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van de Gezinsbond gewest Brugge

Dag bondsleden

Heerlijk genieten van een glaasje wijn op een zonnig Brugs terrasje zat er in de
maand juli niet echt in.  Wie weet zal augustus op dat gebied toch nog het zalige
vakantiegevoel geven waar we zo naar uitkijken.  Velen kiezen verre (dure?) zonniger
oorden op om dat beetje vakantiegevoel toch maar niet te missen.  Je kan ze geen
ongelijk geven. Voor de thuisblijvers geen nood want de hele zomer lang kun je
geen dorp- of stadsplein voorbij of er is wel een festival, theater of ander dorpsfeest
om ieder te voorzien van vermaak en plezier. 
Ons hoor je niet klagen.

Ook de Gezinsbond (en de vele vrijwilligers) zijn er als de kippen bij als het op
organiseren  aankomt.  Met dat verschil dat wij niet alleen de zomermaanden voor-
zien van activiteiten maar zowat het ganse jaar door nieuwe activiteiten organiseren
om de Gezinsbond aantrekkelijk te houden.  Kijk in deze Bondsklapper alvast naar
het programma dat de afdelingen en werkgroepen klaargestoomd hebben, zomaar
voor hun leden.  Geniet ervan met volle teugen.

Niet alleen de leden raken meer en meer overtuigd van het voordeel van een organi-
satie als de Gezinsbond maar ook de handelaars beseffen dat de leden van de
Gezinsbond hun klanten zijn.  Meer en meer handelaars stappen mee in het systeem
van de gezinsspaarkaart.  Getuige deze Bondsklapper met maar liefst 12 nieuw aan-
gesloten handelszaken in ons gewest.  Ook onze partners (o.a. Cercle Brugge, …)
blijven  enthousiast meewerken aan de uitbouw van de gezinsspaarkaart.

Tot slot willen we nog meegeven dat uw gezinsspaarkaart een extra kan opleveren
doordat vanaf 15 augustus en t.e.m. 31 oktober alle afnames meedingen naar de
vele prijzen die vanuit het gewest Brugge en Gezinsbond-nationaal uitgeloot wor-
den. Met een prijzenpot van € 3000,00 aan waardebonnen en voor elke provincie
een wagen of tal van waardebonnen huisbrandolie is het dubbel zo aangenaam
winkelen  bij onze vele aangesloten handelaars.

Veel geluk!

Bondsgroeten
De redactie
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WIE IS WIE BINNEN MIJN LOKALE AFDELING
VAN DE GEZINSBOND ?

De Gezinsbond heeft een royaal aanbod aan voordelen en diensten.  Als lid van deze grote familie ben je soms op zoek naar
meer informatie over een bepaald aanbod, een bepaalde dienst.  Om het u makkelijker te maken, vermelden  wij hierbij een
overzicht van alle contactpersonen, gerangschikt per dienst, binnen uw eigen afdeling.  Zo kan u direct de juiste coördinaten
terugvinden van de contactpersoon die verantwoordelijk is binnen de afdeling voor de betrokken dienst.  Het centraal e-mail-
adres is terug te vinden bij de activiteiten van de afdeling. Deze lijst zal in elke Bondsklapper verschijnen. 

AFDELING VOORZITTER LEDENDIENST SECRETARIS (ADMINISTRATIE) KINDEROPPAS GSM/NMBS-PASSEN REDUCTIEKAARTEN

Assebroek Barbez Yola De Smet-Meulemeester Verlinde Georges Hoirelbeke-Bossuyt Huyghe Huyghe
8310 Kon. Boudewijnlaan 31 Jagerspad 13 Kleine Kerkhofstraat 93 Prins Alexanderstraat Mispelaar 11 Mispelaar 11

050 35 49 14 050 35 92 69 050 35 75 75 050 35 36 15 050 35 68 04 050 35 68 04
georges.verlinde@versatel.be

Beernem Janssens Alain Goethals Myriam Goethals Myriam Goethals Myriam Verbaeys Eva Bruyninckx Bart
8730 Schooldreef 40 Hooiestraat 35 Hooiestraat 35 Hooiestraat 35 Stationsplein 9 Hooiestraat 35

0499 59 11 07 050 78 12 18 050 78 12 18 050 78 12 18 050 55 11 18 0497 89 45 56
alain.janssens@advalvas.be

Brugge Coudenys Hilde Wyseure Regine Rita Van de Velde Gerard Sonia Wyseure Regine Naeyaert Ludo
8000 Rapaertstr. 8, 8310 Assebroek Karel de Stoutelaan 63 James Wealestraat 20 Leopold I-laan 115 Karel de Stoutelaan 63 Leopold II-laan 20

050 34 51 33 050 31 12 81 050 33 44 82 050 31 10 45 050 31 12 81 050 34 54 85
herionta@skynet.be

Hertsberge De Spiegelaere Marc De Deyne Linda Costenoble Stefanie Van Loocke-Puis Thérèse De Clercq L. De Clercq L.
8020 Wingensestraat 16 Blauwhuisstraat 1 Proostdijstraat 68 Gevaartsestraat 52 Proostdijstraat 131 Proostdijstraat 131

050 27 99 15 050 27 96 35 050 27 68 33 050 84 00 78 050 27 98 83 050 27 98 83

Koolkerke Vandenbroecke Maria Ruyssaert Frieda Ruyssaert Frieda Vanderbosch Sonia
8000 Brugsesteenweg 132 Scheurestraat 3 Scheurestraat 3 Leopold I-laan 115

050 33 77 29 050 33 77 31 050 33 77 31 050 31 10 45

Loppem Matthys Johan Sierens Marleen De Wispelaere Eddy Lancel-Rombout Muriel Sierens Marleen Baert Lucien
8210 Van Hammelaan 6 Eninkstraat 24 Buskinslaan 2 Henri Blommelaan 28 Eninkstraat 24 Eninkstraat 12

050 82 22 33 050 82 51 30 050 82 54 43 050 84 06 07 050 82 51 30 050 82 47 47

Moerkerke Verhelst André Van Dousselaere-Denaeghel H. Van Dousselaere-Denaeghel H. Dewitte-Jacxsens Martine Caus Chris Moerkerke: Lameire Rita
Damme Natiënlaan 14 Weststraat 41 Weststraat 41 Hoornstraat 48 Van Praetstraat 5 Nieuwdorpstr. 34 - 050 50 04 84

050 50 12 55 050 50 06 34 050 50 06 34 050 50 09 46 050 50 11 55 Damme: Grootaert Dirk
Rakettestr. 20 - 050 50 00 08

Oedelem Bral Martin Bral Martin Turpyn Carine De Lille Gudrun Tallir Christine Tant Maurice
8730 Langendonkstraat1b Langendonkstraat1b Potterstraat 4a Bruggestraat 12 Zandgrachtstraat 21 Den akker 8

050 79 01 77 050 79 01 77 050 78 07 73 0477 13 91 20 050 78 09 32 050 78 99 86
bralbourgeois@telenet.be bralbourgeois@telenet.be hoste.turpyn@skynet.be tantverbiest@skynet.be

Oostkamp Vanhove Dirk Carl Desaever Cécile Verhenne-Van Deynse Van Loocke-Puis Thérèse De Lameilleure Walter De Lameilleure Walter
8020 Bevrijdingsstraat 5 Kapellestraat 53 Walbrugstraat 1a Gevaartsestraat 52 Everaertstraat 24 Everaertstraat 24

050 82 66 19 050 82 48 82 050 82 55 80 050 84 00 78 050 82 37 32 050 82 37 32
dirkvanhove@gmx.de gezinsbond.oostkamp@advalvas.be cecile.vandeynse@telenet.be

Sijsele Sarazijn Ronny Van Acker A. Poelman M. Jacobs Tania Poelman M. Poelman M.
8340 Burg. Capellelaan 20 Dorpsstraat 56 Oedelemsesteenweg 38 Dorpsstraat 132 Oedelemsesteenweg 38 Oedelemsesteenweg 38

050 35 70 75 050 35 55 64 050 35 66 96 050 36 33 30 050 35 66 96 050 35 66 96

Snellegem Verlinde Maria Verlinde Maria Verlinde Maria Steyaert-Martens Dendooven Gilbert Verlinde Maria
8490 Bosweg 18 Bosweg 18 Bosweg 18 Kerkeweg 31 Gistelsesteenweg 132 Bosweg 18

050 81 20 62 050 81 20 62 050 81 20 62 050 81 20 99 050 38 61 02 050 81 20 62

Varsenare Vandermeersch Karl Roelens Mieke Roelens Mieke Allemeersch Katrien Dendooven Gilbert Dendooven Gilbert
8490 Reigerzele 22 Hagebos 9 Hagebos 9 050 30 09 39 Gistelsesteenweg 132 Gistelsesteenweg 132

050 39 35 10 050 38 67 91 050 38 67 91 katrien.keppie@pandora.be 050 38 61 02 050 38 61 02

St.-Andries Boone Geert Boone Geert De Vos Guido Bossuyt Roos Schalembier An Boone Geert
8200 Doornstraat 64 Doornstraat 64 Kasteelhoevestraat 8 P. de Conincklaan 70 Olympialaan 17 Eikvarenstraat 10

050 39 31 01 050 39 31 01 050  67 61 51 050 31 06 13 050 38 91 09 0495 32 52 16 
(Enkel maa. 19-20 uur)

St.-Joris Verhaeghe Thierry Bruggeman Paul Bruggeman Paul Maes Lieve Bruggeman Paul Deman Christine
8730 Kauter 53 Galgeveld 39 Galgeveld 39 Kauter 53 Galgeveld 39 Vijverstraat 11

050 78 83 06 050 79 13 78 050 79 13 78 050 78 83 06 050 79 13 78 050 78 16 58

St.-Kruis Van Steenberghe Linda Noël Michelle Noël Michelle Govaert Silke Cherlet Johan Cherlet Johan
8310 Schaakstraat 17 Moerkerksestw 385 Moerkerksestw. 385 Moerkerksestw 385 Brieversweg 328 Brieversweg 328

050 37 31 97 0477 99 40 73 0477 99 40 73 0479 65 55 83 050 35 55 99 050 35 55 99

St.-Michiels Caroline Linskens Lema J. De Man Jan Filliaert Filip Decloedt Rita Decloedt Rita
8200 Het Brembos 4 Wittemolenstraat 41 Het Brembos 4 A. Bontestraat 5 Veeweide 87 Veeweide 87

050 38 37 71 050 38 18 45 050 38 37 71 050 67 61 71 050 39 60 31 050 39 60 31
carolinelinskens.jandeman@hotmail.com oppas@verbonden.be

Waardamme Sofie verhelst Martin Vlamynck Martin Vlamynck Manhout Caroline Sofie verhelst Sofie verhelst
8020 Zuidstraat Beekstraat 45 Beekstraat 45 Kan. Davidstraat 1 (Oostkamp) Zuidstraat Zuidstraat

050 27 92 53 050 27 98 29 050 27 98 29 050 84 01 23

Zedelgem Meulemeester Ronny Desloovere Karien Deklerck Hilde Couwelier-Dupont Amelynck Hilde Ryheul Robert
8210 Brugsestraat 178 Fazantenlaan 40 Berkenhagestraat 66 Dr. Adriaenstraat 53 Diksmuidse Heirweg 32a Berkenhagestraat 16

050 20 87 77 050 20 84 60 050 24 03 97 050 20 82 21 050 20 11 59 050 20 99 39
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ZOODAG
21 oktober 2007

Ruim vijfduizend dieren,
meer dan negenhonderd
diersoorten, unieke bomen
en prachtige tuinen maken
de Antwerpse Zoo tot één
van de merkwaardigste
dierentuinen ter wereld.
Op zondag 21 oktober is
de Gezinsbond hier te gast
voor de Zoodag.

Niet ZOOmaar dieren
bekijken, maar het ’dieren’
leven zoals het is!
De gidsen brengen hun
verhaal over de boeiende
dierenwereld en voor je het
goed en wel beseft, heb je
een slang in je handen of
sta je oog in oog met een
olifantenfamilie.  De ver-
zorgers vertellen je alles
over hun lievelingsdier en
de zeeleeuwen stelen de
show.  Er is een parcours
met weetjes over dieren -
families en het planetari-
um ontsluiert ons de
pracht van het heelal.

Niet ZOOmaar een cultureel
programma, maar een
feest voor jong en oud!
Hoetchacha slaat zijn
circus tent op vóór de zoo.
Joplada opent zijn motor-
kap en vliegt door de
lucht.  Word zelf ook even
circusartiest onder leiding
van GSF, de sportdienst
van de Gezinsbond.  In de
Elisabethzaal zingt Bart
Peeters en Ketnetidool
Erik Baranyanka brengt vertellingen, ondersteund door
Afrikaanse muziek.  Het MartHa!tentatief serveert ons
een zoölogie-voorstelling. We sluiten deze Zoodag af
met een feestelijk ‘Boombal’!

Niet ZOOmaar kunst, maar observeren, kunst beleven
en zelf creatief zijn!
Steek met crefi, de jeugddienst van de Gezinsbond, de
handen uit de mouwen.  De zoo is ook een openlucht-
museum met veel beelden van dieren, maar geniet
vooral van de ‘kunstjes’ die de dieren zelf uithalen.

Niet ZOOmaar wetenschap, maar zelf aan de slag!
Met wetenschappelijke experimenten, demo’s, theater
en workshops daagt Technopolis ons uit en geeft ons
inzicht in het leven om ons heen.

Niet ZOOmaar een ZOOdag, maar een dag die extra
kleurt!
Allerlei nationaliteiten feesten met ons mee, met hun
eigen muziek of dans en vooral met een warm hart.
Een mooie kans tot ontmoeting met gezinnen van
allochtone afkomst!

NIET ZOOMAAR TE MISSEN, 
MAAR SNEL RESERVEREN!

Naam .........................................................................................................

Adres .........................................................................................................

E-mail ........................................................................................................

Tel. ................................................ Lidnummer .................................

Eigen vervoer Met de trein 
(opstapplaats): ..................

+12 jaar € 7 x ….... ex = € ……… € 10 x ….... ex = € ………

6-11jaar € 3 x ….... ex = € ……… € 3 x …..... ex = € ………

-6 jaar GRATIS x … ex = € 0 GRATIS x …. ex = € 0

TOTAAL € ………… € …………

Storten op 001-2670639-14 met vermelding ‘Zoodag + lidnummer’; tickets worden
half oktober toegestuurd (tickets beperkt tot 10.000 en reservatie pas definitief na
betaling!); niet-leden betalen 30 euro extra per gezin en krijgen ook een lidkaart;
stuur het strookje op naar promotie@gezinsbond.be of Gezinsbond/Zoodag,
Troonstraat 125, 1050 Brussel of fax naar 02-507 89 64. infolijn 02-507 89 11

�
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Tieners groeien op tot volwassenen, hun
lichaam verandert, ze kennen stemmingswis-
selingen, ze zoeken naar een eigen 'ik'...
Hoe gaan ze ermee om?  Hoe gaan wij
daar in familiale context mee om?  

Tijdens deze provinciale gespreksavond
van BOTIEN (Gezinsbond West-Vlaan -
deren, werkgroep voor ouders met
tieners ) zal psychologe Pascale Rogie ons
heel wat bijbrengen over hoe ouders, groot-
ouders, opvoeders, verantwoordelijken...
kunnen  omgaan met tieners op vrijersvoeten.  En
dan zal de spreekster het hebben over de seksuele
ontwikkeling  van tieners, de gevaren van het internet,
het seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen jongeren
onderling, communicatie over seksualiteit, tips rond

boeken, anticonceptie enz. enz.  Mevr. Pascale
Rogie is kinder- en jeugdpsychotherapeute

en zelf moeder van 3 kinderen. 

De provinciale gespreksavond gaat door
op maandag 5 november 2007 om 20
uur in C.C. De Brouckere, Aartrijkestraat
6 te Torhout.  Het cultuurcentrum is cen-

traal gelegen in het centrum van Torhout,
vlot te bereiken vanuit Brugge, Oostende,

Roeselare en omstreken...  

