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TWEEDEHANDSBEURZEN

Voordelen van jouw lidmaatschap!
In ruil voor jullie jaarlijkse ledenbijdrage bieden
wij jullie steeds weer een uitgebreid aanbod aan
activiteiten en voordelen.
Naast het feit dat je deel uitmaakt van een grote
groep gezinnen die ijvert voor de belangen van de
gezinnen ongeacht politieke kleur, kan je ook rekenen
op een uitgebreide dienstverlening en een pakket aan
ledenvoordelen.
Hierbij wil ik jullie zowel een dienstverlening als een
ledenvoordeel onder de aandacht brengen.
Onze Kinderoppasdienst blijft een dienstverlening die
op veel bijval kan rekenen.
Heb je graag eens een avondje helemaal voor jezelf?
Je volgt nog avondonderwijs of wil er gewoon eens
tussenuit? Onze kinderoppassers staan voor je klaar.
Een plaatselijke kinderoppascoördinator kent alle
oppassers en begeleidt ze in hun taak. Het zijn allemaal
mensen dicht uit de buurt. Een oppasdienst kan steeds
worden besproken met de plaatselijke coördinator. In
het vast tarief van 4 euro per uur zijn zowel de oppas
als jullie kinderen uitstekend verzekerd. De oppas is
trouwens ook voor de verplaatsing verzekerd. Meer info
kan je verkrijgen via www.kinderoppasdienst.be of via
de plaatselijke coördinator, gegevens terug te vinden op
de pagina “wie is wie” binnen jouw afdeling.
Een populair ledenvoordeel is dan weer onze korting op
een bioscoop bezoek. Wie graag eens een film meepikt
bij Kinepolis in Brugge kan genieten van 2 euro (= met
uitzondering van bepaalde toeslagen zoals bij 3D-films,
langspeelfilms) korting op een ticket. Bioscoopcheques
kunnen worden aangekocht bij een plaatselijk
verkooppunt (zie “wie is wie” in deze Bondsklapper).
Ook online kan je de bioscoopcheques aankopen.
Met de lidkaart in de hand kan je snel een
aankoop verrichten door te surfen naar de website
www.gezinsbond.be.
Samen met de vele activiteiten die in deze
Bondsklapper zijn opgenomen zijn er voldoende
mogelijkheden om jullie te ontspannen.
Geniet er alvast van!
Met genegen groet,
Ronny Meulemeester
Voorzitter Gezinsbond Gewest Brugge
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H. d'Ydewallestraat 23
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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
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Sint-Jansdreef 19
Muntestraat 11A
Muntsestraat 11A
Proostdijstraat 68
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KOOLKERKE Kathleen Marechal
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Eric Lagrou
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Marleen Sierens
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Weststraat 41
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050 50 12 55
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martine.jacxsens@gmail.com
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Heidi De Muynck
Monica Verbiest
Ann Vandenbussche
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Zandgrachtstraat 21
Tinhoutstraat 17
Den Akker 8
Oudezakstraat 4
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christinetallir@gmail.com
heidi.de.muynck@telenet.be
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Cécile Van Deynse
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Rony Sarazijn
Regine Lameire
Magda Keirse
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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
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Doornstraat 64
Gistelse Steenweg 374
Zandstraat 133
0494 20 69 01
050 39 31 01
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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
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Galgeveld 39
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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
0479 15 05 57
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 Ninove en aan de industriële
bakkerij La Lorraine
donderdag 8 november

7u45

Vertrek aan de parkeerplaats van Steenbrugge. Gegidste
stadswandeling in Ninove met bezoek aan de abdijkerk,
bezoek aan het toeristisch bezoekerscentrum in de
Hospitaalkapel en een wandeling langs de belangrijkste
gebouwen zoals het oud stadhuis, de Koepoort, oude
gevels, monumenten, kunst in de stad. 's Middags lunch
in hotel De Croone. In de namiddag bedrijfsbezoek aan
‘La Lorraine’. We krijgen een kort overzicht van de firma,
daarna worden we rondgeleid in de productie, we kunnen
watertanden van de patisserie en worden meegenomen
in de bakkerij waar dagelijks vers brood wordt gebakken.
Proeven doen we samen na de rondleiding. Na afloop
worden we verrast met een leuke attentie gevuld met
brood en patisserie.
Inschrijven bij Rosette Verlinde – Van Zeveren op
gosagewestbrugge@scarlet.be of 050 35 75 75 en door
storten van €48 per persoon op rekening BE22 0015 1427
1747 van GOSA Gewest Brugge voor 22 oktober 2018.
Graag mailadres doorgeven.

Geleid bezoek aan Convent Engels klooster
dinsdag 11 december

14u30

Afspraak aan de Carmersstraat 83a Brugge.
Het klooster van Engelse kanunnikessen van SintAugustinus is in Brugge gevestigd sinds 1629, in het
later verbouwde voormalige klooster van Nazareth,
waarvan de naam behouden bleef. Het klooster
hield er tot 1972 een kostschool, aanvankelijk voor
Engelse, maar in de 19de eeuw in toenemende mate
ook voor Belgische meisjes. Guido Gezelle stierf er na
een kort verblijf als rector.
Vanaf de straat kan je nauwelijks vermoeden welke
rust en unieke beleving er van deze historische
locatie uitgaat. Tot drie jaar geleden was het
internaat in gebruik voor internen van Sint-Leo
Hemelsdaele. Het Convent pand wordt tijdelijk voor
het publiek ontsloten. Een pop up in de internaat
ruimtes combineren feilloos rust & beleving.
Deelname €4/persoon ter plaatse te betalen
en inschrijven kan bij Hugo Jonckheere hugo.
jonckheere@hotmail.com of telefoon 050 38 37 48.

SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST GEWEST BRUGGE PRAKTISCH WEETJE
Praktisch weetje over ‘handgiften’:
De handgift is een populaire methode om volledig legaal en gratis successierechten te vermijden m.b.t. roerende
goederen. Wat kan je schenken? Geld, meubels, goud, juwelen, …. Er geldt slechts 1 voorwaarde: de schenker moet
nog drie jaar na de handgift leven.
Bewijs? Liefst schriftelijk, namelijk 2 aangetekende brieven, een van de schenker naar de begunstigde (aanbod) en een
van de begunstigde naar de schenker (aanvaarding).
(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.
Concrete data najaar: donderdag 11 oktober, donderdag 8 november en donderdag 13 december 2018.
Deze dienstverlening is gratis voor de leden op vertoon van uw lidkaart.
Volg de pijlen die u naar het juiste lokaal leiden.
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HEIZ

Advertentie

WIL JE GRAAG JOUW ADRES WIJZIGEN?

Meld je aan op Mijn Gezinsbond en pas je gegevens aan.
Of neem contact op met onze ledendienst
ledendienst@gezinsbond.be of 02 507.88.88
Geef de ledendienst volgende zaken door:
. je lidnummer
. jouw naam en eventueel die van je partner of kinderen
. je huidige adres
. je nieuwe adres
. je e-mailadres
. vanaf wanneer (datum) we de publicaties naar je nieuw
adres mogen versturen

Beleef samen met de Gezinsbond en Ketnet een nostalgische dag met
optredens, leuke meet & greets, animatie en bezoeken aan o.a. Mini-Europa,
het Atomium en Brussel.
Zet het nu al in je agenda!
www.gezinsbond.be/gezinsdag

maart 2018 De Bond 31

GROOTSTE GEZINSDAG 2018.indd 31

basisscholen
sint-lodewijks
college

4/07/2018 10:10:17

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
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LEDENVOORDELEN
MET SPAARKORTING

FAMILIECONCERT (6+) SYMFONIE VOOR
VALSE NOOT
donderdag 27 december om 15 u Concertgebouw Brugge

Lees ik het goed? Symfonie voor valse noot? Nee toch?
Die titel moet een grap zijn! Wij doen niet aan valse noten
in dit orkest. Dit is het beste orkest van de wereld, en
beste orkesten van de wereld spelen geen valse noten.
Nooit. Echt nooit. Dus ook nu niet.
Deze Symfonie voor valse noot wordt gespeeld ZONDER
valse noot. Geen vinger zal van de snaar glijden, geen
stemband te hoog of te laag trillen, geen trommel te
vroeg of te laat klinken. Perfect zal het zijn. Per-fect!
Een familieconcert (6+) van en met Raf Walschaerts en
Symfonieorkest Vlaanderen o.l.v. Steven Verhaert.
Met Olivier De Smet, Wouter Bruneel, Ineke Nijssen.
Vanaf een half uur voor de voorstelling wordt er samen
opgewarmd.
Tickets via www.symfonieorkest.be of
tickets@symfonieorkest.be of www.bijloke.be.

