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Dank om ons trouw te blijven!
Stilaan ontwaken we uit de nare Corona-nachtmerrie. Terug
elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten kunnen plannen, samen
sporten… en dit niet van achter een scherm, maar wel in levende
lijve. We hebben er zolang naar uitgekeken.
Wij zijn binnen de Gezinsbond ook niet stil blijven zitten de afgelopen maanden. Achter de schermen hebben we volop gewerkt
om jullie, onze leden, ook in de toekomst maximaal te kunnen
laten genieten van ons aanbod en onze dienstverlening.
Om maximaal van onze dienstverlening te kunnen genieten,
zijn we onze interne organisatie aan het bijsturen zodat elk lid
toegang krijgt tot ons uitgebreid activiteitenaanbod, kinderoppasdienst, verkooppunt, tweedehandsbeurs…
Daarnaast kunnen we ook binnen ons aanbod met trots meedelen dat onze leden vanaf heden 5% korting kunnen genieten op
hun aankopen bij JBC, een op-en-top familie- en modebedrijf.
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JBC ontwerpt zelf de leukste collecties voor het hele gezin in
hun hoofdkantoor in Houthalen. Maar ze steunen ook lokaal
talent. Naast eigen collecties, steunt JBC ook lokale Belgische
designers en brengen ze deze exclusieve merken met veel plezier
tot bij jullie.
Bij JBC vind je exclusieve collecties voor het hele gezin van Studio 100 tot Hampton Bays en van gerecycleerde materialen tot
de duurzame I AM collectie. Kortom, een gevarieerd aanbod
van eigen bodem voor het hele gezin!
Al meer dan 20 jaar spant JBC zich in voor mens en milieu. Ze
zijn niet perfect, maar gaan elke dag opnieuw de uitdaging aan
om hun waarden in de praktijk om te zetten. Op een eerlijke en
bewuste manier. Met hun partners, medewerkers en klanten.
En met heel hun hart.
Zo blijven we werken aan ons mooie aanbod voor jullie. Dit kan
je ook merken in deze Bondsklapper die alle activiteiten bundelt
die deze zomer op de agenda staan.
Veel leesgenot!
Met genegen groet,
Ronny Meulemeester
Voorzitter Gezinsbond Gewest Brugge

KINDEROPPAS

De Smet-Meulemeester
Jagerspad 13
050 35 92 69

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

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

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

VOORZITTER

LEDENDIENST

ASSEBROEK
8310

Yola Barbez
Garenmarkt 10/29
050 35 49 14

BEERNEM
8730

WIE IS WIE BINNEN DE LOCALE AFDELING

SECRETARIS
(ADMINISTRATIE)

AFDELING

NMBS & DE LIJN
+ BIOSCOOPCHEQUES

KORTINGSKAART
GROOT GEZIN

Inge Rappe
Lodewijck De Raetstraat 18
0478 71 16 80
inge.rappe@telenet.be

Krantenwinkel Papyrus
Sint-Kristoffelstraat 63
050 35 24 13

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

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

Inge Rappe
Lodewijck De Raetstraat 18
0478 71 16 80
inge.rappe@telenet.be

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

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

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

BRUGGE
8000

Inge Rappe
Lodewijck De Raetstraat 18
0478 71 16 80
inge.rappe@telenet.be

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

DAMME
8340

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

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

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

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

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

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
0478 71 16 80
inge.rappe@telenet.be

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

Marleen Sierens
Eninkstraat 24
050 82 51 30

Peter Puype
Albert Scheuremanspark 2
050 82 34 95

OEDELEMOOSTVELD
8730

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

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
0475 29 12 68
kod@gezinsbondoedelemoostveld.be

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

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

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

Daniella Daniels
kinderoppasdienstoostkamp
@gmail.com

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

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

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

OOSTKAMP
8020

‘t Gazetje
Eric Lagrou
Karel van Manderstraat 17a Zagersweg 69
eric.lagrou@telenet.be

SINTANDRIES
8200

Rik Vandewiele
Torhoutsestraat 65,
Ruddervoorde
0494 20 69 01

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

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

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

SINT-JORIS
8730

Krista Verniest
Oedelemsesteenweg 38
0472 79 83 01
gezinsbondsintjoris@hotmail.be

Paul Bruggeman
Galgeveld 39
050 79 13 78
paulbruggeman@telenet.be

Paul Bruggeman
Galgeveld 39
050 79 13 78
paulbruggeman@telenet.be

Jana Devisscher
Kranten & cadeaushop
gezinsbondsintjoris@hotmail.be Harlekijn
Hoornstraat 1, Beernem
050 59 87 15
harlekijnbeernem@telenet.be

Christine Deman
Vijverstraat 11
050 78 16 58
christine.deman2@gmail.com

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

Inge Rappe
Lodewijck De Raetstraat 18
0478 71 16 80
inge.rappe@telenet.be

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

SINT-KRUIS
8310

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

SINTMICHIELS
8200

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

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

Daniella Daniels
De Meersen 2
kod.sintmichiels@telenet.be

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

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

SNELLEGEM
8490

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

Wilfried Aernoudt
Honoré Vandecasteele
Westmoere 57
Woudweg naar Zedelgem 14
0497 94 13 61
050 81 37 45
gezinsbondwilfried@gmail.com honore.vandecasteele1@
telenet.be

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

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

Honoré Vandecasteele
Woudweg naar Zedelgem 14
0473 68 40 90
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

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
kortingskaartengezinsbond@
gmail.com

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

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

Martin Vlaeminck
Beekstraat 45
0486 71 31 53
gezinsbondwaardamme@
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
Sofie verhelst
Zuidstraat 4
Zuidstraat 4
050 27 92 53
050 27 92 53
gezinsbondwaardamme@ gezinsbondwaardamme@
gmail.com
gmail.com

ZEDELGEM
8210

Karien Desloovere
Fazantenlaan 40
050 20 84 60

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

Ronny Meulemeester
Sint-Laurentiusstraat 59 bus
0203
050 20 87 77

BEZOEK OOK MIJN.GEZINSBOND EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

Hilde Declerck
Berkenhagestraat 66
050 24 03 97

GOSA

GROOTOUDERS EN SENIORENACTIE

Daguitstap “Van de bron van de Leie naar Thérouanne en Aire-sur-la-Lys”
donderdag 7 oktober - 8u
Vertrek aan de parkeerplaats van Steenbrugge. Bezoek aan Cassel met koffiestop op de markt. Achtereenvolgens bezoek
aan Morbecque, Aire-sur-la-Lys, Thérouanne, Zoteux waar we onze lunch nemen. Na de middag naar Azincourt, Lysbourg
met wandeling naar Leiebron, vrije koffiestop in Le Val de Lys. Verder naar Therouanne met bezoek aan “Maison de
l’archéologie”. Via Saint-Omer en Steenvoorde naar Ieper voor een verzorgde broodplank. Dit alles onder leiding van de
gids Philippe Despriet. Volledig programma op de website. Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op gosagewestbrugge@scarlet.be of telefoon 050 35 75 75 en door storten van €58 op BE 22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest Brugge
voor 10 september. Inbegrepen in de prijs: koffie met croissant, 4-gangen menu met koffie, broodmaaltijd, ingang voor
de verschillende sites, fooi chauffeur.
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STARTACTIVITEIT GEWEST

FEESTEDITIE 100 JAAR
GEZINSBOND
ZONDAG 26 SEPTEMBER - 13U30 TOT 17U

STARTACTIVITEIT GEWEST

Oktober 2021 wordt een heuse feestmaand want de gezinsbond nationaal bestaat 100 jaar.
Als Gewest geven wij het startschot met een wandelactiviteit in Provinciaal domein Bulskampveld te Beernem waar je al
wandelend meer te weten komt over onze organisatie. De kinderen krijgen een leuke opdracht tijdens het wandelen. Vooraf
inschrijven via mail jdedaniloff@hotmail.com met vermelding naam en aantal volwassenen en kinderen.

De theatercaravan van de Gezinsbond komt ook langs:
In ons mobiel postkantoor ligt heel wat flessenpost geduldig klaar voor aflevering. Sommige flessen met brieven wachten intussen al meer dan 20 jaar op hun bestemmeling. Misschien ligt er wel post voor jou? Onze
flessenpostbode bezorgt jou trage post uit het verleden. Tegelijk kan ook jij een boodschap versturen: naar (klein)
kinderen, naar geliefden, naar verre naasten of naar naaste verren. Kom langs en stuur een boodschap de wereld in!

Heel wat activiteiten worden georganiseerd in de diverse afdelingen om de feestmaand extra in de bloemetjes te zetten. Alle
activiteiten staan vermeld met ‘Feesteditie 100 jaar Gezinsbond.

BEZOEK OOK MIJN.GEZINSBOND EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
ASSEBROEK
ONTSPANNINGSYOGA
donderdag 2 september tot donderdag 16 december - 20u
Op donderdag 2 september starten we een nieuwe reeks
yogalessen voor onze groep gevorderden. Als lid van de
Gezinsbond betaal je per les €5, als niet-lid €7. Locatie: P.C.
Sparrenhof. Voor alle inlichtingen en inschrijvingen kan je
terecht bij Karin Verhaeghe 050 37 46 17 of martin.billiet@
telenet.be. Dit kan slechts doorgaan als de coronamaatregelen het toelaten.

