteren zijn alvast 12 november 2017 voor
een gezellig samenzijn met ontbijt en zang. Verder
kunnen de kleinsten op 26 november 2017 genieten van
een tochtje met de Sint op zijn boot.

zondag 27 augustus • 14u - 17u

Op zondag 27 augustus fietsen we samen van speelplein
naar speelplein. We fietsen 6 km met 3 speelplein stops
waar we een kleine versnapering aanbieden. Eindigen
doen we met een aperitief.
Bondsklapper 158 • 7

GEWESTBESTUUR GEZINSBOND GAAT VOOR EEN PERIODE TOT 2022
De Gezinsbond kan rekenen op ongeveer 13.500 vrijwilligers. Onlangs kwamen alle enthousiaste vertegenwoordigers van
de Algemene Vergadering Gewest Brugge van de afdelingen Assebroek, Beernem, Brugge, Hertsberge, Koolkerke, Loppem,
Moerkerke-Damme, Oedelem-Oostveld, Oostkamp, Sijsele, Sint-Andries, Sint-Joris, Sint-Kruis, Sint-Michiels, Snellegem, Varsenare,
Waardamme en Zedelgem samen. De Algemene Vergadering van het Gewest Brugge stelde ook het Gewestbestuur samen met
voorzitter Ronny Meulemeester (Zedelgem), secretaris Eddy De Wispelaere (Loppem), penningmeester Carine Balbaert (Varsenare)
en de leden Karl Vandermeersch (Varsenare), Joelle de Daniloff (Varsenare), Nico Verbeke (Brugge) en Herwig De Coninck
(Assebroek). Halfweg december duidt de Algemene Vergadering in Brussel een nationale voorzitter aan. Vanuit het Gewest Brugge
werden Lieven Goethals (Loppem), Carine Balbaert (Varsenare), Eddy De Wispelaere (Loppem), Karl Vandermeersch (Varsenare) en
Herwig De Coninck (Assebroek) aangeduid om het Gewest Brugge te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering.

basisscholen
sint-lodewijks
college

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

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

basisscholensintlodewijkscollege.be

basisscholen
sint-lodewijks
college

Startplaats en eindpunt: Parking Geralaan naast WZC
Van Zuylen. Starten om 14 u en einde rond 17 u.
Deelname: €2,50 per volwassene Inschrijven kan
tot 21 augustus 2017 via e-mail: info@gezinsbond.
be. Inschrijving is pas definitief na overschrijving
van het bedrag op rekening van de Gezinsbond:
BE68 0012 4825 7634. De zon is alvast besteld.

MODETRENDS VAN ALLE TIJDEN,
DOOR YVETTE KEMEL
woensdag 6 september • 20u

Modetrends van alle tijden, door Yvette Kemel.
Woensdag 6 september 2017 om 20 uur in C.M. –gebouw
Moerkekse Steenweg 118, 8310 Sint-Kruis. Hoe waren
onze voorouders gekleed? En wat zat verborgen onder
de vele lagen stof of onder die hoepelrok! Wat vertellen
documenten over kledij in de Brugse regio! Wat is een
cote, een surcote, een samaar, een hoofdkleed, een ranse,
een verdugade, een torture enz. enz.. Op deze vragen en
nog veel meer zal Yvette Kemel ons een antwoord geven
Deze voordracht is het resultaat van jarenlang onderzoek
in de werkgroep huizengeschiedenis v.h. Levend Archief
en eigen onderzoek. Toen Yvette Kemel ongeveer 25 jaar
geleden startte met het maken van een eigen stamboom,
werd ze nieuwsgierig naar de levensomstandigheden
van haar voorouders en ging zich toeleggen op het
bestuderen van kledij, en materialen en de evolutie van
deze onderwerpen in de tijd.
Inkom €5,00 voor leden €7,50 voor niet-leden.
Graag inschrijven vóór 4 september 2017 op
info@gezinsbond-sintkruis.be en betalen op rekening:
BE68 0012 4825 7634.

ZWEMMEN 55+

NAJAAR TWEEDEHANDSBEURS
zondag 29 oktober • 9u - 12u

Zie artikel: TWEEDEHANDSBEURZEN, pagina 13.