20% SPAARKORTING

CIRQUE BERSERK

Kursaal Oostende
brengt Belgische
première van
een knettergek
theatercircus.
Eeuwenoude
vaardigheden
en tradities
van tourende
circusgezelschappen worden gecombineerd met
hedendaagse, adembenemende acts en technieken.
Elke act is één voor één adembenemend gaande
van jongleurs, acrobaten, stuntmensen tot de
messenwerpers, maar het meest spectaculaire ooit
gezien in een theater is misschien toch wel “the
motorcycle globe of death”. Het wordt adem inhouden
en hart vasthouden als niet 1, niet 2, niet 3, maar 4
moto’s in de globe rijden. Hoe luider je hen aanmoedigt,
hoe sneller ze gaan. Deze act is echt knettergek.
Acrobatie, humor, energie, spanning, spectaculair,...
kortom een show die zowel jong als oud animeert en je
op het puntje van je stoel laat zitten van het begin tot
het einde.
Speciaal voor de gelegenheid in Oostende, zal de show
ondergedompeld worden in de
Halloweensfeer.
Info en tickets: www.kursaaloostende.be.

15% SPAARKORTING

SPAARKAARTKORTING

BIJ THUISWEDSTRIJDEN VAN CERCLE BRUGGE!
Het komende voetbalseizoen krijg je, na het overweldigend succes van vorig jaar, opnieuw korting op je lidkaart bij een
hele reeks wedstrijden van Cercle Brugge!
Ledenkorting bij Cercle Brugge
+16 jaar: €4/ticket * | jongeren tot 16 jaar: €3/ticket *
Abonnementen geven geen recht op korting
Breng dus zeker je lidkaart mee! Onze mensen zitten aan de stand van de Gezinsbond aan het loket van Noord en Zuid
en geven graag de korting op je lidkaart!!
De tickets worden in voorverkoop aangeboden op het secretariaat tijdens de werkweek tussen 13u30 en 17u30.
Op de wedstrijddag kan je ook aan het loket terecht. Tickets in voorverkoop kan men voorleggen de dag zelf aan de
stand van de Gezinsbond, dan pas wordt de korting op je lidkaart geplaatst. Secretariaat Cercle Brugge: 050 38 91 93.
Zie voor definitieve dag en uur: www.cerclebrugge.be/nl/a-kern/wedstrijden.
Meer info op www.gezinsbond.be/ledenvoordeel of Gewest Brugge, secretariaat Eddy De Wispelaere, 050 82 54 43,
edwlop@skynet.be.
Wedstrijden:
26-28/10/2018:
2-4/11/2018:
9-11/11/2018:
26-27/12/2018:
25-27/01/2019:
22-24/02/2019:

Cercle Brugge KSV – Kortrijk
Cercle Brugge KSV – Royal Excel Mouscron
Cercle Brugge KSV – Waasland Beveren
Cercle Brugge KSV – KAS Eupen
Cercle Brugge KSV – STVV
Cercle Brugge KSV – KV Oostende
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
ASSEBROEK
ONTSPANNINGSYOGA
donderdag 6 september tot
maandag 31 december

Op donderdag 6 september 2018 om 18u30 start een
nieuwe reeks yogalessen voor beginners.
De 5 beginnerslessen worden gegeven op 6, 13, 20,
27 september en 4 oktober. Het is de bedoeling dat de
5 lessen kunnen gevolgd worden.
De lessen beginnen stipt om 18u30 en eindigen om
19u45. De lessen gaan door in het P.C. Sparrenhof (zijingang), Dries te Assebroek. Er is een ruime parking op
het domein Daverlo.
Voor de gevorderden start eveneens een nieuwe reeks
vanaf 6 september om 20u.
Prijs per sessie: leden Gezinsbond €5, niet leden €7.
Voor alle inlichtingen en inschrijvingen kan
je terecht bij Verhaeghe Karin 050 37 46 17 of
martin.billiet@telenet.be.

TAI CHI CHUAN

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

donderdag 13 september tot
maandag 31 december

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.

BRUGGE VOOR KINDEREN
zondag 14 oktober • 14u30

Samenkomt 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.

'VAN LIEVER LIEF TOT BITTERE WOEDE'
DE SIXTIES EN SEVENTIES BIJ ONS EN
ELDERS
donderdag 25 oktober • 19u30

Afspraak in de OC Patria Kerklaan 37 Assebroek. 'Those
were the days, my friend, we thought they’d never end'.
Wie kent dit hitje niet meer van Mary Hopkins uit 1968?
Eenvoudig, maar toch zo sprekend voor wie als jongere
de sixties en seventies beleefd heeft. In de lezing ‘Voorbij
1968. Van liever lief tot bittere woede’ wordt alles, wat
toen zo belangrijk leek, nog eens op een rijtje gezet, van
de onvervalste romantiek van de hippies tot de rauwe
woede van de punks, toen de golden sixties voorgoed
voorbij waren. Gelukkig niet in onze herinnering, zoals
zal blijken uit deze lezing, vol van nostalgie maar ook
van geluk omdat wij al dat moois mochten meemaken.
Lezing door Eddy Niesten, verbonden aan het centrum
Agrarische geschiedenis te Leuven en auteur van
verschillende boeken.
In samenwerking met 3 x Davidsfonds Assebroek.
Deelnameprijs: €9.
Leden van de Gezinsbond en houders van de
Davidsfonds Cultuurkaart betalen slechts €5.

NEPALEES KOKEN
zaterdag 27 oktober • 9u30

Samenkomst in 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.

TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 17 november • 14u

Tweedehandsbeurzen, zie pagina 18.
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'WAAR MUZIEK OM GAAT'
DOOR MARC ERKENS

VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST

woensdag 28 november • 19u30

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.

In OC Rustenhove Wantestraat 15 Assebroek vertelt
Marc Erkens over de historische achtergrond van muziek.
Zijn voordracht gaat over de manier waarop muziek ons
bereikt of niet bereikt, hoe het komt dat ze ons wel of
niet iets kan vertellen. We luisteren het liefst naar muziek
die we kennen of naar muziek die aansluit bij de stijl
waarvan we zijn gaan houden. Hoe komt dat en wat
verwachten we eigenlijk precies van muziek? Op deze en
andere vragen krijgt u een antwoord, via de muziek zelf
en via een betoog dat leerrijk, humoristisch amusant en
ook confronterend zal zijn'. Marc Erkens behaalde aan
het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen de eerste
prijzen notenleer, harmonie, kamermuziek en het hoger
diploma piano. Hij is sinds 2005 opleidingshoofd Muziek
aan de LUCA School of Arts, campus Lemmens instituut
Leuven.
In samenwerking met 3 x Davidsfonds Assebroek.
Deelnameprijs: €9.
Leden van de Gezinsbond en houders van de
Davidsfonds Cultuurkaart betalen slechts €5.

'DAT KAN IK OOK' HOE OM TE GAAN MET
MODERNE OF HEDENDAAGSE KUNST
woensdag 12 december • 19u30

Afspraak in OC Sparrenhof Dries 4 Assebroek. Soms
loopt men in een museum en heeft men het gevoel
een marsmannetje te zijn. De objecten die men er
aantreft en waarvan men zegt dat het kunst is, zijn
vaak heel bevreemdend. Men begrijpt er vaak niets
van en dat leidt dikwijls tot onverschilligheid, of
erger: tot ergernis en frustratie. Hier is een ‘eerste
hulp bij moderne en hedendaagse kunst’. Lezing door
David Vergauwen, woont in Brugge en studeerde
geschiedenis, kunstwetenschappen en musicologie
aan de universiteiten van Gent en Brussel. Hij behaalde
het doctoraat in de geschiedenis en werkt momenteel
voornamelijk bij Amarant waar hij o.a. les geeft over
de cultuur van het Modernisme en de avant-garde.
Momenteel werkt hij aan een biografie over de Brugse
laat-romantische componist Joseph Ryelandt (voorzien
voor 2020).
In samenwerking met 3 x Davidsfonds Assebroek.
Deelnameprijs: €9.
Leden van de Gezinsbond en houders van de
Davidsfonds Cultuurkaart betalen slechts €5.

