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ADRESLABEL

100
jaar Gezinsbond!
Dankjewel
vrijwilligers!

Ik wil jullie allemaal van harte bedanken voor het hernieuwen
van
jullie
voor
dit jaar. Een feestelijk jaar voor
Binnen
deledenbijdrage
Gezinsbond zijn
10.457
onze
vereniging
waarin
de festiviteiten
starten rond onze 100ste
vrijwilligers
actief,
waarvan
een
verjaardag.
350-tal binnen onze Regio.
Het
ganse jaar zal jekwam
kunnen
genieten van dit verjaardagsfeest,
Vrijwilligerswerk
tijdens
hou
hiertoe zeker
dedruk
activiteiten
de pandemie
onder
te staan.van jullie plaatselijke afdeling in
de gaten.
Nu deze pandemie stilaan op de
De
activiteiten
kan je hier
terugvinden
in deze Bondsklapper
achtergrond
verdwijnt,
kunnen
we
die
ook
voor
de
komende
3
maanden
bol
staat van interessante
opnieuw aan de slag.
activiteiten.
Het kriebelt om er terug volop
Je
kanaan
onsteook
volgen op de website van de Gezinsbond via “Mijn
tegen
gaan.
Gezinsbond”.
Een uitdrukkelijk “dankjewel” is hier terecht op zijn plaats.
Naar aanloop van de week van de vrijwilliger (begin maart)
schreef Eva Hambach (Directeur van Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw) ook dit jaar een dankwoord. Een terechte
appreciatie voor de vrijwilliger waaruit ik bijgaand citaat graag
met jullie deel.
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“Vrijwilliger, jij bouwt mee aan het sociaal kapitaal van de samenleving, zorgt ervoor dat het systeem draait en blijft draaien.
Gisteren, vandaag en morgen omdat je van aanpakken weet,
jezelf soms wegcijfert omdat je een missie hebt.
Je mort niet en blijft doorgaan, alle seizoenen van het jaar. Zonder de vrijwilliger, is het leven grauw en saai. Staat het leven stil.
Met
lidkaartklagen
in de hand
kan je
vrij makkelijk
Waardeanderen
en zagen,
schiet
jij in actie.toegang
verkrijgen
“Mijnwe
Gezinsbond”.
Je ontdekt
er welke
Dankzij joutot
blijven
aan de toekomst
bouwen.
Zelfs voordelen
in tijden
je
geniet
als
lid
van
onze
vereniging
en
je
krijgt
ook
alle je aarvan een pandemie bleef je doorgaan, al zagen we soms
informatie over de Gezinsbond in jouw buurt.
zeling: kan het of kan het niet? Moeten we onze plannen weer
Wist
je dat je
zomaar
jouw bioscoop
opbergen?
Envia
watdeze
doewebsite
ik dan met
die vrijwillige
energievouchers
die kriekan
bestellen
en
direct
gebruiken
om
op
een
regenachtige
belt en je vooruit stuwt?”
middag een film naar keuze mee te pikken?
Via
webshop
is ditaan
slechts
enkele klikken ver…
Eende
dikke
dankjewel
alle vrijwilligers.
Met genegen groet,
Veel leesgenot!
Ronny Meulemeester
Co-Voorzitter
Met
genegen groet,
Gezinsbond
Ronny
Meulemeester
Voorzitter
Gezinsbond Gewest Brugge
Regio Brugge-Oostkust

AFDELING
CONTACT

KINDEROPPAS

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, Beernem
050 59 87 15
harlekijnbeernem@telenet.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

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

SINT-JORIS 8730
Gezinsbond Sint-Joris

Paul Bruggeman
050 79 13 78
paulbruggeman@telenet.be

Jana Devisscher
Lattenklieversstraat 84
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@proximus.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

‘t Gazetje
Karel van Manderstraat 17a
050 35 11 81
fabienne.decloedt@telenet.be

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
moensmarc@skynet.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

‘t Gazetje
Karel van Manderstraat 17a
050 35 11 81
fabienne.decloedt@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

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

ZEEBRUGGE 8380

Rik Carrebrouck
0478 48 94 88
rik.carrebrouck@proximus.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”

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

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

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

Sabine Mosar
050 81 48 65 - 0496 37 54 26
sabine.mosar@gmail.com
of Honoré 0473 68 40 90

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

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

JABBEKE 8490
gezinsbondjabbeke.be
Gezinsbond Jabbeke

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

BEZOEK OOK GOEDGEZIND.BE EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

AFDELING
CONTACT

CONTACT

ZERKEGEM 8490
gezinsbondzerkegem.be
Gezinsbond Zerkegem

Luc Damme
050 81 36 36
info@gezinsbondzerkegem.be

DE HAAN

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

VLISSEGEM 8421

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

Trui Jonniaux
0498 13 75 55
truijonniaux@gmail.com

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

KNOKKE-HEIST

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

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

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

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

Mieke Gregoire
0473 94 43 75
kodoostkamp@gmail.com

OOSTKAMP 8020
oostkamp.gezinsbond.be
Gezinsbond Oostkamp

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

Mieke Gregoire
0473 94 43 75
kodoostkamp@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
0477 41 72 44
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 84
edwlop@skynet.be

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

Eddy De Wispelaere
Buskinslaan 2
0477 38 62 84
edwlop@skynet.be

VELDEGEM 8210
veldegem.gezinsbond.be
Gezinsbond Veldegem

An Degrande
050 27 59 53
degrandeann1@gmail.com

An Degrande
050 27 59 53
degrandeann1@gmail.com

De Vlier
Koning Alberstraat 109
devlier@telenet.be

ZEDELGEM 8210
zedelgem.gezinsbond.be
Gezinsbond Zedelgem

Ronny Meulemeester
0476 38 30 08
ronny.meulemeester5@telenet.be

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

Ronny Meulemeester
0476 38 30 08
ronny.meulemeester5@telenet.be

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

Kathy Mermuys
0486 90 42 93
babysithoutavestalhille@gmail.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

Betty Vandevelde
050 31 11 66
vandeveldebetty@telenet.be

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

Trui Jonniaux
0498 13 75 55
truijonniaux@gmail.com

VERKOOPPUNT NMBS & DE LIJN
EN BIOSKOOPCHEQUES

De Gelaarsde Haan
Evelien Valcke
Koninklijk Plein 3
0478 96 12 61
evelien.valcke@proximus.be
Marianne Quintens
Schoolstraat 26
050 41 97 62
gezinsbond.wenduine@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

Klassieke rondleiding door Gent en de afvaart van de Leie naar Sint-Martens-Latem
dinsdag 17 mei - 9u
Deze historische, gegidste wandeling toont u de hoogtepunten van onze stad. De gids doet bijvoorbeeld Gras- en Korenlei
aan, het Gravensteen, de Sint-Baafskathedraal, het oude centrum en vertelt u over de Gentse geschiedenis. Tijdens de
gezellige tocht in de namiddag kunt u onbegrensd genieten van het schitterende uitzicht die de “Golden River” u zal laten
zien. De mooie natuur, schitterende vergezichten en luxueuze villa’s in Sint-Martens-Latem laten u wegdromen. Uiteraard
hoort hier ook een lekker drankje en een smaakvolle vleesschotel bij. De boot vertrekt vanuit Gent Centrum en vaart via
Afsnee, Drongen en Sint-Martens-Latem. Inbegrepen in de prijs: bus + fooi chauffeur, gidsen, vleesschotel, boottocht op
de Leie. Locatie: Parking Steenbrugge Baron Ruzettelaan Assebroek.
Prijs leden: €65. Inschrijven via gosagewestbrugge@scarlet.be of 050 35 75 75 en door storten van €65 per persoon op
BE 71 7310 5238 9469 (opgepast nieuw rekeningnummer!) van GOSA Gewest Brugge voor 1 mei. Terug in Brugge om 18u.

Daguitstap met bus naar Hulst en Verbeke Foundation Kemzeke
donderdag 16 juni - 8u30
Ontvangst met koffie en bolus, daarna gegidste wandeling in Hulst. ’s Middags: 3 gangen menu in restaurant Het Bonte
Hert in Hulst. Na de middag rondleiding in kunstencentrum Verbeke Foundation in Kemzeke (gekend van stukken van
mensen). Daarna vrij bezoek in het kunstencentrum. ’s Avonds: koffiebuffet met cava, assortiment brood, 6 soorten beleg
en koffie of thee. Vertrek Parking Steenbrugge Baron Ruzettelaan Assebroek om 8u30. Prijs leden: €82. Inbegrepen in de
prijs: bus + fooi chauffeur, gidsen, ingang kunstencentrum, lunch, koffiebuffet.
Inschrijven via gosagewestbrugge@scarlet.be of 050 35 75 75 en door storten van €82 per persoon op BE71 7310 5238 9469
(opgepast nieuw rekeningnummer!) van GOSA Regio Brugge-Oostkust voor 1 juni.

