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5 (vijf)!
Het cijfer 5 staat wat centraal tijdens de komende weken.
Er is eerst en vooral het mooie geschenk dat elk lid bij de hernieuwing van het lidmaatschap zal ontvangen. Wie zijn lidgeld
betaald heeft, zal 5 euro ontvangen in de online portemonnee.
Met deze actie wil de Gezinsbond de actie “ik koop lokaal”
ondersteunen. Dit geschenk wordt immers samengevoegd met
de reeds ontvangen kortingen bij handelaars die aangesloten
zijn op ons kortingssysteem.
Daarnaast wil de Gezinsbond de leden ook wat compenseren
voor het feit dat zij onze activiteiten hebben moeten missen
tijdens de pandemie.

KLEUR DE SINT-TEKENING
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Vanaf 1 november zal het daarnaast ook mogelijk worden om
een schijf van 5 euro op te nemen om de aankopen bij de handelaar te betalen. Tot zolang is dit minimumbedrag 10 euro. Het
principe blijft dus hetzelfde; eerst sparen en dan pas uitgeven.
De laatste “5” slaat op onze kortingskaarten voor de NMBS.
Eind dit jaar worden de 5-jaarlijkse kortingskaarten van de
ouders met levenslang recht hernieuwd. Na de verlenging zullen de kortingskaarten geldig zijn tot eind 2025.
De vernieuwing zal worden uitgevoerd vanaf 1 november zodat
ze samen met de vernieuwde kaarten voor de kinderen kunnen
worden verstuurd.
Zoals je kan merken zitten we niet stil. Getuige daarvan ook bijgaande Bondsklapper waarin stilaan weer heel wat activiteiten
zijn opgenomen.
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ACTIVITEITENKALENDER

Het is aangewezen steeds na te gaan of de geplande activiteiten
kunnen doorgaan in het licht van de maatregelen in de strijd tegen
Covid-19 die van toepassing zouden kunnen zijn.
Veel plezier!
Met genegen groet,
Ronny Meulemeester
Voorzitter Gezinsbond Gewest Brugge

WIE IS WIE BINNEN DE LOCALE AFDELING

SECRETARIS
(ADMINISTRATIE)

KINDEROPPAS

GSM/NMBS-PASSEN
+ BIOSCOOPCHEQUES

KORTINGSKAART
GROOT GEZIN

De Smet-Meulemeester
Jagerspad 13
050 35 92 69

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

Inge Rappe
Lodewijck De Raetstraat 18
0497 23 40 01
kod.brugge@hotmail.com

Krantenwinkel
Papyrus
Sint-Kristoffelstraat 63
050 35 24 13

Benedict Ghyssaert
0488 72 89 86
benedict.ghyssaert@telenet.be

BEERNEM
8730

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

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

Moyra Verplancke
H. d’Ydewallestraat 23
0497 49 03 16
kinderoppasbeernem@ hotmail.com

Kranten & cadeaushop
Harlekijn
Hoornstraat 1
0477 24 40 72
harlekijnbeernem@skynet.be

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

BRUGGE
8000

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

Nico Verbeke
Nicolaus Muleriusstraat 10
050 31 84 04
info@gezinsbondbrugge.be

Inge Rappe
Lodewijck De Raetstraat 18
0497 23 40 01
kod.brugge@hotmail.com

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

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

HERTSBERGE Marc De Spiegelaere
Sint-Jansdreef 19
8020
050 68 08 58
de.spiegelaere@telenet.be

Lieselot Segaert
Muntestraat 11A
050 82 06 20
lieselot.segaert@telenet.be

Lieselot Segaert
Muntsestraat 11A
050 82 06 20
lieselot.segaert@telenet.be

Heike Rotsaert
Proostdijstraat 68
kinderoppasdienstoostkamp
@gmail.com

KOOLKERKE
8000

Kathleen Marechal
Zagersweg 67
050 34 66 12

Eric Lagrou
Zagersweg 69
eric.lagrou@telenet.be

Eric Lagrou
Zagersweg 69
eric.lagrou@telenet.be

Inge Rappe
Lodewijck De Raetstraat 18
kod.brugge@hotmail.com

LOPPEM
8210

Eddy De Wispelaere
Buskinslaan 2
050 82 54 43
edwlop@skynet.be

Eddy De Wispelaere
Buskinslaan 2
050 82 54 43
edwlop@skynet.be

Wim Allemeersch
Vijvers 18
050 39 26 66

Ann Allemeersch
Buskinslaan 2
0493 58 98 99
allemeersch.ann@skynet.be

MOERKERKE- André Verhelst
H. Van Dousselaere-Denaeghel
DAMME
Natiënlaan 14
Weststraat 41
8340
050 50 12 55
050 50 06 34
andre.verhelst-bulcke@telenet.be

H. Van Dousselaere-Denaeghel
Weststraat 41
050 50 06 34

Martine Dewitte-Jacxsens
Hoornstraat 48
050 50 09 46
martine.jacxsens@gmail.com

OEDELEMOOSTVELD
8730

Heidi De Muynck
Tinhoutstraat 17
050 79 06 22
heidi.de.muynck@telenet.be

Monica Verbiest
Den Akker 8
050 78 99 86
tantverbiest@skynet.be

Wesley Portugaels

Bieke Verduyn
Arteveldestraat 14
0476 61 01 62
gezinsbond.oostkamp@
gmail.com

Cécile Van Deynse
Walbrugstraat 1a
050 82 55 80
cecile.vandeynse@telenet.be

Regine Lameire
Oedelemse steenweg 29
050 35 02 94
regine.lameire@telenet.be

Magda Keirse
Noordermeers 14
050 35 96 66
magda.keirse@hotmail.com

SINT-ANDRIES Rik Vandewiele
8200
Steenbrugsestraat 25, Loppem
0494 20 69 01

Geert Boone
Doornstraat 64
050 39 31 01
gboone@telenet.be

SINT-JORIS
8730

Paul Bruggeman

AFDELING

VOORZITTER

LEDENDIENST

ASSEBROEK
8310

Yola Barbez
Garenmarkt 10/29
050 35 49 14

Christine Tallir
Zandgrachtstraat 21
0486 06 24 73
christinetallir@gmail.com

OOSTKAMP
8020

SIJSELE
8340

Rony Sarazijn
Burg. Capellelaan 20
050 35 70 75 - 0468 12 48 07
rony.sarazijn@telenet.be

Krista Verniest

Oedelemsesteenweg 38
Galgeveld 39
0472 79 83 01
050 79 13 78
gezinsbondsintjoris@hotmail.be

