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ADRESLABEL

We ruilen 2019 in voor 2020. Bij deze jaarwisseling horen ook
welgemeende wensen voor een gezond en vreugdevol nieuwjaar.
De kalender biedt opnieuw veel plaats om allerlei zaken te noteren.
De bijgaande Bondsklapper zal alvast heel wat inspiratie bieden.
Geniet van dit uitgebreid en tevens mooi aanbod. Onze vrijwilligers
zien hun inspanningen graag beloond met jullie talrijke aanwezigheid.
In 2020 blijft de wet op de privacy ook van toepassing en dit heeft voor
onze vereniging echter een vervelend neveneffect. Door de toepassing
van deze wet zijn wij niet langer in de mogelijkheid om gezinnen, waar
een nieuwe geboorte zich voordoet, te kunnen bereiken.
Hierdoor kunnen wij een belangrijk aspect binnen onze werking opvoedingsondersteuning- niet langer ten dienste stellen van gezinnen
die er baat kunnen bij hebben.
Onze alom geprezen publicatie “Brieven aan Jonge Ouders” is een
tijdschrift van de Gezinsbond boordevol herkenbare verhalen, nuttige
tips rond opvoeding en boeiende weetjes over baby’s.

TWEEDEHANDSBEURZEN
zie pagina 15

Onze boekjes volgen jouw kindje op de voet: van een wolk van een
baby tot een koddige kleuter. Leuke lectuur op het perfecte moment!
Of het nu je eerste kindje is, of je tweede, derde, vierde... of je hebt er
eentje geadopteerd: iedereen kan gratis van deze reeks genieten.
Alleen kunnen we dus door de wet op de privacy niet langer alle
betrokken gezinnen bereiken.
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Ben je pas papa of mama geworden? Of ken je mensen die de gratis
reeks 'Brieven aan Jonge Ouders' nog niet ontvangen? Laat het ons
weten!
Ben je zwanger?
Onthaalouder, kleuterjuf, leerkracht of student? Ook andere
geïnteresseerden kunnen onze magazines aanvragen.
Voor een los nummer betaal je dan 1 euro en voor de volledige reeks
15 euro. Neem hiervoor contact op met onze Abonnementendienst:
02 507 88 88 of abonnementen@gezinsbond.be of ga naar de pagina
met de contactgegevens van jouw afdeling in deze Bondsklapper en
contacteer de onthaalmedewerker.
Veel leesgenot!
Met genegen groet,
Ronny Meulemeester
Voorzitter Gezinsbond Gewest Brugge
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GOSA

GROOTOUDERS EN SENIORENACTIE

Bezoek zeehaven Antwerpen met bus

Wonen nu en later
Lezing door Luc Wouters

dinsdag 21 april 2020

donderdag 20 februari 2020

Om 7u30 vertrek aan de parkeerplaats van
Steenbrugge.
Ons havenbezoek start aan het iconische Havenhuis
of het MAS Havenpaviljoen. Op de luchtfoto krijgen
we een zicht op de haven en tonen we welke plekken
wij vandaag bezoeken. We stappen uit in Lillo-dorp
en aan de Berendrechtsluis. Hier zitten we middenin
de haven van Antwerpen met haar logistieke en
industriële activiteiten. De gids neemt je mee voor
een warme maaltijd. Dan trekken we na het eten
meteen verder naar het Deurganckdok waar we
naast gigantische containerschepen uitkijken op
de grootste sluis ter wereld. Uitwaaien doen we
met een korte wandeling in de polders. Bij goed
weer heb we uitzicht tot in Nederland. ’s Avonds
is nog een broodjesmaaltijd voorzien. Inbegrepen
in de prijs: bus + fooi chauffeur, gidsen, lunch en
broodjesmaaltijd.
Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren
op gosagewestbrugge@scarlet.be of
050 35 75 75 en door storten van €65 per persoon op
BE 22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest Brugge voor
5 april 2020.

Om 14u in DC Ter Leyen, Kroosmeers 1, Assebroek.
Als vijftig- of zestigplusser hoop je om nog een hele
poos, en in goede gezondheid, te kunnen genieten
van de jaren die voor je liggen. Wellicht het liefst
in je vertrouwde stek. Zal dat kunnen? Wat is daar
voor nodig? Sommigen nemen op dit ogenblik
zelf nog heel veel zorg op voor de eigen ouder(s).
Dat kan aanzetten tot denken. Is zo lang mogelijk
thuis blijven wel het ideaal? Zou het comfortabeler
zijn wanneer we kleiner wonen, maar dichter
bij mogelijke ondersteuning? Eén goede keuze
bestaat niet. Belangrijk is wel dat je voor jezelf of
als koppel deze vragen open onderzoekt. Waar
houd ik rekening mee om een goede afweging te
maken? Wie kan mij daarbij steunen of begeleiden?
Waar vind ik concrete informatie? Wat betekent
het voor mijn contact met de kinderen? In dit
vormingsmoment bekijken we verschillende
vaststellingen en overwegingen hierrond. We maken
kennis met enkele mogelijkheden en waarom deze
voor sommigen een waardevolle keuze kunnen zijn.
We zetten je op weg om interessante informatie op
het spoor te komen. Luc Wouters werkte voor de
studiedienst van de Gezinsbond en zetelde in de
Vlaamse Woonraad. Hij schreef verschillende artikels
in Knack. Toegangsprijs €2.
Inschrijven voor 15 februari bij Hugo Jonckheere,
050 38 37 48 of hugo.jonckheere@hotmail.com.

Bezoek Geraardsbergen en ‘Notre Dame à la Rose’ in Lessines
donderdag 12 maart 2020
Om 8u vertrek aan de parkeerplaats van Steenbrugge. In de voormiddag bezoeken we het centrum van
Geraardsbergen met gids. Rond de Markt bevinden zich enkele unieke historische gebouwen en monumenten.
De Sint-Bartholomeuskerk, de Marbol, het Stadhuis en uiteraard het befaamde Manneken Pis. ’s Middags een
driegangenmenu in Lessines. In de namiddag bezoeken we met gids het hospitaal 'Notre-Dame à la Rose', Eén
van de oudste hospitalen van Europa! Een statig en authentiek architecturaal geheel. Een plek vol emoties ook,
en duizend facetten om te ontdekken: zijn barokke kapel, de kruisgang, zijn tuinen, ziekenzaal, klooster… Een
oord vol betovering waar zorg voor ziel en lichaam onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. ’s Avonds is nog een
broodjesmaaltijd voorzien in Aalter.
Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op gosagewestbrugge@scarlet.be of 050 35 75 75 en door storten van
€62 per persoon op BE 22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest Brugge voor 1 maart 2020.
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PROGRAMMA - VIJFDAAGSE UITSTAP NAAR BOURGONDIË
met overnachtingen in Autun hotel 'La Tête Noir'.
Woensdag 13 mei tot en met zondag 17 mei 2020.
Om 7u30 vertrek aan de parkeerplaats van Steenbrugge.
Begeleide vijfdaagse met Philippe Despriet als gids.
Dag één - woensdag 13 mei 2020 - heenreis met
Châtillon-sur-Seine

Via autosnelweg over Kortrijk, Rijsel, Arras, Laon, Reims,
Châlons-sur-Marne naar Troyes en Châtillon-sur-Seine.
Middagmaal langsheen de autosnelweg.
Bezoek aan het museum van Châtillon, poort tot
Bourgondië. We bekijken er de 'schat van Vix', een graf
van een 21-jarige prinses, begraven met goud en unieke
Griekse juwelen, bekers en een dodenwagen. De zgn.
'krater van Vix' is het hoogtepunt van Griekse cultuur
uit de 5e eeuw voor Chr. Een 121 km lange route door
landelijk lichtgolvend gebied voert ons naar Autun.
De rit brengt ons voorbij de Cisterciënzerabdij van
Fontenay, de burcht van Montbard en het lieflijke
kasteeldorp Sémur-en Auxois (korte fotostop). Langs
Saulieu rijden we het schilderachtige natuurgebied van
de Parc du Morvan in, om zo ons hotel te bereiken in
Autun.

Dag twee - donderdag 14 mei 2020

We starten met een rondrit in en om Autun, waar
we achtereenvolgens de Romeinse stadsmuur, de
Janustempel, twee stadspoorten en het amfitheater
bekijken, allen getuigend van de grootsheid als
Romeinse, provinciale hoofdplaats in de 1e - 4e eeuw
na Chr. Vervolgens bezoek aan de kathedraal van Sint
Lazarus, waar je prachtige Romaanse (12e-eeuwse)
beeldhouwwerken kunt bekijken, ze behoren tot de
bekendste ter wereld. Aanverwant is ons bezoek aan het
aangrenzende Musée Rolin, genoemd naar de kanunnik
die daar een der beroemdste schilderijen (16e eeuw)
nagelaten heeft.
Middagmaal in Autun.
Landschappelijke mooie rit naar de beroemde
abdijstad Cluny, waar een der grootste kloosteroorden
van de wereld gesticht werd. We maken er op onze
wandeling kennis met twee bijzondere thema’s, nl.
het revolutionaire geweld van 1789-1797 (verwoesting
van de kerk; blik op de maquette in het museum)
en ten tweede het unieke geheel van meer dan 130
middeleeuwse huizen (13e–14e eeuw).
Op de terugweg - in de vallei van de Grosne - het
centrum Taizé, het mooie kasteel van Cormatin en de
regio Le Creuzot (glas, metaalindustrie).

Dag drie - vrijdag 15 mei 2020

Kunst en cultuur tijdens onze stadswandeling in Vezelay,
ooit een der kerkelijke hoogtepunten van middeleeuws
Europa, beroemd als bedevaartcentrum. Door Violletle-Duc gerestaureerde abdijkerk; prachtige omliggende
landschappen en wijngebieden.
Middagmaal in Pontaubert; kennismaking met het land
van Avallon, de burcht van Eposses, het middeleeuwse
stadje Montréal en vooral bezoek aan Bazoches, het

kasteel van de beroemde vestingbouwer Vauban, waar
we ook zijn werkkamer, zijn graf…enz. bekijken.