NIEUWE E-MAILADRESSEN

Met de opstart van onze nieuwe website: gezinsbondsintkruis.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
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 Sint-Michiels.

donderdag 7 september tot
donderdag 14 december • 12u - 13u
DE NIEUWE REEKS GAAT DOOR VAN 7 SEPTEMBER
TOT 14 DECEMBER 2017 * 13 lessen en 1 gratis les voor
onvoorziene omstandigheden. * Tijd: van 12u tot 13 u
(niet in de schoolvakanties of feestdagen) * Prijs: €26,00
voor de leden van de Gezinsbond + 9 euro verzekering of
€33,00 voor de niet leden + 9 euro verzekering * Plaats:
Interbad, Veltemweg 35, 8310 Sint-Kruis-Brugge * Graag
inschrijven en betalen op rekening BE90 0014 3545 7732
van GSF St-Kruis, met mededeling: naam deelnemer en
lidnummer Gezinsbond (indien lid). De betaling geldt
als inschrijving. Max 45 deelnemers. Nog vragen? Neem
gerust contact op met: Elinck Joëlle, Tel: 050/ 35 73 56 of
mail naar joelle.elinck@gmail.com.

Gezinnen

worden er
beter van!
Wat vrije tijd
en van goede wil?
Word onze
nieuwe vrijwilliger!

Toon jij de weg aan onze jonge gezinnen?
Word vrijwilliger bij de Gezinsbond.
Wij zoeken een gids die onze jonge gezinnen meeneemt.

DEELNAME AAN SINT-KRUIS KERMIS
zondag 17 september • 13u - 18u

Op zondag 17 september neemt onze afdeling deel aan
het evenement Sint-Kruis Kermis van 13u tot 18u. Je zal
ons ergens terug vinden op het parcours in de Moerkerkse
Steenweg... Kom bij ons lang en toon je lidkaart dan...???
Meer info volgt nog...

www.watjijkan.be
watjijkan@gezinsbond.be
Tel. 02-507.89.11
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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 nog 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.

BABYGESCHENKJES

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Gezinnen-leden met een 2e of 3e baby, geboren in 2017,
kunnen een geschenkje afhalen bij Roos Logghe, Ter
Beke 10. Best even vooraf bellen op 050 38 94 07. Voor
een 1e baby, geboren in 2017, wordt u een omslag met
geschenk thuis bezorgd. De lidkaart is dan gratis voor het
lopende jaar.

HOU ALVAST DEZE DATA VRIJ!

- Zaterdag 11 november 2017 • 14-17u30
Leuke spellen (her)ontdekken in de aanloop van
Sinterklaas en Kerst. Toegang gratis. Er is koffie en taart
verkrijgbaar. Meer uitleg in de volgende Bondsklapper.
- Zaterdag 2 december 2017 • 10-12u
Op bezoek bij Pia Burrick, glaskunstenaar in haar
atelier. Vooraf inschrijven en €5 per persoon. Meer
uitleg in de volgende Bondsklapper.
- Zondag 17 december 2017 • 8.30-10u30
Kerstontbijt. Een ontbijt met alles er op en er aan,
of zoals een feestelijk ontbijt hoort te zijn. Vooraf
inschrijven en €8 per volwassene, €5 per kind van 3
tot 10 j. Kinderen jonger dan 3 mogen gratis mee.
Niet-leden betalen iets meer, nl. €12 per volwassene,
€7 per kind van 3 tot 10 j. Meer uitleg in de volgende
Bondsklapper.
- Suggesties voor een activiteit in 2018 zijn steeds
welkom. Laat het ons weten op
gezinsbondsintmichiels@gmail.com.

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 de modaliteiten en een afspraak op 050 39 60 31,
of stuur een mail naar kortingskaarten8200@gmail.com.
Let op bij het aanvragen van kaarten voor verlofdagen,

zowel van de dienst als van de Gezinsbond in Brussel.
Het duurt ongeveer 1 week voor de kaarten bij u thuis
aankomen.

