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Wat kan De Gezinsbond allemaal voor mij betekenen?
Gezelschapsdienst voor senioren.
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De Gezinsbond biedt via de lokale afdelingen een ruime
waaier aan activiteiten en dienstverlening aan. Uiteraard
zijn we bekend bij de jonge gezinnen waarbij we vanaf de
geboorte van een kind aanwezig proberen te zijn.
Minder gekend zijn onze activiteiten en diensten die we
aanbieden aan de senioren. De GOSA (Grootouders -en
Seniorenactie) groepeert de actieve senioren en is bij
ons in de regio vooral bekend voor de vele prachtige
uitstappen. Wie interesse heeft en geïnformeerd wil
worden over de activiteiten van de GOSA kan hiervoor
contact opnemen met het plaatselijk afdelingsbestuur.
Naast de GOSA is er ook nog onze Gezelschapsdienst
voor senioren.
Gezinnen met een inwonende bejaarde of een ziek of
gehandicapt familielid, kunnen bij de Gezinsbond een
beroep doen op de Gezelschapsdienst. Een plaatselijke
coördinator bemiddelt tussen gezinnen die gezelschap
wensen voor hun familielid en zorgvuldig geselecteerde
vrijwilligers, die graag met ouderen en zieken omgaan.
De vrijwilligers nemen een aantal kleine zorgtaken op
zich zoals het in en uit bed helpen, bijstand in huis of bij
inname van medicatie en begeleiding bij de maaltijden
en tijdens wandelingen.
Hou er rekening mee dat dit een gezelschapsdienst is
en geen poets- of klusjesdienst, noch verpleegkundige
verzorging.
Mensen die beroep willen doen op de gezelschapsdienst
voor senioren (in de regio Brugge) kunnen contact
opnemen met Rose Marie DE SOETE,
telefoon: 050-67 09 06.
Vrijwilligers die zich bij ons willen aansluiten om in de
dienstverlening te voorzien zijn ook steeds welkom.
Verder wil ik jullie vooral laten genieten van deze nieuwe
editie van onze Bondsklapper. Een Bondsklapper
opnieuw gevuld met een resem aan mooie activiteiten.
Veel leesgenot.
Met genegen groet,
Ronny Meulemeester
Voorzitter Gezinsbond Gewest Brugge

SECRETARIS
(ADMINISTRATIE)

KINDEROPPAS

Kris Vandeghinste

Georges Verlinde
Kleine Kerkhofstraat 93
050 35 75 75
georges.verlinde@scarlet.be
Kris Vandeghinste

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

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

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

AFDELING

VOORZITTER

LEDENDIENST

ASSEBROEK
8310

Yola Barbez
Garenmarkt 10/29
050 35 49 14

De Smet-Meulemeester
Jagerspad 13
050 35 92 69

BEERNEM
8730

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
www.kod.brugge@hotmail.com
050 34 66 12
eric.lagrou@telenet.be
eric.lagrou@telenet.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
Oudezakstraat 4
8730
050 78 09 32
050 79 06 22
050 78 99 86
0495 82 43 62
christinetallir@gmail.com
heidi.de.muynck@telenet.be
tantverbiest@skynet.be
info@eliana.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 - 0468 12 48 07
050 35 02 94
050 35 96 66
0472 775 626 • 050 37 43 56
rony.sarazijn@telenet.be
regine.lameire@telenet.be
magda.keirse@hormail.com
hilde.lemahieu@gmail.com
SINT-ANDRIES Rik Vandewiele
Geert Boone
Claudine Guilini
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
gezinsbondsintandries@gmail.com nancy.brandt@telenet.be
SINT-JORIS
Krista Verniest
Paul Bruggeman
Paul Bruggeman
Jana Devisscher
8730
Oedelemsesteenweg 38
Galgeveld 39
Galgeveld 39
0472 79 83 01
050 79 13 78
050 79 13 78
gezinsbondsintjoris@hotmail.be
gezinsbondsintjoris@hotmail.be
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
0474 75 94 53
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

KORTINGSKAART
GROOT GEZIN

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

Benedict Ghyssaert
Sint-Katarinastraat 34
050 36 46 65
benedict.ghyssaert@telenet.be
Kris Vandeghinste

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

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@gmail.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 aan Ter Groene Poorte en
middagmaal in restaurant Casserole
donderdag 11 oktober

10u

Afspraak om 10u in restaurant Casserole,
Groenepoortdreef 17 Sint Michiels. De hotelschool
Ter Groene Poorte in Sint Michiels Brugge behoort
tot een van de bekendste en belangrijkste
hotelscholen van België. Oud-leerlingen zijn
Sergio Herman, Wout Bru, Dominique Persoone,
Gert De Mangeleer en vele andere.
Het programma: om 10u ontvangst met koffie in
restaurant Casserole, om 10u15 rondleiding op
de school met aangepaste kledij en om 12u10
gastronomisch middagmaal met passende wijnen.
Einde bezoek om 15u.
Inschrijven bij Rosette Verlinde – Van Zeveren
op gosagewestbrugge@base.be of 050 35 75 75
en door storten van €64/ persoon op rekening
BE22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest Brugge
voor 1 oktober 2018.

Noteer nu reeds in uw agenda
bezoek aan Ninove met gids en in de
namiddag bezoek aan de industriële
bakkerij “La Lorraine” Ninove.
donderdag 8 november 2018

Gezelschapsdienst
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
o Rose-Mie De Soete (050 67 09 06 / 0498 62 79 14)

De 'Zilte zeelucht in duinen en pannen van onze Westkust'
met bezoek Delvauxmuseum en Visserijmuseum
Dinsdag 4 september

9u

Om 9 uur vertrek aan de parkeerplaats van Steenbrugge. We maken de verplaatsing met de bus. Eerst een koffiestop
in Het Vlierhof, gevolgd door een geleid bezoek aan het Paul Delvauxmuseum in Sint-Idesbald. De grootste
verzameling werken van Paul Delvaux is te zien in het gelijknamige museum. 's Middags worden we verwacht in het
Vakantiecentrum Reigersnest voor het middagmaal. Uitgebreid visbuffet, uitgebreide saladbar, verschillende soorten
brood, warm supplement: Quiche Lorraine, vegetarisch alternatief (maar beschikbaar voor iedereen): kaastaartje,
inbegrepen dranken: koffie, thee, chocomelk, water.
In de namiddag rondrit 'In de Zilte zeelucht in duinen en pannen van onze Westkust' met geleid bezoek aan het
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. Daar maak je kennis met de Vlaamse vissersfamilie, de heroïsche IJslandvaarders
en de garnaalvissers te paard. Afsluiter van de dag: in de Estaminet de Peerdevisscher voor een Peerdevisser en
boterham (keuze kaas, hesp of hoofdvlees, bij inschrijving meedelen).
Inschrijven bij Rosette Verlinde – Van Zeveren op gosagewestbrugge@base.be of 050 35 75 75 en door storten van €60
per persoon op rekening BE22 0015 1427 1747 op naam van GOSA Gewest Brugge voor 10 augustus 2018.
Graag mailadres doorgeven.
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De deelnemers aan de tweedaagse
naar de Somme met een bezoek
aan Arras (Atrecht), Thiepval, Albert,
Amiens, Abbeville, Bourdon, enz.
onder leiding van Philippe Despriet
als gids. Een schitterende organisatie
van de Grootouders- en Seniorenactie
(GOSA) Gewest Brugge.