SINT-KRUIS
8310

Peter Puype
Albert Scheuremanspark 2
050 82 34 95

Rita Lameire
Nieuwdorpstraat 34
050 50 04 84

Walter De Lameilleure
Everaertstraat 24
050 82 37 32
walter.de.l@telenet.be

Walter De Lameilleure
Everaertstraat 24
050 82 37 32
walter.de.l@telenet.be

Martine Jacxsens
Hoornstraat 48
050 50 09 46
martine.jacxsens@gmail.com

Magda Keirse
Noordermeers 14
050 35 96 66
magda.keirse@hotmail.com

Magda Keirse
Noordermeers 14
050 35 96 66
magda.keirse@hotmail.com

Claudine Guilini
Gistelse Steenweg 374
050 67 08 70
info@jandumarey.be

Nancy Brandt
Zandstraat 133
050 32 32 23
nancy.brandt@telenet.be

An Schalembier
Olympialaan 17
050 38 91 09
ddas@hotmail.be

Guido De Vos
Kasteelhoevestraat 8
050 67 61 51
guidodevos@telenet.be

Paul Bruggeman

Jana Devisscher

Kranten & cadeaushop
Christine Deman
Harlekijn
Hoornstraat 1, Beernem
Vijverstraat 11
0477 24 40 72
050 78 16 58
harlekijnbeernem@skynet.be

Galgeveld 39
050 79 13 78

0475 29 12 68
wesley@portugaels.be
Daniella Daniels
kinderoppasdienstoostkamp
@gmail.com

gezinsbondsintjoris@hotmail.be

Linda Van Steenberghe
Eddy De Wispelaere
Schaakstraat 17
050 37 31 97
050 82 54 43
linda.vansteenberghe@gmail.com edwlop@skynet.be

Inge Rappe
Lodewijck De Raetstraat 18
0497 23 40 01
www.kod.brugge@hotmail.com
Daniella Daniels
De Meersen 2

Roos Logghe
Ter Beke 10
050 38 94 07
gezinsbondsintmichiels@
gmail.com

SNELLEGEM
8490

Sabine Mosar
J. Noterdaemestraat 30
050 81 48 65
sabine.mosar@gmail.com

Wilfried Aernoudt
Westmoere 57
0497 94 13 61
gezinsbondwilfried@gmail.com

Honoré Vandecasteele
Woudweg naar Zedelgem 14
050 81 37 45
honore.vandecasteele1@
telenet.be

VARSENARE
8490

Karl Vandermeersch
Reigerzele 22
050 39 35 10

Joëlle De Daniloff
Uytdreve 58
0475 86 36 28
jdedaniloff@hotmail.com
Martin Vlaeminck
Beekstraat 45
0486 71 31 53
gezinsbondwaardamme@
gmail.com

Ronny Meulemeester
Karien Desloovere
Sint-Laurentiusstraat 59 bus 0203 Fazantenlaan 40
050 20 87 77
050 20 84 60

Marleen Sierens
Eninkstraat 24
050 82 51 30

Eric Lagrou
Zagersweg 69
eric.lagrou@telenet.be

Monica Verbiest
Den Akker 8
050 78 99 86
tantverbiest@skynet.be

Rita Decloedt
Veeweide 87
050 39 60 31
gezinsbondsintmichiels@
gmail.com

ZEDELGEM
8210

‘t Gazetje
Karel van Manderstraat 17a

Christine Tallir
Zandgrachtstraat 21
0486 06 24 73
christinetallir@gmail.com

SINTMICHIELS
8200

WAARDAMME Sofie verhelst
8020
Zuidstraat 4
050 27 92 53
gezinsbondwaardamme@
gmail.com

Marc De Spiegelaere
Sint-Jansdreef 19
050 68 08 58
de.spiegelaere@telenet.be

’t Gazetje
Karel van Manderstraat 17a
050 35 11 81
fabienne.decloedt@telenet.be

Magda Keirse
Noordermeers 14
050 35 96 66
magda.keirse@hotmail.com

Rita Decloedt
Veeweide 87
050 39 60 31
gezinsbondsintmichiels@
gmail.com

Rita Decloedt
Veeweide 87
050 39 60 31
gezinsbondsintmichiels@
gmail.com

Maaike D’haene
Eernegemweg 20
050 81 64 75
maaike.dhaene@telenet.be

Christiane Van den Eynde
Hagebos 4
050 38 43 24
kortingskaarten.gezinsbond@
gmail.com

Honoré Vandecasteele
Woudweg naar Zedelgem 14
050 81 37 45
honore.vandecasteele1@
telenet.be

Mieke Roelens
Hagebos 9
050 38 67 91
secretariaat.gb.varsenare@
gmail.com

Tinneke De Leu
Popstaelstraat 10
0474 75 94 53
tinekedeleu@hotmail.com

Christiane Van den Eynde
Hagebos 4
050 38 43 24
kortingskaarten.gezinsbond@
gmail.com

Christiane Van den Eynde
Hagebos 4
050 38 43 24
kortingskaarten.gezinsbond@
gmail.com

Martin Vlaeminck
Beekstraat 45
0486 71 31 53
gezinsbondwaardamme@
gmail.com

Brecht Michels
Stokhovestraat 10
0497 23 47 03
gezinsbondwaardamme@
gmail.com

Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53
gezinsbondwaardamme@
gmail.com

Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53
gezinsbondwaardamme@
gmail.com

Hilde Declerck
Berkenhagestraat 66
050 24 03 97

Ann-Sofie Denoo
Aimé Claeysstraat 28
0475 95 54 94
bbsit.zedelgem@gmail.com

Eye-C
Snellegemstraat 14
050 79 05 50

Hilde Declerck
Berkenhagestraat 66
050 24 03 97

kod.sintmichiels@telenet.be

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
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
ASSEBROEK

BEERNEM

TAI CHI CHUAN

PRAAT- EN CULTUURCAFÉ

donderdag 1 oktober tot donderdag 17 december - 19u
In Tai Chi Chuan plaatsen we onszelf op een bepaalde
manier in een ruimte en tijd waarin we langzaam beginnen
te bewegen. Deze beweging kan groot zijn, extern, maar
ook klein tot heel klein en evolueren naar een interne
beweging. Zo onderzoeken we bij onszelf de meest verheven vorm van bewegen die op dit moment bij ons lichaam
past. Bewegen op een natuurlijke, lichaamseigen manier
wordt aangeleerd binnen een structuur (de vorm) zodat we
de meeste leerkansen krijgen en het vlugst kunnen groeien.
De lessen bevatten ook oefeningen die de energiestromen
in ons lichaam activeren waardoor we meer voeling krijgen
met het begrip “levenskracht (Chi)”. Er worden twee vormen doorgegeven: oude, lange Yang Stijl en de Chen stijl.
Elke donderdagavond is er Tai Chi in OC Rustenhove Wantestraat 151 Assebroek. Nieuwe reeks vanaf donderdag 1
oktober 2020 vanaf 19u. Belangstelling? Info bij Georges
Verlinde 050 35 75 75 of georges.verlinde@scarlet.be.

