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Gelukkige verjaardag!
De Gezinsbond zal straks tijdens de komende
zomermaanden weer overal in het straatbeeld verschijnen
bij de vele straat- en pleinfeesten die onze contreien rijk
zijn. Het is een fijne vaststelling dat zoveel vrijwilligers zich
belangeloos inzetten voor onze vereniging en zo onze leden
vele leuke ontmoetingsmomenten bezorgen.
De Gezinsbond is o.a. vooral gekend voor de
Kinderoppasdienst, de reductiekaarten voor treinritten en
ook voor de organisatie van de Tweedehandsbeurzen.
In 1989 organiseerde de Gezinsbond voor de eerste maal

TWEEDEHANDSBEURZEN
zie pagina 13

een tweedehandsbeurs. Ondertussen vinden er ongeveer
800 tweedehandsbeurzen per jaar plaats. We verwelkomen
om en bij de 250.000 bezoekers op onze beurzen, waardoor
deze zijn uitgegroeid tot één van de belangrijkste events

30 JAAR TWEEDEHANDSBEURZEN

INHOUD

die onze vereniging organiseert. Deze 30ste verjaardag
willen we zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De
tweedehandsbeurzen die in het najaar plaats vinden zullen
in het teken van deze verjaardag worden geplaatst.
We kijken er alvast naar uit jullie te kunnen verwelkomen op
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Ronny Meulemeester

één van deze gelegenheden.
Fijne vakantie!

Voorzitter Gezinsbond Gewest Brugge
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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 domein Raversijde
met eigen vervoer
donderdag 12 september

9u45

Donderdag 12 september 2019 afspraak om 9u45
aan parking Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400
Oostende. ’s Morgens bezoeken we “Anno 1465”
de verdwenen vissersnederzetting. Walraversijde
is één van de belangrijkste archeologische sites in
Vlaanderen. We maken een wandeling doorheen het
gereconstrueerde middeleeuwse landschap en drie
vissershuizen. Op de middag is er een lunch voorzien
in het restaurant Walrave. Na de middag bezoeken
we de “Atlantikwall” een van de best bewaarde
delen van de Duitse verdedigingslinie, met meer
dan zestig bunkers, open en ondergrondse gangen,
observatieposten en geschutstellingen. Dit alles
wordt bezocht met gids. Hou er rekening mee dat
voor deze uitstap er veel trappen te doen zijn en veel
gestapt moet worden.
Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op
gosagewestbrugge@scarlet.be of 050 35 75 75
en door storten van €30 per persoon op rekening
BE22 0015 1427 1747 op naam van GOSA Gewest
Brugge voor 1 september 2019.

In juni pakt de Gezinsbond uit met een gloednieuw
en gratis magazine met boeiende en herkenbare
verhalen, speciaal voor grootouders met een groot
hart voor hun kleinkinderen.

Bezoek aan Louvain la Neuve en
Afrika museum in Tervuren met bus
dinsdag 22 oktober

7u30

Dinsdag 22 oktober 2019 om 7u30 vertrek aan
de parkeerplaats van Steenbrugge. ’s Morgens
verkennen we, met gids, Louvain-la-Neuve,
uniek in de wereld dankzij de architectuur en het
voetgangersgebied in de hele binnenstad. Het is ook
de jongste stad van België (jaren '70). Louvain-laNeuve boomt dankzij de stedelijke architectuur en
het groen dat prominent aanwezig is. Die nieuwe
stad gaat moeiteloos op in het landschap. Hieruit
ontstaat dan een stadscentrum op mensenmaat dat
uitsluitend voor voetgangers bedoeld is. Je vindt er
alles wat een stad te bieden heeft en tegelijkertijd
heerst er een unieke gezellige sfeer. Na de lunch
(drank niet inbegrepen) rijden we naar Tervuren
en brengen een bezoek aan het vernieuwd Afrika
museum. Daar is er een vrij bezoek van ongeveer 2u.
Op de terugreis is er in Beernem een broodmaaltijd
voorzien (drank inbegrepen).
Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op
gosagewestbrugge@scarlet.be of 050 35 75 75
en door storten van €65 per persoon op rekening
BE 22 0015 1427 1747 op naam van GOSA Gewest
Brugge voor 5 oktober 2019.

Het magazine verschijnt om de drie maanden
en is gratis voor grootouders die lid zijn van
de Gezinsbond. Klinkt interessant? Schrijf je
dan nu in om het magazine aan te vragen, en
mis geen enkel nummer.
Deze nieuwsbrief krijg toegestuurd tussen de
nummers door, in totaal acht keer per jaar.
Zowel leden als niet-leden van de
Gezinsbond kunnen hierop intekenen.
Zie: www.goedgezind.be/grootouders
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GOSA

GOSA-bestuur van het Gewest Brugge

Voorzitter Yola Malfroot (Assebroek), Hugo De
Brabandere (Oostkamp), Eddy De Wispelaere
(Loppem), Hugo Jonckheere (Sint-Andries), Anna
Stellemans (Sint-Andries), Anne-Marie Coffijn (Sijsele) ,
Monique Depraetere (Sint-Kruis), Rosette Van Zeveren
(Assebroek), secretaris Georges Verlinde (Assebroek).
Ontbreken op de foto: Maria Batsleer
(Snellegem), Bernard Delplancke (Sint-Kruis), Gudrun
Altenbaumker (Assebroek), Christine Tallir (Oedelem) en
Leopold Verscheure (Beernem).

Foto: Michel Van den Brande

GROOTOUDERS EN SENIORENACTIE

Vierdaagse reis naar Normandië
van 15 mei tot en met 18 mei 2019

Foto: Roland Deschuyter

Het was voor de tweede keer dat GOSA Gewest
Brugge een meerdaagse reis organiseerde. Na de
succesvolle tweedaagse van vorig jaar naar de Somme,
organiseerde GOSA Gewest Brugge een vierdaagse reis
naar Normandië.
De medereizigers konden genieten van de talrijke
bezienswaardigheden en de geschiedenis 40-45 onder
leiding van Philippe Despriet als gids.

BEZOEK OOK MIJN.GEZINSBOND EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
ASSEBROEK
“DE NIEUWE MENS IN EEN
VERBAZINGWEKKENDE TOEKOMST”
VOORDRACHT DOOR CHRISTIAAN THOEN

dinsdag 10 september - 20u

Samenkomst in het OC Sparrenhof, Dries 4, Assebroek.
Zal sterke duurzaamheid onze planeet redden?
Waarom is MiDiagnostics, het kleinste lab ter wereld
zo revolutionair? Kunnen we ons klimaat redden met
de Sea Explorer? Zijn Cyborgs de Nieuwe Mensen van
de toekomst? Wordt zeewater het drinkwater voor alle
mensen? Is grafeen de nanoduivel van de toekomst? En
nog zoveel meer! Op al deze vragen probeert Christiaan
Thoen een antwoord te geven. .Thoen is Master in de
Phytohydrobiologie aan de KUL met planktonische
studie op de Noordzee en Master in de Milieukunde
(Bodem-, water- en luchtverontreiniging) met verdere
specialisatie in de Mariene biologie. Hij is lid van de
RvB van de toenmalige VVB (Vlaamse Vereniging voor
Biologie) nu Bio-MENS vzw.
Ingang €9, leden Davidsfonds en Gezinsbond betalen
slechts €5.