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!

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 – TAFELVERKOOP
zondag 28 oktober • 10u - 12u

Tweedehandsbeurzen, zie pagina 18.

PRAAT- EN CULTUURCAFÉ
zaterdag 24 november • 10u tot 13u

Van harte welkom in O.C. De Kleine Beer (poly 2), C.
Marichalstraat 5, 8730 Beernem. Naast de organiserende
vereniging nl. het Davidsfonds Beernem-Sint-Joris,
zullen ook een aantal andere verenigingen deelnemen
aan dit cultureel gebeuren o.a. Wereldwinkel Beernem
met een geschenkenbeurs, de Heemkundige Kring Bos
& Beverveld en ook de Gezinsbond Beernem. De leden
van de Gezinsbond krijgen er de gelegenheid om hun
bonnenboekjes af te halen en ze kunnen er ook hun
kortingskaarten voor de NMBS aanvragen.

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, 8310 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.
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TWEEDEHANDSBEURS
zondag 21 oktober • 9u tot 12u

Tweedehandsbeurzen, zie pagina 18.

BABYBABBELS
dinsdag 30 oktober • 19u

Het is niet altijd evident, zo'n nieuwe baby in huis. Vraag
jij je ook wel eens af hoe anderen dit doen? Twijfel jij ook
soms of je het allemaal wel goed aanpakt? Een babbel
met andere ouders kan uitkomst brengen! Daarom
willen wij jullie elke laatste dinsdag van de maand samen
met andere ouders en hun baby'tjes samenbrengen.
Wij zorgen telkens voor een leuke workshop of een
interessante infosessie. We voorzien ook een expert waar
je met al je vragen terecht kan en een gezellige sfeer. De
eerste sessie gaat door op dinsdag 30 oktober vanaf 19u.
Deelname is gratis.
Locatie: Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergsesteenweg
221, 8000 Brugge St.-Pieters.
Meer info en inschrijven via: info@gezinsbondbrugge.be
en www.facebook.com/gezinsbondbrugge8000.

HALLO WIEN PLAY
zondag 11 november • 14u tot 17u

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Hallo Wien Play. Zin om dit jaar nog meer te griezelen,
de weg te zoeken in ons reuze griezeldoolhof, spelen,
knutselen, koken,...?
Kom dan verkleed samen met je (groot)ouders naar
Hallo Wien Play die doorgaat op zondag 11 november
van 14u tot 17u in het buurtcentrum de Dijk
Blankenbergsesteenweg 221, 8000 Brugge St-Pieters.
Info en inschrijvingen t.e.m. 4 november 2018 via
info@gezinsbondbrugge.be. en via
www.facebook.com/gezinsbondbrugge8000.
Betalen (Leden €5/ kind. Niet leden €6/ kind) op
rek. BE02 9730 8969 6540.

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.

KOOLKERKE
SINTERKLAASONTBIJT
zondag 2 december • 9u

Het vernieuwde "t'Reigersnest", Arendstraat 12 te
Koolkerke is opnieuw de lokatie waar ons jaarlijks
Sinterklaasontbijt zal doorgaan. We verwelkomen
jullie met een ontbijt voor het hele gezin om 9u en een
voorstelling voor jong en oud om 9u45. De Sint en zijn
Pieten komen om 11 uur op bezoek en hebben voor alle
kinderen een geschenkje en iets lekkers mee.
Wil je erbij zijn?
Schrijf je dan snel in via gezinsbondkoolkerke@gmail.be.

Volwassen en kinderen vanaf 1 jaar betalen als lid €7
p.p. en als niet-lid €10 p.p. Je inschrijving is definitief
na storting van het volledige deelnamebedrag op
BE08 7512 0546 2713.
De Sint weet ook graag de naam van de kinderen +
hun geboortejaar, samen met je naam, adres, aantal
volwassen en kinderen en lidnummer Gezinsbond.
Wil al deze gegevens vermelden.

LOPPEM
KINDER- EN JONGERENDANS
vrijdag 14 september tot vrijdag 21 juni • 18u

Kinderdansen vanaf vrijdag 14 september 2018
kinderdans: 18u – 19u (1e t/m 3e leerjaar, afzonderlijke
inhoud volgens leeftijd)
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.

JEUGDDANSEN
vrijdag 14 september tot vrijdag 21 juni • 19u

Jongerendansen vanaf vrijdag 14 september: 19u – 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 1STE KLEUTER)
zaterdag 15 september tot vrijdag 21 juni

Kleuterturnen vanaf zaterdag 15 september: 10u – 11u
(peuters en eerste kleuter)
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

Kleuterturnen vanaf zaterdag 15 september: 11u – 12u
(tweede en derde kleuter) Prijs: leden: reeks 1 (sept-dec):
€35 - reeks 2 (jan-jun): €50 jaar (sept-jun): €80 vanaf 2
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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.

BRUGGE'S BESTE BEELD
vrijdag 26 oktober • 20u

In zes merkwaardige kortfilms toont de onderlegde
Brugse gids Julien De Jaeger wat je moet weten over
de kracht en schoonheid van het Brugse heden en
verleden. Julien behoort tot de selecte groep van de
Koninklijke Brugse Amateur Cineasten en behaalde
zowel provinciaal als nationaal diverse nominaties en
prijzen. Ook Loppemnaars spelen mee in vijf van de zes
schitterende documentaires over chocolade, Belgische
friet, bier, Jan van Eyck en de Vlaamse primitieven,
prachtige groenzones en Brugge als historische parel
van Vlaanderen. Afwezigen hebben ongelijk want je
krijgt er niet alleen een traktaat met Brugse zot maar
ook een chocoladegeschenk als lekker, lieve lust.
Brugge, wereldvermaard, druk verkend maar soms
onvoldoende gekend. Een gezellige avond aangeboden
door Gezinsbond Loppem en Pasar.
Inkom leden: €4 (niet-leden €6).

SINT-MAARTENSTOCHT
vrijdag 9 november • 19u30

Heb je zin in een spannende tocht in het donker?
Om 19u30 komen de ouders voor de tocht in het donker.
We voorzien enkele verrassingen en sluiten af met
lekkere soep.
Inschrijven voor 4 november bij:
Vicky De Love (delove.vicky@telenet.be),
Leen Roose, (leen.roose@telenet.be) of
Lies De Wispelaere (lies.dewispelaere@telenet.be).

GEZOND ONTBIJT
zondag 18 november • 8u30

Alleen gezonde producten worden aangeboden. Een
stevig ontbijt sterkt je immers voor de rest van de dag
en wapent je tegen de stress. Verschillende generaties opa's, oma's, kinderen, tantes en nonkels, kleinkinderen
- kunnen samen genieten van een ontspannend
familiemoment. Aanschuiven aan een mooi verzorgd
ontbijtbuffet met keuze uit een uitgebreid gamma aan
knapperige broodjes en lekker beleg of cornflakes, vers
fruit, fruitsap, verse kaas enzovoort. Er kan gekozen
worden uit een gekookt eitje of een gebakken eitje.
Samen aan tafel wat bijpraten. Dat kan allemaal tijdens
het ontbijt van de Gezinsbond. Je kan mee aanschuiven
in de Parochiezaal, Ieperweg te Loppem. De vroege
vogels kunnen ontbijten om 8u30 en de uitslapers
kunnen aanschuiven tot 10u15. En dit alles aan een
zacht prijsje: €5 per volwassene (+12 jaar), €3 per kind (312 jaar) en gratis voor kinderen tot 3 jaar, niet-leden €7
en €4. Inschrijven bij de bestuursleden van de afdeling.

BONDSOPENDEURDAG
zondag 2 december

Alle gezinnen zijn van harte welkom op de
Bondsopendeurdag met o.a. middagmaal, optredens
van de reeksen zoals kinderdans en jonderendans.
De Sint is dit jaar opnieuw op de afspraak. De activiteit
vindt plaats in de sporthal van de Strooien Hane.
Info bij Piet Tanghe, Henri Blommelaan 17 of
Eddy De Wispelaere, Buskinslaan 2.