zaterdag 5 december - 10u tot 13u
Van harte welkom in O.C. De Kleine Beer, C. Marichalstraat
5, Beernem voor het Praat- en Cultuurcafé. Naast de organiserende vereniging nl. Het Davidsfonds Beernem-Sint-Joris,
zullen ook een aantal andere verenigingen deelnemen aan
dit cultureel gebeuren o.a. Wereldwinkel Beernem met een
geschenkenbeurs en ook de Gezinsbond Beernem. De
leden van de Gezinsbond krijgen er de gelegenheid om hun
bonnenboekjes af te halen en de kortingskaarten voor de
NMBS kunnen ook aangevraagd worden.

NIEUWE AFDELINGSWEBSITE
Onze nieuwe website is online! Bezoek onze website via
assebroek.gezinsbond.be.

GEBOORTE
Ter gelegenheid van een geboorte kunnen jonge ouders,
reeds lid van de Gezinsbond, een kleine attentie ophalen bij de verantwoordelijke ledenadministratie: Gentil
Desmet, Jagerspad 13, Assebroek, 050 35 92 69.

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.

BABYGESCHENKJE
Ken je iemand in je omgeving of familie die recent een baby
mocht verwelkomen of waar een baby verwacht wordt,
dan kan je dat gerust melden. Er wordt dan een omslag
met geschenk bezorgd aan huis. Betreft het een 1ste baby
en is het gezin nog geen lid van Gezinsbond geweest, dan
ontvangen ze een gratis kennismakingspakket met lidkaart waarmee ze het lopende jaar kunnen genieten van
de voordelen van de Gezinsbond. Neem contact met kris.
vandeghinste@gmail.com of 0496 87 38 56.

VERNIEUWEN KORTINGSKAARTEN NMBS
Vanaf 1 november kunnen de kortingskaarten aangevraagd worden voor 2021. Het betreft de aanvraag of het
vernieuwen van de kinder-/jaarkaarten voor gezinnen
met minstens 3 kinderen waarvan de kortingskaarten vervallen op 31 december 2020. De ouderkaarten vervallen
eveneens op 31 december 2020 en kunnen dus opnieuw
aangevraagd worden. Neem contact met Kris Vandeghinste: kris.vandeghinste@gmail.com of 0496 87 38 56 voor
concrete afspraak.

BRUGGE
HALLOWEEN KNUTSELEN
dinsdag 27 oktober - 17u tot 19u
Joepie, de maand van Halloween! We bereiden ons voor
door cup cakes te versieren, griezel dingen te knutselen
enz.! Iedereen welkom! Voor kinderen tussen 0 en 3 jaar
(richtleeftijd) en de ouders: van 17u tot 18u: voor kinderen
tussen 4 en 7 jaar (richtleeftijd) en de ouders: van 18u tot
19u.
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BABYBABBEL

JONGERENDANSEN

dinsdag 24 november - 17u tot 19u
Vandaag doen we aan sport en niet zomaar sporten maar
knuffelturnen! Een knuffeljuf zal aanwezig zijn. Dus allemaal welkom! Van 17u tot 18u voor kinderen tussen 0 en
3 jaar (richtleeftijd) en de ouders. Van 18u tot 19u voor
kinderen tussen 4 en 7 jaar (richtleeftijd) en de ouders.
Inschrijven bij Inge Rappé: inge.telenet@telenet.be of
0478 71 16 80

vrijdag 11 september tot vrijdag 18 juni - 19u tot 20u
Jongerendans vanaf vierde 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) Plaats:
turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. Info Mabel
Ceenaeme: mabel.ceenaeme@telenet.be.

BABYBABBEL

KLEUTERTURNEN

dinsdag 22 december - 17u tot 19u
Deze namiddag/avond gaan we samen met Els Devolder
liedjes zingen. Liedjes voor peuters en voor de oudere
kindjes. Voor kinderen tussen 0 en 3 jaar(richtleeftijd) en
de ouders van 17u tot 18u. Van 18u tot 19u voor kinderen
tussen 4 en 7 jaar(richtleeftijd) en de ouders.

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

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

(VANAF 4DE LEERJAAR)

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

BONNENBOEKEN 2021

In de maand december 2020 kunnen jullie bij Regine
Wyseure terecht voor de ophaling van jullie bonnenboek
2021. En dit tijdens de week van maandag t.e.m. vrijdag
telkens van 10u tot 12u en van 17u tot 19u. Of op afspraak
050 31 12 81. Adres: Karel De Stoutelaan 84 te Brugge.

TWEEDEHANDSBEURS
Onze eerste tweedehandsbeurs zal pas doorgaan begin
2021. info via: tweedehandsbeurs@gezinsbondbrugge.be

LOPPEM
KINDER- EN JONGERENDANS

(1STE TOT EN MET 3DE LEERJAAR)

vrijdag 11 september tot vrijdag 18 juni - 18u tot 19u
Kinderdansen voor 1ste tot en met 3de 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)
turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. Info Mabel
Ceenaeme: mabel.ceenaeme@telenet.be.

(PEUTER EN 1STE KLEUTER)
zaterdag 12 september tot zaterdag 19 juni - 10u tot 11u
Kleuterturnen (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) Plaats:
turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. Info Mabel
Ceenaeme: mabel.ceenaeme@telenet.be.

KLEUTERTURNEN

2de kleuterklas en 3de kleuterklas
zaterdag 12 september tot zaterdag 19 juni - 11u tot 12u
Kleuterturnen (2de kleuterklas en 3de kleuterklas) 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) Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. Info Mabel Ceenaeme: mabel.ceenaeme@
telenet.be.