ONTSPANNINGSYOGA
donderdag 12 september - 18u30

Een nieuwe reeks yogalessen voor beginners. Onze
lessen zijn aangepast aan elke leeftijd en volgens je eigen
mogelijkheden. De beginnerslessen gaan door op 12, 19,
26 september, 3 en 10 oktober. Het is nuttig om de vijf
lesjes te kunnen volgen. Als lid van de Gezinsbond betaal
je €25 voor de vijf lessen. Niet-leden zijn ook welkom
maar betalen dan €35 voor de reeks van vijf lessen. De
lessen beginnen stipt om 18u30 en eindigen om 19u45.
Ze gaan door in het P.C. Sparrenhof (zij ingang) in de
Dries te Assebroek. Er is een ruime parking voorzien op
het domein Daverlo. Voor de gevorderden start eveneens
een nieuwe reeks vanaf 12 september om 20u.
Voor alle inlichtingen en inschrijvingen kan je terecht bij
Karin Verhaeghe 050 37 46 17 of
martin.billiet@telenet.be.

TAI CHI CHUAN
donderdag 12 september - 19u

In Tai Chi Chuan plaatsen we onszelf op een bepaalde
manier in een ruimte en tijd waarin we langzaam
beginnen te bewegen. Bewegen op een natuurlijke,
lichaamseigen manier wordt aangeleerd binnen een
structuur ( de vorm) zodat we de meeste leerkansen
krijgen en het vlugst kunnen groeien. De lessen
bevatten ook oefeningen die de energiestromen in
ons lichaam activeren waardoor we meer voeling
krijgen met het begrip "levenskracht (Chi)". Er worden
twee vormen doorgegeven: oude, lange Yang Stijl en

de Chen stijl. Elke donderdagavond is er Tai Chi in OC
Rustenhove Wantestraat 151 Assebroek. Nieuwe reeks
vanaf donderdag 12 september 2019 vanaf 19 uur.
Uur schema:
19u tot 20u: Chen stijl en energieoefeningen
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 22 september - 14u30

Aan de ingang Sint-Annakerk, Sint Annaplein, 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 10 september bij Marjan Wensch
marjan.wensch@gmail.com.

VOORDRACHT DOOR GUIDO HERMAN
FEDERAAL OMBUDSMAN
donderdag 17 oktober - 20u

In OC Rustenhove, Wantestraat 15, Assebroek. Voor heel
wat zaken in uw dagelijks leven doet u een beroep op de
overheid. Meestal staat u daar niet bij stil, omdat alles
naar wens verloopt. Maar soms loopt er toch iets fout en
sta je voor een onverwacht probleem. Dan kan u terecht
bij de federale Ombudsman. Hij komt nu met ons van
gedachten wisselen en verhalen vertellen uit zijn rijke
loopbaan. Guido Herman woont na vele omzwervingen
weer in zijn geboortestad Brugge. Hij studeerde
economie aan de VUB deed daar en in het buitenland aan
onderzoek, werkte voor Europa, was ziekenhuisdirecteur
en later ombudsman voor de treinreizigers. Thans zit hij
het Belgisch netwerk van ombudsmannen voor.
Ingang €9, leden van het Davidsfonds en de Gezinsbond
betalen slechts €5.

TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 16 november

Zie ‘Tweedehandsbeurzen’, pag. 13
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NIEUWE SPAARHANDELAAR

Keurslagerij Finesse Pieter & Annelies - Astridlaan 276 8310 Brugge geeft 2% spaarkorting.

GEZINSBOND ASSEBROEK OP FACEBOOK

Gezinsbond Assebroek heet u van harte welkom op
onze 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
Vanaf 1 juli is er een nieuwe verantwoordelijke voor de
kinderoppasdienst; Die wordt nu waargenomen door
Mevr. Rappe Inge, Lodewijck De Raetstraat 18, 8000
Brugge. kod.brugge@hotmail.com of 0497 23 40 01.

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.

KORTINGSKAART NMBS GROOT GEZIN.

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Voor het vernieuwen van uw kortingskaart NMBS groot
gezin kan u terecht bij Benedict Ghyssaert, 0488 72 89 86
of benedict.ghyssaert@telenet.be.

NIEUW

VERKOOPPUNT NMBS PASSEN, LIJNKAART DE LIJN,
BIOSCOOPCHEQUES, GSMKAARTEN.

Het verkooppunt NMBS passen, lijnkaarten, bioscoopcheques en gsmkaarten voor Assebroek is krantenwinkel
Papyrus Sint-Kristoffelstraat 63, 8310 Assebroek. Tel.
050 35 24 13. Alles te verkrijgen tijdens openingsuren
winkel, elke dag open van 6u tot 18u, ook op zaterdag.
Gesloten op zondag. De korting wordt op de lidkaart
geplaatst dus breng altijd uw lidkaart mee.

BEERNEM
OMGAAN MET EEN HOOGSENSITIEF KIND
donderdag 26 september - 19u30

Omgaan met een hoogsensitief kind in de Marichalzaal
Bibliotheek Beernem. Inschrijven via www.beernem.be/
tickets. Kostprijs: €10.

YOGA OUDER EN KIND
zaterdag 5 oktober - 10u

Yoga ouder en kind in Sporthal Den Akker.
Inschrijven via e-loket www.beernem.be
Gratis. Later meer info.

HERFST-TWEEDEHANDSBEURS
KINDERARTIKELEN

zondag 20 oktober - 10u - 12u

Zie ‘Tweedehandsbeurzen’, pag. 13

BRUGGE
FAMILIEDAG AAN DE PLAS
donderdag 15 augustus - 10u tot 18u

Met de familie slenteren Aan de Plas en deelnemen
aan de verschillende workshops (Zeepbellen blazen,
“De droomverteller”, breakdance, vliegers maken ), aan
de watersportrecreatie en picknicken. Je kunt er ook
deelnemen aan de wandeling met Natuurpunt Brugge,
spelen op het waterkasteel of deelnemen aan het
aanbod van watersporten. Locatie: Recreatie domein
Aan de Plas, Blankenbergse dijk 75, Brugge.
Meer info? www.aandeplas.be sport@aandeplas.be
+ 32 493 51 30 92
Recreatie domein Aan de Plas, Blankenbergse dijk 75,
Brugge.

BOMBOCLAT FESTIVAL 2019
vrijdag 23 augustus tot zaterdag 24 augustus

De zomer is op komst en de festival kriebels slaan toe:
Bomoclat Festival 2019 heet je welkom! Een kids corner
onder toezicht van animatoren (met onder andere
het "Gekke kapsalon" van de Gezinsbond) wordt dé
hotspot voor de kleinsten. Terwijl je kinderen de tijd
van hun leven hebben kan jij met de voetjes in het
zand genieten van de beste Jamaicaanse en Afrikaanse
muziek. Overnachten kan je op de familie camping. Een
afgezonderde zone bevindt zich aan de rustige zijde van
het terein en wordt voorzien van alle nodige faciliteiten
en een animatie hoek. Een festival met het gezin was
nog nooit zo leuk! Tickets en info op www.bomboclat.
be - toegang gratis tem 14 jaar. Leden van de Gezinsbond
krijgen 15% korting Deze zal op het festival zelf aan de
stand van de Gezinsbond op de kaart gezet worden.