Dag vier - zaterdag 16 mei 2020

Verkenning van de mooie stad Dyon.
In de abdij van Saint-Bénigne prachtige verzameling ex
voto’s, geofferd aan de godin Sequanna (Seine); mooie
15e-eeuwse abdijgebouwen.
Kennismaking met de kathedraal en uiteraard bezoeken
wij het Musée des Beaux-Arts met monumentale
praalgraven van de Hertogen en vooral: schilderijen, bij
ons geroofd aan het eind van de 18e eeuw. Prachtige
winkeletalage van de befaamde mosterd van Dyon
'Maille'.
Op de O-L-Vrouw kerk, uurwerkslagers in 1382 in
Kortrijk geroofd.
Opvallende herenhuizen van begoede families,
herkenbaar aan hun veelkleurige dakbedekking.
Hotel de Vesvrotte, opgesmukt met antieke
beeldhouwwerken. Renaissancekerk van Saint-Michel
en mooie winkelstraten.
Middagmaal in Dyon.
Na Dyon verkennen we een deel van 'Route des Vins'.
Bezoek aan een wijnhuis indien gewenst.

Dag vijf - zondag 17 mei 2020

We eindeigen in schoonheid in Beaune, waar het
Hospice de Beaune hét oogstrelende symbool is van het
leven in een middeleeuws hospitaal. Uitvoerig bezoek,
wat vrije tijd en middagmaal in Beaune.
Tenslotte nog een stuk van de Route des Vins met het
wijnstadje Nuits-Saint-Georges, zicht op Clos Vougeot
en andere gerenommeerde wijnhuizen. Ter hoogte van
Dyon de snelweg op naar Reims, Laon, Rijsel, Kortrijk en
naar eindbestemming. In functie van de rij- en rusttijden
halte onderweg voor avondmaal op de autosnelweg.

Inbegrepen in de prijs:

- autocar, taxen, parking en fooi chauffeur overnachtingen met ontbijt. - alle avondmalen behalve
laatste dag (vrij langs de snelweg) - alle middagmalen
behalve eerste dag (vrij langs de snelweg). inkomgelden 7 musea - maaltijden, verblijf en onkosten
chauffeur en reisleider.
Geen annulatieverzekering voorzien.
Hoe inschrijven? Eerst de deelname melden aan
Rosette Verlinde-Van Zeveren (050 357575 of
gosagewestbrugge@scarlet.be). Wil het volgende
opgeven: aantal personen, officiële naam, adres,
telefoon, kamerkeuze: tweepersoonskamer of
eenpersoonskamer, dan €670 of €790 (single) per
persoon overschrijven op het rekeningnummer
BE 22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest Brugge voor
10 februari 2020.
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
ASSEBROEK
JAZZ PROEVEN DOOR MUZIEK MOZAÏEK
LIVE CONCERT
dinsdag 4 februari - 20u

Om 20u in OC Rustenhove, Wantestraat 151, Assebroek.
Jazz is net de 100 gepasseerd. Het is toentertijd
gestart als een jong boompje in vruchtbare grond en
is nu een volwaardige eik geworden. Stevige bast, vol
vertakkingen, vol jong leven! We klimmen de boom in,
springen van tak tot tak, en genieten van het prachtige
uitzicht. Eerst vertellen we kort en simpel hoe het
ontstaan is en wat de belangrijkste veranderingen
zijn door de jaren heen. We scheppen dus een beetje
klaarheid, om dan vol goesting te luisteren naar het Filip
Verneert Trio. Zij zullen elke vertakking, elke zijsprong
van de jazzboom voor ons laten horen. Het is dus
zowel een voordracht, maar evenzeer een live-concert!
Bezetting: Geert Declercq, verteller; Filip Verneert,
gitaar; Marie-Anne Standaert, trompet; Jean Van Lint,
bas, zang. Inkom €15, leden Davidsfonds en Gezinsbond
betalen slechts €10. Consumptie inbegrepen.
Info bij Leen Claeys, 0472 52 02 34 of
claeys.leen@telenet.be.

TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 21 maart - 14u

Zie ‘Tweedehandsbeurzen’, pag. 15.

NIEUWE WEBSITE

Onze nieuwe website is online. Bezoek onze website via
https://assebroek.gezinsbond.be/

VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST
Verantwoordelijke kinderoppasdienst. Er is een nieuwe
verantwoordelijke voor de kinderoppasdienst! Die
wordt nu waargenomen door Inge Rappe, Lodewijck
De Raetstraat 18, Brugge, inge.rappe@telenet.be 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

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

VERKOOPPUNT

NMBS PASSEN, LIJNKAART DE LIJN, BIOSCOOPCHEQUES

Het verkooppunt NMBS passen, lijnkaarten,
bioscoopcheques voor Assebroek is krantenwinkel
Papyrus, Sint-Kristoffelstraat 63, Assebroek,
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
START TO TUINHIER
donderdag 13 februari tot donderdag 19 maart
19u30 tot 21u30

De laatste jaren is de belangstelling voor tuinieren sterk
toegenomen, ook bij jonge mensen. Van een pot op
het terras, vierkante-meter bakken tot een kleine tuin
met eigen gekweekte groenten, bloemen en/of fruit.
Tuinieren geeft ook een rustmoment in ons druk bestaan.
Daarom organiseert Tuinhier Beernem in samenwerking
met vele verenigingen o.a. Gezinsbond Oedelem,
Gezinsbond Beernem, een lessenreeks van 4 avonden
met als thema “ Start to Tuinhier “. Plaats: O.C. De Kleine
Beer, Marichalstraat 10 te Beernem. Start om 19u30,
pauze voorzien. Datums en onderwerp: 13 februari 2020:
kweek van groenten: basis. 5 maart: vierkante-meter
tuinieren en terrasplanten. 12 maart: klein fruit , bessen,
fruit. 19 maart: bodem, grondbewerking, bio- bemesting,
basisprincipes plantenvoeding. Men hoeft niet vooraf in
te schrijven. Meer info: Vermeire Daniël, 050 78 96 66 of
vermeire.daniel@skynet.be.

LEZING

MAJD KHALIFEH ‘HERBOREN: HIER KOMT EEN NIEUWE BELG’

woensdag 11 maart - 20u

Samenkomst in O.C. De Kleine Beer, C. Marichalstraat 5,
Beernem. Het thema van De Nacht van de Geschiedenis
in 2020 is ‘nieuwe buren’. Lezing door Majd Khalifeh
‘Herboren: hier komt een nieuwe Belg’. In zijn lezing
‘Herboren’ gebaseerd op zijn gelijknamig boek neemt
Majd u mee op sleeptouw doorheen de verschillende
stappen van zijn eigen zoektocht: van nieuwkomer tot
actieve burger. Het is een verhaal zoals dat van vele
andere duizenden vluchtelingen die de laatste jaren de
oversteek maken naar de Europese Unie. Wie zijn doel
bereikt wordt ‘herboren’ in een nieuwe maatschappij
waar hij of zij amper iets vanaf weet. In deze tijden
van polarisatie en vluchtelingenbashing biedt zijn
verhaal een tegenstem. Het is zowel een positief als
Bondsklapper 168 • 5

uitzonderlijk verhaal. Reservatie: via overschrijving
op rekeningnummer BE30 7381 0218 8411 van DFBeernem-Sint-Joris. Toegangsprijzen: DF-leden en leden
organiserende verenigingen: €5, niet-leden: €7, ADD: + €1

Zie ‘Paaseierenraap’, pag. 16.

oudere kindjes.
Van 17u tot 18u voor kinderen tussen 0 en 3 jaar
(richtleeftijd) én de ouders en 18u tot 19u voor kinderen
tussen 4 en 7 jaar (richtleeftijd) én de ouders.
Praktisch: babybabbels is bedoeld voor ouders van
jonge kinderen. De deelname is gratis, wel graag telkens
op voorhand inschrijven bij inge.rappe@telenet.be.
Alle activiteiten gaan door in buurtcentrum De Dijk,
Blankenbergse Steenweg 221, Sint-Pieters Brugge.
Algemene info: patrick.anthone@brugge.be

BRUGGE

PAASEIERENRAAP

BABYBABBEL

zaterdag 11 april - 10u tot 12u

PAASEIERENRAAP MET ONTBIJT
zaterdag 11 april - 8u30 tot 11u

IN MOOIE TUIN VAN GEZELLE

dinsdag 28 januari - 17u tot 19u

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Babybabbel is een peuterleuk aanbod van buurtcentrum
De Dijk i.s.m. Gezinsbond Brugge en het Huis van het
Kind. Gezellig samen spelletjes spelen! Er worden allerlei
spelletjes voorzien van de speelotheek. Van 17u tot 18u:
voor kinderen tussen 0 en 3 jaar (richtleeftijd) én de
ouders en van 18u tot 19u: voor kinderen tussen 4 en 7
jaar (richtleeftijd) én de ouders. Praktisch: Babybabbels
is bedoeld voor ouders van jonge kinderen. De deelname
is gratis, wel graag telkens op voorhand inschrijven bij
inge.rappe@telenet.be.
Alle activiteiten gaan door in buurtcentrum De Dijk,
Blankenbergse Steenweg 221, Sint-Pieters Brugge.
Algemene info: patrick.anthone@brugge.be.

Zie ‘Paaseierenraap’, pag. 16.

U BENT WELKOM IN ONS BESTUUR

Zin om mee te werken aan toffe activiteiten en/of ons
bestuur te versterken? Dan ben jij de persoon die we
zoeken!
Stuur gerust een vrijblijvend mailtje naar
info@gezinsbondbrugge.be Tot gauw?

NIEUWE WEBSITE

Onze nieuwe website is online! Bezoek onze website via
https://brugge.gezinsbond.be

GEWEST

BABYBABBEL
dinsdag 25 februari - 17u tot 19u

PASEN MEGA GEZINSHAPPENING

De meeste romantische maand van het jaar is er weer! We
gaan snoezelen! We voorzien een leuke snoezelruimte
en snoezelactiviteiten. Van 17u tot 18u voor kinderen
tussen 0 en 3 jaar (richtleeftijd) én de ouders en 18u tot
19u: voor kinderen tussen 4 en 7 jaar (richtleeftijd) én de
ouders. Praktisch: babybabbels is bedoeld voor ouders
van jonge kinderen. De deelname is gratis, wel graag
telkens op voorhand inschrijven bij inge.rappe@telenet.
be. Alle activiteiten gaan door in buurtcentrum De Dijk,
Blankenbergse Steenweg 221, Sint-Pieters Brugge.
Babybabbels is een peuterleuk aanbod van buurtcentrum
De Dijk ism Gezinsbond Brugge en het Huis van het Kind.
Algemene info: patrick.anthone@brugge.be.

maandag 13 april

TWEEDEHANDSBEURS

maandag 13 april - 9u30

zondag 15 maart - 9u tot 12u

Zie ‘Tweedehandsbeurzen’, pag. 15.