NAAR HET NIEUWE JAAR!
vrijdag 28 december • 18u

'Naar het nieuwe jaar' op vrijdag 28 december om 18u.
Welkom op ons 'Naar het nieuwe jaar' in het parochiaal
centrum. Zin om een leuke versiering te maken en de
geur van zelfgebakken koekjes op te snuiven? Voor alle
kinderen tot en met 14 jaar. We voorzien een warme
wafel en een drankje. Deelnemen kost €5 per persoon
(max. €10 per gezin), niet-leden betalen €10 per persoon.
Inschrijven tot 23 december bij
Leen Roose (leen.roose@telenet.be) of
Lies De Wispelaere (lies.dewispelaere@telenet.be).

MOERKERKE - DAMME
DE GEZINSBOND DOET DAMME
ONTWAKEN OM HALFNEGEN.
zondag 11 november • 8u30

De Gezinsbond Moerkerke-Damme doet Damme
ontwaken voor een lekker ontbijt. Samen met de afdeling
Sijsele zorgen we voor een Frans ontbijt met stokbrood,
croissants en Franse kazen.
Inschrijven enkel via mail tegen 6 november bij
Verhelst André: andre.verhelst-bulcke@telenet.be.
Deelname €6 per persoon, gezinnen lid van de
Gezinsbond betalen maximaal €20. Niet leden betalen
€10 per persoon. Aanvang 8u30 tot 10u30.
Plaats: Cultuurfabriek Sijsele.

OEDELEM - OOSTVELD
ACTIVITEITEN EN INFO-AVONDEN IN
SAMENWERKING MET HET HUIS VAN HET
KIND
dinsdag 2 oktober tot donderdag 22 november

Activiteiten en info-avonden in samenwerking met het
Huis van het Kind
- 2 oktober: Interactieve lezing over communicatie
met Frederic Imbo O.C.- De KLeine Beer Beernem
20u-21u30. De meeste conflicten hebben
misverstanden in onderlinge communicatie als
oorzaak. Het overkomt iedereen wel eens: je bedoelt
het goed, maar de andere partij interpreteert het
anders, of - nog erger - helemaal ‘verkeerd’.
- 29 oktober: Zelfverdedigingscursus voor jongeren. De
zelfverdedingsinitiatie is beperkt tot 20 deelnemers
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van het eerste, tweede of derde middelbaar. De
initiatie vindt plaats op maandag 29 oktober om 14u
in de spiegelzaal van sportpark Den Akker.
- 11 oktober: 'Leren lezen met plezier' vindt plaats
om 19u30 in bib Beernem. Er kunnen maximum
20 mensen deelnemen aan de workshop.
- 22 november: Netwerkmoment professionelen.
Vooraf inschrijven verplicht: www.beernem.be/e-loket.
Info mail naar: huisvanhetkind@beernem.be of
050 28 90 75.

FEESTELIJK KOKEN
donderdag 15 november

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we terug onze
kookavond met feestelijke gerechten. Dit mag u uiteraard
komen proeven met aangepaste wijnen. Kom je ook?
Locatie: Parochiezaal Oedelem, J. Creytensstraat 34,
8730 Oedelem. Graag inschrijven vóór 5 november via
e-mail: gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com
en bevestigen door betaling op ons rek.nr.
BE12 9792 3871 6092 van Gezinsbond OedelemOostveld (vermelden naam, tel. en event. lidnummer).
Prijs leden €20/persoon, niet-Leden €28/persoon.
Om organisatorische redenen is het aantal inschrijvingen
beperkt tot 25 personen. Dus wees er vlug bij!
Alle inlichtingen bij
Christine Tallir 050 78 09 32 - 0486 06 24 73.

SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET
BIJ U AAN HUIS
vrijdag 30 november • 16u30 tot 20u30

Sint en zijn Hoofdpiet staan weldra weer paraat. Een
spannend huisbezoek (20-25 minuten) waarbij er
natuurlijk iets gezongen wordt voor de Sint en cadeautjes
worden uitgedeeld. Sinterklaas haalt zijn grote boek
boven en uiteraard weet hij echt alles over de kinderen:
het staat dan ook in zijn boek in een sierlijk handschrift
genoteerd. Inschrijven vóór 25 november via mail:
Gezinsbond.Oedelem.Oostveld@gmail.com.
Graag uw naam, lidnummer, adres en telefoonnummer,
aantal kinderen en gewenst uur van het bezoek.
Wij nemen dan contact met u op om het bezoek te
plannen (details i.v.m. betaling, info over de kinderen,
speelgoed,..). Prijs Leden: €15, prijs niet leden: €25.

verantwoordelijke Monica Verbiest 050/78 99 86. Kan
je niet aanwezig zijn, geen nood. De bonnenboeken
worden daarna verdeeld door bereidwillige vrijwilligers
ten laatste tegen eind januari 2019.

OOSTKAMP
HERFSTEDITIE TWEEDEHANDSBEURS
zondag 7 oktober • 9u tot 12u

Tweedehandsbeurzen, zie pagina 18.

SINTERKLAASONTBIJT
zondag 2 december • 8u30 tot 11u

We ontmoeten elkaar in de Raat, Schooldreef 5 te
Oostkamp van 8u30 uur tot 11u.
Na een uitgebreid ontbijt komt de Sint de kindjes
bezoeken rond 9u30 en elk kindje krijgt dan ook een
gesprek en geschenk van de Sint.
Inschrijven en info bij cecile.vandeynse@telenet.be
of 050 82 55 80. Deelname: €8 p.p. Kinderen <12 j
betalen €4 en kinderen < 3 j gratis. Maximum €25 per
gezin(ouders en inwonende kinderen).

SIJSELE
SMART-PHONE LESSEN VERVOLG
woensdag 3 oktober • 14u tot 16u30
Ook op 10 oktober van 14u tot 16u30.

Plaats: De Cultuurfabriek - Stationsstraat te Sijsele. Je wil
nog méér doen met je 'smart-phone'? Veilig elektronisch
bankieren- sms-en naar meerdere contacten- nog meer
over foto's (bewerken/ delen/ album maken/)- Google
Maps (snel en veilig naar je bestemming)- mails lezen
en versturen- alles 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
rek. BE22 7381 1006 8447 van Gezinsbond Sijsele en
bevestigen via mail aan magda.keirse@hotmail.com
met opgave van telefoon en lidnummer.

KERSTBORREL - AFHALEN
BONNENBOEKEN 2019

TWEEDEHANDSBEURS

zondag 16 december

Tweedehandsbeurzen, zie pagina 18.

Haal je nieuwe bonnenboek 2019 af, geniet intussen van
een drankje en een babbel met vrienden en bestuur.
Zoals gewoonlijk trakteert onze Kerstman de aanwezige
kinderen op een klein geschenkje en snoepjes. Betaal dus
"tijdig" uw lidmaatschap zodat ook uw bonnenboekje
klaarligt. Interesse om lid te worden? Kom gerust
af! Aangevraagde kortingskaarten voor NMBS voor
gezinnen met 3 kinderen of meer kunnen aangevraagd
of afgehaald worden na telefonische afspraak met de

zondag 14 oktober • 8u30 tot 12u

EHBO IN HET GEZIN
maandag 22 oktober • 19u30

We richten met KWB en Femma een twee uur durende
opleiding 'EHBO in het gezin' in. Deze gaat door in de
cultuurfabriek, Stationstraat 22. De opleiding leert
correcte eerste zorgen toe te dienen en spitst zich toe op
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ongevallen met kinderen en volwassenen. Komen aan
bod: snijwonden, kneuzingen, insectenbeten, verstikking
en brandwonden. Leden betalen €3, niet leden €5.
Inschrijven bij Magda Keirse 050/359666 of
magda.keirse@hotmail.com.

'WAT MOET IK NU GELOVEN, DOKTER? DE
BESTE VERSIE VAN DE WAARHEID OVER
ETEN EN BEWEGEN'
vrijdag 9 november • 20u

Damme ontwaakt met een gezellig Gezinsontbijt ‘op
Franse wijze’ in de Cultuurfabriek te Sijsele. Alle gezinnen
zijn welkom voor een lekker ontbijt met croissant,
stokbrood, beleg en geurige koffie. Inschrijven t.e.m.
7 november: schockaertann@gmail.com. Prijs: leden
Gezinsbond betalen €6 / persoon, gezinnen lid van de
Gezinsbond betalen max. €20. Niet leden betalen €10/
persoon. Samenwerking met Gezinsbond MoerkerkeDamme. Tot 11 november!