SPEELTIJD AAN DE PLAS
zaterdag 31 augustus tot zondag 1 september
13u tot 23u

Afscheid Van Een Heerlijke Vakantie! Zaterdag 31
augustus van 13u tot 23u en zondag 1 september
van 10u tot 18u in samenwerking met ‘De driehoek’,
de Gezinsbond en Natuurpunt Brugge kunnen zowel
kinderen, jongeren als ouders en de ganse familie
genieten van een ruim aanbod van activiteiten. Alle
activiteiten zijn gratis uitgenomen voor watersport. Er
wordt €5 pp gevraagd (huur materiaal en verzekering,
begeleiding van animatoren).
MEER INFO? www.aandeplas.be sport@aandeplas.be
+ 32 493 51 30 92
Recreatie domein Aan de Plas, Blankenbergse dijk 75,
Brugge.
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TWEEDEHANDSBEURS
zondag 13 oktober - 9u tot 12u

Zie ‘Tweedehandsbeurzen', pag. 13

LOPPEM
KINDER- EN JONGERENDANS
vrijdag 13 september tot juni 2020 - 18u

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).

JEUGDDANSEN
vrijdag 13 september tot juni 2020 - 19u

Jongerendansen: 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).

KLEUTERTURNEN

(PEUTER EN 1STE KLEUTER)

zaterdag 14 september tot juni 2020
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).
(TWEEDE EN DERDE KLEUTER)

zaterdag 14 september tot juni 2020
10u - 11u (tweede en derde 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.

GEZOND ONTBIJT
zondag 29 september - 8u30

Een nieuwe uitdaging: met 150 aan de ontbijttafel.
Het succes van vorig jaar willen we opnieuw bereiken.
Wie doet er mee !! 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. Inschrijven vooraf is noodzakelijk tot
8 september, Buskinslaan 2. De vroege vogels kunnen
ontbijten om 8u30 en de uitslapers kunnen aanschuiven
tot 10u15.

TWEEDEHANDSBEURS
VOOR JONG EN OUD

zaterdag 26 oktober - 13u30 tot 17u
Zie ‘Tweedehandsbeurzen’, pag. 13

MOERKERKE - DAMME
BADMINTON
dinsdag 3 september - 20u

Gezinssport Moerkerke Damme organiseert badminton
en omnisport in de sporthal Meuleweg te Moerkerke.
Elke dinsdagavond om 20u badminton, recreatief en
vanaf de leeftijd van 16 jaar. Omnisport start om 21 uur
onder begeleiding van een sportmonitor. Eerste les op
3 september 2019. Laatste les op 30 juni 2020.
Inschrijven bij Verhelst André, 0494 21 62 12 of via
andre.verhelst-bulcke@telenet.be.

OEDELEM - OOSTVELD
DANSLESJES VOOR KLEUTERS EN
KINDEREN VANAF 3DE KLEUTER
zaterdag 14 september tot zaterdag 7 december
9u tot 12u

Start nieuwe 10-lessenreeks in Sporthal Den Akker te
Oedelem-Spiegelzaal
Groep 3de kleuter: 9u - 9u45
Groep 1ste leerjaar-2de leerjaar: 10u - 11u
Groep 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar: 11u - 12u
Data lessenreeks: 14/9-21/9-28/9-12/10-19/10-9/1116/11-23/11-30/11 en 7/12
Prijs: €36 (leden), €46 (niet-leden).
Vanaf 2 kinderen/gezin: 2de kind €5 korting. Schrijf je
snel in: gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com.
Info lessen: Ellen Aesaert, 0476 39 93 25.

ACTIVITEITEN EN INFO-AVONDEN

IN SAMENWERKING MET HET HUIS VAN HET KIND BEERNEM

donderdag 26 september tot
donderdag 22 oktober

1. Omgaan met een hoogsensitief kind donderdag
26 september om 19u30 in de Marichalzaal Bibliotheek
Beernem Inschrijven via www.beernem.be/tickets Kostprijs: €10.
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2. Yoga ouder en kind op zaterdag 5 oktober om
10u in Sporthal Den Akker Inschrijven via e-loket
www.beernem.be/e-loket - Toegang gratis.
3. De digitale leefwereld van jongeren op dinsdag
22 oktober om 19u30 in de Marichalzaal Bibliotheek
Beernem Inschrijven via e-loket www.beernem.be/eloket - Toegang gratis. Info: Iris Bosmans: 050 28 90 75.

SIJSELE

EEN STAPJE VERDER MET WINDOWS 10

GEZOND ETEN, GEZOND OUDER WORDEN

maandag 7 oktober tot maandag 28 oktober
19u - 21u30

woensdag 9 oktober - 20u tot 22u30

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Workshop "Een stapje verder met Windows 10" - reeks
van 4 lessen.
Locatie: Schepenhuys Raadzaal te Oedelem Lessenreeks
van 4 avonden: ma 7/10 - ma 14/10 - ma 21/10 - ma 28/10
vanaf 19u tot 21u30.
Voorkennis: Je hebt een basiskennis van
computergebruik. Inhoud - Vlotter werken met Windows
Verkenner (bestanden organiseren in mappen) Snelkoppelingen op het bureaublad en taakbalk
maken - Via het configuratiescherm instellingen van
Windows aanpassen (datum en tijd, bureaublad,
muis,…) - Bureaubladachtergrond aanpassen
- Een gebruikersaccount aanmaken - Back-ups
(reservekopie) maken, je computer "gezond"houden
- Bestanden comprimeren (zippen) en uitpakken Doccle, My Pension, - Ook toepassing fotobewerking
met leuke praktische tips en tricks die van je foto's
"meesterwerkjes" maken.
Prijs leden: €24, niet-leden €36 Laptop + voeding + muis
meebrengen naar de les. Maximum: 12 inschrijvingen.

OOSTKAMP
ORGELCONCERT IN DE ST.-PIETERSKERK
donderdag 29 augustus - 20u30

Elke donderdag in augustus gaat een orgelconcert door
om 20u30. in de St.-Pieterskerk van Oostkamp. Het
concert van donderdag 29 augustus is gratis voor de
leden van de Gezinsbond op vertoon van hun lidkaart.

VERKOOP VAN LIJSTEN

VOOR DE HERFSTEDITIE VAN DE TWEEDEHANDSBEURS
MET KAPSTOKVERKOOP

zaterdag 14 september - 9u tot 11u

Verkoop van de lijsten voor de tweedehandsbeurs van
zondag 6 oktober 2019. De lijstenverkoop gaat door in
de Wieke, Brugsestraat, Oostkamp. Enkel leden van de
Gezinsbond kunnen lijsten aankopen aan €2,50 per lijst.
Op vertoon van twee lidkaarten kunnen wel twee lijsten
gekocht worden. Het betreft een kapstokverkoop. Er
kunnen dus géén tafels gereserveerd worden.

TWEEDEHANDSBEURS

TWEEDEHANDSBEURS
zondag 29 september

Zie ‘Tweedehandsbeurzen’, pag. 13

Voordracht door Dr. Ir. Eric De Maerteleire in de
Cultuurfabriek, Stationsstraat 22 te Sijsele. E. De
Maerteleire is auteur van het gelijknamige, bijzonder
boeiend boek dat je doet stilstaan bij onze levensstijl
en aanspoort om beter en gezonder te gaan leven,
simpelweg door kleine dingen te veranderen. Immers,
met "gezond eten" kun je nooit te vroeg starten
toch? Hij is gepassioneerd door de relatie voeding en
gezondheid en verstaat de kunst om soms moeilijke
wetenschappelijke onderwerpen te vertalen naar een
voor iedereen toegankelijk niveau. Ruime gelegenheid
tot vraagstelling na de voordracht.
Info en inschrijving: Magda Keirse 050 35 96 66 magda.keirse@hotmail.com.
Iedereen welkom! Leden betalen €3, niet leden €6.