GOSA

GROOTOUDERS EN SENIORENACTIE

SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST GEWEST BRUGGE PRAKTISCH WEETJE
Praktisch weetje over de ‘domicilie’ van personen:
“Een domicilie is het "officiële adres" van een persoon. Dit is het adres waar men volgens de registers van de
burgerlijke stand van de Gemeente officieel woont. Dit kan verschillen van de feitelijke verblijfplaats. In België bepaalt
de term ‘officiële domicilie’ alles m.b.t. een persoon. Het is de plaats waar de post m.b.t. die persoon afgeleverd
wordt: alle officiële documenten, aangetekende brieven en dagvaardingen. Zonder officiële domicilie “besta je niet” in
België.”
(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 donderdag 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. Let op: De enige
vakantiezitting gaat door op donderdag 23 augustus 2018 en daarna opnieuw op donderdag 13 september 2018.
Deze dienstverlening is gratis voor de leden op vertoon van uw lidkaart.
Volg de pijlen die u naar het juiste lokaal leiden.

KROENKELEN

Kroenkelen is een recreatieve wandel- en fietshappening tijdens Autoloze Zondag.
Je volgt een uitgepijlde route naar keuze en ontdekt de mooiste plekjes in en rond Brugge.
Start en aankomst liggen op het Beursplein, in de autoluwe binnenstad.
Kroenkelen 2018 vindt plaats op zondag 16 september.
Inschrijven en vrije start vanaf 8 uur.
FIETSROUTES
route 1
route 2
route 3
afstand
25 km
50 km
75 km
starturen
8- 16 uur
8- 15 uur
8- 14 uur
WANDELROUTES
afstand
starturen

route 1
6 km
8- 16 uur

route 2
11 km
8- 15 uur

route 3
15 km
8- 15 uur

route 4
18 km
8- 14 uur

route 5
21 km
8- 13 uur

ALGEMEEN
• kostprijs: 2 euro (1,5 euro voor leden wandel- en fietsfederaties)
• rust- en animatieposten op iedere route
• animatie op het Beursplein (start en aankomstplaats) voor jong en oud
BEZOEK OOK MIJN.GEZINSBOND EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

route 6
25 km
8- 13 uur

LEDENVOORDELEN
MET SPAARKORTING

WEST-VLAANDEREN • BRUGGE

BOUDEWIJN SEAPARK
1 juli – 30 september

Beleef
een
onvergetelijke
dag met de hele familie
in het Brugse Boudewijn
Seapark. Bewonder de spectaculaire sprongen van de
dolfijnen in het prachtige decor van de gloednieuwe
dolfijnenshow Moana’s Blue World. Beleef dolle pret
in het openluchtwaterpark Bobo’s AquaSplash met
8 glijbanen en de Splash Emmer, of leef je uit op de
coole rollercoaster, de piratenboot of in de reuzegrote
speeltuinen! Regenweer? Dan zorgt Bobo’s Indoor voor
urenlang speelplezier!

15% SPAARKORTING

WEST-VLAANDEREN • LOPPEM

ZILLEGHEM FOLK
27 – 29 juli

Midden in het groen, met
zicht op de kasteelvijver, in
de oude schuur of op het
gezellige binnenplein van de boerderij bij het kasteel van
Loppem… Zilleghem Folk heeft het meest pittoreske
festivaldecor van Vlaanderen. Van 27 tot en met 29 juli
wordt alweer de 10de editie gevierd met een eigenzinnige
affiche van folk- en wereldmuziek die toegankelijk is voor
het hele gezin en die naar waarde geschat zal worden
door de fijnproever, de ontdekker, de folkliefhebber…

TOT 3 EURO SPAARKORTING
WEST-VLAANDEREN •
BLANKENBERGE

HET WITTE
PAARD

13 juli – 3 september

Het Witte Paard brengt elke zomer een dynamisch en
gevarieerd spektakel met een authentieke variétéshow in Blankenberge. Van 13 juli tot 3 september staat
D.I.S.C.O. 2018 garant voor een verbluffende cocktail
van tijdloze muziek, hilarische sketches, sensuele dans,
onovertroffen acrobatie en oogverblindende kostuums.
Headliner is de Franse groep Ottawan. Zij scoorden in de
jaren ‘80 een nummer 1-hit met D.I.S.C.O. en Hands Up
(Give Me Your Heart).

6 EURO SPAARKORTING
WEST-VLAANDEREN •
OOSTENDE

3D WORLD MAGIC &
FUN
7 juli - 2 september

3D World? Dat is magic en fun!
Acteer in je favoriete 3D-decor en ontdek de nieuwste
technologische attracties. Poseer aan de scheve Pisatoren, trotseer de Grand Canyon of doe gek aan de
Big Ben in Londen of de Taj Mahal in India. Stuur een
videoboodschap vanop bekende plaatsen ter wereld of

laat een heuse 360° bodyscan van je lichaam maken.
Beleef knettergekke toestanden en vergeet vooral je
fototoestel of smartphone niet!

2 EURO SPAARKORTING

WEST-VLAANDEREN • KORTRIJK

EXPERIENCE ART WITH
LEGO® BRICKS!
30 juni – 22 juli

Van 30 juni tot 22 juli strijkt
de wereldpremière Amazings
by Dirk Denoyelle • Experience Art with LEGO® bricks!
neer in Kortrijk Xpo. Op een oppervlakte van 2000 m²
kunnen kinderen en volwassenen meer dan 100 kunsten bouwwerken met LEGO® blokjes bekijken en zelf mee
bouwen. Dit evenement rond de bekende Deense blokjes
blinkt uit door creatieve twists en humor. Bedenker is
Dirk Denoyelle, 7de LEGO Certified Professional van de
wereld.

20% SPAARKORTING

WEST-VLAANDEREN • LO

JULES DESTROOPER
BEZOEKERSCENTRUM

In het Jules Destrooper
Bezoekerscentrum wandel je
doorheen de rijke geschiedenis van de wereldberoemde
koekjes uit West-Vlaanderen. De Biscuiterie werd
in 1886 opgestart en is nog steeds trouw aan de
originele recepturen. Kom alles te weten over de oude
familierecepten en de huidige productieprocessen.
Ontdek de kwaliteit, traditie en pure ingrediënten
van de Jules Destrooper biscuits, die tot ver buiten
België worden gesmaakt. Je bezoek eindigt met een
uitgebreide proeverij van de heerlijke specialiteiten van
Jules Destrooper.

1 EURO SPAARKORTING

WEST-VLAANDEREN • DIKSMUIDE

MUSEUM AAN DE IJZER

Het Museum aan de IJzer, met
zijn 22 verdiepingen, brengt
het beklijvende verhaal van de
Belgisch-Duitse
confrontatie
tijdens de Eerste Wereldoorlog enerzijds en van de
Vlaamse ontvoogding anderzijds. Grote blikvanger is
het eigentijdse en exclusieve kunstproject Floating
Dreams: levensgrote kinderbeelden op de site rond de
IJzertoren symboliseren de droom van de kracht om
een oorlogservaring achter zich te laten. Vanop het
dakterras, 84 meter hoog boven de Vlaamse Velden, heb
je een uniek uitzicht over de frontstreek.