Toegangsprijs € 1,00 voor leden Gezinsbond, € 3,00
voor niet-leden.  Vooraf inschrijven is noodzakelijk bij
secretariaat  Botien, Werf 54, 8970 Poperinge, 057 33 58
56, bart.vallaeys@telenet.be.

TIENERS OP VRIJERSVOETEN

Een lees- en schrijfstoornis waar men zowel op jonge als
op oudere leeftijd mee worstelt.  Waar jong en oud
meestal met gelijkaardige vragen zitten.  Vzw Sprankel
en DysKus willen de handen in elkaar slaan om op alle
actuele vragen een antwoord te geven:

• Welke software is geschikt voor mij? 
• Wat met alternatieve programma’s?
• Welke verschillen zijn er tussen de programma’s?
• Hoe gebruiken op secundair of hoger onderwijs?
• Een “volwaardige” hulp op het werk?

Als inleiding zal een kort overzicht gebracht worden
betreffende compenserende software voor mensen met
dyslexie . 

Vervolgens zullen 3 personen met dyslexi e een demon-
stratie geven van "hun" virtuele assistent.  Sprint,
Kurzweil 3000 en Natural Dragon zullen aan bod
komen.  Hierbij wordt de nadruk gelegd op hoe de per-
soon de virtuele assistent gebruikt in het dagdagelijkse
leven.

De bedoeling is om te laten zien, hoe de verschillende
virtuele assistenten een echte hulp kunnen zijn voor
studenten  en volwassenen met dyslexie.

Sprekers: Geertrui Vanrobaeys, Guido Willems en Gert
Poesen 

• Vrijdag 5 oktober 2007 om 20u
• Auditorium A.Z. St.-Jan, Ruddershove, 8000 Brugge
• Info: 050 82 33 54: ma. en vrij. (9-12 uur) - don. (19-21

uur) - 050 21 50 08: za (9-12u).

Organisatie: Sprankel
West-Vlaanderen
i.s.m. Dyskus en de
Gezinsbond

DYSLEXIE!

COMPENSERENDE SOFTWARE! 
MIJN VIRTUELE ASSISTENT?

Noteer alvast in je agenda

STICORDI.  Een toverwoord voor kinderen met leerpro-
blemen.
Wat kan?  Wat mag?  Wat moet?  Thuis en op school.
Sprekers: Leden van de werkgroep Sticordi (Sprankel
Oost-Vlaanderen)
Wanneer: 13 november 2007
Waar: Torhout
Meer info in de volgende Bondsklapper.
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NIEUW VANAF 2008

REDUCTIEKAART WORDT
‘KORTINGSKAART GROOT GEZIN’

EEN NIEUWE SERVICE AAN DE LEDEN
NAAR KINEPOLIS MET KORTING

OP DE GEZINSSPAARKAART
Nieuw vanaf 1 september 2007 • 20% korting op de gezinsspaarkaart

De gekende ‘Reductiekaart’ verandert van naam, krijgt
een nieuwe look en wordt opgedeeld in type’s.
De looptijd van de kortingskaart wijzigt. 

Er zullen vier kaarttypes in omloop zijn
• Kinderen van 6-12 jaar

Kaart is geldig vanaf de aanvraag tot 31/12 van het
jaar dat ze 12 worden. Voor kinderen jonger dan 6 jaar
kan ook een kaart worden aangevraagd, geldig vanaf
de aanvraag tot 31/12 van het jaar dat ze 6 worden.

• Kinderen van 12-18 jaar: 
Kaart is geldig vanaf de aanvraag tot 31/12 van het
jaar dat ze 18 worden.

• Ouders levenslang recht: 
Telkens voor een vaste periode van 5 jaar.  Momenteel
geldig tot 2010.

• Tijdelijke jaarkaart voor 18-plussers en voor partners
zonder 3 eigen kinderen:
Eén jaar en telkens geldig tot 31.12.  Voor 18-plussers
(geboren vóór 1990) is nog steeds een schoolattest
vereist.

Voorwaarden voor toekenning
• De korting wordt verleend aan gezinnen die in België

verblijven, minimum drie kinderen hebben jonger dan
25 jaar en die recht geven op kinderbijslag, en aan
hun ouders.

• Een kind dat definitief als persoon met een handicap
van ten minste 66% erkend is, telt per definitie voor
twee.

• De ouder die ten minste drie eigen kinderen gehad
heeft, krijgt levenslang recht op de korting. 

• Alle andere ouders of partners en hun kinderen
behouden tijdelijk de korting zolang het op die
manier samengesteld gezin ten minste één kind telt
dat recht geeft op kinderbijslag.

• Gescheiden ouders: de ouders die levenslang het recht
op de korting hadden, behouden dat recht.  De kinde-
ren hebben recht op de korting onder de gewone
voorwaarden. 

• Nieuw samengestelde gezinnen: als het nieuwe gezin
ten minste drie kinderen heeft die aan de gestelde
voorwaarden voldoen, hebben de kinderen recht op
de korting. Naargelang van het aantal eigen kinderen
hebben de ouders het recht op een jaarkaart of een
korting voor het leven. 

• De attesten van het gemeentebestuur en van de kinder-
bijslagkas voor 18-plussers mogen niet ouder zijn dan
drie maanden, te rekenen vanaf de aanvraagdatum. 

• Gezinsleden die in de loop van het jaar het recht op
de korting verliezen, mogen de kaart nog behouden
tot 31 december van het lopende geldigheidsjaar.

Prijs van de kortingskaarten
• per gezin, ongeacht hoeveel kaarten er aangevraagd

worden: € 6,00
• vernieuwing van ouderkaarten geldig tot 2010: € 2,00
• aflevering van een duplicaat: € 2,00 

De kaart is geldig bij de NMBS, de LIJN en de TEC.

Het volledige aankoopbedrag (zonder korting) wordt
betaald aan de afgevaardigde.  De korting wordt met
de terminal op de spaarkaart geplaatst.  Via het
bestaande netwerk van plaatselijke verkoopspunten
GSM-kaarten en NMBS-passen (zie pagina 2) wordt aan
de leden bioscoopcheques aangeboden met korting op
de spaarkaart en betalen € 7,50 voor één cheque.

Een bioscoopcheque kan je omruilen voor een bioscoop-
ticket, ongeacht de prijs van dit ticket.  Ze zijn geldig
voor een film naar keuze, ook voor lange of digitale
films.  Ze zijn niet geldig voor speciale events of avant-
premières.  De cheques zijn één jaar geldig en worden
niet teruggenomen.

Bij Kinepolis kan je de cheque in alle Kinepolisbioscopen
omruilen.

Hoe wordt er bij Kinepolis omgeruild?
• Aan de bemande kassa’s van de bioscopen kan je de

cheque ruilen voor een film naar keuze.  Je krijgt via
de computer een plaats (nummer zetel) in de bioscoop
toegewezen.

• Aan de automaat in de bioscoop kan je met je cheque
zelf een film en plaats kiezen.

• Kinepolis voorziet in de toekomst ook de mogelijkheid
om via online ticketing, van thuis uit met je computer,
met de cheque een film en plaats in de bioscoop naar
keuze te kiezen.
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ACTIVITEITEN
I.S.M. DE GEZINSBOND

EUROPESE NACHT
VAN DE VLEERMUIS

25 augustus vanaf 20.00 uur
Voor gezinnen!

• Tentoonstelling rond vleermuizen
Vanaf 26 augustus tot eind van het jaar. 
Doe-tentoonstelling voor iedereen.

• Opendeurdag op 14 oktober van 10 tot 18 uur
Iedereen wordt extra verwend in het Provinciedomein
Bulskampveld.  Een waaier aan activiteiten brengt groot
en klein bij de bijzonderste plekjes.  Laat je verrassen
door het leven in de poel en de geheimen van de
kruiden tuin.  Volg de revalidatie van gekwetste vogels
en wilde dieren.  Neem deel aan een workshop rond
kruiden.  14 oktober is ook de afsluitdag van “De week
van het bos”.  Daarom staan de bosactiviteiten nog eens
extra in de aandacht.  Maak je eigen puzzel compleet in
de bospuzzeltocht.  Volg het verhaal van bladeren en
vruchten in het bos.  Laat je meevoeren in het verhaal
van hout.  De kleinsten kunnen zich laten omtoveren in
bosdieren bij de schminkstand.  

Een programmafolder met het volledige overzicht van
de vrije en begeleide activiteiten die in het hele domein
plaatsvinden zal vanaf begin oktober te vinden zijn op
www.west-vlaanderen.be/bezoekerscentra (onder
Bulskampveld).  De folder met plan wordt de dag zelf
ook verdeeld in het bezoekerscentrum (kasteel). 

KNAPPEL EN BABBEL
1ste Houtlandse Fruithappening 

Provinciedomein Tillegem aan het streekhuis
Zondag 30 september 2007

Vanaf 13.30 uur

Kom proeven van oude en streekeigen fruitrassen en
lekkere fruitbereidingen van diverse standhouders.
Maak kennis met de pomoloog, de plantendokter en de
snoeileraar van de nationale boomgaardenstichting die
paraat staan om al uw vragen te beantwoorden.  Maak
kennis met 300 appel- en perensoorten.  Specialisten
vertellen je over de bijen en nuttige en schadelijke
insecten...  Onze tentoonstelling benadert de ‘natuur’ in
de hoogstamboomgaard.  Als waardevolle ecologische
biotoop herbergt de boomgaard een schat aan insecten,
vogels en zoogdieren.  De fruitige sneukeltocht, geor-
ganiseerd door de gezinsbond, zal een fruitige, sappige,
zoete, creatieve wandeling worden langsheen de mooiste
plekjes in het provinciedomein Tillegem.  Onderweg
krijgen de deelnemers de kans om zelf de handen uit de
mouwen te steken en dan te proeven van al deze heer-
lijkheden.

• Inschrijven voor de sneukeltocht kan op de dag zelf
aan de stand van de Gezinsbond.

• Tijdens de workshops, in de pas aangelegde hoog-
stamboomgaard, leer je alles over de verzorging van
de hoogstamfruitboom. 

• De Wereldwinkel van Brugge zal aanwezig zijn met
een heuse fruitbar. Fruitcocktails zijn een ware must! 

• Hoeveproducent ’t Creemtje laat jong en oud proeven
van heerlijk fruitijs. 

• Als afsluiter is er de prijsuitreiking van de recepten-
wedstrijd waaraan alle “Tutti Frutti-scholen” uit het
Regionaal Landschap kunnen deelnemen. Op het
podium wordt het beste recept live klaar gemaakt.
De bezoekers kunnen proeven van de fruitbereiding.

Een organisatie van “Het Regionaal Landschap Houtland”
en de Gezinsbond met 
steun van de provincie 
West-Vlaanderen.
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DAGREIS OP 6 OKTOBER 2007 NAAR LESSINES
Vertrek: randparking Steenbrugge om 8 u.
Geraardsbergen: bezoek aan porfiergroeve - Naar
Lessines; geleid bezoek aan Hôpital Notre Dame A la
Rose. Gesticht in 1124 door Alix de Rosoit. Dit hospitaal
is een van de laatste voorbeelden van een volledig
autarkische hospitaalsite. Daarna middagmaal.
Verder een rit doorheen het Pays des Collines - bezoek
aan de klompenmakerij Steenhoudt in Geraardsbergen.
Avondsnack in Deurle.

Prijs van € 50,00 omvat de busreis, dienstvergoeding
chauffeur, 3 gidsen, toegang hospitaal, middagmaal,
klompenmakerij en avondsnack.
Telefonisch uw deelname bevestigen op 050 35 36 54 bij
Andreas Vercruysse.  Nadien kunt U de € 50,00 storten
op 001-5142717-47 van GOSA Gewest Brugge.

NEERHOFDIEREN-FESTIVAL 
MET 1500 NEERHOFDIEREN 
27 en 28 oktober 2007
Brugse Seniorendag van 9 tot 17 uur in de Brugse
Beurshallen.  Kinderen en kleinkinderen zijn welkom. 
Toegang: € 4,00 - voor senioren: € 2,00 - 
voor kleinkinderen: gratis.

BLIJF UIT DE GREEP VAN GRIEP
Het lokale Gezondheidsoverleg legt de nadruk op
vaccineren  tegen de griep vooral bij senioren boven de
65 of bij risicogroepen onder de 65 jaar.

DE BOSBERG • 15 - 19 OKTOBER 2007
Tijd voor een toffe midweek • Straks of pas met pensioen

Of je nu verlangend uitkijkt naar je pensioen, of met
veel spijt de deur achter je dichttrekt op de laatste
werkdag, met pensioen gaan betekent hoe dan ook een
grote verandering.  Het is op zoek gaan naar een nieuw
evenwicht in je relaties, tijdsbesteding, budget …  De
Gezinsbond organiseert samen met ‘De Bosberg’ in het
bosrijke Houthalen een ontspannende midweek boorde-
vol tips en toffe activiteiten.  We mikken op wie
onlangs op pensioen ging of dat binnenkort doet en
nodigen nadrukkelijk ook de partners uit.  Op het pro-
gramma staan thema’s als ‘veranderende relaties’, ‘erfe-
nis en successieplanning’, ‘pensioen en centen’, ...  Ook
wordt er veel aandacht besteed aan het plezier van
sporten en in beweging te blijven met Tai-chi – beweeg
je gezond, fietstocht, volkssporten, aqua-gym, …

Deelnameprijs:
• € 200,00 voor leden Gezinsbond
• € 220,00 voor niet-leden
Gelieve in te schrijven vóór 15 september:
De Bosberg, Kelchterhoefstraat 10, 3530 Houthalen
089 38 38 83, debosberg@gezinsbond.be
www.gezinsbond.be (doorklikken de Bosberg)

PROGRAMMA
• Vrijdagavond: Ping – Pong tornooi.
• Zaterdag: •voormiddag: Bezoek aan het Mijnmuseum

in Houthalen.
•namiddag: Europlanetarium in Genk. 

(verplaatsingen met eigen vervoer)
• 's avonds : dansavond met live-muziek.

• Zondag : wandeling met gids.

Er is uiteraard ook zwemgelegenheid .

DEELNAMEPRIJS
• Formule I: (van vrijdagnamiddag tot zondagnamiddag)

• + 12 j.: € 103,00 • 3-6 j.: € 50,00
• 7-11 j.: € 75,00 • - 3j.: gratis

• Formule II: (van zaterdagvoormiddag tot zondagnamiddag)

• + 12j.: € 68,00 • 3-6j.: € 34,00
• 7-11j.: € 48,00

In de prijs zijn alle inkomgelden en gidsen inbegrepen!!
Bondsleden krijgen uiteraard ter plaatse nog 3 % korting
op hun spaarkaart !!!

