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100 jaar Gezinsbond:
tijd voor een feestje!
Jawel, je leest het goed: de Gezinsbond zet zich ondertussen
reeds 100 jaar in voor de belangen van alle gezinnen. In thema’s
als kinderbijslag (groeipakket), welzijn van kinderen en ouders,
(kind)armoede, energiefactuur, mobiliteit,…, laten we onze
stem horen en houden we de vinger aan de pols.
Daarnaast zijn we nog steeds actief met onze kinderoppasdienst,
tweedehandsbeurzen en andere ontmoetingsactiviteiten, dit
voor zowel jonge gezinnen als voor grootouders.
De ganse maand oktober staan al onze activiteiten in het licht
van onze 100ste verjaardag. Een overzicht van de activiteiten in
onze regio vind je in deze editie van de Bondsklapper. Er is ook
nog een feestmagazine met daarin nog een ruimer overzicht van
alles wat er te beleven valt bij deze blijde gebeurtenis.

100 JAAR GEZINSBOND
PAGINA 5

We worden 100 jaar en zijn nog steeds dynamisch. Zo valt deze
publicatie van de Bondsklapper vanaf heden in de brievenbus van al onze leden die wonen in volgende gemeenten (en
deelgemeenten):
Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke,
Knokke-Heist, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke.
Een warm welkom aan onze nieuwe lezers.
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We ontmoeten jullie graag op één van onze activiteiten die je
kan ontdekken in deze Bondsklapper!
Veel leesgenot!
Met genegen groet,
Ronny Meulemeester
Voorzitter Gezinsbond Gewest Brugge
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BEERNEM

VERKOOPPUNT NMBS & DE LIJN
EN BIOSKOOPCHEQUES

BEERNEM 8730
beernem.gezinsbond.be
Gezinsbond Beernem

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

Moyra Verplancke
0497 49 03 16
kinderoppasbeernem@hotmail.com

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

OEDELEM-OOSTVELD 8730
oedelem.gezinsbond.be
Gezinsbond Oedelemoostveld

Marleen Mareydt
0495 14 17 36
gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com

Wesley Portugaels
0475 29 12 68
kod@gezinsbondoedelemoostveld.be

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

SINT-JORIS 8730
Gezinsbond Sint-Joris

Paul Bruggeman
050 79 13 78
paulbruggeman@telenet.be

Jana Devisscher
0473 21 24 84
kodsintjoris@hotmail.be

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

BLANKENBERGE 8370
blankenberge.gezinsbond.be
gezinsbond-Blankenberge-Uitkerke

Rik Carrebrouck
0478 48 94 88
rik.carrebrouck@belgacom.be

Martine Beckx
0495 89 85 91
martine_beckx@hotmail.com
Inge Van Daele
0478 72 45 23
vandaeleinge@telenet.be

UITKERKE 8370
gezinsbond-Blankenberge-Uitkerke

Jessica Maelfeyt
0473 79 45 13
jessica_maelfeyt@hotmail.com

Martine Beckx
0495 89 85 91
martine_beckx@hotmail.com
Inge Van Daele
0478 72 45 23
vandaeleinge@telenet.be

Anne-Marie Blomme
Pluvierlaan 6
050 41 46 36
annemie.blomme@scarlet.be

ASSEBROEK 8310
assebroek.gezinsbond.be
Gezinsbond Assebroek

Georges Verlinde
050 35 75 75
georges.verlinde@scarlet.be

Inge Rappe
0478 71 16 80
inge.rappe@telenet.be

Krantenwinkel Papyrus
Sint-Kristoffelstraat 63
050 35 24 13

BRUGGE 8000
brugge.gezinsbond.be
Gezinsbond Brugge

Inge Rappe
0478 71 16 80
inge.rappe@telenet.be

Inge Rappe
0478 71 16 80
inge.rappe@telenet.be

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

DUDZELE 8380

Marc Moens
050 59 99 84
marc.moens@bz.vlaanderen.be

KOOLKERKE 8000
Gezinsbond Koolkerke

Kathleen Marechal
050 34 66 12
kathleen.marechal@telenet.be

Inge Rappe
0478 71 16 80
inge.rappe@telenet.be

LISSEWEGE 8380

Hedwig Vansteenkiste
050 54 65 83
vansteenpitte@skynet.be

Martine Beckx
0495 89 85 91
martine_beckx@hotmail.com
Inge Van Daele
0478 72 45 23
vandaeleinge@telenet.be

Linda De Budt
050 54 68 63
hubert.v@scarlet.be

SINT-ANDRIES 8200
sintandries.gezinsbond.be
Gezinsbond Sint-Andries

Claudine Guilini
gezinsbondsintandries@gmail.com

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

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

SINT-KRUIS 8310
sintkruis.gezinsbond.be
Gezinsbond afdeling Sint-Kruis

Linda Van Steenberghe
050 37 31 97
linda.vansteenberghe@gmail.com

Inge Rappe
0478 71 16 80
inge.rappe@telenet.be

SINT-MICHIELS 8200
sintmichiels.gezinsbond.be
Gezinsbond Sint-Michiels

Rita Decloedt
050 39 60 31
gezinsbondsintmichiels@gmail.com

Daniella Daniels
kod.sintmichiels@telenet.be

ZEEBRUGGE 8380

Rik Carrebrouck
0478 48 94 88
rik.carrebrouck@belgacom.be

Martine Beckx
0495 89 85 91
martine_beckx@hotmail.com
Inge Van Daele
0478 72 45 23
vandaeleinge@telenet.be

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

Martine Jaccxsens
050 50 09 46
martine.jacxsens@gmail.com

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

JABBEKE 8490
gezinsbondjabbeke.be
Gezinsbond Jabbeke

Kristof & Dorine Slabbinck
050 81 49 58
slabbinck.ketels@telenet.be

Marianne Roels-Vandoorne
050 37 76 81
babysit@gezinsbondjabbeke.be

Apotheek Coorevits Sophie
Gistelsteenweg 336
050 81 15 47
sophie.coorevits@hotmail.com

SNELLEGEM 8490
Gezinsbond afdeling Snellegem

Sabine Mosar
050 81 48 65 - 0496 37 54 26
sabine.mosar@gmail.com

Maaike D'Haene
050 81 64 75
maaike.dhaene@telenet.be

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

VARSENARE 8490
varsenare.gezinsbond.be
Gezinsbond Varsenare

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

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

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

BLANKENBERGE

WIE IS WIE BINNEN DE LOCALE AFDELING

KINDEROPPAS

BRUGGE

DAMME

DAMME 8340
sijsele.gezinsbond.be
Gezinsbond Damme

JABBEKE

Anne-Marie Blomme
Pluvierlaan 6
050 41 46 36
annemie.blomme@scarlet.be

‘t Gazetje
Karel van Manderstraat 17a

’t Gazetje
Karel van Manderstraat 17a
050 35 11 81
fabienne.decloedt@telenet.be
Rita Decloedt
Veeweide 87
050 39 60 31
gezinsbondsintmichiels@gmail.com
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AFDELING
CONTACT
ZERKEGEM 8490
gezinsbondzerkegem.be
Gezinsbond Zerkegem

DE HAAN

CONTACT

KINDEROPPAS

VERKOOPPUNT NMBS & DE LIJN
EN BIOSKOOPCHEQUES

Luc Damme
0496 59 51 10
luc.damme@telenet.be

KLEMSKERKE 8420

Evelien Valcke
0478 96 12 61
evelien.valcke@proximus.be

WENDUINE 8420
wenduine.gezinsbond.be
Gezinsbond.Wenduine

Marianne Quintens
050 41 97 62
gezinsbond.wenduine@telenet.be

Marianne Quintens
Schoolstraat 26
050 41 97 62
gezinsbond.wenduine@telenet.be

VLISSEGEM 8421

Francis Asaert
0474 42 39 79
francis.asaert@hotmail.com

De Gelaarsde Haan
Evelien Valcke
Koninklijk Plein 3
0478 96 12 61
evelien.valcke@proximus.be

KNOKKE

Martine Beckx
0495 89 85 91
martine_beckx@hotmail.com
Inge Van Daele
0478 72 45 23
vandaeleinge@telenet.be

HEIST-DUINBERGEN 8301
heistduinbergen.gezinsbond.be
Gezinsbond-Heist-Duinbergen

Lieve Van Vaerenbergh
lieve.van.vaerenbergh1@hotmail.be

KNOKKE 8300
gezinsbondknokke.be
Gezinsbond Knokke

Fabienne Maes
0485 61 59 72
secretariaat@gezinsbondknokke.be

WESTKAPELLE 8300

Christopher Beausaert
050 60 12 36 - 0475 66 35 63
beausaert.christopher@skynet.be

Martine Beckx
0495 89 85 91
martine_beckx@hotmail.com
Inge Van Daele
0478 72 45 23
vandaeleinge@telenet.be

HERTSBERGE 8020
Gezinsbond Hertsberge

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

Heike Rotsaert
Proostdijstraat 68
kinderoppasdienstoostkamp@gmail.com

OOSTKAMP 8020
oostkamp.gezinsbond.be
Gezinsbond Oostkamp

Cécile Van Deynse
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

RUDDERVOORDE 8020
gezinsbondruddervoorde.be
Gezinbond Ruddervoorde

Carine Couffez
0474 20 27 57
carine.couffez@skynet.be

Marjolein Plovie
0485 65 15 59
marjoleinplovie85@gmail.com

Ann Leliaert
Torhoutsestraat 256
0497 43 42 82
klaas.demeyer@telenet.be

WAARDAMME 8020
waardamme.gezinsbond.be
Gezinsbond Waardamme

Martin Vlaeminck
0486 71 31 53
gezinsbondwaardamme@gmail.com

Brecht Michels
0497 23 47 03
gezinsbondwaardamme@gmail.com

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

AARTRIJKE 8211
aartrijke.gezinbond.be
Gezinsbond Aartrijke

ZEDELGEM

Kathleen Storme
050 24 11 14 - 0497 51 09 79
kathleen.storme@skynet.be
Doris Vandenbossche
0476 21 59 43
dorisvandenbossche@gmail.com

Heidi Eeclo
0475 68 85 82
eecloo.heidi@telenet.be

Marleen Carbonez
Brugse Heirweg 57
050 20 03 17

LOPPEM 8210
loppem.gezinsbond.be
Gezinsbond Loppem

Eddy De Wispelaere
0477 38 62 43
edwlop@skynet.be

Ann Allemeersch
050 82 54 43
allemeersch.ann@skynet.be

Marleen Bulcke
Enikstraat 24
050 82 51 30
marleenbulcke61@gmail.com

VELDEGEM 8210
veldegem.gezinsbond.be
Gezinsbond Veldegem

Johan Vermote
050 81 58 56
johan.vermote1@telenet.be

Aurelie Van Accolyen
0473 56 33 97
aurelievanaccolyen@hotmail.com

De Vlier
Koning Alberstraat 109
devlier@telenet.be

ZEDELGEM 8210
zedelgem.gezinsbond.be
Gezinsbond Zedelgem

Hilde Declerck
050 24 03 97
hilde.deklerck@skynet.be

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

Eye-C
Snellegemstraat 14
050 79 05 50

ZUIENKERKE

Martine De Bree
martine.gerard@telenet.be

Kathy Mermuys
0486 90 42 93
babysithoutavestalhille@gmail.com

Wim Derudder
Oostendsesteenweg 72
050 31 50 56
derudder.wim@telenet.be

MEETKERKE 8377
Gezinsbond Zuienkerke

Dhondt Rita
050 31 14 18
dhondt-rita@hotmail.com

Dhondt Rita
Klinkestraat 6
050 31 14 18
dhondt-rita@hotmail.com

ZUIENKERKE 8377
Gezinsbond Zuienkerke

Isabelle Crul
Nieuwesteenweg 74
050 70 31 73 - 0486 09 70 41
dhoorecrul@hotmail.com

Isabelle Crul
Nieuwesteenweg 74
050 70 31 73 - 0486 09 70 41
dhoorecrul@hotmail.com

OOSTKAMP

HOUTAVE-STALHILLE 8377 - 8490
Houtave-Stalhille

Danny Martens
0475 34 74 60
danny.martens2@telenet.be
Jozef Stubbe
Smedenstraat 48
050 60 79 52
jozefstubbe@gmail.com
Kerckhof Rita
0485 43 69 19
rita.kerckhof.haers@gmail.com
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GOSA

GROOTOUDERS EN SENIORENACTIE
Lezing : het leven in de gevangenis door aalmoezenier E.H. Antoon Vandeputte
donderdag 21 oktober - 14u00
GOSA Blankenberge-Uitkerke nodigt E.H. Antoon Vandeputte, aalmoezenier van de gevangenis van Brugge, uit voor een
lezing over “Het leven in de gevangenis”. We vernemen heel wat over de gevangenis en zijn bewoners, misschien nog een
onbekende wereld voor ons. Locatie: D
 ienstencentrum de Bollaard, Koning Albert-I-laan 112, Blankenberge. Info en vooraf
inschrijven: dewasch.eric@scarlet.be. Prijs €5 te betalen aan de ingang.