2 EURO SPAARKORTING
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
ASSEBROEK
ONTSPANNINGSYOGA
donderdag 6 september tot
maandag 31 december
18u30 tot 19u45 (beginners) • 20u (gevorderden)

Start van een nieuwe reeks yogalessen voor beginners.
De vijf beginnerslessen worden gegeven op 6, 13, 20,
27 september en 4 oktober. Het is de bedoeling dat de
vijf lessen kunnen gevolgd worden. 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.
Prijs per sessie: leden Gezinsbond €5, niet leden €7.
Voor alle inlichtingen en inschrijvingen:
Karin Verhaeghe, 050 37 46 17 of
martin.billiet@telenet.be.

TAI CHI CHUAN
donderdag 13 september tot
maandag 31 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. 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 13 september 2018 vanaf 19u.
Uurschema: 19u tot 20u: Chen stijl en energieoefeningen
voor gevorderden, 20u tot 20u30: beginners Yang
vorm, 20u30 tot 21u: Verdiepen van de Yangvorm voor
beginners en gevorderden, 21u tot 21u30: gevorderden
yang vorm en initiatie Chen vorm.
Belangstelling? Info bij Georges Verlinde 050 35 75 75 of
georges.verlinde@scarlet.be.

BEZOEK ZOO ANTWERPEN BACKSTAGE
zondag 23 september • 9u05

Afspraak om 9u05 in station Brugge (trein om 9u25)
voor bezoek 'Achter de schermen van de dierentuin'.
Tussen de Zoo en het Centraal Station loopt een lange
dienstgang waar een gewone bezoeker nooit komt. In
Zoo Backstage dus wel! We beginnen met het ontstaan
van de Zoo zo’n 170 jaar geleden. 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 hand-tamme slang sluiten de tocht af. Durf
je? Enkel toegankelijk boven 12 jaar. De Gezinsbond
Assebroek biedt u gratis de gidsbeurt aan, u dient enkel
een B-dagtrip aan te schaffen voor €30,90 (volwassen),

€29,90 (senior +60) of €28,90 (jongere 12-17) in het
station.
Inschrijven voor 10 september bij Chantal Van Poucke
050 36 23 01 of chantalvanpoucke@hotmail.com.

BRUGGE VOOR KINDEREN
zondag 14 oktober • 14u30

Afspraak aan de Gentpoort kant stad 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 €3/kind, ouders gratis. Ter
plaatse te betalen.
Inschrijven voor 30 september bij Marjan Wensch:
marjan.wensch@gmail.com.

NEPALEES KOKEN
zaterdag 27 oktober • 9u30

Plaats: OC Rustenhove Wantestraat 151 Assebroek. Wil
je kennismaken met de Nepalese keuken? Amrita zorgt
voor een verrassende en smaakvolle lunch. Het wordt
een leerrijk, gezellige voormiddag met als apotheose het
opeten van al dat lekkers. Iedere deelnemer krijgt het
recept mee naar huis.
Deelname in de kosten: leden €5/persoon, niet leden
€7/persoon.
Vooraf inschrijven voor 17 oktober bij Giel Carette,
0474 20 50 46 of gielcarette@hotmail.com. Je bent pas
ingeschreven na storting van het bedrag op rekening
BE89 9792 6344 0685 van Christel Anthierens met
vermelding ‘Amrita + naam’.
Aantal inschrijvingen is beperkt.
________________________________________

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.

BEZOEK OOK MIJN.GEZINSBOND EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

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
TWEEDEHANDSVERKOOP –
KINDERARTIKELEN
TAFELVERKOOP
zondag 28 oktober • 10u tot 12u

Goede raad
en advies
op maat van
jouw gezin

Zie artikel ‘Tweedehandsbeurzen’, pagina 14.

dankzij je
lidmaatschap van
de Gezinsbond

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

BRUGGE
WATERGEWENNING VOOR KLEUTERS
zaterdag 22 september tot zaterdag 8 december •
9u tot 10u

We werken verder zoals de vorige reeks met alle kinderen
van dezelfde leeftijd in 1 groep. De lessen van 9u tot
9u30 zijn voorbehouden voor de oudste kinderen, van
9u30 tot 10u voor de jongste kinderen. Plaats: Interbad,
Veltemweg 35, St-Kruis.
Inschrijving en info via www.gezinsbondgewestbrugge.
be/watergewenning. Prijs voor 12 lessen: €30 voor
leden en €40 voor niet-leden, verzekering inbegrepen.
Inschrijven en betalen ten laatste op 18 september
op BE22 9730 8969 7247. Inkom van het zwembad is
niet inbegrepen. Een 10-beurtenkaart kunt u best op
voorhand kopen aan de kassa. Ieder kindje draagt een
badmuts van de Gezinsbond. Die kunt u de 1ste les
kopen aan €1,5.

TWEEDEHANDSBEURS
zondag 21 oktober • 9u tot 12u

Zie artikel ‘Tweedehandsbeurzen’, pagina 14.
________________________________________

OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor
onze activiteiten en ons bestuur. Heb jij zin? Laat dit dan
weten aan ons via info@gezinsbondbrugge.be.

LOPPEM
FIETSHAPPENING MET BARBECUE
zondag 1 juli

We willen het volledige gezin op de fiets. Daarom de
keuze uit drie ritten. 1e afstand blijft 25 km, 2e afstand
wordt 37 km, 3e afstand wordt 55 km. Hier en daar een
tussenstop! Het tempo wordt aangepast aan de leeftijd
van de deelnemers.
Start 55km om 13u30; start 37km om 14u10; start 25km
om 13u50. Daarna barbecue in het parochiaal centrum.

LIDKAART 2016

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 en consumentenklachten.
Deelnemen
kost:
Groep ouder
dan 12 jaar: Leden: €12
Daarnaast geniet je als lid van volgende voordelen:
- Niet-leden:
€16,
Groep
jonger
dan 12 jaar: Leden: €9 • Kortingen bij meer dan 2500 partners
• Een betaalbare kinderoppas met een goede verzekering.
Niet-leden:
€12,
Kleuters
op
een
zitje: gratis.
• Leuke activiteiten in je buurt.
• Een krachtige stem die
opkomt
voor alle gezinnen.
Info en inschrijven
ten
laatste
tegen 25 juni 2018:
Surf naar gezinsbond.be
lid.
Piet Tanghe,
050 82 38en word
79, nupiet.tanghe@proximus.be
of Peter Puype, 050 82 34 95, peter.puype1@telenet.be.
Betaling per overschrijving ten laatste 25 juni 2018:
Gelieve het bedrag te storten op rekeningnummer:
BE85 7381 1903 6806 met de vermelding: lidnummer,
familienaam + ? x 12/16 euro + ? x 10/12 euro.
groeit met je mee

KASTEELFEEST
zaterdag 7 juli - vanaf 13u30

Op 7 juli zullen de gemeentelijke verenigingen weeral
hun handen in elkaar slagen om een groots Kasteelfeest
te organiseren dat kadert binnen het herdenkingsjaar
van 1918-2018 en dat gekoppeld werd aan het jaarlijks
concert van ‘Vlaanderen Feest’. 7 juli wordt niet alleen
een kasteelfeest zoals vroeger, of een ‘Vlaanderen Feest’,
maar een echte Loppemse feestdag waarbij samen zijn
en cultuur hand in hand gaan. De Gezinsbond Loppem
werkt hieraan mee ! Gratis toegang.
Info: Eddy De Wispelaere, 050 82 54 43.