We vinden een gezonde voeding en goed bewegen
steeds belangrijker, maar verliezen de weg in de stroom
van nieuwe, soms tegenstrijdige onderzoeken over
voeding en beweging. Wat moeten we nu geloven? Wat
is echt gezond? Dokter Hendrik Cammu gaat in zijn
uiteenzetting 'Wat moet ik nu geloven, dokter? op zoek
naar de beste versie van de waarheid over voeding en
bewegen'. Op een wetenschappelijk onderbouwde maar
toegankelijke manier legt hij uit wat de rol is van voeding
voor onze gezondheid en onze levensverwachting.
De 'waarheid' over voeding, beweging en gezondheid
is heel genuanceerd en vaak een kwestie van gezond
verstand. 'Met mate en gevarieerd eten blijft veruit het
belangrijkste voedingsadvies.

MEEVAREN MET DE SINT!

FEESTELIJK KOKEN

zondag 25 november • 14u tot 16u

woensdag 14 november • 19 - 22u

ONTBIJT
zondag 11 november • 8u30 tot 10u30

Met Sinterklaas op de boot op zondag 25 november 2018.
Alle kinderen van Groot-Damme worden uitgenodigd
om mee te varen met de Sint op de Damse Vaart. Er zijn
afvaarten voorzien om 14u – 14u30 – 15u – 15u30 en 16u.
De kinderen mogen hun tekeningen aan de Sint afgeven
en hun vragen en verlangens aan de Sint meedelen. De
kindjes varen gratis mee, de volwassenen betalen €3. We
varen een stukje mee met de Sint!

DRINGEND GEZOCHT:
KINDEROPPASSERS!
Dringend gezocht: enthousiaste kinderoppassers.
Ben je 15 of ouder, heb je een hart voor kinderen en
verdien je graag een centje bij, dan ben jij de oppasser
die we zoeken. Je mag je aanmelden voor inlichtingen
en een eerste kennismaking bij Hilde Lemahieu,
verantwoordelijke voor de kinderoppasdienst van de
gezinsbond afdeling Sijsele, op 0472 77 56 26 of via mail
hilde.lemahieu@gmail.com.

KORTINGSKAARTEN

Kortingskaarten NMBS die vervallen op 31 december
2018 tijdig vervangen.
Bij uw secretaris: Noordermeers 14 (050/35 96 66) op 25
november van 9u30 tot 11u45 - betaling contant 6€.
Ofwel via mail: magda.keirse@hotmail.com en betaling
van €6 op BE22 7381 1006 8447 van Gezinsbond Sijsele.

SINT-ANDRIES
TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 6 oktober • 13u-16u

Zie Tweedehandsbeurzen, pag. 18

Kristien Meulebrouck zal ons opnieuw verrassen met een
eenvoudig te maken feestelijk menu voor de komende
feestdagen. Veel hiervan kan je op voorhand klaar
maken, zodat je tijdens de feestdagen zelf volop mee
kunt genieten van het lekkere eten. De deelname is
€25/pp. De avond gaat door op woensdag 14 november
om 19u in het Parochiaal Centrum ‘Huyze Wellcome’,
Koude Keukenstraat 8 te Sint Andries.
Inschrijven kan tot 7 november via mail naar
marieroseonraet@gmail.com met vermelding van je
naam, lidnummer en gsm-nr.

KOKEN MET KINDEREN
zaterdag 17 november • 9u30-11u30

Maak samen met je (klein)kinderen heerlijke
smulpralines, die je nadien naar huis mag meenemen,
als je ze ter plaatse al niet hebt opgegeten ! Deze leuke
doe-activiteit gaat door in het POC Sint-Willibrord, K.K.
Theodoorstraat 2 en staat open voor kinderen vanaf
de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. De
prijs bedraagt €4 per duo (ouder/kind of grootouder/
kleinkind). Inschrijven kan tot 10 november via mail naar
gezinsbondsintandries@gmail.com met vermelding van
je naam, lidnummer, gsm-nr en naam en leeftijd van de
kinderen. Breng een voorraaddoos mee om de pralines
op te bergen.

SINT-JORIS
SPEELSTRAAT VOOR IEDEREEN!!!
2E EDITIE
zondag 7 oktober • 14u

Op zondag 7 oktober maken we het Galgeveld volledig
verkeersvrij voor de tweede editie van onze SPEELSTRAAT.
Samen met Chiro Sint-Joris slaan we de handen in elkaar
Bondsklapper 163 • 11

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!!!

thee zetten wij alvast klaar. Inschrijven per mail op
Sabine@gezinsbond-sintkruis.be of tel. 050 37 65 14.

HERFSTWANDELING
LIPPENSGOEDTOCHT

donderdag 11 oktober • 19u - 22u30

zondag 18 november • 14u

Onze herfstwandeling 'De Lippensgoedtocht' is geschikt
voor iedereen, jong en oud, ook gezinnen met kinderen
in buggy. Onderweg zijn enkele stops voorzien. We
verzamelen om 14u aan de kerk van Hertsberge.
Kostprijs: €1,5/volwassene en €0,5/kind.
Vergeet dit familiemoment niet in je agenda te noteren!

DAAR IS DE SINT!
zaterdag 1 december • 14u

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Daar is de Sint alweer! Nodig hem uit bij julalie thuis op
zaterdagnamiddag tussen 14u en 16u. Inschrijven kan via
ons secretariaat of via gezinsbondsintjoris@hotmail.be.
Omdat de Sint met het ouder worden wat vergeetachtig
wordt vragen wij u om zeker de naam en de leeftijd van
de kindjes te vermelden. En voor het geval Zwarte Piet
het boek van de Sint vergeet, schrijf in het kort ook wat
de brave en minder brave kantjes van je kindje zijn.

OVERGANGSDRINK
zondag 16 december • 10u30

Wil je graag weten welke activiteiten we aanbieden
in 2019? Kom dan zeker samen met ons een toast
uitbrengen op het nieuwe jaar. Jullie bonnenboekje ligt
dan al klaar. Onze Kinderoppasdienst zorgt er voor dat
ook de kinderen zich welkom voelen!!

SINT-KRUIS
VALPREVENTIE
BLIJF ER EVEN BIJ STILSTAAN!
maandag 8 oktober • 10u - 12u

Wist je dat 1 op 3 ouderen minstens 1 maal per jaar
valt? En dat de kans dat je als gevolg daarvan op de
spoedgevallendienst belandt 10 maal groter is dan
als gevolg van een verkeersongeval? Dat zo’n valpartij
vaak hele nare gevolgen heeft die je dagelijks leven en
dat van de mensen rond je erg belasten? Gelukkig kan
je de kans op vallen zelf verkleinen door actief te zijn
en met kleine ingrepen je veiligheid zelf te verhogen.
Daarom organiseren de Gezinsbond afd. Sint-Kruis, in
samenwerking met de Dienst Welzijn van Stad Brugge,
een informatie voormiddag op maandag 8 oktober 2018
van 10u tot 12u in de Cafetaria van het WZC Westervier,
Speelpleinlaan 44 te 8310 Sint-Kruis. Vooraf inschrijven is
verplicht (want de plaatsen zijn beperkt) en de bijdrage
van €2,50 kan je ter plaatse aan de verantwoordelijke
van de Gezinsbond betalen. Je gratis kopje koffie of

BLOEMSCHIKKEN ‘HERFST’
Deze activiteit met Chantal gaat door bij Bloemen
Cosma, Moerkerkse Steenweg 176, 8310 Sint-Kruis.
Kostprijs €30,00, alle bloemen zijn in de prijs inbegrepen.
Enkel nog meebrengen: een schaal van minimum 30 cm
diameter, een schaar en herfstmateriaal vanuit de tuin
zoals: besjes, noten of uitgedroogde tuinbloemen
(hortensia…)
Inschrijven via info@gezinsbond-sintkruis.be en betalen
op rekening BE68 0012 4825 7634 met vermelding:
Bloemschikken en lidnummer. Het aantal plaatsen is
beperkt tot 10. (Vol is vol) De volgende les gaat door op
vrijdag 21 december met als thema Kerst.