Alle verdere inlichtingen en inschrijvingen bij 
• Lionel Denys , Vredestraat 1, 8560 Wevelgem

Tel. 056/ 41 33 96, Mail : lionel.denys@telenet.be

Wie vroeger al eens meeging op weekend in de Bosberg
of Reigersnest, ontvangt in augustus nog een persoon-
lijke uitnodiging.  Wie dit ook nog wil , geeft zijn naam
en adres op per telefoon of per mail bij 

De coördinator van het weekend: Lionel Denys

ACTIVITEITEN - G.O.S.A

WEST–VLAAMS HERFSTWEEKEND IN "DE BOSBERG"
12 – 13 – 14 OKTOBER 2007
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KALENDER
DATUM ACTIVITEIT AFDELING

1/8/2007 Petanque woensdagnamiddag Assebroek

5/8/2007 Zomerfietstocht Loppem

5/8/2007 Zomerfietstocht Oedelem

23/8/2007 Orgelconcert Oostkamp

25/8/2007 Europese nacht v.d. Vleermuis Gezinsbond gewest

26/8/2007 5de Sneukelgordel Groot-Beernem Beernem

28/8/2007 Start reeks Massage-technieken Varsenare

31/8 & 1/9/2007 25 uur bewegen Loppem

1/9/2007 Dansinitiatie voor kinderen Sint-Andries

2/9/2007 Sint-Michielse Feesten Sint-Michiels

3/9/2007 Start reeks Yoga Brugge

4/9/2007 Start badminton-seizoen Loppem

4/9/2007 Start reeks Badminton en Omnisport Moerkerke-Damme

6/9/2007 Start reeks Loop je fit-Start to run Sint-Michiels

8/9/2007 Bezoek haven van Zeebrugge Hertsberge

8/9/2007 Dansinitiatie voor kinderen Sint-Andries

9/9/2007 Bezoek aan speelparadijs De Sierk Oostkamp

10/9/2007 Start reeks Tai Chi Chuan Varsenare

11/9/2007 Start reeks Dru-Yoga Varsenare

12/9/2007 Start reeks yoga Varsenare

13/9/2007 Start reeks yoga voor beginners Assebroek

14/9/2007 Start reeks jeugddansen Loppem

15/9/2007 Start reeks kinderdansen Loppem

15/9/2007 Zoeklichtentocht Loppem

16/9/2007 Kroenkelen Brugge

17/9/2007 Start reeks Aerobic Loppem

19/9/2007 Start reeks kooklessen Sint-Michiels

22/9/2007 Start reeks baby- kleuterzwemmen Brugge

22/9/2007 Start reeks Kleuterturnen Loppem

22/9/2007 Start Watergewenning & kleuterzwemmen Zedelgem

23/9/2007 Bezoek haven van Zeebrugge Loppem

23/9/2007 Bezoek haven van Zeebrugge Zedelgem

25/9/2007 Kookavond Oedelem

29/9/2007 Voordracht: Kom op tegen Pesten Oostkamp

30/9/2007 Tweedehandsbeurs Hertsberge

30/9/2007 Tweedehandsbeurs Sijsele

30/9/2007 Knappel en Babbel in Tillegembos Gezinsbond gewest

30/9/2007 Knappel en Babbel in Tillegembos Gezinsbond gewest

5/10/2007 Start reeks 3 computerlessen Brugge

DATUM ACTIVITEIT AFDELING

5/10/2007 Met Botien naar Durbuy Werkgroep Botien

6/10/2007 Dagreis naar Lessines Gosa

6/10/2007 Tweedehandsbeurs Sint-Andries

7/10/2007 Tweedehandsbeurs Brugge

7/10/2007 Ontbijt je fit Sint-Michiels

12/10/2007 Herfstweekend in de Bosberg Gosa

14/10/2007 Tweedehandsbeurs Assebroek

14/10/2007 Opendeur provinciedomein Bulskampveld Provincie

15 - 19/10/2007 Midweek in de Bosberg Gosa

17/10/2007 Voordracht: agressie bij kinderen Assebroek

18/10/2007 Voordracht: zonneënergie Varsenare

21/10/2007 Zoodag in Antwerpen Gezinsbond Brussel

22/10/2007 Voordracht: klimaatwijken Varsenare

24/10/2007 Voordracht: weerbaar tegen pesten Sint-Michiels

27/10/2007 Neerhofdieren-festival Gosa

27/10/2007 Halloween Varsenare

27/10/2007 Hernieuwen Kortingskaart groot gezin Sint-Michiels

28/10/2007 Neerhofdierenfestival Gosa

29/10/2007 Crefi-film: Cars Brugge

3/11/2007 Hernieuwen Kortingskaart groot gezin Sint-Michiels

5/11/2007 Voordracht: Tieners op vrijersvoeten Werkgroep Botien

7/11/2007 Voordracht: Voetzoolreflexologie Assebroek

11/11/2007 Ontbijt je fit Sijsele + Moerkerke

14/11/2007 Hernieuwen Kortingskaart groot gezin Assebroek

15/11/2007 Voordracht: Het hoofd koel met tieners Sijsele + Moerkerke

16, 17/11/2007 Hernieuwen Kortingskaart groot gezin Assebroek

17/11/2007 Plantdag voor geboortebomen Varsenare

18/11/2007 Sinterklaas op de Brugse Reien Brugge

18/11/2007 Bezoek aan de wijnbeurs in Rijsel Sint-Andries

18/11/2007 Aanplanten nieuwe geboortedreef Zedelgem

22/11/2007 Grootoudernamiddag Sint-Andries

23/11/2007 Reisverhalen Hertsberge

24/11/2007 Koken voor kinderen Varsenare

25/11/2007 Meevaren met de Sint Sijsele

25/11/2007 Ledenfeest met bezoek Sinterklaas Sint-Michiels

30/11/2007 Sinterklaas op bezoek Hertsberge

30/11/2007 De Sint bezoekt aan huis Varsenare

1/12/2007 De Sint bezoekt aan huis Varsenare

14/12/2007 Info-avond over successierechten Varsenare
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NIEUWE REEKS YOGA
Donderdag 13 september 2007

We starten met 4 kennismakings -
lessen ontspanningsyoga voor
beginners van 18.30 tot 19.45 u.
Voor gevorderden: nieuwe reeks
van 20 u. tot 21.15 u.
Waar?: in het parochiaal centrum
Sparrenhof (zij-ingang), Dries te
Assebroek.  Iedereen welkom. 
Inlichtingen en inschrijvingen bij mevr.
De Clerck-Vantorre, 050 36 23 46

TWEEDEHANDSBEURS
Zondag 14 oktober van 9 u. tot 12 u. 
In het Sparrenhof (zij-ingang), Dries
te Assebroek.  Gratis toegang.
Verkopers kunnen zich inschrijven
bij Georges Verlinde op 050 35 75 75.
Leden van de afdeling Assebroek
bellen op maandag 10 en dinsdag
11 september tussen 16 en 20 u.
Leden van andere afdelingen
schrijven  zich in op maandag 24 en
dinsdag 25 september tussen 16 en
20 u.  Onnodig te bellen op andere
dagen of uren, er wordt enkel
ingeschreven op de aangeduide
dagen en uren!
Betalen via 738-0060762-62 van
Gezinsbond Assebroek met
vermelding  van
naam/THB/lidnummer/telefoonnum
mer.  Opgelet: het verschuldigde
bedrag van € 10,00 staat uiterlijk
op vrijdag 5 oktober op de reke-
ning, zoniet vervalt uw inschrijving .

GEBOORTE
Ter gelegenheid van een geboorte
kunnen jonge ouders, al lid van de
Gezinsbond, een kleine attentie
ophalen bij de verantwoordelijke
ledenadministratie, Gentil Desmet,
Jagerspad 13 Assebroek, 050 35 92 69. 
Zij ontvangen ook “Brieven aan
jonge ouders”. De verantwoordelijke
daarvoor is Mevr. Hoirelbeke-
Bossuyt, 050 35 36 16.

BEN JE ZO KWAAD 
(OVER AGRESSIE 
BIJ KINDEREN)

Woensdag 17 oktober om 20 u.
Kinderen kunnen kwaad worden.
Zij duwen en trekken, schoppen en
slaan, pakken elkaars speelgoed af.
Meestal gaat dat vlug over.  Maar
zij kunnen ook in woede uitbarsten
wanneer ze hun zin niet krijgen.
Of ze luisteren helemaal niet naar
hun ouders.  Agressie kan ook leiden
tot geweld.  Samen met andere
ouders met kinderen tussen 3 en 12
jaar zoeken we een antwoord op
vragen als “Wat is het verschil tussen
agressie, geweld en assertiviteit?
Hoe kunnen kinderen gevoelens
van woede uiten?  Hoe achterhalen
we wat aan agressief gedrag vooraf
ging?  In hoeverre staan ouders zelf
model voor de agressie bij de kin-
deren?  Wat kunnen/mogen we als
ouders doen?  Wanneer is profes-
sionele hulp nodig?”

Deze avond gaat door in samen-
werking met het oudercomité OLVA
Sint Katarinaschool op woensdag
17 oktober om 20 u. in de Sint-
Katarinaschool, Sint Katarinastraat
132 te Assebroek.  De gastspreker is
Jef Carette.  Iedereen welkom.

VOETREFLEXOLOGIE
Woensdag 7 november om 20.00 uur
De voetreflexologie vertrekt van
het standpunt dat organen in ons
lichaam verbonden zijn met bepaalde
zones op de voeten.  Er is een ener-
getische verbinding met je organen,
beendergestel, chakra's, kortom
met je ganse lichaam.  Een voet -
reflexologie (of voetzonemassage)
activeert het hele lichaam door
stimulering  van drukpunten en

energiebanen op de voetzool, tenen
en andere delen van de voeten.
Hierdoor wordt het lichaam uitge-
nodigd om terug in evenwicht te
komen.  De gevolgen van een
massage  kunnen zijn: een betere
energiedoorstroming, ontspanning.
Voetzone massage biedt een waar-
devolle aanvulling zowel bij alter-
natieve als bij reguliere therapieën.
Deze massage brengt je aandacht
letterlijk naar je voeten.  Het is een
zachte maar daarom niet minder
efficiënte manier om jezelf energe-
tisch te verkennen.
Deze voordracht vindt plaats op
woensdag 7 november om 20.00 uur
in het P.C. Sparrenhof (zij-ingang),
Dries te Assebroek.  De voordracht
wordt gegeven door Mevr. Lia Nijs.
Inkom € 1,50. en iedereen is welkom.

PETANQUE
Elke woensdagnamiddag, het ganse
jaar door, weer of geen weer.
Telkens vanaf 14 u. Petanque op de
sportvelden in de Opkensstraat 10
te Assebroek.  Er zijn zowel open-
lucht als overdekte speelvelden.
Info bij Yola Barbez-Malfroot,
050 35 49 14

VERNIEUWEN VAN 
DE REDUCTIEKAARTEN 
VOOR HET JAAR 2008

Voor het jaar 2008 kunnen de
reductiekaarten NMBS van de kin-
deren vernieuwd worden.  Kinderen
uit gezinnen met minimum drie
kinderen en geboren in 1983 en
later hebben recht op een reductie-
kaart.  Voor kinderen geboren vóór
1990 is een kinderbijslag- of studie-
attest vereist. 
De zitdagen voor het vernieuwen
van de reductiekaarten gaan door
in het Parochiaal Centrum, (zij-
ingang) Dries, 8310 Assebroek op: 
• Woensdag 14 november 2007 

van 19.00 tot 21.00 uur
• Vrijdag 16 november 2007 

van 19.00 tot 21.00 uur
• Zaterdag 17 november 2007 

van 14.00 tot 16.00 uur
Meebrengen: trouwboekje of uit-
treksel van gezinssamenstelling.
Inlichtingen: 050 35 68 04 
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COMPUTERLESSEN
Vrijdag 5 - 12 - 19 oktober 2007

In het kader van het ‘dichten van
de digitale kloof’,  kan u kennis -
maken met de computer en het
internet, in samenwerking met
Wijzer, Basiseducatie Brugge en
met sponsering van Telenet
Foundation.  In 3 gratis lessen
speciaal  voor beginners krijgt U
uitleg  over wat een computer
precies  is, leert u omgaan met muis
en klavier en daarna maakt u, aan
de hand van websites over de
verschillende  buurten van Brugge,
kennis met het Internet.

De cursussen gaan door in Wijzer,
Collaert Mansionstraat 24, 8000
Brugge op vrijdagen 5 – 12 - 19
oktober van 14-17 uur.
Inschrijven voor 25 september 2007
bij Martine Desoppere, 050 36 26 42
of via mail: martine.desoppere@
telenet.be

BABYZWEMMEN
Vanaf 22 september 2007

De nieuwe lessenreeks start op
zaterdag 22 september 2007 om
12.30 uur en is voorbehouden voor
leden van de gezinsbond.  Het
inschrijvingsgeld bedraagt € 19 (les
en verzekering ) ; inkom van het
zwembad is niet inbegrepen in
deze prijs.  Tot en met 17 september
kan men inschrijven van maandag
tot vrijdag bij Mieke Van Damme,
Blanken bergse Steenweg 12, 8000
Brugge St-Pieters, 050 31 10 52 van
9 uur tot en met 10.30 uur en van
18 uur tot en met 19 uur of per e-
mail: debondstespetter-
tjes@hotmail.com met vermelding
van naam, voornaam en leeftijd
van het kind, adres,
telefoonnummer en lid nummer van
de gezinsbond.
Je inschrijving is pas geldig na
betaling  van het inschrijvingsgeld .

KLEUTERZWEMMEN
Vanaf 22 september 2007

De nieuwe lessenreeks start op
zaterdag 22 september 2007 om
9.30 uur.  Het kleuterzwemmen
wordt voorbehouden voor leden
van de Gezinsbond.  Om het zwem-
comfort van de kleuters te verhogen,
wordt het aantal kinderen beperkt
tot 20 kleuters per half uur(te ver-
delen over 3 groepjes).
Tot en met 17 september kan men
inschrijven  van maandag tot vrijdag
bij Mieke Van Damme, Blanken -
bergse Steenweg 12, 8000 Brugge
St-Pieters, 050 31 10 52 van 9 uur
tot en met 10.30 uur en van 18 uur
tot en met 19 uur of per e-mail:
debondstespettertjes@hotmail.com
met vermelding van naam, voor-
naam en leeftijd van het kind,
adres, telefoonnummer en lidnum-
mer van de gezinsbond.
Het inschrijvingsgeld bedraagt  € 19
indien de verzekering nog niet
betaald werd in maart 2007.  Het
inschrijvingsgeld bedraagt € 15
indien de verzekering wel betaald
werd in maart 2007.  Inkom van het
zwembad is niet inbegrepen in deze
prijs.  Je inschrijving is pas geldig  na
betaling van het inschrijvingsgeld.
We verwachten alle ingeschreven
kleuters op 15 september tussen 10
uur en 11.30 uur in het zwembad
voor de groepsindeling. Je bent
ook in het bezit van een badmuts
van de Gezinsbond die je daar ter
plaatse kunt aanschaffen tegen de

kostprijs van € 1.50. 
CREFI BRUGGE

Crefi-Brugge speelt zijn films in het
Aquarius theater, de toneel- en
filmzaal van het Sint-Leocollege,
Potterierei 12.  Een heuse filmzaal
om van te watertanden. (Parking
vindt u in de Elisabeth Zorgestraat
(parking Sint-Leocollege, zijstraat
Carmerstraat).

We beginnen omstreeks 14.30 uur
met een korte uitleg van de film en
eindigen omstreeks 16.15 uur.
Tijdens de pauze wordt een drankje
aangeboden. Inkom: leden
Gezinsbond € 2,00  (Let op! Enkel
bij vertoning van een geldige lid-
kaart!, NIET de gezinsspaarkaart).
Niet-leden  € 4,00. 

Ons filmseizoen 2007-2008 begint
op maandag 29 oktober 2007 ,
waar Crefi – Brugge de volgende
Nederlands gesproken film ‘Cars’

vertoont.
De supersnelle nieuweling, race -
auto Lightning McQueen, stuit
onderweg naar zijn belangrijkste
race ooit op een omleiding. Hij
belandt in Radiator Springs, een
vergeten stadje aan de aloude
Route 66. Daar ontmoet hij Sally,
Mater, Doc Hudson, en nog een
heleboel andere  eigenwijze figuren
die hem helpen te ontdekken dat
de wereld uit meer bestaat dan
roem en prijzen  alleen!

• Alle leeftijden
• 111 min
• Tekenfilm, Nederlands gesproken

Wedstrijd: De crefi – ploeg verloot
op deze vertoningen ook 5 toe-
gangskaartjes voor de volgende
film!  Wat moet je doen?
Aanwezig zijn! 

NIEUWE GEZINSPAARKAART
COORDINATEN

Nieuwe NMBS passen en GSM
passen  verkooppunt (zie ook tekst
info): 
Eva Verbaeys
(Dagbladhandel Dinges),
Stationsplein 9, 8730 Beernem, 
050 55 11 18

AFDELING
BEERNEM

alain.janssens@advalvas.be
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KROENKELEN
16 september 2007

Op zondag 16 september 2007 is
het weer zover: iedereen, zowel
jong als oud, kan dan een ganse dag
kroenkelen door de Brugse groene
gordel en zijn middeleeuwse
binnen stad.  Ook de animatie
ontbreekt  niet en dit jaar mogen de
wandel- en fietsliefhebbers opnieuw
deze activiteiten verwachten.