WORKSHOP HOLISTISCHE BABYMASSAGE

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

dinsdag 7 september - 13u30
Stap de wereld binnen van ontspannende geuren, voel en
leer hoe je jezelf en jouw baby’tje tot rust kan brengen.
Tijdens deze workshop neemt relaxatietherapeut Lisa
De Clerck jullie mee in de magie van de holistische babymassage. Kleinschaligheid (max.4 personen), warmte en
gezelligheid staan hier bovenaan! Je leert de basis van de
holistische babymassage kennen en hoe je die in het dagelijkse leven kan toepassen. We overlopen alle voordelen
van deze manier van relaxatie, leren de weldaad kennen
van aromatherapie bij baby’s (en ouders!) en ronden af
met wat extra tips bij krampjes en ongemakken. Een workshop waarmee je écht aan de slag kan! Flesje massageolie
en bundel inbegrepen. Happy baby, happy mommy! Prijs
workshop €15. Locatie: Wholistic, Astridlaan 18, Assebroek.
Deze workshop is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van de Gezinsbond. Mail naar lisa.declerck@hotmail.
com. Inschrijven voor 1 augustus en het is definitief na
betaling.

TAI CHI CHUAN
donderdag 9 september tot donderdag 16 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
9 september vanaf 19u. Belangstelling? Info bij Georges
Verlinde 050 35 75 75 of georges.verlinde@scarlet.be.

ELFJES EN KABOUTER VERHALEN
EN CREA KIDS WORKSHOP
zaterdag 18 september - 14u
Tijdens deze dag neemt Lisa van Wholistic relaxatie jullie
kleine kabouters mee in de wereld vol magie en fantasie.
We starten de dag met een prachtig verhaal om vervolgens rond dit thema verder te knutselen en te spelen, we
verkennen ook de edelstenen en geuren waar de elfen en
kabouters zo verzot op zijn! Een kids workshop waar uw
(gevoelig) kindje zich ontspannen kan uitleven! Prijs kind
€15 (crea en versnapering). Deze workshop is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van de Gezinsbond.
Inschrijven via lisa.declerck@hotmail.com. Inschrijven
voor 1 augustus en is definitief na betaling. Indien Covid-19
roet in het eten strooit regelen we uiteraard terugbetaling.

BRUGGE VOOR GEZINNEN
zondag 26 september - 14u30
Afspraak aan Gentpoort kant Brugge aan hoek Boninvest
waar we starten. Een wandeling maken doorheen een
stukje Brugge is een ideale manier om nieuwe plekjes te
ontdekken en ook de vele verhalen die er achter schuilen.
Deze keer neemt onze gids Giel Carette ons mee doorheen
het Magdalenakwartier. Kostprijs gezin €5, ter plaatse te
betalen. Inschrijven voor 10 september bij Marjan Wensch:
marjan.wensch@gmail.com.

RELAXATIE FOR DUMMY’S
donderdag 30 september - 19u tot 21u
Heb je het moeilijk om de drukte van de dag van je af te
schudden? Mis je de tools om te ontspannen? Ervaar je dat
je zelfs tijdens je vrije tijd amper nog tot rust kan komen en
opladen? Ben je op zoek naar natuurlijke hulpmiddeltjes
maar is dat zweverige gedoe er net wat teveel aan? Dan is
deze workshop iets voor jou! Een moment waar je ondergedompeld zal worden in rust... op een toffe manier gaan we
aan de slag met geuren, kleuren, muziek en smaak. Je leest
het, alle zintuigen komen aan bod in een workshop waar
je eigenlijk niks hoeft te doen behalve genieten. Jij hoeft
enkel jouw comfy outfit aan te trekken en op te dagen (o
ja, en trommel jouw vriendinnen maar op)! Afspraak in
Wholistic, Astridlaan 18, Assebroek. Prijs €15 (workshop en
versnapering). Deze workshop is toegankelijk voor zowel
leden als niet-leden van de Gezinsbond. Inschrijven via lisa.
declerck@hotmail.com voor 1 augustus en is definitief na
betaling.

SCHAKEN VOOR KINDEREN
VAN 10 TOT 12 JAAR
zaterdag 2 oktober tot zaterdag 4 december - 10u
Op zaterdagen 2, 9, 16 en 23 oktober, 13, 20 en 27 november en 4 december van 10u tot 11u in de bovenzaal van
OC Rustenhove 151 Assebroek. Schaken helpt je om je
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verstand goed te ontwikkelen. Dit kan je later bij je studie
en je werk nog goed van pas komen. Het verslaan van een
tegenstander geeft voldoening. Je hebt maar drie dingen
nodig: vertrouwen, concentratie en het talent om te leren.
Deze reeks is bedoeld voor beginners. Info Giel Carrette:
gielcarette@hotmail.com Prijs: €40 voor de acht lessen
van 1u. Betalen via BE51 7380 0607 6262 van Gezinsbond
Assebroek met vermelding “reeks schaken” en naam na
email naar gielcarette@hotmail.com .

FEESTEDITIE 100 JAAR GEZINSBOND:
GEZOND ONTBIJT

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

zondag 10 oktober - 8u30
Alleen gezonde producten worden aangeboden. Een stevig
ontbijt sterkt je immers voor de rest van de dag en wapent
je tegen de stress. Verschillende generaties - opa’s, oma’s,
kinderen, tantes en nonkels, kleinkinderen - kunnen
samen genieten van een ontspannend familiemoment.
Aanschuiven aan een mooi verzorgd ontbijtbuffet met
keuze uit een uitgebreid gamma aan knapperige broodjes
en lekker beleg of cornflakes, vers fruit, fruitsap, verse kaas
enzovoort. De vroege vogels kunnen ontbijten om 8u30 en
de uitslapers kunnen aanschuiven tot 10u15 in de refter
van het Sint-Andreaslyceum (SASK), Sint-Kruis. En dit alles
aan een zacht prijsje volwassene (+12 jaar) €6, kind (3-12
jaar) €3 en gratis voor kinderen tot 3 jaar. Niet-leden €9 en
€4. Enkel vooraf inschrijven tot ten laatste 5 oktober bij
Eddy De Wispelaere, edwlop@skynet.be, 050 82 54 43 en
het bedrag overmaken op rek. BE68 0012 4825 7634. Een
organisatie in samenwerking met de afdeling Sint Kruis en
ondersteuning van de vrijwilligers van de afdeling Loppem.

FEESTEDITIE 100 JAAR GEZINSBOND:
TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 30 oktober - 14u tot 17u
Verkoop van kinderkledij, speelgoed, babyuitzet, kinderfietsen, kinderboeken, zwangerschapskledij… in het
ontmoetingscentrum Sparrenhof Dries 4 Assebroek. Gratis toegang voor kopers. Feesteditie 100 jaar Gezinsbond,
feestdrankje voor iedere bezoeker. Gezinsbondsleden die
een verkoopstand willen kunnen zich hiervoor inschrijven
na 1 september 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 september op de rekening,
anders vervalt uw inschrijving.

NIEUWE AFDELINGSWEBSITE

Houd onze website in het oog: alle activiteiten worden
daar aangekondigd! Bezoek onze website via assebroek.
gezinsbond.be.

GEBOORTE

reeds lid van de Gezinsbond, een kleine attentie ophalen bij de verantwoordelijke ledenadministratie: Gentil
Desmet, Jagerspad 13, Assebroek, 050 35 92 69.

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
FEESTEDITIE 100 JAAR GEZINSBOND:
HERFST - TWEEDEHANDSBEURS
KINDERARTIKELEN
zondag 17 oktober - 10u tot 12u
Ben je als (toekomstige) ouder of grootouder op zoek
naar leuke betaalbare baby- of kinderkledij, babyuitzet?
Of eerder op zoek naar speelgoed en andere toffe spulletjes? Kom dan zeker eens langs in het O.C. De Kleine Beer,
C. Marichalstraat 5, Beernem. De toegang is gratis. Er is
ook een ruime gratis parking. Elke verkoper is persoonlijk
verantwoordelijk voor zijn/haar verkoop en kan dus vrij
onderhandelen met kandidaat-kopers. De inschrijvingen
zijn reeds afgesloten, alle verkopersstanden zijn volzet.
Voor info: marie.ann.de.bie@telenet.be. Dit alles evenwel
onder voorbehoud dat de Covid-19 maatregelen het toelaten om een dergelijk indoor-evenement te organiseren,
die in alle veiligheid kan plaatsvinden.

BRUGGE
KIDS PLAY MIDDAG SAMEN MET DE OUDERS
woensdag 14 juli tot woensdag 25 augustus - 14u tot 16u
Crea/spel met kinderen en ouders samen. Op woensdagmiddag 14, 28 juli, 11,25 augustus. Voor kinderen van 0 tot
12 jaar samen met hun ouders/en of grootouders. Locatie:
LDC De Balsemboom, Ganzenstraat 33, Brugge info en
inschrijven via inge.rappe@telenet.be.

OPSTART KIDSCLUB ‘T MEULENTJE
woensdag 15 september - 14u tot 16u
Voor kindjes van 4 jaar tot 10 jaar. Allerlei activiteiten ...
Locatie: ’t Meulentje, Tempelhof, St-Pieters Brugge Kostprijs kind leden €2,50, niet leden €3,50. Inschrijven en info
via inge.rappe@telenet.be betalen via het volgend rekeningnr.: BE02 9730 8969 6540 met vermelding van naam
en eventueel lidnummer.