BABYBABBEL
dinsdag 31 maart - 17u tot 19u

Babybabbels is een peuterleuk aanbod van buurtcentrum
De Dijk ism Gezinsbond Brugge en het Huis van het Kind.
Op de namiddag/avond van dinsdag 31 maart gaan
we samen liedjes zingen, liedjes voor peuters én voor

Zet 13 april 2020 nu alvast met stip in je agenda voor
onze mega gezinshappening! Tegen het einde van de dag
kent de wereld van de paashaas voor jou geen geheimen
meer! Datum: 13 april 2020
Plaats: Provinciedomein Tilleghem.
Organisatie: Gezinsbond en Provincie West-Vlaanderen.
Hou onze site www.gezinsbondgewestbrugge.be in het
oog voor verdere info.

KOOLKERKE
PAASEIERENRAAP
Op Paasmaandag kunnen alle kinderen tot en met 10
jaar op zoek naar paaseitjes in 't Reigersnest, Arendstraat
12, Koolkerke. De zoektocht kan beginnen tussen 9u30
en 10u30. Gevonden eitjes worden ingeruild voor een
mandje met lekkere chocolade. Ook de mama's, papa's,
oma's en opa's worden niet vergeten want zij genieten
van een aperitiefje. Volwassenen en kinderen betalen
als lid van de Gezinsbond €4,00/persoon, niet-leden
betalen €6,00/persoon. Inschrijven kan tot 3 april 2020
via gezinsbondkoolkerke@gmail.com met vermelding
van familienaam, eventueel lidnummer, naam en
geboortedatum van de kinderen.

BEZOEK OOK MIJN.GEZINSBOND EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

LOPPEM

KOKEN IN 30 MINUTEN

KLEUTERTURNEN

'Koken in 30 minuten' door Sonja Azou in het Parochiaal
Centrum, Loppem. Lekker koken hoeft geen uren te
duren. Gelukkig maar, want ’s avonds moet er, naast
het koken, nog heel wat georganiseerd worden: kindjes
verzorgen, huiswerk nakijken, wassen, strijken, verhaaltje
voorlezen, enz. Belangrijk is dat je je goed organiseert,
en dit tonen we je tijdens deze demonstratiekookles. Een
gezonde maaltijd klaarmaken voor vier personen in een
tijdspanne van 30 minuten is geen fictie, maar mogelijk
voor elk gezin. Gelieve voor het proeven zelf een glas,
tas, bord, bestek en handdoek mee te brengen. Prijs: €6
p.p. voor leden en €10 voor niet-leden.
Info, inschrijving en betaling tot en met 8 februari 2020.

(PEUTER EN 1STE KLEUTER)

zaterdag 11 januari tot einde juni

Kleuterturnen: 10u tot 11u (peuters en eerste kleuter)
Prijs: leden: reeks 2 (jan-jun): €50.
Vanaf 2 kinderen: 2e kind €30, niet-leden: €70.
Algemene info cursussen:
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.
Info els.derycke@skynet.be, 0496 02 42 36.

KLEUTERTURNEN
(2DE EN 3DE KLEUTER)

zaterdag 11 januari tot einde juni

Kleuterturnen: 11u tot 12u (peuters en eerste kleuter)
Prijs: leden: reeks 2 (jan-jun): €50.
Vanaf 2 kinderen: 2e kind €30, niet-leden: €70.
Algemene info cursussen:
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.
Info els.derycke@skynet.be, 0496 02 42 36.

KINDER- EN JONGERENDANS
vrijdag 10 januari tot einde juni - 18u tot 19u

Kinderdansen: (1e t/m 3e leerjaar, afzonderlijke inhoud
volgens leeftijd) Prijs: leden: reeks 2 (jan-jun): €50.
Vanaf 2 kinderen: 2e kind €30, niet-leden: €70.
Algemene info cursussen:
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.
Info els.derycke@skynet.be, 0496 02 42 36.

JEUGDDANSEN
zaterdag 11 januari tot einde juni - 19u tot 21 uur

Jongerendansen: (vanaf 4de leerjaar)
Prijs: leden: reeks 2 (jan-jun): €50.
Vanaf 2 kinderen: 2e kind €30, niet-leden: €70.
Algemene info cursussen:
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.
Info els.derycke@skynet.be - 0496 02 42 36.

RUST IN JE HUIS, RUIMTE IN JE HOOFD
vrijdag 31 januari - 20u

Je blijft maar opruimen? Je komt niet tot rust in je
eigen huis? Overvolle kasten, maar hoe begin je eraan?
Je wil meer tijd om te doen wat jij wil? Met Nele Colle,
Opruimcoach, in het Parochiaal Centrum te Loppem.
Een interactieve avond over ontspullen, opruimen en
organiseren en hoe dat leidt tot een eenvoudiger en
duurzaam leven. Over een leven van meer met minder.
Na deze avond ga je naar huis met veel zin en praktische,
duurzame tips om opnieuw rust en overzicht te creëren
waar het even zoek was.
Inschrijven vóór zondag 26 januari 2020 bij leen.roose@
telenet.be of lies.dewispelaere@telenet.be. Prijs €5
leden en €10 niet-leden (telkens drankje inbegrepen).

woensdag 12 februari - 19u30

MOES
zondag 23 februari - 14u en 16u

Moes, door Casier en Dies, Groene Meersen te Zedelgem.
Op de vloer staan een appelboom en drie kastjes.
De kastjes herbergen levendig keukengerei en gekke
machines. Zij spelen het verhaal ‘van appels tot Moes’.
Moes is een poëtische voorstelling vol fantasie voor 1,5
tot 5 jarigen. De grote bewegingen en de verrassende
geluiden spreken de kleintjes aan, terwijl het verhaal
de oudere kinderen meevoert. Een fijne voorstelling die
ontroert in zijn eenvoud en verrast met zijn finesses.
Waarschuwing: na het zien van Moes kan het zijn dat jouw
keukengerei thuis tot leven komt… In samenwerking met
Gezinsbond Aartrijke, Loppem, Veldegem en Zedelgem.
Zie www.zedelgem.be.

TWEEDEHANDSBEURS VOOR JONG EN
OUD - TAFELVERKOOP
zaterdag 7 maart - 13u30 tot 16u
Zie ‘Tweedehandsbeurzen’, pag. 15.

ZWERFVUILACTIE
zaterdag 21 maart - 9u30 tot 11u30

Dit werkjaar zet Gezinsbond Loppem zich in om een
aantal straten in onze gemeente het hele jaar schoon
te houden. Jij wil toch ook een propere gemeente ?
Daarvoor zijn er twee gezamenlijk zwerfvuilacties: één
in het voorjaar en één in het najaar. Samenkomst aan
het parochiaal centrum. Iedereen kan meehelpen bij het
opruimen van zwerfvuil in onze gemeente!
Zwerfvuilactie! Gratis deelname.
Versnapering en drankje is voorzien. Mee te brengen:
aangepast schoeisel en kledij, evt. fluojasje en
handschoenen.
Inschrijven bij: Leen Roose, leen.roose@telenet.be,
Peter Puype, peter.puype1@telenet.be of 050/82 34 95
of Els Derycke, els.derycke@skynet.be.
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START TO RUN
zaterdag 28 maart - 9u30

Sportief, Gezond en Fit. Tien weken onder deskundige
leiding met een planmatige opbouw naar 5 km
(beginners) of 8 km (2dejaars) lopen zonder tijdslimiet
voor iedereen van jong (vanaf 10 jaar) tot oud, met of
zonder ervaring. En... waarom niet meelopen met het
ganse gezin?
Dankzij de opgebouwde conditie kan je probleemloos
deelnemen aan ‘Dwars door Brugge’ of de ‘Nacht van
Vlaanderen’ of…
Doe gratis mee op de startdag. De trainers Johan, Els,
Peter en Leen staan er je graag te woord in de sporthal
De Strooien Hane.
Inschrijving en info: Johan Cloet, Albert
Scheuremanspark 14, 0476 67 29 94 of Els Derycke,
Vijvers 5, 0496 02 42 36.
Zie https://loppem.gezinsbond.be.

PAASEIERENRAAP
zondag 12 april - 10u

Zie ‘Paaseierenraap’, pag. 16.

MOERKERKE - DAMME

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

BADMINTON EN OMNISPORT
tot dinsdag 30 juni - 20u

Gezinssport Moerkerke-Damme /
Badminton en Omnisport.
Elke dinsdagavond rekreatief badminton in sportpark
Meuleweg te Moerkerke om 20u. Om 21u zijn er lessen
omnisport onder begeleiding van een monitor. Elke
week wordt er een halfuurtje aan de algemene conditie
gewerkt; bootcamp, lenigmakende oefeningen; de
resterende tijd wordt gebruikt voor sport en spel.

OEDELEM - OOSTVELD
BEWEGING DANS EN SPEL
VOOR TWEEDE KLEUTER

woensdag 29 januari tot woensdag 6 mei
15u tot 16u

10-lessenreeks telkens op woensdagnamiddag vanaf
15u tot 16u. Een mix van dans, sport en spel ingekleed
in een leuk thema. Wanneer: 29/1-12/02- 19/02- 4/0311/03- 18/03- 25/03- 22/4- 29/4- 06/5 (maximum 12
kindjes). Prijs leden: €40, niet-leden: €50 inclusief
verzekering Gezinssportfederatie.
Mogelijkheid tot teruggave mutualiteit van min. €15 tot
max €30. Inschrijven of info?
Stuur een mail naar: gezinsbond.oedelem.oostveld@
gmail.com met naam, adres, geboortedatum van
je zoon/dochter, gsm nr.ouders +event. lidnummer.
Lesgeefster: Ellen Aesaert, 0476 39 93 25.

DANSLESJES
VOOR KLEUTERS EN KINDEREN

VANAF 3DE KLEUTER TOT 6DE LEERJAAR: 3 GROEPEN

zaterdag 1 februari tot zaterdag 16 mei - 9u tot
12u

Start nieuwe 10-lessenreeks op zaterdag 1 februari in
Sporthal Den Akker te Oedelem-Spiegelzaal. Groep 3de
kleuter: 9u- 9.45u; groep 1ste en 2de leerjaar: 10u- 11u;
groep 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar: 11u- 12u.
Data lessenreeks:
1/2-8/2-15/2-7/3-14/3-21/3-28/3-2/5-9/5-16/5.
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.