Alle inschrijvingen gebeuren de dag
zelf in KTA Brugge, Rijselstraat 7,
8200 Brugge
De Gezinsbond afdeling Brugge
voorziet animatie in het Graaf
Visartpark: volksspelen, spring -
kasteel, …
Voor alle inlichtingen: 
Sportdienst Stad Brugge, 
Koning Leopold III-Laan 50, 8200
Brugge, 050 300 342, fax 050 300 344,
mail Brugge@sport-West-
Vlaanderen.be en Gezinsbond
afdeling  brugge herionta@skynet.be

GROTE HERFST-
TWEEDEHANDSBEURS
IN KINDERARTIKELEN

Zondag 7 oktober 2007
van 9 tot 12 uur

Plaats van het gebeuren: Sint-
Leocollege, Potterierei 12, Brugge.
Ingang en parking via de Elisabeth
Zorgestraat (zijstraat Carmerstraat).
Personen die als standhouder willen
deelnemen (lid zijn van de Gezins -
bond is een must), kunnen vanaf 10
september 2007 contact opnemen
met Rita Van de Velde, 050 33 44 82.
Bij haar kunt u terecht voor
informatie  betreffende de deel -
namevoorwaarden en de inschrij-
vingen.  Uw Gezinsbond Lidkaart
2007 zeker bij de hand houden!!!! 

Inschrijven via e-mail kan ook: 
herionta@skynet.be met vermelding
van naam, adres, telefoonnummer,
en lidnummer. Indien één van deze
gegevens niet vermeld wordt, is de
inschrijving ongeldig.

YOGA IN DE NAMIDDAG 
In de parochiezaal Sint-Anna,
Venkelstraat te Brugge. De
Venkelstraat is een zijstraat van de
Jerusalemstraat, rechtover de Sint-
Annakerk.  Er is mogelijkheid tot
parkeren.  We oefenen steeds op
maandag vanaf 3 september van
14.15u. tot 15.30u (niet tijdens
schoolvakanties).  Het is dus ideaal
voor huismoeders!  Maar ook voor
mannen, bruggepensioneerden ...
Er is steeds mogelijkheid om in te
springen!!  Je bent altijd welkom!!
Het oefenen gebeurt in losse kledij.
Gelieve een matje of kussentje mee
te brengen. Prijs : p.p € 4,00 per les
- inschrijven per reeks van 10 lessen
maar je betaalt slechts de lessen
dat je aanwezig bent!  Informatie en
inschrijvingen bij Eric Depreitere,
Westmeers 46, tel. 050.67.06.57

"No matter how old, sick, or out 
of shape you are, you can still stretch

and have a new beginning with yoga"
(Bikram Choudhury)

NIEUWE BESTUURSLEDEN
GEWENST!

De afdeling Brugge bestaat uit een
(jong) dynamisch team en zoekt
nog enkele enthousiaste nieuwe
bestuursleden om de activiteiten
(Sinterklaas, tweedehand beurzen,
ed.) verder samen te organiseren.
Geïnteresseerd?  Neem contact op
met Hilde Coudenys (050 34 51 33) 

SINTERKLAAS
OP DE BRUGSE REIEN
Zondag 18 november 2007

Op zondag 18 november is het weer
zo ver, dan verwelkomen we Sinter -
klaas in Brugge.  Traditiegetrouw
bestaat het programma uit twee
delen.  Eerst is er een optocht van
de Sint en zijn gezelschap door de
Brugse straten.  Iedereen die wil
kan de Sint hierbij vergezellen.
Vervolgens is er in het Concert -
gebouw een optreden van het
kinder theater Framboos.  Omdat
het dit jaar de dertigste keer is dat
we het sinterklaasfeest organiseren,
willen we er iets speciaals van
maken.  Meer hierover, met onder

meer de details over de optocht
‘Sinterklaas op de Brugse Reien’
lees je in de volgende bondsklap-
per, en in de plaatselijke kranten.

Over het gebeuren in het Concert -
gebouw kunnen we wel al een en
ander kwijt.  Kindertheater
Framboos brengt voor de kleinsten
onder ons (vanaf 3 jaar) het stuk
KLODDER 

In Klodder maken we kennis met
Fiona, die door een vloek gedoemd
is om voor de rest van haar leven
opgesloten te zitten in een wit
kasteel .  Alle kleur is uit haar leven
verdwenen...  Tot haar zus Orphelia
na vele jaren weer opduikt en
opnieuw kleur probeert te brengen
in het kasteel van Laken.

Kaarten voor het kindertheater
kosten € 3,00 voor leden en € 6,00
voor niet-leden.  Deze kaarten
kunnen  in voorverkoop gekocht
worden bij Regine Wyseure, Karel
de Stoutelaan 63 te 8000 Brugge
(tel 050.31.12.81), en dit vanaf 1
oktober, elke werkdag tussen 10 en
12 uur en tussen 17 uur en 19 uur.

Deze activiteit is in samenwerking
met 
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JAARPROGRAMMA
• Zaterdag 8 september

Bezoek aan haven van Zeebrugge.
Vertrek om 15.40 uur aan de kerk.

• Zondag 30 september
Tweedehandsbeurs

• Vrijdag 23 november
Reisverhalen in ’t Bluverke

• Vrijdag 30 november
Sinterklaas op bezoek

• Vrijdag 11 januari
Nieuwjaarshappening

• Zaterdag 1 maart
Knutsel- en filmnamiddag voor
de kinderen

• Zaterdag 22 maart
Paaseierenraap

• Donderdag 1 mei
Vroeg uit de veren ‘Dauwtrip’

• Zondag 8 juni
Vaderdag

TWEEDEHANDSMARKT  
30 september 

0p  zondag 30 september tussen 9
uur en 13uur in zaal ’t Bulscampvelt,
Wingensestraat 2 te Hertsberge.
Kinderkledij, speelgoed en baby-en
kinderuitzet worden er verkocht. 
U kunt ook als verkoper deelnemen.
Op zaterdag 8 september tussen 9
uur en 10 uur kunt u dan een ver-
koperpakket bekomen voor € 3,00
bij Stefanie Costenoble . Daarin staat
de volledige werkwijze en uitleg. 
Heb je interesse? Neem dan contact
op met Stefanie op 050 27 68 33 of
0495 23 10 65 of mail naar gezins-
bond.hertsberge@telenet.be.

BEZOEK AAN DE HAVEN
VAN ZEEBRUGGE

8 september 
Op 8 september gaan we naar de
haven van Zeebrugge. Deze uitstap
is gratis.  We verzamelen om 15.30
uur aan het Kerkplein en zijn terug
thuis rond 20.15 uur.  De plaatsen
zijn beperkt.  Zo vlug mogelijk
inschrijven bij Dirk en Linda Denoo-
Dedeyne, 050 27 96 35 of 0479 39
84 08, dirk.denoo@skynet.be

carl.luca@telenet.be

AFDELING
HERTSBERGE

GEZINSSPORTFEDERATIE 
BADMINTONCLUB LOPPEM
START NIEUW WERKJAAR

Sporthal De Strooien Hane
Vanaf 4 september 2007 gaat het
badmintonseizoen weer van start.
De tarieven en tijdstippen waarop
gespeeld kan worden, vind je hier.
Er kan gespeeld worden in augustus,
maar enkel op donderdagavond.
Wie kan meespelen?  Iedereen vanaf
het vierde leerjaar.  Jongeren tot 15
jaar krijgen op dinsdag initiatieles
van onze trainer Dirk Degryse. 

Tarieven speelseizoen 2007-2008
10 tot 15 jaar: dinsdagavond groep
1 van 17.00 tot 18 .00 uur (vierde tot
zesde leerjaar) / groep 2 van 18.00
tot 19.00 uur (tussen 12 en 15 jaar)
/ voor beide groepen is er training
tot einde mei. Geen training in de
vakantieperiodes. Prijs: € 80,00.
Voor + 15 jaar: dinsdagavond van
18.00 tot 19.00 uur (halve zaal),
donderdagavond van 18.00 tot
20.00 uur en zaterdagvoormiddag
van 9.00 tot 10.00 uur of 11.00 uur. 
Prijs: € 95,00.  Voor eenzelfde prijs
kan je op de drie bovenstaande
tijdstippen spelen.  Inbegrepen de
verzekering. Mogelijkheid tot aan-
koop van T-shirt: € 10,00 uniseks-
model / € 15,00 damesmodel. 

Uw lidkaart meer waard
op vertoon van de lidkaart van de
Gezinsbond – en niet de spaarkaart
van de Gezinsbond – in de maand
september wordt een deel van uw
inschrijvingsgeld teruggestort op uw
rekening. De teruggave bedraagt:
jongeren tot 15 jaar:  € 15,00; + 15
jaar: € 30,00. Wil je er volgend
speelseizoen bij zijn dan kan je nu
inschrijven door te storten op reke-
ningnr. 743-0169994-64 van
Badminton Gezinsbond Loppem,
Spreeuwenweg 69, Loppem. Het
aantal deelnemers is beperkt.
Wacht dus niet te lang of beter
nog, schrijf onmiddellijk in. Info:
Hildegarde Gantois, 050 82 64 50.

25 UREN BEWEGING 
Vrijdag 31 augustus 2007 

tot zaterdag 1 september 2007
In mei 1982 organiseerde de plaatse-
lijke afdeling van de Bond van
Grote en Jonge Gezinnen (op heden
de Gezins bond) hun eerste “24 uren
beweging”.  Na 1982 volgden nog
6 opeenvolgende edities, die
ondertussen ook waren uitgegroeid
tot een vaste waarde te midden
van vele andere activiteiten in
Loppem. Over de verschillende edi-
ties namen niet minder dan 24 ver-
schillende ploegen deel die allen
zo’n 22.030,5 km bij elkaar liepen. 

In 2007 wil de Gezinsbond Loppem,
gezien het succes van de vorige uit-
gaven en het feit dat de eerste
manifestatie net 25 jaar geleden
plaatsvond, deze sportmanifestatie
nogmaals organiseren. Ook maken
we voor deze editie nog even
reflectie naar het jaar van de eerste
manifestatie, vandaar onze keuze
voor de “25 uren beweging”. De
manifestatie is dus geen competitie
maar een doe mee activiteit. Alle
deelnemers kiezen zelf hun tempo:
lopen, wandelen … Wij zijn nog op
zoek naar… socio-culturele, sport,
jeugd en andere samengestelde
groepen (bijv. buurtcomités) die
wensen deel te nemen aan deze
“25 uren beweging”. Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Stefaan
Deloof, 050 82 49 85.

Individueel kan je natuurlijk ook
deelnemen!  Inschrijven gebeurt ter
plaatse op de dag zelf.  Doe mee!
De activiteit start op vrijdag 31
augustus 2007 om 18.00 uur in en
rond de sporthal De Strooien Hane
tot en met zaterdag 1 september
2007 om 19.00 uur met heel wat
randanimatie en nevenactiviteiten.

Programma: een opwarmingssessie,
aperitiefloop, boterkoeken- en pan-
nenkoekenloop, extra nachtpremie,
springkasteel, sportmobiel, straat -
tekenen, optreden met o.a. Jong
Talentenjacht, fotowedstrijd voor de
kinderen, confituurkaarting, en nog
veel meer… Raadpleeg hier verder
de week- en dagbladen en de
Bond. Iedereen van harte welkom.

AFDELING
LOPPEM
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NIEUWE START REEKSEN
Turnzaal Maricolenstraat Loppem

• DANSEN VOOR JONGEREN
(4de, 5de en 6de leerjaar)
Start op vrijdag 14 september
2007 van 18.30 uur tot 19.30 uur
met lesgeefster Liesbeth Van de
Moortel.  Start reeks 2 op vrijdag
11 januari 2008. 

• KINDERDANSEN
(1ste, 2de en 3de  leerjaar)
Start op zaterdag 15 september
2007 van 9.00 uur tot 10.00 uur
met lesgeefster Mieke Deruytere.
Start reeks 2 op 12 januari 2008.

• KLEUTERTURNEN
Start op zaterdag 22 september
2007 van 10.00 uur tot 11.00 uur
(groep 1 – 1ste kleuterklas), van
11.00 uur tot 12.00 uur (groep 2 –
2 en 3de kleuterklas) met lesgeef-
ster Lieselot Neyt.  Start reeks 2
op zaterdag 12 januari 2008.

• AEROBIC
Start op maandag 17 september
2007 van 20.00 uur tot 21.00 uur
met lesgeefster Mieke Deruytere.
Start reeks 2: op maandag 7
januari  2008.

Inschrijven voor dansen voor
jongeren , kinderdansen en
kleuterturnen  en aerobic.
Prijs: 
Reeks 1: € 25,00 (niet-leden € 40,00)
Reeks 2: € 40,00 (niet-leden € 65,00)
Voordeelprijs: € 60,00 voor gans het
jaar enkel voor leden (mits voorleg-
gen van de lidkaart).
Info: Iris Syoen, Van Hammelaan 20
te Loppem, 050 82 60 78.

• JEUGDDANSEN
Start op vrijdag 14 september
2007 van 19.30 uur tot 20.30 uur
met lesgeefster Jantina voor 10
lessen.
Info: Els Derycke, Vijvers 5 te
Loppem, 050 84 08 18.
Prijs: leden € 31,00 (mits voorleg-
gen van de lidkaart) en niet-
leden: € 41,00.

• ZOEKLICHTENTOCHT
Zaterdag 15 september 2007
Samen met KAV Loppem organi-

seert de Gezinsbond Loppem op
zaterdag 15 september 2007 om
19.30 uur in TC Loppem, Rode
Beukendreef voor oud en jong
vanaf 10 jaar vergezeld van een
volwassene de zoeklichttocht.
Het wordt een wandeltocht door
Loppem met zoekvragen, foto -
vragen, praktische proeven, …
Inschrijven kan voor € 5,00 per
persoon. Betalend inschrijven tot
en met 8 september 2007 bij
Hildegarde Gantois, Spreeuwen -
weg 69, 050 82 64 50.

BEZOEK AAN ZEEBRUGGE
Zondag 23 september 2007

Samen met de afdeling Zedelgem
organiseert de Gezinsbond een
bezoek aan de haven van Zeebrugge.
Verdere info: de Loppemse bonds-
klapper of bij de secretaris Eddy De
Wispelaere, 050 82 54 43.

BADMINTON
EN OMNISPORT 

Badminton: elke dinsdagavond is er
gelegenheid om een uurtje recre-
atief, dus zonder begeleiding,
badminton  te spelen van 20 tot 21
uur, van begin september 2007 het
hele jaar door tot eind juni 2008.
De activiteit gaat door in sportpark
Meuleweg, Vissersstraat 2 te
Moerkerke.
Leden Gezinsbond betalen € 59,00,
niet leden € 75,00.

Ook van 21 tot 22 uur zijn er omni-
sportlessen voor volwassenen onder
begeleiding van Ann Sarlet.  Dit
ook van september tot juni in
sportpark Meuleweg te Moerkerke.
Omnisport voor leden Gezinsbond:
€ 77,00, niet leden: € 92,00.

Meer info: 
andremp.verhelst@skynet.be
of 050 50 12 55.

AFDELING
MOERKERKE

-DAMME

ORGELCONCERT
Donderdag 23 augustus

20.30 uur, Sint-Pieterskerk
Op donderdag 23 augustus om
20.30 uur gaat er een orgelconcert
door in de St-Pieterskerk te
Oostkamp.  Wannes Vanderhoeven
uit Mechelen (orgel) en Neeka
(zang) treden op. Leden van de
Gezinsbond komen op vertoon van
hun lidkaart gratis.