Gastronomische lunch in Hoeve Cortvriendt
dinsdag 23 november - 12u00
De Hoeve Cortvriendt is het restaurant van de hotelschool Spermalie. In het gastronomisch menu is alles inbegrepen
aperitief, voorgerecht, hoofdschotel, dessert en koffie, wijn, water. Het aantal deelnemers aan de lunch is beperkt tot
maximum 35 personen. Laatste info via de website gezinsbondgewestbrugge.be/web3/agenda. Locatie: Hoeve Cortvriendt,
Oliebaan 4, Brugge. Info en inschrijven: voor 8 november via 050 35 75 75 of gosagewestbrugge@scarlet.be. Overschrijven
op rekening BE 22 0015 1427 1747 van Gosa Gewest Brugge.

Bezoek nieuwe campus VTI Brugge
donderdag 9 december - 14u00

GOSA

Op wandelafstand van het station en gelegen langs het kanaal, in de Vaartdijkstraat, komt er een fonkelnieuwe school
(17500m²) voor 800 leerlingen en 65 internen. Het nieuwe complex kenmerkt zich door een sterk leer- en leefklimaat.
Veel licht en lucht in de lokalen, grote open ruimtes in het gebouw, en gebouwd voor moderne pedagogische concepten.
Locatie: Vaartdijkstraat 5, Brugge, ingang te bereiken via Ten Briele. Prijs: gratis. Info en inschrijven: voor 30 november via
050 35 75 75 of gosagewestbrugge@scarlet.be.
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STARTACTIVITEIT GEWEST

FEESTEDITIE 100 JAAR
GEZINSBOND
ZONDAG 26 SEPTEMBER - 13U30 TOT 17U
Provinciaal Domein Bulskampveld Beernem (Parking Drie Koningen)
Doe-, ontdek- en wandelfeest - 100 jaar Gezinsbond
Jawel de Gezinsbond bestaat 100 jaar, al 100 jaar zetten wij ons in voor alle gezinnen,
groot en klein. Dat kunnen we natuurlijk niet zomaar laten voorbijgaan.
Gezinnen samenbrengen is waar wij al 100 jaar sterk in zijn dus nodigen we jullie heel
graag uit om samen met ons het startschot te geven van een spetterende feestmaand.
We doen dat in het Provinciaal Domein Bulskampveld in Beernem.
Wat mag je verwachten? Naast heel wat blije gezichten omdat we jullie eindelijk terug
“echt” mogen ontmoeten zorgen we voor een fijn feest!
Op het centrale plein voor het kasteel hebben we heel wat doe, onderzoek en ontdek
de natuur activiteiten.
Ook de Theatercaravan komt langs, je kan er doorlopend genieten van een fijne animatie.
En we mogen ook een beetje gek doen, in ons gekste kapsalon van het land meten we jou een hip kapsel aan.
Wedden dat we je ook nog dingen over “onze” Gezinsbond kunnen vertellen die je nog niet wist? Wij geven je heel graag wat
meer info.

In het bos kan je uiteraard genieten langs de vele wandelpaden en een
hapje eten of drinken kan in het Urbancafe.
Doorlopend welkom op het centrale plein – gratis – zonder inschrijving
Org: Gezinsbond Gewest Brugge en Bezoekerscentrum Bulskampveld
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’.
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
AARTRIJKE
POTTENBAKKEN
vrijdag 1 oktober - 19u tot 22u
Wil je een tof ouder-kind moment beleven. Gezinsbond
Aartrijke organiseert een workshop pottenbakken en
glazuren bij Depottenbakkerij te Ichtegem. Het is een 3
uur durende workshop waarbij je een potje leert draaien
en ook een ter plaatse aangekocht stukje keramiek kan
beschilderen en glazuren. Locatie: De Pottenbakkerij,
Diksmuidebaan 214, Ichtegem. Prijs €30 en niet leden €30,
draaischijf + het beschilderen en glazuren van keramiek
(wordt aangekocht in het atelier en start vanaf €10). Cash
betaling ter plaatse. Inschrijven kan tot 24 september via
natje.vdd@gmail.com met vermelding van je naam en het
aantal personen.

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
zondag 21 november - 10u tot 12u
De Kunstendag voor Kinderen is een overkoepelend initiatief van de Vlaamse Overheid, georganiseerd door het
departement Cultuur, Jeugd en Media. Torhout en Kortemark nemen al enkele jaren deel aan dit initiatief. De
gemeente Zedelgem, dienst Cultuur plant een eerste light
versie op zondagvoormiddag waarbij we in samenwerking
met professionele organisaties enkele workshops zullen
organiseren voor kinderen van 6-12 jaar. Het doel hierbij is
om kinderen te laten kennismaken met diverse kunstdisciplines. Deelname is gratis. Alle info over Kunstendag kun je
hier alvast nalezen: organisaties.kunstendagvoorkinderen.
be/doet-jouw-cultuurhuis-mee. Een samenwerking met
alle gezinsbond afdelingen Zedelgem (Aartrijke/Loppem/
Veldegem/Zedelgem) en de Gemeente Zedelgem.

TONEELVOORSTELLING
MARTHA & MATHILDA

zaterdag 9 oktober - 19u
In onze Grote Gezinsquiz nemen gezinnen het tegen elkaar
op. Geen grote kennisvragen waarop alleen geleerden het
antwoord weten, maar een toffe afwisseling van ludieke
weetjes, duels, raadsels, gokvragen, enz. Ouders, kinderen, grootouders: iedereen is welkom! De vragen zijn ook
aangepast aan kinderen uit de lagere school. Jong en oud,
elk gezinslid moet zijn steentje bijdragen om de quiz te
winnen! De quiz gaat door in Jonkhove te Aartrijke. Prijs
leden €15 (team van 6 personen) en niet-leden €20. Info en
inschrijven: aartrijke.gezinsbond.be. Overschrijven op rek.
BE70 7512 0543 4825.

vrijdag 26 november tot zondag 5 december - 20u en 15u
Martha en Mathilda zijn twee zussen op leeftijd, “oude vrijsters”, zoals men al eens in de volksmond zegt. Wegens een
grote schuldenlast, hebben ze de boerderij die ze runnen
als oubollig hotelletje, 10 jaar geleden aan notaris Schriel
op lijfrente verkocht. Om rond te komen houden ze er
echter een niet doordeweekse nevenactiviteit op na. Verwacht je aan een sprankelende cocktail van komische, vaak
spannende, soms hilarische situaties! Voorstellingen op 26,
27 november en 4 december om 20u en 5 december om
15u. Locatie: Jonkhove, Aartrijksestraat 9. Prijs €10. Info
en inschrijven: aartrijke.gezinsbond.be.

TWEEDEHANDSBEURS - KAPSTOKVERKOOP

ASSEBROEK

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

GROTE GEZINSBONDQUIZ

zaterdag 23 oktober - 13u30
Tweedehandsbeurzen met kapstokverkoop. Dit heeft voordelen voor zowel kopers als verkopers. Wij stallen dan alle
voorwerpen per soort en hangen de kledij volgens kledingmaat. Dit is zeer handig voor potentiële kopers die zo snel
interessante koopjes vinden. Locatie: Jonkhove Aartrijke.
Prijs inkom: €0,50. Inschrijven lijst: op 2 oktober. Info:
aartrijke.gezinsbond.be of nele.vanhaverbeke-aartrijke@
telenet.be

WORKSHOP LICHTGRAFITTI
VOOR KINDEREN EN JONGEREN

woensdag 3 november
Info vanaf 1 oktober op www.aartrijke.gezinsbond.be.
Locatie: Jonkhove, Aartrijke. Info en inschrijven: aartrijke.
gezinsbond@gmail.com.

ONTSPANNINGSYOGA
donderdag 2 september tot donderdag 16 december
- 20u
Nieuwe reeks yogalessen voor onze groep gevorderden.
Prijs leden: €5 per les en niet-leden €7 per les. 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.

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
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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. Belangstelling? Info bij Georges Verlinde 050 35 75 75 of georges.verlinde@scarlet.be

SCHAKEN VOOR KINDEREN
VAN 10 TOT 12 JAAR
zaterdag 2 oktober tot zaterdag 4 december - 10u tot 11u
Op zaterdagen 2, 9, 16 en 23 oktober, 13, 20 en 27 november en 4 december. Schaken helpt je om je 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. Locatie: bovenzaal van OC, Rustenhove 151, Assebroek. 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
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: €6, €3 per kind (3-12 jaar) en gratis
voor kinderen tot 3 jaar, Niet-leden €9 en €4. Enkel vooraf
inschrijven tot ten laatste 5 oktober, Eddy De Wispelaere,
edwlop@skynet.be, 050 82 54 43 en het bedrag overmaken
op 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…
Feestdrankje voor iedere bezoeker. Gratis toegang. Locatie:
OC Sparrenhof, Dries 4, Assebroek.

“HEERLIJK HELDER”
LEZING DOOR JAN HAUTEKIET
donderdag 2 december - 20u
We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Je hebt
een brief ontvangen van een overheidsinstelling en nadat
je die wel drie keren hebt herlezen ben je er nog niet zeker
van dat je die echt juist begrepen hebt. Dit bezorgt je frustratie en ook tijdverlies. Nochtans is iedereen gebaat bij
een duidelijke en heldere communicatie, bij klare taal dus.
In de voordracht ‘Heerlijk Helder’ geeft radiomaker Jan
Hautekiet concrete voorbeelden van onhelder taalgebruik
en voorbeelden van hoe het beter kan. Een pleidooi voor
duidelijker en meer begrijpelijk Nederlands in alle communicatie waar we als burger mee te maken krijgen. Locatie:
OC Patria, Kerklaan 37, Assebroek. Prijs leden €10 en niet
leden €14. Info en inschrijven: davidsfondsva@gmail.com
tot 29 november en verplicht overschrijven op BE03 9300
0708 3084 van Davidsfonds Ver Assebroek.