VERKOOPPUNT

Nieuwe prijzen sedert 1 februari 2019:
Rail Pass: €83,00 (korting €4,15)
GSM kaarten: €15,00 (korting €0,60)
Bioscooptickets: €11,30 (korting €2,00)
De Lijnkaarten: €16,00 (korting €1,60).

NIEUWE KINDEROPPPASCOÖRDINATOR

We hebben een nieuwe coördinator! We zijn dankbaar en
blij dat Martine Jacxens de kinderoppasdienst voor onze
afdeling op zich wil nemen. Martine Jacxens woont in de
Hoornstraat 48, te 8340 Moerkerke.
Jongeren vanaf 15 jaar met een hart voor kinderen en die
graag een centje bijverdienen, kunnen bij Martine terecht
voor alle inlichtingen. Evenzo voor ouders die van een
kwaliteitsvolle kinderoppas willen gebruik maken.
Je kunt haar contacteren via 050 50 09 46 of
martine.jacxens@gmail.com.

LEDENVOORDELEN

Gebruik je ‘Bonnenboek’ voor tal van voordelen. Van
pag. 13 tot 21 vind je een handig overzicht van alle
handelaars, gerangschikt volgens activiteit. Op pag. 31
lees je waarvoor en bij wie je in onze afdeling terecht
kunt. In het verkooppunt bij Magda zijn nieuwe prijzen
geldig sedert 1 februari 2019:
Rail Pass: €83,00 (korting €4,15) - GSM kaarten: €15,00
(korting €0,60) - Bioscooptickets: €11,30 (korting €2,00)
- De Lijnkaarten: €16,00 (korting €1,60).

Zondag 6 oktober

Zie ‘Tweedehandsbeurzen’, pag. 13
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SINT-ANDRIES

BOUWFESTIJN MET
LEGO EN DUPLO -STENEN

KNUFFELTURNEN

woensdag 30 oktober - 14u

zaterdag 21 september tot zaterdag 12 oktober 15u15 tot 16u

Via speelse ontspanningsoefeningen krijgen de baby’s
samen met de (groot)ouders de gelegenheid om in een
vertrouwde sfeer te bewegen. Kom samen met 1 (groot)
ouder samen voelen, ontspannen, beleven en vooral
genieten. Wanneer: 1, 2 of 3 zaterdagen: 21 september,
5 en 12 oktober 2019 van 15u15 tot 16u. Doelgroep:
kindjes van 4 tot 12 maanden. Waar: Sint-Andries of
buurgemeente, wordt later meegedeeld. Meebrengen:
een grote badhanddoek of katoenen deken Kostprijs/
duo kind met 1 (groot)ouder: Leden €5 / zaterdag - Nietleden €8 / zaterdag Inschrijven kan tot 14 september
2019. Let op: we kunnen max. 10 duo’s per groep toelaten!
Stuur een mailtje naar knuffelturnen.gsa@gmail.com
met vermelding van de naam en de geboortedatum
van de baby, jullie lidnummer en GSM nummer en de
zaterdagen waarop jullie willen deelnemen.

TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 12 oktober - 13u tot 16u
Zie ‘Tweedehandsbeurzen’, pag. 13

SINT-JORIS
OMGAAN MET EEN HOOGSENSITIEF KIND
donderdag 26 september - 19u30

0mgaan met een hoogsensitief kind in de Marichalzaal
Bibliotheek Beernem.
Inschrijven via www.beernem.be/tickets.
Kostprijs: €10
Activiteit in samenwerking met Huis van het Kind,
Beernem.

YOGA OUDER EN KIND
zaterdag 5 oktober - 10u

Yoga ouder en kind in Sporthal Den Akker. Inschrijven
via e-loket www.beernem.be. Gratis Activiteit in
samenwerking met Huis van het Kind Beernem.

Alle kinderen zijn welkom op ons bouwfestijn!!! Er zijn
twee groepen voorzien: DUPLO voor onze kleinsten en
de LEGO-bouwstenen.
Deze activiteit gaat door in VBS St-Joris.
Gebruik je fantasie en wij garanderen je urenlang
bouwplezier!

SINT-KRUIS
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU !

Wil je graag activiteiten organiseren voor andere jonge
ouders? Heb je leuke ideeën om iets te organiseren
voor de kinderen? Wil je graag nieuwe mensen leren
kennen en samen dingen doen? Ben je enthousiast en
heb je creatieve ideeën? Wil je graag gewoon een handje
toesteken op onze tweedehandsbeurs, bij het zwemmen,
bij de Sint, … Heb je zelf ideeën voor activiteiten die je
graag zou organiseren? Of ben je administratief sterk en
zou je liever wat papierwerk doen? Kortom zoek je een
leuke manier om wat van je vrije tijd in te vullen? Dan
ben je bij ons meer dan welkom! We hopen een toffe
bende mensen bereid te vinden om onze organisatie
te versterken en om zelf te genieten van een leuke
vrijetijdsbesteding. Een groepje waar je je eigen zegje
mag doen en zelf kan beslissen hoeveel tijd en werk je in
je hobby stopt. We staan open voor alle nieuwe ideeën
en realisaties…dus laat van je horen!

SINT-MICHIELS
JE NIEUWE SMARTPHONE, HET VERVOLG
donderdag 10 oktober tot donderdag 24 oktober
- 14u

Herman maakte je al wegwijs in je nieuwe smartphone.
Nu nog de puntjes op de i. Herman geeft een vervolgreeks
van 3 lessen, telkens op donderdagnamiddag, voor
gebruikers die al iets beter kunnen omgaan met hun
smartphone en nog willen bijleren wat er nog meer kan
met de apps. Uitsluitend voor gebruikers van androidtoestellen. Geen iPhone toestellen! Hou deze data vrij:
10 oktober, 17 oktober, 24 oktober 2019 telkens van 14u
tot 16u30 in Onze Ark, Sint-Michielslaan 35. Inschrijven
vóór 5/10/2019 via gezinsbondsintmichiels@gmail.com
en betalen op rekening BE43 0680 7137 0001.

DE DIGITALE LEEFWERELD VAN
JONGEREN

TRAPPISTENBIER VAN HIER

dinsdag 22 oktober - 19u30

dinsdag 15 oktober - 14u

De digitale leefwereld van jongeren in de Marichalzaal
Bibliotheek Beernem.
Inschrijven via e-loket www.beernem.be.
Gratis.
Activiteit in samenwerking met Huis van het Kind
Beernem.

Hoeveel soorten zijn er? Wat is het verschil tussen een
abdijbier en een trappistenbier? En hebben we het nog
niet gehad over de dubbel, de tripel en de quadrupel!
Wil je meer weten en vooral ook proeven van wat Franky
Malbrancke mee brengt? Kom dan naar Onze Ark, SintMichielslaan 35 en geniet van de uitleg, de proevertjes
en de sfeer.
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Deelnemen als lid van de Gezinsbond kost je €12,50.
Niet-leden betalen €18. Vooraf inschrijven noodzakelijk
via gezinsbondsintmichiels@gmail.com ten laatste
tegen 8 oktober.
Je betaling wordt geregistreerd op
BE43 0680 7137 0001, eveneens tegen 8 oktober 2019.