FOTOZOEKWEDSTRIJD

‘WAAR BEVINDT ZICH DEZE BRIEVENBUS?’
100 JAAR GEZINSBOND AFDELING LOPPEM
Vanaf 1 juli tot en met 15 november 2020 kan men deelnemen aan de fotowedstrijd ‘Waar bevindt zich deze
brievenbus?’ ter gelegenheid van ‘100 jaar Gezinsbond
Afdeling Loppem’. In coronatijd wordt het ‘Allemaal SAMEN
Apart’ op zoek in onze deelgemeente naar de brievenbussen van onze bestuursleden/vrijwilligers. Zo leren we ook
onze deelgemeente nog beter kennen. De deelname is
gratis en de prijzenpot is voorzien van een aantal gratis
deelnames aan ons derde ‘Gezinsontbijt’ op zondag 7
maart 2021. Op de opendeurdag van zondag 29 november 2020 worden de winnaars bekend gemaakt. Info en
formulieren: Buskinslaan 2 of edwlop@skynet.be. Eveneens formulieren in de Uitleenpost Bibliotheek Loppem
en Gemeentehuis Loppem.
Nog geen matchen van Cercle
Brugge met ledenkorting voorzien.
Controleer onze website
van het gewest:
www.gezinsbondgewestbrugge.be
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MOERKERKE - DAMME
BADMINTON EN OMNISPORT
dinsdag 1 september tot dinsdag 29 juni - 20u
Wekelijks recreatief badminton en omni-sport op dinsdagavond. Dit gaat door in sportpark Meuleweg te Moerkerke.
Doorlopend vanaf september 2020 tot eind juni 2021.
Inschrijven bij Verhelst André: 0494 21 62 12 of andre.verhelst-bulcke@telenet.be.

OEDELEM - OOSTVELD
START TO TUINHIER:

Gratis lessenreeksen i.s.m. TuinHier Beernem

vrijdag 23 oktober tot donderdag 10 december - 19u30
De voordrachten, in O.C. De Kleine Beer Beernem, worden
gegeven door ervaren lesgevers van Tuinhier en zijn volledig gratis. Men kan ook kiezen om slechts 1 of meerdere
voordrachten te volgen. Men hoeft geen lid te zijn van één
of andere vereniging en ook geen lid te worden. Na iedere
voordracht een gratis tombola. Volgende lessen: vrijdag 23
oktober 2020: Bodem, grondbewerking, bio- bemesting –
basisprincipes plantenvoeding donderdag 12 november
2020: Welke éénjarigen kan ik volgend voorjaar zaaien,
kweken, planten? donderdag 10 december 2020: Groentenkweek: voorbereiding tot volgend voorjaar. Inschrijven
niet nodig. Info: Daniel Vermeire: vermeire.daniel@skynet.
be of 050/789 666

FEESTELIJK KOKEN
donderdag 12 november - 19u
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we terug onze
kookavond met feestelijke gerechten. Dit mag u uiteraard
komen proeven met aangepaste wijnen. Kom je ook? Aanvang om 19u in Parochiezaal Oedelem, J. Creytensstraat
34. Graag inschrijven vóór 5 NOVEMBER via e-mail naar:
gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com en bevestigen
door betaling op rek. BE12 9792 3871 6092 - BIC: ARSPBE22
van Gezinsbond Oedelem-Oostveld (met vermelding naam,
tel. en eventueel lidnummer). Prijs leden: €20/persoon,
prijs niet-leden: €28/persoon. Om organisatorische redenen is het aantal inschrijvingen beperkt tot 20 personen.
Dus wees er vlug bij! Alle verdere inlichtingen bij Christine
Tallir 050 78.09.32 of 0486 06 24 73.

NAAIWORKSHOP

vanaf 2de leerjaar tot 6de leerjaar op 14 en 28 november

zaterdag 14 november tot zaterdag 28 november
Ook creatieve kriebels in je bloed? Kom dan samen met
Ine van Max & Lou leuke naaisels in elkaar knutselen. Deze
activiteit is bestemd voor jongens en meisjes van het
tweede tot zesde leerjaar. We organiseren 2 workshops:
zaterdagnamiddag 14 november 2020 13u30 tot 16u30:
pennenzak. Zaterdagvoormiddag 28 november 2020 9u
tot 12u: tablethoes. Je schrijft in per workshop of meteen

voor alles samen en in de prijs zijn alle materialen, koek en
drankje inbegrepen. Max 14 plaatsjes beschikbaar. Vanaf 7
inschrijvingen 2 lesgeefsters beschikbaar om de groep te
begeleiden. Prijs per workshop: leden €14, niet leden €18.
Storten op rek. BE12 9792 3871 6092. Inschrijving: gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com of 0495 14 17 36.

SINT EN PIET BIJ U AAN HUIS
vrijdag 27 november - vanaf 16u30
Sint en zijn Hoofdpiet staan weldra weer paraat. Een spannend huisbezoek (20-25 minuten) waarbij er natuurlijk iets
gezongen wordt. Sinterklaas haalt zijn grote boek boven
en uiteraard weet hij echt alles over de kinderen: het staat
dan ook in zijn boek in een sierlijk handschrift genoteerd.
Tenslotte worden de cadeautjes met wat snoep uitgedeeld.
Inschrijven vóór 15 november gezinsbond.Oedelem.Oostveld@gmail.com. Graag uw naam, lidnummer, adres en
telefoonnummer, aantal kinderen en gewenst uur van het
bezoek. Wij nemen dan contact met u op om het bezoek
te plannen (details i.v.m. betaling, info over de kinderen,
speelgoed,...). Prijs: leden €15, niet leden €25.

AFHALEN BONNENBOEK 2021
zondag 13 december - 10u30
Meer info volgt via de nieuwsbrief.

KINDEROPPASDIENST
OEDELEM-OOSTVELD
Ben je begaan met kinderen? Verdien je graag wat extra
zakgeld dicht bij jou in de buurt? 15 of ouder? Dan is babysitten via de Gezinsbond misschien wel iets voor jou! Heb je
vragen? Contacteer onze coördinatoren Wesley Portugaels
en zijn echtgenote Vicky Verhulst: kod@gezinsbondoedelemoostveld.be, 0475 29 12 68 (Wesley), 0489 19 17 65 (Vicky).

OOSTKAMP
VERKOOP VAN LIJSTEN VOOR DE HERFSTEDITIE
VAN DE TWEEDEHANDSBEURS MET KAPSTOKVERKOOP

zaterdag 24 oktober
De lijstenverkoop voor de tweedehandsbeurs van 15
november 2020 gaat door in de Wieke, Brugsestraat, op
zaterdag 24 oktober 2020 van 9u tot 10u30. Enkel leden
van de gezinsbond kunnen lijsten aankopen aan €2.50 euro
per lijst. Met 1 lidkaart kunnen max. 2 lijsten aangekocht
worden. Het betreft een kapstokverkoop en er kunnen dus
géén tafels gereserveerd worden.