DE BEVRIJDING 1914-1918
donderdag 16 augustus • 13u tot 18u

Honderd jaar geleden slaagden de geallieerden erin
om vanuit de IJzervlakte het land te bevrijden van vier
jaar Duitse bezetting. Dit offensief wordt herdacht
met een evocatie waaraan 150 mannen en 50 paarden
deelnemen.
Tussen 15 en 17 augustus 2018 vertoeft de colonne van
het Bevrijdingsoffensief op het domein van het kasteel
van Loppem.
Op donderdag 16 augustus, tussen 13 en 18 uur, kan het
publiek kennis maken met de Belgische, Britse, Franse
en Amerikaanse legers uit 1918 en hun materiaal zoals
veldkeuken, ziekenwagen, een rijdend hoofdkwartier,
een Britse Horse ambulance enz.
Toegang gratis. Gezinsbond Loppem werkt hieraan mee.
Info: Eddy De Wispelaere, 050 82 54 43.
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KINDER- EN JONGERENDANS
vrijdag 14 september tot vrijdag 21 juni • 18u tot
19u

Eerste t/m derde leerjaar, afzonderlijke inhoud volgens
leeftijd. Prijs: leden: reeks 1 (sept-dec): €35 - reeks 2 (janjun): €50 jaar (sept-jun): €80 vanaf 2 kinderen: 2e kind
€30/ €45 / €70) niet-leden: €55 / €70 / €120 (prijsverschil =
prijs lidkaart Gezinsbond).
Algemene info cursussen:
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 024236.

JEUGDDANSEN
vrijdag 14 september tot vrijdag 21 juni • 19u tot
20u

Vanaf 4de leerjaar. Prijs: leden: reeks 1 (sept-dec):
€35 - reeks 2 (jan-jun): €50 jaar (sept-jun): €80 vanaf
2 kinderen: 2e kind €30 / €45 / €70) niet-leden: €55 / €70 /
€120 (prijsverschil = prijs lidkaart Gezinsbond).
Algemene info cursussen:
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 024236

KLEUTERTURNEN (PEUTER EN EERSTE
KLEUTER)

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

zaterdag 15 september tot zaterdag 22 juni • 10u
tot 11u

Prijs: leden: reeks 1 (sept-dec): €35 - reeks 2 (jan-jun):
€50 jaar (sept-jun): €80 vanaf 2 kinderen: 2e kind €30 /
€45 / €70) niet-leden: €55 / €70 / €120 (prijsverschil=prijs
lidkaart Gezinsbond).
Algemene info cursussen:
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 02 42 36

KLEUTERTURNEN (TWEEDE EN DERDE
KLEUTER)
zaterdag 15 september tot zaterdag 22 juni • 11u
tot 12u

Prijs: leden: reeks 1 (sept-dec): €35 - reeks 2 (jan-jun):
€50 jaar (sept-jun): €80 vanaf 2 kinderen: 2e kind €30 /
€45 / €70) niet-leden: €55 / €70 / €120 (prijsverschil=prijs
lidkaart Gezinsbond).
Algemene info cursussen:
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 02 42 36

van leuke foto's voor de gezinnen).
2 oktober: Interactieve lezing over communicatie met
Frederic Imbo.
29 oktober: Zelfverdedigingscursus voor jongeren.
11 oktober: Start to read (ism de bibliotheek +
rondleiding in de nieuwe bib).
22 november: Netwerkmoment professionelen.
Vooraf inschrijven verplicht: www.beernem.be/e-loket
Info mail naar: huisvanhetkind@beernem.be of
050/28 90 75

DANSLESJES VOOR KLEUTERS EN
LAGERESCHOOLKINDEREN - MET GRATIS
PROEFLES OP 8 SEPTEMBER!
zaterdag 8 september tot zaterdag 15 december

Staat jouw zoon of dochter ook altijd te dansen in
de living? Krijg je geregeld een klein optredentje
voorgeschoteld of wordt je kind zielsgelukkig van
muziek en beweging? Schrijf hen meteen in voor de
gratis proefles op zaterdag 8 september. We voorzien
3 groepen: 2de- 3de kleuter 9u-10u, 1ste-2de leerjaar
10u-11u en 3de-4de leerjaar 11u-12u. Beslis na de gratis
proefles als je wil inschrijven voor de volgende 10 lessen.
Prijs: €40 (leden)– €50 (niet-leden). Vanaf 2 kinderen/
gezin: 2de kind 5 euro korting.
Info lessen: Lien De Wispelaere, 0475 75 62 16.
Inschrijving proefles: gezinsbond.oedelem.oostveld@
gmail.com.

OOSTKAMP
ORGELCONCERT IN DE SINTPIETERSKERK OOSTKAMP
donderdag 30 augustus • 20u30

Al sinds vele jaren is er elke donderdagavond in augustus
een orgelconcert in de St.-Pieterskerk. Het concert van
30 augustus om 20u30 wordt mee gesponsord door onze
afdeling. Op vertoon van hun lidkaart kunnen de leden
van de Gezinsbond die avond gratis komen. Marcel
Mangnus uit Nederland komt een schitterend concert
geven. Een aanrader!

VERKOOP VAN LIJSTEN VOOR DE
TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 8 september • 9u tot 10u30

Zie artikel ‘Tweedehandsbeurzen’, pagina 14.

OEDELEM - OOSTVELD

HERFSTEDITIE TWEEDEHANDSBEURS

ACTIVITEITEN EN INFO-AVONDEN IN
SAMENWERKING MET HET HUIS VAN HET
KIND

Zie artikel ‘Tweedehandsbeurzen’, pagina 14.

zondag 7 oktober • 9u tot 12u

zaterdag 7 juli tot donderdag 22 november

7 juli: Vlaanderen Feest: met stand photobooth (maken
BEZOEK OOK MIJN.GEZINSBOND EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

© Stad Ieper

© Stad Ieper

NATIONALE WANDEL- EN FIETSDAG
ZONDAG 30 SEPTEMBER 2018
IEPER, IN FLANDERS FIELDS
START EN AANKOMST

DEELNAMEPRIJS

WANDELAFSTANDEN

FIETSTOCHTEN

Zaal De Klepper
Kanteelpad 4
8900 Ieper

€ 1,50
(leden Gezinssport
Vlaanderen en Gezinsbond
betalen € 1,00 op vertoon
van een geldige lidkaart)

7,5 - 15 - 26 km
langs wandelknooppunten

26 - 54 - 66 km op basis
van de fietsknooppunten
Breng uw gps en datakabel mee en wij zetten
de route op uw gps!