Ter gelegenheid van een geboorte kunnen jonge ouders,
BEZOEK OOK MIJN.GEZINSBOND EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

FEESTEDITIE 100 JAAR GEZINSBOND:
KOKEN VOOR MANNEN
vrijdag 1 oktober tot vrijdag 29 oktober - 19u tot 22u
We starten onze feestmaand met koken voor mannen. Voor
jong en oud ! Alle mannen zijn welkom . Wanneer? Op de
volgende vrijdagavonden 1, 8, 15, 22, 29 oktober. Waar?
De Balsemboom, Ganzenstraat 33, Brugge. Prijs € 60 per
reeks, niet leden € 75. Info en inschrijven via info.gezinsbondbrugge@telenet.be, uiterlijk tegen 20 september.
Inschrijving is pas definitief na betaling op het volgend
rekeningnr. BE02 9730 8969 6540 met vermelding van
naam en eventueel lidnummer.

KOMENDE ACTIVITEITEN EN NIEUWTJES!
Blijf op de hoogte van onze komende activiteiten en
nieuwtjes via de volgende pagina’s: brugge.gezinsbond.
be, gezinsbondgewestbrugge.be en facebook.com/
gezinsbondbrugge8000.

BONNENBOEKEN 2022
VOOR DE LEDEN VAN BRUGGE !
Vanaf volgend jaar de “Bonnenboek” afhalen. Waar en
wanneer kan u zien in de “De Bondsklapper” van oktober/
november/december 2021.

FEESTEDITIE 100 JAAR GEZINSBOND:
BABYBABBELS “WE GAAN LEKKER
UIT DE BOL”

DAMME

woensdag 20 oktober
Joepie de gezinsbond bestaat 100 jaar . En dit laten we in
onze maandelijkse babybabbels niet zomaar voorbijgaan!
Daarom maken we van het buurtcentrum een mooie binnenspeeltuin. Met heel veel crea, spelletjes, koken, muziek
enz. Alle kindjes zijn welkom van 0 tot 12 jaar samen met
hun ouders en/of grootouders. Locatie: Buurtcentrum De
Dijk, Blankenbergsesteenweg 221, Brugge.

woensdag 1 september tot woensdag 29 juni - 20u
Wekelijks recreatief badminton en omni-sport op dinsdagavond. Dit gaat door in sportpark Meuleweg te Moerkerke.
Doorlopend vanaf september 2021 tot eind juni 2022.
Inschrijven bij Verhelst André, 0494 21 62 12 of andreverhelst858@gmail.com of bij Johan Bisschop, bisschop.
johan@gmail.com.

FEESTEDITIE 100 JAAR GEZINSBOND:
TWEEDEHANDSBEURS
zondag 24 oktober - 9u tot 12u
Tweedehandsbeurs met verkoop van babystuff, kinderkledij, zwangerschapskledij en speelgoed... Locatie:
Sint-Leo Hemelsdaele, Potterierei 12, Brugge. Ingang en
parking via de Elisabeth Zorghestraat (zijstraat Carmerstraat). Inschrijven via mail veerleadriansens@hotmail.
com voor 14 oktober m.v.v. naam, adres lidnummer, tel.
nummer en aantal tafels. Opgelet: maximum 2 tafels p/p.
Prijs per tafel leden €10 en niet-leden €12. Inschrijving is
pas definitief na overschrijving op rek. BE11 9730 8969
7348 ten laatste tegen 14 oktober. Info via facebook.com/
gezinsbondbrugge8000.

FEESTEDITIE 100 JAAR GEZINSBOND:
FEESTELIJKE BIERDEGUSTATIE
zondag 24 oktober - 11u tot 16u
We heten jullie van harte welkom op onze eerste maar
vooral feestelijk Bierdegustatie met lekkere hapjes. We
verwennen jullie met verschillende soorten bieren. Waar?
De Balsemboom, Ganzenstraat 33, Brugge. Prijs leden €25,
niet leden: €30. Info en inschrijven via info@gezinsbondbrugge.be. Inschrijving is pas definitief na betaling op het
volgend rekeningnr. BE02 9730 8969 6540, met vermelding
van naam en eventueel lidnummer.

BADMINTON EN OMNISPORT

HOE ONS IMMUUNSYSTEEM VERSTERKEN
woensdag 15 september - 20u tot 22u30
Voordracht door Dr. Ir. Eric De Maerteleire in de Cultuurfabriek, Stationsstraat 22 te Sijsele. Wat is de functie van het
immuunsysteem? Wat is het verschil tussen het specifiek
en niet-specifiek immuunsysteem? Hoe kunnen we het
immuunsysteem versterken? Welke vier factoren hebben
de sterkste invloed op ons immuunsysteem? Wat is de
invloed van de voeding? Wat is de rol van ons darmstelsel
in het behoud van een goed immuunsysteem? Bestaat er
een verband tussen ontstekingen en ons immuunsysteem?
Rol en toegevoegde waarde van supplementen? In het
licht van de COVID-19 pandemie: hoe ons wapenen tegen
(toekomstige) virusaanvallen? Welke factoren moeten we
bewaken en hoe doen we dat? Andere factoren, die ons
immuunsysteem verzwakken dan wel versterken? Gelegenheid tot vraagstelling na de voordracht. Inschrijving
verplicht bij Magda Keirse 050 35 96 66 - magda.keirse@
hotmail.com. Overschrijven op BE22 7381 1006 8447 van
Gezinsbond Sijsele met vermelding van je lidnummer. Prijs
leden €3, niet-leden €6.

TWEEDEHANDSBEURS
zondag 3 oktober - 8u30 tot 12u
Als de omstandigheden gunstig zijn gaat onze tafelverkoop
in de “Cultuurfabriek”, Stationsstraat 22, Sijsele. Mensen
die baby-uitzet / kinderkledij / speelgoed of fietsjes willen
verkopen schrijven in door te telefoneren naar: Francine
Bruynseraede vanaf maandag 13 september op het nummer 0485 15 38 25. De deelnameprijs leden €10, niet-leden
€15 wordt overgeschreven op rek. BE71 7755 1696 6369
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van Van Moeffaert-Bruynseraede met vermelding van THB,
naam en lidnummer. Let wel: het verschuldigde bedrag
staat uiterlijk op 28 september op de rekening zo niet vervalt de inschrijving.

FEESTEDITIE 100 JAAR GEZINSBOND:
FEESTELIJKE GEZINSBONDSZONDAG
zondag 24 oktober - 9u30 tot 18u
Voor alle leden van Sijsele en Damme-Moerkerke. We zetten in het bijzonder de fusie van beide afdelingen in de
kijker. Het wordt een wederzijdse kennismaking tussen
onze leden en vrijwilligers om de toekomstige samenwerking, binnen de eengemaakte afdeling Damme, te
bestendigen. We vieren dat graag in aanwezigheid van
alle oud-bestuursleden van de beide afdelingen. We
maken er samen een feest van. Het zal mogelijk zijn in te
schrijven per dagdeel. Voormiddag: Feestelijk samenzijn
met aperitief en brunch. Middag: gezelschapsspellen voor
alle leeftijden (met tal van nieuwe spellen en uitleggers)
en een interactief optreden van Woesh (circusworkshop).
Gratis voor onze leden.

VOOR GROOTOUDERS

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Schrijf je gratis in op het grootoudermagazine. ‘Grootouders’ richt zich naar grootouders van alle leeftijden. In het
magazine ligt de nadruk op de relatie van grootouders met
hun kleinkinderen. Het gratis driemaandelijks magazine
laat deskundigen aan het woord en vooral de grootouders
als ervaringsdeskundigen. Ben jij grootouder en wil je dit
magazine gratis ontvangen? Schrijf je in via www.goedgezind.be/grootouders. Ken je iemand die grootouder is maar
geen lid? Zij kunnen een proefnummer bestellen.

GEBOORTES
Heb je weet van een geboorte in de familie of in de buurt?
Laat het ons gerust weten. Met een geboortegeschenkje
laten we jonge ouders weten dat we aan hen denken.
Elke gezinsuitbreiding is een bijzonder moment. En dus
heeft de Gezinsbond aandacht voor elk gezin. Wij geven
een geboortegeschenk aan leden en niet-leden, bij zowel
geboorte als adoptie, aan zowel het eerste, tweede, derde
kindje enzovoort. Een seintje aan onze ledenverantwoordelijke Regine Lameire: reginelameire@telenet.be en het
geschenkje wordt bezorgd aan het gelukkige gezin.

LOPPEM

ONTDEK UW DEELGEMEENTE LOPPEM 100 JAAR GEZINSBOND LOPPEM
donderdag 1 juli tot dinsdag 31 augustus
De afdeling organiseerde van in 2020 de fotozoektocht ‘Ik
zomer West-Vlaams’ met de medewerking van het Kasteel van Loppem, Heemkundige Kring Pastoor Ronse en
De Helpende Hand vzw. We mochten heel wat positieve
reacties ontvangen. De eigenlijke zoektocht werd afge-

sloten op 31 oktober 2020 wat de prijzenpot betreft. Wie
de deelgemeente Loppem wenst te ontdekken, kan nog
steeds de nodige deelnemingsbrochures bekomen om in
de komende wintermaanden de zoektocht te ondernemen.
De fotozoektocht is een zoektocht voor iedereen, jong en
oud. Wandelen of fietsen! Het wordt meteen een sportieve
activiteit zonder veel inspanningen. Men hoeft geen extra
kennis of ervaring te hebben van zoektochten. Alles staat
eenvoudig beschreven in het deelnemingsboekje. Alle
antwoorden zijn ter plaatse te vinden en zijn op één na
allemaal cijfers. De tocht is 17 km en kan na ongeveer 9
km onderbroken worden om op een ander moment de
zoektocht verder te zetten. Het antwoordformulier moet
niet ingeleverd worden daar er geen prijzen zijn voorzien.
Info: Eddy De Wispelaere, edwlop@skynet.be.