START TO TUINHIER:

GRATIS LESSENREEKS VAN 4 AVONDEN

donderdag 6 februari tot donderdag 12 maart 19u30

De laatste jaren is de belangstelling voor tuinieren sterk
toegenomen, ook bij jonge mensen. Van een pot op het
terras, vierkante-meter bakken tot een kleine tuin met
eigen gekweekte groenten, bloemen en/of fruit. Tuinieren
geeft ook een rustmoment in ons druk bestaan. Daarom
organiseert Tuinhier Beernem in samenwerking met vele
verenigingen, o.a. Gezinsbond Oedelem–Oostveld en
Beernem, K.W.B. Beernem en Oedelem een lessenreeks
van 4 avonden met als thema 'Start to Tuinhier'. Men kan
ook kiezen om slechts 1 of meerdere voordrachten te
volgen.
Voordracht 1: 13 februari 2020: kweek van groenten:
basis.
Voordracht 2: 5 maart 2020: vierkante-meter tuinieren
en terrasplanten.
Voordracht 3: 12 maart 2020: klein fruit - bessen - fruit.
Voordracht 4: 19 maart 2020: bodem, grondbewerking,
bio - bemesting, basisprincipes plantenvoeding.
Locatie: O.C. De KLeine Beer, Marichalstraat 10,
8730 Oedelem. Men hoeft niet vooraf in te schrijven.
Inkom gratis. Meer info: Vermeire Daniël, 050 789 666,
vermeire.daniel@skynet.be.

HEDENDAAGSE EN
CULINAIRE ETIQUETTE
DOOR FRANKY MALBRANCKE

dinsdag 18 februari - 19u30

Na de succesvolle ‘Moctaildegustatie’ van vorig jaar
nodigen wij heel graag Franky Malbrancke voor de 2de
keer uit voor een geanimeerde lezing. Franky Malbrancke
is technisch adviseur aan de hotelschool Ter Duinen van
Koksijde en sommelier in Franse wijnen. Deze keer zal
hij het hebben over hedendaagse en culinaire etiquette.
Op een ludieke manier zal hij ons een opfrissing geven
van de gedragsregels en leren we de voorrangregels en
aanspreektitels. Je hoort er hoe je gasten op een stijlvolle
manier ontvangt, hoe je een mooie tafel dresseert,
wie waar zit aan tafel. Voor wie eerder gast is hoor je
welk geschenk je best meeneemt, hoe je je glas moet
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vasthouden of je servet gebruikt. Welke kleding doe je
aan en wie gaat er nu eerst binnen? In onze huidige tijd
en o zo druk leven mag zeker ook de GSM-etiquette niet
ontbreken.
Prijs leden: €6,00, niet-leden: €10,00 te storten op
rekening van de gezinsbond: BE12 9792 3871 6092.
Locatie: Ter Muiden Meulestraat.
Info: gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com of
0495 14 17 36.

LEZING: ‘HERBOREN

HIER KOMT EEN NIEUWE BELG’ MAJD KHALIFEH

woensdag 11 maart - 20u

Veertien jaar geleden kwam VRT-journalist en
documentairemaker Majd Khalifeh aan in België op
zoek naar een identiteit. Hij was op de vlucht voor het
regime in Damascus waar hij als staatloze Palestijn
na vele omzwervingen was beland. Die dag had het
goedkoopste vliegtuigticket bestemming Brussel. Zo
simpel kan het zijn. In zijn lezing "Herboren" gebaseerd
op zijn gelijknamig boek neemt Majd u mee op
sleeptouw doorheen de verschillende stappen van zijn
eigen zoektocht: van nieuwkomer tot actieve burger.
Majd Khalifeh (°1983) is momenteel verslaggever en
onderzoeksjournalist, documentairemaker, spreker
en auteur. Daarnaast spreekt hij ook 4 talen: Arabisch,
Nederlands, Engels en Frans. Locatie: O.C. De Kleine Beer
Polyvalente zaal 2 C, Marichalstraat 5, Oedelem.
Info: marc.teerlinck@telenet.be of 050 78 07 30.
Storten op BE30 7381 0218 8411: leden €5,
niet-leden: €7, aan de deur: + €1.

OPRUIMEN ‘ZONDER TABOE’
MET TINA FAVACHE

donderdag 2 april - 19u30

Als opruimcoach houdt Tina er van om dingen beter,
mooier en gemakkelijker te maken. Daarvoor is er
nood aan overzicht en structuur. Met haar energie
en organisatievermogen helpt ze anderen om rust
en structuur te vinden. Tina Favache is opruimcoach
en auteur van 'Mijn opruimboek'. Ze houdt er van om
dingen beter, mooier en makkelijker te maken. Maar
daarvoor heb je flink wat overzicht en structuur nodig.
In haar zoektocht naar meer tijd en rust, ontdekte ze
dat organiseren haar tweede natuur is. Ze doet dat met
grenzeloze energie en het gaat bijna vanzelfsprekend.
Haar energie en organisatievermogen zet ze nu in om
anderen te helpen rust en structuur te vinden. Super
interessant als je eindelijk wil weten hoe je alles op
zijn plaats krijgt en vooral daar houdt. Locatie: Het
Schepenhuys, De Vliering, Markt 1, Oedelem.
Leden: €8, niet-leden: €12. Inschrijving: mail je
naam, adres, telefoon en eventueel lidnummer
naar gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com of
0495 14 17 36.

PAASEIERENRAAP MET GEZOND ONTBIJT

KINDEROPPASDIENST
NIEUWE COORDINATORS

Ann Vandenbussche, coördinator Kinderoppasdienst
Oedelem-Oostveld geeft vanaf heden de fakkel door aan
haar twee enthousiaste opvolgers: Wesley Portugaels en
zijn echtgenote Vicky Verhulst.
Email: kod@gezinsbondoedelemoostveld.be,
0475 29 12 68 (Wesley), 0489 19 17 65 (Vicky).
Dikke dikke mercietjes aan Ann voor je gedrevenheid
en inzet en wij wensen Wesley en Vicky veel succes met
deze mooie en nieuwe uitdaging!

OOSTKAMP
VERKOOP VAN LIJSTEN VOOR DE LENTE
EDITIE VAN DE TWEEDEHANDSBEURS
MET KAPSTOKVERKOOP
zaterdag 18 januari - 9u tot 10u30

De verkoop van de lijsten gaat door in de Wieke,
Brugsestraat 9 in Oostkamp. Het betreft de lijsten voor
de tweedehandsbeurs van zondag 23 februari. Enkel
leden van de Gezinsbond kunnen lijsten aankopen aan
€2.50 per lijst. Leden van de gezinsbond kunnen met hun
lidkaart 2 lijsten aankopen (telkens 60 etiketten per lijst)
en met 2 lidkaarten kunnen ze max. 3 lijsten aankopen.
Het betreft een 'kapstokverkoop'. Dat betekent dat
u de artikelen, vermeld op de lijst, de dag vóór de
tweedehandsbeurs binnenbrengt. De organisatie staat
in voor de verkoop. U krijgt de opbrengst, na aftrek
van een kleine vergoeding voor de afdeling. De nietverkochte spullen kan u nadien komen ophalen. U hoeft
dus zelf niet bij de verkoop aanwezig te zijn.
Meer info bij Cécile Van Deynse, 050 82 55 80 of
cecile.vandeynse@telenet.be.

TWEEDEHANDSBEURS

VOOR KINDERKLEDIJ, KINDERGERIEF EN SPEELGOED

zondag 23 februari - 9u tot 12 u
Zie ‘Tweedehandsbeurs’, pag. 15.

EERSTE HULP BIJ HUIS-, TUIN-, EN
KEUKENONGEVALLEN
maandag 9 maart - 20u

Voordracht door Robin Segaert in de bovenzaal van
de C.M, Kortrijksestraat 66. Deze avond gaat door in
samenwerking met Femma.
Meer info: Cécile Van Deynse, 050 82 55 80 of
cecile.vandeynse@telenet.be.

BESTE WENSEN VOOR 2020!

Het bestuur en de medewerkers van de afdeling
Oostkamp wensen alle leden een gezond en gelukkig
2020. Dank voor het vertrouwen en we hopen u op een
van onze activiteiten te mogen begroeten.

zaterdag 11 april - 8u30

Zie ‘Paaseierenraap’, pag. 16.
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SIJSELE

plaatselijke activiteiten, ook extra kortingen aankondigt.
Een prachtig 2020!

TWEEDEHANDSBEURS

SINT-ANDRIES

zondag 16 februari - 8u30 tot 12u
Zie ‘Tweedehandsbeurzen’, pag. 15.

HET MICROBIOOM:
BRON VAN ALLE ZIEKTES?
maandag 30 maart - 20u tot 22u30

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Voordracht door Dr. Ir. Eric De Maerteleire in de
Cultuurfabriek, Stationsstraat 22 te Sijsele. E. De
Maerteleire is auteur van het boek ‘Gezond eten, Gezond
ouder worden’. In deze lezing zal hij het hebben over de
micro-organismen die in en op ons lichaam leven, vooral
in de dikke darm. Onze darmen blijken het epicentrum
te zijn van onze geestelijke en lichamelijke gezondheid.
Wat is de juiste balans en hoe die te bereiken en/of te
behouden. Wat kunnen we doen om onze immuniteit en
onze spijsvertering in het algemeen te verbeteren en zo
de kans op ziekten te verminderen? Hij 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 of
magda.keirse@hotmail.com.
Overschrijven op BE22 7381 1006 8447 van Gezinsbond
Sijsele, (je lidnummer vermelden indien van
toepassing): leden: €3 / niet-leden: €6.
Iedereen welkom!

KINDEROPPASDIENST

Aarzel niet om van deze dienst gebruik te maken. Ouders
die een kwaliteitsvolle kinderoppas wensen te reserveren
kunnen terecht bij: Martine Jacxsens, Hoornstraat 48, te
8340 Moerkerke.
Je kunt haar contacteren via 050 50 09 46 of
martine.jacxsens@gmail.com. Jongeren vanaf 15 jaar
met een hart voor kinderen en die graag een centje
bijverdienen, kunnen ook bij Martine terecht voor alle
inlichtingen.