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! Er is een ruime gratis parking.
Alle verkoopstanden zijn volzet, de inschrijvingen werden
afgesloten. Locatie: O.C. De Kleine Beer, C. Marichalstraat
5, Beernem. De toegang is gratis. Info: marie.ann.de.bie@
telenet.be.

BLANKENBERGE
LEZING: DE WEGCODE OPGEFRIST
donderdag 14 oktober - 14u
Een uitstekende gelegenheid om de wegcode weer eens
op te frissen o.l.v. hoofdinspecteur Styns die ons op een
ludieke manier wegwijs maakt hoe we moeten reageren op
de verschillende verkeerssituaties. Locatie: Dienstencentrum de Bollaard, Koning Albert-I-laan 112, Blankenberge.
Prijs: €5 (te betalen aan de ingang van de zaal), drankje
en cake inbegrepen. Vooraf inschrijven (tot 11 oktober):
dewasch.eric@scarlet.be.

42STE SCHILDERWEDSTRIJD VAN DE
GEZINSBOND VOOR ALLE KINDEREN
zondag 17 oktober - 14u30 tot 16u
Schilderwedstrijd in vier leeftijdscategorieën voor alle kinderen geboren vanaf 2009 t/m 2016. Locatie: De Wullok,
Ruiterstraat 9, Uitkerke. Prijs €3 (drankje inbegrepen), te
betalen aan de ingang. Info en vooraf inschrijven: dewasch.
eric@scarlet.be vermeld: naam en voornaam van deelnemend kind + geboortedatum, adres en telefoon.
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WATERGEWENNING-KLEUTERZWEMMEN
10 BEURTEN IN 2 REEKSEN 1/2 UUR
maandag 18 oktober tot vrijdag 29 oktober - 17u30 of 18u
Voor kinderen van ongeveer 3 tot 6 jaar; voor de kleinsten
is dit watergewenning. Door indeling in kleine groepjes
leert elk kind volgens eigen mogelijkheden. Locatie: ploeterbad van het Farys Noordzeebad, A. Van Ackersquare 1,
Blankenberge. Prijs Leden €48, leden groot gezin €41 (3
kinderen) en niet leden €58. Betalen op BE46 4779 1100
1136 van zwemclub De Goudvisjes, Blankenberge (toegang
zwembad en verzekering inbegrepen). Info en inschrijven:
dewasch.eric@scarlet.be. Reeks aanduiden: reeks A: 17u30
tot 18u - reeks B: 18u tot 18u30.

FEESTEDITIE ‘100 JAAR GEZINSBOND’ GEZOND ONTBIJT VOOR IEDEREEN

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

zondag 24 oktober - 8u30 tot 10u30
Neem deel aan dit gezellig ontbijt en laat je verwennen! Je
mag met het ganse gezin ontbijten tot uiterlijk 11u15. Voor
de kleinsten is er een speelhoek met kinderoppas. Locatie:
Sint-Jozef Sint-Pieter college, Weststraat 86, Blankenberge.
Vooraf inschrijven: naam en adres, aantal personen, leeftijd
van de kinderen die meekomen, lidnummer bij dewasch.
eric@scarlet.be of 050 41 46 36. Prijs €5 per persoon, maar
maximum €15 per gezin.

TWEEDEHANDSBEURS

zondag 31 oktober - 10u tot 18u
Tweedehandsbeurs voor baby- & kinderspeelgoed, -kledij,
-boeken, fietsen, enz. Verkopers reserveren telefonisch op
voorhand een betalende stand die kan bestaan uit één of
twee tafels bij Rachel Verstraeten: 050 41 90 01 vanaf vrijdag 8 tot en met zondag 24 oktober op vrijdag, zaterdag
en zondag tussen 17u en 19u. Locatie beurs: Zaal Forum,
Kerkstraat 66, Blankenberge. Gratis toegang.

BABYBOOM

zaterdag 13 november - 9u
Aanplanten geboortebos. Nieuw leven in huis is een speciale gebeurtenis. Dat vinden we met de Gezinsbond ook.
Daarom planten we in onze gemeente een geboorteboom
ter ere van alle kindjes die in 2019 en 2020 geboren werden.
We nodigen je van harte uit om mee te vieren. Heel je gezin
is welkom: kinderen, meters, peters, grootouders. Locatie:
Blankenberge.

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN: RAARHAAR

zondag 21 november - 14u
Sappige, knotsgekke en kriebelende activiteitenpakket
voor kinderen van alle pluimage! RaarHaar: met koffers
vol gekke spullen toveren de Gezinsbond-kappers van dit
wakko kapsalon elke snit om tot een klein kunstwerkje: van

stoere hanenkammen en fragiele bloemstukjes, tot autoracebanen of krullen, toeters en bellen. Doelgroep: alle
leeftijden. Locatie: Bibliotheek Onderwijsstraat 17, Blankenberge. Info en inschrijven: cultuur@blankenberge.be.

SINTERKLAASFEEST
EN ZOTTE PIETENSHOW
zaterdag 27 november - 14u
Verwelkoming aan de haven met aankomst van de boot
met Sinterklaas en zwarte pieten. Vrolijke optocht van
Sinterklaas onder muzikale begeleiding naar de Saveryszaal, CC Casino, Zeedijk 150, Blankenberge. Om 15u Zotte
Pietenshow door Artbij. Prijs €5.

BRUGGE
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 en 29 oktober.
Locatie: De Balsemboom, Ganzenstraat 33, Brugge. Prijs:
leden €60/per persoon per reeks en 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.

FEESTEDITIE ‘100 JAAR GEZINSBOND’ BABYBABBELS “WE GAAN LEKKER UIT DE BOL”
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.

FEESTEDITIE ‘100 JAAR GEZINSBOND’ TWEEDEHANDSBEURS
zondag 24 oktober - 9u tot 12u
Tweedehandsbeurs met verkoop van babystuff, kinderkledij, zwangerschapskledij en speelgoed...Inschrijven
via het mailadres: 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. Locatie: Sint-Leo
Hemelsdaele, Potterierei 12, Brugge. Ingang en parking via
de Elisabeth Zorghestraat (zijstraat Carmerstraat). Inschrijving is pas definitief na overschrijving op rek. BE11 9730
8969 7348 ten laatste tegen 14 oktober. Info via facebook.
com/gezinsbondbrugge8000.
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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. Locatie: De
Balsemboom, Ganzenstraat 33, Brugge. Prijs leden: €25 en
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.

TWEEDEHANDSBEURS
zondag 3 oktober - 8u30 tot 12u
Tafelverkoop in de Cultuurfabriek, Stationsstraat 22, Sijsele.
Je kan er babyuitzet, kinderkledij, speelgoed en fietsjes
kopen. Info: Francine Bruynseraede 0485 15 38 25.

FEESTELIJKE GEZINSBONDZONDAG

zondag 31 oktober - 17u tot 24u
In samenwerking met ‘Meulentje en Buurtcentrum ‘de
Dijk’ met heel wat randanimatie voor jong en oud. Iedereen is welkom! Programma: tocht doorheen het griezelbos,
rondom de Plas en het Tempelhof met een heksenparcours, griezeldoolhof en zoveel meer. Doe de heksendans
en geniet van alle griezel en Halloween standjes met heel
veel lekkers en kidsanimatie en spelletjes. Locatie: Buurthuis ‘Meulentje, St-Pieters. Info: info.gezinsbondbrugge@
telenet.be.

zondag 24 oktober - 10u tot 17u
Feestelijke Gezinsbondszondag ter gelegenheid van 100
jaar Gezinsbond voor alle leden van Damme. 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 maken er samen een feest van in aanwezigheid van alle
oud-bestuursleden van de beide afdelingen. Voormiddag:
ontbijt met bubbels. Middag: gezelschapsspellen voor alle
leeftijden (met tal van nieuwe spellen en uitleggers) en een
interactief optreden van Woesh (circusworkshop). Er volgt
nog een uitnodiging om (per dagdeel) in te schrijven tot
15 oktober bij Regine Lameire, Oedelemsesteenweg 29:
regine.lameire@telenet.be – 0495 47 39 78. Gratis voor
onze leden. Locatie: in de Cultuurfabriek.

BLOEMSCHIKKEN

MEEVAREN MET DE SINT

zaterdag 13 november tot zaterdag 11 december 10u tot 12u
In november maken we een herfststuk, in december een
kerststuk. Meer info via
facebook.com/gezinsbondbrugge8000.

zondag 21 november
Met Sinterklaas op de boot! Alle kinderen worden uitgenodigd om mee te varen met de Sint en de lieve Pieten
op de Damse Vaart. Afvaarten gepland om 13u30 - 14u 14u30 - 15u - 15u30 - 16u en 16u30. De kinderen kunnen
hun tekeningen meebrengen voor de Sint en hun wensen
en verlangens in zijn oor fluisteren. Kindjes varen gratis,
volwassenen betalen €4. Afspraak aan de aanlegsteiger in
Damme. Dit is een organisatie van de afdelingen Damme
en Sint-Kruis.

HALLOWEEN TRICK OR TREAT TOCHT

KERSTHAPPENING MET KERSTBALLENRAAP
zaterdag 11 december - 13u tot 20u
Dit jaar gaat onze eerste Kersthappening met kerstballenraap door op het prachtige domein van Viro Ter Dreve te
St-Michiels. Meer info via info.gezinsbondbrugge@telenet.
be en via facebook.com/gezinsbondbrugge8000.

DAMME
(MOERKERKE & SIJSELE)
BADMINTON EN OMNISPORT
dinsdag 7 september tot dinsdag 28 juni - 20u
Wekelijks recreatief badminton en omnisport op dinsdag.
Dit gaat door in sportpark Meuleweg te Moerkerke. Doorlopend van september 2021 tot eind juni 2022. Inschrijven
bij André Verhelst, 0494 21 62 12, andreverhelst858@gmail.
com of bij Johan Bisschop, bisschop.johan@gmail.com.

HEIST-DUINBERGEN
FEESTEDITIE ‘100 JAAR GEZINSBOND’ GEZOND ONTBIJT
zondag 10 oktober - 9u tot 12u
Wie dit wenst kan starten met een glaasje cava waarna
u kan smullen van een uitgebreid ontbijtbuffet met een
assortiment broodjes, beleg, cornflakes, fruit, kaas, …
om te eindigen met lekkere mini-pannenkoekjes. Terwijl
de ouders nog wat napraten kunnen de kinderen zich
uitleven met enkele leuke spellen in een speelhoek. Wij
kijken ernaar uit jullie te mogen verwelkomen. Locatie: De
Vierbote, De Vrièrestraat 26, Knokke-Heist. Prijs leden €5,
kinderen tot 7 jaar €2 en niet leden €8 en €2 voor kinderen
tot 7 jaar. Overschrijven op BE60 7360 4058 5470. Inschrijven noodzakelijk (tot 6/10/2021): Danny Martens 0475 34
74 60 of danny.martens2@telenet.be.
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HOUTAVE-STALHILLE
WANDELTOCHT DOOR MEETKERKSE
MOEREN VOOR GROOT EN KLEIN
zondag 10 oktober - 13u30 tot 14u30
We maken een wandeling door de Meetkerkse Moeren
en proberen op een plezante manier details te ontdekken. De kinderen kunnen op zoek gaan naar van alles en
hun speurneus gebruiken. Korte toer 6,7km (buggy vriendelijk), lange toer 10km (gedeeltelijk over niet verharde
weg). Start: sportcentrum Meetkerke, Oude Molenweg
15. Inschrijven tot 7 oktober noodzakelijk via gezinsbondgrootzuienkerke@gmail.com of Greet Bombeke, 0468
22 08 84. Prijs leden €4 en niet leden €6. Kinderen gratis.
Inschrijving definitief na betaling BE12 7755 7795 2592 met
vermelding lidnummer.