KINDERDANS
(1STE TOT EN MET 3DE LEERJAAR)
vrijdag 10 september tot vrijdag 17 juni - 18u tot 19u
Kinderdansen voor eerste tot en met derde leerjaar. Prijs
leden reeks 1 (sept-dec) €40 - reeks 2 (jan-jun) €55 - jaar
(sept-jun) €85. Vanaf 2 kinderen: 2e kind €35 / €50 / €75,
niet-leden: €60 / €75 / €125. Locatie: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. Info Mabel Ceenaeme, mabel.
ceenaeme@telenet.be.

JONGERENDANSEN
(VANAF 4DE LEERJAAR)
vrijdag 10 september tot vrijdag 17 juni - 19u tot 20u
Jongerendansen vanaf vierde leerjaar. Prijs leden reeks 1
(sept-dec) €40 - reeks 2 (jan-jun) €55 - jaar (sept-jun) €85.
Vanaf 2 kinderen: 2e kind €35 / €50 / €75, niet-leden: €60
/ €75 / €125. Locatie: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. Info Mabel Ceenaeme, mabel.ceenaeme@
telenet.be.

KLEUTERTURNEN
PEUTER (VANAF 2,5 JAAR) EN 1STE KLEUTER
vrijdag 10 september tot vrijdag 17 juni - 19u tot 20u
Kleuterturnen (peuters en eerste kleuter) Prijs leden reeks
1 (sept-dec) €40 - reeks 2 (jan-jun) €55 - jaar (sept-jun) €85.
Vanaf 2 kinderen: 2e kind €35 / €50 / €75, niet-leden: €60
/ €75 / €125. Locatie: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. Info Mabel Ceenaeme, mabel.ceenaeme@
telenet.be.

KLEUTERTURNEN 2DE KLEUTERKLAS EN 3DE KLEUTERKLAS
zaterdag 11 september tot zaterdag 18 juni - 11u tot 12u
Kleuterturnen (2de kleuterklas en 3de kleuterklas) Prijs
leden reeks 1 (sept-dec) €40 - reeks 2 (jan-jun) €55 - jaar
(sept-jun) €85. Vanaf 2 kinderen: 2e kind €35 / €50 / €75,
niet-leden: €60 / €75 / €125 . Locatie: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. Info Mabel Ceenaeme, mabel.
ceenaeme@telenet.be.
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RUST IN JE HUIS, RUIMTE IN JE HOOFD
vrijdag 15 oktober - 20u tot 22u
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? 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, met Nele Colle, opruimcoach.
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 1 oktober bij
leen.roose@telenet.be of lies.dewispelaere@telenet.be.
Deelnameprijs: leden , niet-leden €10. Locatie: Parochiaal
Centrum, Ieperweg, Loppem.

FEESTEDITIE 100 JAAR GEZINSBOND:
TWEEDEHANDSBEURS - TAFELVERKOOP
zaterdag 23 oktober
100 jaar Gezinsbond Afdeling Loppem. 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 krijgt €5
terug op de ‘Lidkaart waarmee je spaart’. Locatie: sporthal
Strooien Hane in Loppem. Gratis toegang voor iedereen!
Gelegenheid voor een drankje en een hapje. Inschrijven
voor deelname tot en met 10 oktober: edwlop@skynet.
be. Volg op de afdelingswebsite loppem.gezinsbond.be
en facebook.com/gezinsbondloppem over verdere informatie over het al dan niet organiseren volgens de laatste
beslissingen in verband met de coronamaatregelen.

FEESTEDITIE 100 JAAR GEZINSBOND:
GEZOND ONTBIJT
zondag 24 oktober - 8u30 tot 11u
Alleen gezonde producten worden aangeboden. Een stevig
ontbijt sterkt je immers voor de rest van de dag en wapent
je tegen de stress. Verschillende generaties - opa’s, oma’s,
kinderen, tantes en nonkels, kleinkinderen - kunnen samen
genieten van een ontspannend familiemoment. Aanschuiven aan een mooi verzorgd ontbijtbuffet met keuze uit een
uitgebreid gamma aan knapperige broodjes en lekker
beleg of cornflakes, vers fruit, fruitsap, verse kaas enzovoort. De activiteit gaat door in de sporthal De Strooien
Hane. De vroege vogels kunnen ontbijten om 8u30 en de
uitslapers kunnen aanschuiven tot 10u15. En dit alles aan
een zacht prijsje per volwassene (+12 jaar) €6, kind (3-12
jaar) €3 en gratis voor kinderen tot 3 jaar. Niet-leden €9 en
€4. Enkel vooraf inschrijven tot ten laatste 5 oktober: Eddy
De Wispelaere, Buskinslaan 2, Loppem, edwlop@skynet.
be, 050 82 54 43.

MOERKERKE - DAMME
Vanaf 1 juli 2021 werken alle huidige afdelingen van de
stad Damme onder één afdeling: Gezinsbond Damme.
De huidige afdelingen Gezinsbond Moerkerke-Damme
en Gezinsbond Sijsele gaan hun werking verder uitbouwen onder 1 gezamenlijke afdeling Gezinsbond Damme.
Bestuursleden uit beide afdelingen zullen de werking verder gestalte geven. Het doel bestaat er in om, naast het
aanbod van alle diensten van de Gezinsbond, ook samen
leuke en interessante activiteiten te organiseren. Om dit
doel te kunnen waarmaken zijn nieuwe vrijwilligers steeds
welkom. We kijken nu al uit naar onze eerste activiteiten!
Alle activiteiten zijn te vinden onder Damme.

OEDELEM - OOSTVELD
FITNESS DANCE 18+ GROEP 1 BIJNA VOLZET
dinsdag 21 september tot dinsdag 14 december 19u30
tot 20u30. Zin om te dansen? Mix van diverse stijlen voor
een stevige workout. Leuke beats. Even alles los! Uurtje
in de week voor jezelf! Start 12-lessenreeks op 21, 28 september 5, 12, 19, 26 oktober 9, 16, 23, 30 november 7, 14
december. Inclusief verzekering bij de Gezinssportfederatie met mogelijkheid voor teruggave bij de mutualiteit
(min. €15/ persoon). Min. 12 - max. 20 deelnemers. Locatie:
Sporthal, Sportstraat 1, Oedelem. Leden €48, niet-leden
€72. Inschrijven: mail je naam, adres, gsm-nummer, mutualiteit en lidnummer naar: gezinsbond.oedelem.oostveld@
gmail.com Info: bij lesgeefster Lindsay Vanhaelemeersch
0474 80 27 83.

FITNESS DANCE 18+ GROEP 2
dinsdag 21 september tot dinsdag 14 december - 20u30
tot 21u30. Zin om te dansen? Mix van diverse stijlen voor
een stevige workout. Leuke beats. Even alles los! Uurtje
in de week voor jezelf! Start 12-lessenreeks op 21, 28 september 5, 12, 19, 26 oktober 9, 16, 23, 30 november 7, 14
december. Inclusief verzekering bij de Gezinssportfederatie met mogelijkheid voor teruggave bij de mutualiteit
(min. €15/ persoon). Min. 12 - max 20 deelnemers. Locatie:
Sporthal, Sportstraat 1, Oedelem. Leden:€48, niet-leden
€72. Inschrijven: mail je naam, adres, gsm-nummer, mutualiteit en lidnummer naar: gezinsbond.oedelem.oostveld@
gmail.com Info: bij lesgeefster Lindsay Vanhaelemeersch,
0474 80 27 83.

BEWEGING, DANS EN SPEL
VOOR 2DE EN 3DE KLEUTER VOLZET
zaterdag 2 oktober tot zaterdag 11 december - 9u tot 9u45
10-lessenreeks voor 2de & 3de Kleuter met Lindsay Vanhaelemeersch. Een mix van beweging, dans en spel ingekleed
in leuke thema’s. Locatie: Danszaal Sporthal, Sportstraat 1,
Oedelem. Lessen: 2, 9, 16, 23, 30 oktober 13, 20, 27 november 4, 11 december. Prijs leden €40, niet-leden €50 inclusief
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verzekering Gezinssportfederatie. Teruggave mutualiteit
vanaf €15. Inschrijven of info? Stuur een mail naar: gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com met naam, adres,
geboortedatum van je zoon/dochter, GSM nr. ouders (eventueel lidnummer), aangesloten mutualiteit.