WENSEN EN BEDANKING

Bedanking en beste wensen. Bij de start van het nieuwe
jaar 2020 wensen we alle leden een gezond en vreugdevol
jaar toe, gevuld met warme, deugddoende vriendschap.
Een oprecht dankjewel aan allen die de werking van onze
plaatselijke afdeling van de gezinsbond mogelijk maken.
Heb jij ideeën of activiteiten die bij de Gezinsbond aan
bod moeten komen, aarzel dan niet ons te contacteren.
Altijd welkom! Ook een dankjewel aan jullie die lid
blijven of werden en zo de Gezinsbond steunen om
een spreekbuis te zijn voor alle gezinnen, ouders en
kinderen... Vergeet ook niet dit jaar de gezinsspaarkaart
en de bonnenboek te gebruiken en zo te genieten van
talrijke en ruime kortingen op diverse evenementen en
talrijke aankopen. Volg naast de Bondsklappers ook het
tijdschrift ”De Bond” dat naast interessante artikelen,

KNUFFELTURNEN
zaterdag 25 januari tot zaterdag 22 februari 14u30u tot 16u30

Via speelse ontspannings- en behendigheidsoefeningen
krijgen de kinderen samen met de (groot)ouders de
gelegenheid om in een vertrouwde sfeer te bewegen.
Kom samen met 1 (groot)ouder ontspannen, beleven en
vooral genieten.
Wanneer: 5 opeenvolgende zaterdagen: 25 januari, 1 - 8
- 15 - 22 februari. Van 2,5 jaar - 4 jaar: 14.30u-15.30u; van
20 maanden - < 2,5 jaar: 15.30u-16.30u.
Waar: In de judozaal van sportcentrum Varsenare,
Hof van Straeten 2, Varsenare. Meebrengen: een grote
badhanddoek of katoenen deken.
Kostprijs/duo kind met 1 (groot)ouder: Leden €35 - Nietleden €50. Inschrijven kan tot 15 januari 2020.
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
het kindje, jullie lidnummer en GSM-nummer.

GEZONDE TUSSENDOORTJES
woensdag 11 maart - 19u30 tot 21u30

Gezond snoepen: zoet of hartig. Geeft de nutriscore een
duidelijk beeld van wat er gezond is? Kan je nog wel een
koek meegeven aan je kind naar school? En wat eet je
best als je voor de tv zit? Wat mogen we eigenlijk wel
nog eten? Een hongertje tussendoor verslaan we snel
met een hap die op ons pad komt. Dikwijls ongezond en
met weinig voedingsstoffen. We weten soms niet dat er
ook veel lekkere en kwaliteitsvolle tussendoortjes zijn.
Lieselot Bousson, diëtiste, zet voor ons alles op een
rijtje en bezorgt ons heel wat tips en nuttige informatie.
De infosessie is gericht naar alle leeftijdscategorieën en
gaat door in de POC Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat
2 (naast de kerk). Deelname in de kosten: €1 ter plaatse
te betalen (niet-leden betalen €5).
Inschrijven via gezinsbondsintandries@gmail.com,
met vermelding van uw naam, lidnummer en GSM
nummer. U kunt ook na 20u bellen naar Geert Boone op
050 39 31 01.

TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 14 maart - 13u-16u

Zie ‘Tweedehandsbeurzen’, pag. 15.
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SINT-JORIS
DRIEKONINGENTOCHT
vrijdag 10 januari - 19u

Gaan jullie mee op pad met de Drie Koningen voor
het goede doel? Wij zetten de traditie verder om onze
Driekoningentocht te organiseren doorheen de wijken
van Sint-Joris. Onder begeleiding van de muzikanten
van de Harmonie De Vrienden van Groot-Beernem,
trekken we van deur tot deur om geld in te zamelen.
Onze opbrengst gaat naar GROS, de organisatie die zich
ondermeer inzet voor de vluchtelingen. Zin om er bij te
zijn? Kom dan naar zaal Sinjo, Lattenklieverstraat 28. Om
19u trekt de stoet zich op gang! Vergeet je fluohesje niet
zodat we goed zichtbaar zijn in het donker!!! Nog niet
overtuigd? Misschien kunnen de heerlijke pannenkoeken
en chocomelk als afsluiter je over de streep trekken!

GEZELSCHAPSSPELENNAMIDDAG
zondag 8 maart - 14u tot 16u

We organiseren opnieuw onze gezellige gezelschapsspellennamiddag!!! Plaats: zaal Sinjo. Er is een ruim
aanbod van gezelschapsspelen. Alle spelen worden ter
plaatse uitgelegd zodat we geen tijd verliezen om de
handleiding uit te pluizen en dus meteen kunnen starten.
Let the game begin! Iedereen is welkom van 4 tot 99 jaar!

(ledenvoordelen), ‘Gezinsvakantie’, ‘Kinderoppasdienst’,
Grootouders- en Seniorenactie’, ‘Kortingskaarten NMBS’,
enz.

SAMEN DE WAARDEN VAN DE
GEZINSBOND UITDRAGEN
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. U kan op zaterdag 4 januari 2020 vanaf
14u tot 17u kennismaken met de vrijwilligers van de
Gezinsbond in het Gemeenschapshuis in Sint-Kruis.

KORTINGSKAARTEN GROOT GEZIN

Zie ‘Paaseierenraap’, pag. 16.

De afgevaardigde kortingskaart (zie Bondsklapper
blz. 2 en/of Bonnenboek blz. 31) is aanwezig in het
Gemeenschapshuis om de kortingskaarten die vervallen
op 31 december 2019 tijdig te vervangen. Vanaf nu
kan je bij je plaatselijk afgevaardigde je kortingskaart
voor grote gezinnen 2020 (jaarkaarten) en de oude
vijfjarenkaart, indien je deze in 2016 vergeten te
vernieuwen bent, aanvragen zodat je die tijdig voor het
nieuwe jaar hebt. Alle kinderen die in jouw gezin geboren
werden (ook indien overleden) tellen mee. Kinderen met
een handicap van 66 procent tellen dubbel. Kinderen
jonger dan 12 jaar reizen gratis met een begeleider (tot
vier kinderen per begeleider). Meer dan vier kinderen
of niet begeleid: korting van 50%. Alleenreizende
kinderen jonger dan 12 jaar reizen gratis op vertoon
van de kortingskaart voor grote gezinnen. Breng mee !
- formulier gezinssamenstelling, gelegaliseerd door de
dienst bevolking van jouw gemeente - voor kinderen
van 18 tot 25 jaar: een attest van de kinderbijslagkas kostprijs: €7 (€6 dossier-kosten + €1 thuisbezorging).

SINT-KRUIS

SINT-MICHIELS

AFHALEN BONNENBOEK 2020

JE SMARTPHONE, HET VERVOLG BIS

zaterdag 4 januari - 14u tot 17u

woensdag 27 februari tot donderdag 12 maart 14u tot 16u30

FEESTELIJKE KAPSELS: DOE HET ZELF!
zondag 15 maart - 10u tot 12u

Feestelijke kapsels: doe het zelf! Tijdens deze workshop
ga je zelf of met je model aan de slag. Welke vlecht,
opsteektechniek, staart, … je ook wil uitproberen: onze
kapster geeft advies op maat. Je gaat naar huis met heel
wat inspiratie voor je eigen feestelijke look of die van je
dochter op haar communie! Deze activiteit gaat door in
de Sinjo. Maximum 20 deelnemers. Inschrijven kan via
mail naar gezinsbondsintjoris@hotmail.be.

PAASEIERENRAAP EN ONTBIJT
zaterdag 11 april - 8u30

Iedereen kan de bonnenboek persoonlijk komen
ophalen in het ‘Gemeenschapshuis’ in Sint-Kruis
en dan verwelkomen wij u met een drankje! Het
gemeenschapshuis is gelegen op het kerkplein naast de
kerk. De niet-afgehaalde bonnenboeken worden pas in
januari bezorgd. Op hetzelfde moment kan je informatie
bekomen over de ‘Lidkaart waarmee je spaart’

Je smartphone is al minder een mysterie, maar je wil
nog wat meer weten over de apps, dan kan je bij Herman
terecht voor de gewenste uitleg. De lessen gaan door
op 3 donderdagnamiddagen, de eerste op 27 februari
2020, dan 5 maart 2020 en de laatste 12 maart 2020,
in Onze Ark, telkens van 14u tot 16u30. De groep is
Bondsklapper 168 • 11

beperkt tot 12 deelnemers. Snel inschrijven en betalen
is noodzakelijk via gezinsbondsintmichiels@gmail.com.
Betalen kan op BE43 0680 7137 0001.

DE BONNENBOEK VOOR HET NIEUWE
LIDJAAR 2020
zondag 1 september tot zaterdag 29 februari

Traditioneel krijg je van de afdeling een bonnenboek
in de bus samen met het jaarprogramma voor het
komende jaar. Deze boekjes zullen verdeeld worden in
de laatste week van december 2019, eerste week van
januari 2020. Desgevallend kan je er eentje vroeger
bekomen bij Roos Logghe. Ben je recent verhuisd en nog
geen bonnenboekje gekregen? Best even vooraf bellen
op 050 38 94 07.

TWEEDEHANDSBEURS VOOR
KINDERARTIKELEN
zaterdag 22 februari - 12u30 tot 16u30
Zie ‘Tweedehandsbeurzen’, pag. 15.

EEN NATURALIËNKABINET, WAT IS DAT
EIGENLIJK?
zondag 15 maart - 14u30 tot 16u30

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

In Hertsberge heeft M. Biebauw een naturaliënkabinet
opgezet met alle speciale dingen die in de natuur te zien
zijn. Dat gaat over fossielen, schelpen, een witte mol, het
oudste mineraal, de kleinste vogel, een stuk meteoriet
of een Sumatraanse tijger: dat en nog veel meer kun je
er vinden. Wat je er ziet zijn unieke zeldzaamheden. Een
curieuze, eigenaardige ervaring die je kan meemaken.
Verzamelen in Sint-Jansdreef 15, Hertsberge om 14u30.
De groep is beperkt tot 20 personen. Snel reageren
met mail op gezinsbondsintmichiels@gmail.com is de
boodschap! Vooraf betalen van €5 is noodzakelijk op
BE43 0680 7137 0001

HET ZWIN, EEN GEZINSBELEVINGSPARK
zondag 7 juni - 14u tot 16u30

Het Zwin Natuur Park is een interactief
natuurbelevingspark voor het hele gezin. Er is een
tentoonstelling, een wandelparcours, een kijkcentrum,
een panoramatoren … Te veel om op te noemen.
De keuzes die wij maakten lees je in de volgende
Bondsklapper van apr/mei/juni. Hou in elk geval die
zondag vrij!

KINDEROPPASDIENST

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 of
050 38 94 07.