OP ZOEK
Je hebt nood aan wat ontspanning of een zinvolle
activiteit maar je bent enige ouder. Dat mag geen
hindernis zijn voor je sociale contacten. Ons team zoekt
nog mensen (M/V) met jonge kinderen, die bereid zijn om
hun ideeën te delen in ons bestuur. Kinderen alleen thuis
laten is geen optie, daarom zorgen wij voor een oppas
gedurende de vergadering.
Interesse? Laat iets weten op onze mail of via telefoon.
Je bent meer dan welkom! gezinsbondsintmichiels@
gmail.com - 050 39 60 31 - 050 38 94 07

SNELLEGEM
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.

YOGA
De gezinsbond Snellegem organiseert reeds meer dan
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

NIEUW

Ontdek
goedgezind.be
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VARSENARE
TAI CHI CHUAN
maandag 24 april tot maandag 18 december

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. Nieuwe reeks start
in september. 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 25 april tot dinsdag 19 december

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. Nieuwe reeks start in september. Info en
inschrijven: brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of
050 31 47 34 of 0496 33 51 79

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 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
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.

ZEDELGEM
CREATIEVE LUNCHBOX
woensdag 6 september

Een kookles die je toont hoe je met enige planning
een gezond en lekker alternatief voor de dagelijkse
boterham in de brooddoos kan maken. Inschrijven op
voorhand is verplicht. Voor meer praktische info kun je
mailen naar annpattyndenoo@gmail.com of bellen naar
0474/104.315.

NAAICAFÉ
donderdag 7 september • 19u

Elke maand komen we samen met een gezellige bende
die graag nieuwe dingen creëert, kleding bedenkt
en accessoires voor in huis maakt. Gezellig samen
naaien, met professionele begeleiding. Naai volgens je
eigen patroon of herstel je kledij. Reserveren is enkel
noodzakelijk als je een naaimachine wil gebruiken. Er
zijn steeds twee overlockmachines vrij te gebruiken
Kostprijs voor 1 avond: €2,5 voor leden en niet-leden.
Activiteit gaat door in LDC De Braambeier en loopt in
samenwerking met Oranje en De Braambeier. Voor meer
info kun je mailen naar gezinsbond.zedelgem@gmail.
com of bellen naar 0474/104.315.

NAAIWORKSHOPS
donderdag 14 september • 19u

In september starten we opnieuw met workshops in ons
naaicafé. Thema in september: naaien van ondergoed
voor groot en klein. Daarna volgen nog de thema’s:
homeware (katoenen kamerjas en zachte pantoffels),
jongens- en mannenhemd (Kerstboomtip). Deze
workshops gaan door in LDC De Braambeier. Inschrijven
op voorhand is verplicht. Voor meer info kun je mailen
naar gezinsbond.zedelgem@gmail.com of bellen naar
0474/104.315.

KLEUTERTURNEN
zaterdag 23 september

Van zowel 9 tot 10 u als van 10 tot 11 u wordt turnen en
dansen aangeboden. Dit gaat door in de turnzaal van de
lagere school van Zedelgem De Leeuw. Voor meer info
kun je terecht bij Karien Desloovere op 050 20 84 60.
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LEDENVOORDELEN IN DE BUURT

EXPO LEONARDO DA VINCI –
THE INVENTIONS OF A GENIUS
Xpo Center Bruges (Site Oud Sint-Jan Brugge) brengt nog tot
31 oktober 2017 een unieke expo over de uitvindingen van
’s werelds gekendste genie, Leonardo da Vinci.
Expo Leonardo da Vinci – the inventions of a genius toont meer
dan 100 maquettes van da Vinci's uitvindingen en machines en
meer dan 100 documenten en schriftjes van da Vinci en enkele
tijdsgenoten. Verschillende machines staan op ware grootte en
interactief opgesteld. Via 3D filmpjes op verschillende schermen
worden de uitvindingen volledig gestript en uitgelegd. De
tentoonstelling bevat ook replica’s van da Vinci’s gekendste
schilderwerken, zoals de Mona Lisa en Het Laatste Avondmaal.
Leden van de Gezinsbond krijgen 3 euro spaarkorting op een
ticket aan de kassa (13,50 euro) of op een trioticket Xpo Picasso
+ Miró + da Vinci (17 euro); niet geldig op het reductietarief
nocturnes of op online tickets.
Info: www.gezinsbond.be/xpocenterbruges.