KNOKKE

WERELDLICHTJESDAG
zondag 12 december - 19u
In samenwerking met het Cultuurcentrum Knokke-Heist.
Dit ingetogen moment van herdenking start vanaf 18u30.
Ouders, grootouders en alle mensen die een kaarsje willen
branden voor een overleden kind(je) zijn welkom. We zorgen voor een serene sfeer, een vleugje muziek en poëzie,…
om bij te praten. Iedereen die een kaarsje wenst te branden
brengt zelf een glazen bokaal of theelichthoudertje mee,
de Gezinsbond zorgt voor de theelichtjes. Om 19u worden
de kaarsjes aangemaakt. Locatie: S
 t. Niklaaskerk, Westkapelle. Info en inschrijven: Anne Bailyu 0479 68 74 21. Gratis.

LISSEWEGE
TWEEDEHANDSBEURS

BADMINTON
zaterdag 4 september tot zaterdag 25 juni - 10u
Leden van de Gezinsbond, zowel jong (vanaf 12 jaar) als
oud(er), kunnen zich elke zaterdag uitleven in een gezellig
en recreatief partijtje badminton. Inschrijving ter plaatse
tijdens de training vanaf 10u. Wie nog geen lid is van de
Gezinsbond kan het lidmaatschap aanvragen. Locatie:
sporthal De Stormmeeuw, Edw. Verheyestraat, Knokke-Heist. Prijs leden €40. Info en inschrijven: Els Dewilde,
0472 58 70 12 of dewilde.els@skynet.be.

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Info en inschrijven: Hella Hooijberg, 050 61 12 57 of hella.
hooijberg@gmail.com

zaterdag 9 oktober - 13u30 tot 17u
Speelgoed, baby-, kind- en jeugdkledij, boeken en diverse
allerlei. Locatie: Jacob Reyvaertheem, W.Romboudtstraat
17 (naast de markt), Lissewege. Toegang is gratis. Leden
en niet leden die een verkoopstand wensen gelieve contact op te nemen met Rita Vandenberghe 0470 39 62 15 of
r.vandenberghe@outlook.com voor inschrijving en prijs
standplaats.

LOPPEM
KINDERDANSEN

MULTIMOVE

1STE TOT EN MET 3DE LEERJAAR

donderdag 9 september tot maandag 23 mei - 16u
Multimove betekent plezier, gevarieerd bewegen, ontspanning, een brede motorische vorming voor kinderen
van 3 t.e.m.8 jaar. Het is een breed bewegingsprogramma
waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is.
‘Jong geleerd is oud gedaan’! Een samenwerking tussen de
Gezinsbond Knokke en de sportdienst. Locatie: sporthal
De Stormmeeuw, Edw. Verheyestraat, Knokke-Heist. Prijs
leden €75 voor reeks en niet leden €115. Info en inschrijven: sportdienst tel 050 63 04 80.

MAAK JE EIGEN KERST TERRARIUM

woensdag 24 november - 19u
Welkom in de groene, wondere wereld van de plantenterrariums! Dit bestaat steeds uit een glazen vaas/bokaal/
fles gevuld met planten en andere natuurlijke materialen.
Tijdens deze workshop krijg je eerst een korte theoretische
uitleg, daarna ga je aan de slag en maak je je eigen terrarium én personaliseer je die ook. In de kostprijs zijn alle
benodigdheden begrepen: vaas, plantjes, aarde, decoratie
en benodigdheden. Prijs leden €45 en niet leden €60. Overschrijven op BE10 7785 9560 4004. Locatie: C
 C Scharpoord.

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. Plaats: 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. Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. Info Mabel Ceenaeme, mabel.ceenaeme@
telenet.be.

KLEUTERTURNEN
PEUTER EN 1STE KLEUTER
zaterdag 11 september tot zaterdag 18 juni - 10u tot 11u
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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. Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. Info Mabel Ceenaeme, mabel.ceenaeme@
telenet.be.

KLEUTERTURNEN

Deelname €12,00. Lid van de Gezinsbond krijgt €5 terug op
de ‘Lidkaart waarmee je spaart’. Locatie: sporthal Strooien
Hane, 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.

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. Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. Info Mabel Ceenaeme, mabel.
ceenaeme@telenet.be.

ZWERFVUILACTIE
zaterdag 9 oktober - 9u30 tot 11u30
Wil jij ook een propere gemeente? Kom dan mee met ons
zwerfvuil opruimen. Ieder jaar ruimen we zo tientallen zakken zwerfvuil op! Hoe meer handen, hoe lichter het werk.
Voor grijpers, handschoenen, fluo hesje en afvalzakken
zorgen wij. Je mag ook het eigen materiaal meebrengen.
Gratis deelname. We verzamelen op de parking aan het
parochiaal centrum. We voorzien een hapje en een drankje.
Om praktische redenen graag inschrijven tegen 2 oktober
bij: Leen Roose, leen.roose@telenet.be - Peter Puype,
peter.puype1@telenet.be of Els Derycke, els.derycke@
gmail.com.

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? Met Nele Colle, opruimcoach. Een interactieve avond over ontspullen, opruimen
en organiseren en hoe dat leidt tot een eenvoudiger en
duurzaam leven. Over een leven van meer met minder.
Na deze avond ga je naar huis met veel zin en praktische,
duurzame tips om opnieuw rust en overzicht te creëren
waar het even zoek was. Inschrijven vóór 1 oktober bij leen.
roose@telenet.be of lies.dewispelaere@telenet.be. Deelnameprijs: €5 leden - €10 niet-leden. Locatie: Parochiaal
Centrum, Ieperweg, Loppem.

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!

GEZOND ONTBIJT MET EEN STRIKJE
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: €6 per volwassene (+12 jaar),
€3 per kind (3-12 jaar) 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.

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
zondag 21 november 10u tot 12u
de Kunstendag voor Kinderen is een overkoepelend initiatief van de Vlaamse Overheid, georganiseerd door het
departement Cultuur, Jeugd en Media. Torhout en Kortemark nemen al enkele jaren deel aan dit initiatief. De
gemeente Zedelgem, dienst Cultuur plant een eerste light
versie op zondagvoormiddag waarbij we in samenwerking
met professionele organisaties enkele workshops zullen
organiseren voor kinderen van 6-12 jaar. Het doel hierbij is
om kinderen te laten kennismaken met diverse kunstdisciplines. Deelname is gratis. Alle info over Kunstendag kun je
hier alvast nalezen: organisaties.kunstendagvoorkinderen.
be/doet-jouw-cultuurhuis-mee. Een samenwerking met
alle gezinsbond afdelingen Zedelgem (Aartrijke/Loppem/
Veldegem/Zedelgem) en de Gemeente Zedelgem.

OPENDEURDAG - FEESTEDITIE
‘100 JAAR AFDELING LOPPEM’
zondag 28 november - 12u tot 17u
Dit jaar wordt onze opendeurdag een feesteditie ter gelegenheid van ‘100 jaar Gezinsbond Nationaal’ maar eveneens
‘100 jaar afdeling Loppem’. In 1921 werd de afdeling Loppem
opgericht door een onderwijzer en een onderpastoor. Het
wordt een feest voor en met alle generaties met academische zitting, feestmaal, optreden kleuterturnen, jeugd- en
jongerendansen, het bezoek van de Sint, enz. Het feestgebeuren vindt plaats in de Strooien Hane.
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PLANTEN VAN EEN ‘GEBOORTEBOS’
zaterdag 4 december - 9u tot 12u
Wegens de maatregelen in het kader van Corona was de
aanplant van een geboortebos in 2020 niet mogelijk. De
Gezinsbond kijkt er naar uit om alvast in 2021 gezinnen
met (iets uitgegroeide borelingen) een geboortebos aan
te bieden. Voor 2021 zou als locatie (andermaal) Hoogveld
worden gekozen. Natuurpunt heeft er 0,5 ha te bebossen. Een geboortebos aanplanten is een initiatief van
Natuurpunt met medewerking van de Gemeente Zedelgem, waarbij er een samenwerking is met 4 afdelingen
(Aartrijke, Loppem, Veldegem en Zedelgem) van de Gezinsbond. Gezinnen die in aanmerking komen voor het planten
van een boom worden door de gemeente aangeschreven.
Inschrijven voor deelname voor de inwoners van Loppem:
Eddy De Wispelaere, edwlop@skynet.be.

MEETKERKE
WANDELTOCHT DOOR DE MEETKERKSE
MOEREN VOOR GROOT EN KLEIN

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

zondag 10 oktober - 13u30 tot 14u30
We maken een wandeling door de Meetkerkse Moeren
en proberen op een plezante manier details te ontdekken. De kinderen kunnen op zoek gaan naar van alles en
hun speurneus gebruiken. Korte toer 6,7km (buggy vriendelijk), lange toer 10km (gedeeltelijk over niet verharde
weg). Start: sportcentrum Meetkerke, Oude Molenweg
15. Inschrijven tot 7 oktober noodzakelijk via gezinsbondgrootzuienkerke@gmail.com of Greet Bombeke, 0468
22 08 84. Prijs leden €4 en niet leden €6. Kinderen gratis.
Inschrijving definitief na betaling BE12 7755 7795 2592 met
vermelding lidnummer.

OEDELEM - OOSTVELD
WINDOWS 10 VERVOLG: 4 LESSENREEKS

maandag 11 oktober tot maandag 8 november - 19u tot
21u30
4-lessenreeks op maandagavond 11, 18, 25 oktober en 8
november. Foto’s veilig bewaren en bewerken met gratis
software. Google foto’s met gratis 15GB opslagruimte. De
digitale kluis IZIMI met inleiding ITSME. Prijs: €24 voor
leden, niet-leden €36. Info en inschrijven: gezinsbond.
oedelem.oostveld@gmail.com (naam, adres, gsm nummer en eventueel lidnummer).

FEESTEDITIE ‘100 JAAR GEZINSBOND’ GEZOND ONTBIJT VOOR IEDEREEN MET
KINDERANIMATIE

zondag 17 oktober - 8u30 tot 11u
Graag nodigen wij U uit op ons gezond gezinsontbijt met
kinderanimatie. 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. Wij
houden ons aan de coronamaatregelen die op het moment
van het ontbijt gelden. Laat je verrassen en kom met ons
meevieren. Locatie: Parochiezaal, J. Creytensstraat, Oedelem. Inschrijven: mail je naam, adres, gsm nummer, leeftijd
kinderen naar: gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com
. Prijs leden: €6 voor volwassenen, kinderen van 2 - 12 j: €4.
Prijs niet-leden: €10 volwassenen, kinderen van 2-12 jaar:
€5. Kinderen tot 2 jaar gratis. Max 150 personen kunnen
deelnemen.

VOORDRACHTEN I.S.M. TUINHIER
BEERNEM
vrijdag 12 november en donderdag 9 december - 19u30
Voordracht 1 op vrijdag 12 november: courante eenjarigen met Paul Vandenberghe. Een echte tuinstartinformatie.
Welke eenarigen, waar en wanneer te zaaien, planten, aankopen, verzorgen, vermeerderen. Kortom alles om volgend
jaar genot te hebben van kleur en pracht. Voordracht 2 op
donderdag 9 december: moestuinieren met Ivan Maertens. Voordracht om de basiskennis bij het moestuinieren
te schetsen zodat jonge en nieuwe, maar ook getrainde
tuiniers het unieke lochtinggevoel begrijpen en leren koesteren. Iedereen welkom en gratis. Locatie: O.C. DE KLEINE
BEER C. Marichalstraat 5, Beernem.