GEZOCHT!
ORGANISATOR 

WATERGEWENNING
Onze afdeling zoekt dringend een
vrijwilliger voor de organisatie van
de zwemclub en watergewenning.
Contact opnemen met secretaris
Cécile Verhenne-Van Deynse, 
050 82 55 80 of sportverantwoorde-
lijke Irène Demeester-Masschaele,
050 82 60 59

KORTING OP INGANG
SPEELPARADIJS DE SIERK
(VOSSESLAG-DE HAAN)

Zondag 9 september vanaf 14.00 uur
Ieder lid van de afdeling Oostkamp
die op zondag 9 september vanaf
14.00 uur naar het Speelparadijs
komt krijgt op vertoon van de lid-
kaart een korting van 2 euro. 
Meer info over het speelparadijs De
Sierk: www.desierk.be

KOM OP TEGEN PESTEN
Zaterdag 29 september

De Valkaart • 9.00 tot 17.00 uur
Werkgroep ‘Mensen spreken Mensen’
van de Gemeente Oostkamp nodigt
samen met tal van organisaties
iedereen uit op een dag: Kom op
tegen pesten! omdat pesten een
soort kanker is.  Het wordt een dag
voor kinderen en volwassenen die
aan pesten de pest hebben, bege-
leid door Pat Patfoort en medewer-
kers van De Vuurbloem. Info: Dirk
Vanhove, Bevrijdingsstraat 5 tel 050
82 66 19 dirkvanhove@gmx.de

AFDELING
OOSTKAMP
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AFDELING
SIJSELE

VIJFDE SNEUKELGORDEL
VAN DE GEZINSBOND

GROOT-BEERNEM
Zondag 26 augustus 2007

vanaf 13.30 uur
De sneukelgordel viert zijn vijfde
verjaardag!  Onze landelijke
gemeente vormt het prachtige decor
om te fietsen, herinneringen op te
halen, nieuwe en oude vrienden te
ontmoeten, een natje en een
droogje,… De gezinsvriendelijke
tocht van ongeveer 30 km gaat
zoveel mogelijk langs landelijke
wegen.  Het vertrek is vrij te kiezen
tussen 13.30 uur en 14.30 uur van-
uit het OC De Kleine Beer in de
Marichalstraat te Beernem.  De
afstand bedraagt ongeveer 25 km.
Inschrijven kan door betaling van
het exacte bedrag voor 20 augustus
op rekeningnr. 979-0754824-72 van
Gezinsbond Groot-Beernem met
vermelding van het lidnummer en
het aantal deelnemers (volw en <12j).

Prijs 
Leden: Volwassenen: € 8,00

kinderen < 12j.: € 5,00
Niet-leden: 13,00 euro, ongeacht de
leeftijd
Inbegrepen: Verzekering, en veel
lekkers onderweg ….
Info: Martin Bral, Langendonkstraat
1 b, 050 79 01 77 of Heidi De Muynck,
Tinhoutstraat 17, 050 79 06 22

KINDEROPPASDIENST
Nieuw telefoonnummer Gudrun De
Lille: 0477 13 91 20.  Aanvragen
graag 2 à 3 dagen op voorhand aub.

KOOKAVOND
Dinsdag 25 september 2007

Kookavond in de parochiezaal te
Oedelem.  Inlichtingen en inschrij-
vingen bij secretaris, Carine Turpyn,
Potterstraat 4a; 050 78 07 73.

NIEUW!
De Website van het gewest Brugge
waaronder onze afdeling Oedelem
is sinds kort operationeel:
www.gezinsbondgewestbrugge.be/
oedelem  
Op deze site vindt je informatie uit
alle afdelingen van onze regio. Een
aanrader!
Inlichtingen Gezinsbond Oedelem,
e-mail naar: Gezinsbond.Oedelem.
Oostveld@gmail.com.

TWEEDEHANDSBEURS
Zondag 30 september 2007 

Van 9.00 tot 12.00 uur richten we
een najaars-tweedehands beurs in.
Je kan er terecht met en voor: kin-
derkledij (0-16 jaar), speelgoed,
boeken, fietsen, baby- en kinder -
uitzet.  De beurs gaat door in zaal
Rostune van het Cultureel Centrum
in de Stationsstraat 13 te Sijsele.
Verkopers kunnen inschrijven tussen
19 september en 27 september
2007 bij Sesiel Van Damme, Hoge
Akker 11 te Sijsele, enkel tussen
16.00 en 20.00 uur.  Op dezelfde
momenten kan je inlichtingen
bekomen op het telefoonnummer
050 35 63 68.  Iedereen is welkom!

VOORDRACHT
15 november 2007

Samen met de afdeling Moerkerke
werken we aan een voordracht
over “Hoe hou ik het hoofd koel
met tieners in huis”.  De volgende
Bondsklapper zal de juiste gegevens
bevatten.

bralbourgeois@telenet.be

AFDELING 
OEDELEM-
OOSTVELD 

GEZOND ONTBIJT
11 november 2007

Na het succes en enthousiasme van
het gezond ontbijt van vorig jaar
willen we dit gezond en gezellig
samenzijn opnieuw inrichten.
Samen met de collega’s van de
afdeling Moerkerke zullen onze
bestuursleden deze activiteit in
goede banen leiden.  Voor meer
info, lees volgende Bondsklapper
aandachtig! 

MEEVAREN MET DE SINT
Zondag 25 november 2007

vanaf 14.00 uur
Een afspraak waar we alles exact
van weten is de afspraak voor de
allerkleinsten: die mogen meevaren
op de boot van de Sint.  Na zijn
middagdutje komt de Sint met zijn
boot om 14.00 uur aan in Damme
en ontvangt de kleintjes.  Als papa
en mama willen meevaren betalen
ze € 2,00.  Afspraken met de Sint
volgen in de volgende Bondsklapper.

TIPS OM JE LIDKAART
MEER WAARD MAKEN

Beste Gezinsbondsleden, neem
iedere Bondsklapper aandachtig
door.  Je verneemt in het algemene
gedeelte alles over gewest -
activiteiten, zoals paaseierenraap,
uitstappen, reductiekaarten (wist je
dat kinderen tot hun zesde jaar
overal gratis rijden op de lijn?), enz.
Als je ook op de hoogte wil blijven
van nationale activiteiten neem
dan “De Bond” grondig door.  Zo
betaalt je lidkaart zichzelf terug!
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BEZOEK WIJNBEURS
TE RIJSEL

Zondag 18 november 2007
Wij organiseren een bezoek aan de
wijnbeurs van Rijsel, in samenwerking
met de D3-handboogtrainers van
Sint-Andries.  Daar wordt je de
mogelijkheid geboden om wijnen
te proeven van zo’n 350 “kleine”
Franse wijnboeren.  Zij komen van-
uit heel Frankrijk met enkele zelf
geproduceerde wijnen.  De kans
bestaat dus om zo’n 1.000 wijnen
te proeven.  En je bent helemaal
niet verplicht om te kopen. Geen
probleem als je soms bang bent dat
je je weg niet zult vinden, op de
bus krijg je een lijstje met interes-
sante “standjes”. Tussendoor kun je
natuurlijk een stukje eten of de wijn
“spugen” om het je lichaam wat
minder lastig te maken. Je kunt ook
de beurs verlaten en op vertoon
van je glas kun je opnieuw binnen.
De mensen die nog wat meer info
willen kunnen terecht op de website
van de wijnbeurs:
http://www.vigneron-indepen-
dant.com . Klik op “Salons des
vins”. Hierop kun je bijvoorbeeld
de wijnboeren uit de Madiran
selecteren. 

Nu kun je je wel voorstellen dat je
een groot risico neemt als je met de
auto de verplaatsing aandurft.
Daarom leggen we graag een bus in.
We vertrekken om 9.00 uur achter-
kant van het gemeentehuis van
Sint-Andries.  Vanuit Rijsel vertrekt
de bus om 17.30 uur stipt. De prijs
bedraagt € 16,00/persoon. Hierin is
de bus, de inkom, een degustatie-
glas, de fooi aan de chauffeur en
de verzekering inbegrepen. Je bent
dus startklaar… 

Inschrijven kan door het te bedrag
over te schrijven op rekeningnr.
979-6248299-49 van Gezinsbond
Sint-Andries, met vermelding:
Wijnbeurs Rijsel.  De inschrijving is
pas geldig na betaling. (Tel.: 050 39
31 01). Het aantal plaatsen is beperkt.
In ieder geval worden de inschrij-
vingen afgesloten op zondag 21
oktober 2007.  Bijkomende info:
gezinsbondsintandries@telenet.be
of tel.: 050 39 31 01 (’s avonds na
19.30 uur).  Veel wijnplezier! PS: Je
bent niet verplicht om wijn te
kopen maar wie dit toch wil, wordt
aangeraden om een “duveltje” mee
te nemen daar de prijs schappelijk

kan genoemd worden...
GROOTOUDERNAMIDDAG
Donderdag 22 november 2007

Op onze jaarlijkse grootouder -
namiddag wordt een koffietafel
aangeboden.  Tevens zal er een
video op groot scherm worden
getoond over Myanmar (het vroegere
Birma).  Meer informatie in de
Bondsklapper van november 2007.
Houd ondertussen deze datum vrij!

TWEEDEHANDSBEURS 
Zaterdag 6 oktober 2007

Onze succesvolle tweede hands-
beurs is er opnieuw op zaterdag 6
oktober 2007 van 13.30 uur tot
16.30 uur in het POC van Sint-
Willibrord, K.K. Theodoorstraat
(achter Mister Grill/Quick en naast
de kerk).  Op de beurs kunnen
enkel kinderkledij, speelgoed,
kinder boeken, babyuitzet, kinde-
ruitzet, zwangerschapskledij,
kinder fietsen… te koop worden
aangeboden.  

U kunt een stand huren voor € 10,00.
Leden van de Gezinsbond afdeling
Sint-Andries krijgen voorrang en
kunnen enkel inschrijven op dinsdag
11 september 2007 tussen 20.00 uur
en 22.00 uur.  Leden van andere
afdelingen kunnen enkel inschrijven
op donderdag 13 september 2007,
tussen 20.00 uur en 22.00 uur. Op
andere data worden geen inschrij-
vingen genoteerd! De inschrijving is
enkel geldig na overschrijving op de
meegedeelde bankrekening.
Inlichtingen en inschrijvingen bij
Geert Van der Donckt, Jachthoorn -
laan 20, 8200 Sint-Andries, 050 39
23 13 (na 20.00 uur).

gezinsbondsintandries
@telenet.be

AFDELING
SINT-ANDRIES

DANS VOOR KINDEREN
Zaterdag 1 en 8 september 2007
Wij als jong en dynamisch team van
studio credo (studio voor creatieve
dansopleiding) organiseren verschil-
lende cursussen voor jong en oud
waarbij een brede waaier van dans-
stijlen aan bod komt.  Voor de
kleinsten bieden wij een kennis -
makingspakket aan bestaande uit 2
lessen.  Tijdens deze kennismaking
staat plezier en het leren van dans-
bewegingen op de eerste plaats.
We richten ons op kinderen van 5
tot 9 jaar.  Voor meer informatie
kun je steeds terecht op de website
www.studiocredo.be. 

Leden van de Gezinsbond krijgen
de kans kennis te maken met deze
dansschool en daarom organiseren
wij een lessenreeks op 1 en 8 sep-
tember 2007 in de Spiegelzaal van
het VHSI, Ter Groene Poorte Sint-
Michiels.
• Cat 1. : 2de en 3de kleuter : 

14.00 uur-15.00 uur
• Cat 2. : 1ste en 2de leerjaar: 

13.00 uur-14.00 uur
• Cat 3. : 3de en 4de leerjaar :

15.00 uur-16.00 uur

Wie de smaak te pakken heeft kan
inschrijven in de dansschool voor
het verdere jaar vanaf zaterdag 15
september op dezelfde uren als de
kennismakingslessen.  Deelname
kost: € 5,00 per kind (voor alleen
de eerste les) of € 9,00 per kind
(voor de 2 lessen).
Maximum 20 kindjes (snel zijn dus!).
Inschrijven bij Katelijn Verstraete
op 050 31 71 62 vanaf vrijdag 10
augustus tussen 10.00 uur en 12.00
uur en tussen 17.00 uur en 19.00
uur en storten op rek. 001-1655336-
10 na telefonisch contact!
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KORTINGSKAARTEN
GROOT GEZIN

Vanaf 1 juni 2007 is de verantwoor-
delijke voor de kortingskaarten
voor grote gezinnen met 3 of meer
kinderen, gewijzigd.  U kan zich
wenden tot de familie Dierickx-
Decloedt, Veeweide 87 te Sint-
Michiels.  De dienst is gesloten op
donderdag en zondag maar vooraf
een telefoontje op 050 39 60 31 is
aangewezen.  Op hetzelfde adres
zijn ook de NMBS-passen en tele-
foonkaarten met korting op de
spaarkaart verkrijgbaar.

HERNIEUWEN 
VAN DE KORTINGSKAART

GROOT GEZIN
Voor meer info over de voorwaar-
den: zie afzonderlijk artikel in deze
Bondsklapper.
Zitdagen voor de hernieuwing zijn
voorzien op
• zaterdag 27 oktober van 9-12 u.

in de lokettenzaal van de CM,
Rijselsestraat

• zaterdag 3 november van 9-12 u.
in hetzelfde lokaal.

De dienst Bevolking van de gemeente
is ook open tijdens dezelfde uren
voor het afhalen van een ‘Gezins -
samenstelling’.  Wilt u de files ver-
mijden?  Haal dan vooraf uw docu-
ment bij de Bevolking.  Hebt u geen
3 kinderen meer thuis wonen, dan
moet u eerst een geel formulier
afhalen op zaterdag 27 oktober, dit
invullen en laten wettigen in de
Bevolkingsdienst.  Terug brengen
kan dan op zaterdag 3 november.

Passen geen van beide dagen?
Geen nood, u kan nog terecht op
29, 30 en 31 oktober en 2 november
bij de familie Dierickx, Veeweide
87, telkens van 9-12 u. en van 16-20
u.  Wil aub bij voorkeur op één van
voornoemde data uw formulieren
binnenbrengen. 
De prijs bedraagt € 6,50, omslag en
postzegel inbegrepen.  De kaarten
worden in de loop van december
naar huis opgestuurd.

LOOP JE FIT - START TO RUN
vanaf donderdag 6 september 2007 
Een nieuwe reeks van lopen voor
beginners gaat terug van start
i.s.m. Olympic Brugge.  In groep
lopen we 10 donderdagavonden
(20.00 - 21.00) op de nieuwe kunst-
stofpiste in het BLOSO-Sportcentrum

AFDELING
SINT-MICHIELS

KOOKLESSEN
In het vooruitzicht van de komende
feesten koken we nogmaals samen
met Dirk Beschuyt, op de woens -
dagen 19 en 26 september en 3, 10,
17 en 24 oktober 2007.  De lessen
starten om 19.30 uur in het P.O.C.
Willibrord.
Deelnameprijs: € 35,00 voor de zes
lessen.  Maximum 20 deelnemers.
Ook de heren zijn welkom.  Deze
activiteit is enkel voor leden van de
Gezinsbond. 
Inschrijven en inlichtingen bij
Suzanne Buffel, 050 38 17 43 vanaf
1 september tot 8 september 2007.

GEZOND ONTBIJT
SINT-MICHIELS

”Ontbijt” de belangrijkste maaltijd
van de dag.  Geloof het of niet
maar daarmee start je een belofte-
volle dag.  Wil je deze start mee -
maken en genieten van een gezond
ontbijt samen met buren en vrienden,
schrijf dan in voor 18 september.
Afspraak in de gemeenteschool,
Rijselstraat 71 te Sint-Michiels op
zondag 7 oktober.

Het ontbijt van 8.30 uur tot 10.30
uur wordt begeleid door professio-
nele diëtistes en er is kinderanimatie
voorzien.  Voor de prijs hoef je het
zeker niet te laten!
Als lid van de Gezinsbond betaal je
€ 2,00 p.p. met een maximum van
€ 6,00 per gezin.
Vrienden betalen € 3,00 p.p. met
een maximum van € 9,00 per gezin.
Een gezin is iedereen die op het-
zelfde adres woont.
Daar moet je bij zijn !

Julien Saelens, Speelpleinlaan 1 te
Assebroek.  Onder deskundige
begeleiding van Annemie leren we
er opwarmen, lopen en stretchen
om enkele maanden later al 5 km
te kunnen lopen.  Heb je ons gezien
tijdens `dwars door Brugge´?
Ook gevorderden zijn meer dan
welkom. Joke blijft ons begeleiden
met speciale aandacht voor hen die
nu de beginnersreeks bezig zijn en
die we graag zien verder doen.

Inschrijven én betalen ter plaatse.
Wie zijn Gezinsbond lidkaart mee-
brengt, betaalt € 27,00 ipv € 35,00
voor de verzekering, gebruik piste
en begeleiding.