Zillegem Folk
Kasteel van Loppem van 28 tot en met 30 juli 2017
2 euro spaarkorting op dagtickets
25 euro in voorverkoop
3 euro spaarkorting op combitickets
45 euro in voorverkoop
Tickets via www.zilleghemfolk.be
De korting wordt toegevoegd in de online
portemonnee.
Dubbele spaarkorting weekend
op 18 en 19 november 2017
Onder impuls van de provinciale werkgroep
Ledenvoordelen West-Vlaanderen wordt er op
18 en 19/11/2017 een dubbele korting weekend
georganiseerd.
Nieuwe spaarpartner
Seafront
Maritiem themapark - Zeebrugge
Start op 1 juli 2017
zie ook startevent met dubbele korting 1,5 euro
spaarkorting op aankoop tickets aan de kassa.
Elk kind krijgt een gratis zoektocht en drankje.
Korting wordt ter plaatse toegekend.
www.seafront.be.
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TWEEDEHANDSBEURZEN
AFDELING 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 8.30u 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, nietleden 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! Tijdens de beurs zijn er fragmenten te zien
uit de 'EXPO HALLO BABY' te zien. Die expo gaat over
geboorterituelen in verschillende culturen gebasseerd
op wetenschap, geloof of bijgeloof.

AFDELING BRUGGE
TWEEDEHANDSBEURS

zondag 1 oktober 2017 van 9u - 12u

Verkoop van kinderkledij, speelgoed, ... in het SintLeocollege, Potterierei 12, Brugge. Ingang en parking via
de Elisabeth Zorghestraat (zijstraat Carmerstraat).
Wie als standhouder wil deelnemen (lid zijn van de
Gezinsbond) kan inschrijven (lidkaart bij de hand
houden) bij Freia Tuerlinckx, freiatuerlinckx@telenet.
be m.v.v. naam, adres, lidnummer, telefoonnummer en
aantal tafels. Opgelet: max. 2 tafels p/p. Prijs per tafel is
€ 12. Inschrijving is pas definitief na overschrijving op het
volgend rekeningnummer: BE 11 9730 8969 7348 en dit
ten laatste tegen 22 september 2017.

AFDELING SINT-ANDRIES
TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 7 oktober • 13u - 16u

Op zaterdag 7 oktober 2017 van 13u tot 16u organiseren
we opnieuw onze succesvolle tweedehandsbeurs in het
POC van Sint-Willibrord, 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 €. Je kan inschrijven vanaf 11 september 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.
www.gezinsbondgewestbrugge.be
www.facebook.com/gezinsbondsintandries.

AFDELING LOPPEM

TWEEDEHANDSBEURS
TAFELVERKOOP EN KAPSTOKVERKOOP
zaterdag 7 oktober 2017 • 13u - 16u

Hane te Loppem. Het wordt een kapstokverkoop en
tafelverkoop op hetzelfde ogenblik voor speelgoed en
kinderartikelen van 0 tot 16 jaar.
Inschrijven en inlichtingen:
Daisy Denys-Demey, Klaprozenlaan 13, 050 82 42 74
Marleen Sierens-Bulcke, Eninkstraat 24, 050 82 51 30.

AFDELING OOSTKAMP
TWEEDEHANDSBEURS
zondag 15 oktober 2017

Zaterdag 9 september verkoop van lijsten voor
de tweedehandsbeurs van zondag 15 oktober. De
lijstenverkoop gaat door van 9 u. tot 10.30 u. 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 maxmum 3 lijsten aangekocht
worden. De tweedehandsbeurs gaat door in de
K. Boudewijnschool, Maréchalstraat te Oostkamp van
9 uur tot 12 uur.
Info bij Cécile Van Deynse, tel. 050 82 55 80 of
via mail: cecile.vandeynse@telenet.be.