BABYGESCHENKJES

Gezinnen-leden met een 2e of 3e baby, geboren in 2019,
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 of 2019, 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

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Je kind is een kostbaar bezit en dus vertrouw je die
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. Daniella geeft je graag uitleg op alle vragen
via kod.sintmichiels@telenet.be. Wil je je diensten als
kinderoppas aanbieden? Ook jij moet je registreren via
dezelfde weg.
Meer info bij Daniella op 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.

SNELLEGEM
YOGA
dinsdag 1 januari tot dinsdag 31 december

Een sterke geest in een gezond lichaam, wie wil dat
nu niet? yoga vergroot je flexibiliteit, versterkt je
uithoudingsvermogen, bevordert je bloeddoorstroming,
verbetert je lichaamshouding, helpt je detoxen, verlaagt
je bloeddruk, verbetert je balans, helpt je ontspannen èn
... maakt je gelukkiger! Geen excuses meer om geen yoga
te doen! Onze yoga wordt 2x per jaar georganiseerd.
Meer inlichtingen via de verantwoordelijke:
Martine Steyaert - Martens,
Kerkeweg 31, 8490 Snellegem.
marte@telenet.be of 050 81.20.99

WORKSHOP: KNAP RECY(K)LEREN
woensdag 2 oktober - 19u30

Knap recy(K)leren - Creatieve workshop. Geef je oude
jeans, pull of T-shirt een tweede leven. Op korte tijd kan
je iets leuks maken, zelfs zonder voorkennis. Je gaat aan
de slag met schaar, naald en draad en veranderen ofwel
je T-shirts in een mooie haarband, ketting of armband.
In de workshop maak je ook kennis met verschillende
aspecten van de kledingindustrie en ga je dieper in op
een "cleane' kleerkast. Duur: 2,5 à 3 uur.
Maximum 15 deelnemers.

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.

KINDEROPPASDIENST

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 21.30u op het
nummer 050 81 64 75 of via maaike.dhaene@telenet.be.
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VARSENARE
DRU YOGA
dinsdag 23 april tot woensdag 18 december 10u tot 11u30

De Gezinsbond Varsenare brengt een lessenreeks dru
yoga op dinsdagvoormiddag en woensdagvoormiddag
telkens van 10u tot 11.30u in het Sportcentrum van
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 uiteen aantal opwarmingsoefeningen,
lichaamshoudingen en een diepe ontspanning. Er is veel
aandacht voor het ademhalen. Je kunt op elk moment
instappen.
Info en inschrijven bij Brigitte Vandenbriele
brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of 0496 33 51 79.

TAI CHI CHUAN
maandag 29 april tot maandag 16 december

De lessenreeks Tai chi Chuan op maandagavond in
het SPC Hof Ter Straeten in groepen afhankelijk van
het niveau. Tai Chi Chuan is een uitermate geschikte
methode om de vaardigheden (soepelheid en vertrekken
vanuit een evenwichtspunt) te oefenen. De oefeningen
zijn langzaam, niet hart- of longbelastend, zorgen voor
alertheid bij de beoefenaar, kalmeren de geest en
versterken het lichaam. De lessen worden gegeven door
Luc Desmet.
Info en inschrijven bij Brigitte Vandenbriele
brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of 0496 33 51 79.

RESOURCE YOGA
woensdag 4 september tot woensdag 18
december - 20u tot 21u30

Resource-yoga is een oefening die je geest en lichaam
samenbrengt. De technieken laten toe dit weer te
herstellen. Met heel eenvoudige oefeningen (liggend, op
stoel en rechtstaand ) je energie opnieuw laten stromen.
De verschillende reeksen zijn zorgvuldig opgebouwd
uit bewegingen, houdingen, dansen, ademhalings- en
concentratie-oefeningen. Lesgever Dirk De Leyn.
Info en inschrijvingen bij Brigitte Vandenbriele
brigitte.vandenbriele.be@gmail.com
0496 33 51 79 - 050/31 47 34.

REPAIR CAFÉ
zaterdag 5 oktober - 14u tot 17u

oktober 2019 van 14u tot 17u in het Parochiaal centrum
Westernieuwweg 5A, 8490 Varsenare. Toegang gratis.
Een zaal vol gereedschap en materialen. Deskundige
hulp bij (bijna) elke reparatie. Ontspanning, ontmoeting
en inspiratie.

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 94 53. 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

Christiane Van den Eynde, Hagebos 4, Varsenare is
de verantwoordelijke voor het verkooppunt van de
NMBS-passen, bioscoopcheques, GSM kaarten en
10 beurtenkaart 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
NAAICAFÉ
donderdag 4 juli - 19u

Gezellig samen naaien aan je eigen projecten. We helpen
elkaar verder.
Wil je gratis naaimachine gebruiken, dan reserveer je
die best via gezinsbondzedelgem@gmail.com.
LDC De Braambeier, Loppemsestraat, Zedelgem.
Een activiteit in samenwerking met De Braambeier.
Het Naaicafé gaat ook door op volgende data: 11/07,
22/08, 29/08 en 05/09.

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 ’t in het Repair Café op zaterdag 5
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WATERGEWENNING EN
KLEUTERZWEMMEN
zaterdag 31 augustus - 13u tot 14u30

Op zaterdag 21 september 2019 start een nieuwe reeks
Watergewenning en kleuterzwemmen alsook een nieuwe
reeks kleuterturnen. Deze activiteiten zijn, gezien het
succes, voorbehouden voor leden. Het inschrijfmoment
gaat door in de Groene Meersen, Stadionlaan, Zedelgem,
aan de inkom van het zwembad en dit tussen 13u en
14.30u. Gelieve bij inschrijving uw lidkaart (en eventuele
verzekeringskaart indien reeds in bezit) bij te hebben
bij inschrijving, aub? Mogen wij ook vragen het nodige
geduld op te brengen bij inschrijving, aub? Onze
vrijwilligers doen hun best om de inschrijvingen zo goed
mogelijk te behandelen.

NAAIWORKSHOP
donderdag 12 september - 19u

Start van een reeks naaiworkshops rond Sweaters.
Meer info kan je terugvinden op stikstofweebly.com. De
andere data zijn: 19 en 26 september. Deze workshops
gaan door in samenwerking met de Braambeier in LDC
De Braambeier, Loppemsestraat, Zedelgem.

FAME THE MUSICAL
KURSAAL OOSTENDE

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Fame The Musical - Dé must-see show van de zomer!

