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Op naar een goedgezind 2022!
We snijden een nieuw jaar aan en doen dit op een goedgezinde
manier. Hoopvol en verlangend uitkijkend naar de vele uitdagingen die op ons pad zullen komen. Een goede gezondheid voor
jou en allen die jou dierbaar zijn, is hierbij cruciaal. Dit wensen
we jullie allen toe.
De Bondsklapper is reeds meer dan 40 jaar een informatieblad
dat door de vrijwilligers van de Gezinsbond is opgemaakt en in
eerste instantie verspreid werd in de Brugse stadskern. Naarmate
dit medium ontdekt werd, hoe meer interesse er voor is ontstaan.
Op vandaag is dit een ledenblad dat in een Regio van 10 gemeenten bedeeld wordt en zo een 10.000 leden-gezinnen bereikt.
Voor sommige leden is dit nu een eerste kennismaking. Als lezer
zal je merken dat er heel wat activiteit is binnen onze vereniging
in deze Regio. Alle activiteiten staan open voor alle leden, het
volstaat contact op te nemen met de betrokken organisator bij
interesse in een specifieke activiteit.
Naast deze Bondsklapper is het zeker ook aanbevolen om de
sociale media en de website van de verschillende afdelingen
in de gaten te houden. Ook kan je nog steeds nieuwsbrieven of
andere belangrijke informatie in jullie bus ontvangen.
We zijn dankbaar voor én trots op wat onze vrijwilligers allemaal
op poten zetten. We kijken er dan ook naar uit om jullie op één
of meerdere activiteiten te kunnen ontmoeten.
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Veel leesgenot! Met genegen groet.
Eric De Wasch
Voorzitter
Gezinsbond
Regio Brugge-Oostkust

Ronny Meulemeester
Voorzitter
Gezinsbond
Regio Brugge-Oostkust

De Bondsklapper wordt bedeeld in Beernem, Blankenberge,
Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp,
Zedelgem en Zuienkerke.

AFDELING
CONTACT

KINDEROPPAS

BEERNEM

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

Moyra Verplancke
0497 49 03 16
kinderoppasbeernem@hotmail.com

Papierhandel KIEKEBOEK
stationsstraat 63A
050 78 95 43
kiekeboek@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

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

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

BRUGGE

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

DAMME

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

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

ZERKEGEM 8490
gezinsbondzerkegem.be
Gezinsbond Zerkegem

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

DE HAAN

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

BEERNEM 8730
beernem.gezinsbond.be
Gezinsbond Beernem

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

WIE IS WIE BINNEN DE LOCALE AFDELING

VERKOOPPUNT NMBS & DE LIJN
EN BIOSKOOPCHEQUES

CONTACT

ASSEBROEK 8310
assebroek.gezinsbond.be
Gezinsbond Assebroek

DAMME 8340
sijsele.gezinsbond.be
Gezinsbond Damme

KLEMSKERKE 8420

‘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

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

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

BEZOEK OOK GOEDGEZIND.BE EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

AFDELING
CONTACT

CONTACT

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

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

OOSTKAMP

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

Cécile Van Deynse
Walburgstraat 1a
050 82 55 80
cecile.vandeynse@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

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

ZUIENKERKE 8377
Gezinsbond Zuienkerke

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

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

HOUTAVE-STALHILLE 8377 - 8490
Houtave-Stalhille

KINDEROPPAS

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

VERKOOPPUNT NMBS & DE LIJN
EN BIOSKOOPCHEQUES

Tom Hofman
Grommer 7
0476 83 78 84
hofman.tom@hotmail.com

Jozef Stubbe
Smedenstraat 48
050 60 79 52
jozefstubbe@gmail.com
Kerckhof Rita
0485 43 69 19
rita.kerckhof.haers@gmail.com

Dhondt Rita
Klinkestraat 6
050 31 14 18
dhondt-rita@hotmail.com
Betty Vandevelde
050 31 11 66
vandeveldebetty@telenet.be

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

GROOTOUDERS EN SENIORENACTIE

VOORZITTERSWISSEL BIJ
GOSA GEWEST BRUGGE
Eind september nam het bestuur van GOSA Gewest Brugge (GrootOuders- en
SeniorenActie) afscheid van twee pioniers van de GOSA-werking: Gudrun Altenbaunker en Yola Barbez - Malfroot (beiden van de afdeling Assebroek). Yola was
de eerste voorzitter en deed dit meer dan 25 jaar met inzet voor de seniorenwerking binnen de Gezinsbond voor het Gewest Brugge. Binnen het GOSA-bestuur
werd Eddy De Wispelaere (afdeling Loppem) aangeduid om verder het voorzitterschap waar te nemen. (Foto’s Michel Van den Brande)

(Foto Michel Van den Brande)

Upgrade verkeersreglement

GOSA

donderdag 24 februari - 14u
Senioren zijn soms niet helemaal meer mee met de verkeersregels. Het is goed de verkeersregels nog eens extra onder de
loep te nemen. Daarom organiseren we een eenmalige sessie update verkeer o.l.v. Hubert De Vooght. Het wordt een goede
opfrissing voor autobestuurders en aanverwanten. Ook voor fietsers zeker aan te raden. Locatie: Ter Leyen Kroosmeers 1,
Assebroek. Prijs €3. Maximum 40 personen. Inschrijven verplicht bij Hugo Jonckheere: 050 38 37 48 of hugo.jonckheere@
hotmail.com.

BEZOEK OOK GOEDGEZIND.BE EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

GOSA

GROOTOUDERS EN SENIORENACTIE

Lezing: het erfrecht is ook voor jou van belang!
woensdag 16 maart - 15u
Door Erika Coene, master in de rechten en in het notariaat. Locatie: Dienstencentrum De Bollaard, Koning Albert-I-laan
112, Blankenberge. Info en vooraf inschrijven: dewasch.eric@scarlet.be of 050 41 46 36. Inkomprijs: €5 (te betalen aan de
ingang van de zaal) Drankje inbegrepen.

Bezoek zeehaven Antwerpen met bus
donderdag 31 maart - 7u30
Bezoek haven, Berendrechtsluis, Waaslandhaven, Deurganckdok,.. Op de middag warme lunch en ‘s avonds broodmaaltijd.
Inbegrepen in de prijs: bus + fooi chauffeur, gidsen, lunch, ‘s avonds broodjesmaaltijd. Locatie: Parking Steenbrugge, Baron
Ruzettelaan, Assebroek. Prijs leden €69. Inschrijven via gosagewestbrugge@scarlet.be of telefoon 050 35 75 75 en door
storten op BE 22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest Brugge voor 10 maart. Meer op gezinsbondgewestbrugge.be/agenda.

Daguitstap met bus naar Diksmuide
donderdag 21 april - 8u30
Voormiddag bezoek aan ‘Museum aan de IJzer’ de IJzertoren. We worden ontvangen met een koffie. ’s Middags 3-gangen
menu in restaurant Sint-Jan. Na de middag rondrit met gids langs het IJzerfront. Daarna bezoek aan het stadhuis en het
feniks verhaal. De tentoonstelling is over de wederopbouw na de eerste wereldoorlog. De dag wordt afgesloten met boerenbrood met ham, kaas en koffie. Inbegrepen in de prijs: bus + fooi chauffeur, gidsen, lunch, broodjesmaaltijd. Locatie:
Parking Steenbrugge, Baron Ruzettelaan, Assebroek. Prijs leden €55. Inschrijven via gosagewestbrugge@scarlet.be of
telefoon 050 35 75 75 en door storten op BE 22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest Brugge voor 11 april.

VIJFDAAGSE UITSTAP NAAR BOURGONDIË
Van zaterdag 4 september tot en met woensdag 8 september organiseerde GOSA Gewest Brugge een vijfdaagse busuitstap
naar Bourgondië met o.a. een verblijf in Autun en bezoeken aan Vezelay, Pontaubert, Dyon en Route de Vins.

Op de foto de enthousiaste deelnemers samen met gids Philippe Despriet. (Foto Roland Deschuyter)
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
AARTRIJKE
WATERGEWENNING EN KLEUTERZWEMMEN
zaterdag 1 januari tot donderdag 31 maart - 13u tot 14u30
De Gezinsbond organiseert elke trimester een lessenreeks
‘Watergewenning en zweminitiatie voor kleuters’ (3 tot 6
jaar) in het zwembad ‘Groene Meersen’ te Zedelgem. Zo
ook in januari-februari-maart. Een lessenreeks bestaat
uit 10 lessen van 30 min en gaat telkens door op zaterdag tussen 13u en 14u30. Er wordt gewerkt in groepjes
van ongeveer 8 kinderen, ingedeeld volgens de ervaring
van de kleuter. Ouders kunnen de “prestaties” van hun
kinderen meevolgen vanop een bank bij het zwembad.
Watergewenning: op een speelse manier worden de kinderen vertrouwd gemaakt met het water, zodat ze geen
watervrees meer hebben, o.a. durven springen in het water,
hoofdje onder water durven steken, enz... Zweminitiatie:
leren drijven in het water, aanleren van de arm- en beenbewegingen van de schoolslag.(Opgelet: deze lessenreeksen
geven geen garantie dat de kleuter na afloop kan zwemmen!) Leden €35, niet-leden €50 (huur van het zwembad,
lesgeld en verzekering inbegrepen). Meer info op onze
website aartrijke.gezinsbond.be.