AFDELING BEERNEM
TWEEDEHANDSBEURS
KINDERARTIKELEN
zondag 22 oktober 2017

Tussen 10.00 en 12.00 uur is het OC De Kleine Beer in
Beernem the place to be. Ben je als (toekomstige) ouder
of grootouder op zoek naar leuke betaalbare baby- of
kinderkledij, babyuitzet, speelgoed en andere toffe
spulletjes? Kom dan zeker eens langs in het OC De Kleine
Beer, C. Marichalstraat 5 in Beernem. De toegang is gratis.
Of misschien wil je allerlei toffe baby- en kinderkledij,
uitzet en speelgoed verkopen die je niet meer nodig
hebt? Inschrijvingsgeld: 5 euro voor leden, 15 euro voor
niet-leden. Er wordt eveneens een waarborg gevraagd
van 5 euro die, nadat de stand volledig is opgeruimd,
wordt teruggegeven. Uiterste inschrijvingsdatum is 21
september 2017. Leden van de Gezinsbond Beernem
genieten voorrang. Elke verkoper is persoonlijk
verantwoordelijk voor zijn/haar verkoop en kan dus vrij
onderhandelen met kandidaat-kopers.
Interesse als verkoper?
Stuur dan een mail naar: marie.ann.de.bie@telenet.be en
alle nuttige informatie over de inschrijvingsvoorwaarden
en de beursstanden wordt je gemaild.

AFDELING SINT-KRUIS
NAJAAR TWEEDEHANDSBEURS
zondag 29 oktober • 9u - 12u

Een datum om reeds te noteren. Inschrijvingen zullen
pas eind september starten. Verder info zal terug te
vinden zijn op onze website en onze leden krijgen de
info toegestuurd via de maandelijkse Nieuwsbrief van
september.
Meer info op de website: Tweedehandsbeurs

Tweedehandsbeurs opnieuw in de sporthal De Strooien
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Gezinsbond op het evenement

FIETS- EN WANDELHAPPENING KROENKELEN
Zondag 17 september 2017 van 8.00 - 17.00 uur

Tijdens Autoloze Zondag vindt in het Minnewaterpark Kroenkelen plaats. Kroenkelen behoudt, ook na twee decennia, haar
troeven als gezellige wandel- en fietshappening in Brugge en het Brugs Ommeland. Uitvalsbasis is dit jaar de ruime tent
in het Minnewaterpark, waar je kan inschrijven voor verschillende uitgepijlde tochten. Na de fysieke prestatie kan je nog
napraten met een drankje, de infostanden van o.a. Westtoer, de Vrijwilligerscentrale bezoeken of gewoon genieten van de
randanimatie.
Zoals elk jaar zijn we met de Gezinsbond paraat in het Graaf Visart Park met ons kinderdorp.
Een gezellige rustplek met een mooi terras, optredens van de folkgroep “Overigens”, een hapje, een drankje en natuurlijk ons
“Gekke kapsalon”, schminkstand, gekke fietsen, ballonplooier….kortom zeker een bezoekje waard!!
2017 staat in het teken van de talrijke kastelen en abdijen in het Brugse Ommeland. Nog tot eind november zijn
er in dit thema heel wat leuke activiteiten. Kijk op www.brugseommeland.be voor de volledige kalender. Speciaal
voor Kroenkelen kan je de Kastelenfietsroute (48 km) en de Drie Kastelenwandelroute (12 km) kopen aan het
voordeeltarief van €1 i.p.v. €2.
Kostprijs
• 2 euro
• 1,5 euro (leden van fiets- en wandelfederaties, op vertoon lidkaart)
Parkeren
Aan beide zijden van station en ter hoogte van
Kanaaleiland-Bargeweg
Eten/drinken
Aan alle rust- en animatieposten zijn drank,
broodjes en allerlei versnaperingen te verkrijgen.