Start tussen 8 en 14 u

8 km
stadswandeling/zoektocht

www.gezinssportvlaanderen.be

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
Bondsklapper 162 • 9

DRINGEND GEZOCHT:
OPPASCOÖRDINATOR

SINT-ANDRIES

We zijn nog steeds op zoek naar een oppascoördinator.
Kan je overweg met de computer en heb je een beetje
vrije tijd? Dan kan je tientallen jonge gezinnen gelukkig
maken.
Info bij Cecile Van Deynse cecile.vandeynse@telenet.be
of bij Daniella Daniels
kinderoppasdienstoostkamp@gmail.com.

BEGELEIDE HERFSTWANDELING IN
DOMEIN D'AERTRYCKE

SIJSELE
I-PHONE LESSEN (APPLE-TOESTELLEN)
VOOR BEGINNERS
woensdagen 5, 12 en 26 september • 9u tot 11u30

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Plaats: De Cultuurfabriek, Stationsstraat te Sijsele.
Gebruik je je"I-PHONE" enkel om te bellen en/of
berichtjes te versturen? Er is zoveel méér: hoe werkt
het? Statusbalk en andere tekens op mijn scherm, Wifi,
Bleutooth en Vliegtuigmodus, contacten aanmaken
en beheren, berichten sturen, gesproken berichtjes,
een foto nemen, opslaan en/of versturen, handsfree
bellen. De App-store: app's installeren en gebruiken:
Kadaza, Stocard, PfotoFunia, Snapseed, DuckDuckGo,
AVG, notities, 112BE, parkeergeld betalen met je
gsm... Ben je een startende i-phone gebruiker dan is
deze kennismakingscursus in beperkte groep (slechts
12 deelnemers) iets voor jou! Kostprijs: leden: €18 - nietleden: €24. Inschrijven voor 26 augustus en betalen
op BE22 7381 1006 8447 van Gezinsbond Sijsele en
bevestigen via e-mail aan magda.keirse@hotmail.com
met opgave van tel. en lidnummer.

SMART-PHONE LESSEN VERVOLG
woensdagen 3 en 10 oktober • 14u tot 16u30

SMART-PHONE lessen, vervolg op woensdag 3 en
10 oktober van 14u tot 16.30u. Plaats: De Cultuurfabriek
- Stationsstraat te Sijsele. Je wil nog méér doen met je
"smart-phone"? Veilig elektronisch bankieren- smsen naar meerdere contacten- nog meer over foto's
(bewerken/ delen/ album maken/)- Google Maps (snel
en veilig naar je bestemming)- mails lezen en versturenalles over WhatsApp- nog meer praktische app's
installeren en gebruiken... kortom je smart-phone wordt
je reisgids, bibliotheek, fietskaart, GPS... We gaan verder
met een beperkte groep (slechts 12 deelnemers).
Kostprijs: leden €12, niet-leden €16.
Inschrijven tegen 26 september en betalen op
BE22 7381 1006 8447 van Gezinsbond Sijsele en
bevestigen via mail aan magda.keirse@hotmail.com
met opgave van telefoon en lidnummer.

TWEEDEHANDSBEURS
zondag 14 oktober • 8u30 tot 12u

Zie artikel ‘Tweedehandsbeurzen’, pagina 14.

zondag 16 september • 9u30

Onder leiding van Stefaan Verplancke, een ervaren
boswachter, maken we een wandeling in het
Provinciedomein d'Aertrycke (parking Zeeweg Zuid,
Torhout) dat zich dan al volop aan het voorbereiden is
op de herfst. Het domein d’Aertrycke imponeert met een
uniek kasteelpark, vijver, weides en bossen. Ideaal om
even in rond te kuieren langs de geleide wandelpaden.
In het midden van het domein bevindt zich het
sprookjesachtige Kasteel d'Aertrycke.
Deelnemen is gratis. Wij vragen u wel om u in te
schrijven via mail naar gezinsbondsintandries@gmail.
com met vermelding van je naam, aantal deelnemers,
lidnummer en tel. en/of gsm-nr en dit voor 15/09.

ZINGEN MET PEUTERS
zaterdag 29 september • 10u tot 11u

Peuters (1,5 tot 3 jaar) vinden het heerlijk om samen
met hun papa of mama te zingen en te bewegen.
Stemspelletjes, liedjes met gebruik van kleine
instrumenten en attributen, liedjes zonder woorden
vormen de basis van deze workshop onder deskundige
begeleiding. Ouders krijgen tal van tips mee om ook
thuis samen met hun peuters te zingen. Er is plaats voor
maximum 12 peuters en 12 volwassenen, per peuter
1 ouder of grootouder. Inschrijven kan via mail naar
geert.vanderdonckt@telenet.be met vermelding van
je naam, lidnummer, gsm-nr en naam en leeftijd van
de peuter. De inschrijving is geldig na bevestiging en
overschrijving op de meegedeelde bankrekening.
Plaats: School Het Noordveld,
Noordveldstraat 31, Brugge. Prijs: €3 per duo
www.gezinsbondgewestbrugge.be
www.facebook.com/gezinsbondsintandries.

Met
je gezin
op stap
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

265001110007735

Nieuwe mensen leren kennen, ervaringen delen, rondneuzen op tweedehandsbeurzen,
wandelen, feesten... De Gezinsbond in je buurt organiseren de ene leuke activiteit na de andere.

BEZOEK OOK MIJN.GEZINSBOND EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE
• Kortingen bij meer dan 2500 partners
Daarnaast geniet je als lid van volgende voordelen:

• Een betaalbare kinderoppas met een goede verzekering.
• Interessante vormingen en antwoord op sociaal-juridische

ZINGEN MET KLEUTERS

DEELNAME AAN SINT-KRUIS KERMIS

zaterdag 29 september • 11u tot 12u

zondag 16 september • 13u tot 18u

Zing je graag voor en met je kinderen? Dan is deze
workshop zeker iets voor jou. Je ontdekt dat zingen
met kleuters veel meer is dan de gebruikelijke liedjes
alleen. Verschillende spelvormen worden aangereikt die
je thuis makkelijk kan verder zetten. Zingen, luisteren,
spel en beweging staan centraal. Er is geen muzikale of
zangtechnische bagage vereist. De spelvormen zijn zeer
toegankelijk en nodigen kleuters, ouders en grootouders
uit in een leuke samenwerking. Er is plaats voor
maximum 15 kleuters en 15 volwassenen, per kleuter
1 ouder of grootouder.
Plaats: School Het Noordveld, Noordveldstraat 31,
Brugge.
Prijs: €3 per duo Inschrijven kan via mail naar
geert.vanderdonckt@telenet.be met vermelding van
je naam, lidnummer, gsm-nr en naam en leeftijd van
de peuter. De inschrijving is geldig na bevestiging en
overschrijving op de meegedeelde bankrekening.
www.gezinsbondgewestbrugge.be
www.facebook.com/gezinsbondsintandries.

TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 6 oktober • 13u tot 16u

Zie artikel ‘Tweedehandsbeurzen’, pagina 14.