DANSLESJES
VOOR 1STE EN 2DE LEERJAAR
zaterdag 2 oktober tot zaterdag 11 december - 10u tot 11u
10-lessenreeks voor 1ste en 2de leerjaar vanaf 10u tot
11u met lesgeefster Lindsay Vanhaelemeersch. Lessen: 2,
9, 16, 23, 30 oktober 13, 20, 27 november 4, 11 december.
Locatie: Danszaal Sporthal, Sportstraat 1, Oedelem. Prijs
leden €40, niet-leden €50 inclusief verzekering Gezinssportfederatie. Mogelijkheid tot teruggave van mutualiteit
vanaf €15. Inschrijven of info? Stuur een mail naar: gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com met naam, adres,
geboortedatum van je zoon/dochter, gsm nummer ouders
(eventueel lidnummer) en aangesloten mutualiteit. Aantal
deelnemers is beperkt.

DANSLESJES OP ZATERDAG
VOOR 3DE TOT 6DE LEERJAAR

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

zaterdag 2 oktober tot zaterdag 11 december - 11u tot 12u
10-lessenreeks voor 3de tot 6de leerjaar lesgeefster Lindsay
Vanhaelemeersch. Lessen: 2, 9, 16, 23, 30 oktober 13, 20,
27 november 4, 11 december. Locatie: Danszaal Sporthal,
Sportstraat 1, Oedelem. Prijs leden €40, niet-leden €50
inclusief verzekering Gezinssportfederatie. Mogelijkheid
tot teruggave van mutualiteit vanaf €15. Inschrijven of info?
Stuur een mail naar: gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.
com met naam, adres, geboortedatum van je zoon/dochter,
gsm nummer ouders (eventueel lidnummer) en aangesloten mutualiteit. Aantal deelnemers beperkt.

FEESTEDITIE 100 JAAR GEZINSBOND:
GEZOND ONTBIJT VOOR IEDEREEN
MET KINDERANIMATIE

zondag 17 oktober - 8u30 tot 11u30
Graag nodigen wij U uit op ons gezond gezinsontbijt met
kinderanimatie. Laat je verrassen en kom met ons meevieren. Een mooi verzorgd ontbijtbuffet met keuze uit een
uitgebreid gamma aan knapperige broodjes en lekker
beleg of cornflakes, vers fruit, fruitsap, verse kaas enzovoort. Tijdens het ontbijt vermaak voor jong en oud met
ballonnenplooier/tafelgoochelaar Animo Mario. Locatie:
Parochiezaal, J. Creytensstraat, Oedelem. Inschrijven:
mail naar gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com.
Prijs leden €6, kinderen van 2 - 12 j: €4. Prijs niet-leden
€10, kinderen van 2-12 jaar: €5. Max 150 personen kunnen
deelnemen.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN
ACTIVITEITEN EN NIEUWTJES
Bent u geïnteresseerd in onze activiteiten en weetjes?
Schrijf je in voor onze maandelijkse e-nieuwsbrief! Activiteiten en nieuwtjes van onze afdeling kan je ook steeds
terugvinden op onze website van Gezinsbond Oedelem-Oostveld: oedelem.gezinsbond.be en eveneens op
facebook.com/gezinsbondOedelem-Oostveld. Nieuw
mailadres? Verhuis? Laat het ons meteen weten! Stuur ons
een mail gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com en we
passen uw gegevens meteen aan.

KINDEROPPASSERS GEZOCHT
Onze afdeling is nog op zoek naar enkele gemotiveerde jongeren vanaf 15 jaar die graag met kinderen omgaan en een
centje willen bijverdienen in een kader waarin ze verzekerd
zijn. De oppasser kiest zijn agenda met de data waarop hij
/zij vrij is. De contacten rond een oppasbeurt gaan digitaal.
Ondersteuning van onze kinderoppas-coördinators Wesley
Portugaels en Vicky Verhulst, 0475 29 12 68. Veel info vind
je al terug op onderstaande website: oedelem.gezinsbond.
be/kinderoppasdienst. Heb je interesse, stuur een email
naar kod@gezinsbondoedelemoostveld.be.

BEN JE NET OUDER GEWORDEN?
PROFICIAT!
Wist je dat je recht hebt op een gratis geboortegeschenkje?
Gezinnen met een eerste kindje, die voordien nooit lid
geweest zijn van de Gezinsbond, hebben recht op een
gratis kennismakingspakket met lidkaart. Bovendien
ontvangen alle gezinnen met baby’s en peuters het gratis
tijdschrift ‘Brieven aan jonge ouders’. Wat moet je hiervoor
doen? Tot hiertoe ontving je dat allemaal automatisch,
omdat de Gezinsbond van de gemeente maandelijks de
lijsten met de geboorten ontving. Door de nieuwe wetgeving op de privacy mag de gemeente ons deze gegevens
niet meer doorgeven. Vanaf nu is het dus van belang om
zelf een geboorte in uw gezin te melden. Was er recent
een geboorte in uw gezin, stuur dan een e-mail naar:
gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com met vermelding: naam ouders, naam, voornaam, geboortedatum
van het kindje, adres, en eventueel uw lidnummer van de
gezinsbond. Wij doen dan de rest: je krijgt het geschenkje
thuisbezorgd, en wij informeren de nationale ledendienst.
Geef deze informatie ook door aan gezinnen, familie, kennissen, die geen lid zijn van de Gezinsbond.

VERKOOPPUNT: NMBS PASSEN, LIJNKAART
DE LIJN, BIOSCOOPTICKETS KINEPOLIS
Bioschoopcheques, NMBS-passen: Youth Multi (Go Pass),
Standard Multi (Rail Pass) en 10-beurtenkaart van de Lijn
kan je aankopen bij onze verantwoordelijke Christine Tallir,
Zandgrachtstraat 32, Oedelem. Graag eerst telefonisch een
afspraak maken: 050 78 09 32 of 0486 06 24 73. De korting
wordt op je lidkaart gezet dus vergeet zeker je lidkaart niet!
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OOSTKAMP
LIJSTENVERKOOP VOOR
TWEEDEHANDSBEURS VAN 17 OKTOBER
MET KAPSTOKVERKOOP
zaterdag 11 september - 9u tot 10u30
De verkoop van de lijsten voor de tweedehandsbeurs van
zondag 17 oktober, gaat door in de Wieke, Brugsestraat 7,
Oostkamp. Enkel leden van de Gezinsbond kunnen lijsten
aankopen. Kandidaat verkopers kunnen met hun lidkaart
van de Gezinsbond 2 lijsten aankopen (1 lijst kan 60 artikels bevatten) en met twee lidkaarten kunnen maximum
3 lijsten aangekocht worden. Kostprijs voor een lijst is
€2.50. 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. U hoeft dus niet zelf aanwezig
te zijn bij de verkoop.

FEESTEDITIE 100 JAAR GEZINSBOND:
TWEEDEHANDSBEURS
zondag 17 oktober - 9u tot 12u30
Gaat door in de Koning Boudewijnschool, Marechalstraat
48, Oostkamp. Alle kindergerief zoals kledij, schoenen, speelgoed, fietsen, autostoelen, fietsstoelen enz.
wordt gesorteerd en te koop aangeboden. Aan deze
tweedehandsbeurs wordt tgv 100 jaar Gezinsbond een
feestelijk tintje gegeven. Iedere bezoeker wordt dan ook
extra verwend met een attentie. Meer info in De Bond, op
de website: oostkamp.gezinsbond.be en op facebook.com/
gezinsbondoostkamp.

Mister Grill/Quick en naast de kerk). Op de beurs kunnen
zwangerschapskledij, baby-uitzet, babykleertjes, kinderkledij, speelgoed, kinderboeken, kinderfietsen… te koop
worden aangeboden. We maken er een feestelijke editie
van met pannenkoeken en kindergrime. Als lid van de
Gezinsbond kan u een stand huren voor €12. Inschrijven
kan vanaf zaterdag 18 september 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.

FEESTELIJK KOKEN
donderdag 25 november - 19u tot 22u
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. De
kookavond gaat door in het Parochiaal Centrum Huyze
Wellecome, Koude Keukenstraat 8, Sint-Andries. Inschrijven kan tot 19 november per mail naar marieroseonraet@
gmail.com, met vermelding van naam, lidnummer en
GSM-nummer. Je kan ook bellen op 050 31 11 99. Prijs
leden € 20, niet-leden € 25. De inschrijving is geldig na
bevestiging en overschrijving op rekeningnummer BE 65
4783 0007 4196.

NIEUWS EN ACTIVITEITEN
VAN ONZE AFDELING
Nieuws en activiteiten van onze afdeling kan je steeds vinden op facebook.com/gezinsbondsintandries .

SIJSELE

KNUFFELTURNEN VOOR BABY’S,
PEUTERS EN KLEUTERS

Vanaf 1 juli 2021 werken alle huidige afdelingen van de
stad Damme onder één afdeling: Gezinsbond Damme.
De huidige afdelingen Gezinsbond Moerkerke-Damme
en Gezinsbond Sijsele gaan hun werking verder uitbouwen onder 1 gezamenlijke afdeling Gezinsbond Damme.
Bestuursleden uit beide afdelingen zullen de werking verder gestalte geven. Het doel bestaat er in om, naast het
aanbod van alle diensten van de Gezinsbond, ook samen
leuke en interessante activiteiten te organiseren. Om dit
doel te kunnen waarmaken zijn nieuwe vrijwilligers steeds
welkom. We kijken nu al uit naar onze eerste activiteiten!
Alle activiteiten zijn te vinden onder Damme.

Hopelijk kunnen we deze activiteiten opnieuw organiseren.
Volg ons verder via gezinsbondgewestbrugge.be/web3/
afdelingen/afdeling-sint-andries#activiteiten of via facebook.com/gezinsbondsintandries 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).