Spreek “Fame” uit en het wordt zowat door iedereen meteen
aangevuld door “I’m gonna live forever!”. De Oscar-winnende
song zit in ons collectief muzikaal geheugen gegrift door
de legendarische film uit de jaren tachtig. De gelijknamige
musical viert momenteel haar dertigste verjaardag en komt
hiervoor exclusief naar België. In de VSA en Groot-Brittannië
spreken ze van een ‘Smash Hit Sensation’. Vrij vertaald: deze
musical moet je gezien hebben in je leven!
Het verhaal
De musical Fame vertelt het verhaal over een groep
studenten van de High School of Performing Arts. Iedere
student probeert op zijn of haar manier de top te bereiken
in dans, muziek of toneel. Maar verschillende hindernissen
en tegenslagen loeren om de hoek. Die problemen zijn ook
vandaag nog ‘hot items’ zijn zoals identiteitscrisis, trots,
seksualiteit, verslavingen, vooroordelen en doorzettingsvermogen.
Duurtijd: 2u35 min
Praktisch
ma 5 , di 6, wo 7, do 8, vr 9 en za 10 augustus 2019 om 20 u.
Za 10 augustus 2019 om 15 u.
Info en tickets: www.kursaaloostende.be
Ledenvoordeel
Leden van de Gezinsbond ontvangen 5 euro spaarkorting
op individuele tickets en tickets met kinderkorting (-18 j) ,
om het even waar die gekocht werden (online, toeristische
dienst of kassa) op vertoon van de lidkaart. De korting
wordt voor aanvang van de voorstelling aan de kassa van
het Kursaal toegekend.
De korting geldt niet op vroegboektickets, groepstickets,
abonnementen, VIP arrangementen en is niet cumuleerbaar
met andere kortingen (behalve de kinderkorting).
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TWEEDEHANDSBEURZEN
ASSEBROEK

LOPPEM

zaterdag 16 november - 14u tot 17u

zaterdag 26 oktober – 13u30 tot 17u

TWEEDEHANDSBEURS

Verkoop van kinderkledij, speelgoed, babyuitzet,
kinderfietsen, kinderboeken, zwangerschapskledij… in
het ontmoetingscentrum Sparrenhof Dries 4 Assebroek.
Gratis toegang. Gezinsbondsleden 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 25 oktober 2019 op de rekening, anders vervalt uw
inschrijving.

BEERNEM

HERFST-TWEEDEHANDSBEURS KINDERARTIKELEN

zondag 20 oktober - 10u tot 12u

O.C. De Kleine Beer 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? Inschrijvingsgeld: €5 voor leden, €15 voor nietleden. Er wordt eveneens een waarborg gevraagd van €5.
De inschrijvingen starten op 16 augustus 2019. Uiterste
inschrijvings- en betaaldatum is 30 september 2019,
vervroegde afsluiting is mogelijk.
De inschrijving is pas definitief na betaling op
rekeningnummer BE92 8508 5190 5023. Elke verkoper is
persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar verkoop en kan
dus vrij onderhandelen met kandidaat-kopers. Interesse?
Stuur dan een mail naar: marie.ann.de.bie@telenet.be en
alle nuttige informatie over de inschrijvingsvoorwaarde
wordt je gemaild.

TWEEDEHANDSBEURS VOOR JONG EN OUD

Tweedehandsbeurs voor jong en oud, eveneens klein
tweedehandsmateriaal zaterdag 26 oktober - 13u30 tot
17u Onze tweedehandsbeurs gaat opnieuw door in de
sporthal De Strooien Hane. Dit keer enkel tafelverkoop voor
tweedehandsmateriaal voor 'jong en oud'. Op de beurs
kunnen zwangerschapskledij, babykleertjes, kinderkledij,
speelgoed, kinderboeken, kinderfietsen… te koop worden
aangeboden. Deelname €12,00. Als lid van de Gezinsbond
krijg je €5 korting. Ruime tafel! terug op de 'Lidkaart
waarmee je spaart.
Inschrijven tot en met 10 oktober: edwlop@skynet.be.

OOSTKAMP

TWEEDEHANDSBEURS VOOR WINTERKLEDIJ, KINDERGERIEF
EN SPEELGOED

zondag 6 oktober - 9u tot 12u

Herfsteditie van de tweedehandsbeurs voor kinderkledij,
zwangerschapskledij, kindergerief en speelgoed in de
Koning Boudewijnschool, Marechalstraat in Oostkamp.
Iedereen is er van harte welkom.

SIJSELE

TWEEDEHANDSBEURS

zondag 29 september – 8u30 tot 12u

BRUGGE

In de "Cultuurfabriek", Stationsstraat 22 te Sijsele.
Mensen die baby-uitzet / kinderkledij / speelgoed of
fietsjes willen verkopen schrijven in door te mailen naar
francine.bruynseraede@skynet.be en te telefoneren
naar 050 35 16 84/ 0485 15 38 25 vanaf 9 september
2019. De deelnameprijs: leden €10, niet-leden €15 wordt
overgeschreven op rek. BE71 7755 1696 6369 van Van
Moeffaert-Bruynseraede met vermelding van THB, naam
en lidnummer. Let wel: het verschuldigde bedrag staat
uiterlijk op 26 september 2019 op de rekening zoniet
vervalt de inschrijving.

zondag 13 oktober - 9u tot 12u

SINT-ANDRIES

TWEEDEHANDSBEURS

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 m.v.v. naam,
adres, lidnummer, tel. nummer en aantal tafels. Opgelet:
maximum 2 tafels p/p. Prijs per tafel: leden €10 en nietleden €12. Inschrijving is pas definitief na overschrijving op
rek. BE11 9730 8969 7348 ten laatste tegen 5 oktober 2019.
Info via www.facebook.com/gezinsbondbrugge8000.

TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 12 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
14 september 2019 via mail naar tweedehandsbeurs.
gsa@gmail.com, met vermelding van uw 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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Flexibel ouderschapsverlof:
eindelijk ingevoerd

NIEUW: bekijk successeries
en topfilms
mét spaarkorting

Ben jij een echte serie- of filmfanaat? Dankzij
de samenwerking met Lumière, krijg je als lid
van de Gezinsbond spaarkorting op de aankoop van een selectie successeries en topfilms
(digital, dvd of blu-ray).

De mogelijkheden met betrekking tot ouderschapsverlof zijn uitgebreid sinds 1 juni 2019.
Dit geldt voor wie werkt bij een bedrijf in de
privé of bij een lokaal of provinciaal bestuur.
Het flexibelere ouderschapsverlof houdt in dat
de regels rond het opnemen van het ouderschapsverlof worden versoepeld. Je kan bijvoorbeeld een halve dag per week opnemen.
Voltijds en halftijds ouderschapsverlof kan
voortaan voor kortere periodes aangevraagd
worden. De minimale duur van voltijds ouderschapsverlof gaat van een maand naar
een week. Halftijds ouderschapsverlof kan
per maand opgenomen worden in plaats van
gedurende minimaal twee maanden.
De ‘standaard’ opname van het ouderschapsverlof is een recht. De flexibele opname kan
enkel met akkoord van de werkgever.

Zie verder: ledenvoordelen.gezinsbond.be

Zie verder: www.goedgezind.be

Als lid van de Gezinsbond krijg je nu ook
spaarkorting op de aankoop van een selectie
series en films (digitaal, dvd, blu-ray)!
Momenteel spaar je maar liefst 40 %
korting op de indrukwekkende politieserie
‘The Team’ (seizoen 1 en 2) met o.a. Veerle
Baetens, op de gelauwerde film ‘Girl’ en op
het kostuumdrama ‘The King’s Garden’ met
Kate Winslet en Matthias Schoenaerts.

ZOMERZOEKTOCHTEN

©Toerisme Roeselare

Roeselare gezien?
Roeselare gevonden!
Hoe deelnemen?
Deelnemen kan elke dag vanaf maandag 1 juli t.e.m. maandag 30 september 2019.