SINT-JORIS
SPEELSTRAAT VOOR IEDEREEN!!! TWEEDE EDITIE
zondag 7 oktober • 14u

We maken het Galgeveld volledig verkeersvrij voor de
tweede editie van onze ‘Speelstraat’. Samen met Chiro
Sint-Joris slaan we de handen in elkaar om er een toffe
namiddag van te maken. Iedereen van jong tot oud is
welkom!!! We voorzien animatie vanaf 14u en dan is ook
onze bar- en eetstand geopend! Allen daarheen!!!

SINT-KRUIS
FIETSEN VAN SPEELPLEIN NAAR
SPEELPLEIN
zondag 19 augustus • 14u tot 17u

Voor alle kinderen en ouders die graag fietsen,
speelpleinen verkennen en nieuwe mensen willen
ontmoeten... leuke namiddag gegarandeerd! We
fietsen samen van speelplein naar speelplein, 6 km met
3 speelplein-stops waar we een kleine versnapering
aanbieden. Eindigen doen we met een aperitief.
Start om 14u en einde rond 17u aan parking Zwembad
Interbad, Veltemweg 35, Sint-Kruis-Brugge.
Deelname: leden €3/volwassene / niet-leden €5.
Inschrijven via mail: info@gezinsbond-sintkruis.be.
Betalen op de dag zelf. De zon is alvast besteld!

Onze afdeling neemt ook dit jaar terug deel aan het
evenement Sint-Kruis Kermis. Je zal ons ergens terug
vinden op het parcours in de Moerkerkse Steenweg…
Kom bij ons langs en toon je lidkaart dan…???
Meer info volgt nog…

TWEEDEHANDSBEURS
zondag 21 oktober 2018 - 9u tot 12u

Zie artikel ‘Tweedehandsbeurzen’, pagina 14.

NIEUW GSM-NUMMER VOOR DE
KINDEROPPASDIENST
Onze KinderOppasDienst is terug te bereiken op
volgend GSM nummer: 0479 15 05 57
Van maandag tot vrijdag: 16u30 – 19u30.
De zaterdag: van 10u – 12u.
Zondag is een rustdag.
Gelieve de uren te respecteren.

SINT-MICHIELS
BABYGESCHENKJES

Gezinnen-leden met een 2e of 3e baby, geboren in 2018,
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 2018, wordt op uw vraag, een
omslag met geschenk thuis bezorgd. De lidkaart is dan
gratis voor het lopende jaar indien je vroeger nog geen
lid was.

KINDEROPPASDIENST

Je kind vertrouw je niet aan eender wie toe. Elk van de
oppassers uit jouw buurt heeft een infogesprek gehad
met Daniella, onze plaatselijke kinderoppascoördinator.
Met de Gezinsbond zijn oppas én kind(eren) verzekerd
voor burgerlijke aansprakelijkheid. De babysitter is ook
verzekerd voor de verplaatsing. Zo ga je pas écht zonder
zorgen de deur uit. Wil je online een babysitter aanvragen,
Sint-Michiels zit in het digitaal aanbod. Registreer je dan
vervolgens als nieuwe gebruiker of meld je aan met je
log-in. Je betaalt het verschuldigde bedrag rechtstreeks
aan de babysitter. Wat kost het? €4 per begonnen uur,
met een minimum van 2 uur. Overnachten kost €20.
Daniella geeft je graag uitleg op alle andere vragen via
kod.sintmichiels@telenet.be.

OP ZOEK

Je bent enige ouder maar je hebt nood aan wat
ontspanning of een zinvolle activiteit. 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
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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
KINDEROPPAS
zondag 1 januari tot maandag 31 december

Voor het aanvragen van een kinderoppas en het
aankopen van verzekeringsboekjes, kan je terecht bij
onze verantwoordelijke voor de kinderoppasdienst,
Maaike D'Haene. Je kan je er ook aanbieden als nieuwe
kinderoppasser of om je prestatiebriefjes binnen te
brengen. Je kan er eveneens terecht met al je vragen
over de kinderoppasdienst. Maaike is te bereiken tussen
19u en 21u30 of via mail maaike.dhaene@telenet.be.

YOGA

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Gezinsbond Snellegem organiseert reeds 12 jaar
‘Yogalessen’. Zowel leden als niet leden zijn welkom op
maandagavond van 20u tot 21 u en op vrijdagavond van
17u30 tot 18u30. Alle sessies (toegankelijk voor mannen
en vrouwen) gaan door in zaal De Schelpe te Snellegem.
Inlichtingen: Martens Martine 050 81 20 99 of
marte@telenet.be.

NEEM EEN KIJKJE OP ONZE
FACEBOOKPAGINA!
Wilt u weten welke activiteiten er in Snellegem gepland
zijn? Of wilt u gewoon enkele foto's bekijken van onze
afgelopen activiteiten? Het kan allemaal als u onze
facebookpagina bezoekt! En u mag ons uiteraard ook
'leuk' vinden! Doen!
www.facebook.com/gezinsbondsnellegem/

DRU YOGA
op dinsdagvoormiddag en op
woensdagvoormiddag
dinsdag 11 september tot
woensdag 19 december

De Gezinsbond Varsenare brengt een lessenreeks dru yoga
op dinsdagvoormiddag en op woensdagvoormiddag
telkens van 10u tot 11u30 in het sportcentrum te
Varsenare.
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.
Je kunt op elk moment instappen.
Info en inschrijven: brigitte.vandenbriele.be@gmail.com
of 050 31 47 34 of 0496 33 51 79.

REPAIR CAFÉ
zaterdag 6 oktober • 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 mottengaatjes in zitten? 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 en kom op
6 oktober naar het Par. Centrum, Westernieuwweg 5
tussen 14u en 17u. Er zijn vrijwilligers om je te helpen.
Inschrijven niet nodig.
Inlichtingen bij Jef Vantorre: jef.vantorre@skynet.be of
050 38 65 65

NIEUWE WETGEVING SUCCESSIE
donderdag 22 november • 19u30

TAI CHI CHUAN

De wetgeving rond successie verandert grondig! Notaris
Michel Van Damme wil ons deze wijziging toelichten in
een voordracht in Avondrust op 22 november om 19u30.
Noteer alvast al de datum, de verdere info volgt later.
Inlichtingen: secretariaat.gb.varsenare@gmail.com of
roelens.mieke@telenet.be / tel 050 38 67 91

maandag 10 september tot
maandag 17 december

KINDEROPPASDIENST VARSENARE

VARSENARE

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.

De kinderoppasdienst met verzekering! 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!!!
Alle inlichtingen bij de verantwoordelijke
kinderoppasdienst Varsenare Tinneke De Leu,
Popstaelstraat 10: tinekedeleu@hotmail.com. of
0474 75 94 53 Zin om ook kinderoppas te zijn?
Nieuwe kandidaat oppassers maken ook eerst een
afspraak met Tinneke.
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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 na afspraak: 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.

NIEUW

Ontdek
goedgezind.be

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 u wel bij voorbaat.