SNELLEGEM
YOGA
tot 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, Snellegem.
marte@telenet.be of 050 81 20 99.

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
19u en 21u30 op het nummer 050 81 64 75 of via mail
maaike.dhaene@telenet.be.
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VARSENARE
DRU YOGA

OP DINSDAGVOORMIDDAG OF WOENSDAGVOORMIDDAG

tot woensdag 24 juni - 10u tot 11u30

De Gezinsbond Varsenare brengt een lessenreeks dru
yoga op dinsdagvoormiddag en woensdagvoormiddag
telkens van 10u tot 11u30 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 uit een 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.

RESOURCE YOGA
tot donderdag 18 juni - 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.
Info en inschrijvingen bij: Vandenbriele Brigitte:
brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of 0496 33 51 79.

TAI CHI CHUAN
tot maandag 22 juni

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.

en oliën maken. Er kan enkel ingeschreven worden voor
de volledige reeks van 8 lessen (7 jan., 4 febr., 3 maart,
31 maart, 5 mei, 2 juni). Is volzet.

INSECTENHOTEL MAKEN
zondag 16 februari - 10u tot 12u

We bouwen een insectenhotel in de blokhut van
Beisbroek aan parking Diksmuidse Heirweg. Wie helpt de
insecten door met allerlei materiaal een insectenhotel
te bouwen? Bijen en insecten gebruiken dit om hun
eitjes in te leggen en ook om te overwinteren. Samen
maken we er iets mooi en origineel van! Graag helpende
hand van papa of mama, opa of oma, want er wordt
geboord en getimmerd. Prijs: (materiaal inbegrepen)
leden Gezinsbond: €4/ kind (max. €10 per gezin onder
zelfde dak) / niet leden betalen €6 / kind. Natuurlijk
mag het hotel achteraf mee naar huis. Graag vooraf
inschrijven op mail: brigitte.vandenbriele.be@gmail.
com of 0496 33 51 79 met vermelding naam kindje(s),
leeftijd en lidnr. Gezinsbond. (graag ook vermelden
indien vergezeld). Bedrag overschrijven op rekening
van de Gezinsbond Varsenare: BE46 7381 2906 9636 +
insectenhotel + naam kinderen. Wij voorzien materiaal
maar zelf iets meebrengen mag ook. Graag kledij die
mag vuil worden.

SLAPELOOSHEID

WANNEER DE NACHT EINDELOOS LIJKT

dinsdag 18 februari - 20u

Lezing door Annick Ruyts in de bibliotheek van
Vrijetijdscentrum in Jabbeke. Maar liefst één op drie
Belgen slaapt slecht. In haar boek ‘Slapeloos’ gaat
Annick Ruyts samen met experten en lotgenoten op zoek
naar de oorzaken en oplossingen van slapeloosheid. Al
waarschuwt ze meteen dat er geen mirakeloplossingen
bestaan. ‘Slapen is iets complex, niet slapen is nog
complexer. Er bestaat niet zoiets als de ultieme slaaptip.’
Ruyts maakte eerder al een -nachtelijk- radioprogramma
met dezelfde titel. Dat kwam er nadat haar getuigenis over
slapeloosheid veel reacties had losgemaakt. ‘Gigantisch
veel mensen hebben zich herkend in mijn probleem’,
zo vertelt ze. Ruyts heeft ook een televisieprogramma
gemaakt over de problematiek: ‘De slapelozen’. Inkom
met drankje inbegrepen. Samenwerking bibliotheek met
de Gezinsbond.

LESSENREEKS OVER GEBRUIK EN
WERKING VAN KRUIDEN

TWEEDEHANDSBEURS- ZOMERBEURS

tot dinsdag 2 juni - 14u tot 16u

Zie ‘Tweedehandsbeurzen’, pag. 15.

Lessenreeks in SPC Varsenare, zaal Crea. Onder de
deskundige leiding van herboriste Anny Vanbranteghem
leren we over het gebruik en de werking van kruiden.
Anny gaf gedurende 20 jaar les aan herboristen in
opleiding in Syntra West Brugge. Ook wij leren nu in
een maandelijkse bijeenkomst op dinsdagnamiddag
de kneepjes van het vak. In elke les wordt theorie
afgewisseld met praktische toepassingen en wordt er
(be-) geproefd vb thee proeven, balsems, tincturen,...

zaterdag 14 maart - 14u tot 17u

PAASEIEREN ZOEKEN IN BEISBROEK
zaterdag 11 april - vanaf 10u tot 10u30
Zie ‘Paaseierenraap’, pag. 16.
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KINDEROPPASDIENST

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,
KORTINGSKAARTEN

Christiane Van den Eynde, Hagebos 4, Varsenare is de
verantwoordelijke voor het verkooppunt van de NMBSpassen, bioscoopcheques, 10 beurten kaart van De Lijn
met 10% korting.
Indien ze afwezig is zal ze u helpen na afspraak:
050 38 43 24 of 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

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

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
RECREATIEF VOLLEYBAL
maandag 6 januari

Maandagavond in de Groene Meersen.
Meer info bij Hans Portier op 0475 59 06 74.

NAAICAFÉ
donderdag 9 januari - 19u00

Gezellig samen naaien aan je eigen projecten. We helpen
elkaar verder. Inkom €2,5.
Wil je gratis een naaimachine gebruiken, dan reserveer je
deze best via as.denoo@gmail.com.
LDC De Braambeier, Loppemsestraat 14a, Zedelgem.
Er zijn naaicafés op 9 januari, 6 februari en 2 april.

KLEUTERTURNEN EN -DANSEN
zaterdag 11 januari

Turnen en dansen voor kleuters op zaterdagochtend.
Meer info bij Karien Desloovere op 050 20 84 60 Deze

activiteit gaat door in de turnzaal van VBS De Leeuw.
De reeks start op 11 januari en eindigt op 21 maart.

AFHAALMOMENT BONNENBOEK
zaterdag 18 januari - 10u tot 12u

Heb je je bonnenboek nog niet afgehaald, dan krijg
je in januari een tweede kans. We verwelkomen je op
18 januari in de Groene Meersen van 10 tot 12 u. Breng
zeker je nieuwe lidkaart mee. Heb je nog bijkomende
vragen dan proberen we die zeker te beantwoorden.

NAAIWORKSHOPS
donderdag 23 januari - 19u

Diverse naaiworkshops in samenwerking met LDC De
Braambeier, Loppemsestraat 14a, Zedelgem.
Start to sew: 23/01, 30/01, 13/03 en 20/02.
Bomberjack: 05/03, 12/03, 19/03 en 26/03.
Meer info bij Ann-Sofie Denoo, as.denoo@gmail.com of
via stikstof.weebly.com.

INITIATIE YOGA
dinsdag 3 maart

Ouder en kind yoga kan je zien als een
qualitytimemoment. Het is een leuke, rustige en
beweeglijke pauze die je samen beleeft in je soms wel
erg drukke agenda. Een initiatie.
Meer info via gezinsbondzedelgem@gmail.com.

TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 21 maart - 14u tot 16u

Zie ‘Tweedehandsbeurzen’, pag. 15.

KLEUTERZWEMMEN EN
WATERGEWENNING
zaterdag 28 maart - 10u30 tot 12u

Inschrijfmoment voor een nieuwe reeks
kleuterzwemmen en watergewenning in de Groene
Meersen te Zedelgem.
Gelieve lidkaart, eventueel verzekeringskaart en
bancontactapp te willen voorzien, aub.
Inschrijving pas definitief na betaling (bancontactapp,
bankapp of gepast cash geld).

KNUFFELTURNEN
zaterdag 28 maart

Op een leuke manier bewegen voor peuters en kleuters
samen met één van hun (groot)ouders. De relatie tussen
kind en (groot)ouder staat centraal en ook de relatie
tussen de kleuters onderling wordt gestimuleerd.
Meer info via gezinsbondzedelgem@gmail.com.
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TWEEDEHANDSBEURZEN
ASSEBROEK

zaterdag 21 maart - 14u

Verkoop van kinderkledij, speelgoed, babyuitzet,
kinderfietsen, kinderboeken, zwangerschapskledij…
op zaterdag 21 maart 2020 van 14u tot 17u in het
ontmoetingscentrum Sparrenhof, Dries 4, Assebroek.
Gratis toegang. Gezinsbondsleden die een verkoopstand
willen kunnen zich hiervoor inschrijven door te mailen naar
georges.verlinde@scarlet.be of te bellen naar 050 35 75 75.
Betalen via BE51 7380 0607 6262 van Gezinsbond Assebroek
met vermelding van: naam/THB/lidnummer. Opgelet: het
verschuldigde bedrag (€10) staat uiterlijk op 25 februari op de
rekening anders vervalt uw inschrijving.

BRUGGE

zondag 15 maart - 9u tot 12u

Tweedehandsbeurs met verkoop van kinderkledij, speelgoed
in het Sint-Leo Hemelsdaele, Potterierei 12, Brugge.
Ingang en parking via de Elisabeth Zorghestraat (zijstraat
Carmerstraat). Inschrijven vóór 5 maart 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 BE11
9730 8969 7348 ten laatste tegen 5 maart 2020.
Info via www.facebook.com/gezinsbondbrugge8000.

LOPPEM

TAFELVERKOOP

zaterdag 7 maart - 13u30 tot 16u

Tafelverkoop voor tweedehandsmateriaal voor 'jong en oud',
niet enkel voor baby- en kinderspullen. Op de beurs kunnen
zwangerschapskledij, babykleertjes, kinderkledij, speelgoed,
kinderboeken, kinderfietsen… te koop worden aangeboden.
Voor de deelnemers: tafel van 2 m en nog extra ruimte naast
de tafel. Men mag geen eigen tafel meebrengen!
Deelname: €12,00. Lid van de Gezinsbond: €5 terug op de
'Lidkaart waarmee je spaart'.
Plaats: Sporthal Strooien Hane in Loppem.
Gratis toegang voor iedereen! Gelegenheid voor een drankje
en een hapje.
Inschrijven voor deelname tot en met 1 maart 2020:
edwlop@skynet.be.

OOSTKAMP

VOOR WINTERKLEDIJ, KINDERGERIEF EN SPEELGOED

zondag 23 februari - 9u tot 12 u

De lente editie van de tweedehandsbeurs voor kinderkledij,
kindergerief en speelgoed gaat door in de Koning
Boudewijnschool, Marechalstraat in Oostkamp. Het betreft
een kapstokverkoop, geen tafelverkoop. De verkopers
brengen hun spullen binnen, en de organisatoren van de
tweedehandsbeurs trachten de artikelen te verkopen.
Iedereen is er van harte welkom! Meer info bij Cécile Van
Deynse, 050 82 55 80 of cecile.vandeynse@telenet.be.