Vierdaagse uitstap naar Sauerland met overnachtingen in Bodefeld
donderdag 22 september tot zondag 25 september - 6u30

GOSA

Begeleide vierdaagse in volpension. We overnachten in Bodefeld en bezoeken Keulen, Soest, Marburg, Winterberg, een
oude tinmijn in Ramsbeck, enz… Wie het volledig programma wil ontvangen mailt naar gosagewestbrugge@scarlet.be.
Vertrek: parking Steenbrugge Baron Ruzettelaan, Assebroek om 6u30. Prijs leden €488 of €540 (single). Inbegrepen in de
prijs: bus, taxen, parking en fooi chauffeur, overnachtingen met ontbijt, avondmalen, middagmalen, inkomgelden, maaltijden, verblijf en onkosten chauffeur en reisleider. Geen annulatieverzekering voorzien.
Info en inschrijven tot 8 mei: Georges Verlinde op gosagewestbrugge@scarlet.be of 050 35 75 75.
Overschrijven op BE71 7310 5238 9469 (opgepast nieuw rekeningnummer!) van GOSA Regio Brugge-Oostkust vóór 8 mei.

BEZOEK OOK GOEDGEZIND.BE EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
AARTRIJKE
WATERGEWENNING EN KLEUTERZWEMMEN

adres wonen (ongeacht het aantal gezinsleden). Daarom
vragen we ieder gezin om apart in te schrijven. Gezinnen
met kinderen kunnen aansluitend deelnemen aan onze
paaseierenraap (let op: hiervoor dient men apart in te
schrijven - zie website). Locatie: Cultuurcentrum Jonkhove,
Aartrijke. Info en inschrijven: aartrijke.gezinsbond.be.

vrijdag 1 april tot donderdag 30 juni - 13u tot 14u30
De Gezinsbond organiseert elke trimester een lessenreeks
‘watergewenning en zweminitiatie voor kleuters’ (3 tot 6
jaar). Zo ook in april-mei-juni. Een lessenreeks bestaat uit
10 lessen van 30 min. Er wordt gewerkt in groepjes van
ongeveer 8 kinderen, ingedeeld volgens de ervaring van
de kleuter. 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. Ouders kunnen de prestaties van hun kinderen meevolgen vanop een
bank bij het zwembad. Locatie: Zwembad Groene Meersen
Zedelgem. Prijs leden €35 (incl. huur zwembad, lesgeld en
verzekering) en niet-leden €50.
Meer info en inschrijven: aartrijke.gezinsbond.be.

zondag 17 april
Jaarlijks komt de paashaas naar Aartrijke om er heel wat
paaseitjes te verstoppen in het parkje achter de gebouwen van OC Cirkant. We zoeken kindjes die deze paaseitjes
willen komen helpen zoeken. En uiteraard mogen zij die
dan meenemen naar huis om lekker op te smullen. De
paashaas is persoonlijk aanwezig en zorgt er voor dat alle
kinderen veel eieren kunnen zoeken. De kinderen brengen
best een mandje mee. Er zijn zelfs extra mooie prijzen voor
wie heel goed kan zoeken! Afspraak op zondag 17 april
(Pasen). Locatie: OC Cirkant te Aartrijke. Info en inschrijven:
aartrijke.gezinsbond.be.

GEZINSUITSTAP NAAR FRANS-VLAANDEREN

TONEELVOORSTELLING ‘MARTHA & MATHILDA’

zaterdag 2 april - 8u15 tot 20u30
De Gezinsbond van Aartrijke doet een daguitstap met de
bus naar Frans-Vlaanderen met als gids Peter De Ram. Tijdens deze daguitstap zullen we heel wat wandelen (niet
geschikt voor rolstoel en buggy), maar wel voor kinderen
die al alleen kunnen stappen. Vertrek om 8u15 aan Jonkhove (samenkomst om 8u). Eerst een bedrijfsbezoek aan
de glasblazerij Cristal d’Arques, daarna een stadsbezoek
aan Bergues (Sint-Winnoksbergen), waar we ook onze
picknick nuttigen (2 consumpties in de prijs inbegrepen).
Vervolgens brengt de bus ons naar Waten en op weg naar
Cassel bezoeken we nog enkele pittoreske dorpjes. ‘s
Avonds eten we in Poperinge in de Leene: soep, hoofdgerecht, dessert en 1 normale consumptie inbegrepen in de
prijs. Rond 20u30 zijn we terug thuis. Prijs leden: €50 (kind
t.e.m. 12j.: €40) en niet-leden: €65 (kind t.e.m. 12j.: €55).
Info en inschrijven: aartrijke.gezinsbond.be.

vrijdag 20 mei 20u – zaterdag 21 mei 20 u
zondag 22 mei 15u – woensdag 25 mei 20u
Gezinsbond Aartrijke brengt voor u het toneelstuk ‘Martha
& Mathilda’ van auteur Pol Anrys in regie van Bert Vincent en
regie-assistentie van Sandy Van Brabander. Deze komedie
wordt ten tonele gebracht door een gelegenheidsgezelschap bestaande uit lokale amateurtoneelspelers. Korte
inhoud: Martha en Mathilda zijn twee zussen op leeftijd die
samen een hotelletje runnen. Omdat ze diep in de schulden zaten verkochten ze hun boerderij/hotel echter 10 jaar
geleden aan een notaris op lijfrente. Wat niemand echter
weet is dat ze een geheim hebben. Dit geheim komt in het
gedrang als er op de vooravond van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen een groepje wielertoeristen komt
logeren. Locatie: Cultuurcentrum Jonkhove Aartrijke.
Prijs €10. Info en tickets: aartrijke.gezinsbond.be.

PAASONTBIJT
zondag 17 april - 8u tot 10u
Op Paaszondag kan je in Cultuurcentrum Jonkhove,
Aartrijke terecht voor een gezond ontbijt. Het ontbijt
bestaat uit een uitgebreid buffet van alle mogelijke soorten broodjes, fruitsap, Yakult, kaas, eitjes en nog zoveel
meer. Voor de kinderen is er natuurlijk het speelplein. We
proberen de kostprijs zo democratisch mogelijk te houden, zeker voor leden van de Gezinsbond. We hanteren
een maximumprijs voor grote gezinnen, dit wil zeggen een
forfaitprijs voor alle gezinsleden samen die op hetzelfde

PAASEIERENRAAP

SUMMER KICK-OFF
zondag 19 juni - 11u tot 15u
Net als vorig jaar trakteert de Gezinsbond Aartrijke op de
vooravond van de zomer al zijn leden op gratis drankjes en
een hapje. Kwestie de zomer goed in te zetten! We voorzien
opnieuw animatie voor het hele gezin. Iedereen die zich
vooraf inschrijft is welkom. Voor de leden van Gezinsbond
Aartrijke is dit gratis! Zijn er nog andere vrienden (niet-leden), die er ook bij willen zijn, dan kan dit aan €10 (> 6 jaar).
Meer info en inschrijven: aartrijke.gezinsbond.be.
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ASSEBROEK

WORKSHOP RELAXATIE FOR DUMMY’S
‘MEER ENERGIE’

ONTSPANNINGSYOGA

donderdag 21 april - 19u
Ervaar je dat de spanning van de voorbije tijd nogal op
je drukt? Merk je dat de donkere wintermaanden jou een
energiedip gegeven hebben? Of brengt jouw drukke leven
weinig tijd om bij te tanken? Hou je van essentiële oliën,
relaxatie, edelstenen en ander holistisch schoon maar is
dat zweverige gedoe er je soms net iets te veel aan? Dan
is deze workshop iets voor jou! Lisa van Wholistic neemt
jullie deze avond mee doorheen een moment waar je kennis maakt met producten en manieren die jou ontladen
en jouw energiereserve helpen opborrelen... op een toffe
manier gaan we aan de slag met geuren, kleuren, muziek
en smaak. Je leest het, alle zintuigen komen aan bod in
een workshop waar je eigenlijk niks hoeft te doen behalve
genieten. Jij hoeft enkel jouw comfy outfit aan te trekken
en op te dagen! Oh ja: trommel ook jouw vriendinnen maar
op! Locatie: Wholistic, Astridlaan 18, Assebroek. Deelname:
leden €15 en niet-leden €18. Inschrijving voor 5 april via
lisa.declerck@hotmail.com.

donderdag 6 januari tot donderdag 21 april - 20u
Nieuwe reeks yogalessen voor onze groep gevorderden.
Prijs per les: leden €5 en 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.