Meer informatie: Georges Vanparys,
0486 46 23 35.

SINT-MICHIELSE FEESTEN
Zondag 2 september

Op deze dag zetten alle handelaars
van Sint-Michiels hun gemeente in
de kijker.  Belangrijk is dat de
Gezinsbond met een infostand aan-
wezig is.  Je kan er terecht voor
info in verband met de Gezinsbond,
de Kinderoppasdienst, de Gezel -
schapsdienst en zoveel meer.  Je kan
er eveneens info inwinnen en vooral
inschrijven voor alle activiteiten die
nog volgen in 2007.  Meer info hier -
over verder in deze Bondsklapper.

LEDENFEEST
Op zondag 25 november gaat ons
jaarlijks ledenfeest door.  Noteer
alvast de datum. 
Verdere info in de volgende
Bondsklapper.

I N S C H R I J V I N G S S T R O O K  
G E Z O N D  O N T B I J T  S I N T- M I C H I E L S

� Wij zijn lid van de Gezinsbond en komen met ............ personen 

Lidnummer ..................................................

� Wij zijn nog geen lid van de Gezinsbond, maar komen graag 

met ................ personen. 

Naam.............................................................................. Telefoon .........................................

Adres..............................................................................................................................................

Leeftijd kinderen .....................................................................................................................

Vooraf inschrijven bij Marc Arschoot, Dorotheastraat 15, 8200 Sint-Michiels,
050 38 24 50 of via marcinge@fulladsl.be en ten laatste op 18 september.
Storten op de rekening van de Gezinsbond Sint-Michiels, 068-0713700-01
met de vermelding van de familienaam, lidnummer en aantal personen. 

�
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INITIATIE NORDIC WALKING
Start 7 september

Op 7 september is er in het
Veltembos te Sint-Kruis een initia-
tieles Nordic Walking. Heb je daar-
na de smaak te pakken kan je je
inschrijven voor de volledige reeks
van 5 lessen die dan doorgaan op
14, 21 & 28 september, 5 & 12 okto-
ber 2007.
We spreken telkens af om 19u30
aan het zwembad Interbad en we
wandelen tot 21u00.
De bijdrage voor de initiatieles is 
€ 10,00 voor de 5 lessen die erop
volgen vragen we  €45,00  per per-
soon inclusief verzekering en huur
wandelstokken. Niet leden mogen
zich ook inschrijven maar betalen 
€ 50,00.
Voor meer info en inschrijvingen
kan je terecht bij Els Dobbelaere –
Depickere 050 36 18 45 of
ludo.depickere@gmail.com .
Inschrijving is pas definitief na
betaling  op rekening 001-2482576-
34 van Gezinsbond Sint- Kruis.

FRANS VOOR KLEUTERS
Vanaf 18 september komt er een
vervolg op de lesjes Frans , die eind
maart eindigden. Elke dinsdag van
18 september tot en met 27 novem-
ber ( behalve op 30/10/07 , herfst-
vak.), in de Zonnetuin, Beeweg,
Sint Kruis. Reeks 3 van 16u45 tot
17u15 - reeks 2 van 17u20 tot
17u50.  Prijs: €17,00 voor leden van
de Gezinsbond - €20,00 voor niet-
leden 
Inschrijving door betaling op reke-
ning 001-2482576-34 van
Gezinsbond Sint- Kruis uiterlijk
tegen 11 september met vermel-
ding: FRANS / reeksnr, naam kindje
, tel.nr en lidnr. 
Inlichtingen bij Mevr Van Houtryve-
Elinck 050 35 73 56 en vanaf sep-
tember bij de secretaris Michelle
Noël 0477 99 40 73 
Hopelijk mag ik jullie allemaal
opnieuw verwelkomen! 

BLOEMSCHIKKEN
VOOR JONG EN OUD

15 december
Noteer deze datum alvast in je
agenda want Katleen komt weer
langs om samen met jullie prachti-
ge bloemstukken te maken met als
thema kerst.

BIERDEGUSTATIE
26 oktober

Op vrijdagavond 26 oktober is er
een bierdegustatie met als onder-
werp Belgische bieren en gastrono-
mie, nl. welk bier past bij welk
gerecht.  Een leuke avond met de
feestdagen in het vooruitzicht,
misschien  eens iets anders op de
feesttafel. Dit gebeurt o.l.v.. de heer
J.Mulle brouck, leraar wijnleer aan
de hotelschool Spermalie. Op deze
avond worden een 10-tal bieren
besproken, verwezen naar gerechten
en uiteraard geproefd. 

In de prijs is ook inbegrepen, naast
de bieren, een brochure met de
nodige uitleg en verwijzingen.
Leden betalen voor deze avond 
€ 12,00 , niet-leden betalen € 15,00. 
Inschrijven doe je door te bellen
naar het nummer 0477 99 40 73 of
te mailen naar gezins-
bond.sintkruis@skynet.be 
Storten doe je op het nr 001-
2482576-34 met vermelding van
naam, bier en het lidnummer.

CREFI FILM
20 oktober

Op zaterdag 20 oktober is er weeral
film.  Deze keer gaan de voorstel-
lingen door in het CM ontmoetings -
centrum te Sint-Kruis en starten we
om 13.30 uur. Meer informatie,
zoals welke film het zal zijn, volgt.

MET KAATJE KOK OP REIS
29/09, 6/10 en 13/10

Deze heel erg leuke maar ook een
beetje speciale namiddagen zijn
bedoeld voor kinderen tussen de 6
en de 12 jaar. Wat deze activiteit
speciaal maakt is dat het een
inclusie  activiteit is: dit wil zeggen
dat zowel kinderen die aan autisme
lijden als kinderen die niet aan
autisme lijden welkom zijn.  Meer
inlichtingen volgen in De Bond en
op de website van Sint-Kruis en van
het Gewest Brugge.  Wil je toch al
inschrijven of ben je benieuwd naar
meer mag je alvast mailen naar
gezinsbond.sintkruis@skynet.be

BEWEGEN MET KLEUTERS
Een nieuwe reeks van deze succes-
volle activiteit start op 15 september
en gaat zoals steeds door elke
zaterdag voormiddag in de
Zonnetuin, Beeweg 32 te Sint-Kruis.
De kleuters van de 1ste en 2de
kleuterklas starten om 9.45 uur, de
kleuters van de 2de en 3de kleuter-
klas om 10.35 uur. Voor de 12
zaterdagen vragen we een bijdrage
van € 13,00 voor leden, € 19,00
voor niet-leden. (€ 4,00 verzekering
voor zij die nog geen verzekerings-
kaartje van GSF hebben voor 2007) 

Voor meer info en inschrijvingen
kan je terecht Catherine Ballegeer,
Babbaertstraat 7 te Sint-Kruis.
Graag vooraf inschrijven bij voor-
keur via email herman_catherine@
hotmail.com of telefonisch op 050
37 50 31 met vermelding van naam,
adres, geboortedatum van kindje,
uw tel.nr en groep 1 of 2 en of je
lid bent. Betaling door overschrijven
op 001-4354577-32 op naam van
Gezinsbond/GSF St-Kruis met mede-
deling: BO/ naam kleuter 

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond.sintkruis

@skynet.be

AFDELING
SINT-KRUIS

MASSAGECURSUS
ZOWEL VOOR BEGINNERS

ALS GEVORDERDEN
dinsdagavond 28 augustus, 

4 en 11 september 2007
van 19.30 tot 21.30 uur
Sportcentrum Varsenare

Gedurende 3 avonden worden basis-
technieken aangeleerd en uitge-
diept, zodat zowel de rug, benen
en armen (les 1), schouders, nek en
hoofd (les 2), als de buik (les 3) aan
bod komen.  Elke les oefenen we op
elkaar. We gebruiken etherische
oliën, breng ook 3 badhanddoeken
en ev. 2 kleinere handdoeken mee
en een matje of slaapzak om op te
liggen.  Een partner meebrengen is
leuk, maar hoeft niet.

Inschrijven kan bij Brigitte Vanden -
briele, 050 31 47 34  of 0496 33 51 79
of via mail : brigitte.vandenbriele@
skynet.be.

Kostprijs € 30,00 per persoon, niet-
bondsleden betalen € 45,00.
Betalen via 738-1290696-36 van de
Gezinsbond met vermelding naam
deelnemer + massage.  Slechts 12
personen kunnen deelnemen!

AFDELING
VARSENARE

www.gezinsbond-varsena-
re.be

N
IE

U
W

S
 V

A
N

 D
E 

A
FD

EL
IN

G
EN



18 BONDSKLAPPER Nr. 119 • augustus | september | oktober

NIEUW: DRU YOGA
Start cursusreeks 

vanaf dinsdag 11 september
Zachte yoga voor alle leeftijden.
Omdat in “beweging” blijven,
belangrijk is.  Met bewuste, vloei-
ende bewegingen brengt dru yoga
innerlijke rust, ontspanning en
meer vreugde in je leven!
Nieuwe reeks op dinsdagvoormid-
dag van 10.00 tot 11.30 uur in het
sportcentrum te Varsenare.
14 lessen: 11-18 en 25 september, 2-
9-16 en 23 oktober, 6-13-20 en 27
november, 4-11 en 18 december
2007.
Info en inschrijvingen:
Vandenbriele Brigitte, brigit-
te.vandenbriele@skynet.be, 050 31
47 34 of 0496 33 51 79.
Leden Gezinsbond: € 55,00 via 738-
1290696-36 met vermelding dru-
yoga dinsdag + naam deelnemer.
Niet-leden betalen € 30,00 extra en
zijn dan lid gedurende de rest van
2007 en geheel 2008.

GEZINSHAPPENING
ZOODAG

Zondag 21 oktober
Een organisatie van Gezinsbond
Brussel. Naast het dagelijkse aanbod
van de Antwerpse Zoo krijgen de
deelnemers aan deze gezinshappe-
ning een pak extra’s aangeboden.
Meer informatie in deze Bonds -
klapper en de Bond.

KLIMAATWIJKEN 
De Gezinsbond en KWB Varsenare
nodigen iedereen uit om deel te
nemen aan de actie "Klimaatwijken".
Op maandag 22 oktober houden
we een info en startmoment om 20
uur in het P.C. Westernieuwweg 5A
te Varsenare.  Met alle geïnteres-
seerde gezinnen willen we 8 %
energie besparen van 1 november
2007 tot eind april 2008.
Info bij Hans Deckers, 050 38 86 24
of hde@pandora.be en Jef Van
Torre 050 38 65 65 of jef.vantorre@
skynet.be  

LAAT DE ZON 
UW ENERGIEREKENING

BETALEN
Donderdag 18 oktober 2007 

om 20.00 uur
Info-avond over zonnepanelen,
zonneboilers én energiebesparing.
In sport- en cultuurcentrum “Hof
ter Straeten” te Varsenare.
Ook op zoek naar manieren om
jouw hoge energierekeningen te
beperken?  Bereid om een bijdrage
leveren in de strijd tegen opwarming
van de aarde?  Bart Baeyens van de
firma Sun Technics informeert ons
over de vele mogelijkheden die
zonne-energie ons biedt : warmwa-
terproductie, verwarming,
elektriciteit, zwembadverwarming.
Daar naast gidst hij ons door de tal-
rijke subsidiesystemen (premies,
belastingsaftrek, groene stroom
certificaten,…) waardoor zonne-
energie betaalbaar wordt.

We sluiten de info-avond af met
een voorstelling van het “Project
Klimaatwijken”, een milieu-vriende-
lijke initiatief van KWB Varsenare. 

ENKELE DATA OM IN 
UW AGENDA TE NOTEREN

• 27 oktober 
Halloween: Het wordt dit jaar
een spetterende show…

• 17 november 
Planten van geboortebomen (àlle
Varsenaarse gezinnen die in 2006
een baby mochten verwelkomen
krijgen de uitnodiging om een
geboorteboom te komen planten)

• 24 november 
Koken voor kinderen in het kader
van “de week van de smaak”. Het
wordt een Italiaans feest! 
’s Avonds worden de ouders uit-
genodigd om mee te feesten.

• 30 november en 1 december
De sint brengt een bezoek aan
huis.

• 14 december 
Voordracht door notaris Vandamme.
De nieuwste informatie over
successie  wordt toegelicht. 

TAI CHI CHUAN
Start cursusreeks

maandag 10 september
Tai Chi Chuan is een uitermate
geschikte methode om vaardigheden
als soepelheid en vertrekken vanuit
een evenwichtspunt te oefenen.  Ze
zorgen ervoor dat we constructief
kunnen omgaan met de stresserende
factoren die vandaag op ons afko-
men.  De oefeningen zijn langzaam,
zorgen voor een bepaalde alertheid
bij de beoefenaar, kalmeren de
geest en versterken het lichaam. 
Lesgever: Luc Desmet, beoefent
reeds 21 jaar Tai Chi Chuan.
Elke maandagavond: 
• 19.30 tot 21 uur (beginnelingen) 
• 20.30 tot 22 uur (gevorderden)
14 lessen in het sportcentrum te
Varsenare: 10, 17 en 24 sept., 1, 8,
15 en 22 okt., 5, 12, 19 en 26 nov.,
3, 10 en 17 dec. 2007

Kostprijs 
• € 70,00 via 738-1290696-36 
• € 100,00 voor niet-leden (automa-

tisch lid van de Gezinsbond voor
2008) naam vermelden + tai-chi
bij overschrijving.

Info en inschrijvingen:
Vandenbriele Brigitte, 
brigitte.vandenbriele@skynet.be of
050 31 47 34 of 0496 33 51 79

YOGA-AVONDEN
Vanaf woensdag 12 september
starten  we opnieuw met onze
yoga- avonden, onder deskundige
leiding van Maria Clicteur.  De lessen
vinden plaats elke woensdag tot 12
december in de kleuterzaal van de
school “De Wassenaard”, Wester -
nieuwweg om 20.00 uur.  Geen les
op 31 oktober en 7 november.  Er
zijn 12 lessen voorzien.

Inlichtingen en telefonisch
inschrijven  bij Mieke Roelens,
050 38 67 91 of via roelens.mieke@

pandora.be.
Prijs: € 54,00 (niet-leden € 66,00)
Betalen via 738-1290696-36 van
Gezinsbond Varsenare.
Wie wenst deel te nemen, voorziet
zich best van losse kledij, matje of
dekentje.
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Gebruik uw gezinsspaarkaart en vraag uw elektronische korting bij uw
aankopen.  Betaal uw aankopen met de gespaarde elektronische korting.
Bij elke afname van € 20,00 waarmee je de aankopen betaalt in de win-
kel heb je automatisch 1 kans in de tombola. Deze aktie is bovendien ook
geldig bij aankoop van GSM-kaarten en NMBS-passen bij uw plaatselijke
afgevaardigde (lijst op pagina 2). 

U wordt persoonlijk verwittigd als u één van de prijzen gewonnen hebt.
Een lijst van de winnaars zal ook verschijnen in de Bondsklapper.

Leden van de Gezinsbond van het gewest Brugge kunnen er GRATIS aan
deelnemen.

Met de spaarkaart win je 2 maal:
1. Bij aankoop tot 10% korting.
2. Jaarlijkse tombola met talrijke auto, waardebonnen huisbrandolie, ...

Een lijst van alle aangesloten handelaars van het gewest Brugge kun je
terugvinden via www.gezinsspaarkaart.be.  U kunt sorteren op postnr,
type handelszaak, ...

Nog meer info via

SPAAR EN WIN
MET DE GEZINSSPAARKAART!

Deze actie loopt van 15 augustus t.e.m. 31 oktober 2007.
Win tot € 3000,00 aan waardebonnen. 

Of wie weet ontvang je wel een waardebon 
van 1000 l huisbrandolie, … of een wagen.

De heer en mevrouw De Jonckheere uit Oostkamp bij de overhandiging 

van de waardebon 1000l huisbrandolie SHELL Thermo Premium 

in aanwezigheid van een delegatie van de afdeling Oostkamp. Proficiat!