TWEEDEHANDSBEURS

VOOR WINTERKLEDIJ, KINDERGERIEF EN SPEELGOED

zondag 15 november - 8u30 tot 12u30
Herfsteditie van de tweedehandsbeurs voor kinderkledij,
zwangerschapskledij, kindergerief en speelgoed in de
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Koning Boudewijnschool, Marechalstraat in Oostkamp. Het
betreft een kapstokverkoop, géén tafelverkoop. Iedereen
is er van harte welkom. Activiteit Coronaproof.

SIJSELE
KORTINGSKAARTEN VERNIEUWEN
Voor de vernieuwing van de kortingskaarten kan je vanaf
5 november 2020 terecht bij Magda Keirse Noordermeers
14, Sijsele – 050 35 96 66. Je hoeft niet langs te komen maar
het kan. Schrijf €6/gezin over op BE69 7755 0566 6778 (dossierkosten). Hernieuwen ouderkaarten: mail je adres en
lidnummer en een kopie van de te vervangen kaarten naar
magda.keirse@hotmail.com. Voor jaarlijks te vernieuwen
kaarten (18 tot 25 jarigen): mail een studiebewijs of een
kopie van de studentenkaart. Nieuwe aanvragen: mail je
lidnummer en een document “gezinssamenstelling”.

SINT-ANDRIES

KNUFFELTURNEN VOOR BABY’S, PEUTERS
EN KLEUTERS

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

donderdag 1 oktober
Hopelijk kunnen deze activiteiten in het najaar van
2020 opnieuw doorgaan. Volg ons verder via: www.
gezinsbondgewestbrugge.be/web3/afdelingen/afdeling-sint-andries#activiteiten of stuur een mailtje naar
knuffelturnen.gsa@gmail.com dat je graag verder op
de hoogte wordt gehouden over het knuffelturnen en
vermeld in de mail ook de geboortedatum van je kindje(s). Via speelse ontspanningsoefeningen krijgen de
baby’s, peuters en kleuters 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. Baby’s >4maand – <12
maanden, peuters 20 maand tot 2,5 jaar, kleuters 2,5 jaar
tot 4 jaar. Waar: Sint-Andries of gemeente gelegen naast
Sint-Andries. Meebrengen: een grote badhanddoek of
katoenen deken.

TAPAS VOOR DE FEESTEN
donderdag 26 november - 19u
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we terug onze
kookavond. Dit jaar zal Kristien Meulebrouck ons in
demonstratie “TAPAS VOOR DE FEESTEN” voorschotelen.
Kleine lekkere gerechtjes die je op voorhand kan klaarmaken zodat je volop kan genieten van het feestgezelschap.
We koken in Coronatijden, niet angstig maar veilig en verstandig. De tapasgerechtjes kunnen ook meegenomen
worden naar huis. De kookavond gaat door in het Parochiaal Centrum “Huyze Wellecome”, Koude Keukenstraat
8 te Sint-Andries. Inschrijven kan tot 24 november per mail
naar marieroseonraet@gmail.com, met vermelding van
naam, lidnummer en GSM nummer. Je kunt ook bellen
op 050 31 11 99. De prijs bedraagt €12 voor leden en €17
voor niet-leden. De inschrijving is geldig na bevestiging en
overschrijving op rekeningnummer BE 65 4783 0007 4196.

SINT-JORIS
FAMILIEFIETSTOCHT
dinsdag 1 september tot zaterdag 31 oktober
Korte kids- en corona-proof familiefietstocht Gezinsbond
St-Joris: geniet van onze uitgestippelde fiets-zoektocht
voor het hele gezin van ongeveer 16 km. Zet de foto’s die
je onderweg tegen komt in de juiste volgorde. Bezorg jullie
antwoordblad aan Jana Devisscher, Lattenklieversstraat
84. Wie weet trekt onze onschuldige hand jouw blad eruit
en win je een ontbijtbon voor een gezellig familieontbijtje!
Doen!

DAAR IS DE SINT ALWEER!
zaterdag 5 december - namiddag
De Sint is zich al aan het voorbereiden om alle kinderen
een persoonlijk bezoekje aan huis te brengen. Samen met
Piet doen we dit op een coronaveilige manier. Geef jullie
gegevens door via Paul Bruggeman of mail naar gezinsbondsintjoris@hotmail.be. Graag een kort briefje met wat
uitleg over jullie kapoentje als geheugensteuntje voor de
Sint.

SINT-KRUIS
AFHALEN BONNENBOEKEN 2021
zaterdag 9 januari - 11u tot 17u
Iedereen kan zijn bonnenboek persoonlijk komen ophalen
in Gemeenschapshuis in Sint Kruis. Op hetzelfde moment
kan je informatie bekomen over: Lidkaart waarmee je
spaart (ledenvoordeel), Gezinsvakantie, Kinderoppasdienst, Grootouders en Seniorenactie, Kortingskaarten
NMBS enz. De niet afgehaalde bonnenboeken worden pas
in de loop van januari bezorgd.

WIJZIGING DIENSTVERLENING
KINDEROPPASDIENST EN
LEDENADMINISTRATIE
Voor de afdeling heeft de Kinderoppasdienst een nieuwe
verantwoordelijke: Inge Rappé: 0497 23 40 01 of kod.
brugge@hotmail.com. Het mailadres van de ledendienst
van de afdeling is gewijzigd: linda.vansteenberghe@gmail.
com.

KORTINGSKAARTEN VERNIEUWEN
Vanaf 5 november 2020 kan men de ‘Kortingskaarten’ vernieuwen bij Magda Keirse, Noordermeers 14, Sijsele, 050
35 96 66. Je hoeft niet langs te komen maar het kàn. Schrijf
€7 /per gezin over op BE69 7755 0566 6778 (dossierkosten
en thuisbezorging). Voor ouderkaarten: mail je adres en
lidnummer en een kopie van de te vervangen kaarten naar
magda.keirse@hotmail.com. Voor jaarlijks te vernieuwen
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kaarten (18 tot 25 jarigen): mail een studiebewijs of een
kopie van de studentenkaart. Voor nieuwe aanvragen: mail
je lidnummer en een document ‘gezinssamenstelling’.

registreren via dezelfde weg. Meer info bij Daniella op kod.
sintmichiels@telenet.be.