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

KOKEN VOOR MANNEN
dinsdag 25 januari / 22 febuari / 22 maart - 19u
Samen met een aantal mannen leer je stapsgewijs van
een professionele kok een volledige Valentijnmenu klaar
maken: van hapje, voorgerecht en hoofdgerecht tot dessert. Alles wordt eenvoudig uitgelegd, waarna je zelf in
groepjes aan de slag gaat. Op het einde van de avond
wordt er gezellig samen genoten van de zelfgemaakte
creaties. Locatie: Cultuurcentrum Jonkhove, Aartrijksestraat 9, Aartrijke. Prijs €10 . De foodcost wordt tijdens de
les onder de deelnemers verrekend en komt er nog bij. Info
en inschrijven bij Marleen Carbonez: 0479 68 10 07 of 050
20 03 17 of marleen.carbonez@skynet.be.

TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 12 februari - 13u
Wij kiezen ervoor om onze tweedehandsbeurzen te organiseren volgens het principe van kapstokverkoop. Dit heeft
zijn voordelen voor zowel kopers als verkopers. Verkopers
brengen op de verkoopdag zelf ‘s morgens hun spullen
(voorzien van een prijsetiket) en een overzichtslijst bij
ons binnenbrengen. ‘s Avonds komen zij hun overgebleven spullen terug ophalen. Dan krijgen ze ook het bedrag
dat zij verkocht hebben uitbetaald. Let wel: 10% van dit
bedrag gaat naar de Gezinsbond ter compensatie voor de
organisatie. Wij stallen alle voorwerpen uit per soort en
hangen de kledij volgens kledingmaat. Dit is handig voor
potentiële kopers die zo snel interessante koopjes vinden.
Kopers vinden allerlei zoals speelgoed, boeken, baby uitzet, fietsen, kledij alle leeftijden (ook voor volwassenen),

autostoelen, enz... Locatie: Cultuurcentrum Jonkhove,
Aartrijksestraat 9, Aartrijke. Meer info over deelnemen als
verkoper of langskomen als bezoeker op aartrijke.gezinsbond.be.

KINDERNAMIDDAG
woensdag 2 maart - 13u30
Een kindernamiddag voor kinderen vanaf 5 jaar met leuk
kindertheater. Gevolgd door workshops met doorschuifsysteem: koken voor kinderen & creatieve activiteiten. Gelieve
bij deelname speelkledij te voorzien. Locatie: Cultuurcentrum Jonkhove, Aartrijksestraat 9, Aartrijke. Prijs leden €3,
niet leden €5, te betalen aan de deur. Info en inschrijven via
online formulier op onze website aartrijke.gezinsbond.be.

BABYMASSAGE
woensdag 9 maart - 19u
Gezinsbond Aartrijke organiseert een avond babymassage.
Vrijwel iedere baby houdt er van om gestreeld, gemasseerd
en geknuffeld te worden. Babymassage is gewoon leuk om
te doen en een gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. In deze workshop leer je concrete vaardigheden die
je thuis verder kunt gebruiken bij krampjes, huiluurtje of
gewoon om samen iets leuks met je baby te doen. Tijdens
een sessie van ongeveer 1u o.l.v. Fanny Noort wordt de
baby zintuiglijk en motorisch geprikkeld en emotioneel
ontspannen. Prijs leden €2, niet-leden €4. Locatie: Jonkhove, Aartrijke. Inschrijven verplicht voor 28 februari bij
marleen.carbonez@skynet.be, 0479 68 10 07.

ASSEBROEK
ONTSPANNINGSYOGA
donderdag 6 januari tot donderdag 21 april - 20u
Nieuwe reeks yogalessen voor onze groep gevorderden.
Prijs per les: leden €5, niet-leden €7. Locatie: P.C. Sparrenhof, Assebroek. Alle inlichtingen en inschrijvingen 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 6 januari tot donderdag 31 maart - 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.

BEZOEK OOK GOEDGEZIND.BE EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

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.

‘HET VERLIES VAN BELGIË’
lezing door Johan Op de Beeck

donderdag 27 januari - 20u
De Belgische revolutie van 1830 in hedendaags perspectief.
Koning Willem I wordt overrompeld door een revolutie in
het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
Het komt tot zware gevechten. De revolutionairen, onder
leiding van de Brusselse republikein Louis De Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins Willem wil koning van
België worden, maar de republikeinen verhinderen dat.
De revolutionairen voeren ook onderling een ongenadige
strijd, waarbij de republikeinen ten slotte geliquideerd
worden door de monarchisten. Het nieuwe koninkrijk
ontstaat. Maar in Den Haag geeft koning Willem de strijd
voor ‘zijn’ België nog niet op. Hoe uiteindelijk een nieuw
land, maar geen republiek ontstaat, wordt verteld in deze
boeiende lezing van auteur, voormalig hoofdredacteur,
documentairemaker en bekend VRT-ankerman Johan Op
de Beeck. Locatie: OC Sparrenhof, Dries 4, Assebroek. Prijs
leden €8, niet leden €12. Info: georges.verlinde@scarlet.be.

HET NUT VAN PROPOLIS
donderdag 27 januari - 19u tot 21u
We weten allemaal wel dat ziek zijn geen pretje is, maar
wist je ook dat er veel dingen zijn die je zelf kan doen
om je immuunsysteem te versterken en je weerstand op
natuurlijke wijze op peil te houden? Nu er ten gevolge van
de pandemie verstoorde evenwichten zijn op het vlak van
virussen, is het nog belangrijker om aandacht te besteden aan je immuunsysteem. Op deze voordracht geven
Philippe en Viki van Propolis Vlaanderen u een duidelijk
inzicht hoe we best naar gezondheid kijken en vooral wat
bijenproducten voor u kunnen betekenen. Om de veiligheid te garanderen werken we met een kleine groep, snel
inschrijven is dus de boodschap! Locatie: Wholistic relaxatie Astridlaan 18, Assebroek. Prijs €3 ter plaatse betalen.
Inschrijven: sms ‘voordracht 27 januari’ & aantal personen
naar 0477 48 33 72 (Philippe).

RELAXATIE FOR DUMMY’S ‘MEER ENERGIE’
donderdag 3 februari - 19u tot 21u
Ervaar je dat de spanning van de voorbije tijd nogal op
je drukt? Hou je van essentiële oliën, relaxatie en ander
holistisch schoon maar is dat zweverige gedoe er je soms
net iets teveel aan? Op een toffe manier gaan we aan de
slag met geuren, kleuren, muziek en smaak. 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, trommel jouw

vriendinnen ook maar op! Locatie: Wholistic, Astridlaan 18,
Assebroek. Prijs €15 (workshop en versnapering). Inschrijven voor 15 januari en betalingsinfo via lisa.declerck@
hotmail.com.

‘ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE’
lezing door Thomas Smolders

dinsdag 1 maart - 20u
Artificiële intelligentie is misschien wel de meest tot de
verbeelding sprekende technologie. Algoritmes die menselijke taken kunnen uitvoeren zouden onze jobs afnemen,
de democratie uithollen en tegelijkertijd ook alle ziektes
en problemen voorgoed oplossen. Hoe alomtegenwoordig
is AI? Wat kan er wel en wat niet? En moeten we er schrik
van hebben? Thomas Smolders (1992) studeerde Nieuwe
Media & Maatschappij in Gent en werkt voor creatief bureau
DIFT. Smolders is blogger en publiceerde onder andere in
De Morgen, De Correspondent en Knack. Eerder werkte hij
voor onlinekiosk Blendle. Locatie: OC Rustenhove, Wantestraat 151, Assebroek. Prijs leden €5, niet leden €9. Info
bij Leen Claeys 0472 52 02 34 of claeys.leen@telenet.be.

‘HET LEVEN ZIT VOL TAALKRONKELS’
causerie door Carine Caljon

woensdag 16 maart - 20u
In haar causerie heeft Carine Caljon het over typerende
termen en uitdrukkingen doorheen een gans mensenleven.
Van op het eerste zicht banale woorden onthult zij hun
verrassend interessante opbouw en oorsprong. Van ‘kleine
pagadder’ tot ‘ouwe rakker’. Maar haar exploratie begint al
bij je (familie)naam, speelt met je innerlijk en uiterlijk en
doorloopt je hele hebben en houden, al je doen en laten,
je komen en gaan... Locatie: OC Sparrenhof, Dries 4, Assebroek. Prijs leden €5, niet leden €9. Info: georges.verlinde@
scarlet.be.