WATERGEWENNING
EN KLEUTERZWEMMEN 

Start opnieuw op zaterdag 22 sep-
tember.  Er zullen 12 lessen zijn en
de kostprijs is € 35,00 verzekering
inbegrepen.  Inschrijven kan je in
de Groene Meersen op maandag 10
september tussen 20.00 en 21.00
uur.  Daarna telefonisch bij Ann
Pattyn, 050 24 09 95.

KLEUTERTURNEN EN -DANSEN
In september start ook opnieuw het
kleuterturnen en -dansen.  Alle
inlichtingen bij Karin Desloovere
050 20 84 60.

BEZOEK ZEEBRUGGE
Op 23 september bezoeken we
samen met de afdeling Loppem de
haven van Zeebrugge.  Deze rond-
leiding met een bus duurt +/- 3 uur.
We vertrekken aan de parking in de
Loppemsestraat (aan de gemeen -
schapsschool).  Deze activiteit is
gratis maar er moet wel vooraf
ingeschreven worden aangezien
het aantal plaatsen beperkt is.
Inschrijven kan je telefonisch doen
bij Hilde Declerck 050 24 03 97. 

GEBOORTEDREEF
Zondag 18 november 2007

tussen 9.30 en 12.30 uur
Vorig jaar werd tijdens de ‘Dag van
de Natuur’ een geboortedreef aan-
geplant langs de Vloethemveldweg
te Zedelgem.  Recent werden daar
ook de naamplaatjes bevestigd. 
Ondertussen is er een nieuw project
dat zich aankondigt.  Op zondag 18
november tussen 9.30 en 12.30 uur
zal er een opnieuw een geboorte-
dreef worden aangelegd.  De juiste
lokatie wordt later bekend
gemaakt.  Alle betrokken jonge
gezinnen zullen persoonlijk worden
uitgenodigd.  Voor meer informatie
tel. 050 20 87 77 of
ronny.meulemeester5@telenet.be.

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.be
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NIEUW
AANGESLOTEN
HANDELAARS

JACK WOLFSKIN STORE
Ezelstraat 63 • Brugge • 050 68 02 33 • jack-wolfskin@telenet.be

Ontdek de perfecte outfit en geniet buiten intenser.
De Jack Wolfskin Store in hartje Brugge biedt u, de volledige
zomer/wintercollectie. Exclusieve reis-, wandel- en trekking kledij. Ski out-
fits, wandelschoenen. Het volledige gamma Jack Wolfskin trekking- en
familietenten. Outdoor accessoires.
Ma. 14h tot 18h din. tot vrij. 10h tot 18h30 zat. 10h tot 17h30
Jack Wolfskin Store Brugge staat voor SERVICE en PROFESSIONEEL ADVIES

JUWELIER COENS
Smedenstraat 53 • 8000 Brugge • 050 33 72 66 • coens.vicky@pandora.be

Juwelen en uurwerken – reparaties en creaties in eigen atelier 

Open: 9-12 u. – 13.30-18.30 u. – zaterdag 9-18 u.
donderdag en zondag gesloten

Geen spaarkaart voor reparatie en transformaties

BENGELS & CO
Moerkerkesteenweg 195 • 8310 St.-Kruis • 050 68 47 68 • www.bengels-co.be

Kinder- en jeugdschoenen • Maat 17 t.e.m. 40

Perché No – Mad8 – Bana – Stones & Bones – Naturino – Falcotto – Pauline B
Step 2 - River Woods – Lepi – ShoesMe – Ricosta – Equerry – Menuutjes

Open 10-12 u. – 13.30-18 u. • woensdag en zaterdag doorlopend van 10-18 u.
Zondag en maandag gesloten

DE GEODE
Smedenstraat1 • 8000 Brugge • 050 34 05 68

www.DeGeode.be

Parels - Edelstenen
Herrijgen van halssnoeren

Open van maandag t.e.m. zaterdag van 9.30u tot 13 uur - 14u tot 18 uur

RESTAURANT ’T OOSTHOF
Oostmoerstraat 1 • 8490 Jabbeke-Snellegem

050 81 16 53 • mail@oosthof.be

Maandag van 11.00 tot 14.00 uur Vrijdag van 11.00 tot 21.00 uur
Dinsdag van 11.00 tot 20.30 uur Zaterdag van 11.00 tot 21.30 uur
Woensdag gesloten Zondag van 11.00 tot 20.00 uur
Donderdag van 11.00  tot 20.30 uur 

Maandagavond geopend voor groepen op reservatie.
Maandag gesloten vanaf 14.00 uur (van Pasen tot 1 oktober tot 17.00 u tearoom geopend) 
Decemberverlof van 10 december t.e.m. 14 december 2007

TANTAN KIDS • Nieuwe handelaar in Oedelem!
Knesselarestraat 13 • 8730 Oedelem • 050 82 03 00

Oedelem is een nieuwe kledingzaak rijker. Tantan kids richt zich tot modebewuste
kinderen van 0 tot 16 jaar.  Heel wat verschillende kledingmerken worden aange-
boden in een mooie winkelomgeving. Enkele voorbeelden: CKS – First – Nono –
Imps & elfs – DT.Generation – Carmella – Petite Sourse – LVIS – MP – Tumble’n dry
– Minisu Terramisi.  Bij tantan kids kan u ook geboortelijsten aanleggen!
Open van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.  Zondagnamiddag en maandag gesloten.
Uiteraard kan u ook met uw gezinsspaarkaart terecht bij tantan kids.  
Reden te meer om deze nieuwe kledingzaak te bezoeken!



augustus | september | oktober • Nr. 119 BONDSKLAPPER 21

FINE FLEUR
Gistelsesteenweg 74-76 • 8200 St.-Andries – Brugge • 050 31 07 32

info@finefleurbrugge.be • www.finefleurbrugge.be

Tuin - Bloemen - Geschenken 
Gastenverblijf

Doorlopend open van 9u tot 18u • Gesloten op dinsdag

ERASMUS
Hotel, Beer & Restaurant

Wollestraat 35 • 8000 Brugge • 050 33 57 81

info@hotelerasmus.com • www.hotelerasmus.com

LINGERIE MARLEEN
Kerkstraat 11 • 8210 Loppem • 050 82 57 69

Volledig gamma van Marie Jo, l’Aventure, Prima Donna, Hits, 
Simone Réréle, Chantelle, Charmel

Nachtkledij en badmode voor dames en heren.

Gesloten op zondag en maandag
Open van 9u tot 12u – 13.30u tot 19u

TOPOLINO
Noordzandstraat 43 • Brugge • 050 34 08 80

EXCLUSIEVE KINDER- en JEUGDSCHOENEN
Rondinella – Stones & Bones – Pom d’Api – Scapa – Mer du Nord –

Birkenstock – Simonetta – Aigle – Giesswein – All Star – Bikkembergs –
Replay&Sons – Miss Blue Marine – Bumper – Prada – Monino – Andrea

Montelparc – I Pinco Pallino – Eli

Kousen: Doré Doré

MAMASKIENTJE • Ecologische geboortewinkel
Sint-Jorisstraat 37 • 8000 Brugge • 050 67 64 65
info@mamaskientje.be • www.mamaskientje.be

Draagdoeken • wasbare luiers • wasemmers • hangmatjes • lederen slofjes • allerlei inbaker-
systemen • slaapzakjes . beddengoed • wikkeldekentjes • ondergoed en bovenkledij in 100 %
natuurlijke vezels • knuffeltjes • houten speelgoed • natuurlijke verzorgingsprodukten • kruidi-
ge kruikjes • etherische oliën • verstuivers • leuke buikbanden • zwangerschapsbelletjes . borst-
voedingsbh’s • steunkussens • baby-dagboeken • aangepaste lectuur • lieve geschenk-ideetjes •
hebbedingetjes en nog zoveel meer • Ook geschenkbonnen en geboortelijsten

Open op ma-din-don-vrij van 9.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur • Op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur • Gesloten op woensdag en zondag

ZANDWEGEMOLEN
Oude Oostendse Steenweg 91-93 • 8000 Brugge • 050 31 58 58

www.zandwegemolen.be • info@zandwegemolen.be

Gastronomisch eten en genieten in het unieke kader van een beschermde en gerestau-
reerde stellingmolen uit 1860 • Dagschotels • All-in suggestiemenu’s • Ruime keuze aan
de kaart • Huwelijks- en Familiefeesten . Personeelsbijeenkomsten ; Recepties & Walking
Dinners • Afhaaltraiteurdienst • Speciale service voor bustoerisme • Rouwmaaltijden

8% korting op de gezinsspaarkaart
Niet voor feesten • Niet voor feestmenu’s • Korting op de GSK tot max. 10 personen
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BOUDEWIJN SEAPARK
BRUGGE

Pretparkplezier met dolfijnen en
roofvogels.  Gezinnen met kleine
kinderen hoeven deze zomer voor
pretparkplezier niet ver te lopen. In
Brugge ligt het Boudewijn Seapark
dat met zijn combinatie van pret-
parkattracties, roofvogel- en dolfij-
nenshows garant staat voor een
aangenaam namiddagje ontspan-
ning.  Het hele seizoen 25 % korting
als bondslid via de gezinsspaarkaart
op de normale toegangsprijs van 
€ 21,50 (volwassenen) en € 17,50 
(- 12 jaar, zestigplussers, mensen
met een handicap); gratis voor
kinderen  kleiner dan 1 meter.

TWAALF MUSEA IN BRUGGE
Ontdek de boeiende museumwereld
van Brugge. Er is voor elk wat wils,
verspreid over twaalf verschillende
musea: het Groeningemuseum en
het Arentshuis, het ‘Bruggemuseum’
met alle historische musea: Gruut -
huse, Onthaalkerk Onze-Lieve-Vrouw,
Archeologie, Belfort, Stadhuis en
Brugse Vrije.  Daarnaast heb je het
Hospitaalmuseum Memling in Sint-
Jan en O.L.V. ter Potterie. Tot slot
nog het charmante Museum voor
Volkskunde en het Guido Gezelle -
museum. 15% korting als bondslid
via de gezinsspaarkaart, ook bij
aankoop van een combiticket voor
verschillende musea; 10% korting
bij aankopen in de museumshop;
alle musea dagelijks open (behalve
op maandag); Meer informatie per
museum: www.brugge.be/musea

ODEGAND
OdeGand lokt jong geweld en lief-
hebbers van klassiek op zaterdag
15 september vanaf 14 uur. Met vijf
edities wordt OdeGand stilaan een
klassieker: de Gentse seizoensopener
van het Internationaal Festival van
Vlaanderen Gent brengt muziek uit
de hele wereld en gaat voor anker
aan de Gentse kades. Met een van
de vele bootjes die klaarliggen reis
je tussen prachtige gevels en intri-
gerende klanken, op weg naar tien-
tallen concertlocaties. Plan geen
vroege thuiskomst want ook het
spektakel ’s avonds op de Graslei –
met spetterend vuurwerk – zal je
niet willen missen. OdeGand is bij
een uitstek een belevenis voor
gezinnen met kinderen.
50% korting als bondslid op de
voorverkoopprijs van € 20,00, gratis
voor kinderen jonger dan vijftien
jaar.  Reserveren via
www.uitbureau.be of via 070 77 00

00.
GENTS MUSEUM 

MET OPMERKELIJKE 
KUNSTENAARSPORTRETTEN

Museum voor Schone Kunsten,
Gent (Citadelpark).  Voor het eerst
sinds 1950 worden alle veertig zalen
in het museum als expositieruimte
gebruikt. In de grote zaal van het
museum wordt ter gelegenheid van
de heropening een tentoonstelling
gehouden door de drie partners
van de Vlaamse Kunstcollectie: het
Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten Antwerpen, het Groeninge-
museum Brugge en het Gentse
Museum voor Schone Kunsten zelf,
met honderd zelfportretten van
kunstenaars en portretten die kun-
stenaars van elkaar maakten. 
De hele zomer korting als bondslid:
€ 2,50 i.p.v. € 4,00 en gratis voor
kinderen (-12 jaar).  Dagelijks open
van 10 tot 18 uur (behalve maandag).

MUSEA IN ANTWERPEN,
MECHELEN EN OOSTENDE

Je kan deze zomervakantie als
bondslid ook korting krijgen met je
lidkaart in volgende musea:
• Museum voor Schone Kunsten,

Antwerpen.  € 4,00 i.p.v. € 6,00
en gratis voor kinderen en
jongeren  (-18 jaar);

• Modemuseum, Antwerpen. € 4,00
i.p.v. € 6,00 en gratis voor kinderen
(-12 jaar)

• Speelgoedmuseum, Mechelen
€ 2,00 korting (volw.) via de gezins -
spaarkaart. € 1,00 (kinderen 3
t.e.m. 11 jaar) op de normale toe-
gangsprijzen van € 7,00 (volw.), €
5,00 (kinderen); gratis voor kinde-
ren jonger dan drie jaar

• PMMK – Museum voor Moderne
Kunst, Oostende.  50% korting als
bondslid op de toegangsprijzen
van € 5,00 (volw.), € 4,00 (jonge-
ren - 26 jaar en 55-plussers), gra-
tis voor kinderen (- 12 jaar)

SUSKE EN WISKE 
DE SCHIMMIGE SCHURKEN

30 oktober tot 4 november
Stadsschouwburg Antwerpen
Een theatershow voor jong en oud,
vol spanning, humor en feestelijke
liedjes. Als Wiske op een ochtend
ontdekt dat Schanulleke verdwe-
nen is, start de hele familie een
zoekactie die leidt naar de wondere
wereld van ‘Nooit-of-nimmerland’...
Korting als bondslid € 23,80 i.p.v. €
28,00 (volwassenen), € 15,30 i.p.v. €
18,00 (kinderen t.e.m. 12 jaar), + €
3,00 reservatiekosten en eventueel
verzendingskosten; reserveren via

077 37 38 39 (of aan de kassa)
ALISON, VIRTUELE GIDS

DOOR GENTSE SINT-
PIETERSABDIJ

Nog tot 31 augustus.  Hoe graag
zouden we niet eens tijdens een
abdijbezoek in de huid kruipen van
de monniken die er ooit leefden?
In de Gentse Sint-Pieters-abdij
wordt die droom bewaarheid.
Dankzij de allernieuwste movie -
guide-technologie kun je er op
verkenning  gaan met virtuele gids
Alison, een achttiende-eeuwse
monnik die hier woonde ten tijde
van de Franse bezetting. De
Fransen willen de hand leggen op
de bezittingen van de geestelijk-
heid, een harde strijd waarin Alison
letterlijk en figuurlijk een sleutelrol
speelt. Het verhaal dus van katholi-
cisme versus Franse Revolutie.
50% korting als bondslid op de
normale toegangsprijs van € 6,00
en gratis voor kinderen (-12 jaar)
dagelijks open van 10 tot 18 uur

WEST SIDE STORY 
Muzikaal openluchtspektakel op
het Donkmeer in Berlare op19, 20
,22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 en 31
augustus en 1 september. Telkens
om 21 uur. Een troosteloze volks-
wijk in een grootstad… Jongeren
zonder toekomst hangen rond op
een braakliggend stuk grond dat
tegelijk het slagveld is van twee
rivaliserende jeugdbendes. Ze
vechten  op leven en dood, meer uit
verveling dan uit overtuiging. Maar
dan wordt een bendelid verliefd op
een meisje uit de vijandelijke gang.
Zal hun liefde het halen op de
haat? De muziek van Bernstein is
wervelend en geniaal.  Korting als
bondslid € 25,50 i.p.v. € 30,00 voor
alle voorstellingen (behalve vrijdag-
en zaterdagavond); reserveren via
www.festivaria.eu of via 09 367 88
40.