FEESTELIJK KOKEN
donderdag 18 november - 19u tot 22
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we terug onze
kookavond met feestelijke gerechten. Dit mag u uiteraard
komen proeven met aangepaste wijnen. Kom je ook? Om
organisatorische redenen is het aantal inschrijvingen
beperkt tot 25 personen. Dus wees er vlug bij! Locatie:
Parochiezaal Oedelem, J. Creytensstraat 34, Oedelem. Prijs
leden €20 en niet leden €28. Overschrijven op rek. BE12
9792 3871 6092 van Gezinsbond Oedelem-Oostveld. Info
en inschrijven: gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com
of Christine Tallir 0486 06 24 73.

BEZOEK SINT AAN HUIS
vrijdag 3 december - vanaf 16u30
Sint en zijn Hoofdpiet staan weldra weer paraat. Een spannend huisbezoek (20-25 minuten) waarbij er natuurlijk
iets gezongen wordt voor de Sint en cadeautjes worden
uitgedeeld. Sinterklaas haalt zijn grote boek boven en
uiteraard weet hij echt alles over de kinderen: het staat
dan ook in zijn boek in een sierlijk handschrift genoteerd.
Mail uw naam, adres en telefoonnummer, lidnummer, 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 en niet leden €25. Info en inschrijven: gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com.
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KERSTBORREL EN AFHALEN
BONNENBOEK 2022

RUDDERVOORDE

zondag 19 december - 10u30 tot 12u
Haal je nieuwe bonnenboek 2022 af en geniet intussen van
een drankje en een babbel met vrienden en bestuur. Zoals
gewoonlijk trakteert onze Kerstman de aanwezige kinderen op een klein geschenkje en snoepjes. Betaal dus “tijdig”
uw lidmaatschap zodat ook uw bonnenboekje klaar ligt
tegen 19 december. Kan je niet aanwezig zijn, geen nood:
de bonnenboeken worden daarna verdeeld door bereidwillige vrijwilligers, ten laatste tegen eind januari 2022.
Locatie: Schepenhuys Raadzaal, Markt, Oedelem.

NAAIWORKSHOP VOOR KINDEREN

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-coordinators 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.

OOSTKAMP
FEESTEDITIE ‘100 JAAR GEZINSBOND’ TWEEDEHANDSBEURS
zondag 17 oktober - 8u30 tot 12u30
Alle kindergerief, zoals kledij, schoenen, speelgoed, fietsen, autostoelen, fietsstoelen enz. wordt gesorteerd en te
koop aangeboden. Aan deze tweedehandsbeurs wordt een
feestelijk tintje gegeven. Iedere bezoeker wordt extra verwend met een attentie. Ook voor de kinderen hebben we
een kleine verrassing. Locatie: Koning Boudewijnschool,
Marechalstraat 48, Oostkamp. Info in De Bond, op de
website: oostkamp.gezinsbond.be en op facebook.com/
gezinsbondoostkamp.

SINTERKLAASONTBIJT IN DE RAAT
zondag 5 december - vanaf 8u30 tot 11u
Vorig jaar kon de Sint ons door de coronamaatregelen
niet komen bezoeken. Maar dit jaar zien we al uit naar zijn
komst! Na een gezellig ontbijt komen de Sint en Piet rond
9u30 en brengen voor elk kind tot 12 jaar een geschenkje
mee. Ze hebben ook voor iedereen een speciaal woordje.
Inschrijven ten laatste tegen maandag 29 november, liefst
via cecile.vandeynse@telenet.be of 050 82 55 80. Volwassenen betalen €8, kinderen tot 12 jaar €4 en kleintjes jonger
dan 4 jaar gratis. Maximum €25/ gezin met inwonende kinderen. Ook grootouders zijn van harte welkom! Locatie:
Ontmoetingscentrum de RAAT, Schooldreef 5, Oostkamp.

woensdag 6 oktober en woensdag 20 oktober - 13u30
Ook creatieve kriebels in je bloed? Kom dan samen met Ine
van Max&Lou leuke werkjes in elkaar knutselen... Deze activiteit is bestemd voor jongens en meisjes van het tweede
tot zesde leerjaar. Woensdag 8 september: Knuffel-vogeltje. Woensdag 22 september: Stiftenrol. Woensdag 6
okotber: Shoppingtas. Woensdag 20 oktober: Toillettas.
Locatie: gemeenschapshuis,Sportstraat 2, Ruddervoorde
. Prijs leden €18 (of €65 voor reeks) en niet leden €22 (of
€80 voor reeks) Materialen en koek-en-drankje inbegrepen.
Overschrijven op BE49 1043 8245 4071. Info en inschrijven:
forms.gle/4i7CNmaJkL2iWkW47.

FEESTEDITIE ‘100 JAAR GEZINSBOND’ TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 16 oktober - 13u
Een najaars-traditie bij de Ruddervoordse Gezinsbond is
de tweedehandsbeurs van babyspullen, speelgoed, kinderkledij en jongerenkledij. Ben je op zoek naar tweedehands
merkkledij aan een mooie prijs, een kledingstuk waarmee
jouw kapoen kan ravotten in de jeugdbeweging, een extra
stuk speelgoed voor jouw kleinkinderen, een baby-uitzet,
een tweedehandsfiets … Kom dan zeker een kijkje nemen.
En ... omdat de Gezinsbond dit jaar 100 jaar bestaat wordt
het een beurs met een strikje rond: iedere bezoeker krijgt
een verrassing. Locatie: evenementenzaal in de sporthal,
Sportstraat 2, Ruddervoorde. Prijs: gratis inkom. Info:
Wendy Coene 0456 21 20 53 of gezinsbondruddervoorde@
gmail.com.

HALLOWEEN
zondag 31 oktober tot zondag 7 november
Ben jij dé speurneus die wij zoeken? Tussen 30 oktober
en 7 november kan je, wanneer het jou het best past,
met het ganse gezin/familie/vrienden (of alleen) een
Halloween-wandelzoektocht van 5 km. beleven op Ruddervoorde Platse. Je schrijft je online in via onze facebook
pagina of via onze website gezinsbond.be/ruddervoorde.
We voorzien twee afhaalmomenten waarbij elk gezin een
goodie bag ontvangt met: routebeschrijving, toffe en uitdagende extra opdrachten voor de kinderen, halloween
surprises/knabbels. Er zijn leuke prijzen voorzien voor de
beste speurneuzen! En nu corona (bijna) voorbij is voorzien
we een gezamenlijke prijsuitreiking met een hapje en een
drankje en véél griezelplezier! Hou onze facebook pagina
of website in de gaten als je deze activiteit niet wil missen
want we zijn nu nog bezig met de volledige organisatie.
Voor meer info: gezinsbondruddervoorde@gmail.com.
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SINTERKLAASONTBIJT
zondag 28 november - 9u
Een gezellig ontbijt voor groot en klein met klaaskoeken,
snoepgoed, koffie en warme chocolademelk. Aansluitend
krijgen we hoog bezoek van Sint en Piet! Die brengt voor
elk kind (t.e.m. 6de lj.) iets leuks mee. Locatie: Evenementenzaal Ridefort, Sportstraat 2, Ruddervoorde. Prijs
leden nog te bepalen en niet leden nog te bepalen. Online
inschrijven via link op www.gezinsbondruddervoorde.be
of via Facebook pagina ‘Gezinsbond Ruddervoorde’. Meer
info? gezinsbondruddervoorde@gmail.com.

SINT-ANDRIES
KNUFFELTURNEN VOOR
PEUTERS EN KLEUTERS

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

vrijdag 1 oktober tot vrijdag 31 december
We zullen in oktober op zaterdag opnieuw knuffelturnen
organiseren en dit voor twee groepen, een groep van 2,5
jaar tot 4 jaar en een groep van 20 maanden tot 2,5 jaar. We
mikken voor de eerste groep op het tijdstip van 14u30 tot
15u30 en voor de tweede groep van 15u30 tot 16u30. De
precieze data en locatie volgen nog. Stuur een mail naar
knuffelturnen.gsa@gmail.com en we informeren je van
zodra de precieze data en locatie gekend zijn. Vermeld in
de mail ook je gsm-nummer en de naam en geboortedatum van je kindje(s).

FEESTEDITIE ‘100 JAAR GEZINSBOND’ TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 9 oktober - 13u tot 16u
Onze succesvolle tweedehandsbeurs gaat opnieuw door.
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.
Locatie: POC van Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat 2
(achter Mister Grill/Quick en in het naast de kerk). Gratis
toegang. Info: facebook.com/gezinsbondsintandries.

FEESTELIJK KOKEN

donderdag 25 november - 19u-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. De
prijs bedraagt € 20 voor leden en € 25 voor niet-leden. De
inschrijving is geldig na bevestiging en overschrijving op
rekeningnummer BE 65 4783 0007 4196.

SINT-JORIS
FEESTEDITIE ‘100 JAAR GEZINSBOND’ GEZELSCHAPSSPELLENNAMIDDAG
zondag 10 oktober - 14u
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 samenzijn! En omdat het onze feesteditie is ter gelegenheid van ‘100 jaar Gezinsbond’ hebben we
een leuke verrassing in petto! Locatie: zaal Sinjo, St-Joris.
Toegang gratis. Info bij Paul Bruggeman, paulbruggeman@
telenet.be of 050 79 13 78.

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! De deelname is gratis. Graag
de namen doorgeven aan Paul Bruggeman, 050 79 13 78
of paulbruggeman@telenet.be.

DAAR IS DE SINT WEER
zaterdag 4 december
De lieve Sint en zijn helper komen heel graag langs bij jullie
in de huiskamer. Geef ons de namen van de kindjes door
tegen ten laatste woensdag 1 december. We laten jullie dan
weten wanneer de Sint kan langs komen in de namiddag.
Altijd een onvergetelijk moment voor groot en klein!

SINT-KRUIS
55+ ZWEMMEN
donderdag 2 september tot donderdag 16 december 12u tot 13u
Het 55+zwemmen is terug opgestart in het Interbad op
donderdagmiddag (niet tijdens schoolvakanties) en enkel
voor wie 55+ is. Leden betalen €35 en €10 voor de verzekering en niet-leden betalen €42 en €10 voor de verzekering.
De verzekering wordt jaarlijks afgesloten bij gezinsport
Vlaanderen en geldt nu tot eind 2022. In het Interbad
gelden de coronaregels: afstand bewaren, mondmasker,
handen ontsmetten. Het zwembad maar betreden nadat
de scholen het verlaten hebben en wij verlaten het op
tijd (ontsmetten). Inschrijven bij linda.vansteenberghe@
gmail.com met vermelden van naam en eventueel lidnummer. Betalen: BE90 0014 3545 7732 (rek. Gezinssport
Vlaanderen).
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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), ingang Veltemweg te
Sint-Kruis. En dit alles aan een zacht prijsje: €6, €3 per kind
(3-12 jaar) en gratis voor kinderen tot 3 jaar, Niet-leden €9
en €4. Enkel vooraf inschrijven tot ten laatste 5 oktober,
Eddy De Wispelaere, edwlop@skynet.be, 050825443 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 info-avond rond mensen met jongdementie. Op donderdagavond 21 oktober wordt de uitgestelde
voordracht van 12 oktober 2020 rond ‘Jong zijn en dementie’ hernomen. Paul Braem, ex-directeur van ‘WZC Regina
Coeli’ (met een afdeling specifiek doelgroep jonge mensen
met dementie) en een medewerker van het expertisecentrum ‘Foton’ zullen aanwezig zijn. Eveneens Piet Duvillers,
medewerker van de Buddywerking ‘vzw KoMee’: helpt je
om opnieuw vertrouwen te krijgen in mensen en je weer
open te stellen voor de wereld rondom jou. Prijs: 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. Locatie: CM-lokalen, Moerkerkse Steenweg 118,
Sint-Kruis.