ELFJES EN KABOUTER VERHALEN EN CREA
KIDS WORKSHOP ‘DE VROEGE LENTE’
zaterdag 19 maart - 14u tot 17u
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 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! Locatie:
Wholistic, Astridlaan 18, Assebroek. Prijs: €15 (crea en
versnapering). Deze workshop is toegankelijk voor zowel
leden als niet-leden van de Gezinsbond. Inschrijven vóór 1
maart en info betaling: lisa.declerck@hotmail.com.

TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 23 april - 14u tot 17 uur
Verkoop van kinderkledij, speelgoed, babyuitzet, kinderfietsen, kinderboeken, zwangerschapskledij… Locatie:
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ontmoetingscentrum Sparrenhof, Dries 4, Assebroek. Gratis toegang. Prijs verkoopstand leden €10. Inschrijven: na
1 maart door te mailen naar georges.verlinde@scarlet.be
of te bellen naar 050 35 75 75. Overschrijven op rek. BE51
7380 0607 6262 van Gezinsbond Assebroek met vermelding
van: naam/THB/lidnummer. Opgelet: het verschuldigde
bedrag (€10) staat uiterlijk op 25 maart op de rekening,
anders vervalt uw inschrijving.

BLANKENBERGE
- UITKERKE
FAMILIEFILM RAYA EN
DE LAATSTE DRAAK (6+)
zondag 16 januari - 15u
Met ‘Raya and the Last Dragon’ heeft Disney er een klassieker bij (Humo). Locatie: Belgium Pier, Zeedijk 261,
Blankenberge. Info en inschrijven: cultuur@blankenberge.
be. Prijs leden en niet leden €6 – jong volk €4.

050 41 46 36. Inkomprijs: €5, te betalen aan de ingang van
de zaal. Drankje inbegrepen.

WATERGEWENNING – KLEUTERZWEMMEN
maandag 21 maart tot vrijdag 1 april
Voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Voor de kleinsten is dit
watergewenning. Een kleuter die zonder schrik in het water
gaat, zal snel tot kleuterzwemmen komen. Door indeling in
kleine groepjes leert elk kind volgens eigen mogelijkheden.
Cursus van 10 lessen in het Noordzeebad van maandag
21 maart tot en met vrijdag 1 april (niet op zaterdag en
zondag). Reeks A: 17u30 tot 18u – Reeks B: 18u tot 18u30.
Locatie: Noordzeebad, Blankenberge. Info en inschrijven:
Eric De Wasch, Pluvierlaan 6, Blankenberge, 050 41 46 36 of
dewasch.eric@scarlet.be. Betalen op BE46 4779 1100 1136
van De Goudvisjes, Blankenberge. Prijs: (toegang zwembad en verzekering inbegrepen): leden €49, niet-leden €59.
Leden Gezinsbond groot gezin (vanaf 3 kinderen): €42.

BRUGGE
OPHALEN BONNENBOEK 2021

zondag 6 maart - 15u
De nacht valt over de stad. De maan verschuilt zich achter
een dreigende wolk. De wind jaagt vage slierten mist uit
het zeegat en een verdwaald blikje ratelt zich een grillig
spoor over de kasseien. Het rijk van de Nachtdieren (verschaalde dorstlijders die zich laven aan de neongloed van
schijnbaar uitheemse uitstalramen) ontwaakt. Zij zien het
leven in een ander licht en vinden elkaar in de veelkleurig
verpakte verleidingen van de nachtwinkel, de microkosmos waar dromen en nachtmerries werkelijkheid worden…
Tot een krantenjongen de ochtendnevel trotseert en de
ontnuchterende realiteit van gisteren in de brievenbus
gooit. VAN EN MET Gina Beuk, Iris Donders, Patricia Kargbo
& Lucie Plasschaert MET DANK AAN Bij de buren, partner
van Eigen Kweek. Locatie: Saveryzaal CC Casino Blankenberge, Zeedijk, Blankenberge. Info en inschrijven: cultuur@
blankenberge.be. Prijs kind (-18): €5, leden gezinsbond €3
– Volwassene: €7, leden gezinsbond €5.

Het “BONNENBOEK 2022” kan je dit jaar afhalen in de
maand januari en februari 2022 in de Karel de Stoutelaan
84, Brugge In de weekdagen van 10u tot 12u en van 17u tot
19u, dan liggen ze voor u klaar. Indien dit niet kan maak
dan een afspraak via 050 31 12 81. Graag je nieuwe lidkaart
meebrengen.

LEZING: HET ERFRECHT IS OOK VOOR JOU
VAN BELANG

VEILIGHEID EN PRIVACY OP INTERNET

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

THEATER NACHTDIEREN

woensdag 16 maart - 15u
In de loop van ons leven nemen we grote en kleine beslissingen die een invloed hebben op onze nalatenschap.
Daarom is het goed om de basis van ons erfrecht te
begrijpen zodat je partner, (klein)kinderen en geliefden
die achterblijven niet voor onaangename verrassingen
komen te staan. Daar wil deze voordracht een steentje
toe bijdragen. Een cursus ‘erfrecht voor dummy’s’ als het
ware! Geen voorkennis vereist. Erika Coene, master in de
rechten en in het notariaat loodst je door de beginselen
van ons erfrecht. Locatie: Dienstencentrum De Bollaard
Koning Albert-I-laan 112, Blankenberge. Vooraf inschrijven
bij voorkeur op dewasch.eric@scarlet.be of eventueem

DAMME
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.

woensdag 26 januari tot donderdag 10 februari 9u30 tot 11u30
Op woensdag 26 januari en 2 en 9 februari voor iPhone, op
donderdag 27 januari en 3 en 10 februari voor Smart-Phone.
Iedereen wil het internet zo veilig mogelijk gebruiken.
Digitale communicatie is de standaard geworden maar
we worden geconfronteerd met nieuwe en vernuftige
oplichtingstrucs. In 3 lessen komen veiligheid en privacy
aan bod. We hebben het over: sterke wachtwoorden, de
digitale kluis IZIMI, installatie en toepassingen, digitale
nalatenschap, veilig kopen, bankieren via internet, spam
blokkeren en voorkomen, end-to-end-encryptie, werken
met QR-code, veilige apps, hoe herken ik ze, telefonische
oplichting en spoofing… Ga je vaak en vlotjes online dan
is dit iets voor jou! Locatie: Cultuurfabriek, Stationsstraat
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22, Sijsele. Inschrijven bij magda.keirse@hotmail.com of
050 35 96 66. Slechts 12 personen per groep. Leden €18,
niet-leden €24. Overschrijven op BE22 7381 1006 8447 van
Gezinsbond Damme met vermelding van je lidnr. en voor
IPHO of SMPH.

TWEEDEHANDSBEURS
zondag 13 februari - 8u30 tot 12u
Als de omstandigheden gunstig zijn gaat onze tafelverkoop door 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 24 januari op
0485 15 38 25. De deelnameprijs: leden €10, niet-leden
€15 wordt overgeschreven op rek. BE71 7755 1696 6369
van Van Moeffaert-Bruynseraede met vermelding van THB,
naam en lidnummer. Let wel: het verschuldigde bedrag
staat uiterlijk op 8 februari op de rekening zo niet vervalt
de inschrijving.

VEILIG ONLINE:
SCHERMTIJD - SCHERMSTRIJD
maandag 28 maart - 20u
Vormingsavond i.s.m. de Basisschool Het Spoor. Voordracht door Danny Verlinden voor ouders van kinderen
tussen 1 en 6 jaar. Natuurlijk wordt er in maart gekeken
naar de Covid-maatregelen maar daar kunnen we nog
geen voorspellingen over doen. Locatie: Cultuurfabriek,
Stationsstraat 22, Sijsele. Contactpersoon Robby Louwagie: robby.louwagie@schooldeooievaar.be. Noteer alvast
de datum, verdere info in De Bond van maart en via facebook en onze website.

NIEUWE BONNENBOEK 2022
De bonnenboekjes worden bij de leden die hun lidgeld
reeds hebben hernieuwd aan huis bezorgd samen met
een schat aan informatie over onze plaatselijke werking.
We zijn erg blij dat jullie met velen lid blijven. Samen is
er veel te bereiken. Zo kunnen we samen voor een goed
jaar 2022 zorgen. We hopen elkaar te mogen ontmoeten
op activiteiten en jouw lidmaatschap geeft de gezinsbond
een luidere stem om de gezinsbelangen van iedereen te
behartigen. Dank je wel en een veilig en gezond nieuwjaar.

KORTINGSKAARTEN HERNIEUWEN
Je hoeft niet langs te komen maar het kan bij Magda Keirse
Noordermeers 14, Sijsele - 050 35 96 66. Schrijf €6 per gezin
over op BE69 7755 0566 6778 (dossierkosten). Voor ouderkaarten: mail je adres en lidnummer en een kopie van de te
vervangen kaarten naar magda.keirse@hotmail.com. Voor
jaarlijks te vernieuwen kaarten (18 tot 25 j): mail een studiebewijs of een kopie van de studentenkaart. Voor nieuwe
aanvragen: mail je lidnummer & een document “gezinssamenstelling”. Méér info: magda.keirse@hotmail.com.

KNOKKE
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.

MULTIMOVE
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.