HET ZOMERT IN
TECHNOPOLIS

Nog tot 31 augustus.  In Technopolis,
het doe-centrum voor wetenschap
en technologie nodigen 280 inter-
actieve opstellingen je uit om te
experimenteren. Bij mooi weer lokt
de Doe-tuin.  Kinderen van vier tot
acht jaar kunnen terecht in het fon-
kelnieuwe Kinder-doe-centrum!
Neem ook een kijkje op
www.experimenteer.be!  Korting
als bondslid € 7,50 i.p.v. € 8,90 (vol-
wassenen) en € 4,40 i.p.v. € 6,40 (
kinderen van 3 t.e.m 11 jaar) en gra-
tis voor kinderen jonger dan drie
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MUSEUMNAMIDDAG
TE BRUSSEL 

MET TOM EN CHARLOTTE 
In Brussel hebben Tom en Charlotte
een boeiend programma samenge-
steld voor elke woensdag van de
zomervakantie. Dan kan je keitoffe
museumactiviteiten meemaken in
22 musea. Gezinnen hebben elke
week de keuze tussen vijf tot tien
musea: de Koninklijke Bibliotheek
van België, de Historische Dienst van
de Politie, het Speelgoed museum,
het Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika, de Nationale Plantentuin
van Meise. Opgelet: bel vooraf eens
naar het museum om het precieze
aanvangsuur van de activiteit en
beoogde leeftijdsgroep te kennen
én je in te schrijven. Tenzij er uit-
drukkelijk in de brochure of op de
website vermeld staat dat dit niet
nodig is.  50% korting als bondslid
op prijzen van € 5,00 (volwassenen)
en € 2,00 (kinderen van 4 t.e.m. 14
jaar). Soms ook gratis toegang in
bepaalde musea en reserveren
meestal noodzakelijk.  Brochure
met het volledige programma via
02 512 77 80 of te bekijken op
www.museavanbrussel.be.

ONTDEK HIDRODOE, DE
WONDERE WERELD VAN

WATER
nog tot 31 augustus te Herentals.
In Hidrodoe, het interactief water -
DOEcentrum maak je een adembe-
nemende reis door de wereld van
het water.  Korting als bondslid €
5,50 i.p.v. € 7,50 (volwassenen), €
3,50 i.p.v. € 5,50 voor kinderen van
3 t.e.m. 12 jaar), gratis voor kinde-
ren jonger dan drie jaar

SUSKE EN WISKE EN DE
VERHALENFLUISTERAAR

Toerisme Limburg dokterde een
unieke formule uit om fietsend een
deel van de provincie te verkennen.
De Verhalenfluisteraar is een com-
binatie van gps, audio- en video-
gids.  Deze tocht van 28 kilometer
met fluisteraar in de omgeving van

DE SPORTIEVE TOER OP 
MET DE GEZINSSPAARKAART
Met de gezinsspaarkaart krijg je ook
dit seizoen weer korting op een
aantal thuiswedstrijden van Cercle!
Breng je gezinsspaarkaart mee naar
de match en daar kan je aan de
kassa's bij de mensen van de Gezins -
bond je korting op de kaart laten
zetten.  Je kan korting krijgen op
zowel tickets in voorverkoop als op
tickets die gekocht worden op de
dag van de match zelf.  Volwassenen
krijgen € 4,00 korting en kinderen
€ 3,00 korting op de gezinsspaarkaart.

Eerstvolgende thuiswedstrijden met
korting (data onder voorbehoud):
• Vrijdag 31 augustus: 

Cercle- AA Gent
• Vrijdag 26 oktober: 

Cercle- Anderlecht
• Vrijdag 09 november: 

Cercle- Club Brugge

Ook op verplaatsing kan je uw
favoriete ploeg steunen
• Roeselare- Cercle van vrijdag 

14 september
De juiste speeldata kan je steeds
vernemen via www.cerclebrugge.be.

NIET TE MISSEN!!!!!
FOLKBAL

Op zaterdag 20 oktober starten we om 20.00 uur met de dansinitiatie, gevolgd 
door het echte FOLKBAL om 21.15 uur.  Een van de groepen is ‘Snaar maar waar’.

De toegangsprijs bedraagt € 6,00. 
Zaal MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene aan Zee.

Kaarten te verkrijgen via : erwinbatsleer@skynet.be of daisy.ryckx@skynet.be

Peer is bedoeld voor kinderen van 8
tot 12 jaar en hun ouders. Vertrek -
plaats is Fietsonthaal- en Servicepunt
De Breugelhoeve, Weyerstraat 1 in
Peer.  Gps-fietsroute nog tot eind
september. 50% korting als bonds-
lid op prijzen van € 8,00 (volw.) en
€ 5,00 (kinderen van 8 t.e.m. 12 jaar),
huurfiets inbegrepen. Kinderen die
nog niet zelf kunnen fietsen gratis.
Vooraf reserveren op  0800-96967.

SUBTROPISCH WATERPLEZIER
IN HENGELHOEF HOUTHALEN
De bestemming voor iedereen die
houdt van waterplezier, met water-
kanonnen, golfslagbaden en wild-
waterbanen. Daarnaast ook peuter-
en kleuterbaden op kindermaat.
Wie niet zo van nattigheid houdt,
kan terecht in de indoorspeeltuin
Villa Victor. Het hele seizoen 10 %
korting als bondslid via de gezins-
spaarkaart op de geldende tarieven
voor het zwemparadijs, de indoor-
speeltuin en op de combinatiekaart.

31° MEMORIAL VAN DAMME
14 september.  De grootste en mooi-
ste atletiekmeeting ter wereld en
het meest stomend atletiekfeest.
Iedereen wordt in het Koning
Boudewijnstadion meegezogen
door de unieke sfeer. Met als afslui-
ter een concert van The Supremes
en betoverend vuurwerk. Nu kan je
op vertoon van je inkomticket ook
gratis met bus, tram of trein van de
MIVB naar de Memorial.  Korting
als bondslid € 22,50 i.p.v. € 30,00
voor Tribune 2. Reserveren via tic-
kets@memorialvandamme.be

EFTELING
Kaatsheuvel (Nederland).  Samen
genieten in een ’Wereld vol wonde-
ren’, al 55 jaar: het Sprookjesbos,
Droomvlucht, Panda-Droom, Fata
Morgana, Python, Piraña, Bobbaan,
Pegasus en de wervelende nieuwe
Efteling parkshow TiTaTovenaar!
Het hele seizoen korting als bonds-
lid! € 22,50 i.p.v. € 26 (laagseizoen)
of € 28,00 (hoogseizoen) en kinde-
ren t.e.m. 3 jaar gratis.
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De langverwachte echtscheidingswet van 27 april 2007 werd op 7 juni
2007 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt op 1 september
2007 in werking. 

Doelstelling
Deze wet hervormt het echtscheidingsregime drastisch en heeft als doel-
stelling het aantal vechtechtscheidingsprocedures aan perken te leggen.

Gronden tot echtscheiding
Er bestaan slechts 2 gronden tot echtscheiding, in tegenstelling tot de
“oude” gronden (overspel, grove beledigingen, feitelijke scheiding) die
verdwijnen.

1. De zgn. onherstelbare ontwrichting van het huwelijk, wat compleet
nieuw is: “Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer de voort-
zetting van het samenleven tussen de echtgenoten en de hervatting ervan
redelijkerwijs onmogelijk is ge -
worden ingevolge die ontwrich-
ting.” De rechter moet deze situ-
atie vaststellen na onderzoek,
doch deze voorwaarde is vervuld
wanneer vb. beide echtgenoten
na zes maanden feitelijke schei-
ding gezamenlijk de echtscheiding
aanvragen, of wanneer 1 echtge-
noot de echtscheiding aanvraagt
na 1 jaar feitelijke scheiding, edm.
De voorwaarden zijn limitatief in
de wet omschreven.

2. De echtscheiding door onderlinge
toestemming zoals die al bestond,
met versoepeling van de procedure
zodat de echtgenoten op het
ogenblik van het indienen van het
verzoekschrift tot echtscheiding
niet langer elk minstens 20 jaar oud
moeten zijn en dat het huwelijk 
minstens twee jaar duurde.

De meest humane vorm van echt-
scheiding werd dus nog toeganke-
lijker gemaakt.  De basis van deze
echtscheidingsgrond is nog altijd
het akkoord van partijen over alle
aspecten m.b.t. de goederen, hun
persoon en de kinderen van par-
tijen (voor zover deze niet in strijd
zijn met de openbare orde).  Deze
overeenkomst verbindt partijen in
principe voor altijd.

Uitkering tot levensonderhoud na
echtscheiding voor de behoeftige
echtgenoot
Er is een compleet nieuwe regeling voorzien op het gebied van de uit-
kering na echtscheiding voor de ex-echtgenoot. De oude wetgeving
voorzag dit recht enkel voor de onschuldige ex-echtgenoot en de toe-
gekende onderhoudsbijdrage gold quasi levenslang.  De nieuwe wet is
zeer revolutionair op dit punt en laat toe hierover overeenkomsten te
sluiten, en bij gebreke aan overeenkomst staat het de behoeftige ex-
echtgenoot vrij om een verzoek in te dienen bij de rechtbank die de
echtscheiding uitspreekt. Dit verzoek kan afgewezen worden wanneer
de andere partij bewijst dat de verzoeker een zware fout heeft begaan

die de voortzetting van de samenleving onmogelijk heeft gemaakt.  De
invulling van de notie ‘zware fout’ zal nog heel wat inkt doen vloeien
en de wetgever geeft slechts slechts zekerheid wanneer vb. de andere
partner veroordeeld is wegens verkrachting, opzettelijke slagen en
verwondingen , poging tot vergiftiging.

De Rechtbank legt het bedrag van de onderhoudsuitkering vast die ten
minste de staat van behoeftigheid moet dekken. Deze referentie -
standaard ligt beduidend lager dan ‘oude criterium’ die een ‘gelijkaardige
levensstandaard’ als tijdens het huwelijk beoogde.  De Rechtbank houdt
rekening met de inkomsten en mogelijkheden van de echtgenoten en
met de aanzienlijke terugval van de economische situatie van de
uitkerings gerechtigde.  De onderhoudsuitkering mag nooit hoger liggen
dan 1/3 van het inkomen van de uitkeringsplichtige ex-echtgenoot.  
De voornaamste wijziging ligt in het feit dat de duur van de uitkering
nooit langer mag zijn dan die van het huwelijk. In geval van buitenge-

wone omstandigheden kan de
Rechtbank de termijn verlengen
indien de ex-echtgenoot aan-
toont dat hij na einde termijn
(duur huwelijk) om redenen
buiten  zijn wil nog steeds in een
staat van behoeftigheid verkeert.

Besluit
Deze wet is zeer innoverend en
aangepast aan onze huidige
maatschappelijke ontwikkelingen
waar samenlevingsvormen ‘fluc-
tueren’. Deze wet zal alleszins de
klassieke vechtscheidingen her -
leiden, waar ex-partners om wrok
of uit louter financiële overwe-
gingen jarenlang procedures
voeren  om de andere partner te
kwetsen en/of om de vereffening/
verdeling van hun huwelijksver-
mogensstelsel zo lang mogelijk
uit te stellen en daarbij het
belang van hun kinderen en hen-
zelf compleet uit het oog verloren.
Na zes maanden feitelijke schei-
ding op gezamenlijk verzoek of
minstens na 1 jaar op eenzijdig
verzoek wordt het huwelijk nu
ontbonden, zodat het huwelijks-
vermogensstelsel kan vereffend
en verdeeld worden. 

De louter materiële discussie’s
zijn losgekoppeld van het
onderhoudsvraagstuk tussen ex-
echt genoten, wat een goede
zaak is.  Voor alle duidelijkheid:

de regels m.b.t. de onderhoudsbijdrage voor de gemeenschappelijke
kinderen zijn niet gewijzigd.  Ik kijk alvast vol verwachting uit naar de
eerste toepassingen  van deze wet. 

Mieke Listhaeghe
Advocaat (www.mieke-listhaeghe.be)
Sociaal - Juridische Dienst Gezinsbond Gewest Brugge

Opgelet: Vakantieregeling!  Tijdens de zomervakantie is er enkel een
zitdag op donderdag 23 augustus.

JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL 
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •

De nieuwe echtscheidingswet

SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST
De sociaal-juridische dienst van het gewest Brugge

is gratis voor de leden en wordt verzorgd
door advocaat Mieke Listhaeghe.

Elke 2de en 4de donderdag van 18 u tot 20 u.
in het O.C.M.W.-centrum ‘Van Zuylen’, 

Geralaan te Sint-Kruis.

U kunt er terecht voor richtinggevend advies omtrent 
sociaal-juridische zaken zoals o.a. rechten en plichten
gehuwden, samenwonenden, jongeren, echtscheiding,
consumentenrecht, huurcontract, burenruzie, adoptie,
erfenis maar ook over sociale zekerheid, studiebeurzen,
contracten, enz...

Deze dienstverlening kan enkel op vertoon van uw lidkaart!

Het O.C.M.W.-centrum is te bereiken via de Damse
Vaart (kant St.-Kruis), 2de straat rechts, daarna eerste
straat links.  Het O.C.M.W.-gebouw ligt aan de linkerkant
van de straat nabij het voetbalterrein op het einde.  Opgelet:
Wegens verbouwingswerken aan het rusthuis bevindt de
nieuwe hoofdingang zich op het einde van de eerste zij straat
vlak voor het gebouw. Dit is nabij de grote vergaderzaal,
waar de dienstverlening plaatsvindt. U kunt uw voertuig in
de Geralaan parkeren of op de parking van het voetbalterrein,
voor uw fiets is er parking voorzien in de zijstraat vlak voor
het gebouw.

De sociaal-juridische dienst Brussel 
is te bereiken op 02 507 88 66



VOMAC
UW TRENDY KLEDINGZAAK VOOR f EN m

MERKENf Stills - Chine - One Step Nougat - La Fée Maraboutée - Save the Queen - No Man’s Land - Claudia Sträter - Caroline Biss - Just Cavalli - Boss Women - Rosie’s - Atmos
Mayerline - Olsen - Puppick - Damo - Cuirco - Oakwood - Rabe - Basler - Gerry Weber - Frankenwälder - Delmoo - Goldix - Samoon - Seven Jeans - Kommatto

m G-star - We are replay - River Woods - Armani Jeans - Hugo Boss - Boss Orange Label - N. Van Kets - Caramelo - Arrow - Milestone  - Scapa Sports
State of Art Van Gils - Ledub - Damiens - Pierre Cardin - Scabal - Sabato Russo - Essentiel - Stat of Art - Van Gils

OOK SPECIAALZAAK VOOR BRUIDS- EN GELEGENHEIDSKLEDIJ

GEMEENTEPLEIN 2 • MAJ. WOODSTRAAT 4-6-8 • OOSTKAMP • TEL. 050/82 23 17
Open ma.-vr. 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 18.00 uur en zaterdag 10.00 - 18.00 uur • info@vomac.be • www.vomac.be



optiek

dejonghe
Noordzandstraat 38
BRUGGE
tel. 050-33 50 44

Het oog
Lieven deweerdt
Kortrijksestraat 30
OOSTKAMP
tel. 050-82 62 82

ook op titanium kinderbrillen
10% korting!

OP UW GEZINSSPAARKAART de
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um
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ia
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te

n

Mijn Lindberg-bril
is onverwoestbaar,
titanium-sterk!

Groots in merkenkeuze en advies

POM D’API • PRADA • 1950
GEOX • E. MONTELPARE
BIRKENSTOCK • ARMANI

NATURINO • RONDINELLA
PANTOFOLA D’ORO

SCAPA • BUMPER • IL GUFFI
BRAQUEEZ • AIGLE

RITA • I PINCO PALLINO
TIA TIA • GIESSWEIN • ELI

MAAT 16 TOT 41
Iedere feestvierder 

wordt extra verwend!  
Klantenkaart of 

gezinsbond (zie bonnenboek)

Parking voor de deur

DORPSSTRAAT 80
8340 DAMME-SIJSELE

TEL. EN FAX 050/37 59 35
Open: 10.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 uur

Gesloten: Zondag / Maandag tot 16.00 uur

Machteld women’s wear
Vlotte en stijlvolle damesmode

Persoonlijk advies
Merken

• Essentiel • Wom(n) • Just in case
• Gold Hawk • Nougat • Hale bob
• Filippa K • Replay • System
• Pauline B • Morrison • For all mankind
• Paige jeans • IKKS • Hampton bays
• Mer du Nord • Day birger et Mikkelsen

• Patrizia PEPE

Snellegemsestraat 14-16 • 8210  Zedelgem
Tel. 050 82 01 85

Vakantie
vlinders

Lidkaart-meer-waard-activiteiten
in de zomervakantie!

Kijk vlug op pagina 22!