SINT-ANDRIES
FEESTEDITIE 100 JAAR GEZINSBOND:
TWEEDEHANDSBEURS DETAIL
zaterdag 9 oktober - 13u tot 16u
Onze succesvolle tweedehandsbeurs gaat opnieuw door in
het POC van Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat 2 (achter

SINT-JORIS
BELEVINGSWANDELING
zondag 12 september
We gaan op stap met de herder en zijn kudde schapen in
het bos. Dit wordt zeker en vast een avontuurlijke wandeling. Trek dus je goede wandelschoenen aan. Deze
wandeling start aan het bezoekerscentrum van Drongengoedbos in Ursel. Meer info volgt.
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FEESTEDITIE 100 JAAR GEZINSBOND:
GEZELSCHAPSSPELLENNAMIDDAG
zondag 10 oktober
Deze gezelschapsspellennamiddag wordt een feesteditie!
Zoals elk jaar bieden we jullie een ruim assortiment aan.
Onze begeleiders leggen de spelregels uit zodat we meteen
aan het spel kunnen beginnen. Iedereen is welkom, het
wordt een gezellig samen zijn. En omdat het onze feesteditie is ter gelegenheid van ‘100 jaar Gezinsbond’ hebben
we nog een leuke verrassing in petto! We starten om 14u
in zaal Sinjo. Toegang is gratis.

FEESTEDITIE 100 JAAR GEZINSBOND:
LEGO-DUPLO FESTIJN
woensdag 3 november
Schuilt er een legomaster in jou? Wij zorgen voor het bouwmateriaal! Ondertussen kunnen de ouders bijpraten bij een
lekkere kop koffie of thee. Naar aanleiding van onze feestmaand 100 jaar Gezinsbond nodigen we ook een special
Guest uit. Benieuwd wat die zal vinden van jullie zelfgebouwde kunstwerken!

SINT-KRUIS

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

FEESTEDITIE 100 JAAR GEZINSBOND:
GEZOND ONTBIJT

zondag 10 oktober - 8u30 tot 10u15
Alleen gezonde producten worden aangeboden. Een stevig
ontbijt sterkt je immers voor de rest van de dag en wapent
je tegen de stress. Verschillende generaties - opa’s, oma’s,
kinderen, tantes en nonkels, kleinkinderen - kunnen
samen genieten van een ontspannend familiemoment.
Aanschuiven aan een mooi verzorgd ontbijtbuffet met
keuze uit een uitgebreid gamma aan knapperige broodjes
en lekker beleg of cornflakes, vers fruit, fruitsap, verse kaas
enzovoort. De vroege vogels kunnen ontbijten om 8u30 en
de uitslapers kunnen aanschuiven tot 10u15 in de refter
van het Sint-Andreaslyceum (SASK) te Sint-Kruis. En dit
alles aan een zacht prijsje volwassene (+12 jaar) €6, kind
(3-12 jaar) €3 en gratis voor kinderen tot 3 jaar. Niet-leden
€9 en €4. Enkel vooraf inschrijven tot ten laatste 5 oktober
bij Eddy De Wispelaere, edwlop@skynet.be, 050 82 54 43
en het bedrag overmaken op rek. BE68 0012 4825 7634. Een
organisatie in samenwerking met de afdeling Assebroek en
ondersteuning van de vrijwilligers van de afdeling Loppem.

JONG ZIJN EN DEMENTIE

donderdag 21 oktober - 19u30
“Mijn partner is op zoek naar de badkamer, weet niet meer
hoe koffie te zetten, karakterveranderingen….” Veranderingen die het dagelijks leven minder vanzelfsprekend maken.
Vanuit deze optiek organiseert de Gezinsbond afdeling
Sint-Kruis een infoavond rond mensen met jongdementie.
Op donderdagavond 21 oktober wordt de uitgestelde voor-

dracht van 12 oktober 2020 rond ‘Jong zijn en dementie’
hernomen. Paul Braem, directeur van ‘WZC Regina Coeli’
(met een afdeling specifiek doelgroep jonge mensen met
dementie) en een medewerker van het expertisecentrum
‘Foton’ zullen aanwezig zijn. Deze avond staat open voor
leden €4 en niet-leden €7. Inschrijving definitief na mail
naar linda.vansteenberghe@gmail.com en overschrijving
op het rekeningnummer BE 68 0012 4825 7634 van Gezinsbond Sint-Kruis. Verdere info volgt.

SINT-MICHIELS
NIEUWE DATA VOOR FOTO’S IN THE CLOUD
maandag 4 oktober tot maandag 25 oktober - 14u tot
16u30. De lopende coronamaatregelen deden ons de
geplande lessenreeks opschuiven naar een andere datum.
De reeks is nu gepland op maandagen 4, 11 en 25 oktober
in Onze Ark, Sint-Michielslaan, Sint-Michiels. Breng je eigen
laptop mee om te oefenen. Prijs leden €18, niet-leden €25..
Storten op BE43 06980 7137 0001. We houden ons aan de
coronamaatregelen die gelden op het moment van de cursus. Er zal voldoende afstand zijn tussen de tafels.

FEESTEDITIE 100 JAAR GEZINSBOND:
FEESTONTBIJT
zondag 10 oktober - 8u30 tot 10u30
Een eeuwfeest moet gevierd worden! Wij doen dat met
een feestontbijt, een ontbijt voor alle gezinnen, met alles
er op en er aan. Van het glaasje cava tot aan het fruitdessert op het einde. U bent welkom in De Xaverianen,
Xaverianenstraat, Sint-Michiels We houden er aan om de
gezinnen die 50 jaar en meer lid zijn van de Gezinsbond
uit te nodigen. Zij mogen gratis mee vieren en smullen. Elk
geselecteerd gezin krijgt nog persoonlijk een uitnodiging.
Wij voorzien ook een leuke activiteit voor de kinderen in
samenwerking met de Bib Xaverianen. Inschrijven ten
laatste tegen 30 september op ons mailadres. Wil ook de
leeftijd van de kinderen vermelden. Kostprijs volwassenen
€7,5, kinderen tussen 3 en 10 jaar €5. Kinderen jonger dan
3 jaar eten gratis. Betalen kan op ons rekeningnummer
BE43 0680 7137 0001. Wij houden ons aan de coronamaatregelen die op het moment van het ontbijt gelden.

SNELLEGEM
LET’S YOGA
vrijdag 1 januari tot vrijdag 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 én...
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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TANTE DOTIE KOMT VOORLEZEN
zaterdag 9 oktober - 10u
Ken jij Tante Dottie al? Tante Dottie leest peuter- en kleuterverhalen voor! Je kunt haar vinden op youtube/tantedottie.
Je vindt er meer dan 200 verhaaltjes! Wil je Tanteke life aan
het werk zien en horen? Dat kan! Net omdat de gezinsbond
jarig is, komt Tante Dottie herself voorlezen in de maand
oktober! Meer info volgt...

FEESTEDITIE 100 JAAR GEZINSBOND:
ONTBIJT AAN HUIS
zondag 17 oktober - 8u
De Gezinsbond is jarig en wordt maar liefst 100 jaar! Een
lazy zondagochtend? Je wil nog wat soezen, je maag
begint te knorren maar je hebt geen zin om de ontbijttafel
te dekken? De Gezinsbond Snellegem zorgt voor de oplossing: voor een klein prijsje zetten we jouw ontbijt klaar!
En omdat we jarig zijn, doen we eens zot en doen er een
geschenk bovenop! Meer info volgt.

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. Nu is de kinderoppasdienst
digitaal. Meer info volgt.

VARSENARE
LESSENREEKS KRUIDEN IN KRUIDENTUIN
TUDOR IN 2 GROEPEN
donderdag 20 mei tot donderdag 26 augustus - 14u tot
16u. Elke maand nemen we een kijkje in de kruidentuin
van Tudor onder de deskundige leiding van herboriste
Anny Vanbranteghem. Ze wil ons graag begeleiden in de
praktijk. Zo volgen we maand na maand het opkomen en
de groei van medicinale planten, keukenkruiden, fruit en
bessen en vele andere planten + info voor gebruik. We
plannen dit Groep 1: 20 mei, 17 juni, 22 juli, 19 augustus.
Groep 2: 27 mei, 24 juni, 29 juli, 26 augustus. Inschrijven:
Vandenbriele Brigitte, 0496 33 51 79 of via mail brigitte.
vandenbriele.be@gmail.com. Prijs leden €16 voor de reeks,
niet-leden €32. Betaling door overschrijving. Het rekeningnummer wordt gegeven bij inschrijving. Je betaalt voor de
hele reeks ook als je 1 les niet kunt komen. We beperken
de groep tot 12 personen vandaar de 2 groepen. Als één
les niet past en je wil die les volgen in de anderen groep
kan dit mits verwittigen aan Brigitte aub. Als je 2 lessen
niet kunt komen kunnen we kijken of er nog plaats over is
als iedereen ingeschreven is.