LEZING ‘MISDAAD EN JUSTITIE’
door Faroek Ozgünes
zondag 6 februari - 19u30
Faroek Ozgünes werkt sinds 1991 voltijds als VTM journalist en heeft zich de voorbije 10 jaar toegelegd op
gerechtsverslaggeving en onderzoeksjournalistiek. Als
misdaadjournalist heeft hij vele geruchtmakende dossiers gevolgd. Met het opsporingsprogramma Faroek
helpt hij de politiediensten en het parket om misdrijven
op te lossen. Hij is ook auteur van de true crime boeken
‘de kasteelmoord’ en ‘de parachutemoord’. Locatie: Cultuurcentrum Scharpoord. Prijs leden €5 en niet-leden €8.
Info en inschrijven: Maes Fabienne, 0485 61 59 72 of secretariaat@gezinsbondknokke.be of via cultuurcentrum 050
63 04 30.

LEZING ‘DIGITAAL ONTMAAGD’
door Sarah Van Gysegem

donderdag 24 maart - 19u
Over bloemetjes, bijtjes en dickpics. Met je puber over seks
praten : niet simpel! Sarah zet je via concrete situaties en
praktische tips een heel eind verder en helpt je korte metten te maken met taboes. Zo kan je met een gerust hart je
tieners hun weg laten zoeken op het pad van liefde en seks.
In real life én digitaal. Sarah Van Gysegem is redacteur van
het infoblad voor ouders van tieners ‘ BOTSING’ en van de
boeken ‘typisch tieners’ en ‘digitaal ontmaagd’. Locatie:
cultuurcentrum Scharpoord. Prijs leden € 5, niet leden
€ 8.00. Info en inschrijven: Maes Fabienne, 0485 61 59 72
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of secretariaat@gezinsbondknokke.be of cultuurcentrum
050 63 04 30.

MAAK JE EIGEN TERRARIUM
dinsdag 29 maart tot woensdag 30 maart - 19u
Na een kort stukje theoretische uitleg volgt de eindelijke
workshop. Je maakt je eigen terrarium en personaliseert
die ook in het thema van Pasen. De prijs is all in (vaas,
plantjes, aarde, decoratie en benodigdheden). Een terrarium of flessentuintje is een vaas of fles gevuld met plantjes
en zorgt voor een mini ecosysteem. Het is decoratief en
vergt weinig verzorging. Aantal deelnemers is beperkt
Locatie: cultuurcentrum Scharpoord. Prijs leden € 45, niet
leden € 60. Info en inschrijven: Hella Hooijberg, 050 61 12
57 of hellahooijberg@gmail.com. Overschrijven op rek.
BE10 7785 9560 4004.

LOPPEM
KINDERDANSEN

(1ste tot en met 3de leerjaar)

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

vrijdag 7 januari tot vrijdag 17 juni - 18u tot 19u
Kinderdansen voor eerste tot en met derde leerjaar. Prijs:
leden reeks 2 (jan-jun) €55. Vanaf 2 kinderen: 2e kind €50,
niet-leden: €75. Algemene info cursussen: Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. Info Mabel
Ceenaeme, mabel.ceenaeme@telenet.be.

JONGERENDANSEN
(vanaf 4de leerjaar)

vrijdag 14 januari tot vrijdag 17 juni - 19u tot 20u
Jongerendansen vanaf vierde leerjaar. Prijs: Leden reeks 2
(jan-jun) €55. Vanaf 2 kinderen: €50. Niet-leden: €75. Algemene info cursussen: Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool,
Maricolenstraat. Info Mabel Ceenaeme, mabel.ceenaeme@
telenet.be.

KLEUTERTURNEN

(peuter en 1ste kleuter)

zaterdag 15 januari tot zaterdag 18 juni - 10u tot 11u
Kleuterturnen (peuters en eerste kleuter) Prijs: leden reeks
2 (jan-jun) €55. Vanaf 2 kinderen: 2e €50. Niet-leden: €75.
Algemene info cursussen: Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. Info Mabel Ceenaeme, mabel.
ceenaeme@telenet.be.

KLEUTERTURNEN

2de kleuterklas en 3de kleuterklas
zaterdag 15 januari tot zaterdag 18 juni - 11u tot 12u
Kleuterturnen (2de kleuterklas en 3de kleuterklas)
Prijs: leden reeks 2 (jan-jun) €55. Vanaf 2 kinderen: 2e
kind €50, niet-leden: €75. Algemene info cursussen:
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.

Info Mabel Ceenaeme, mabel.ceenaeme@telenet.be.

WINTERWANDELING
zondag 23 januari - 13u30
Al dan niet nog in corona zoeken we dan toch alternatieven
om elkaar in de buitenlucht te ontmoeten. We verzamelen aan het kanaal van Brugge-Gent ter hoogte van de
brug aan Moerbrugge voor onze winterwandeling. Info en
inschrijven: Ingrid Willaert, vervenne-willaert@telenet.be.
Info: https://loppem.gezinsbond.be of facebook Gezinsbond Loppem.

ONTDEK DE WERELD VAN DE NOORDZEE
met Arnout Hauben
woensdag 23 februari - 20u
De naam Arnout Hauben doet misschien niet meteen een
belletje rinkelen. Toch hebben heel veel mensen hem al
gezien, of toch minstens zijn zwaaiende hand, zijn iPod
of (de blaren) op zijn voeten. Wat zouden we zonder de
Noordzee zijn? Haar eb en vloed bepaalt al een eeuwigheid
ons leven. Ze wordt bezongen en bewonderd. We zoeken
de rust op aan haar eindeloze stranden. We delen haar met
velen. Arnout Hauben gaat op zoek naar het verhaal van
de mensen die aan de zee wonen en met haar samenleven.
Hij trekt rond de Noordzee, van België over Engeland naar
de Shetlandeilanden, en van Noorwegen naar Nederland.
Voorverkoop: leden Gezinsbond €6,30, niet-leden €9. Aan
de deur: leden Gezinsbond €9 euro, niet-leden €12 euro.
Info en inschrijvingen: Johan Cloet, Albert Scheuremanspark 14, 0476 67 29 94 of Eddy De Wispelaere, Buskinslaan
2, Loppem, 050 82 54 43. Locatie: Parochiaal Centrum,
Ieperweg, Loppem.

VROLIJK NAAR CARNAVAL
woensdag 23 februari - 14u
De Jonge Gezinnen Actie (JGA) organiseert een carnavalactiviteit in de grote zaal van het Parochiaal Centrum,
Ieperweg, Loppem. Wat het programma betreft, blijft het
nog een geheim, maar het wordt zeker een groots feest.
Meer hierover in de ‘Loppemse Bondsgazette’ van de
maand januari.

TWEEDEHANDSBEURS - TAFELVERKOOP
zaterdag 5 maart - 13u30 tot 16u30
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 2m en nog
extra ruimte naast de tafel. Men mag geen eigen tafel meebrengen! Deelname €12. 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 13 februari, edwlop@skynet.
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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.

LOPPEMNAARS HEBBEN IETS TE
VERTELLEN EN LOPPEM LEEFT EN BEEFT
vrijdag 25 maart tot zaterdag 26 maart - 20u
Het is een traditie geworden dat de afdeling om de twee
jaar een editie ‘Loppemnaars hebben iets te vertellen’
en ‘Loppem leeft en beeft’ organiseert. Bekende of minder bekende Loppemnaar mag het eens komen zeggen.
Daarna volgt ‘Loppem leeft en beeft’ met bestuursleden
die in het vel van iemand anders kruipen en de aangename
of minder aangename gebeurtenissen van het dorp vertalen in leuke sketchjes met de nodige muziek en filmpjes.
Info: https://loppem.gezinsbond.be of facebook Gezinsbond Loppem.

START TO RUN
zaterdag 26 maart - 9u30
Tien weken onder deskundige leiding met een planmatige
opbouw. Ontspannen wandelen en lopen tot geleidelijk
blijven lopen. Op eigen tempo naar 5 km (beginners) of
10 km (2dejaars). Van tien tot eeuwig jong, met of zonder
ervaring. Alleen, met vrienden of waarom niet met het
hele gezin. Dankzij de opgebouwde conditie kan je probleemloos deelnemen aan Dwars door Brugge, Nacht van
Vlaanderen, … Training op zaterdag (10u), maandag en
woensdag (20u), Groepjes van 4 volgens de corona-instructies. Minstens 1x per week aanwezig zijn om je vordering te
volgen. De resultaten zijn verbazingwekkend. Een goede
lichaamsconditie geeft een boost aan energie. Info: Johan
Cloet, 0476 67 29 94.