ZEDELGEM
NAAICAFÉ
donderdag 23 augustus • 19u

Elke maand komen we samen met een gezellige bende
in het LDC De Braambeier, Loppemsestraat Zedelgem.
Gezellig samen naaien, met professionele begeleiding
(sessie op 13 september). Naai volgens je eigen patroon
of herstel je kledij. Reserveren is enkel noodzakelijk
als je een naaimachine wil gebruiken. Er zijn steeds
twee overlockmachines en een coverlocmachine vrij te
gebruiken. Kostprijs voor 1 avond: €2,5 voor leden en
niet-leden. Er zijn nu ook sessies zonder begeleiding maar
in aanwezigheid van Marie Madeleine (vrijwilligster) die
voor de nodige ondersteuning zorgt (23 en 30 augustus).
Activiteit in samenwerking met Oranje en De Braambeier.

INSCHRIJVING KLEUTERZWEMMEN EN
WATERGEWENNING
zaterdag 25 augustus • 13u tot 14u30

In deze lessen wordt opgebouwd van watergewenning
naar beginnend zwemmen. Dit gaat door in het zwembad
van de Groene Meersen. De lessen duren een half uur.
Inschrijven voor de nieuwe reeks kan op zaterdag
25 augustus van 13u tot 14u30 in de inkomhal van de
Groene Meersen te Zedelgem.
Voor meer info kun je terecht bij Annelien Rogiers via
annelienrogiers@gmail.com.

BEZOEK AAN HET PLANETARIUM IN
BEISBROEK
vrijdag 21 september • 19u30

Ben jij ook geïnteresseerd in de sterren en planeten.
Na een uiteenzetting hierover volgt afhankelijk van de

weersomstandigheden de mogelijkheid om al deze
indrukwekkende hemellichamen te observeren.
We verzamelen om 19u15 in het Planetarium/
Volkssterrenwacht te Beisbroek, Zeeweg 96, Brugge.
Gelieve vooraf in te schrijven via
ronny.meulemeester5@telenet.be of 0474/104.315.

NAAICAFÉ: DE HANDTAS
donderdag 27 september • 19u

Naaicafé onder begeleiding in LDC De Braambeier te
Zedelgem. Verspreid over verschillende sessies werken
we aan een handtas. Volg de laatste berichten op onze
facebookpagina.

KLASSIEKE WIJNPROEVERIJ
woensdag 3 oktober • 19u30

Wijnproeven is een vaste waarde geworden in ons
jaarprogramma.In samenwerking met Wijn- en tapasbar
Vinho, Brugsestraat 174, Zedelgem gaan we over tot een
klassieke wijnproeverij en dit verspreid over 2 avonden.
We gaan op zoek naar aroma's, smaken en kleuren. Op
voorhand inschrijven is verplicht omdat de plaatsen
beperkt zijn.
Meer info en inschrijven kan bij Ronny Meulemeester
0474 104 315 of ronny.meulemeester5@telenet.be.

LIDKAART WAARMEE JE SPAART
NIEUW AANGESLOTEN HANDELAAR
COMPUTERKLINIEK

Nijverheidsstraat 100/1 – 8310 Assebroek
geeft 3% spaarkorting.
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TWEEDEHANDSBEURZEN
ASSEBROEK

TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 17 november 2018 – 14u tot 17u

Verkoop van kinderkledij, speelgoed, babyuitzet,
kinderfietsen, kinderboeken, zwangerschapskledij…
in het ontmoetingscentrum Sparrenhof, Dries 4, Assebroek.
Gratis toegang.
Mensen die iets willen verkopen kunnen zich
hiervoor inschrijven door te mailen naar
georges.verlinde@scarlet.be of te bellen naar 050 35 75 75.
Betalen via IBAN: BE51 7380 0607 6262 van Gezinsbond
Assebroek met vermelding van: naam/THB/lidnummer.
Opgelet: het verschuldigde bedrag (€10) staat uiterlijk op
vrijdag 2 november 2018 op de rekening, anders vervalt
uw inschrijving.

BEERNEM

TWEEDEHANDSBEURS – KINDERARTIKELEN - TAFELVERKOOP

zondag 28 oktober - 10u tot 12u

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 O.C. 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? Interesse als verkoper? Stuur
dan een mail naar: marie.ann.de.bie@telenet.be voor alle
nuttige informatie over de inschrijvingsvoorwaarden en de
beurs-standen.

BRUGGE

TWEEDEHANDSBEURS

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

zondag 21 oktober - 9u tot 12u

Plaats: Sint-Leo Hemelsdaele, Potterierei 12, Brugge.
Ingang en parking via de Elisabeth Zorghestraat (zijstraat
Carmerstraat). Tweedehandsbeurs met verkoop van
kinderkledij, speelgoed...
Inschrijven via het mailadres:
tweedehandsbeurs@gezinsbondbrugge.be voor
13 oktober m.v.v. naam, adres, lidnummer, tel. nummer en
aantal tafels. Opgelet: maximum 2 tafels p/p.
Prijs per tafel: leden €10 en niet-leden €12.
Inschrijving is pas definitief na overschrijving op rek.
BE11 9730 8969 7348 ten laatste tegen 13 oktober 2018.
Info via www.facebook.com/gezinsbondbrugge8000.

SINT-KRUIS

TWEEDEHANDSBEURS VAN BABYUITZET, KINDERKLEDIJ EN
SPEELGOED

zondag 21 oktober 2018 - 9u tot 12u

Zaal Doc Effeta, Polderstraat 76a, 8310 Sint-Kruis-Brugge.
Als lid van de Gezinsbond kan je vanaf 1 september 2018
inschrijven als standhouder via het inschrijvingsformulier
terug te vinden op onze website:
gezinsbond-sintkruis.be zie: Tweedehandsbeurs..
“Houd je lidnummer in de hand!” Na inschrijving en
controle lidnummer ontvang je een bevestigingsmail van
goedkeuring en een uitnodiging tot betalen.
Pas na betaling is jouw standplaats verzekerd.
Een week voor de beurs ontvangt u de nodige informatie
betreffende het opzetten en het verloop van de beurs.
Kostprijs is : €12

OOSTKAMP

VERKOOP VAN LIJSTEN VOOR DE TWEEDEHANDSBEURS
(TAFELVERKOOP)

zaterdag 8 september - 9u tot 10u30

Verkoop van de lijsten voor de tweedehandsbeurs van
zondag 7 oktober gaat door in het Gemeentehuis op het
Gemeenteplein in Oostkamp op zaterdag 8 september van
9u tot 10u30. Op vertoon van je lidkaart kunnen wel twee
lijsten aangekocht worden aan €2,50 per lijst.
Info bij secretaris Cécile Van Deynse,
cecile.vandeynse@telenet.be of 050 82 55 80.
HERFSTEDITIE TWEEDEHANDSBEURS (TAFELVERKOOP)

zondag 7 oktober 9u tot 12u

Herfsteditie van de tweedehandsbeurs voor kinderkledij,
kindergerief en speelgoed in de Koning Boudewijnschool,
Marechalstraat, Oostkamp.
Iedereen welkom tussen 9u en 12u.