VARSENARE KUBB’T DE ZOMER DOOR…
vrijdag 2 juli tot vrijdag 27 augustus - 18u30 tot 21u
Elke vrijdagavond in juli en augustus wordt er Kubb

gespeeld, telkens in een andere verkaveling of wijk van
Varsenare. KWB Varsenare en Gezinsbond Varsenare willen
met dit leuk initiatief doorheen de zomer de verkavelingen
in Varsenare wat dichter bij elkaar brengen. Dit brengt niet
alleen de directe buren naar buiten maar men leert ook
mensen kennen uit andere wijken. Kubb is een zeer laagdrempelig en toegankelijk ‘buitenspel’ voor alle leeftijden,
voor volwassenen en kinderen. Je mag elke vrijdag deelnemen maar slechts 1 keer komen kan ook. Voor wie nog
nooit Kubb gespeeld heeft: er wordt initiatie gegeven door
iemand ter plaatse. Kom je ook eens mee spelen? Via de
mail van de Gezinsbond, de website van Gezinsbond Varsenare of facebook krijg je meer info. Inschrijven op voorhand
is niet nodig maar we zouden jullie graag ontmoeten!

TAI CHI CHUAN
maandag 6 september tot maandag 20 december - 19u
tot 21u30. De lessenreeksen Tai Chi Chuan worden herstart
vanaf september. Er wordt gewerkt in 3 reeksen, afhankelijk van het niveau. Inlichtingen bij Brigitte Vandenbriele:
brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of 0496 33 51 79.
Verdere info vanaf midden augustus op de website van
de Gezinsbond Varsenare of de andere bekende kanalen.

DRU YOGA
dinsdag 7 september tot dinsdag 21 december - 10u tot
11u30. Vanaf september wordt de dru yoga op dinsdagvoormiddag heropgestart. Geïnteresseerd? Laat het vlug
weten aan Brigitte Vandenbriele: brigitte.vandenbriele.
be@gmail.com of 0496 33 51 79. De plaatsen zijn beperkt
want tot onze grote spijt vervalt de lessenreeks van de
woensdagvoormiddag.

REPAIR CAFÉ
zaterdag 2 oktober - 14u tot 17u
Wat doe je met een CD-speler die niet meer open wil? Een
broodrooster die het niet meer doet, messen die dringend
moeten geslepen worden, een fiets met een spatbord dat
los zit... Weggooien? Mooi niet. Kom naar het Parochiaal
Centrum, Westernieuwweg 5A, Varsenare. Een zaal vol
gereedschap en materialen, deskundige hulp bij (bijna)
elke reparatie, een gezellige sfeer en ontmoeting wachten
je op. Gratis toegang.

FEESTEDITIE 100 JAAR GEZINSBOND:
HERFST-TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 9 oktober - 14u tot 17u
Tafelverkoop van tweedehands kinderkledij, speelgoed,
baby-uitzet, kinderfietsen, kinderboeken... in het Sportcentrum Hof Ter Straeten, Varsenare. Gratis toegang voor
kopers. Verkopers kunnen zich inschrijven door mail naar
beurs2dehandsvarsenare@hotmail.com. Inschrijven voor
verkoop mogelijk tot zaterdag 2 oktober (of tot volzet).
Later volgt info via de website varsenare.gezinsbond.be,
de Bond, facebook Gezinsbond Varsenare, mail naar leden.
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FEESTEDITIE 100 JAAR GEZINSBOND
WANDELZOEKTOCHT VOOR GROOT
EN KLEIN
zaterdag 23 oktober
Mooie wandeling dicht bij huis om ons dorp beter te kennen
met onderweg wat zoek en doe opdrachten. Wandeling op
rustige wegen, toegankelijk voor iedereen, ook met kinderwagen. Verdere info volgt maar noteer nu al de datum want
het wordt een feest-editie. De Gezinsbond is jarig!

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.

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

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 via mail 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 na afspraak.

NIEUWS EN ACTIVITEITEN
VAN ONZE AFDELING

zaterdag 19 juni tot zondag 19 september
De Gezinsbond Vlissegem organiseert deze zomer in
samenwerking met de gemeente De Haan een wandel-fotozoektocht in de Concessie en het centrum van De
Haan. Deze activiteit is volledig coronaproef en uitermate
geschikt voor gezinnen met kinderen, maar ook spannend
voor iedereen die onze gezellige kustgemeente op een originele manier wil verkennen. De activiteit staat open voor
leden en niet leden, en is volledig gratis! Onze afdeling
voorziet prijzen voor de best presterende deelnemers die
lid zijn van de Gezinsbond en ook de gemeente doet een
duit in het zakje. Je kan bij Info toerisme in het tramhuisje
van De Haan het deelnemingsformulier afhalen. Van daaruit start je wandeltocht van enkele uren en kom je ook daar
terug om je ingevuld formulier in een speciale box te deponeren. Je kan het ook opsturen of mailen naar Francis
Asaert, Rokelare 4, Vlissegem, francis.asaert@hotmail.com.

WAARDAMME
FEESTEDITIE 100 JAAR GEZINSBOND:
WANDEL-GARAGE-VERKOOP-TOCHT
zaterdag 2 oktober - 13u
Wandel-garage-verkoop-tocht met een strikje errond ter
gelegenheid van 100 jaar gezinsbond. Volg de uitgestippelde route zodat je geen enkele standhouder mist en
onderweg kan meedoen aan leuke activiteiten. Voor alle
deelnemende leden is er op het einde bij de feesttent
nog een verrassing voorzien. Contact: Martin Vlaeminck
- gezinsbondwaardamme@gmail.com - 0486/713153.

ZEDELGEM
KLEUTERZWEMMEN EN WATERGEWENNING
zaterdag 4 september - 9u00 tot 12u00
Het heropstarten van het kleuterzwemmen en de watergewenning voor peuters is afhankelijk van de evolutie in het
vaccineren. We volgen de situatie op de voet en proberen
zo snel mogelijk een nieuwe reeks te organiseren. Gelieve
hiervoor onze facebook-pagina van Gezinsbond Zedelgem
in de gaten te willen houden aub. Indien bijkomende info
nodig: gezinsbondzedelgem@gmail.com.

We hopen dat we geleidelijk toch weer één en ander kunnen organiseren vanaf september, wel met de nodige
veiligheidsmaatregelen. Het bestuur staat paraat om
met minstens even veel energie en zin als voordien te
starten. Alle activiteiten maken we bekend door mailing
van de Gezinsbond Varsenare, op de website ‘gezinsbond.
varsenare.be’, in de Bond, op facebook van Gezinsbond
Varsenare en op de website van Gezinsbond gewest Brugge.

VLISSEGEM
FEESTEDITIE 100 JAAR GEZINSBOND:
WANDEL-FOTOZOEKTOCHT
BEZOEK OOK MIJN.GEZINSBOND EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

LEDENVOORDELEN
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LOREM IPSUM

LEDENVOORDELEN

is slechts een proeftekst uit het
drukkerij- en zetterijwezen.
Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een
zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een
font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen
overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen
in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ‘60 populair
geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem
Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing
software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum
bevatten.
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JOUW HUIS KINDVEILIG MAKEN?
KRUIP IN DE SCHOENEN VAN JOUW PEUTER EN
GA OP ONDERZOEK IN HET REUZENHUIS.
Een ongeval zit in een klein hoekje, of op een trap met heel hoge treden, in een kookpan, op de bodem van een diep
bad ... De meeste woningen zijn immers niet gemaakt op kindermaat. In het Reuzenhuis krijg je de kans om je huis te
bekijken door de ogen van een kind. Alles is drie keer groter dan in ‘t echt. Door risicovolle situaties te simuleren, word
je bewust van de gevaren in en rond de woning en hoe je die kan voorkomen.
Van 4 tem 16 september in Kortijk (JC Tranzit)

Info en Tickets op www.reuzenhuis.org
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ZOMERSE FAMILIE-UITSTAPJES MET KORTING
Eindelijk zomer! Ook dit jaar wordt het wellicht nog een zomer van uitstapjes in eigen land. Met Vakantievlinders
maken wij de zomer extra aantrekkelijk voor jou en je gezin. We selecteerden meer dan 30 leuke locaties waar je,
als lid van de Gezinsbond, niet alleen fijne familiemomenten beleeft maar ook korting spaart.
VLINDERWEDSTRIJD
Heel wat locaties nemen deel aan onze Vlinderwedstrijd. Je herkent ze aan het vlinder-symbooltje.
Ga tijdens je zomerse uitstapjes op zoek naar de Gezinsbond-vlinder, scan de QR-code en maak kans op de leukste prijzen!
TIP
Ga je op stap met de trein of bus, denk er dan aan dat je bij jouw lokale Gezinsbondafdeling NMBS-passen en Lijnkaarten met
spaarkorting kan kopen.
• NMBS-passen
(Youth Multi, Standard Multi, Local Multi) 5 % spaarkorting
• Lijnkaart (tram of bus)
10 % spaarkorting.
De adressen van een verkooppunt in je buurt vind je op www.gezinsbond.be/openbaarvervoer
Bij het ter perse gaan van deze bijlage was het nog niet voor alle partners duidelijk of hun activiteiten konden doorgaan. Raadpleeg
daarom steeds de meest actuele stand van zaken via www.gezinsbond.be/vakantievlinders of via de website van de partner.