Wandelzoektocht
Fietszoektocht
Kinderzoektocht
Geocaching

V.U. Freddy De Nert, Orchideeënlaan 22 – 9200 Dendermonde. Niet op de openbare weg gooien

Startplaats:
Toerisme Roeselare, Polenplein 15, 8800 Roeselare
Dagelijks vanaf 10 u.

©Toerisme Roeselare

©Toerisme Roeselare

LEDENVOORDELEN

elke dag van 1 juli t.e.m. 30 september 2019

• € 10,00/zoektochtenpakket voor leden Gezinsbond of Gezinssport Vlaanderen.
• € 15,00/ zoektochtenpakket voor niet-leden.
• Korting via het Fonds Vrijetijdsparticipatie
• Gratis voor ‘Op Weg’-leden
Als ‘Op Weg’-lid geniet je van een 24
u. op 24 u. verzekering in heel Europa
Je ontvangt naast het zoektochtenpakket voor
voor wandelen, joggen, lopen, fietsen,
de wandel- en fietszoektocht en geocaching,
zwemmen en fitnessen. Sluit je nu aan
een stadsplannetje, de kinderzoektocht
op www.gezinssportvlaanderen.be/
(1 exemplaar/kind) en kortingsbonnen voor de
lidmaatschap/individueel
bezienswaardigheden.

Wie zoekt, die wint!
• Vakantiecheques voor zomeren wintervakanties,
weekendarrangementen, fietsen
van het merk Minerva, boeken en
andere mooie naturaprijzen.
• Apart prijzenpakket voorzien voor
de kinderzoektocht (vakantiecheques, kinderfietsen, gezelschapsspellen, naturaprijzen).
• Superprijs voor deelnemers die
deelnemen aan zowel de wandelen fietszoektocht en geocaching.

Info?
Gezinssport Vlaanderen vzw
Troonstraat 125, 1050 Brussel
T 02/507 88 22
gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be

www.gezinssportvlaanderen.be
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Volg Gezinssport Vlaanderen op Facebook
Facebook.com/Gezinssportvlaanderen

Krijg korting met
je lidkaart van
de Gezinsbond

De wedstrijd zal een eerste keer
aangekondigd worden in De
Bond van 28 augustus en daarna gedurende de volledige duur
van de wedstrijd op de Voordelenwebsite.

Geef minder uit!

gezinsbond.be/ledenvoordelen

191394 GEZINSBOND Opmaak tafelvlaggetje_04.indd 1

Win je lidgeld terug!*
Maak hier een leuke foto van je aankoop
en deel hem via Instagram

Gezinsbond
wedstrijd

Aan onze leden wordt gevraagd tussen 1 september
en 31 december
2019 een foto te maken bij onze
Deel jouw foto met
#kortingmetgezinsbond
spaarhandelaars
en deze te delen via Instagram met
+ naam van deze handelszaak
vermelding van #kortingmetgezinsbond + de naam
van de *Wedstrijdreglement
handelszaak.
via www.gezinsbond.be/instagramwedstrijd
Werkgroep Ledenvoordelen Gewest Brugge
schenkt bij deze wedstrijd 10 extra ‘Win je lidgeld
terug’ ! Wie weet krijgt je uw lidgeld terug!

15/03/19 11:23

Sportieve vakanties gezinnen
Sportdienst Gezinsbond

Sportieve jeugddienst Gezinsbond

www.gezinssportvlaanderen.be

2019 aan via gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be
Vraag onze gratis vakantiebrochure 2017
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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

KROENKELEN 2019
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019

SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST GEWEST BRUGGE PRAKTISCH WEETJE
Praktisch weetje over de 'verblijfsregeling van kinderen wiens ouders niet samenwonen'
Duidelijke afspraken maken goede vrienden’, dit is nog altijd het motto, ook bij ouders die niet meer samenleven.
Deze afspraken moeten bovendien door beide partijen -in het belang van de kinderen- strikt nageleefd te worden om
het voor iedereen leefbaar te maken. De praktijk leert mij dat de regeling in de vakantieperiodes vaak de oorzaak zijn
van ergernissen tussen ouders. Het is van uitermate belang dat deze afspraken op voorhand vastgelegd worden en
niet telkenmale gewijzigd worden volgens het ‘ritme’ van een van de ouders.'
(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, bouwzaken, huurrecht, 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 vakantie zitting gaat door op donderdag 22 augustus 2019! Daarna gaat de zitdag door op
donderdag 12 september 2019. 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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TOMBOLA SPAAR&WIN 2019
September, oktober en november 2019

Win 2x met jouw “lidkaart waarmee je spaart”:
tot 10% spaarkorting op je aankoop
gratis deelname aan de tombola met in totaal € 3000 aan waardebonnen.
Betaal bij de gezinsvriendelijke handelaars in het Gewest Brugge
met je elektronisch gespaarde korting.
In september, oktober en november 2019 geeft elke afname van €10
recht op één kans in de tombola.
Deze actie loopt ook bij je plaatselijke verkooppunt op GSM-oplaadkaarten,
Kinepolis bioscoopcheques, LIJNkaarten en NMBS-passen.
Alle aangesloten handelaars vind je op www.gezinsbond.be/ledenvoordelen

De zomer is op komst en de festivalkriebels slaan toe: BOMBOCLAT heet je welkom!
Een kidscorner onder toezicht van animatoren (met onder andere het "Gekke kapsalon" van
de Gezinsbond) wordt dé hotspot voor de kleinsten. Terwijl je kinderen de tijd van hun leven
hebben, kan jij met de voetjes in het zand genieten van de beste Jamaicaanse en Afrikaanse
muziek. Overnachten kan je op de familie camping. Een afgezonderde zone bevindt zich aan
de rustige zijde van het terein en wordt voorzien van alle nodige faciliteiten en een animatie
hoek. Een festival met het gezin was nog nooit zo leuk!
Tickets en info op www.bomboclat.be - toegang gratis tem 14 jaar.
Leden van de Gezinsbond krijgen 15% korting.
Deze zal op het festival zelf aan de stand van de Gezinsbond op de kaart gezet worden.
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Benieuwd
waar je
huis energie
verliest?

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.

SPAARPARTNERS EN
EVENEMENTEN MET KORTING
HISTORIUM BRUGGE

Nieuw!
Nu ook 15 % spaarkorting op
tickets Historium Tower

MUSEUM AAN DE IJZER

Nieuw! Kinderzoektocht
'Het geheim van de IJzertoren'

LEDENVOORDELEN

SEAFRONT

08.06.2019 – 03.01.2021:
herdenkingsexpo 75 jaar WOII
<OPERATIE NOORDZEE> 1944-1945

DAOUST DIENSTENCHEQUES

Kan je wel een helpende hand in het huishouden
gebruiken?
Daoust heeft meer dan 15 jaar ervaring in
dienstencheques en beschikt over 3.300
huishoudhulpen die dagdagelijks hun diensten ter
beschikking stellen van meer dan 24.000 tevreden
klanten.
Dankzij een huishoudhulp van Daoust hoef je zelf
niet meer bezig te zijn met huishoudelijke taken. Je
woning schittert als nooit tevoren en bovendien maak
je meer tijd vrij voor jezelf en je gezin.
Je huishoudhulp van Daoust is het nieuwste lid van je
familie!
Jouw voordeel
0,75 euro spaarkorting per gepresteerd uur
= tot 375 euro* korting per jaar!
Dienstencheques bestel en betaal je eerst bij Sodexo.
Neem na je bestelling contact op met Daoust.
Vergeet niet 'Gezinsbond' en je lidnummer te
vermelden.
Van zodra een huishoudhulp van Daoust bij jou
van start gaat, noteert je JobCenter hoeveel
dienstencheques je poetshulp binnenbrengt en op
hoeveel spaarkorting je recht hebt.
Ga regelmatig bij een Daoust-JobCenter langs om de
korting via je lidkaart te laten toekennen.