SIJSELE

TWEEDEHANDSBEURS

zondag 14 oktober - 8.30 tot 12u

Op zondag 14 oktober 2018 gaat onze najaarstweedehandsbeurs door in de Cultuurfabriek te Sijsele.
Verkoop van 8u30 tot 12u. Het is een tafelverkoop, waar
iedereen persoonlijk zijn eigen waren kan verkopen!!!
Iedereen welkom!!! De deelnameprijs voor leden is €10,
niet-leden betalen €15.
Inlichtingen tel. op 0485 15 38 25 of 050 35 16 84 bij Francine
Bruynseraede. Het aantal plaatsen is beperkt!
Inschrijven kan enkel op vrijdag 21 september 2018 bij
Francine, Burgemeester Capellelaan 31, in Sijsele tussen
15u en 19u en is pas zeker na betaling.
Er tijdig bij zijn is de boodschap!!!

SINT-ANDRIES

TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 6 oktober - 13u tot 16u

Onze succesvolle tweedehandsbeurs gaat opnieuw door
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 u
een stand huren voor €12.
Inschrijven kan vanaf 15 september 2018 via mail naar
tweedehandsbeurs.gsa@gmail.com, met vermelding
van je naam, adres, lidnummer en tel. en/of GSM nr. De
inschrijving is geldig na bevestiging en overschrijving op
de meegedeelde bankrekening.
www.gezinsbondgewestbrugge.be
www.facebook.com/gezinsbondsintandries
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UW ADVERTENTIE KAN HIER
WORDEN AFGEDRUKT !


































































       













 

 




































 










LIDKAART WAARMEE JE SPAART
NIEUW AANGESLOTEN HANDELAAR
COMPUTERKLINIEK

Nijverheidsstraat 100/1 – 8310 Assebroek
geeft 3% spaarkorting.

ZOMERZOEKTOCHTEN
elke dag van 1 juli t.e.m. 30 september

Eeklo gezien?
Eeklo gevonden!

Verschijningsdata:
1 oktober 2018, 1 januari 2019 en 1 april 2019, 1 juli 2019.
Verspreidingsgebied Bondsklapper bij de leden van de
Gezinsbond:
Brugge-centrum, Assebroek, Koolkerke, Sint-Andries,
Sint-Kruis, Sint-Michiels, Sint-Pieters, Kristus-Koning,
Beernem, Oedelem, Sijsele, Damme, Moerkerke,
Loppem, Zedelgem, Varsenare, Snellegem, Oostkamp,
Waardamme, Hertsberge.
Totale oplage: 10.500 exemplaren.
Wie kan adverteren?
Handelaars met de ‘Lidkaart waarmee je spaart’
krijgen absolute voorrang voor het plaatsen van
een advertentie. Daarna volgen de partners van de
Gezinsbond en scholen
Het staat het gewestbestuur vrij om eventuele andere
adverteerders toe te laten.
Tarieven
1/1 800 euro (180x270) 1/2 400 euro (180x135)
1/4 200 euro (87x135)
1/8 100 euro (87x65)
De factuur zal worden opgemaakt telkens na het
verschijnen van een editie.
Bijkomende voorwaarden:
Enkel op de binnenpagina’s kunnen advertenties
worden voorzien.
Alle advertenties moeten in pdf (zonder bijkomende
aanmaak) worden aangeleverd.
De pdf moet uitdrukkelijk een maand voor de voorziene
verschijningsdata worden aangeleverd.
De Bondsklapper verschijnt enkel in zwart-wit en wordt
verstuurd onder krimpfolie.
Contactadres:
Eddy De Wispelaere, Buskinslaan 2, 8210 Loppem,
050 82 54 43, edwlop@skynet.be.

De Bondsklapper is het driemaandelijks gratis
informatieblad voor leden van de Gezinsbond vzw - Gewest
Brugge en wordt verdeeld over alle afdelingen van het
gewest Brugge, Assebroek, Beernem, Brugge, Hertsberge,
Koolkerke, Loppem, Moerkerke-Damme, OedelemOostveld, Oostkamp, Sijsele, Sint-Andries, Sint-Joris, SintKruis, Sint-Michiels, Snellegem, Varsenare, Waardamme,
Zedelgem.
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Ronny Meulemeester, voorzitter,
Brugsestraat 178, 8210 Zedelgem
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ACTIVITEITENKALENDER

DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

01/01/2017 - 31/12/2018

Kinderoppas

Snellegem

01/07/2018

Fietshappening met barbecue

Loppem

07/07/2018 - 22/11/2018

Activiteiten en info-avonden in samenwerking met het Huis van het Kind

Oedelem - Oostveld

07/07/2018

Kasteelfeest

Loppem

16/08/2018

De bevrijding1914-1918

Loppem

19/08/2018

Fietsen van Speelplein naar Speelplein

Sint-Kruis

23/08/2018

Naaicafé

Zedelgem

25/08/2018

Inschrijving Kleuterzwemmen en watergewenning

Zedelgem

30/08/2018

Orgelconcert in de Sint-Pieterskerk Oostkamp

Oostkamp

05/09/2018 - 26/09/2018

I-PHONE lessen (APPLE-toestellen) voor beginners

Sijsele

06/09/2018 - 31/12/2018

Ontspanningsyoga

Assebroek

08/09/2018 - 15/12/2018

DANSLESJES voor kleuters en lagereschoolkinderen met GRATIS PROEFLES op 8 september!

Oedelem - Oostveld

08/09/2018

Verkoop van lijsten voor de tweedehandsbeurs

Oostkamp

10/09/2018 - 17/12/2018

Tai Chi Chuan

Varsenare

11/09/2018 - 19/12/2018

Dru yoga op dinsdagvoormiddag en op woensdagvoormiddag

Varsenare

13/09/2018 - 31/12/2018

Tai chi chuan

Assebroek

14/09/2018 - 21/06/2019

Kinder- en Jongerendans

Loppem

14/09/2018 - 21/06/2019

Jeugddansen

Loppem

15/09/2018 - 22/06/2019

Kleuterturnen (peuter, eerste, tweede en derde kleuter)

Loppem

16/09/2018

Begeleide herfstwandeling in domein d'Aertrycke

Sint-Andries

16/09/2018

Deelname aan Sint-Kruis Kermis, zondag 16 september 2018

Sint-Kruis

21/09/2018

Bezoek aan het Planetarium in Beisbroek

Zedelgem

22/09/2018 - 08/12/2018

watergewenning voor kleuters

Brugge

23/09/2018

Bezoek zoo Antwerpen backstage

Assebroek

27/09/2018

Naaicafé: de handtas

Zedelgem

29/09/2018

Zingen met peuters

Sint-Andries

29/09/2018

Zingen met kleuters

Sint-Andries

03/10/2018

SMART-PHONE lessen vervolg

Sijsele

03/10/2018

Klassieke wijnproeverij

Zedelgem

06/10/2018

Repair café

Varsenare

06/10/2018

Tweedehandsbeurs

Sint-Andries

07/10/2018

Speelstraat voor iedereen!!! 2e editie

Sint-Joris

07/10/2018

Herfsteditie tweedehandsbeurs

Oostkamp

11/10/2018

Bezoek aan Ter Groene Poorte en middagmaal in restaurant Casserole

GOSA

14/10/2018

Tweedehandsbeurs

Sijsele

21/10/2018

Tweedehandsbeurs

Brugge

21/10/2018

Tweedehandsbeurs

Sint-Kruis

28/10/2018

Tweedehandsbeurs – Kinderartikelen - Tafelverkoop

Beernem
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