GREEP UIT ALLE AANBIEDINGEN:

LEDENVOORDELEN

West-Vlaanderen
- Bellewaerde + Aquapark - Ieper:
voordeelticket + spaarkorting
- Seafront - Zeebrugge: 1,50 euro
spaarkorting en drankje per kind
- De Sierk - De Haan:
20% spaarkorting
- Concertgebouw Circuit - Brugge:
10% spaarkorting
- Speelpunt - Zwevegem:
10% spaarkorting
- Historium - Brugge: 15% spaarkorting
- De Klankmakerij - Dranouter:
€2 spaarkorting
- Jules Destrooper bezoekerscentrum Lo: €1 spaarkorting
- Museum aan de Ijzer - Diksmuide:
€2 spaarkorting
Oost-Vlaanderen
- Klein Festijn theaterkampen - Gent:
10% spaarkorting
- Museum Dr. Guislain - Gent:
€2 spaarkorting
Vlaams Brabant
- M museum - Leuven:
€2 spaarkorting
- Abdij van Park (Parcum) - Leuven:
20% spaarkorting
- Plantentuin - Meise:
€2 spaarkorting

Brussel
- Hat Africamuseum - Brussel:
15% spaarkorting
- Atonium + Design Museum Brussels:
15% spaarkorting
Antwerpen
- Robotland - Essen:
€4 spaarkorting
- Bobbejaanland - Lichtaart:
voordeelticket €26,90 + €3 spaarkorting
- Zoo Antwerpen: 15% rechtstreekse
korting + 10% spaarkorting
- ZOO Planckendael – Mechelen:
15% rechtstreekse korting +
10% spaarkorting
- Hidrodoe – Herentals: €1 spaarkorting
- Stadsbrouwerij De Koninck –
Antwerpen: €2 spaarkorting
- DIVA museum voor diamant,
juwelen en zilver – Antwerpen:
15% spaarkorting
- Kazerne Dossin – Mechelen:
€2 spaarkorting
Limburg
- Vakantiepark Hengelhoef –
Houthalen-Helchteren:
10% spaarkorting
- Cosmodrome – Genk:
tot €5 spaarkorting
- Abdijsite Herkenrode – Hasselt:
tot €2 spaarkorting

- Bilzen Mysteries – Bilzen:
€1,50 spaarkorting
- Gallo-romeins museum – Tongeren:
€2 spaarkorting
Wallonië
- Walibi + Aqualibi – Waver:
voordeelticket + spaarkorting
- Domein van de Grotten van Han –
Han-Sur-Lesse: tot 18% rechtstreekse
korting + 15% spaarkorting
Nederland
- Efteling – Kaatsheuvel:
€6 rechtstreekse korting
OOK NIET TE MISSEN
- Museumpas:
met 1 pas naar meer dan 200 musea 10% spaarkorting
- Film in het bos:
50% rechtstreekse korting
- LAGO zwemparadijzen:
10% spaarkorting
- Film in de bioscoop:
tot €2 spaarkorting
- Vayamundo vakantieclubs:
5% spaarkorting

ING-kantoor Sint Kruis-Moerkerke/Sijsele
Maalse Steenweg 215 - 8310 Sint-Kruis
Tel. 050 24 90 90 PSMA nummer: 0477-634-829
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KINDEROPPASDIENST

OOK U KUNT IN DE BONDSKLAPPER
ADVERTEREN!

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

Verschijningsdata:
1 oktober 2021, januari 2022, 1 april, 2022 en 1 juli 2022.
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: 8.000 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 met etiket.
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.
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
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ACTIVITEITENKALENDER

DATUM
ACTIVITEIT
01/01/2021 - 31/12/2021 Let’s Yoga
20/05/2021 - 26/08/2021 Lessenreeks kruiden in kruidentuin Tudor in 2 groepen
19/06/2021 – 19/09/2021 Feesteditie 100 jaar Gezinsbond: wandel-fotozoektocht
01/07/2021 - 31/08/2021 Ontdek uw deelgemeente Loppem - 100 jaar Gezinsbond Loppem
02/07/2021 - 27/08/2021 Varsenare kubb’t de zomer door…
14/07/2021 – 25/08/2021 Kids play middag samen met de ouders
01/09/2021 - 29/06/2022 Badminton en Omnisport
02/09/2021 - 16/12/2021 Ontspanningsyoga
04/09/2021
Kleuterzwemmen en watergewenning
06/09/2021 - 20/12/2021 Tai Chi Chuan
07/09/2021
Workshop holistische babymassage.
07/09/2021 - 21/12/2021 Dru yoga op dinsdagvoormiddag
09/09/2021 - 16/12/2021 Tai Chi Chuan
10/09/2021 - 17/06/2022 Kinder- en Jongerendans (1ste tot en met 3de leerjaar)
10/09/2021 - 17/06/2022 Jongerendansen (vanaf 4de leerjaar)
11/09/2021
Lijstenverkoop voor tweedehandsbeurs van
17 oktober met kapstokverkoop
11/09/2021 - 18/06/2022 Kleuterturnen (peuter en 1ste kleuter)
11/09/2021 - 18/06/2022 Kleuterturnen - 2de kleuterklas en 3de kleuterklas
12/09/2021
Belevingswandeling
15/09/2021
Hoe ons immuunsysteem versterken
15/09/2021
Opstart Kidsclub ‘Meulentje
18/09/2021
Elfjes en kabouter verhalen en crea kids workshop.
21/09/2021 - 14/12/2021 Fitness Dance 18+ groep 1 - bijna volzet
21/09/2021 - 14/12/2021 Fitness Dance 18+ groep 2
26/09/2021
Brugge voor gezinnen.
30/09/2021
Relaxatie for dummy’s.
01/10/2021 - 29/10/2021 Feesteditie 100 Jaar Gezinsbond: Koken voor mannen
02/10/2021 - 04/12/2021 Schaken voor kinderen van 10 tot 12 jaar
02/10/2021
Repair café
02/10/2021
Feesteditie 100 Jaar Gezinsbond: wandel-garage-verkoop-tocht
02/10/2021 - 11/12/2021 Beweging, dans en spel voor 2de en 3de kleuter VOLZET
02/10/2021 - 11/12/2021 Danslesjes voor 1ste en 2de leerjaar
02/10/2021 - 11/12/2021 Danslesjes op zaterdag voor 3de tot 6de leerjaar
03/10/2021
Tweedehandsbeurs
04/10/2021 - 25/10/2021 Nieuwe data voor Foto’s in the Cloud
07/10/2021
Daguitstap “Van de bron van de Leie naar
Thérouanne en Aire-sur-la-Lys”
09/10/2021
Feesteditie 100 jaar Gezinsbond: tweedehandsbeurs Detail
09/10/2021
Feesteditie 100 Jaar Gezinsbond: Herfst-tweedehandsbeurs
09/10/2021
Tante Dotie komt voorlezen
10/10/2021
Feesteditie 100 Jaar Gezinsbond: feestontbijt
10/10/2021
Feesteditie 100 Jaar Gezinsbond: gezond ontbijt
10/10/2021
Feesteditie 100 Jaar Gezinsbond: gezond ontbijt
10/10/2021
Feesteditie 100 Jaar Gezinsbond: gezelschapsspellennamiddag
15/10/2021
Rust in je huis, ruimte in je hoofd
17/10/2021
Feesteditie 100 Jaar Gezinsbond: ontbijt aan huis
17/10/2021
Feesteditie 100 jaar Gezinsbond: herfst tweedehandsbeurs kinderartikelen
17/10/2021
Feesteditie 100 jaar gezinsbond Gezond ontbijt voor iedereen met kinderanimatie
17/10/2021
Feesteditie 100 Jaar Gezinsbond: tweedehandsbeurs
20/10/2021
Feesteditie 100 Jaar gezinsbond: babybabbels
“We gaan lekker uit de bol”
21/10/2021
Jong zijn en dementie
23/10/2021
Feesteditie 100 Jaar Gezinsbond: tweedehandsbeurs - Tafelverkoop
23/10/2021
Feesteditie 100 Jaar Gezinsbond: wandelzoektocht voor
groot en klein.
24/10/2021
Feesteditie 100 Jaar Gezinsbond: gezond ontbijt
24/10/2021
Feesteditie 100 Jaar Gezinsbond: Tweedehandsbeurs
24/10/2021
Feesteditie 100 jaar gezinsbond: feestelijke Bierdegustatie
24/10/2021
Feesteditie 100 Jaar Gezinsbond: feestelijke GezinsbondsZondag
30/10/2021
Feesteditie 100 Jaar Gezinsbond: tweedehandsbeurs
03/11/2021
Feesteditie 100 Jaar gezinsbond: Lego-duplo festijn
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AFDELING
Snellegem
Varsenare
Vlissegem
Loppem
Varsenare
Brugge
Damme
Assebroek
Zedelgem
Varsenare
Assebroek
Varsenare
Assebroek
Loppem
Loppem
Oostkamp

Loppem
Loppem
Sint-Joris
Damme
Brugge
Assebroek
Oedelem - Oostveld
Oedelem - Oostveld
Assebroek
Assebroek
Brugge
Assebroek
Varsenare
Waardamme
Oedelem - Oostveld
Oedelem - Oostveld
Oedelem - Oostveld
Damme
Sint-Michiels
GOSA
Sint-Andries
Varsenare
Snellegem
Sint-Michiels
Sint-Kruis
Assebroek
Sint-Joris
Loppem
Snellegem
Beernem
Oedelem - Oostveld
Oostkamp
Brugge
Sint-Kruis
Loppem
Varsenare
Loppem
Brugge
Brugge
Damme
Assebroek
Sint-Joris