ZWERFVUILACTIE
zaterdag 2 april - 9u30 tot 11u30
Dit werkjaar zet Gezinsbond Loppem zich opnieuw in om
een aantal straten in onze gemeente het hele jaar schoon
te houden. Jij wil toch ook een propere gemeente? Daarvoor zijn er twee gezamenlijk zwerfvuilacties: één in het
voorjaar en één in het najaar. We verzamelen aan het parochiaal centrum. Iedereen kan meehelpen bij het opruimen
van zwerfvuil in onze gemeente! Gratis deelname. Om
praktische redenen en om het corona-proof te houden
wel inschrijven tegen 27 maart. Mee te brengen: aangepast
schoeisel en kledij, eventueel fluo-jasje en handschoenen. Inschrijven bij: Leen Roose, leen.roose@telenet.be,
Peter Puype: peter.puype1@telenet.be, 050 82 34 95 of Els
Derycke: els.derycke@skynet.be.

PAASEIERENRAAP

de manege (richting doolhof). De paashazen zorgen voor
de nodige ambiance in het historische kasteelpark. De
paaseierenraap wordt afgesloten met een gratis bondsaperitief. Deelname €3/kind en max. €7/gezin. Inschrijven
noodzakelijk tot en met 10 april bij Eddy De Wispelaere,
Buskinslaan 2, of edwlop@skynet.be. Een organisatie van
de Jonge GezinnenActie (JGA)!

OEDELEM - OOSTVELD
FITNESS DANCE 18+ GROEP 1
dinsdag 11 januari tot dinsdag 29 maart - 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 11, 18, 25 januari, 1, 15,
22 februari, 1, 8, 15, 22 en 29 maart. 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 €44, niet-leden €66 te storten op BE12 9792 3871
6092. 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 11 januari tot dinsdag 29 maart - 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 11-lessenreeks vanaf 11, 18, 25 januari,
1, 15, 22 februari, 1, 8, 15, 22 en 29 maart. Inclusief verzekering bij de Gezinssportfederatie met mogelijkheid voor
teruggave bij de mutualiteit (min. 15 euro per persoon).
Info bij lesgeefster Lindsay Vanhaelemeersch 0474 80 27 83
Locatie: Sporthal Sportstraat 1 8730 Oedelem. Prijs leden
€44, niet leden €66. Overschrijven op rek. BE12 9792 3871
6092. Info en inschrijven: mail je naam, adres, gsm-nummer, mutualiteit en lidnummer naar gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.com.

BEWEGING, DANS EN SPEL
voor 2de en 3de kleuter
zaterdag 5 februari tot zaterdag 14 mei - 9u tot 9u45
10-lessenreeks met Lindsay Vanhaelemeersch. Een mix
van beweging, dans en spel ingekleed in leuke thema’s.
Locatie: danszaal Sporthal, Sportstraat 1, Oedelem. Start
lessen: 5, 12, 19 februari, 12, 19, 26 maart, 23, 30 april, 7
en 14 mei. Prijs leden €40, niet leden €50 inclusief 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-nummer ouders
(eventueel lidnummer), aangesloten mutualiteit.

zondag 17 april - 10u
Paaseierenraap (enkel voor Leden Gezinsbond) aan het
Kasteel van Loppem. De activiteit start aan de ingang van
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DANSLESJES
voor 1ste en 2de leerjaar
zaterdag 5 februari tot zaterdag 14 mei - 10u tot 11u
10-lessenreeks met lesgeefster Lindsay Vanhaelemeersch.
Lessen 5, 12, 19 februari, 12, 19, 26 maart, 23, 30 april, 7 en
14 mei. 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.

DANSLESJES OP ZATERDAG
voor 3de tot 6de leerjaar

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

zaterdag 5 februari tot zaterdag 14 mei - 11u tot 12u
10-lessenreeks voor 3de tot 6de leerjaar vanaf 11u tot
12u met lesgeefster Lindsay Vanhaelemeersch. Lessen: 5,
12, 19 februari, 12, 19, 26 maart, 23, 30 april, 7 en 14 mei.
Locatie: danszaal Sporthal Sportstraat 1, Oedelem. Prijs
leden €40, niet-leden €50 inclusief verzekering Gezinssportfederatie. Mogelijkheid tot teruggave van mutualiteit
van €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.

VOORDRACHTEN
i.s.m. TuinHier Beernem

donderdag 24 februari tot donderdag 28 april - 19u30
Voordrachten ism TuinHier: Donderdag 24 februari ‘Moestuinieren’: de basiskennis bij het moestuinieren schetsen
zodat jonge en nieuwe, maar ook getrainde tuiniers het
unieke lochtinggevoel begrijpen en leren koesteren.
Donderdag 28 april ‘Het ontharden van opritten: wat &
oplossingen - hoe het afgevoerde water opnieuw gebruiken’. Locatie: O.C. DE Kleine Beer, C. Marichalstraat
5, Beernem. Gratis toegang voor iedereen. Daarna de
gekende tombola. Corona maatregelen te volgen. Voor info
mail naar Daniël Vermeire: vermeire.daniel@skynet.be.

TWEEDEHANDSBEURS KINDERARTIKELEN
zondag 27 maart - 10u tot 12u
Ben je als (toekomstige) ouder of grootouder op zoek naar
leuke betaalbare baby- of kinderkledij, babyuitzet, speelgoed en andere toffe spulletjes? Kom dan zeker eens langs.
De toegang is gratis. Uiterste inschrijvings- en betaaldatum
is 1 maart en vervroegde afsluiting is mogelijk. Elke verkoper is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar verkoop
en kan dus vrij onderhandelen. Inschrijvingsgeld: € 10 voor
leden, € 20 voor niet-leden (inclusief waarborg van € 5). De
waarborg wordt teruggegeven op het einde van de beurs.
Leden hebben voorrang tot eind januari. Locatie: De Kleine
Beer, C. Marichalstraat 5, Beernem. Schrijf in via oedelem.

gezinsbond.be/activiteiten/tweedehandsbeurs-kinderartikelen-14 of mail naar lien.dewispelaere@icloud.com.

AANVRAGEN/VERLENGEN NMBS-KAARTEN
Meer info bij Monica Verbiest, Den Akker 8, Oedelem,
050/ 78 99 86 of tantverbiest@skynet.be.

OOSTKAMP
VERKOOP VAN LIJSTEN VOOR DE LENTE
EDITIE VAN DE TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 12 februari - 9u tot 10u30
Verkoop van lijsten voor de lente editie van de tweedehandsbeurs van 13 maart in de Wieke, Brugsestraat. Enkel
leden van de Gezinsbond kunnen lijsten aankopen. Met
je lidkaart kan je 2 lijsten kopen. Een lijst kost €2,50. Het
betreft hier een kapstokverkoop geen tafelverkoop. Er kunnen dus géén tafels gereserveerd worden.

TWEEDEHANDSBEURS
MET ZOMERSE KINDERARTIKELEN
zondag 13 maart - van 8u30 tot 12u
Iedereen welkom in de Koning Boudewijnschool, Marechalstraat 48, Oostkamp voor onze kapstokverkoop. Géén
tafelverkoop.

GEZOND LENTEONTBIJT
zondag 20 maart - van 8u tot 11u
Zin om lekker en gezellig te ontbijten op zondagmorgen?
Dan nodigen wij u uit naar het Ontmoetingscentrum De
Raat, Schooldreef 5, Oostkamp. Vanaf 8u tot 11u staat een
uitgebreid ontbijtbuffet klaar met gezonde producten. We
verwelkomen u met een glaasje gezond fruitsap, daarna
koffie, thee of chocolademelk met allerlei broodjes, een
mooi assortiment beleg, een eitje, yoghurt, platte kaas...
en als afsluiter een stukje fruit. Kom samen met je gezin,
en breng ook maar oma en opa en je vrienden mee. Volwassenen betalen €8, kinderen tussen 4 en 12 jaar €4 en
kinderen jonger dan 4 jaar hoeven niets te betalen, een
gezin (ouders en inwonende kinderen) betalen max. €24.
Inschrijvingen ten laatste tegen 11 maart bij Cecile Van
Deynse, 050 82 55 80, cecile.vandeynse@telenet.be of bij
Marleen Deschaght, 0479 30 93 91. Liefst vooraf betalen op
rekening BE48 8508 0758 6127 van Gezinsbond Oostkamp.
Het Gezond Ontbijt is een samenwerking tussen Gezinsbond Oostkamp en de Werkgroep Parochieanimatie. Ook
niet-leden van de Gezinsbond zijn van harte welkom!

KORTINGSKAARTEN
De kortingskaarten zijn voortaan aan te vragen bij Cécile
Van Deynse, 050 82 55 80 of cecile.vandeynse@telenet.be.

BEZOEK
BEZOEKOOK
OOKMIJN.GEZINSBOND
GOEDGEZIND.BE ENENGEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE
GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

RUDDERVOORDE
VALENTIJNDROPPING
zaterdag 19 februari - 18u30
Verzamel met een groepje mensen waarmee je samen op
pad wil! Ben je alleen? Geen nood, je kan altijd aansluiten
bij een andere groep. En laat je verrassen op onze jaarlijkse Valentijndropping (al dan niet met bus, afhankelijk
van de corona-maatregelen). We hebben het al geprobeerd,
maar geen geluk: ook dit keer hebben we niet weten te
achterhalen waar we naartoe gaan! Wel weten we dat op
de eindbestemming een heerlijke warme maaltijd en een
drankje op ons wachten om de innerlijke mens weer te
sterken. Je beleeft een onvergetelijke avond en je hebt
gespreksvoer voor de rest van het jaar! Locatie: Sint-Elooisplein, Ruddervoorde. Prijs voor leden en niet-leden wordt
later bepaald. Info en inschrijven gezinsbond.be/ruddervoorde of gbruddervoorde@gmail.com. Overschrijven op
rek. BE49 1043 8245 4071 met vermelding van jullie naam
en ‘Valentijndropping’.