ACTIEVE VOORDRACHT: ‘JE BETER
WAPENEN TEGEN STRESS EN GEPIEKER!’
zaterdag 16 april - 14u
Een nood voor velen in deze tijd. Pedrouchka Samyn,
auteur en leerlingenbegeleidster komt jullie vertellen
hoe je je dag kan afsluiten op een positieve manier. Ze
biedt ook tips aan om tot rust te komen en je gelukkiger
te voelen, zonder gepieker. Het is belangrijk dat we voor
onze mentale gezondheid zorgen en leren loslaten, vanzelfsprekend ga je dan ook beter inslapen. Pedrouchka was
onlangs op Radio 2 om er te vertellen dat er alternatieven zijn voor de slaappillen. Haar nieuwste boek ‘Ik denk
dat ik te veel denk’ is een dagboekje voor adolescenten
en volwassenen en dat krijg je samen met thee en gebak
tijdens deze middag aangeboden, zodat je thuis meteen
met de tips aan de slag kan. Locatie: Wholistic, Astridlaan
18, Assebroek. Inschrijving via lisa.declerck@hotmail.com
voor 1 april. Deelname: leden €21 en niet-leden €25 (boek,
thee en gebak inbegrepen).

DE LAATSTE LEVENSDAGEN VAN VINCENT
VAN GOGH LEZING DOOR WIM CHIELENS
woensdag 20 april - 20u
Wim Chielens, auteur van de gelijknamige roman ‘De
Droefheid zal blijven duren’, vertelt over zijn fascinatie voor
Vincent Van Gogh. Waar de roman volledig focust op de
laatste 70 dagen van Vincent Van Gogh in Auvers-sur-Oise,
gaat Chielens hierin op de aanloop naar die laatste periode, toen Vincent in de Provence vertoefde. Hij beschrijft
hoe Van Gogh op een haartje van de ontdekking (of de uitvinding?) van de abstracte kunst was toen hij zijn laatste
doek schilderde. Chielens is naast auteur ook verteller en
performer. Hij heeft 26 jaar voor Radio 2 gewerkt als journalist en producer en is nu directeur van de Kunstacademie
Poperinge. Als auteur schrijft hij veel theaterteksten, maar
ook columns en lichtvoetige kortverhalen. Hij is verder ook
muzikant en verteller bij de groep Kotjesvolk.
Locatie: OC Sparrenhof, Dries 4, Assebroek. Prijs leden €5
en niet-leden €9. Vooraf inschrijven verplicht via
philippe.lecluyse@skynet.be of 050 37 11 64.

TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 23 april - 14u tot 17u
Verkoop van kinderkledij, speelgoed, babyuitzet, kinderfietsen, kinderboeken, zwangerschapskledij…
Locatie: OC Sparrenhof, Dries 4, Assebroek. Gratis toegang.
Info via georges.verlinde@scarlet.be of 050 35 75 75.

GEZOND ONTBIJT
zondag 24 april
De afdelingen Sint-Kruis en Assebroek willen niet ontbreken op de lijst van een succesvolle formule van ‘Gezonde
Ontbijten’! 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. Plaats: SASK Sint-Kruis. 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 10 april, Eddy De Wispelaere,
edwlop@skynet.be, 050 82 54 43 en het bedrag overmaken op rek. BE68 0012 4825 7634 (afdeling Sint-Kruis). Een
organisatie in samenwerking met afdeling Assebroek en
ondersteuning van de vrijwilligers afdeling Loppem.

‘BETER IN JE VEL’

workshop door Lieve Plash, Lic. Psychologie

donderdag 5 mei - 19u
Lieve Plash is zaakvoerder van Go4balance.Tijdens deze
interactieve workshop leert Lieve je de vier elementen
(aarde, water, vuur en lucht) als een kompas te gebruiken
BEZOEK OOK GOEDGEZIND.BE EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

voor meer harmonie tussen lichaam en geest. Door jouw
elementen profiel te leren kennen krijg je mooie inzichten
die je helpen om lichter en moeitelozer door het leven te
gaan. Als extraatje leer je ook werken met de 4 energetische
crèmes op basis van de 4 elementen (Trust, Enjoy, Empower
en Focus) Inschrijving voor 1 mei via lisa.declerck@hotmail.
com. Locatie: Wholistic, Astridlaan 18, Assebroek. Deelname: Leden €12 en niet-leden €15 (crea en versnapering).

NAAIWORKSHOP VOOR KINDEREN MET
MAX & LOU
woensdag 18 mei - 13u30
Max en Lou organiseert samen met de Gezinsbond een
naaiworkshop voor kinderen van het tweede leerjaar tot
het zesde leerjaar. Samen gaan ze aan de slag en na een
leuke middag ga je naar huis met je zelfgemaakte kussensloop. Ervaring niet nodig. Info en inschrijven voor 10 mei
via lisa.declerck@hotmail.com. Locatie: OC Sparrenhof,
Dries 4, Assebroek. Deelname: leden €16 en niet-leden
€20 (materiaal, koek en drank inbegrepen).

RELIGIE EN HUMOR
IN VAN DEN VOS REYNAERDE
lezing door René Broens
zaterdag 4 juni - 10u
Religie en humor vormen een onafscheidelijk maar zeer
explosief mengsel. Wie beide componenten probeert
samen te voegen moet niet vreemd op zijn neus kijken
als het hele zaakje in zijn gezicht ontploft”. Zo opent de
cultuurtheoloog Frank G. Bosman ‘Religie en humor een
vechthuwelijk’, een artikel op zijn weblog. In zijn lezing zal
René Broens verduidelijken hoe religie en humor zich tot
elkaar verhouden in ‘Van den vos Reynaerde’.
Locatie: OC Rustenhove, Wantestraat 151, Assebroek.
Info via claeys.leen@telenet.be of 0472 52 02 34.
Prijs leden €5 en niet-leden €9.

INITIATIE KUBB SPEL
maandag 13 juni - 10u
Kubben is een buitenspel met als doel het omvergooien
van houten blokken door er houten stokken tegenaan te
gooien. Het woord ‘Kubb’ betekent ‘houten blok’. Locatie:
speelplein oude schietstand ‘Tir’ Assebroek. Er zijn twee
ingangen naar het speelplein: Duiventorenstraat naast
nr. 70 of Schijfstraat naast nr. 57. Deelname €3 ter plaatse
te betalen, drankje inbegrepen. Inschrijven bij Georges
Verlinde: georges.verlinde@scarlet.be of 050 35 75 75. Bij
regenweer gaat het spel niet door.

VERKOOPPUNT NMBS & DE LIJN
EN BIOSKOOPCHEQUES.
Krantenwinkel Papyrus Sint Kristoffelstraat is gestopt als
verkooppunt. U kan nu terecht bij krantenwinkel ’t Gazetje,
Karel van Manderstraat 17a Sint Kruis of bij Regine Wyseure,
Karel de Stoutelaan 84 Brugge. We danken Peter om de
voorbije jaren het verkooppunt te organiseren.

BEERNEM

SAMENVOEGEN GEZINSBOND BEERNEM
MET GEZINSBOND OEDELEM-OOSTVELD
Momenteel wordt er gewerkt om Gezinsbond Beernem te
laten samenvoegen met Gezinsbond Oedelem-Oostveld
onder de naam Gezinsbond Oedelem-Beernem. Voor jou
persoonlijk zal er weinig veranderen. Vanuit de Gezinsbond
Oedelem-Oostveld wordt reeds geruime tijd gewerkt met
nieuwsbrieven. Deze zouden jullie dan ook ontvangen. Mag
ik vragen om jullie e-mailadres aan te passen op de site
van Gezinsbond of door te mailen naar kris.vandeghinste@
gmail.com. In afwachting van de volledige samenvoeging
blijven de adressen geldig die je nog altijd kan terugvinden
in de bonnenboek.

BLANKENBERGE-UITKERKE
WATERGEWENNING – KLEUTERZWEMMEN
IN HET FARYS NOORDZEEBAD
BLANKENBERGE

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 (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 en niet-leden €59.
Leden Gezinsbond groot gezin (vanaf 3 kinderen): €42.