NAJAAR TWEEDEHANDSBEURS
zondag 21 oktober • 9u -12u

Tweedehandsbeurzen, zie pagina 18.
________________________________________

MEEVAREN MET DE SINT
zondag 25 november • 14u - 16u

Alle kinderen worden uitgenodigd om mee te varen met
de Sint op de Damse Vaart. Er zijn afvaarten voorzien om
14u – 14u30 – 15u – 15u30 en 16u. De kinderen mogen
hun tekeningen meebrengen en aan de Sint hun wensen
en verlangens meedelen. Kinderen varen gratis mee,
de mama's, papa's en de grootouders betalen €3 per
persoon. Plaats: Aanlegsteiger Damse Vaart te Damme.
Deze activiteit is in samenwerking met de afdeling
Sijsele.

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
HALLOWEEN MET AGNES
VAN DE ELFENKRING
zaterdag 27 oktober • 14u-16u30

Halloween op de wijze van Agnes van de Elfenkring, dat is
een verhaal waar kinderen in opgaan. Maar zij begeleidt
ook de kinderen bij het boetseren van een figuurtje uit
het verhaal. Het verhaal is bedoeld voor kinderen van 6
tot 10 jaar en gaat door in Onze Ark, Sint-Michielslaan te
Sint-Michiels van 14u tot 16u30.
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Vooraf inschrijven en betalen van €5/persoon is
noodzakelijk en kan tot 22 oktober 2018,
op gezinsbondsintmichiels@gmail.com en
BE43 0680 7137 0001.

MIJN KIND EET GEZOND
maandag 5 november • 19u30

Lien Joossens, diëtiste en docente voedings- en
dieetkunde aan het VIVES komt ons tips geven over
gezond eten bij kinderen. Zij schreef samen met Leentje
Vervoort, Caroline Braet en Ellen Moens van de UGent
en diëtiste Lies Elslander een boek daarover. Wie van
jongs af gezond eet en actief is, maakt veel meer kans op
een gezond lichaam. Maar hoe pak je dat als ouder aan?
Moet je kind met overgewicht op dieet? Hoeveel mag hij/
zij eten? Wat als je kind geen groenten wil eten? Mag je
je kind belonen met een koekje? Is melk nog gezond?
Deze avond gaat door i.s.m. Velt Brugge in het CMOntmoetingscentrum, Kon. Astridlaan te Sint-Michiels
en start om 19u30.
Inschrijven op gezinsbondsintmichiels@gmail.com tot
31 oktober 2018 en vooraf betalen (leden €5, niet-leden
€7) op BE39 9790 8638 9619 van Velt Brugge.
________________________________________

SMART-PHONE (ANDROID) LESSEN VOOR
BEGINNERS
dinsdag 13 november tot
dinsdag 27 november • 14u-16u30

Heb je een smart-phone? Je gebruikt die enkel voor
berichten of om te telefoneren? Maar is er zoveel meer,
zoals een klok, een wekker, een rekenmachine, internet,
een foto maken of een video... En wat met al die andere
app's die je kunt gebruiken? En wat is een app eigenlijk?
Deze cursus richt zich tot de beginnende smartphone-gebruiker, in 3 namiddagen op 13/11 - 20/11 en
27/11/2018, telkens van 14u tot 16.30u in Onze Ark, SintMichielslaan te Sint-Michiels. Door de beperkte groep
van maximum 12 deelnemers kan de lesgever iedereen
volgen en vooruit helpen.
Inschrijven ten laatste tot 4/11/2018 - Betalen vooraf op
rekening BE43 0680 7137 0001.
Kostprijs: €18 voor de 3 lessen - Niet-leden zijn welkom
en betalen €24.

SPELLENNAMIDDAG
zondag 18 november • 13u30-17u

Een gezelschapsspel, of het nu Uno of Ganzenbord is,
Carcassonne of een voor jou minder bekend spel, je
kan ze allemaal spelen tijdens deze namiddag. Uit de
vele gezelschapsspellen kies je er eentje uit. Filip en
zijn vrienden geven een deskundige uitleg en dan is het
aan jou en je gezelschap om het spel uit te proberen.
Plezier gegarandeerd onder het genot van een koffie, een
frisdrank en een stukje eigen gebakken taart. Je komt er
gratis in. De koffie en de rest is helaas niet gratis.
Place to be: Onze Ark, Sint-Michielslaan te Sint-Michiels
van 13u30 tot 17u.

KERSTDRINK
zondag 16 december • 10u-12u30

Maak kennis met het bestuursteam, geniet van een
aperitiefje en bekijk de activiteiten van het nieuwe jaar.
Je neemt tezelfdertijd ook je nieuwe bonnenboek mee.
Welkom in Onze Ark, Sint-Michielslaan te Sint-Michiels
van 10u tot 12u30.

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
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.

AED-TOESTEL OF HARTSTARTER

Aan het ontmoetingshuis Onze Ark, Sint-Michielslaan
werd onlangs een AED-toestel of hartstarter geïnstalleerd.
Een AED, een automatische externe defibrillator of
hartstarter is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt
bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand.
Indien de hartstilstand het gevolg is van bepaalde
levensbedreigende ritmestoornissen kan een elektrische
schok van een AED het gestoorde hartritme corrigeren.
Dan krijgt het normale hartritme de kans om de controle
terug over te nemen.
Wie meer wil weten over het gebruik van deze
hartstarter, kan steeds terecht bij de verantwoordelijken
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van Onze Ark, Daniël Sap en Robert Boncquet of op
gezinsbondsintmichiels@gmail.com. De vragen worden
dan doorgestuurd.

INSCHRIJVEN VOOR HUISBEZOEK
SINTERKLAAS

SNELLEGEM

Inschrijven voor het huisbezoek van Sinterklaas
(op 30 nov. vanaf 18u of 1 dec. vanaf 17u) is enkel
mogelijk op het secretariaat van de Sint op donderdag
8 november tussen 19u30 en 20u30 en zaterdag 10
november tussen 10u en 11u in het Parochiaal Centrum,
Westernieuwweg 5A, 8490 Varsenare.
De inschrijving is pas geldig bij contante betaling.
Gelieve de gegevens van de kinderen mee te brengen op
de inschrijving. De andere dagen is het secretariaat niet
open, want dan is het veel te druk voor de pieten om
alles voor te bereiden.
Info bij Mieke Roelens:
secretariaat.gb.varsenare@gmail.com of 050 38 67 91.

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 19 u 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 050/812099 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.

VARSENARE
REPAIR CAFÉ
zaterdag 6 oktober • 14u - 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.

donderdag 8 november tot zaterdag 10 november

EENVOUDIGE OEFENINGEN EN
RELAXATIE VOOR SCHOUDERS EN NEK
donderdag 8 november tot
donderdag 29 november • 20u tot 21u30

Last van stijfheid in je schouders of nek? Stresserend of
zittend beroep? Dan is deze korte reeks misschien iets
voor jou! Eenvoudige oefeningen en relaxatie tijdens 3
donderdagavonden van 20u tot 21u30 in de zaal Crea
(bovenzaal) van SPC Hof Ter Straeten in Varsenare.
Info en inschrijven bij Brigitte Vandenbriele:
brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of 0496 33 51 79.

WANDELING TIJDENS WEEK VAN DE
SMAAK
‘GEZOND-TIJD’ MET GIDS
(GIDSENKRING)

donderdag 15 november tot zondag 25 november

Tijdens week van de smaak (week van 15- 25 nov.) willen
we een wandeling organiseren in samenwerking met
Gidsenkring Brugge, thema "Gezond-tijd". Info volgt.
Inlichtingen bij Carine Balbaert:
carinebalbaert@hotmail.com.

NIEUWE WETGEVING SUCCESSIE
donderdag 22 november • 19u30

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 en inschrijven:
secretariaat.gb.varsenare@gmail.com of
roelens.mieke@telenet.be of tel 050 38 67 91.
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VERNIEUWEN KORTINGSKAARTEN NMBS
vrijdag 23 november tot zaterdag 24 november

Aanvraag of vernieuwen van de kinder-/jaarkaarten
voor gezinnen met minstens 3 kinderen waarvan
de kortingskaarten vervallen op 31 december 2018
op vrijdag 23 november van 18u- 21u of zaterdag 24
november van 9u30 - 12u bij Christiane Van den Eynde,
Hagebos 4, 8490 Varsenare.
Breng nodige documenten mee en €6 + omslag met
eigen adres + postzegel.
Info: kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com of
050 38 43 24.

PLANTEN GEBOORTEBOMEN VOOR
KINDEREN GEBOREN IN 2017
zaterdag 24 november

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 je lidkaart mee.
Ook aanvraag of hernieuwen kortingskaarten NMBS op
hetzelfde adres en na afspraak.