SINT-ANDRIES
KNUFFELTURNEN VOOR BABY’S
zaterdag 5 februari en zaterdag 12 februari
13u tot 13u45
Via speelse ontspannings- en behendigheidsoefeningen
krijgen de baby’s van 4 tot 12 maanden samen met de
(groot)ouders de gelegenheid om in een vertrouwde sfeer
te bewegen. Baby’s komen samen met een (groot)ouder
voelen, ontspannen, beleven en vooral genieten. Meebrengen: een grote badhanddoek of katoenen deken. Locatie:
Judozaal sportcentrum Hof ter Straeten, Hof van Straeten
2, Varsenare. Prijs leden: duo kind met (groot)ouder €5 per
zaterdag, niet-leden: €10 per zaterdag. Info en inschrijven
tot 31 januari. Let op: we kunnen max. 10 duo’s per groep
toelaten! Stuur een mailtje naar knuffelturnen.gsa@gmail.
com met vermelding van de naam en de geboortedatum
van het kindje, jullie lidnummer, GSM nummer en de zaterdag(en) waarop jullie willen deelnemen.

KNUFFELTURNEN

voor peuters en kleuters

zaterdag 5 maart tot zaterdag 2 april - 14u30
Via speelse ontspannings- en behendigheidsoefeningen
krijgen de kinderen de gelegenheid om in een vertrouwde
sfeer te bewegen. Kom SAMEN met 1 (groot)ouder voelen,
ontspannen, beleven en vooral genieten. Meebrengen: een
grote badhanddoek of katoenen deken. Locatie : Judozaal
sportcentrum Hof ter Straeten, Hof van Straeten 2, Varsenare. Wanneer: zaterdag 5, 12, 19, 26 maart en 2 april.
Kinderen van 2,5 jaar tot 4-jarigen: 14u30 tot 15u30. Kinderen tussen 20 maanden en 2,5 jaar: 15u30 tot 16u30. Prijs
leden: duo kind met 1 (groot)ouder: €37 (€25 + €12 verzekering eenmalig tot eind 2022). Niet-leden €55. Inschrijven
kan tot 28 februari. Let op: we kunnen max. 10 duo’s per
groep toelaten! Stuur een mailtje naar knuffelturnen.gsa@

gmail.com met vermelding van de naam en de geboortedatum van het kindje, jullie gsm-nummer en lidnummer.

TWEEDEHANDSBEURS
zondag 13 maart - 9u30 tot 12u30
Gezinsbond Sint-Andries organiseert opnieuw zijn voorjaars tweedehandsbeurs waar je zwangerschapskledij,
baby- en kinderuitzet, baby- en kinderkledij, speelgoed,
kinderboeken, kinderfietsen... op de kop kunt tikken
voor een billijk prijsje. GRATIS INKOM! Locatie: noteer de
nieuwe locatie voor onze succesvolle tafelbeurs: PC Huize
Wellecome, Koude-Keukenstraat 8, Sint-Andries. Wie als
verkoper wil deelnemen kan als lid van de Gezinsbond
een stand huren voor €12. Info en inschrijven op tweedehandsbeurs.gsa@gmail.com vanaf vrijdag 18 februari met
vermelding van je naam, adres, lidnummer (9 cijfers) en
gsm-nummer De inschrijving is geldig na bevestiging en
overschrijving op de meegedeelde bankrekening.

CIRCUSDIRECTEUR IN NOOD
zaterdag 19 maart - 18u tot 19u30
De circusdirecteur is in nood want zijn dieren zijn ontsnapt.
De kinderen, begeleid door een volwassene, gaan ernaar
op zoek in de Koude Keuken. Het wordt een spannende
avondtocht vol gekke opdrachten en leuke activiteiten.
Nadat alle dieren zijn gevonden en de opdrachten vervuld, trakteert de directeur iedereen op iets lekkers. Alle
kinderen tot en met 12 jaar, begeleid door minstens één
volwassene zijn welkom. Kom in sportieve, warme kledij
en breng een zaklamp mee. Locatie: afspraak vanaf 17u50
in de Sint-Hubertuslaan 70, Sint-Andries. We vertrekken
stipt om 18u. Prijs: deze spannende activiteit is gratis voor
leden van de Gezinsbond. Niet-leden betalen €5 per gezin.
Inschrijven op gezinsbondsintandries@gmail.com en dit
ten laatste zaterdag 12 maart. Vermeld het aantal deelnemers en je gsm-nummer zodat de circusdirecteur je kan
verwittigen als de jacht door slecht weer wordt uitgesteld.
Help ook jij de radeloze directeur?

FIETSTOCHT IN BRUGGE LANGS
DE MOOISTE STREETART-CREATIES
zondag 27 maart - 9u45
Brugge is wereldberoemd. Toeristen bewonderen het historische patrimonium en de Vlaamse Primitieven. Minder
bekend echter is de Brugse recente kunst. De festivals
Legendz en Bridges zetten onze stad ook op de kaart van
de streetart. Jan Vanroose vertelt ons wat streetart is en
geeft tijdens een fietstocht uitleg over de mooiste werken
in onze stad. We verzamelen om 9u45 bij de ingang van
Brico Sint-Andries. Inschrijven bij francine.vanrolleghem@
gmail.com (met vermelding van je gsm-nummer en lidnummer) vanaf 1 maart tot 20 maart. Het aantal plaatsen
is beperkt tot 20 volwassenen. Prijs leden: €5 (drankje achteraf inbegrepen).
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HEERLIJKE TAPAS
donderdag 31 maart - 19u
In het voorjaar komt Kristien Meulebroeck ons weer verrassen met heerlijke tapasgerechtjes en ideetjes voor een
Paasbrunch. We beperken het aantal plaatsen tot 20, wees
er dus vlug bij, we maken er opnieuw een gezellige avond
van. Locatie: Huize Wellecome, Koude Keukenstraat 8,
Sint-Andries. Prijs leden €20, niet-leden: €25. Inschrijven:
per mail naar marieroseonraet@gmail.com met vermelding van je naam, lidnummer en gsm-nummer. Je kan
ook bellen op 0472 73 20 69. De inschrijving is geldig na
bevestiging en overschrijving op BE65 4783 00007 4196
met vermelding ‘tapas’.

SINT-JORIS
JAARPROGRAMMA

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

zaterdag 1 januari tot zaterdag 31 december
Ook dit jaar trakteren we jullie op een brede waaier aan
activiteiten. Uiteraard houden we steeds rekeningen
met de richtlijnen rond corona voor ieders veiligheid en
gezondheid. Noteer alvast deze data in jullie agenda! 20
februari: familie-bingo!! 27 maart: workshop feestelijke
kapsels voor (groot)ouder en kind. 1 mei: gezellig ontbijt
om vaderdag en moederdag te vieren. Juni: belevingswandeling met de schaapherderin. Augustus: bezoek
sterrenwacht. Oktober: gezelschapsspelennamiddag. Herfstvakantie: lego - en duplofestijn. 3 december: de Sint in
jullie huiskamer. 18 december: winterwandeling voor groot
en klein. Hou onze website en FB-pagina in de gaten. Onze
beste wensen voor 2022!

SINT-KRUIS
KORTINGSKAARTEN VERNIEUWEN

zaterdag 1 januari tot zaterdag 8 januari
Je hoeft niet langs te komen maar het kàn. Schrijf 7 € / per
gezin over op BE69 7755 0566 6778 (dossierkosten en thuisbezorging). Voor ouderkaarten: mail je adres en lidnummer
en een kopie van de te vervangen kaarten naar magda.keirse@hotmail.com. Voor jaarlijks te vernieuwen kaarten (18
tot 25 jarigen): mail een studiebewijs of een kopie van de
studentenkaart. Voor nieuwe aanvragen: mail je lidnummer en een document “gezinssamenstelling”. Méér info bij
magda.keirse@hotmail.com.

AFHALEN VAN DE BONNENBOEK 2022

zaterdag 8 januari - 12u tot 17u
Iedereen kan de bonnenboek persoonlijk komen ophalen in het ‘Gemeenschapshuis’, Moerkerkse Steenweg
196, Sint-Kruis. Daarnaast ontvangen alle gezinnen die
de bonnenboek afhalen een extra attentie ter gelegenheid van het voorbije feestjaar ‘100 jaar Gezinsbond’. Het
gemeenschapshuis is gelegen op het kerkplein naast de
kerk. Op hetzelfde moment kan je informatie verkrijgen
over de ‘Lidkaart waarmee je spaart’ (ledenvoordelen),

‘Gezinsvakantie’, ‘Kinderoppasdienst’, Grootouders- en
Seniorenactie’, ‘Kortingskaarten NMBS’, enz. Dezelfde dag
is de afgevaardigde kortingskaart (zie Bondsklapper blz. 2
en/of Bonnenboek blz. 31) aanwezig om de kortingskaarten die vervallen op 31 december 2021 tijdig te vervangen.