Fietsroutes
start

25 km

Minnewaterpark 8 u – 16 u

50 km

75 km

8 u – 15 u

8 u – 14 u

Wandelroutes
start

6 km

11 km

15 km

18 km

21 km

25 km

Minnewaterpark 8 u - 16 u 8 u - 15 u 8 u - 15 u 8 u - 14 u 8 u - 13 u 8 u - 13 u

SYMFONIEORKEST VLAANDEREN
FAMILIECONCERT
Het is roodgeelblauw en het klinkt als wauw!
Van een leeg podium naar een feest van vorm en
kleur.
Van niets, naar iets, naar barstensvol!
Met 'Het is roodgeelblauw en het klinkt als
wauw!' brengt het Symfonieorkest Vlaanderen
een kleurrijke, dynamische en interactieve
familievoorstelling voor al wie zich kind voelt.
Een leeg podium wordt dankzij prachtige muziek
een feest van vorm en kleur. Om 15 uur start het
voorprogramma met een knallend kleurenfeest
en een spannend spelparcours. Onder begeleiding
van tromgeroffel en trompetgeschal kleur je mee
de wereld en dender je al zingend de concertzaal
binnen. Dit wil je echt niet missen!
Praktisch
• 28 december - 15 uur Concertgebouw Brugge
• 29 december - 15 uur deSingel Antwerpen
Info en tickets
www.symfonieorkest.be tickets@symfonieorkest.be T 050-84.05.84
Ledenvoordeel
Als lid van de Gezinsbond krijg je ter plaatse 20%
spaarkorting aan de stand van de Gezinsbond.
De ticketprijzen variëren van 8 tot 37 euro.
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NIEUW AANGESLOTEN HANDELAARS!

ELIANA ONTBIJT EN KOFFIEBOETIEK
Oudezakstraat 2B 8730 Oedelem
Tel. 0460/97 64 97 - info@eliana.be - www.eliana.be
www.facebook.com/ElianaOntbijtEnKoffieboetiek/
Vrijdag 8u30-17u30
Zaterdag 8u30-17u30
Zondag 8u30-17u30
Maandag 8u30-12u30
Héérlijk vertoeven voor een
stijlvol luxueus ontbijt met huisgemaakte chocopasta
& eigenbereide confituurtjes. Dé plaats waar je ook een
glutenvrij ontbijt kan reserveren!
Zin in een dessertje bij de koffie? Maak je keuze uit één van
de drie verwenkoffie’s, ambachtelijk gebakken Brusselse
wafels met verschillende topics, diverse taartjes,...
Op zoek naar een origineel geschenkje? Vul volgens jouw
budget een ‘geschenkzakje’ met een kadobon, koekjes,
snoepjes, gemalen of boontjeskoffie (7 srtn), thee’s (15
srtn) & handgemaakte pralines. Met Valentijn, Pasen
& Sinterklaasperiode is er een ruime keuze aan holle
chocoladefiguurtjes. Altijd originele geschenkjes zoals
gevulde ginglazen, opgevulde foto-kaders,....
Mooi om te geven… fijn om te krijgen!
Binnenkort ook wandel- fiets- en motorritarrangementen
(max 8 personen).
Spaarkorting van 5% wordt gegeven op alle aankopen in
de winkel!

PAT'S COFFEE AMBACHTELIJKE
KOFFIEBRANDERIJ/KOFFIEBAR
Bruggestraat 191 8730 Oedelem.

Tel. 050/79 25 33 - 0475/87 11 15 - info@ambachtelijkekoffie.be
www.facebook.com/pg/Pats-Coffee-583796558339418/about/
Openingsuren: zaterdag van 09u30 tot 19u00
zondag vanaf 13u30 (periode 1 mei - 31okt.)
Pat's Coffee combineert een onvervalste ambachtelijke
koffiebranderij met winkel, tearoom en buitenterras.
Je kan er alles ontdekken en ervaren over koffie, van
boon tot cup. In de tearoom geniet je volop van een
lekkere koffiebereiding, een streekbiertje, een heerlijke
pannenkoek of appelstrudel. Luxe ontbijt met koffie naar
keuze enkel op reservatie.
Tevens is er ook een ruim assortiment aan streekprodukten
zoals bieren, wijnen, koekjes, advokaat, choco, confituur,
verse thee, enz. Elke maand... een bijzondere koffie in de
kijker. Vanaf nu één adres voor fijnproevers en één adres
om een geschikt geschenk te vinden!
Spaarkorting van 2% wordt gegeven op alle aankopen in
de winkel!

