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SOLSTIES
dieet- & natuurvoeding

bloesemremedies & boomoliën
voedingssupplementen

voordrachten & cursussen

Ezelstraat 39, 8000 BRUGGE

Tel & fax: 050/33 87 54

www.bloesemremedies.be - solsties@skynet.be
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Torhoutsesteenweg 48 | Loppem | 050 82 01 85 | www.machteld.be
OPENINGSUREN  ma 14-18 u · di tot za 10-18 u · gesloten op zondag

NIEUWE LOCATIE · OPENING OP 8 FEBRUARI 2008 

BY MALENE BIRGER | DESIGNERS REMIX  | FILIPPA K | SEE BY CHLOE | JUST  IN CASE | PAUL&JOE  
SISTER | COAST WEBER & AHAUS | VANDENVOS | PATRIZIA PEPE  | ATOS LOMBARDINI | PINKO | 
ANNA RITA  N | FLAVIO CASTELLANI | CHRISTINNA  EFFE | STILLS | HUGO BOSS BLACK WOMEN | 
NOUGAT | MORRISON | SYSTEM | ENES | BOSS ORANGE WOMEN | ESSENTIEL | I.K.K.S. | HAMPTON 
BAYS | MER DU NORD | PAULINE B. | TWINSET | HOSS | FOR ALL MANKIND | 1921 JEANS | PAIGE  
JEANS HALE’ BOB | … SHOES:  FRIDA | FRED DE LA BRETONNIERE | ESSENTIEL | …  ACCESSORIES: 
DIANE VON FURSTENBERG | SETE DI JAIPUR | INTERNO BORSA ...

Instituut Mariawende-
Blydhove

www.imb-brugge.be

19 april van 10 tot 17 uur
1 juli van 18 tot 20 uur
telkens op beide 
vestigingsplaatsen

Secundair:
TSO/BSO

050 35 11 69
050 36 77 70

Boogschutterslaan 25 Sint-Kruis 
Generaal Lemanlaan 145 Assebroek 

Onze-Lieve-Vrouwecollege
www.olva.be

12 april van 14 tot 18 uur

Lager
Kleuter 
Kleuter en lager
Kleuter en lager
Kleuter en lager
Kleuter
Lager
Kleuter en lager
Secundair: ASO

050 37 34 78
050 37 35 85 
050 35 55 98
050 35 15 97
050 35 81 18
050 37 53 85
050 35 14 25
050 35 47 87
050 35 26 10

Collegestraat 24bis  Assebroek 
Schoolstraat 3  Assebroek
Sint-Katarinastraat 132  Assebroek
Astridlaan 400  Assebroek 
Baron Ruzettelaan 439  Assebroek
Dries 4  Assebroek 
De Linde 94  Sint-Kruis
Bradericplein 16  Damme 
Collegestraat 24  Assebroek 

Sint-Lutgartinstituut
www.middenschoolbeernem.be

12 april vanaf 13 uur

13 april vanaf 10 uur

Secundair:

middenschool
050 78 11 70Rollebaanstraat 10  Beernem

Sint-Andreaslyceum
www.sask.be

12 april 

van 14 tot 18uur

Kleuter en lager

Secundair: ASO
050 28 85 10Fortuinstraat 29  Sint-Kruis 

Sint-Andreasinstituut
www.sint-andreas-brugge.be

en www.sabraso.be

19 april
van 14 tot 18 uur

22 juni van 14 tot 18 uur

Kleuter en lager
Secundair: ASO

Kleuter

050 47 09 47

050 34 24 35

Garenmarkt 8  Brugge

Gentpoortstraat 1  Brugge 

Kleuter, lager en secundair onderwijs 
in Brugge, Sint-Kruis, Assebroek, Damme en Beernem

INFODAGEN
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Driemaandelijks informatieblad 

van de Gezinsbond gewest Brugge

Een nieuw jaar is begonnen, een nieuwe episode binnen de Gezinsbond
in onze regio wordt aangesneden. 

Onze voorzitter, Arnold, hield eraan na een 30-jarige loopbaan binnen
alle mogelijke bestuursfuncties binnen onze vereniging, zich te concen-
treren op andere uitdagingen. 
Namens alle bestuursleden die zich binnen onze regio inzetten voor
onze vereniging wens ik Arnold, samen met zijn echtgenote, te bedanken
voor zijn jarenlange inzet en toewijding aan onze vereniging. 

Wij zullen er als bestuur alles aan doen om de idealen en de visie die
Arnold zich steeds heeft aangemeten te blijven nastreven.  Zo stellen we
u in deze bondsklapper een uitgebreide waaier aan activiteiten voor.
Een aanbod voor jong en oud, voor groot en klein en met aandacht
voor sport, spel en vorming. 

Ook op het vlak van dienstverlening aan onze leden hebben we niet stil
gezeten. Jullie konden reeds kennis maken met de nieuwe bonnenboek.
Deze maakt het mogelijk om ook in 2008 volop van de vele voordelen
van uw Gezinsspaarkaart te genieten. 