THEATER MISS WIFI & KOEBREV
EXPERIMENTEREN (4+)
ENSEMBLE LEPORELLO
vrijdag 15 april - 13u
Het is opendeurdag in het laboratorium van Miss Wifi, de
getalenteerde en ambitieuze directrice van een instituut
voor wetenschappelijke experimenten. Miss Wifi heeft het
plan opgevat om als eerste vrouw naar de maan te reizen.
Al haar experimenten draaien rond die ene droom: Is het
mogelijk om naar de maan te reizen? Kunnen we duurzaam
wonen op de maan? Groenten kweken? Vuur maken? Wanneer echter blijkt dat Miss Wifi kleurenblind is, komt het
hele maanproject op een helling te staan: iemand die geen
kleuren kan onderscheiden zal nooit slagen voor het examen van kosmonaut. Maar Koebrev, Miss Wifi’s assistent
die heimelijk verliefd is op zijn bazin, heeft een oplossing
bedacht...
Locatie: CC Casino Blankenberge. Prijs kind (-18): leden €3
en niet-leden €5 – Volwassene: leden €5 en niet-leden €7.
Info en inschrijven: cultuur@blankenberge.be.
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POPPENTHEATER JA-JA
MET AANSLUITEND PAASEIERENRAAP

KNOKKE

zaterdag 16 april - 14u tot 16u
Afspraak in Sint-Jozef Sint-Pieter Campus Zuidlaan, Zuidlaan 70B, Blankenberge. Voor leden Gezinsbond gratis
(drankje en paaszakje inbegrepen), niet-leden €5 per kind.
Info en inschrijven tot 8 april via gezinsbond.uitkerke@
gmail.com met vermelding van de naam van het kind of
de kinderen (en je lidnummer voor leden), bedrag overschrijven op BE30 7381 1515 7311.

BADMINTON

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.

JABBEKE
KOOKWORKSHOP BARBECUE
VOOR MANNEN I.S.M. SUNO

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

donderdag 21 april - 18u30 tot 21u30
Tijdens de workshop wordt uitleg gegeven over de verschillende barbecuetoestellen, daarna starten we met het
aansteken van de barbecue en volgt een meat-tasting met
aangepaste dranken. Daarnaast wordt nog de veelzijdigheid van de verschillende toestellen aangetoond aan de
hand van side-dishes, ook de schoonmaak van de barbecue komt aan bod. Plaats: Gistelsteenweg 305, Jabbeke.
Plaatsen zijn beperkt, vooraf inschrijven en betalen. Info
& inschrijven via: slabbinck.ketels@telenet.be.

KOOKWORKSHOP BARBECUE
VOOR DAMES I.S.M. SUNO

donderdag 28 april - 18u30 tot 21u30
Tijdens de workshop wordt uitleg gegeven over de verschillende barbecuetoestellen, daarna starten we met het
aansteken van de barbecue en volgt een meat-tasting met
aangepaste dranken. Daarnaast wordt nog de veelzijdigheid van de verschillende toestellen aangetoond aan de
hand van side-dishes, ook de schoonmaak van de barbecue komt aan bod. Plaats: Gistelsteenweg 305, Jabbeke.
Plaatsen zijn beperkt, vooraf inschrijven en betalen. Info
& inschrijven via: slabbinck.ketels@telenet.be.

TWEEDEHANDSBEURS baby- & kinderkledij
zaterdag 30 april - 14u tot 17u
Tweedehandsbeurs voor baby- & kinderkledij, speelgoed,
babyuitzet, tiener- en volwassenkledij. Inschrijven als kandidaat verkoper via mail: slabbinck.ketels@telenet.be.

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.

BUITENSPEELDAG
woensdag 20 april - 14u
Waar speel jij deze keer? Op de buitenspeeldag kun je je op
diverse speelpleintjes in de gemeente uitleven in een heus
speeldorp met extra activiteiten, springkastelen, attracties... en dit helemaal gratis. Voor kinderen vanaf 3 jaar
vergezeld van hun (groot)ouders die mee kunnen genieten. Je hoeft je niet vooraf in te schrijven. Locatie: diverse
speelpleinen in de gemeente.

KABOEM
zaterdag 25 juni - 10u
Op zaterdag 25 juni mag het jonge volkje in Knokke-Heist
zich aan een megaleuke editie van Kaboem verwachten.
Dit jaar spring je de zomer in, want het thema is ‘Circus’!
Het wordt dus sowieso een supercoole dag vol muziek,
spektakel en plezier. Springkastelen, ballenbaden, attracties, foodtrucks,... te veel om op te noemen. We starten
om 10u en voor de rest van de dag kan je je uitleven in de
tuinen van Scharpoord. Ouders kunnen genieten op het
zomerterras en wie honger heeft kan terecht bij één van
de vele eetkraampjes. Een megaleuke start van de zomer!
Locatie: tuinen CC Scharpoord. Gratis toegang
Info: Jeugddienst Knokke-Heist: jeugd@knokke-heist.be
of 050 63 08 00.
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LISSEWEGE
TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 23 april - 13u30 tot 17u
Speelgoed, kledij voor baby, kinderen en jeugd, boeken
en diverse allerlei. Locatie: Jacob Reyvaertheem, Walram
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,
04703 39 62 15 of r.vandenberghe@outlook.com voor prijs
standplaats en inschrijving.

LOPPEM
KINDERDANSEN

(1ste tot en met 3de leerjaar)
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.

START TO RUN
zaterdag 26 maart tot zaterdag 4 juni
De gezonde en sportieve loop-je-fit actie van de Gezinsbond Loppem. 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) Voor iedereen 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). Minstens 1x per week
aanwezig zijn om je vordering te volgen. De resultaten zijn
verbazingwekkend. Een goede lichaamsconditie geeft een
boost aan energie. Afspraak aan de Sporthal de Strooien
Hane. De trainers van de Gezinsbond staan er je graag te
woord. Doe gratis mee aan de eerste training om 10u. Info:
Johan Cloet, 0476 67 29 94. www.loppem.gezinsbond.be.

ZWERFVUILACTIE

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.

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.

KLEUTERTURNEN

PAASEIERENRAAP

JONGERENDANSEN
(vanaf 4de leerjaar)

(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.

zondag 17 april - 10u
Paaseierenraap (enkel voor leden Gezinsbond) aan het
Kasteel van Loppem. De activiteit start aan de ingang van
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, Loppem of edwlop@skynet.be. Een organisatie van de Jonge Gezinnen Actie (JGA)!

OEDELEM - BEERNEM
PAASEIERENRAAP MET GEZOND ONTBIJT
zaterdag 16 april - 08u30 tot 11u
Kom genieten van een gezond gezinsontbijt in OC de Kleine
Beer. Na het ontbijt is er voor de kinderen tot en met het 3e
leerjaar een paaseierenraap in het bosje aan de Bargelaan.
Kostprijs: kinderen jonger dan 2 jaar gratis, kinderen van 2
tot 12 jaar €5 (niet-leden €6), volwassenen €7 (niet-leden
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€9). Inschrijven: mail naar paaseierenraapbeernem@outlook.com. Te vermelden: naam, adres, lidnummer, aantal
deelnemers, naam en geboortedatum van de kinderen.
Meer info op 0495 14 17 36.

FITNESS DANCE 18+

Groep 1 vanaf 19u30 tot 20u30
Groep 2 vanaf 20u30 tot 21u30
dinsdag 19 april tot dinsdag 21 juni
Zin om te dansen? Mix van diverse stijlen voor een stevige
workout op dinsdagavond van 19u30 tot 20u30 (groep 1)
en vanaf 20u30 tot 21u30 (groep 2). Locatie: Sporthal Den
Akker, Oedelem. Data 10-lessenreeks: 19, 26 april, 3, 10, 17,
24, 31 mei, 7, 14, 21 juni. Te betalen: leden Gezinsbond:
€40 en niet-leden €60 op BE12 9792 3871 6092 van de
Gezinsbond Oedelem-Oostveld. Verzekering bij de Gezinssportfederatie met mogelijkheid voor teruggave bij de
mutualiteit. Min. 12 - max. 20 deelnemers. Info bij lesgeefster Lindsay Vanhaelemeersch, 0474 80 27 83. Inschrijven
mail naar gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com.

VOORDRACHT: VOORTUINEN EN OPRITTEN
ontharding en waterdoorlatende-waterbesparende
aanplantingen

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

donderdag 28 april - 19u30
Voordracht i.s.m. TuinHier Beernem met steun van de
Milieuadviesraad Beernem. Gratis toegang voor iedereen.
Daarna de gekende tombola. Locatie: O.C. De Kleine Beer,
Marichalstraat 5, Beernem. Voor info mail naar Daniël Vermeire: vermeire.daniel@skynet.be.