SIJSELE

zondag 16 februari - 8u30 tot 12u

Onze tafelverkoop door in de ‘Cultuurfabriek’. Mensen
die baby-uitzet / kinderkleding /speelgoed of fietsjes
willen verkopen schrijven in door te bellen naar: Francine
Bruynseraede, 050 35 16 84 of 0485 15 38 25 vanaf 27 januari
2020. De deelnameprijs voor leden is €10, niet-leden betalen
€15. Dit wordt overgeschreven op BE71 7755 1669 6369 van

Van Moefaert-Bruynseraede met vermelding van: naam/
THB/lidnummer. Let op: het verschuldigde bedrag staat
uiterlijk op 05 februari 2019 op de rekening anders vervalt uw
inschrijving. Op zondag iedereen welkom, inkom is gratis en
er is een ruim en gevarieerd aanbod.

SINT-ANDRIES

zaterdag 14 maart - 13u-16u

Onze succesvolle tweedehandsbeurs gaat opnieuw
door in het POC 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 zaterdag
15 februari 2020 via mail naar tweedehandsbeurs.gsa@
gmail.com, met vermelding van je naam, adres, lidnummer
(9 cijfers) en tel. en/of GSM nr. De inschrijving is geldig
na bevestiging en overschrijving op de meegedeelde
bankrekening.
Info: www.gezinsbondgewestbrugge.be en
www.facebook.com/gezinsbondsintandries.

SINT-MICHIELS

zaterdag 22 februari - 12u30 tot 16u30

Kinderen! Ze groeien in de kortste keer overal uit, uit hun
kleertjes, uit hun schoenen, uit hun speelgoed. Of je verwacht
een baby en bent op zoek naar allerhande babymateriaal,
babykleding, speelgoed, kinderboeken, meubeltjes? Kijk je
uit naar de komst van kleinkinderen die komen logeren maar
zoek je nog wat speelgoed? Dan zit je bij ons aan het goede
adres! Zaterdag 22 februari 2020 in Howest, Rijselstraat
5, Sint-Michiels is the place to be. Je kan rondneuzen en
misschien vind je wel je gading. Kinderspullen tegen een
zacht prijsje. De inkom is gratis. Let wel op! Parkeren in de
Rijselstraat is met blauwe schijf. Op de parking van de school
kan het zonder kaart. Wil je zelf een stand huren? Mail dan
naar gezinsbondsintmichiels@gmail.com. Inschrijven vanaf
2 januari 2020. Vroegere inschrijvingen worden niet gelezen.
Als lid betaal je €12 maar je krijgt de dag van de beurs €2
korting op je lidkaart. Niet-leden betalen €25.

VARSENARE
ZOMERBEURS

zaterdag 14 maart - 14u tot 17u

Tafelverkoop in SPC Hof ter Straeten in Varsenare
i.s.m. KWB Varsenare. (Nieuwe formule: u biedt zelf
uw tweedehandsartikelen aan). Verkoop van baby- en
kinderkledij, speelgoed, kinderboekjes, kinderfietsen,
baby-artikelen e.d. Plaatsen beschikbaar vanaf 13u.
Verkoop vanaf 14u. Inschrijvingsavond voor verkopers:
donderdag 13 februari van 18u tot 19u30 in het Par. Centrum,
Westernieuwweg 5A (naast de school), Varsenare en kontante
betaling of via mail: beurs2dehandsvarsenare@hotmail.
com tot zaterdag 29 februari met overschrijving (rek. wordt
medegedeeld na mail). Prijs per tafel of rek of lege plaats: €8
voor leden Gezinsbond of KWB - €12 voor niet leden. Kopers
welkom en gratis!.

ZEDELGEM

zaterdag 21 maart - 14u tot 16u

Inschrijven kan één maand voor de dag van de beurs. Locatie:
LDC De Braambeier, Loppemsestraat 14a, Zedelgem.
Meer info via gezinsbond.zedelgem@gmail.com.
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PAASEIERENRAAP
BEERNEM

PAASEIERENRAAP MET ONTBIJT

zaterdag 11 april - 8u30 tot 11u

Na een gezond ontbijt in restaurant Bulskampveld zoeken
we de eitjes die de Paashaas verstopt heeft in Bulskampveld.
Er is gelegenheid tot kindergrime. We verwachten jullie!
Om 10u15 gaan de kindjes tot en met het 2e leerjaar samen
met de Paashaas eitjes rapen in het bos (einde rond 11u).
Volwassenen betalen €7, kinderen tot 12 jaar €5 (niet-leden
Gezinsbond €9 - €6). Kinderen jonger dan 2 jaar mogen gratis
deelnemen. Inschrijven kan enkel voor inwoners van Groot
Beernem via mail naar paaseierenraapbeernem@outlook.
com met vermelding van naam, adres, aantal deelnemers
en de namen + geboortedatum van de kinderen (voor het
indelen in leeftijdscategorieën).
Meer info: 0495 14 17 36. We kijken er alvast naar uit:
Gezinsbonden Beernem, Oedelem-Oostveld en Sint-Joris.
In samenwerking met het Huis van Het Kind.

BRUGGE

PAASEIERENRAAP IN MOOIE TUIN VAN GEZELLE

zaterdag 11 april - 10u tot 12u

De paashaas verstopt dit jaar opnieuw zijn eitjes in de
mooie tuin van het Gezellemuseum. Alle gezinnen worden
uitgenodigd om samen met ons de eitjes te zoeken tussen
10u en 12u. Er worden tal van spelletjes voorzien aangepast
aan de leeftijd van de kinderen (0-12j). Vergeet zeker jullie
mandje niet! Een initiatief van Gezinsbond Brugge en
Musea Brugge Adres: Rolweg 64, 8000 Brugge.
Prijs: €2,5/kind leden. Max €7 per gezin (max 5
kinderen, 6e kind ev à €2,5) niet leden: €3,5 /kind,
max €10 per gezin. Inschrijven kan ten laatste
tegen 4 april via info@gezinsbondbrugge.be met
vermelding van (eventueel) lidnummer, naam, aantal
kinderen. Inschrijving pas geldig na overschrijving op
BE02 9730 8969 6540.

LOPPEM

PAASEIERENRAAP

zondag 12 april - 10u

Paaseierenraap op zondag 21 april 2019 (enkel voor Leden
Gezinsbond) Kasteel van Loppem De activiteit start om
10 uur aan de ingang van de manege (richting doolhof).
De paaseierenraap wordt afgesloten met een gratis
bondsaperitief. Deelname €3/kind en max. €8/gezin.
Inschrijven noodzakelijk tot en met 5 april 2020 bij Eddy De
Wispelaere, Buskinslaan 2, of edwlop@skynet.be.

OEDELEM – OOSTVELD

PAASEIERENRAAP MET GEZOND ONTBIJT

zaterdag 11 april - 8u30

Na een gezond ontbijt zoeken we de eitjes die de Paashaas
verstopt heeft in Bulskampveld. We verwachten jullie vanaf
8u30 in restaurant Bulskampveld voor het gevarieerd
ontbijt. Er is gelegenheid tot kindergrime. Om 10u15
gaan de kindjes tot en met het 2e leerjaar samen met de
Paashaas eitjes rapen in het bos (einde rond 11u).
Volwassenen betalen €7 – kinderen tot 12 jaar €5 (nietleden Gezinsbond €9 - €6). Kinderen jonger dan 2 jaar
mogen gratis deelnemen.
Inschrijven kan enkel voor inwoners van Groot Beernem

via mail naar paaseierenraapbeernem@outlook.com met
vermelding van naam, adres, aantal deelnemers en de
namen + geboortedatum van de kinderen (voor het indelen
in leeftijdscategorieën).
Meer info: 0495 14 17 36. We kijken er alvast naar uit:
Gezinsbonden Beernem, Oedelem-Oostveld en Sint-Joris
in samenwerking met het Huis van Het Kind.

SINT-JORIS

PAASEIERENRAAP EN ONTBIJT

zaterdag 11 april - 8u30

Wil je graag de Paashaas ontmoeten en samen paaseitjes
rapen? Kom dan op zaterdagvoormiddag 11 april langs in
het Provenciaal Domein Bulskampveld! Na een heerlijk
gezond ontbijt vanaf 8u30 in restaurant Bulskampveld
(parking Drie Koningen) gaan we op zoek naar de verstopte
paaseieren. Dit is een activiteit voor alle gezinnen die
lid zijn van Gezinsbond Beernem, Oedelem-Oostveld
en St-Joris. Vergeet je paasmandje om paaseitjes te
rapen niet. Kostprijs? (onder voorbehoud): volwassenen
€7 (niet-leden Gezinsbond €9), kinderen tot 12 jaar €5
(niet-leden Gezinsbond €6). Kinderen jonger dan 2 jaar
mogen gratis deelnemen. Inschrijven via mail naar
paaseierenraapbeernem@outlook.com met vermelding
van naam, adres, aantal deelnemers en de namen +
geboortedatum van de kinderen (voor het indelen in
leeftijdscategorieën). De betalingsgegevens worden u
bezorgd en uw inschrijving wordt dan definitief na betaling.
Opgelet: de inschrijvingen worden afgesloten op zaterdag
28 maart of zodra 150 deelnemers ingeschreven zijn.