MEEVAREN MET DE SINT
zondag 21 november
Met Sinterklaas op de boot! Alle kinderen worden uitgenodigd om mee te varen met de Sint en de lieve Pieten
op de Damse Vaart. Afvaarten gepland om 13u30 - 14u 14u30 - 15u - 15u30 - 16u en 16u30u. De kinderen kunnen
hun tekeningen meebrengen voor de Sint en hun wensen
en verlangens in zijn oor fluisteren. Kindjes varen gratis.
Volwassenen betalen €4. Afspraak aan de aanlegsteiger in
Damme. Dit is een organisatie van de afdelingen Sint Kruis
en Damme.

AFHALEN VAN DE BONNENBOEK
zaterdag 8 januari - 12u tot 17u
De afdeling organiseert een afhaalmoment voor de bonnenboeken van 2022 in het Gemeenschapshuis (zelfde
gebouw als de bib en de gemeentediensten). We zullen
aanwezig zijn tussen 12u en 17u. Ook is Magda Keirse
aanwezig, bij haar kun je terecht voor het verlengen van
spoorkaarten! We kijken ernaar uit om velen te ontmoeten.

SINT-MICHIELS
NIEUWE DATA VOOR FOTO’S IN THE CLOUD
maandag 4 oktober tot maandag 25 oktober - 14u tot
16u30
De coronamaatregelen deden ons de geplande lessenreeks
opschuiven. De reeks is nu gepland op maandagen 11
oktober, 25 oktober en 8 november. Breng je eigen laptop
mee om te oefenen. Locatie: Onze Ark, Sint-Michielslaan,
Sint-Michiels. Prijs: leden €18 en niet-leden €25. Overschrijven op BE43 0680 7137 0001. We houden ons aan
de coronamaatregelen die gelden op het moment van de
cursus. Er zal voldoende afstand zijn tussen de tafels. Info:
gezinsbondsintmichiels@gmail.com.

TUSSENDOORTJE XL:
‘DE FANTASTISCHE FAMILIE ZAPATO’
zondag 10 oktober - 10u30
Voor het feestontbijt van de Gezinsbond Sint-Michiels
organiseert de bibliotheek Xaverianen een tussendoortje XL over het de fantastische circusfamilie Zapato! In dit
verhaal stelt het jongste zusje je voor aan haar buitengewoon getalenteerde gezin. Haar broer is een uitmuntend
jongleur, haar zus danst prachtig met linten en haar moeder weet steeds elegant haar evenwicht te houden op een
rola bola. Maar welk verborgen talent heeft het kleine zusje
zelf? Geschikt voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Benieuwd?
Schrijf je dan zeker in voor het Locatie: bibliotheek Xaverianen. Na afloop van het verhaal gaan we creatief aan de slag.

FEESTEDITIE ‘100 JAAR GEZINSBOND’ ONTBIJT
zondag 10 oktober - 8u30-10u30
Een eeuwfeest moet gevierd worden! Wij vieren dat met een
feestontbijt, een ontbijt voor alle gezinnen, met alles er op en
er aan. De Gezinnen die 50 jaar en meer lid zijn van de Gezinsbond worden met een afzonderlijke uitnodiging uitgenodigd
om mee te ontbijten. De bibliotheek Xaverianen werkt mee
met een tussendoortje XL: ‘De fantastische familie Zapato’.
Meer uitleg in afzonderlijk bericht. Wij houden ons aan de
coronamaatregelen die op het moment van het ontbijt gelden. Locatie: Xaverianen, Xaverianenstraat, Sint-Michiels.
Inschrijven ten laatste tegen 5 oktober op gezinsbondsintmichiels@gmail.com. Niet treuzelen! Doen! Wil zeker ook de
leeftijd van de kinderen vermelden. Prijs: €7,5, €5 voor kinderen tussen 3 en 10 jaar. Kinderen jonger dan 3 jaar: gratis.
Betalen op BE43 0680 7137 0001.
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BEKENDE EN ONBEKENDE SPELLEN
SPELEN

UITKERKE

zondag 14 november - 13u30 - 17u
Een leuke namiddag met je kinderen of kleinkinderen?
Je ontdekt er een massa aan spelen, gekend en minder
bekend. Leer ze ook spelen met kenners! Locatie: Onze Ark,
Michielslaan, Sint Michiels. Toegang gratis.

GRIEZELTOCHT

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.

ZWERFVUILACTIE IN DE HAGEWEG
IN SNELLEGEM

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

dinsdag 5 oktober - 9u tot 11u
De gezinsbond Snellegem adopteerde de wegberm in de
Hageweg. Adopteren betekent dat je zorg draagt voor je
straat en dus alle vuil dat er niet thuis hoort, opruimt! En
dat is ook wat wij gaan doen! Wil jij ons een handje toesteken? Dan ben je van harte welkom. We spreken af op
de parking aan de kerk van Snellegem. Wie wil, mag ook
later aansluiten. Tot dan?!

TANTE DOTTIE 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! Op de facebookpagina komt meer info!

FEESTEDITIE ‘100 JAAR GEZINSBOND’ ONTBIJT AAN HUIS
zondag 17 oktober - 8u
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! Op de facebookpagina komt meer info!

vrijdag 29 oktober - 18u tot...
Ga op griezelmissie en probeer je opdracht tot een goed
einde te brengen. Start vanaf 18u (volgens afspraak bij
inschrijving). Per groep: max 15 personen. Dresscode:
“Halloween”. Tocht duurt ongeveer 2u30. Griezelbar doorlopend open van 18u tot 23u. Locatie: Ontmoetingscentrum
“De Kerkewegel”, Ruiterstraat 5, Uitkerke. Prijs:(animatie,
soep en hotdog inbegrepen) volwassenen: €8, kind -12
jaar €5. Info en inschrijven: ten laatste op 24 oktober via
gezinsbond.uitkerke@gmail.com met vermelding van het
aantal kinderen. Kinderen moeten onder begeleiding van
een volwassene zijn.

SINTERKLAASFEEST
MET POPPENTHEATER JA-JA
woensdag 1 december - 14u-16u
Locatie: Jeugdherberg “De Wullok” Ruiterstraat 9, Uitkerke.
Prijs: leden gratis en niet leden €5. Info en inschrijven:
gezinsbond.uitkerke@gmail.com voor 24 november.

VARSENARE
TAI CHI CHUAN
maandag 6 september tot maandag 20 december 19u tot 21u30
Tai Chi is een geschikte methode om soepelheid en evenwicht te oefenen. De oefeningen zijn langzaam, niet hart- of
longbelastend, zorgen voor alertheid bij de beoefenaar,
kalmeren de geest en versterken het lichaam. In de lessenreeksen (15 lessen) Tai Chi Chuan wordt gewerkt in 3
reeksen afhankelijk van het niveau. Locatie: SPC Hof Ter
Straeten, Varsenare. Prijs voor de reeks: leden 1u €90, 1,5u
€120 en niet leden: 1u €132, 1,5u €152 (lidgeld 2022 inbegrepen). Info en inschrijven: Brigitte Vandenbriele: brigitte.
vandenbriele.be@gmail.com of 0496 33 51 79 . Overschrijven op rek. BE46 7381 2906 9636.

LESSENREEKS KRUIDEN : 2 GROEPEN
donderdag 9 september tot donderdag 9 december - 14u
tot 16u
Na een onderbreking door Covid 19 gaan we verder met
onze lessenreeks onder de leiding van herboriste Anny
Vanbranteghem. We leren over het gebruik en de werking
van kruiden. Een maandelijkse bijeenkomst waarin theorie
afgewisseld wordt met praktijk. Groep 1: 9 september, 7
oktober 18 november en 2 december - groep 2: 16 september, 14 oktober, 25 november en 9 december. Locatie: SPC
Hof ter Straeten, Varsenare. Info en inschrijven: brigitte.
vandenbriele.be@gmail.com of 0496 33 51 79. Prijs les +
bereidingen: leden €42 en niet-leden €60. Overschrijven
na inschrijving op rek. BE46 7381 2906 9636.

BEZOEK OOK MIJN.GEZINSBOND EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

DRU YOGA OP WOENSDAGVOORMIDDAG

ONTBIJT VOOR IEDEREEN

woensdag 15 september tot woensdag 22 december 10u tot 11u30
Dru Yoga wordt ook ‘hart yoga’ genoemd. Het gaat over
‘bewust ‘ZIJN’. Vanuit vloeiende bewegingen en je ademhaling help je je lichaam en geest in soepelheid, ontspanning
en kracht. Je gaat vanzelf ontstressen, je concentratie
versterkt en je ervaart voelbaar vernieuwde vitaliteit en
vreugde. Een lessenreeks (13 lessen) met max. 10 deelnemers. Enkel voor leden Gezinsbond en voor de volledige
lessenreeks. Locatie: SPC Hof Ter Straeten, Varsenare. Prijs
leden €104. Info en inschrijven: Brigitte Vandenbriele:
brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of 0496 33 51 79
Overschrijven op rek. BE46 7381 2906 9636.

zondag 19 december
Wij nodigen onze leden uit op een gezellig “ontbijt voor
iedereen” op zondagmorgen 19 december. Houd alvast
deze datum vrij. Meer info later. Locatie: school De Wassenaard, Westernieuwweg 5, Varsenare.

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. Een zaal vol gereedschap
en materialen, deskundige hulp bij (bijna) elke reparatie,
een gezellige sfeer en ontmoeting wachten je op. Locatie:
Parochiaal Centrum, Westernieuwweg 5A, Varsenare.Info:
Jef Vantorre 050 38 65 65 of jef.vantorre@skynet.be. Gratis.

FEESTEDITIE ‘100 JAAR GEZINSBOND’ HERFST-TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 9 oktober - 14u tot 17u
Tafelverkoop van tweedehands kinderkledij, speelgoed,
baby-uitzet, kinderfietsen, kinderboeken... Gratis toegang voor kopers. Verkopers kunnen zich inschrijven via
mail beurs2dehandsvarsenare@hotmail.com. Inschrijven
voor verkoop mogelijk tot zaterdag 2 oktober (of tot volzet).
Locatie: Sportcentrum Hof Ter Straeten, Varsenare.

FEESTEDITIE ‘100 JAAR GEZINSBOND’ WANDELZOEKTOCHT VOOR GROOT EN
KLEIN
zaterdag 23 oktober - start vanaf 13u30
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. Het wordt een feest-editie: de Gezinsbond is
jarig! Locatie: Parochiaal Centrum, Westernieuwweg 5A,
Varsenare, vertrek tussen 13u30 en 15u. Inschrijven verplicht via mail gezinsbondvarsenare@hotmail.com met
vermelding naam gezin, aantal volwassenen en aantal
kinderen en lidnummer. Prijs leden volwassenen €1,5,
niet-leden €2, kinderen gratis.