LANDELIJKE FIETSTOCHT

met bezoek Frambozenkwekerij Devlieghere uit
Zedelgem
zaterdag 21 mei - 13u
Vertrek met de fiets op de Markt te Oedelem. Voor de
niet-fietsers of bij héél slecht weer spreken we af aan
de frambozenkwekerij om 15u voor de start van de
rondleiding. Voor de lekkerste bessen bent u bij Frambozenkwekerij Devlieghere uit Zedelgem aan het juiste
adres! In de computergestuurde serres worden zowel
frambozen, rode en blauwe bessen als stekelbessen
gekweekt. De vruchten zitten boordevol antioxidanten en
geven uw immuunsysteem een boost. Zaakvoerder Filip
Devlieghere volgt de frambozen- en bessenkweek nauw
op. Hij zorgt voor een ideale klimaatregeling en aangepaste
plantenvoeding. Na de rondleiding is er proevertje van een
heerlijke sorbet en is er voor elke bezoeker een klein potje
confituur (50 gr) voorzien. Prijs leden €5 en niet-leden €8.
Inschrijven: gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com
met je naam, adres en gsm nummer.

VERKOOPPUNT NMBS & DE LIJN
EN BIOSKOOPCHEQUES
Vanaf heden kan je terecht bij Kranten- en cadeaushop
Harlekijn, Hoornstraat 1, Beernem. Aan Christine Tallir die
meer dan 20 jaar haar deur openstelde als verkooppunt
voor onze leden. Moeiteloos en steeds met een glimlach!
Een oprechte dankjewel.

OOSTKAMP
KORTINGSKAARTEN NMBS
dinsdag 1 maart tot vrijdag 1 juli
Voor kortingskaarten NMBS (niet voor de lijnkaarten)
kunnen de leden van onze afdeling terecht bij Cécile Van
Deynse: 050 82 55 80.

NIEUWE KINDEROPPASCOÖRDINATOR
Mieke Gregoire is de nieuwe kinderoppascoördinator van
onze afdeling Oostkamp. Wenst u een kinderoppas dan kan
u bij Mieke terecht voor alle inlichtingen. Wil je je aanbieden als nieuwe oppasser? Ook bij Mieke. Haar GSM: 0473 94
43 75 en mailadres: kodoostkamp@gmail.com. Deze dienst
is uitsluitend voor leden van de Gezinsbond. Meer info over
de kinderoppasdienst: kinderoppasdienst.be.

RUDDERVOORDE
TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 2 april - 14u
Een voorjaarstraditie 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. Wie spullen wil verkopen kan een lijst reserveren via onze facebookpagina of via onze website of een
mail naar gbruddervoorde@gmail.com. Voor een standplaats van 2m op 2 m is het voor leden €6 en niet-leden €12.
Overschrijven op BE49 1043 8245 4071 Locatie: Evenementenzaal in Sporthal, Sportstraat 2, Ruddervoorde. Gratis
inkom en er is tevens een pop-up bar voorzien.

WORKSHOP GEZONDE LUNCHBOX
dinsdag 5 april - 19u
Delphine Steelandt zal ons die avond tonen hoe we een
gezonde lunchbox in elkaar kunnen boxen. Delphine
Steelandt is voedingsdeskundige en sportinstructrice en
is de bestseller auteur van onder meer fitfood, fitmom en
fitbody en dus een experte inzake alles wat met gezonde
voeding te maken heeft. Het wordt zonder twijfel een zéér
interessante workshop! Locatie: zaal d’Oude Kerke, Vrijgeweidestraat 4, Ruddervoorde. Prijs leden €18 en niet-leden
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€23. Info en inschrijven: facebook GezinsbondRuddervoorde of mail gbruddervoorde@gmail.com. Overschrijven
op BE49 1043 8245 4071.

PAASEIERENRAAP
zaterdag 16 april - 14u
De Ruddervoordse Gezinsbond is op zoek naar stoere,
avontuurlijke, coole kindjes die samen met de paashaas
op zoek willen gaan naar paaseitjes. Kom jij mee helpen?
Locatie: Bos van Zorgvliet, Kortrijksestraat, Ruddervoorde.
Info en inschrijven: facebook GezinsbondRuddervoorde of
mail gbruddervoorde@gmail.com. Prijs leden €5 en niet-leden €8. Overschrijven op BE 49 1043 8245 4071.

SMOEFELTOCHT
zondag 19 juni - 13u
Het is nog wat veraf, maar onthoud alvast het volgende:
we voorzien een fietstocht (ongeveer 25 km) doorheen
Ruddervoorde met 5 smulhaltes. De tocht zijn we op dit
moment nog volop aan het organiseren. Hou dus onze
website en facebook pagina in de gaten maar reserveer
alvast de datum in jullie agenda. Locatie: Ruddervoorde.
Prijs leden en niet leden nog te bepalen. Info en inschrijven: facebook pagina GezinsbondRuddervoorde of mail
naar gbruddervoorde@gmail.com. Overschrijven op BE49
1043 8245 4071.

SINT-ANDRIES
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.

SINT-JORIS
JAARPROGRAMMA

met de richtlijnen rond corona voor ieders veiligheid en
gezondheid. Noteer alvast deze data in jullie agenda! 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.

GEZOND GEZINSONTBIJT
EN PAASEIERENRAAP
zaterdag 16 april - 8u30
Gezond gezinsontbijt en paaseierenraap in OC De Kleine
Beer. Kom jij ook je eitjes rapen en je paasmandje vullen?
De paashaas en zijn helpers hebben jouw hulp nodig!! Na
een gezond gezins-ontbijt in OC De Kleine Beer vanaf 8u30
neemt de paashaas alle kinderen mee naar het bosje in de
Bargelaan om de paaseitjes te rapen. Laat je omtoveren
tot een paashaasje bij onze schminkster of zet een glittertattoo!! Dit wordt zeker en vast een vrolijk paasfeest voor
jong en oud! Schrijf je snel in want de plaatsen zijn beperkt.
Leden €7/volwassenen, €5/kinderen van 2 tot 12 jaar, voor
kinderen onder de 2 jaar is het gratis. Inschrijven kan via
paaseierenraapbeernem@outlook.com.

GEZELLIG ONTBIJT OM MOEDER- EN
VADERDAG TE VIEREN
zondag 19 juni - 8u30
We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar nu kan
het opnieuw: gezellig samen ontbijten om alle mama’s,
papa’s, oma’s en opa’s te vieren! Schuif aan bij ons gezellig
familie-ontbijt vanaf 8u30 in de Sinjo. Inschrijven kan bij
paulbruggeman@telenet.be.

SINT-KRUIS
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 en 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.

zaterdag 1 januari tot zaterdag 31 december
Ook dit jaar trakteren we jullie op een brede waaier aan
activiteiten. Uiteraard houden we steeds rekeningen
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AFHAALPAKKET - KNUTSELPAKKET
maandag 4 april tot vrijdag 15 april
Zoals vorig jaar hebben we een knutselactiviteit voor in
de paasvakantie. Dit voor zowel kleuters als voor lagere
schoolkinderen. We maken dit als een afhaalpakket, wat
als voordeel heeft dat het kan gemaakt worden wanneer
het voor jullie past. In het pakket zit alle materiaal plus
beschrijving en enkele extra’s als verrassing. Voor kleuters
maken we een paasfiguurtjes met fimo-klei en kurken. Voor
de lagere school maken we een dromenvanger. Afhalen
kan gedurende de paasvakantie: data en plaats worden
meegedeeld na inschrijving en worden ook de foto’s er bijgevoegd. Leden betalen per pakket €7 en niet-leden €10.
Info en inschrijving via linda.vansteenberghe@gmail.com.

GEZOND ONTBIJT

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

zondag 24 april - 8u30 tot 10u30
De afdelingen Sint-Kruis en Assebroek willen niet ontbreken op de lijst van een succesvolle formule van ‘Gezonde
Ontbijten’! 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 en uniek 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. Plaats:
SASK (Sint-Andreaslyceum), Sint-Kruis, ingang Veltemweg. Dit alles aan een zacht prijsje: €6, €3 per kind (3-12
jaar) en gratis voor kinderen tot 3 jaar en niet-leden €9 en
€4. Enkel vooraf inschrijven tot ten laatste 10 april, Eddy
De Wispelaere, edwlop@skynet.be, 050 82 54 43 en het
bedrag overmaken op rek. BE68 0012 4825 7634 (afdeling
Sint-Kruis). Een organisatie in samenwerking met afdeling
Assebroek en ondersteuning van de vrijwilligers afdeling
Loppem.

SINT-MICHIELS
DATA OM TE ONTHOUDEN

Aanvullingen op het jaarprogramma van onze afdeling:
5, 12, 26 september en 3 oktober: initiatie Windows 11 in
4 lessen met Herman, 9 oktober: herfstontbijt en op 20
november: kom je mee spelen? Je leest er meer over in
de volgende edities van de Bondsklapper.