ZWEMMEN 55+
donderdag 13 januari tot donderdag 30 juni - 12u tot 13u
Het zwemuurtje is enkel voor 55+ en er worden slechts
45 deelnemers toegelaten in het Interbad, Veltemweg 35,
Sint-Kruis. Tijdens de schoolvakanties, alsook op OLH-Hemelvaart is er geen zwemmen. In het Interbad gelden de
coronamaatregelen met afstand houden, handen ontsmetten en mondmasker. Daar er over de middag gezwommen
wordt, zijn er geen anderen aanwezigen. Leden betalen
€54, niet-leden € 64. Er is eveneens nog een jaarlijkse verzekering van €10 te betalen, tenzij dit in september 2021
reeds betaald is. Te betalen op rekening Gezinssport Vlaanderen BE90 0014 3545 7732 met vermelding van naam.
Graag ook het lidnummer vermelden. Inschrijven via linda.
vansteenberghe@gmail.com.

HAAL MEER UIT JE SMARTPHONE
donderdag 10 maart - 19u30 tot 21u30
De mini-cursus (ook op 17 en 31 maart) is er onder leiding
van Johan Desender in de CM-lokalen, Moerkerkse Steenweg 118, Sint-Kruis. Een basiskennis is noodzakelijk en is
enkel voor ‘android’-gebruikers. Maximum 12 deelnemers
kunnen de reeks volgen zodat er individuele begeleiding
mogelijk is. Leden betalen €20, niet-leden €28. Inschrijven
kan via linda.vansteenberghe@gmail.com. Alles worden
georganiseerd volgens de coronamaatregelen.

SINT-MICHIELS
TWEEDEHANDSBEURS
voor kinderartikelen

zaterdag 26 februari - 12u30 tot 16u30
Omdat kinderen zo snel groeien zijn de kleertjes van deze
maand soms al te klein in de volgende maand. Ook speelgoed en boeken moeten mee groeien met je kind, net als
het bed en de wandelwagen. Alles nieuw kopen valt duur
uit. Maar misschien is er in de tweedehandsbeurs iets naar
je gading of iets dat oma kan gebruiken als een kleinkind
op bezoek komt. Kom en kijk gerust rond in het wijkcentrum De Xaverianen, Xaverianenstraat, Sint-Michiels. De
toegang is gratis. Wil je zelf een stand opzetten? Je krijgt
van ons een grote tafel en wat ruimte er rond. Mail vanaf
15 januari (maar ook niet vroeger) naar gezinsbondsintmichiels@gmail.com. Als lid betaal je €12, niet-leden €20.

VEILIG ONLINE:
SCHERMTIJD - SCHERMSTRIJD
dinsdag 8 maart - 19u30 tot 22u
In deze digitale wereld groeien peuters en kleuters op

BEZOEK OOK GOEDGEZIND.BE EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

omringd door schermen. De tv, tablet, laptop, smartphone
of spelconsole is een toegangspoort naar een leuke activiteit: tekenfilmpje kijken, spelletje spelen, foto nemen of
videobellen... Hoe zit dat nu met schermtijd voor de allerkleinsten? Wat doen ze erop? Wat is geschikt? En waar let jij
als ouder best op? Het aantal deelnemers is beperkt tot 20
personen. Locatie: Onze Ark, Sint-Michielslaan 33, Sint-Michiels. Prijs €4, drankje inbegrepen. Info en inschrijven:
gezinsbondsintmichiels@gmail.com. Graag vooraf betalen
op rek. BE43 0680 7137 0001.

VERKOOPPUNT NMBS-PASSEN
EN LIJNKAARTEN
Je kan nog steeds NMBS-passen en Lijnkaarten aankopen
met korting op de lidkaart-spaarkaart. Bioscoopvouchers
alleen op aanvraag of via de website van de Gezinsbond.
Nieuw is dat je nu kan betalen met een betaal-app of met
Payconic. Geen geloop meer naar de bank om cash af te
halen en veiliger voor iedereen! Meer info op 050 39 60
31 of via gezinsbondsintmichiels@gmail.com .Als het kan
graag vooraf bellen voor afhaling, waarvoor dank.

VERLENGEN KORTINGSKAARTEN
Kijk de vervaldatum van de kortingskaarten eens na. Voor
kinderen lopen de kaarten tot de leeftijd van 12 jaar en
tot 18 jaar. Vervallen kaarten kunnen vernieuwd worden
in de Veeweide 87, na telefonische afspraak op 050 39 60
31. Kostprijs: €6 + €1,50 voor thuisbezorging. De 5-jaarlijkse
ouderkaarten waren dit jaar ook aan vervanging toe. Heb
je dit nog niet gedaan? Het kan nog altijd. Meer info op
hetzelfde adres en ook via gezinsbondsintmichiels@gmail.
com.

SNELLEGEM
LET’S YOGA
zaterdag 1 januari tot zondag 31 december
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 mail martine.marte@hotmail.
com. Lessen maandag 20u tot 21u, vrijdag 17u30 tot 18u30.
Prijs reeks leden €85, niet-leden €102.

BABYSITDIENST
Mobiel bankieren, tax-on-web, online wnkelen, ... Dat de
samenleving vandaag steeds digitaler wordt is duidelijk.
Ook met de kinderoppasdienst van de Gezinsbond trekken
we radicaal de digitale kaart. De nieuwe kinderoppasverantwoordelijken zijn vanaf 1 januari 2022 Sabine Mosar en

Honoré Vandecasteele.

VARSENARE
TAI CHI CHUAN
maandag 10 januari tot maandag 28 maart
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 Tai Chi Chuan wordt gewerkt in 3 reeksen
afhankelijk van het niveau. Locatie: SPC Hof Ter Straeten, Varsenare. Info en inschrijven: Brigitte Vandenbriele:
brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of 0496 33 51 79.

DRU YOGA

op woensdagvoormiddag
woensdag 12 januari tot woensdag 30 maart
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 (11 lessen) met max. 10 deelnemers. Enkel voor leden Gezinsbond en voor de volledige
lessenreeks. Locatie: SPC Hof Ter Straeten, Varsenare. Info
Brigitte Vandenbriele: brigitte.vandenbriele.be@gmail.
com of 0496 33 51 79. VOLZET

LESSENREEKS KRUIDEN

2 groepen

donderdag 13 januari tot donderdag 9 juni - 14u tot 16u
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. Locatie: SPC Hof ter Straeten, Varsenare. Groep 1: 13 jan, 3 febr., 10 maart, 21 april,
5 mei, 2 juni/ groep 2: 20 jan, 10 febr, 17 maart, 28 april, 12
mei, 9 juni. Info en inschrijven: brigitte.vandenbriele.be@
gmail.com of 0496 33 51 79.

TWEEDEHANDS LENTEBEURS
zaterdag 19 maart - 14u tot 17u
Tweedehands lentebeurs met tafelverkoop voor kinderkledij, speelgoed, babyartikelen... in SPC Hof Ter Straeten,
Varsenare. U biedt zelf uw tweedehands spullen aan. Prijs
per tafel (2m20): €8 voor leden Gezinsbond of KWB, niet-leden €12. Plaatsen verkopers beschikbaar vanaf 12.30u.
Iedereen volgt de geldende richtlijnen op. Inschrijven via
mail beurs2dehandsvarsenare@hotmail.com of 0475 86
36 28 (na 17u). Een organisatie van Gezinsbond Varsenare
en KWB Varsenare.
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CREATIEF MET DE EERSTE
SEIZOENGROENTEN EN KRUIDEN
woensdag 23 maart - 19u
De nieuwe en eerste voorjaarsgroenten en het prille
groen van het moment lenen zich goed voor het maken
van smaakvolle en vernieuwende vegetarische gerechten
onder leiding van Peter Vandermeersch van de natuurlijke
vegetarische keuken. De activiteit is bedoeld als kennismaking en geschikt voor zowel beginners als mensen met
ervaring. Locatie: keuken van het VTC, Vlamingveld in
Jabbeke. Info en inschrijven bij Karl Vandermeersch, karl.
vandermeersch@telenet.be of 050 39 35 10. Kostprijs €40
per deelnemer betalen op BE46 7381 2906 9636. Leden
Gezinsbond brengen hun lidkaart mee want krijgen €8
korting op de kaart. De bereide gerechten worden verdeeld.

de Stapsteen, Koningin Astridstraat 2, Veldegem. Kostprijs
verkopers: €10 voor leden, niet-leden €15. Inschrijven bij
Tamara Collier: tamaracollier@hotmail.com, 0486 42 07
61. Kopers gratis inkom! Nadien kan men aan de bar een
drankje nuttigen en genieten van een heerlijk stukje taart!