SINT-MICHIELS

HELPENDE HANDEN GEVRAAGD

GOOGLE FOTO’S IN DE CLOUD
maandag 25 januari tot zondag 28 februari - 14u
Google is met haar vernieuwde Foto-app dé plek om al je
foto`s samen te brengen. Het fijne van foto’s is dat de app
orde schept in de honderden of duizenden foto`s die je op je
Android of laptop hebt staan. Vervolgens worden ze in hoge
kwaliteit in de Cloud opgeslagen, waardoor je ze altijd bij de
hand hebt. Met je Google account heb je toegang tot je foto’s
waar je ook bent, en op eender welk toestel of moment.
Wifi en je Google account zijn voldoende om je eigen foto’s
gerangschikt in de tijd te kunnen bekijken. Herman zal je in
3 maandagnamiddagen alle (of toch veel) kneepjes leren op
25 januari 2021, 1 februari 2021 en 8 februari 2021 telkens
van 14u tot 16u30, telkens in Onze Ark, Sint-Michielslaan 35,
Sint-Michiels. Je eigen laptop meebrengen is noodzakelijk.
Leden betalen vooraf €18, niet-leden €25. Inschrijven via
gezinsbondsintmichiels@gmail.com uiterlijk tot 18 januari
2021. De reeks is beperkt tot 12 personen ten einde de Coronamaatregelen te kunnen volgen.

TWEEDEHANDBEURS
NIEUWE VERKOOPPLAATS!

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 thuislaten is geen
optie, daarom zorgen wij voor een oppas gedurende de
vergadering. Interesse? Laat iets weten gezinsbondsintmichiels@gmail.com of 050 39 60 31 of 050 38 94 07. Je bent
meer dan welkom!

UITDELEN BONNENBOEKJES 2021
De nieuwe bonnenboek wordt u bezorgd door een aantal
vrijwilligers in het begin van januari 2021. Zij doen hun best
om iedereen te bedienen in hun vrije tijd. Heb je zin om
een handje toe te steken bij dit omslachtige werk, laat dan
iets weten op gezinsbondsintmichiels@gmail.com. Je hulp
wordt zeer gewaardeerd.

VERLENGEN VAN DE KORTINGSKAARTEN
Weer een jaar voorbij! De hernieuwing van de kortingskaarten is dit keer ook voor de 5-jaren-kaart van de ouders.
Voor hen volstaat het om de oude kaarten mee te brengen
naar de verantwoordelijke. Je kan er terecht op maandag,
woensdag en donderdag van 16u tot 19u en dit vanaf 9
november tot 26 november 2020. De kaarten zijn dan
beschikbaar vanaf 15 december 2020. Voor de kinderen
zijn de vervaldata naar gelang hun leeftijd. Die datum staat
vermeld op de kaart. Voor +18 jarigen is dat elk jaar, mits
voorlegging van een schoolattest of een attest van de kinderbijslag. Aanvragen kan op dezelfde data en uren, in de
Veeweide 87, Sint-Michiels. Kostprijs: €6 per gezin + €1,50
voor thuisbezorging = samen €7,50. Omslag met postzegel
meebrengen mag ook. Bellen voor een afspraak kan op
050 39 60 31.

zaterdag 13 februari - 12u30-16u30
Kinderen! Ze worden groot! Speelgoed past niet meer voor
hun leeftijd, maar nieuw aanschaffen, kost handen vol geld.
Je verwacht een baby? Hier vind je mooie bruikbare spullen
voor de eerste en tweede leeftijd. Je vind er van alles naar
je gading, over boekjes, speelgoed, meubeltjes, kleertjes
en nog veel meer. Kom naar het wijkcentrum De Xaverianen, Xaverianenstraat 3, Sint-Michiels. Let op! Nieuw adres!
De beurs is open van 12u30 tot 16u30. Voor kopers is de
toegang gratis. Verkopers kunnen zich inschrijven vanaf 2
januari 2021 via gezinsbondsintmichiels@gmail.com. Kostprijs €12.50 voor leden Gezinsbond en €25 voor niet-leden.
Leden krijgen bovendien €2.50 terugbetaald op vertoon van
hun lidkaart. Respecteer de inschrijfdatum. Vroegere aanvragen worden niet beantwoord.

SNELLEGEM

KINDEROPPASDIENST

LET’S YOGA!!!

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

woensdag 1 januari tot donderdag 31 december
Let’s yoga want 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! Let’s yoga op maandag en/of vrijdag! Reeks in
januari en september. Meer info? Of meteen inschrijven
kan via de verantwoordelijke: Martine Steyaert - Martens,
Kerkeweg 31, Snellegem, 050 81 20 99 of marte@telenet.be.
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DE KINDEROPPASDIENST WORDT
DIGITAAL!
Mobiel bankieren, tax-on web, online winkelen, enz. dat de
samenleving vandaag steeds digitaler wordt, is duidelijk.
Ook met de kinderoppasdienst van de gezinsbond trekken we radicaal de digitale kaart. Vanaf 01 september 2020
wordt de kinderoppasdienst digitaal. Meer info volgt.

VARSENARE
TAI CHI CHUAN
maandag 7 september tot maandag 14 december
De lessenreeks Tai chi Chuan op maandagavond in het SPC
Hof Ter Straeten is herstart 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 long belastend, zorgen voor alertheid bij de
beoefenaar, kalmeren de geest en versterken het lichaam.
Info en inschrijven bij Brigitte Vandenbriele: brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of 0496 33 51 79. We volgen de
veiligheidsrichtlijnen die op elk ogenblik gelden.

DRU YOGA

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

op dinsdagvoormiddag of woensdagvoormiddag
dinsdag 8 september tot woensdag 16 december
10u tot 11u30
Een lessenreeks ‘dru yoga’ 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. Omwille van de afstandsregeling moet het aantal deelnemers per groep beperkt
worden. We volgen de richtlijnen op. Wees er dus vlug
bij! Er kan enkel ingeschreven worden voor de volledige
lessenreeks. Info en inschrijven bij Brigitte Vandenbriele:
brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of 0496 33 51 79. Zij
zal ook de veiligheidsmaatregelen mededelen.

TWEEDEHANDS WINTERBEURS
zaterdag 10 oktober - 14u tot 17u
Tafelverkoop in SPC Hof Ter Straeten: u biedt zelf uw tweedehands spullen aan. Prijs per tafel (2m20): €8 voor leden
Gezinsbond of KWB - €12 niet leden. Het aantal inschrijvingen voor verkoop wordt beperkt volgens de richtlijnen
die op dat ogenblik gelden en volgens de beschikbaarheid
van de zalen zodat alles veilig kan verlopen. Plaatsen verkopers beschikbaar vanaf 12.30u, verkoop van 14u tot 17u.
Iedereen volgt de richtlijnen op. Inschrijven via mail beurs2dehandsvarsenare@hotmail.com of 0475 86 36 28 (na
17u) tot en met donderdag 1 oktober. Enkel mogelijk indien
het veilig is. Een organisatie van Gezinsbond Varsenare en
KWB Varsenare.