WANDELEN IN DE GEMENE WEIDEBEEK IN
ASSEBROEK

zondag 1 mei - 14u
Kom je mee wandelen in een gebied dat in de volksmond
‘Klein Appelmoes’ heet? Officieel heet het gebied Gemene
Weidebeek. We verzamelen bij Hoeve Hangerijn, Gemeneweideweg-Zuid 113, Assebroek. Met een gids ontdekken
we het mooie gebied en leren intussen iets over medicinale
planten die er groeien. Na de wandeling van anderhalf uur

kunnen de kinderen gebruik maken van go-carts en fietsen
van Hoeve Hangerijn. De wandeling start om 14u15 en is
gratis. Info en inschrijven kan op gezinsbondsintmichiels@
gmail.com. Iedereen welkom.

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 en niet-leden €102.

TONEEL OF THEATERLEZEN:
al spelend vloeiend lezen

maandag 4 april tot vrijdag 8 april - 16u
Heeft jouw kind altijd al eens in de huid van een acteur of
actrice willen kruipen? Dan is toneellezen iets voor haar/
hem! Toneellezen is een aantrekkelijke en motiverende
vorm van herhaald samenlezen. De lezers nemen de rol
van een personage op zich en lezen de teksten hardop voor.
Een toneelstukje dus maar dan zonder podium, zonder
grootse gebaren en zonder teksten van buiten te leren! Er
wordt in groepjes van 3 maximum 4 kinderen in dialoogvorm gewerkt. Door de herhaling wordt er vloeiender en
mét intonatie gelezen, begrijpt het kind beter de tekst en
nog belangrijker: het leesplezier wordt aangewakkerd! Zo
groeit de leesmotivatie en voor je het weet groeit ook het
leesniveau van je zoon/dochter! Voor wie? voor alle kinderen van het 3de tot en met het 6de leerjaar. Wanneer?
in de paasvakantie. Prijs voor een reeks van 5 coaching
momenten: prijs leden €40 en niet-leden €45. Meer info
volgt binnenkort op de facebookpagina van de Gezinsbond
Snellegem.

ZWERFVUILACTIE IN DE HAGEWEG IN
SNELLEGEM
dinsdag 3 mei - 14u
Nog geen goede daad verricht? Dan is nu hèt moment!
De Gezinsbond Snellegem adopteerde de wegberm in de
Hageweg. Adopteren betekent dat je zorg draagt voor je
straat en dus alle vuil die er niet thuis hoort opruimt. En
dit is wat wij gaan doen! Wil jij ons een handje toesteken?
Dan ben je van harte welkom op dinsdagnamiddag 3 mei
(vermoedelijk tot 15u30). Wie wil mag ook later aansluiten.
Als dank voor je inzet voor het milieu trakteert de Gezinsbond achteraf met een drankje!
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VARSENARE
TAI CHI CHUAN
maandag 10 januari tot maandag 27 juni
19u tot 21u30
Tai Chi is een geschikte methode om soepelheid en evenwicht te oefenen. De oefeningen zijn langzaam, niet hart
of long belastend, 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 29 juni
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 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.

LESSENREEKS KRUIDEN

2 groepen

donderdag 3 februari 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: 3 februari, 10 maart, 21 april, 5
mei, 2 juni. Groep 2: 10 februari, 17 maart, 28 april, 12 mei,
9 juni. Info en inschrijven: brigitte.vandenbriele.be@gmail.
com of 0496 33 51 79.

PAASEIEREN IN DOMEIN BLAUWE TOREN
WITTE PATERS - AVONDRUST
zaterdag 16 april - 9u30 tot 11u
Een zoek- en doe wandeling voor het gezin in Domein
Blauwe Toren met paaseieren als beloning. Afspraak op
parking Avondrust, de Manlaan 50c, Varsenare. De zoektocht starten mogelijk tussen 9u30 en 11u. Inschrijven tot
6 april via paaseierengzbvarsenare@gmail.com of 050 38
43 24. Bij inschrijving duidelijk volledige naam en leeftijd
kinderen vermelden + lidnummer Gezinsbond. Deelnameprijs: leden €4/kind met max. €10 per gezin (onder zelfde
dak wonend) en niet-leden: €6/kind. De inschrijving is pas
definitief na inschrijving van juiste bedrag op BE68 7380
0813 9534 met vermelding naam en lidnummer.

ONTBIJT VOOR IEDEREEN
zondag 1 mei - 8u30 tot 10u30
Gezellig samenzijn met het hele gezin. Om je te overtuigen
van het belang van een uitgebreid en gevarieerd ontbijt
organiseert de Gezinsbond Varsenare een ‘Ontbijt voor
iedereen’. Plaats: School de Wassenaard, Westernieuwweg 5, Varsenare. Inschrijven en betalen vóór 20 april is
nodig en kan via ontbijt.gezinsbond.varsenare@hotmail.
com (gewenst uur start vermelden) of Christiane Van den
Eynde 050 38 43 24. Prijs leden volwassenen en kinderen
+12 jaar €6, kinderen +3 jaar €4 en kinderen -3 jaar: gratis.
Niet leden volwassenen en kinderen+ 12 jaar €9, kinderen
+3 jaar €6. Je inschrijving is pas definitief na betaling (ten
laatste op 20 april) op rekening BE46 7381 2906 9636 van
Gezinsbond Varsenare met vermelding ontbijt + naam +
aantal pers. en leeftijd kinderen + lidnummer.

DE ZORGVOLMACHT

door not. Michel Van Damme

maandag 23 mei - 18u
Bang dat je na verloop van tijd je vermogen zelf niet meer
zal kunnen beheren? De zorgvolmacht biedt een oplossing!
Een zorgvolmacht is een document waarin je de toestemming (de ‘volmacht’) geeft aan bepaalde personen om
(een deel van) je vermogen te beheren voor de dag dat jij
aar zelf niet meer toe in staat bent. Je kiest zelf waarvoor
je een volmacht geeft en je kiest zelf wanneer de zorgvolmacht in werking treedt. Kortom, beslis vandaag wat er
morgen moet gebeuren met je goederen. Wacht niet tot
het te laat is… Laat je informeren. Voordracht door not.
Michel Van Damme in de cultuurzaal van SPC Hof Ter Straeten, Varsenare. Inschrijven vóór 17 mei bij Roelens Mieke:
secretariaat.gb.varsenare@gmail.com of 050 38 67 91. Na
inschrijving: leden €3 en niet-leden €4, storten op BE46
7381 2906 9636.

EHBO BIJ KINDEREN
vrijdag 3 juni - 19u30
Hoe verzorg je de wonden van je kind het beste? Locatie:
SPC Hof ter Straeten, Varsenare. Inkom €5 (incl. hapje en
drankje) Inschrijven noodzakelijk bij carinedebusscher@
hotmail.com of 0474 64 97 75. Een initiatief van VIVA-SVV
Jabbeke en de Gezinsbond Varsenare.

VELDEGEM
PAASEIERENRAAP
zaterdag 16 april - 14u
Peuters en kleuters (1 tot 7 jaar), voorzien van laarsjes,
gaan om 14u stipt met hun mandje op zoek naar paaseieren. De paashaas heeft heel wat lekkers uitgestrooid tussen
de struiken en de bomen in het bos. Iedereen van harte
welkom. Alle geraapte eitjes worden in een grote emmer
gelegd en achteraf onder de aanwezige kinderen verdeeld
terwijl iedereen geniet van een hapje en een drankje. Locatie en inschrijven: bij Daniel en Agnes Rogiers-Wambeke,
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Boudewijn Hapkenstraat 45, Veldegem: 050 27 66 81 of
daniel.agnes.rogiers@telenet.be. Prijs voor leden: €3/volwassene of kind of €10/gezin en niet-leden €4/volwassene
of kind of €15/gezin. Inschrijven vóór dinsdag 12 april. Om
praktische reden is het aantal kinderen beperkt tot 60.

VLISSEGEM
WANDEL-FOTOZOEKTOCHT
zaterdag 18 juni tot zondag 18 september - 9u tot 17u
Na de deugddoende reacties op onze jubileumeditie werken Kevin Wouters en Francis Asaert een zesde editie uit
van onze wandel- en fotozoektocht in de Concessie wijk
van De Haan. Klein en groot kunnen in gezinsverband of
met vrienden op een originele manier het mooie De Haan
leren kennen of herontdekken. Zoek je weg doorheen de
villawijk, de zeedijk en het strand en zelfs de duinbossen.
Tussen zaterdag 18 juni en zondag 18 september kan iedereen gratis deelnemen en kans maken op mooie prijzen. Bij
vertrek aan het tramhuisje van De Haan (info-toerisme)
haal je het deelnemingsformulier af en na enkele uren
sportief amusement kom je daar terug en kun je het ingevuld formulier daar deponeren tijdens de openingsuren.
Meer info francis.asaert@hotmail.com.