VARSENARE

PAASEIEREN ZOEKEN IN BEISBROEK

zaterdag 11 april - vanaf 10u tot 10u30

Paaseieren zoeken in Beisbroek. Een zoek en doe wandeling
voor het ganse gezin in Beisbroek met paaseieren als
beloning! En misschien kom je wel de Paashaas tegen!
Noteer al de datum, info volgt maar inschrijven verplicht.
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LEDENVOORDELEN
Liften, de muzikale komedie
Uw (lach)rimpels zullen zeker worden gelift!
Drie dames komen vast te zitten in de lift van een
schoonheidskliniek. Ze zijn volstrekt onbekenden voor
elkaar. Terwijl ze wachten op hun ‘redding’ vertellen ze
elkaar sappige roddels en hilarische anekdotes. Tijdens
deze hachelijke situatie wijden ze uit over gênante
situaties waarin zij ooit verkeerden.
Scherpe onderwerpen worden besproken, gevolgd door
rake confrontaties die met veel humor uitmonden in
oprechte gesprekken.
Die avond zal hun leven voorgoed veranderen … .
LIFTEN is een hilarische en ontroerende voorstelling over
vriendschap, schoonheid en vooroordelen.
Met in de cast o.a. Katrien De Becker (Thuis/Familie),
Dorothy Wuyts (Oud België), Gerdy Swennen (Thuis),
Barbara De Jonge (Samson & Gert), …
Duurtijd : ± 95 minuten (zonder pauze)
Praktisch
Deze voorstellingen gaat door volgende locaties:
Za 11/01/2020 CC De Valkaart Oostkamp – try out
Zo 12/01/2020 CC De Valkaart Oostkamp – try out
Do 30/01/2020 Cultuurfabriek Damme
Zo 16/02/2020 CC Scharpoord Knokke-Heist
Meer info, zie: www.event-team
LEDENVOORDEEL
Als lid van de Gezinsbond krijg je op vertoon van tickets en
lidkaart 10% spaarkorting ter plaatse toegekend.
Bestellen
kan via de ticketbureaus vermeld op www.event-team.be

Arthur en de strijd om Camelot (5+)
Duik samen met Arthur en Merlijn de tovenaar in het
spannendste en meest swingende musicalavontuur
van 2020!
Op school wordt Arthur gepest en thuis kan hij totaal niet
overweg met zijn stiefmoeder. Vaak droomt hij weg bij de
verhalen van zijn grote held: Koning Arthur.
Wanneer hij tijdens een hevige storm geraakt wordt
door de bliksem ontwaakt hij in de wereld van zijn
lievelingsverhaal.
Samen met Guinevere en ridder Lancelot gaat hij op zoek
naar het magische zwaard in de steen.
Helaas is ook de kwaadaardige popdiva Morgana op
zoek naar dit voorwerp. Samen met haar domme hulpje
Mordred zet ze alles op alles om Arthur en zijn vrienden te
dwarsbomen.
Wie zal als eerste het zwaard vinden?
De legende is speciaal voor de hele familie vertaald naar
een humoristische, hippe en avontuurlijke familiemusical.
Doelpubliek: vanaf 5 jaar
Duurtijd : 2 x 50 minuten
Praktisch
Deze voorstellingen gaat door volgende locaties:
Woe 6/05/2020 CC De Valkaart Oostkamp
Meer info, zie: www.event-team
LEDENVOORDEEL
Als lid van de Gezinsbond krijg je op vertoon van tickets en
lidkaart 10% spaarkorting ter plaatse toegekend.
De korting geldt niet op try-outs, avant-premières,
première en speciale voorstellingen (bv. Leopoldsburg waar
theater een eigen kortingstarief hanteert).
Bestellen
kan via de ticketbureaus vermeld op www.event-team.be

FSMA nummer 0477-634-829

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*
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.
Abonnementen geven geen recht op korting.
Wedstrijden:
08/02/20*: Cercle Brugge KSV - Mechelen
Meer info op www.gezinsbond.be/ledenvoordeel of Gewest Brugge,
13/03/20*: Cercle Brugge KSV - Oostende
Eddy De Wispelaere, 050 82 54 43, edwlop@skynet.be.
*data onder voorbehoud
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Reisinfodag

SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST
GEWEST BRUGGE
PRAKTISCH WEETJE

Zaterdag 18 januari 2020

Praktisch weetje over de
'onderhoudsbijdrage ex-echtgenoot'
De onderhoudsbijdrage voor ex-partners na
echtscheiding blijft altijd een heikel thema. De wet
van 27 april 2007 ligt aan de basis van een ‘humane’
echtscheidingsprocedure en beperkt de mogelijkheid
om een uitkering te bekomen tot maximum de duur
van het huwelijk (criterium: behoeftigheid).
Ook bij oude echtscheidingsvonnissen kan er sedert
de nieuwe wetgeving geargumenteerd worden in
deze zin, zelfs bij een echtscheiding door onderlinge
toestemming. Een echtscheiding garandeert geen ‘Win
for Life’ meer' sedert 1 september 2007!
(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. Concreet : de zitdagen gaan door
op donderdag 9 januari 2020, op donderdag
13 februari 2020 en op donderdag 12 april 2020.
Deze dienstverlening is gratis voor de leden op
vertoon van uw lidkaart.
Volg de pijlen die u naar het juiste lokaal leiden.

Van 14 uur tot 17 uur
Locatie: De Zilverlink ,
Meensesteenweg 412,
8800 Roeselare

De voorzitter en de leden van de provinciale
werkgroep West-Vlaanderen nodigen u uit.
Gezellig nagenieten van de voorbije reis en
vooruitblikken op een nieuw avontuur samen.

Om 14 uur gaan de deuren open: GRATIS TOEGANG



Reisbegeleiders stellen de groepsreizen 2020 voor
Gratis documentatie Gezinsvakantie - Familiatours
•
Vakantiewoningen en binnen- en buitenland
•
Pensions en hotels
•
Eigen vakantiecentra: “De Bosberg” en “Het Reigersnest”

Wie op de reisinfodag boekt voor een groepsreis en ter plaatse zijn voorschot cash of met bancontact (geen Visa) betaalt, krijgt een EXTRA KORTING van € 10 op de” lidkaart waarmee je spaart” bovenop de normale
vroegboekkorting.

Breng dus uw “Lidkaart waarmee je spaart” mee!!!
Alle info over de reisbestemmingen op
www.gezinsvakantie.be

LEDENVOORDELEN

INFODAG

ZATERDAG 25 APRIL
9.30u ➔ 12u

SINT-ANDRIES
CHRISTUS-KONING
➔ zandstraat 69
➔ gerard davidstraat 6
 kard. mercierstraat 56  jan breydellaan 56
lenteweelde
pim pam poen
➔ doornstraat 3
SINT-MICHIELS
➔ koningin astridlaan 4 ➔ gistelse steenweg 440
 knotwilgenlaan 24
immaculata
blijmare
➔ spoorwegstraat 250

basisscholensintlodewijkscollege.be
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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 april 2020 en 1 juli 2020, 1 oktober 2020, 1 januari 2021.
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:
Joëlle De Daniloff, jdedaniloff@hotmail.com.
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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
Joëlle De Daniloff, jdedaniloff@hotmail.com
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ACTIVITEITENKALENDER

DATUM
01/01/2019 - 31/12/2019
27/02/2019 - 12/03/2020
01/09/2019 - 29/02/2020
03/09/2019 - 24/06/2020
04/09/2019 - 18/06/2020
09/09/2019 - 22/06/2020
14/09/2019 - 21/06/2020
01/10/2019 - 30/06/2020
05/11/2019 - 02/06/2020
04/01/2020
06/01/2020
09/01/2020
10/01/2020
10/01/2020 - 21/06/2020
11/01/2020
11/01/2020 - 21/06/2020
18/01/2020
18/01/2020
23/01/2020
25/01/2020 - 22/02/2020
28/01/2020
29/01/2020 - 06/05/2020
31/01/2020
01/02/2020 - 16/05/2020
04/02/2020
06/02/2020 - 12/03/2020
12/02/2020
13/02/2020 - 19/03/2020
16/02/2020
16/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
20/02/2020
22/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
25/02/2020
03/03/2020
07/03/2020
08/03/2020
09/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
12/03/2020
14/03/2020
14/03/2020
15/03/2020
15/03/2020
15/03/2020
21/03/2020
21/03/2020
21/03/2020
28/03/2020
28/03/2020
28/03/2020
30/03/2020
31/03/2020
02/04/2020
11/04/2020
11/04/2020
11/04/2020
11/04/2020
11/04/2020
12/04/2020
13/04/2020
13/04/2020

ACTIVITEIT
Yoga
Je smartphone, het vervolg bis
De bonnenboek voor het nieuwe lidjaar 2020
Dru yoga op dinsdagvoormiddag of woensdagvoormiddag
Resource Yoga
Tai Chi Chuan
Kleuterturnen (peuter en 1ste kleuter)
Badminton en Omnisport
Lessenreeks over gebruik en werking van kruiden
Afhalen Bonnenboek 2020
Recreatief volleybal
Naaicafé
Driekoningentocht
Kinder- en Jongerendans
Kleuterturnen en -dansen
Jeugddansen
Verkoop van lijsten voor de lente editie van de tweedehandsbeurs
Afhaalmoment Bonnenboek
Naaiworkshops
Knuffelturnen
Babybabbel
Beweging dans en spel voor tweede kleuter
Rust in je huis, ruimte in je hoofd
Danslesjes voor kleuters en kinderen vanaf 3de kleuter tot 6de leerjaar
'Jazz proeven' door Muziek Mozaïek. Live concert
Start to Tuinhier: gratis lessenreeks van 4 avonden
Koken in 30 minuten
Start to tuinhier
Insectenhotel maken
Tweedehandsbeurs
Hedendaagse en Culinaire etiquette door Franky Malbrancke
Slapeloosheid: wanneer de nacht eindeloos lijkt
Wonen nu en later
Tweedehandsbeurs voor kinderartikelen
Tweedehandsbeurs voor kinderkledij , kindergerief en speelgoed
Moes
Babybabbel
Initiatie Yoga
Tweedehandsbeurs voor jong en oud - Tafelverkoop
gezelschapsspelennamiddag
Eerste hulp bij huis-, tuin-, en keukenongevallen
Lezing: ‘Herboren: hier komt een nieuwe Belg’ Majd Khalifeh
Lezing: Majd Khalifeh ‘Herboren: hier komt een nieuwe Belg’
Gezonde tussendoortjes
Bezoek Geraardsbergen en Notre Dame à la Rose in Lessines
Tweedehandsbeurs
Tweedehandsbeurs- zomerbeurs
Een naturaliënkabinet, wat is dat eigenlijk?
Feestelijke kapsels: doe het zelf!
Tweedehandsbeurs
Tweedehandsbeurs.
Tweedehandsbeurs
Zwerfvuilactie
Kleuterzwemmen en watergewenning
Knuffelturnen
Start to Run
Het microbioom: bron van alle ziektes?
Babybabbel
Lezing : Opruimen 'zonder taboe' met Tina Favache
Paaseierenraap met ontbijt op 11 april 2020
Paaseierenraap met gezond ontbijt
Paaseierenraap en ontbijt
Paaseieren zoeken in Beisbroek
Paaseierenraap in mooie tuin van Gezelle
Paaseierenraap
Paaseierenraap
Pasen Mega Gezinshappening

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