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

Op zaterdag 24 november in de namiddag worden
geboortebomen geplant voor de kinderen van Jabbeke
geboren in 2017. De uitnodiging wordt verstuurd door de
gemeente Jabbeke maar noteer nu al de datum.

TWEEDEHANDSBEURS

WINTERKNUTSELEN

WORKSHOP PAKJES MAKEN

donderdag 27 december • 14u tot 16u30

donderdag 29 november • 19u30

Tijdens de kerstvakantie een gezellige knutselnamiddag
voor kinderen vanaf 7 jaar in SPC Hof ter Straeten,
Varsenare. (Groot)ouders mogen gratis mee knutselen
als ze meehelpen met hun (klein)kind. Prijs(
knutselmateriaal inbegrepen): leden €7/ kind. Niet-leden
€10/kind. Vooraf inschrijven bij Brigitte Vandenbriele:
brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of 0496 33 51 79.
Bedrag storten op BE46 7381 2906 9636 van Gezinsbond
Varsenare met vermelding naam kindje(s), leeftijd en
lidnr. Gezinsbond. Geen materiaal nodig, wel kledij die
mag vuil worden.

zaterdag 17 november • 14u - 16u30
Tweedehandsbeurzen, zie pag. 18.

Originele verpakkingen verhogen de vreugde bij het
pakjes geven en krijgen. We krijgen voorbeelden van
hoe je verschillende pakjes kan maken en de kans om
onder deskundige begeleiding onze eigen geschenkjes
in te pakken op een heel creatieve manier. Tijdens
deze avond is er een ruim aanbod van verschillende
geschenkpapieren, strikjes, lintjes … Deze activiteit gaat
door in LDC De Braambeier.

Gezinnen

KINDEROPPASDIENST VARSENARE

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 9 453
Zin om ook kinderoppas te zijn? Nieuwe kandidaat
oppassers maken ook eerst een afspraak met Tinneke.

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

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.

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

Christiane Van den Eynde, Hagebos 4, Varsenare is de
verantwoordelijke voor het verkooppunt van de NMBSpassen, bioscoopcheques, GSM kaarten EN 10 beurten
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DE SINT, HIJ KOMT, HIJ KOMT! PSSSST…
OOK DIT JAAR KOMT DE LIEVE SINT NAAR BRUGGE!
Stip dus zondag 25 november zeker aan in je agenda.
We wachten de Sint en zijn zotte pietenbende op om 13u30 aan het seminarie aan de Potterierei in Brugge.
Daarna gaan we richting Burg waar de Stad de Sint zal ontvangen en waar we een leuke gast ontvangen.
En natuurlijk is er ook dit jaar terug dé spetterende zwartepietenshow in het Concertgebouw.
•
•
•
•

13u30: Vertrek van Sint per boot aan het seminarie, Potterierei, Brugge.
14u15: Aankomst van de Sint aan het 'Stadhuis' met officiële verwelkoming door de Stad Brugge.
14u30: Stoet van de Sint en pieten, samen met de kinderen, naar het Concertgebouw.
15u30: Optreden 'Grote zwartepietenshow' door vzw Artbij

GROTE ZWARTEPIETENSHOW

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Tickets bij Regine Wyseure vanaf 2 november, Karel de Stoutelaan 84 te 8000 Brugge (op weekdagen van 10u
tot 12u en van 17u tot 19u). Info op 050 31 12 81 en via het formulier op www.gezinsbondgewestbrugge.be.
De intrede zelf is gratis maar wie de show wil bijwonen moet tickets kopen aan 6 euro voor leden van
de Gezinsbond en 9 euro voor nietleden. Hierbij komt 1 euro aan verzendingskosten.
Betalen op rekeningnummer BE91-7380-0809-5276 Gezinsbond Gewest Brugge
met vermelding van naam, adres, lidnummer, aantal
kinderen en aantal volwassenen. Kaarten aan de
deur van het Concertgebouw: voor iedereen
9 euro.

Print de Sint-tekening af
die je vindt op
www.gezinsbondgewestbrugge.be/sint,
kleur ze in en geef ze
op 25 november af
aan Sinterklaas!

BEZOEK OOK MIJN.GEZINSBOND EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

DUBBELE KORTINGSWEEKEND
2-4 NOV 2018 - DEELNEMERS
BABELLE SHOE / RAFFINATO

PHILIPS LIGHT GALLERY BRUGGE

BOETIEK KOKKETEUTE

PROLECTRO

Hubert D’Ydewallestraat 11A • Beernem
Schoenen, lederwaren & toebehoren - Schoenen
Stationstraat 34 • Loppem
Kleding, textiel & sieraden - Dameskleding

COMPUTERKLINIEK

Nijverheidsstraat 100/1 • Sint-Michiels
Elektronica - Informatica

Fort Lapin 50 • Brugge
Interieurinrichting - Verlichting

Wingenesteenweg 49 • Beernem
Elektronica - Groot & klein elektro
Interieurinrichting - Verlichting

STANDAARD BOEKHANDEL
BRUGGE CAMPUS VIVES

CVT FASHION

Xaverianenstraat 10 • Sint-Michiels
Ontspanning, hobby & cultuur - Boekenhandel,
krantenhandel, papierhandel & kantooruitrusting

GALLET CLAEYS

STANDAARD BOEKHANDEL
BRUGGE MAALSE

Bloemendalestraat 75 • Beernem
Kleding, textiel & sieraden - Kleding/textiel algemeen
Dorpsstraat 4 • Sint-Michiels
Kleding, textiel & sieraden - Juwelen, sieraden & horloges

JAN DUMAREY

Gistelse Steenweg 374 • Sint-Andries
Kleding, textiel & sieraden - Juwelen, sieraden & horloges

Vlamingstraat 64 • Brugge
Ontspanning, hobby & cultuur - Boekenhandel,
krantenhandel, papierhandel & kantooruitrusting

STANDAARD BOEKHANDEL
BRUGGE STATIONSPLEIN

JO-FASHION

Hendrik Brugmansstraat 10/01 • Brugge
Ontspanning, hobby & cultuur - Boekenhandel,
krantenhandel, papierhandel & kantooruitrusting

KROKODIL

STANDAARD BOEKHANDEL
BRUGGE- STEENSTRAAT

Kortrijksestraat 47B • Oostkamp
Kleding, textiel & sieraden - Herenkleding
Sint-Jakobsstraat 47 • Brugge
Ontspanning, hobby & cultuur - Speelgoed

LINGERIE NICQUE

Bruggestraat 38 • Oedelem
Kleding, textiel & sieraden - Lingerie & onderkleding

Steenstraat 88 • Brugge
Ontspanning, hobby & cultuur - Boekenhandel,
krantenhandel, papierhandel & kantooruitrusting

STANDAARD BOEKHANDEL
OOSTKAMP

MACHTELD LIVE IN STYLE

Kortrijksestraat 29 • Oostkamp
Ontspanning, hobby & cultuur - Boekenhandel,
krantenhandel, papierhandel & kantooruitrusting

OPTIEK LOTTE

STANDAARD BOEKHANDEL
ST-ANDRIES

Torhoutsesteenweg 48 • Loppem
Kleding, textiel & sieraden - Dameskleding
Hubert D’Ydewallestraat 15 • Beernem
Persoonlijke verzorging - Optiek

ORTHOSHOP SIJSELE

Dorpsstraat 100 • Sijsele
Persoonlijke verzorging - Apotheken & medische
thuiszorgwinkels

Gistelse Steenweg 485 • Sint-Andries
Ontspanning, hobby & cultuur - Boekenhandel,
krantenhandel, papierhandel & kantooruitrusting

TUINPLANNING VERPLANKEN

Maciebergstraat 6 • Oostkamp
Ontspanning, hobby & cultuur - Natuur, tuin & bloemen

PEBBLES FASHION

Hubert D’Ydewallestraat 15A • Beernem
Kleding, textiel & sieraden - Dames- en Herenkleding

Lijst ingeschreven deelnemers tot en met 1 september 2018.
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TWEEDEHANDSBEURZEN
ASSEBROEK

TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 17 november • 14u

Verkoop van kinderkledij, speelgoed, babyuitzet,
kinderfietsen, kinderboeken, zwangerschapskledij…
op zaterdag 17 november 2018 van 14u tot 17u 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
op 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 - 12u

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

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.