RENAULT, BELEEF HET ONVERWACHTE
Als autoconstructeur zet Renault zich in om een
veilige en duurzame mobiliteit te promoten. Is
je wagen aan vervanging toe? Ga dan eens langs
bij Renault en ontdek het uitgebreide gamma
personenwagens. Van de stadswagen Twingo, over
de superhandige Kangoo en de elektrische Zoë tot de
Grand Scénic voor grote gezinnen… er is een Renault
voor iedereen, voor elke mijlpaal in je leven.
Jouw voordeel
100 euro spaarkorting op Twingo, Clio, Clio Grandtour,
Captur, Kangoo, Grand Kangoo, Mégane, Mégane
Grandtour, Scénic, Grand Scénic, Kadjar, Twizy, Zoë,
Kangoo ZE
200 euro spaarkorting op Alaskan,Trafic Passenger,
Trafic bedrijfswagen, Master personenwagen en
Master bedrijfswagen
300 euro spaarkorting op Talisman, Talisman
Grandtour, Espace, Koleos (vanaf 2019)
Korting geldig voor nieuwe wagens aangekocht bij
een officiële Renault dealer.
Bezorg na levering van je wagen zo snel mogelijk een
kopie van je lidkaart, de bestelbon, de factuur en de
officiële inschrijving van je wagen aan onze dienst
Ledenvoordelen (ledenvoordelen@gezinsbond.be
of 02-507.88.44). Voor de toekenning van de korting
geldt steeds de datum op de bestelbon.
Op 30 juni worden de dossiers met een bestelbon uit
het voorgaande jaar afgesloten.
Na goedkeuring van je dossier wordt je korting
toegekend.
Personeelsleden van Renault hebben geen recht op
deze extra korting.
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KINDEROPPASDIENST

Heb je graag eens een avondje helemaal voor jezelf?
Je volgt avondonderwijs of wil er eens tussenuit?
Onze kinderoppasdienst staat voor je klaar. Hier zijn
alvast drie goede redenen om voor onze babysitters
te kiezen.
• We kennen de oppassers. Elk van hen heeft
een gesprek gehad met onze plaatselijke
kinderoppascoördinator. Het zijn dus mensen uit
jouw buurt.
• Via het vaste tarief van 5 euro per uur zijn zowel de
babysitter als je kind(eren) uitstekend verzekerd de oppas trouwens ook voor de verplaatsing. Dàt
is pas zonder zorgen de deur uitgaan!
• Met je lokale kinderoppascoördinator heb je altijd
een aanspreekpunt en klankbord dichtbij.
Overtuigd? Surf dan naar ons portaal
www.kinderoppasdienst.be.
Deze dienst is exclusief voor leden van de
Gezinsbond. Nog geen lid? Niet twijfelen, doen.
Want naast de kinderoppasdienst bieden we je nog
zoveel andere voordelen.
Tarief
Uurtarief
(per begonnen uur)

€5,00

Minimumvergoeding

€10,00

Nachttarief

€25,00

Acr17612075676672231725.pdf
Forfait
voor verzekering1

14/09/17

14:09

€2,00

OOK U KUNT IN
DE BONDSKLAPPER ADVERTEREN !
Verschijningsdata:
1 oktober 2019, 1 januari 2020, 1 april 2020 en 1 juli 2020.
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: 10.000 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.

z o e k j e ba b

ys it
v.u. Christel Verhas,Troonstraat 125, 1050 Brussel

n i et te ver

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,
Sint-Laurentiusstraat 59 bus 0203, 8210 Zedelgem
Redactie
Eddy De Wispelaere, gewestsecretaris (eindredactie),
Nico Verbeke, Carine Balbaert, Mieke Roelens, Ronny
Meulemeester, Filip Filliaert

Kies voor een babysit in je buurt.
zie pagina 2.

Redactieadres
bondsklapper@gmail.com
Publiciteit
Eddy De Wispelaere, edwlop@skynet.be, 050 82 54 43
Realisatie: L.capitan
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ACTIVITEITENKALENDER

DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

01/01/2019 - 31/12/2019

Yoga

Snellegem

23/04/2019 - 18/12/2019

Dru yoga op dinsdagvoormiddag of woensdagvoormiddag

Varsenare

29/04/2019 - 16/12/2019

Tai Chi Chuan

Varsenare

04/07/2019

Naaicafé

Zedelgem

15/08/2019

Familiedag aan de Plas

Brugge

23/08/2019 - 24/08/2019

Bomboclat Festival 2019

Brugge

23/08/2019 - 24/08/2019

Bomboclat Festival 2019

Brugge

29/08/2019

Orgelconcert in de St.-Pieterskerk Oostkamp

Oostkamp

31/08/2019

Watergewenning en kleuterzwemmen

Zedelgem

31/08/2019 - 01/09/2019

Speeltijd Aan De Plas

Brugge

03/09/2019

Badminton

Moerkerke - Damme

04/09/2019 - 18/12/2019

Resource Yoga

Varsenare

10/09/2019

'De nieuwe MeNS in een verbazingwekkende toekomst'
voordracht door Christiaan Thoen.

Assebroek

12/09/2019

Naaiworkshop

Zedelgem

12/09/2019

Ontspanningsyoga

Assebroek

12/09/2019

Tai Chi Chuan

Assebroek

12/09/2019

Bezoek aan Raversyde met eigen vervoer.

GOSA

13/09/2019 - 21/06/2020

Kinder- en Jongerendans

Loppem

13/09/2019 - 21/06/2020

Jeugddansen

Loppem

14/09/2019 - 21/06/2020

Kleuterturnen (peuter en 1ste kleuter)

Loppem

14/09/2019 - 07/12/2019

Danslesjes voor kleuters en kinderen vanaf 3de kleuter

Oedelem - Oostveld

21/09/2019 - 12/10/2019

Knuffelturnen

Sint-Andries

22/09/2019

Brugge voor kinderen.

Assebroek

26/09/2019 - 22/10/2020

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

Oedelem - Oostveld

26/09/2019

Omgaan met een hoogsensitief kind

Sint-Joris

26/09/2019 - 26/08/2019

omgaan met een hoogsensitief kind

Beernem

29/09/2019

Gezond Ontbijt

Loppem

29/09/2019

Tweedehandsbeurs

Sijsele

02/10/2019

Workshop : Knap recy(k)leren

Snellegem

05/10/2019

Repair café

Varsenare

05/10/2019

Yoga ouder en kind

Sint-Joris

05/10/2019

Yoga ouder en kind

Beernem

06/10/2019

Tweedehandsbeurs voor winterkledij, kindergerief en speelgoed

Oostkamp

07/10/2019 - 28/10/2019

Een stapje verder met Windows 10

Oedelem - Oostveld
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