WAARMAARDE

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

GARAGE- EN KOFFERBAKVERKOOP
zaterdag 23 april - 13u tot 17u
Op een vooraf beschreven parcours in het centrum van
Waardamme bieden de inwoners hun spullen aan. Verkopers die buiten het parcours wonen doen dit op het
Dorpsplein of parking Wara. Parcours wordt vooraf uitgetekend en bekend gemaakt op basis van de inschrijvingen.
Inschrijven vanaf 20 maart: gezinsbondwaardamme@
gmail.com of 0486 71 31 53. Deelname is gratis.

BEZOEK AAN DE GRUTTERIJ
RUDDERVOORDE

dinsdag 24 mei - 19u
De Grutterij is een kruidenierswinkel met de klemtonen op
verpakkingsvrij winkelen, lokale producten en het ecologische aspect. Er is zeker géén aankoopverplichting. Na de
uitleg wordt er nog een lokaal hapje en drankje aangeboden. Voor de deelnemers die wél van plan zijn om iets te
kopen: neem gerust al vooraf je potjes, bokalen enz. mee.
Inschrijven vanaf 15 april via gezinsbondwaardamme@
gmail.com of 0472 90 55 64. Deelnameprijs: €6, ter plaatse
te betalen. Leden brengen spaarkaart mee want krijgen €1
korting op de kaart. Wees er vlug bij want aantal deelnemers is beperkt tot 12 personen.

De Waarde om te gaan tekenen en schilderen. Ieder brengt
een schetsboek of een plankje mee en hun pennenzak (er
moet zeker niets speciaals aangekocht worden, Sofie heeft
ook wel het een en ander bij), alsook een plooistoeltje.
Start aan Het Nieuwe Interieur. Inschrijven vanaf 1 juni
via gezinsbondwaardamme@gmail.com of 0477 41 72 44.
Deelnameprijs: €15 en leden gezinsbond krijgen €1 korting
op de spaarkaart. Betaling ter plaatse.

WENDUINE
TWEEDEHANDSBEURS babyuitzet en kinderkledij
zaterdag 2 april - 14u tot 17u
Afdeling Wenduine organiseert een tweedehandsbeurs
van kinderkledij tot 14 jaar, babykleding, kinderuitzet,
zwangerschapskledij, kinderfietsen, speelgoed,… Waar?
Wielingencentrum, Graaf Jansdijk 18, Wenduine. Gratis
toegang.

ZEDELGEM
PAASEIERENRAAP
zaterdag 16 april - 9u30u tot 11u
Paaseierenraap voor de Lagere Schoolkinderen op de
speelplaats van de Vrije Basisschool De Leeuw, ingang
Pastoor Staelensstraat 3. Gelieve onze facebookpagina te
consulteren voor meer details, aub. Info ook te verkrijgen
via onze email gezinsbondzedelgem@gmail.com.

ZERKEGEM
ZWERFVUILACTIE - MOOIMAKERS
zaterdag 9 april - 13u30 tot 16u30
Vrijwilligers groot en klein verzamelen ter hoogte van Mosselstraat 20. Samen ruimen we het zwerfvuil op dat we in
de bermen vinden. Zorg voor waterdichte schoenen of laarzen, warme kledij en eventueel een fluohesje. Gezinsbond
Zerkegem zorgt voor het nodige materiaal (handschoenen,
speciale vuilniszakken, vuilgrijpers en enkele fluohesjes).
Samen zorgen we voor de sfeer en voor een propere omgeving. Inschrijven voor deze activiteit is niet nodig.

LANDSCHAPSTEKENEN

zaterdag 25 juni - 14u
Sofie van Het Nieuwe Interieur neemt jullie mee richting
BEZOEK OOK GOEDGEZIND.BE EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

DEGUSTATIEAVOND FRANSE WIJNEN

GARAGEVERKOOP

vrijdag 15 april - 19u30
Product van de aarde... Uw genot... Onze Nederlandstalige gastheer en wijnbouwer Stefaan Massart, eigenaar van
domein Château Vilatte uit de Bordeaux-streek(Frankrijk)
én met Vlaamse roots, neemt ons mee in het verhaal van
zijn levenswerk en de passie voor de biologische wijnbouw.
Hij laat ons proeven van excellente wijnen(wit, rood, rosé),
al dan niet op eiken vaten gerijpt. Om de smaken beter tot
zijn recht te laten komen, wordt water en brood voorzien.
Na afloop van de avond is er mogelijkheid tot bestellen
van wijn aan zeer gunstige prijzen. Leveringen gebeuren
nadien persoonlijk aan huis volgens het principe “betalen
bij levering”. Geen aankoopverplichting! Plaats: Sarkoheem, Sarkoheemstraat, Zerkegem. Inschrijven kan tot
en met vrijdag 8 april via gezinsbondzerkegem.be. Prijs
€7 en lid Gezinsbond krijg je €2 terug betaald op je lidkaart/
spaarkaart. Je bent pas ingeschreven na betaling! Als BOB
kom je GRATIS en wordt water voorzien.

zaterdag 16 april - 8u30
Omwille van COVID kon de gekende rommelmarkt in Zerkegem de afgelopen jaren niet doorgaan. Ondertussen heb
je wellicht al enkele spullen die je graag een tweede leven
wil geven: kledij, babyspullen, speelgoed,… Met onze
afdeling organiseren we als alternatief een garageverkoop.
Gemakkelijk toch: je spullen rechtsreeks bij je thuis verkopen vanuit je garage of vanonder een parasol of partytent
op je oprit, terwijl kandidaat-kopers via een handige lijst
de verkoop-locaties kunnen vinden. Heb jij nog spullen te
koop? Dan is deze garageverkoop misschien iets voor jou!
Deelnamekost van €5 en leden Gezinsbond krijgen €2 terug
betaald op je lidkaart/spaarkaart. Deelnemen kun je enkel
door online in te schrijven vóór 1 april - gezinsbondzerkegem.be. Op de dag zelf is deze deelnemerslijst te verkrijgen
vanaf 8u30 bij Inge & Steve, Jabbekestraat 18, Zerkegem.

ONTBIJTBUFFET
zondag 12 juni
Het gekende ontbijtbuffet is al aan zijn 20ste editie toe.
Na het uitzonderlijke en covid-veilige ontbijtbuffet van
november 2021, gaat het terug door op vaderdag. Info via
gezinsbondzerkegem.be.
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LEDENVOORDELEN
Alle aangesloten handelaars vind je op www.gezinsbond.be/ledenvoordelen !

Nieuw aangesloten handelaar !
Watersnipstraat 29
8020 Oostkamp
Zwembad - Sportartikelen
Opleidingen - Recreatie
kristof@swimcare.be
0479 24 25 86
www.swimcare.be
Zwemlessen in
Interbad en Lago Sint-Andries,
met 5% korting voor leden Gezinsbond.

Bonnenboek 2022

Bij het winkelen,
vergeet nooit je Bonnenboek 2022
mee te nemen met 176 waardebonnen
in extra info over de ‘Ledenvoordelen’ !
Dé lidkaart waarmee je spaart !

Tariefwijziging
papieren NMBS-passen
vanaf 01/02/2022

Go Pass / Youth Multi
€ 55,00
Railpass 1° klas / Standard Multi
€ 132,00
Railpass 2° klas / Standard Multi
€ 87,00
Key Card 2° klas / Local Multi
€ 27,00
telkens 5% korting op je lidkaart !
Graag herinneren wij jullie eraan
dat de samenwerking tussen de
Gezinsbond en de NMBS eindigt
op 31/05/2022.
Koop je NMBS-pas tijdig aan voor
31/05/2022 !!!!!
1 jaar geldig vanaf het eerste gebruik
uiterlijk tot en met 31/01/2024.
Bestel tijdig bij je plaatselijke
verantwoordelijke ‘Verkooppunt’ !
Zie Bondsklapper pag. 2 en 3.

LEDENVOORDELEN

Boudewijn Seapark

Beleef een dolfijne familiedag in Boudewijn Seapark Brugge: 3 voorstellingen,
20 outdoor attracties, een outdoor waterpark én 12 indoor attracties!
15% spaarkorting op dagtickets gekocht aan de kassa. De korting geldt niet
op onlinetickets, groepstickets, andere
producten en is niet cumuleerbaar met
andere acties.