KINDEROPPASDIENST VARSENARE
De kinderoppasdienst met verzekering! Alle aanvragen
voor kinderoppas voor de afdeling Varsenare gebeuren
met het onlineprogramma: www.kinderoppasdienst.
be, gemakkelijk en zelf te besturen! Benieuwd? Ga eens
kijken! Alle inlichtingen bij de verantwoordelijke kinderoppasdienst Varsenare Tineke 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 Tineke.

NIEUW: WEBSITE VAN
GEZINSBOND VARSENARE
varsenare.gezinsbond.be is de link voor de website van
de Gezinsbond Varsenare. Hier vind je alle info over onze
eigen activiteiten maar ook de activiteiten van GOSA (voor
senioren en grootouders) en van andere afdelingen. Info
van de Gezinsbond nationaal die voor de leden interessant is (kortingen, speciale acties, ...) kan je er ook vinden.
Neem eens een kijkje en plaats onze website bij je favorieten. Ook de Facebookpagina ‘Gezinsbond Varsenare’ is het
bekijken waard! Onze afdeling zal proberen een gevarieerd
aanbod activiteiten aan te bieden, rekening houden met
de veiligheidsmaatregelen, en langs deze weg blijft je op
de hoogte van onze activiteiten.

VERKOOPPUNT

NMBS PASSEN, LIJNKAART DE LIJN, BIOSCOOPCHEQUES
KORTINGSKAARTEN

Christiane Van den Eynde, Hagebos 4, Varsenare is de verantwoordelijke voor het verkooppunt van de NMBS-passen,
bioscoopcheques, 10 beurten kaart van De Lijn met 10%
korting. Wegens veiligheidsmaatregelen graag eerst telefonische afspraak maken: 050 38 43 24 of kortingskaarten.
gezinsbond@gmail.com. Masker gebruiken en gepast geld
meebrengen en de richtlijnen volgen. De korting wordt op
de spaarkaart geplaatst, dus breng altijd je lidkaart mee.
Aanvraag of hernieuwen kortingskaarten NMBS op hetzelfde adres maar volg de richtlijnen.

HERNIEUWEN KORTINGSKAARTEN NMBS
Vanaf 1 november 2020 worden de kortingskaarten NMBS
die vervallen op 31 december 2020 vernieuwd, ook de vijfjaarlijkse ouderkaarten voor rechthebbende ouders zijn
te hernieuwen. Omwille van de veiligheid voor het Covid
19 virus gaan we dit jaar geen zitdagen houden maar zullen we de aanvraag zo veel als mogelijk via internet laten
gebeuren. In oktober geven we uitleg hoe we dit zullen
organiseren.

WAARDAMME
NAAILESSEN VOOR BEGINNERS
woensdag 4 november tot woensdag 25 november - 20u
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Reeks van 3 lessen: 4, 18 en 25 november 2020. Tijdens
de eerste les wordt een werkstukje gemaakt waarin verschillende basistechnieken worden aangeleerd. Voor de
inhoud van de lessen 2 & 3 wordt overlegd met de cursisten.
Meebrengen: naaimachine en basismateriaal zoals schaar,
kopspelden, garen, potlood of naaikrijt, lat/lintmeter. Info
Annemie De Nolf: gezinsbondwaardamme@gmail.com of
0472 90 55 64. Kosten: €30 voor de drie lessen of €10 per les.
Zaal WARA, Beekstraat , Waardamme - zie ook waardamme.
gezinsbond.be.

HOCUS POCUS...

GOOCHELSHOW VOOR JONG EN OUD
zaterdag 5 december - 15u
Na het succes van vorig jaar komt goochelaar Simon ons
opnieuw vermaken met een goochelshow die jong en
oud zal aanspreken. Voor de allerkleinsten is er opvang
en animatie voorzien, verzorgd door de oppasdienst van
de Gezinsbond. Inkom €5/volwassene, €10 voor een gezin
(2+2) kan betaald worden aan de deur. Wel vooraf inschrijven via gezinsbondwaardamme@gezinsbond.be of 0486
71 31 53.

WORKSHOP KERSTDECORATIE
zondag 6 december - 16u tot 18u
Bloemschikworkshop onder deskundige leiding. Je gaat
gegarandeerd fier als een gieter terug naar huis met een

kerststuk dat nét anders is. Zaal WARA, Beekstraat , Waardamme - zie ook waardamme.gezinsbond.be. Vooraf
inschrijven via gezinsbondwaardamme@gezinsbond.be
of 0477 41 72 44.

ZEDELGEM
AFHALEN BONNENBOEK 2021
vrijdag 4 december - 18u30-20u
Het bonnenboekje 2021 kan worden afgehaald in het
Schutterslokaal in de Groene Meersen, Stadionlaan te
Zedelgem tussen 18u30 en 20u. Heb je nog bijkomende
vragen over jouw lidmaatschap dan kan je die gerust stellen tijdens de afhaalmoment. Welkom!

ACTIVITEITEN
Onze activiteitenkalender is de afgelopen maanden flink
door elkaar geschud. Ondertussen hebben we niet stil
gezeten en hebben we onze activiteiten voor de komende
maanden opgemaakt en worden die bij het drukken van
deze Bondsklapper- voorgelegd ter goedkeuring. Eenmaal die goedkeuring binnen is, zullen deze activiteiten
verschijnen op onze website zedelgem.gezinsbond.be en
facebookpagina.
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DE SINT, HIJ KOMT, HIJ KOMT! PSSSST…
OOK DIT JAAR KOMT DE LIEVE SINT NAAR BRUGGE!
Stip dus 22 november zeker aan in je agenda.
Ook de Sint heeft heel wat hindernissen te nemen om zijn blijde intreden in het gezelschap zijn zotte pietenbende een vlot
verloop te laten kennen. Bij de realisatie van dit ledenblad zijn een aantal praktische zaken rond de blijde intrede nog onbekend.
Gelieve dus de website van Stad Brugge als die van de Gezinsbond nauwlettend te willen opvolgen, aub.
Wat nu al kan worden aangekondigd is de voorstelling van “Het Juiste Pakje”, een zotte pietenshow in het Concertgebouw.
“Het Juiste Pakje” is een voorstelling van Artbij vzw waarin de zotte pieten centraal staan, de voorstelling zal starten om 15u30.
Wie deze voorstelling wil bijwonen kan hier voor tickets kopen via In&Uit:
• Concertgebouw ’t Zand 34, 8000 Brugge.
Openingsuren: van maandag tot zaterdag van 10u00 tot 17u00.
Zon- en feestdagen van 10u00 tot 14u00.
• Telefonisch 070/22.12.12. (€0,30/minuut): Bereikbaar:
van maandag tot vrijdag van 14u00 tot 17u00
• Via de website www.ticketbrugge.be
Tickets kosten:
leden van de Gezinsbond €7
voor een volwassene en €5 voor een kind.
Niet-leden betalen €9 voor een volwassene
en €9 voor een kind.
Opmerking: De organisatie houdt uiteraard rekening met de geldende
voorschriften in het bestrijden van Covid-19. Zo kan de zaalcapaciteit
steeds worden gewijzigd in navolging van mogelijke nieuwe richtlijnen
die worden opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad of (lokale) overheden.