SPRANKEL MET MEDEWERKING
VAN GEZINSBOND
Motiveren en persoonlijkheid bij kinderen:
praktische handvaten
Dr. Claire Van de Velde
adviseur van de vice-rector aan UGent
mede editor en - auteur van ‘Persoonlijkheid en
(de)motivatie van kinderen en jongeren’
Donderdag 5 oktober 2017 om 19u30
Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
Motiveren en persoonlijkheid bij kinderen (met
praktische handvaten)
Herken je dit thuis of op school?
Leerlingen lijken niet geïnteresseerd of zetten na
15 minuten de klas op stelten?
De leerling die het zo goed deed bij jou, of
omgekeerd?
Wat je ook doet, je hebt de indruk dat je je kinderen
niet kunt bereiken.
Je maakt je zorgen over de tomeloze speelsheid,
passiviteit, teruggetrokkenheid of agressiviteit van
de jongeren waarmee je omgaat en je weet niet hoe
ze te motiveren.
Sprankel- & Gezinsbondleden*:
€3 / niet-leden: €6 / studenten*: €2
* op vertoon lid- en/of studentenkaart
Inschrijven verplicht: sprankelwvl@gmail.com
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SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST GEWEST BRUGGE
PRAKTISCH WEETJE
Praktisch weetje over feitelijk samenwonen:
Feitelijk samenwonen wil zeggen dat beide (ongehuwde/niet wettelijke samenwonende) partners (m/v) hun officiële
domicilie (= inschrijving in het bevolkingsregister) hebben op het zelfde adres en aldaar samenwonen. Wettelijk is er,
behalve afstamming die compleet losstaat van het samenwonen/gehuwd zijn van de ouders, niets geregeld, zodat - bij
problemen - het gemeen recht dient toegepast te worden (= alles moet op papier staan).
(www.mieke-listhaeghe.be, www.facebook.com/AdvocaatMiekeListhaeghe)
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.

ACTIVITEITENKALENDER

Let op: De enige vakantiezitting gaat door op donderdag 24 augustus 2017.
Concreet gaan de zittingsdagen vervolgens door op donderdag 14 september 2017 en op donderdag 12 oktober
2017 en zijn gratis voor de leden op vertoon van uw lidkaart.
Volg de pijlen die u naar het juiste lokaal leiden.

DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

01/01/2017 - 31/12/2017
24/04/2017 - 18/12/2017
25/04/2017 - 19/12/2017
02/07/2017
02/07/2017
27/08/2017
31/08/2017
06/09/2017
06/09/2017
07/09/2017 - 21/12/2017
07/09/2017 - 14/12/2017
07/09/2017
09/09/2017
09/09/2017 - 09/12/2017
14/09/2017 - 21/12/2017
14/09/2017
15/09/2017 - 22/06/2018
15/09/2017 - 22/06/2018
16/09/2017 - 23/06/2018
16/09/2017 - 23/06/2018
17/09/2017
21/09/2017
23/09/2017
01/10/2017
01/10/2017
01/10/2017
07/10/2017
07/10/2017
11/10/2017

Naar Plopsaland 2017
Tai Chi Chuan
Dru yoga op dinsdagvoormiddag
Smoefeltocht
Fietshappening met barbecue
Fietsen van speelplein naar speelplein
Orgelconcert in de St.-Pieterskerk Oostkamp
Modetrends van alle tijden, door Yvette Kemel.
Creatieve Lunchbox
Ontspanningsyoga
Zwemmen 55+
Naaicafé
Lijstenverkoop voor de herfst-editie tweedehandsbeurs
Watergewenning voor kleuters
Tai chi chuan
Naaiworkshops
Kinder- en Jongerendans
Jeugddansen
Kleuterturnen (peuter en 1ste kleuter)
Kleuterturnen (tweede en derde kleuter)
Deelname aan Sint-Kruis Kermis
Dagarrangement Ieper met bus
Kleuterturnen
Tweedehandsbeurs
Tweedehandsbeurs
Brugge voor kinderen.
Tweedehandsbeurs: kapstokverkoop en tafelverkoop
Tweedehandsbeurs
Workshop breien

Loppem
Varsenare
Varsenare
Oostkamp
Loppem
Sint-Kruis
Oostkamp
Sint-Kruis
Zedelgem
Assebroek
Sint-Kruis
Zedelgem
Oostkamp
Brugge
Assebroek
Zedelgem
Loppem
Loppem
Loppem
Loppem
Sint-Kruis
GOSA
Zedelgem
Sijsele
Brugge
Assebroek
Loppem
Sint-Andries
Assebroek

17/10/2017

Bezoek opleidingscentrum blinde geleide honden en lunch
in hotelschool Ter Duinen in Koksijde.

GOSA

22/10/2017
29/10/2017

Tweedehandsbeurs Kinderartikelen
Najaar Tweedehandsbeurs

Beernem
Sint-Kruis
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