Tarief 10-rittenkaart De Lijn

Bij je plaatselijk afgevaardigde krijg je
10 % spaarkorting op een 10-rittenkaart van De Lijn. Aankoopprijs € 16.
Bijkomende vragen over ledenvoordelen
in de Regio Brugge - Oostkust:
Herwig De Coninck, herwig.deconinck@skynet.be
050 36 30 16

Cercle Brugge wedstrijden

Fan van 'groen-zwart'? Mis dan geen
enkele thuiswedstrijd van Cercle Brugge
en supporter jouw favoriete club naar de
top! Op tickets voor bepaalde matchen
ontvang je als lid van de Gezinsbond
alvast een mooie korting.
ledenvoordelen.gezinsbond.be/kortingen/
varia/cercle-brugge-wedstrijden

De Sierk, Circus in De Haan

Kortingskaarten groot gezin
(NMBS)

De kortingskaarten voor het openbaar
vervoer zijn een begrip bij gezinnen met
drie of meer kinderen.
Met deze kaart heb je korting op
individuele treintickets van de NMBS of
op een 10-beurtenkaart NMBS voor een
vast traject.
De voordelen die deze kaart biedt bij
treinreizen zijn vastgelegd in een
beheersovereenkomst tussen de NMBS
en de overheid. De huidige
kortingsformule blijft bestaan tot aan de
nieuwe beheers-overeenkomst.

De Sierk is een speelparadijs waar kinderen kunnen leren omgaan met verschillende soorten speeltoestellen. Enkele
voorbeelden van deze toestellen zijn:
diabolo’s, éénwielers,… Verder kunnen ze
ook evenwichtsoefeningen doen, de clown
uithangen en muziek maken. Net zoals
een echt circus!
Indien je lid bent van de Gezinsbond kan
je genieten van een mooie spaarkorting
van 20%. Info desierck.be.

TWEEDEHANDSBEURZEN IN UW GEMEENTE
02/04/2022

Wenduine

23/04/2022

Waardamme

02/04/2022

Ruddervoorde

23/04/2022

Assebroek

16/04/2022

Zerkegem

30/04/2022

Jabbeke

23/04/2022

Lissewege

PAASEIERENRAAP IN UW GEMEENTE
16/04/2022

Veldegem

16/04/2022

Ruddervoorde

16/04/2022

Blankenberge-Uitkerke

16/04/2022

Oedelem - Oostveld

16/04/2022

Sint-Joris

16/04/2022

Zedelgem

16/04/2022

Varsenare

17/04/2022

Loppem

17/04/2022

Aartrijke
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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 juli 2022, 1 oktober 2022, 1 januari 2023 en 1 april 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 - Regio 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

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

Assebroek

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

Loppem

10/01/2022 - 27/06/2022 Tai Chi Chuan

Varsenare

12/01/2022 - 29/06/2022 Dru yoga op woensdagvoormiddag

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

03/02/2022 - 09/06/2022 Lessenreeks kruiden: 2 groepen

Varsenare

01/03/2022 - 01/07/2022 Kortingskaarten NMBS

Oostkamp

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

Sint-Andries

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

BlankenbergeUitkerke

26/03/2022 - 04/06/2022 Start to run

Loppem

01/04/2022 - 30/06/2022 Watergewenning en kleuterzwemmen

Aartrijke

02/04/2022

Tweedehandsbeurs babyuitzet en kinderkledij

Wenduine

02/04/2022

Tweedehandsbeurs

Ruddervoorde

02/04/2022

Gezinsuitstap naar Frans-Vlaanderen

Aartrijke

02/04/2022

Zwerfvuilactie

Loppem

04/04/2022 - 08/04/2022 Toneel of theaterlezen: al spelend vloeiend lezen

Snellegem

04/04/2022 - 15/04/2022 Afhaalpakket - Knutselpakket

Sint-Kruis

05/04/2022

Workshop Gezonde Lunchbox

Ruddervoorde

09/04/2022

Zwerfvuilactie - Mooimakers

Zerkegem

15/04/2022

Theater Miss Wifi & Koebrev experimenteren (4+)
Ensemble Leporello

BlankenbergeUitkerke

15/04/2022

Degustatieavond Franse wijnen

Zerkegem

16/04/2022

Paaseierenraap

Veldegem

16/04/2022

Actieve voordracht: ‘Je beter wapenen tegen stress en gepieker!’

Assebroek

16/04/2022

Paaseierenraap

Ruddervoorde

16/04/2022
Poppentheater JA-JA met aansluitend paaseierenraap
		

BlankenbergeUitkerke

16/04/2022

Paaseierenraap met gezond ontbijt

Oedelem - Oostveld

16/04/2022

Gezond gezinsontbijt en paaseierenraap

Sint-Joris

16/04/2022

Paaseierenraap

Zedelgem

16/04/2022

Paaseieren in domein Blauwe Toren - Witte Paters - Avondrust

Varsenare

16/04/2022

Garageverkoop

Zerkegem

17/04/2022

Paaseierenraap

Loppem

17/04/2022

Paasontbijt

Aartrijke

17/04/2022

Paaseierenraap

Aartrijke
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ACTIVITEITENKALENDER

DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

19/04/2022 - 21/06/2022 Fitness Dance 18+: Groep 1 vanaf 19u30 tot 20u30 en
Groep 2 vanaf 20u30 tot 21u30

Oedelem - Oostveld

20/04/2022

De laatste levensdagen van Vincent Van Gogh
lezing door Wim Chielens

Assebroek

20/04/2022

Buitenspeeldag

Knokke

21/04/2022

Workshop Relaxatie for Dummy’s ‘Meer energie’

Assebroek

21/04/2022

Kookworkshop Barbecue voor mannen i.s.m. SUNO

Jabbeke

23/04/2022

Tweedehandsbeurs

Lissewege

23/04/2022

Garage- en kofferbakverkoop

Waardamme

23/04/2022

Tweedehandsbeurs

Assebroek

24/04/2022

Gezond Ontbijt

Sint-Kruis

24/04/2022

Gezond Ontbijt

Assebroek

28/04/2022

Voordracht: Voortuinen en opritten - ontharding en
waterdoorlatende-waterbesparende aanplantingen

Oedelem - Oostveld

28/04/2022

Kookworkshop Barbecue voor dames i.s.m. SUNO

Jabbeke

30/04/2022

Tweedehandsbeurs voor baby- & kinderkledij

Jabbeke

01/05/2022

Ontbijt voor iedereen

Varsenare

01/05/2022

Wandelen in de Gemene Weidebeek in Assebroek

Sint-Michiels

03/05/2022

Zwerfvuilactie in de Hageweg in Snellegem

Snellegem

05/05/2022

‘Beter in je vel’ workshop door Lieve Plash, Lic. Psychologie

Assebroek

17/05/2022

Klassieke rondleiding door Gent en de afvaart van de Leie naar
Sint-Martens-Latem

GOSA

18/05/2022

Naaiworkshop voor kinderen met Max & Lou

Assebroek

20/05/2022

Toneelvoorstelling ‘Martha & Mathilda’

Aartrijke

21/05/2022

Toneelvoorstelling ‘Martha & Mathilda’

Aartrijke

21/05/2022

Landelijke fietstocht met bezoek Frambozenkwekerij Devlieghere
uit Zedelgem

Oedelem - Oostveld

22/05/2022

Toneelvoorstelling ‘Martha & Mathilda’

Aartrijke

23/05/2022

De zorgvolmacht door not. Michel Van Damme

Varsenare

24/05/2022

Bezoek aan De Grutterij Ruddervoorde

Waardamme

25/05/2022

Toneelvoorstelling ‘Martha & Mathilda’

Aartrijke

03/06/2022

EHBO bij kinderen

Varsenare

04/06/2022

‘Religie en humor in Van den vos Reynaerde’
lezing door René Broens

Assebroek

12/06/2022

Ontbijtbuffet

Zerkegem

13/06/2022

Initiatie Kubb spel

Assebroek

16/06/2022

Daguitstap met bus naar Hulst en Verbeke Foundation Kemzeke

GOSA

18/06/2022 - 18/09/2022 Wandel-Fotozoektocht

Vlissegem

19/06/2022

Smoefeltocht

Ruddervoorde

19/06/2022

Summer Kick-off

Aartrijke

19/06/2022

Gezellig ontbijt om moeder- en vaderdag te vieren

Sint-Joris

25/06/2022

Landschapstekenen

Waardamme

25/06/2022

Kaboem

Knokke

22/09/2022 - 25/09/2022 Vierdaagse uitstap naar Sauerland met overnachtingen in Bodefeld GOSA
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