ZEDELGEM
KLEUTERTURNEN EN -DANSEN
dinsdag 15 februari
Start nieuwe reeks van 15 lessen turnen en dansen voor
kleuters. De lesjes gaan door in de turnzaal van de Vrije
basisschool ‘De leeuw’, Pastoor Staelensstraat 3, Zedelgem.
Inschrijven via kariendesloovere@outlook.com.

PAASEIEREN ZOEKEN...

KLEUR- EN STIJLADVIES

zaterdag 16 april
Op paaszaterdag in de voormiddag zoeken we paaseieren...
Zoek je mee? Noteer alvast de datum, info volgt later.

woensdag 23 februari - 19u30
Weet je niet goed welke kleuren jou staan? Grijp je steevast naar zwart? Met een persoonlijke kleurenanalyse
openen we je ogen en onthullen we de kleuren die jou
doen stralen. Inschrijven vóór 20 februari noodzakelijk via
kariendesloovere@outlook.com Prijs: €30. Locatie zal nog
meegedeeld worden.

VELDEGEM
TWEEDEHANDSBEURS

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

zaterdag 12 maart - 13u tot 17u
Heb je stapels kinderkledij? Bergen speelgoed? Een zolder
vol bruikbaar babymateriaal? Schrijf je in voor onze gezellige tweedehandsbeurs met tafelverkoop! Locatie: turnzaal

BONNENBOEK AFHAALMOMENT
Afhaalmoment bonnenboek 2022 in de Groene Meersen te
Zedelgem op 22 januari.

BEZOEK OOK GOEDGEZIND.BE EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

LEDENVOORDELEN

GEKRUIS! BEETHOVEN SUPERSTAR!

Maak samen met Symfonieorkest Vlaanderen deze fascinerende reis door zijn beste werk.
Een voorstelling vol humor, hilariteit, slapstick, pruiken, kostuums, zang en dans.
Meer info: www.symfonieorkest.be/gekrijsconcert
WOENSDAG 5 JANUARI 2022 OM 15U00 - CONCERTGEBOUW BRUGGE- 20% SPAARKORTING
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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 april 2022, 1 juli 2022, 1 oktober 2022 en 1 januari 2023.
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.

Publiciteit
Joëlle De Daniloff, jdedaniloff@hotmail.com
Realisatie: drukta.be
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DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

04/09/2021 - 25/06/2022 Badminton

Knokke

07/09/2021 - 28/06/2022 Badminton en Omnisport

Damme

09/09/2021 - 23/05/2022 Multimove

Knokke

01/01/2022 - 31/12/2023 Let’s Yoga

Snellegem

01/01/2022 - 31/12/2022 jaarprogramma

Sint-Joris

01/01/2022 - 08/01/2022 Kortingskaarten vernieuwen

Sint-Kruis

01/01/2022 - 31/03/2022 Watergewenning en kleuterzwemmen

Aartrijke

06/01/2022 - 21/04/2022 Ontspanningsyoga

Assebroek

06/01/2022 - 31/03/2022 Tai Chi Chuan

Assebroek

07/01/2022 - 17/06/2022 Kinderdansen (1ste tot en met 3de leerjaar)

Loppem

08/01/2022

Sint-Kruis

Afhalen van de bonnenboek 2022

10/01/2022 - 28/03/2022 Tai Chi Chuan

Varsenare

11/01/2022 - 29/03/2022 Fitness Dance 18+ groep 1

Oedelem - Oostveld

11/01/2022 - 29/03/2022 Fitness Dance 18+ groep 2

Oedelem - Oostveld

12/01/2022 - 30/03/2022 Dru yoga op woensdagvoormiddag

Varsenare

13/01/2022 - 09/06/2022 Lessenreeks kruiden : 2 groepen

Varsenare

13/01/2022 - 30/06/2022 Zwemmen 55+

Sint-Kruis

14/01/2022 - 17/06/2022 Jongerendansen (vanaf 4de leerjaar)

Loppem

15/01/2022 - 18/06/2022 Kleuterturnen (peuter en 1ste kleuter)

Loppem

15/01/2022 - 18/06/2022 Kleuterturnen - 2de kleuterklas en 3de kleuterklas

Loppem

16/01/2022
Familiefilm Raya en de Laatste Draak (6+)
		

BlankenbergeUitkerke

23/01/2022

Winterwandeling

Loppem

25/01/2022

Koken voor mannen

Aartrijke

26/01/2022 - 10/02/2022 Veiligheid en privacy op internet

Damme

27/01/2022

‘Het verlies van België’ lezing door Johan Op de Beeck

Assebroek

27/01/2022

Het nut van Propolis

Assebroek

03/02/2022

Relaxatie for dummy’s ‘Meer energie’

Assebroek

05/02/2022 - 14/05/2022 Beweging, dans en spel voor 2de en 3de kleuter

Oedelem - Oostveld

05/02/2022 - 14/05/2022 Danslesjes voor 1ste en 2de leerjaar

Oedelem - Oostveld

05/02/2022 - 14/05/2022 Danslesjes op zaterdag voor 3de tot 6de leerjaar

Oedelem - Oostveld

05/02/2022 - 12/02/2022 Knuffelturnen voor baby’s

Sint-Andries

06/02/2022

Misdaad en Justitie door Faroek Ozgünes

Knokke

12/02/2022

Verkoop van lijsten voor de lente editie van de tweedehandsbeurs Oostkamp

12/02/2022

Tweedehandsbeurs

Aartrijke

13/02/2022

Tweedehandsbeurs

Damme

15/02/2022

Kleuterturnen en -dansen

Zedelgem

19/02/2022

Valentijndropping

Ruddervoorde

22/02/2022

Koken voor mannen

Aartrijke

23/02/2022

Kleur- en stijladvies

Zedelgem

23/02/2022

Ontdek de wereld van de Noordzee met Arnout Hauben

Loppem

23/02/2022

Vrolijk naar Carnaval

Loppem

24/02/2022 - 28/04/2022 Voordrachten i.s.m. TuinHier Beernem

Oedelem - Oostveld

24/02/2022

Upgrade verkeersreglement

GOSA

26/02/2022

Tweedehandsbeurs voor kinderartikelen

Sint-Michiels

01/03/2022

‘Artificiële intelligentie’ lezing door Thomas Smolders

Assebroek

02/03/2022

Kindernamiddag

Aartrijke
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ACTIVITEITENKALENDER

DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

05/03/2022 - 02/04/2022 Knuffelturnen voor peuters en kleuters

Sint-Andries

05/03/2022

Loppem

Tweedehandsbeurs - Tafelverkoop

06/03/2022
Theater Nachtdieren
		

BlankenbergeUitkerke

08/03/2022

Veilig online: Schermtijd - Schermstrijd

Sint-Michiels

09/03/2022

Babymassage

Aartrijke

10/03/2022

Haal meer uit je smartphone

Sint-Kruis

12/03/2022

Tweedehandsbeurs

Veldegem

13/03/2022

Tweedehandsbeurs met zomerse kinderartikelen

Oostkamp

13/03/2022

Tweedehandsbeurs

Sint-Andries

16/03/2022

‘Het leven zit vol taalkronkels’ causerie door Carine Caljon

Assebroek

16/03/2022
Lezing: het erfrecht is ook voor jou van belang
		

BlankenbergeUitkerke

19/03/2022

Circusdirecteur in nood

Sint-Andries

19/03/2022

Tweedehands lentebeurs

Varsenare

19/03/2022

Elfjes en kabouter verhalen en crea kids workshop ‘De vroege lente’ Assebroek

20/03/2022

Gezond Lenteontbijt

Oostkamp

21/03/2022 - 01/04/2022 Watergewenning – Kleuterzwemmen in het Farys
Noordzeebad Blankenberge

BlankenbergeUitkerke

22/03/2022

Koken voor mannen

Aartrijke

23/03/2022

Creatief met de eerste seizoensgroenten en kruiden

Varsenare

24/03/2022

lezing ‘digitaal ontmaagd’ door Sarah Van Gysegem

Knokke

25/03/2022 - 26/03/2022 Loppemnaars hebben iets te vertellen en Loppem leeft en beeft

Loppem

26/03/2022

Start to Run

Loppem

27/03/2022

Tweedehandsbeurs kinderartikelen

Oedelem - Oostveld

27/03/2022

Fietstocht in Brugge langs de mooiste streetart-creaties

Sint-Andries

28/03/2022

Veilig Online: Schermtijd - Schermstrijd

Damme

29/03/2022 - 30/03/2022 Maak je eigen terrarium

Knokke

31/03/2022

Bezoek zeehaven Antwerpen met bus

GOSA

31/03/2022

Heerlijke Tapas

Sint-Andries

02/04/2022

Zwerfvuilactie

Loppem

16/04/2022

Paaseieren zoeken...

Varsenare

17/04/2022

Paaseierenraap

Loppem

21/04/2022

Daguitstap met bus naar Diksmuide

GOSA

23/04/2022

Tweedehandsbeurs

Assebroek

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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