VELDEGEM
KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
zondag 21 november - 10u tot 12u
De Kunstendag voor Kinderen is een overkoepelend initiatief van de Vlaamse Overheid, georganiseerd door het
departement Cultuur, Jeugd en Media. Torhout en Kortemark nemen al enkele jaren deel aan dit initiatief. De
gemeente Zedelgem, dienst Cultuur plant een eerste light
versie op zondagvoormiddag waarbij we in samenwerking
met professionele organisaties enkele workshops zullen
organiseren voor kinderen van 6-12 jaar. Het doel hierbij is
om kinderen te laten kennismaken met diverse kunstdisciplines. Deelname is gratis. Alle info over Kunstendag kun je
hier alvast nalezen: organisaties.kunstendagvoorkinderen.
be/doet-jouw-cultuurhuis-mee. Een samenwerking met
alle gezinsbond afdelingen Zedelgem (Aartrijke/Loppem/
Veldegem/Zedelgem) en de Gemeente Zedelgem.

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 0486
71 31 53 of gezinsbondwaardamme@gmail.com.

APPSTUBLIEFT
maandag 25 oktober - 20u
Kristof D’Hanens neemt ons mee naar: “De beste apps voor
je smartphone of tablet”. Je denkt dat je er alles van weet,
je smartphone, apps enz... of je zet je eerste stappen in
het gebruik van apps, Kristof zal jullie toch nog verrassen.
Smartphone meenemen mag maar is niet vereist! Locatie:
Basisschool Waardamme, Sint-Blasiustraat 1, Waardamme.
Prijs leden en niet leden: €10. Betalen aan de deur. Info en
inschrijven: Annemie Denolf 0472 90 55 64 of gezinsbondwaardamme@gmail.com.
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GOOCHELNAMIDDAG VOOR JONG EN OUD
zondag 5 december - 14u30
Goochelaar Simon van het Magisch Verbond zal ons weer
verrassen met zijn vele onbegrijpelijke trucjes. Voor de
allerkleinsten is er opvang en animatie voorzien, verzorgd
door de kinderoppasdienst van de Gezinsbond. Locatie:
Zaal Wara, Beekstraat, Waardamme. Prijs volwassenen
€5, een gezin €10. Betalen aan de deur. Info en inschrijven: gezinsbondwaardamme@gmail.com of 0486 71 31 53
vanaf 15 oktober.

ZEDELGEM
VOORDRACHT DOOR SARAH VAN GYSEGEM
dinsdag 16 november - 19u
Sarah Van Gysegem, mama van drie tieners en al 20 jaar
redacteur opvoedingsondersteuning bij de Gezinsbond,
haalt een aantal thema’s aan tijdens deze voordracht. Mentaal welzijn van de kinderen, pesten op school, puberende
kinderen…. Uitdagingen, online en offline. Sarah helpt je
met grappige anekdotes en praktische tips op weg om die
turbulente tienertijd gezond, leuk en luchtig te houden.
Meer info via gezinsbondzedelgem@gmail.com.

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

zondag 21 november - 10u tot 12u
De Kunstendag voor Kinderen is een overkoepelend initiatief van de Vlaamse Overheid, georganiseerd door het
departement Cultuur, Jeugd en Media. Torhout en Kortemark nemen al enkele jaren deel aan dit initiatief. De
gemeente Zedelgem, dienst Cultuur plant een eerste light
versie op zondagvoormiddag waarbij we in samenwerking
met professionele organisaties enkele workshops zullen
organiseren voor kinderen van 6-12 jaar. Het doel hierbij is
om kinderen te laten kennismaken met diverse kunstdisciplines. Deelname is gratis. Alle info over Kunstendag kun je
hier alvast nalezen: organisaties.kunstendagvoorkinderen.
be/doet-jouw-cultuurhuis-mee. Een samenwerking met
alle gezinsbond afdelingen Zedelgem (Aartrijke/Loppem/
Veldegem/Zedelgem) en de Gemeente Zedelgem.

GEBOORTEBOS

zaterdag 4 december - 9u tot 11u.30
Aanplanten van een geboortebos, een samenwerking
met de gemeente Zedelgem. Gezinnen die in aanmerking
komen zullen persoonlijk worden uitgenodigd door de
Gemeente Zedelgem.

ZERKEGEM
BLOEMSCHIKKEN
donderdag 23 september tot donderdag 16 december
- 19u30
Samen groene vingers krijgen! Op donderdagavond 23
september, 28 oktober, 25 november en 16 december,
wordt er onder begeleiding een bloemstuk gecreëerd.
Elke deelnemer brengt steeds een aardappelmesje, een
snoeischaar, een kniptang en een vod mee. Vergeet ook je
mondmasker niet! Per sessie moet je als deelnemer enkele
specifieke benodigdheden meebrengen, afhankelijk van
wat er gemaakt zal worden. Als de lesgeefster zelf voor
extra materiaal zorgt, word gevraagd de kosten hiervoor
op de sessie zelf te vereffenen. Locatie: Zaal Sarkoheem,
schoolhuis. Prijs leden €12 per les en niet leden €17. Info
en inschrijven: Mireille Derieuw 0474 66 38 53.

ONTBIJTBUFFET
zondag 7 november - 8u tot 10u30
De voorbije twee jaar mocht het gekende ontbijtbuffet op
Vaderdag helaas niet doorgaan. Op zondag 7 november
wordt een nieuwe editie gepland in zaal Sarkoheem. Hou
deze datum alvast vrij. Meer info volgt op gezinsbondzerkegem.be.

DE SINT EN ZIJN 2 PIETEN
KOMEN AAN HUIS
zaterdag 4 december
Inschrijven kan binnenkort via de website
www.gezinsbondzerkegem.be.

ZUIENKERKE
(NIEUWMUNSTER)
WANDELTOCHT DOOR MEETKERKSE
MOEREN VOOR GROOT EN KLEIN
zondag 10 oktober - 13u30 tot 14u30
We maken een wandeling door de Meetkerkse Moeren
en proberen op een plezante manier details te ontdekken. De kinderen kunnen op zoek gaan naar van alles en
hun speurneus gebruiken. Korte toer 6,7km (buggy vriendelijk), lange toer 10km (gedeeltelijk over niet verharde
weg). Start: sportcentrum Meetkerke, Oude Molenweg
15. Inschrijven tot 7 oktober noodzakelijk via gezinsbondgrootzuienkerke@gmail.com of Greet Bombeke, 0468
22 08 84. Prijs leden €4 en niet leden €6. Kinderen gratis.
Inschrijving definitief na betaling BE12 7755 7795 2592 met
vermelding lidnummer.
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HIJ KOMT… HIJ KOMT…
SINTERKLAAS IN BRUGGE
Joepie, op 21 november komt Sinterklaas om 13u30 met de boot aan in Brugge.
Verwelkom de Sint en zijn zotte Pietenbende met je gezin langs de route
of volg de intrede live op de Burg via het groot scherm. Op de Burg is er animatie voorzien van zodra de Sint zijn intocht start.
Rond 14u15 ontvangen we de Sint op de Burg en spreekt hij er alle kinderen toe.
Daarna vertrekt de stoet richting Concertgebouw waar je dé spetterende Pietenshow doorgaat.
Het programma
• 13:30: Vertrek van de Sint per boot aan het Seminarie aan de Potterierei.
• 13.30: Verwelkoming langs de route én live video van de intrede van de Sint op groot scherm op de Burg
• 14:15: Feestelijke aankomst van de Sint op de Burg
• 14:45: Stoet van de Sint en Pieten naar het Concertgebouw
• 15:30: De Zotte Pietenshow in het Concertgebouw (tickets)
Bekijk de volledige route en locaties waar je de Sint kan zien op jong.brugge.be/sinterklaas
De Zotte Pietenshow
De intrede zelf is gratis maar wie de Grote Pietenshow van Artbij vzw in het
Concertgebouw wil bijwonen moet tickets kopen. € 6 euro voor leden van de
Gezinsbond of € 9 voor niet-leden.
Tickets zijn te verkrijgen via In & Uit of via www.ticketsbrugge.be
Maak een kleurtekening en geef je tekening aan de Sint.
Sinterklaas krijgt graag veel tekeningen en brieven van kinderen.
Download één van onze kleurplaten via jong.brugge.be/sinterklaas en geef
je tekening af aan de Sint of post hem vanaf 5 oktober in de brievenbus van
Sinterklaas op de Burg.
Live chat met de Sint op 4 november.
De Sint beantwoordt op 4 november tussen 10u en 11u de vragen van kinderen tijdens de live chat.
Wil jij weten hoe oud Sinterklaas is, wat het lievelingseten is van Slecht Weer
Vandaag?
Stuur nu al je vragen door via jong.brugge.be/sinterklaas of stel je vragen
tijdens de online live chat.

LEDENVOORDELEN

De Intrede van de Sint is een samenwerking tussen de Gezinsbond Gewest
Brugge en Stad Brugge (Jeuggdienst).
Meer info vind je op https://jong.brugge.be/sinterklaas of bel 050 44 83 33

De Sint en zijn Pieten komen ook langs in volgende afdelingen:
21/11/2021
Meevaren met de Sint op Damse Vaart
Sint-Kruis & Damme
27/11/2021
Sinterklaasfeest en Zotte Pietenshow
Blankenberge
28/11/2021
Sinterklaasontbijt
Ruddervoorde
01/12/2021
Sinterklaasfeest met poppentheater Ja-Ja
Uitkerke
03/12/2021
Bezoek Sint aan huis
Oedelem - Oostveld
04/12/2021
Daar is de Sint weer
Sint-Joris
04/12/2021
De Sint en zijn 2 pieten komen aan huis
Zerkegem
05/12/2021
Sinterklaasontbijt in de RAAT
Oostkamp

TWEEDEHANDSBEURZEN IN UW GEMEENTE
03/10/2021
09/10/2021
09/10/2021
09/10/2021
16/10/2021
17/10/2021

Damme
Sint-Andries
Varsenare
Lissewege
Ruddervoorde
Beernem

17/10/2021
23/10/2021
23/10/2021
24/10/2021
30/10/2021
31/10/2021

Oostkamp
Loppem
Aartrijke
Brugge
Assebroek
Blankenberge
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Magazine voor GROOTouders
De afgelopen tien jaar kregen kersvers oma’s en opa’s eenmalig de ‘Brief
van Jonge Grootouders’.
Met ‘GROOTouders’ starten we een nieuw hoofdstuk in dit verhaal.
‘GROOTouders’ richt zich naar álle grootouders. In het magazine leggen we
de nadruk op de relatie van grootouders met hun kleinkinderen. Net zoals
bij de vroegere ‘Brief aan Jonge Grootouders’ laten we deskundigen aan
het woord en vooral de grootouders als ervaringsdeskundigen.
Het magazine verschijnt elk drie maanden in de bus. Tussen de verschillende magazines door verspreiden we regelmatig nieuwsbrieven naar
geabonneerde grootouders.
Praktisch
Grootouders krijgen niet automatisch het nieuwe magazine of de nieuwsbrief. Immers, wij weten niet wie van onze leden grootouder is. Zij moeten
zich hiervoor online inschrijven via www.goedgezind.be/grootouders of
telefonisch via tel. 02-507.88.88. Niet-leden kunnen éénmalig proefnummer aanvragen. Willen ze zich abonneren op ‘GROOTouder’? Dan moeten
ze lid worden. Samen met hun proefnummer ontvangen zij een begeleide
brief waarin dit wordt uitgelegd en waarin ze worden uitgenodigd om het
lidmaatschap op te nemen.