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 - 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

SINT-KRUIS

NAJAAR TWEEDEHANDSBEURS

BRUGGE

TWEEDEHANDSBEURS

zondag 21 oktober • 9u - 12u

Verkoop in het 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

zondag 21 oktober • 9u - 12u

Tweedehandsbeurs van babyuitzet, kinderkledij en
speelgoed in zaal Doc Effeta, Polderstraat 76a, 8310 SintKruis-Brugge op zondag 21 oktober 2018 van 9u tot 12u.
Als lid van de Gezinsbond kan je vanaf 1 september 2018
inschrijven als standhouder via het inschrijvingsformulier
op
onze
website:
gezinsbond-sintkruis.be
zie:
Tweedehandsbeurs. Houd je lidnummer bij de hand!
Na inschrijving en controle lidnummer ontvang je een
bevestigingsmail en een uitnodiging tot betalen. Pas na
betaling is jouw standplaats verzekerd. 1 week voor de
beurs ontvangt u de nodige informatie betreffende het
opzetten en het verloop van de beurs. Kostprijs leden €12,
niet-leden €17.

ZEDELGEM

TWEEDEHANDSBEURS

OOSTKAMP

HERFSTEDITIE TWEEDEHANDSBEURS

zondag 7 oktober • 9u - 12u

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

SIJSELE

zaterdag 17 november • 14u - 16u30

Heb je kinderspullen liggen die wachten op een nieuwe
eigenaar, neem dan deel aan de tweedehandsbeurs.
Inschrijven in verplicht, tijdens de eerste dagen kunnen
enkel leden van Gezinsbond Zedelgem inschrijven. Hierdoor
kunnen we jullie voorrang geven op de beste plaatsen. De
beurs bezoeken is gratis en als lid van de Gezinsbond krijg
je bovendien 5% korting op al je aankopen.
Volg onze facebook-pagina voor de verdere details.

TWEEDEHANDSBEURS

zondag 14 oktober • 8u30 - 12u

Tweedehandsbeurs. Op zondag 14 oktober 2018 gaat onze
najaars-tweedehandsbeurs door in de Cultuurfabriek te
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UW ADVERTENTIE KAN HIER
WORDEN AFGEDRUKT !


































































       













 

 




































 










Benieuwd
waar je
huis energie
verliest?

Verschijningsdata:
1 januari 2019, 1 april 2019, 1 juli 2019 en 1 oktober 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.
Verantwoordelijke uitgever
Ronny Meulemeester, voorzitter,
Brugsestraat 178, 8210 Zedelgem

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.

Redactie
Eddy De Wispelaere, gewestsecretaris (eindredactie),
Anne-Marie Van Meulebroeck, Nico Verbeke,
Carine Balbaert, Mieke Roelens, Ronny Meulemeester,
Filip Filliaert
Redactieadres
bondsklapper@gmail.com
Publiciteit
Eddy De Wispelaere, edwlop@skynet.be, 050 82 54 43
Realisatie: L.capitan
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ACTIVITEITENKALENDER

DATUM
01/01/2017 - 31/12/2018
06/09/2018 - 31/12/2018
06/09/2018 - 13/12/2018
13/09/2018 - 31/12/2018
14/09/2018 - 21/06/2019
14/09/2018 - 21/06/2019
15/09/2018 - 21/06/2019
22/09/2018 - 08/12/2018
02/10/2018 - 22/11/2018
03/10/2018
06/10/2018
06/10/2018
07/10/2018
07/10/2018
08/10/2018
14/10/2018
14/10/2018
16/10/2018
21/10/2018
21/10/2018
22/10/2018
25/10/2018
26/10/2018
27/10/2018
27/10/2018
28/10/2018
30/10/2018
05/11/2018
08/11/2018
08/11/2018 - 10/11/2018
08/11/2018 - 29/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
11/11/2018
11/11/2018
11/11/2018
13/11/2018 - 27/11/2018
14/11/2018
15/11/2018
15/11/2018 - 25/11/2018
17/11/2018
17/11/2018
17/11/2018
18/11/2018
18/11/2018
18/11/2018
22/11/2018
23/11/2018 - 24/11/2018
24/11/2018
24/11/2018
25/11/2018
25/11/2018
28/11/2018
29/11/2018
30/11/2018
01/12/2018
02/12/2018
02/12/2018
11/12/2018
12/12/2018
16/12/2018
16/12/2018
16/12/2018
27/12/2018
28/12/2018

ACTIVITEIT
Kinderoppas
Ontspanningsyoga
Zwemmen voor 55+
Tai chi chuan
Kinder- en Jongerendans
Jeugddansen
Kleuterturnen (peuter en 1ste kleuter) (tweede en derde kleuter)
watergewenning voor kleuters
Activiteiten en info-avonden in samenwerking met het Huis van het Kind
Smart-Phone-lessen vervolg
Repair café
Tweedehandsbeurs
Speelstraat voor iedereen!!! 2e editie
Herfsteditie tweedehandsbeurs
Valpreventie. Blijf er even bij stilstaan!
Brugge voor kinderen.
Tweedehandsbeurs
Bezoek aan Ter Groene Poorte en middagmaal in restaurant Casserole (volzet)
Tweedehandsbeurs
Najaar Tweedehandsbeurs
EHBO in het gezin
'Van liever lief tot bittere woede' De sixties en seventies bij ons en elders.
Brugge's beste beeld
Nepalees koken.
Halloween met Agnes van de Elfenkring
Tweedehandsbeurs kinderartikelen - Tafelverkoop
Babybabbels
Mijn kind eet gezond
Bezoek aan Ninove en aan de industriële bakkerij La Lorraine.
Inschrijven voor huisbezoek Sinterklaas
Eenvoudige oefeningen en relaxatie voor schouders en nek
'Wat moet ik nu geloven, dokter? De beste versie van de waarheid over eten en bewegen'
Sint-Maartenstocht
De Gezinsbond doet Damme ontwaken om halfnegen.
Hallo Wien Play
Ontbijt
Smart-phone (Android) lessen voor beginners
Feestelijk koken
Feestelijk koken
Wandeling tijdens week van de smaak: "Gezond-tijd" met gids (gidsenkring)
Tweedehandsbeurs.
Tweedehandsbeurs
Koken met kinderen
Spellennamiddag
herfstwandeling Lippensgoedtocht
Gezond ontbijt
Nieuwe wetgeving successie
Vernieuwen kortingskaarten NMBS
Praat- en Cultuurcafé
Planten geboortebomen voor kinderen geboren in 2017
Meevaren met de Sint!
Meevaren met de Sint
'Waar muziek om gaat' door Marc Erkens.
Workshop Pakjes maken
Sinterklaas en Zwarte Piet bij u aan huis op vrijdag 30 november vanaf 16u30
Daar is de Sint!
Sinterklaasontbijt
Bondsopendeurdag
Geleid bezoek aan Convent Engels klooster.
'Dat kan ik ook' Hoe om te gaan met moderne of hedendaagse kunst.
Kerstdrink
Kerstborrel - afhalen Bonnenboeken 2019 leden Gezinsbond Oedelem-Oostveld
Overgangsdrink
Winterknutselen
Naar het nieuwe jaar!

AFDELING
Snellegem
Assebroek
Sint-Kruis
Assebroek
Loppem
Loppem
Loppem
Brugge
Oedelem - Oostveld
Sijsele
Varsenare
Sint-Andries
Sint-Joris
Oostkamp
Sint-Kruis
Assebroek
Sijsele
GOSA
Brugge
Sint-Kruis
Sijsele
Assebroek
Loppem
Assebroek
Sint-Michiels
Beernem
Brugge
Sint-Michiels
GOSA
Varsenare
Varsenare
Sint-Andries
Loppem
Moerkerke - Damme
Brugge
Sijsele
Sint-Michiels
Sint-Andries
Oedelem - Oostveld
Varsenare
Assebroek
Zedelgem
Sint-Andries
Sint-Michiels
Sint-Joris
Loppem
Varsenare
Varsenare
Beernem
Varsenare
Sijsele
Sint-Kruis
Assebroek
Zedelgem
Oedelem - Oostveld
Sint-Joris
Koolkerke
Loppem
GOSA
Assebroek
Sint-Michiels
Oedelem - Oostveld
Sint-Joris
Varsenare
Loppem
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