NIEUWE SPAARHANDELAARS

Print de Sint-tekening af die je vindt op www.gezinsbondgewestbrugge.be/sint,
kleur de tekening in en deponeer ze op 22 november in de Sintbox.

Lingerie Ultime,
Moerkerksesteenweg 186, 8310 Sint-Kruis.
5% spaarkorting.
Handelaar werkt met een virtuele kaartlezer.
www.ultime.be of www.facebook.com/ultimesintkruis

New Reubens Sport,
Dorpsstraat 47, 8340 Damme.
5 % spaarkorting.
Handelaar werkt met een virtuele kaartlezer.
www.newreubenssport.be of
www.facebook.com/newreubenssport

- Lingerie Ultime - In het winkelcentrum van Sint-Kruis -

Moerkerkse Steenweg 186 - Sint-Kruis
In het winkelcentrum
Parking vlakbij de winkel
Openingsuren:
Dinsdag t.e.m. vrijdag 11.00 u - 18.00 u
Maandag en zondag gesloten

Openingsuren:
Dinsdag t.e.m vrijdag: 10u00-12u00 / 13u30-18u30
Zaterdag: 10u00-12u00 / 13u30-18u00
Tel. 050 36 10 95
info@newreubenssport.be

BEZOEK OOK MIJN.GEZINSBOND EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

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

Forfait voor verzekering

€ 2,00

OOK U KUNT IN
DE BONDSKLAPPER ADVERTEREN !
Verschijningsdata:
1 januari 2021, 1 april 2021, 1 juli 2021, 1 oktober 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.

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, Oedelem-Oostveld,
Oostkamp, Sijsele, Sint-Andries, Sint-Joris, Sint-Kruis,
Sint-Michiels, Snellegem, Varsenare, Waardamme, Zedelgem.

SYMFONIEORKEST VLAANDEREN
Familieconcert Gekrijs!
Beethoven superstar? (6+)
Woensdag 30 december 2020
Concertgebouw Brugge
Leden krijgen 20% spaarkorting op hun ticket
Informatie via www.gezinsbond.be/activiteiten/
of www.symfonieorkest.be

Verantwoordelijke uitgever
Ronny Meulemeester, voorzitter,
Sint-Laurentiusstraat 59 bus 0203, 8210 Zedelgem
Redactie
Joëlle de Daniloff (eindredactie), Eddy De Wispelaere,
Carine Balbaert, Mieke Roelens, Ronny Meulemeester,
Filip Filliaert
Redactieadres
bondsklapper@gmail.com
Publiciteit
Joëlle De Daniloff, jdedaniloff@hotmail.com
Realisatie: drukta.be

Bondsklapper 171 • 11

DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

01/01/2020 - 31/12/2020 Let’s Yoga!!!

Snellegem

01/09/2020 - 29/06/2021 Badminton en Omnisport

Moerkerke - Damme

01/09/2020 - 31/10/2020 Familiefietstocht

Sint-Joris

07/09/2020 - 14/12/2020 Tai Chi Chuan

Varsenare

08/09/2020 - 16/12/2020 Dru yoga op dinsdagvoormiddag of woensdagvoormiddag

Varsenare

11/09/2020 - 18/06/2021 Kinder- en Jongerendans (1ste tot en met 3de leerjaar)

Loppem

11/09/2020 - 18/06/2021 Jongerendansen (vanaf 4de leerjaar)

Loppem

12/09/2020 - 19/06/2021 Kleuterturnen (peuter en 1ste kleuter)

Loppem

12/09/2020 - 19/06/2021 Kleuterturnen - 2de kleuterklas en 3de kleuterklas

Loppem

01/10/2020

Sint-Andries

Knuffelturnen voor baby’s, peuters en kleuters

01/10/2020 - 17/12/2020 Tai Chi Chuan

Assebroek

10/10/2020

Varsenare

Tweedehands winterbeurs

23/10/2020 - 10/12/2020 Start to Tuinhier: Gratis lessenreeksen i.s.m. TuinHier Beernem
24/10/2020

ACTIVITEITENKALENDER

27/10/2020

Oedelem - Oostveld

Verkoop van lijsten voor de herfsteditie
van de tweedehandsbeurs met kapstokverkoop

Oostkamp

Halloween knutselen

Brugge

04/11/2020 - 25/11/2020 Naailessen voor beginners

Waardamme

12/11/2020

Oedelem - Oostveld

Feestelijk koken

14/11/2020 - 28/11/2020 Naaiworkshop
vanaf 2de leerjaar tot 6de leerjaar op 14 en 28 november

Oedelem - Oostveld

15/11/2020

Tweedehandsbeurs voor winterkledij, kindergerief en speelgoed

Oostkamp

24/11/2020

Babybabbel

Brugge

26/11/2020

TAPAS VOOR DE FEESTEN

Sint-Andries

27/11/2020

Sint en Piet bij U aan huis

Oedelem - Oostveld

04/12/2020

Afhalen Bonnenboek 2021

Zedelgem

05/12/2020

Praat- en Cultuurcafé

Beernem

05/12/2020

Hocus Pocus...Goochelshow voor jong en oud

Waardamme

05/12/2020

Daar is de Sint alweer!

Sint-Joris

06/12/2020

Workshop Kerstdecoratie

Waardamme

13/12/2020

Afhalen Bonnenboek 2021

Oedelem - Oostveld

22/12/2020

Babybabbel

Brugge

09/01/2021

Afhalen bonnenboeken 2021

Sint-Kruis

02/01/2021

Inschrijven tweedehandbeurs 13 februari 2021

Sint-Michiels

25/01/2021 - 28/02/2021 Google foto’s in de Cloud

Sint-Michiels

ING-kantoor Sint Kruis-Moerkerke/Sijsele
Maalse Steenweg 215 - 8310 Sint-Kruis
Tel. 050 24 90 90 PSMA nummer: 0477-634-829
BEZOEK OOK MIJN.GEZINSBOND EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