NIEUW

Theatershow

Spaarkorting bij JBC en Torfs

6 oktober 2021 om 14u en 16u
CC De Valkaart Oostkamp

Voortaan shop je zowel bij JBC als bij Torfs het hele jaar
door kleding, schoenen én accessoires met
5 % spaarkorting (enkel in de Vlaamse winkelpunten,
niet in de webshop), cumuleerbaar met alle andere
acties of kortingen.worden uitgenodigd om het lidmaatschap op te nemen.
In de Bonnenboek van 2022:
1 bon van 10% voor beide winkels

De hartverwarmende familievoorstelling ‘Rupsje Nooitgenoeg’ is gebaseerd op vier spannende verhalen van
Eric Carle.
In een prachtige en kleurrijke theatershow komt niet
alleen dit hongerige rupsje tot leven, maar ook 75
andere karakters uit vier bekende verhalen van de
wereldberoemde auteur Eric Carle. In een spel van licht,
geluid en beelden worden kleine en grote bezoekers
meegenomen in de wereld van het Blauwe Paard, Vader
Zeepaard, het Eenzame Vuurvliegje en Rupsje Nooitgenoeg. Een magische, ritmische voorstelling waarbij je
met een glimlach op je gezicht het theater verlaat.
Leeftijd: geschikt vanaf 2 jaar
Speelduur: 55 minuten (zonder pauze)
10% spaarkorting
Meer info: www.event-team.be
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OOK U KUNT IN DE BONDSKLAPPER
ADVERTEREN!

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.

LEDENVOORDELEN

Tarief
Uurtarief
(per begonnen uur)

€ 5,00

Minimumvergoeding

€ 10,00

Nachttarief

€ 25,00

Forfait voor verzekering

€ 2,00

Verschijningsdata:
1 januari 2022, 1 april 2022, 1 juli 2022 en 1 oktober 2022.
Verspreidingsgebied Bondsklapper bij de leden van de
Gezinsbond:
Aartrijke, Assebroek, Beernem, Blankenberge, Brugge,
Damme, Dudzele, Heist-Duinbergen, Hertsberge,
Houtave-Stalhille, Jabbeke, Klemskerke, Knokke,
Koolkerke, Lissewege, Loppem, Meetkerke, Oedelem-Oostveld, Oostkamp, Ruddervoorde, Sint-Andries,
Sint-Joris, Sint-Kruis, Sint- Michiels, Snellegem,
Uitkerke, Varsenare, Veldegem, Vlissegem, Waardamme,
Wenduine, Westkapelle, Zedelgem, Zeebrugge,
Zerkegem en Zuienkerke.
Totale oplage: 11.000 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 driemaandelijkse gratis informatieblad
voor leden van de Gezinsbond VZW - Gewest Brugge-Oostkust.
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
zie pagina 2 en 3.
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DATUM

ACTIVITEIT

01/01/2021 - 31/12/2021 Let’s Yoga
02/09/2021 - 16/12/2021 Ontspanningsyoga
02/09/2021 - 16/12/2021 55+ Zwemmen
04/09/2021 - 25/06/2022 Badminton
06/09/2021 - 20/12/2021 Tai Chi Chuan
07/09/2021 - 28/06/2022 Badminton en Omnisport
09/09/2021 - 23/05/2022 Multimove
09/09/2021 - 09/12/2021 Lessenreeks kruiden : 2 groepen
09/09/2021 - 16/12/2021 Tai Chi Chuan
10/09/2021 - 17/06/2022 Kinderdansen (1ste tot en met 3de leerjaar)
10/09/2021 - 17/06/2022 Jongerendansen (vanaf 4de leerjaar)
11/09/2021 - 18/06/2022 Kleuterturnen (peuter en 1ste kleuter)
11/09/2021 - 18/06/2022 Kleuterturnen - 2de kleuterklas en 3de kleuterklas
15/09/2021 - 22/12/2021 Dru yoga op woensdagvoormiddag
23/09/2021 - 16/12/2021 Bloemschikken
01/10/2021 - 29/10/2021 Feesteditie ‘100 Jaar Gezinsbond’ - Koken voor mannen
01/10/2021
Pottenbakken
01/10/2021 - 31/12/2021 Knuffelturnen voor peuters en kleuters
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
03/10/2021
Tweedehandsbeurs
04/10/2021 - 25/10/2021 Nieuwe data voor Foto’s in the Cloud
05/10/2021
Zwerfvuilactie in de Hageweg in Snellegem
06/10/2021 - 20/10/2021 Naaiworkshop voor kinderen
09/10/2021
Feesteditie ‘100 jaar Gezinsbond’ - Tweedehandsbeurs
09/10/2021
Feesteditie ‘100 jaar Gezinsbond’ - Herfst-tweedehandsbeurs
09/10/2021
Tante Dottie komt voorlezen
09/10/2021
Tweedehandsbeurs
09/10/2021
Grote Gezinsbondquiz
09/10/2021
Zwerfvuilactie
10/10/2021
Feesteditie ‘100 jaar Gezinsbond’ - Ontbijt
10/10/2021
Feesteditie ‘100 jaar Gezinsbond’ - Gezond ontbijt
		
10/10/2021
Feesteditie ‘100 jaar Gezinsbond’ - Gezelschapsspellennamiddag
10/10/2021
Tussendoortje XL: ‘De fantastische familie Zapato’
10/10/2021
Wandeltocht door de Meetkerkse Moeren
voor groot en klein
		
10/10/2021
Feesteditie ‘100 jaar Gezinsbond’ - Gezond ontbijt
11/10/2021 - 08/11/2021 Windows 10 vervolg: 4 lessenreeks
14/10/2021
Lezing: De wegcode opgefrist
15/10/2021
Rust in je huis, ruimte in je hoofd
16/10/2021
Feesteditie ‘100 jaar Gezinsbond’ - Tweedehandsbeurs
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
17/10/2021
42ste Schilderwedstrijd van de Gezinsbond voor alle kinderen
18/10/2021 - 29/10/2021 Watergewenning-kleuterzwemmen 10 beurten in 2 reeksen 1/2 uur
20/10/2021
Feesteditie ‘100 Jaar Gezinsbond’ :
Babybabbels “We gaan lekker uit de bol”
21/10/2021
Jong zijn en dementie

AFDELING

Snellegem
Assebroek
Sint-Kruis
Knokke
Varsenare
Damme
Knokke
Varsenare
Assebroek
Loppem
Loppem
Loppem
Loppem
Varsenare
Zerkegem
Brugge
Aartrijke
Sint-Andries
Assebroek
Varsenare
Waardamme
Damme
Sint-Michiels
Snellegem
Ruddervoorde
Sint-Andries
Varsenare
Snellegem
Lissewege
Aartrijke
Loppem
Sint-Michiels
Sint-Kruis &
Assebroek
Sint-Joris
Sint-Michiels
Meetkerke &
Houtave &
Zuienkerke
Heist-Duinbergen
Oedelem - Oostveld
Blankenberge
Loppem
Ruddervoorde
Snellegem
Beernem
Oedelem - Oostveld
Oostkamp
Blankenberge
Blankenberge
Brugge
Sint-Kruis
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ACTIVITEITENKALENDER

DATUM
21/10/2021

ACTIVITEIT

Lezing : het leven in de gevangenis door aalmoezenier
E.H. Antoon Vandeputte
23/10/2021
Tweedehandsbeurs - Tafelverkoop
23/10/2021
Feesteditie ‘100 jaar Gezinsbond’
- Wandelzoektocht voor groot en klein
23/10/2021
Tweedehandsbeurs - kapstokverkoop
24/10/2021
Gezond ontbijt met een strikje
24/10/2021
Feesteditie ‘100 jaar Gezinsbond’ - Tweedehandsbeurs
24/10/2021
Feesteditie ‘100 jaar Gezinsbond’ - Feestelijke Bierdegustatie
24/10/2021
Feesteditie ‘100 jaar Gezinsbond’ - Gezond ontbijt voor iedereen
24/10/2021
Feestelijke Gezinsbondzondag
25/10/2021
Appstublieft
29/10/2021
Griezeltocht
30/10/2021
Feesteditie ‘100 jaar Gezinsbond’ - Tweedehandsbeurs
31/10/2021
Tweedehandsbeurs
31/10/2021 - 07/11/2021 Halloween
31/10/2021
Halloween Trick or Treat tocht
03/11/2021
Feesteditie ‘100 jaar Gezinsbond’: Lego-duplo festijn
03/11/2021
Workshop lichtgrafitti voor kinderen en jongeren
07/11/2021
Ontbijtbuffet
12/11/2021 - 09/12/2021 Voordrachten i.s.m. TuinHier Beernem op 12/11 en 9/12
13/11/2021
Babyboom
13/11/2021 - 11/12/2021 Bloemschikken
14/11/2021
Bekende en onbekende spellen spelen
16/11/2021
Voordracht door Sarah Van Gysegem
18/11/2021
Feestelijk koken
21/11/2021
Kunstendag voor kinderen: RaarHaar
21/11/2021
Meevaren met de Sint
		
21/11/2021
Kunstendag voor Kinderen
		
		
23/11/2021
Gastronomische lunch in Hoeve Cortvriendt
24/11/2021
Maak je eigen Kerst terrarium
25/11/2021
Feestelijk koken
26/11/2021 - 05/12/2021 Toneelvoorstelling Martha & Mathilda
27/11/2021
Sinterklaasfeest en Zotte Pietenshow
28/11/2021
Sinterklaasontbijt
28/11/2021
Opendeurdag - Feesteditie ‘100 jaar afdeling Loppem’
01/12/2021
Sinterklaasfeest met poppentheater Ja-Ja
02/12/2021
“Heerlijk Helder” lezing door Jan Hautekiet
03/12/2021
Bezoek Sint aan huis
04/12/2021
Daar is de Sint weer
04/12/2021
Geboortebos
04/12/2021
Planten van een ‘Geboortebos’
04/12/2021
De Sint en zijn 2 pieten komen aan huis
05/12/2021
Goochelnamiddag voor jong en oud
05/12/2021
Sinterklaasontbijt in de RAAT
09/12/2021
Bezoek nieuwe campus VTI Brugge
11/12/2021
Kersthappening met kerstballenraap
12/12/2021
Wereldlichtjesdag
19/12/2021
Kerstborrel en afhalen Bonnenboek 2022
19/12/2021
Ontbijt voor iedereen
08/01/2022
Afhalen van de bonnenboek
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AFDELING

GOSA
Loppem
Varsenare
Aartrijke
Loppem
Brugge
Brugge
Blankenberge
Damme
Waardamme
Uitkerke
Assebroek
Blankenberge
Ruddervoorde
Brugge
Sint-Joris
Aartrijke
Zerkegem
Oedelem - Oostveld
Blankenberge
Brugge
Sint-Michiels
Zedelgem
Oedelem - Oostveld
Blankenberge
Sint-Kruis &
Damme
Zedelgem &
Aartrijke & Loppem
& Veldegem
GOSA
Knokke
Sint-Andries
Aartrijke
Blankenberge
Ruddervoorde
Loppem
Uitkerke
Assebroek
Oedelem - Oostveld
Sint-Joris
Zedelgem
Loppem
Zerkegem
Waardamme
Oostkamp
GOSA
Brugge
Knokke
Oedelem - Oostveld
Varsenare
Sint-Kruis