Naast het organiseren van activiteiten en aanbieden van voordelen aan
onze leden, blijven we ook de evolutie binnen de politiek op de voet
volgen.  Ook binnen de communautaire discussies zijn er belangrijke
items voor de gezinnen aanwezig.  Denk maar aan het dossier van de
Kinderbijslag. 

Over dit alles willen we jullie blijven informeren en dit door gebruik te
maken van alle mogelijke communicatiemiddelen.  Vrij recent hebben we
onze nieuwe website voor onze regio gelanceerd.  Jullie kunnen ons
terugvinden op www.gezinsbondgewestbrugge.be.

Ook zij die op zoek zijn naar de vele voordelen verbonden aan onze
gezinsspaarkaart kunnen eveneens  terecht op deze totaal vernieuwde
webstek waarbij er bijkomend aandacht werd gegeven aan het zoeken
naar deelnemende handelaars.  Dit alles toont aan dat we ook dit jaar
niet bij de pakken zullen blijven zitten.  We hopen jullie dan ook te
mogen ontmoeten op een van onze talrijke initiatieven die hierna
uitvoerig aan bod zullen komen. 

Weet dat er een enthousiast team paraat staat om de Gezinsbond in
deze regio een extra stimulans te geven!

Leve de Bond.

Ronny Meulemeester
Gewestvoorzitter 



WIE IS WIE BINNEN MIJN LOKALE AFDELING
VAN DE GEZINSBOND ?

Hier vermelden  wij 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. 
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AFDELING VOORZITTER LEDENDIENST SECRETARIS KINDEROPPAS GSM/NMBS-PASSEN KORTINGSKAART 
(ADMINISTRATIE) GROOT GEZIN

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 23 45 56
beernem@gezinsbondgewestbrugge.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 Vandenbroecke Maria
8000 Brugsesteenweg 132 Scheurestraat 3 Scheurestraat 3 Leopold I-laan 115 Brugsesteenweg 132

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

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 4 Beekstraat 45 Beekstraat 45 Kan. Davidstraat 1 (Oostkamp) Zuidstraat Zuidstraat 4

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

Zedelgem Meulemeester Ronny Desloovere Karien Declerck Hilde Couwelier-Dupont Amelynck Hilde Declerck Hilde
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 24 03 97

Ouderengezelschapsdienst (Brugge & randgemeenten, Oostkamp, Loppem): De Soete Rose Mie, Veeweide 35, 8200 Sint-Michiels, 050 67 09 06, 0498 62 79 14
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Ook voor de Paashaas is 2008 een bijzonder jaar.  Voor de
20ste keer zal hij groot en klein verwennen met een
zoektocht naar lekkers.  De allerkleinsten (jonger
dan 6 jaar) zoeken paaseieren in de weide
en vullen hun mandje.  Ze krijgen dan een
leuke verrassing van de paashaas.

Kinderen van 6 jaar t.e.m. 12 jaar spelen
eerst een leuk woordspel en rapen dan
naar hartenlust.  Gezien dit alles door-
gaat in het prachtige groen van het
Bulskampveld is het ten sterkte aange-
raden dat iedereen laarsjes of aangepast
schoeisel draagt! Voor de kleintjes is een
mandje of leuk tasje een aanrader. De prijs
bedraagt € 2,50 per kind met maximum € 5,00
per gezin (kinderen op hetzelfde adres). Inschrijven
kan tot 15 maart 2008. Deze activiteit is voorbehouden
aan gezinnen die lid zijn van de Gezinsbond!

Inschrijven kan door (de 2 eerste opties zijn te verkiezen):
• Te surfen naar www.gezinsbondgewestbrugge.be/pasen

en het online inschrijvingsformulier in te vullen
• Te mailen naar pasen@gezinsbondgewestbrugge.be

en in de mail te vermelden: naam van het gezin,
adres, lidnummer, naam en voornaam van de kinderen
en hun geboortedatum

• Door naaststaande inschrijvingsstrook te bezorgen bij
de secretaris in uw afdeling, of deze telefonisch te
contacteren (gegevens zijn te vinden op
www.gezinsbondgewestbrugge.be)

• Door naaststaande inschrijvingsstrook op te sturen
naar Brugsestraat 178, 8210 Zedelgem

• Door te telefoneren naar Ronny Meulemeester 050 20
87 77 (na 18.00 uur)

DROOM JIJ SOMS OOK ... 
om een echte ridder of jonkvrouw te zijn? 

Dromen worden werkelijkheid op zondag 1 juni 2008! 
De JGA gewest Brugge nodigt alle jongens en meisjes
tot en met 12 jaar uit voor een onvergetelijke namiddag
vol spel, spanning en romantiek in het Tillegembos te
Sint-Michiels.  Hou 1 juni alvast vrij, meer info volgt in de
volgende Bondsklapper en op de website van het gewest!

PAASEIERENRAAP 2008
Zaterdag 22 maart 2008 van 10.00 tot 11.00 uur

Provinciaal Domein Bulskampveld te Beernem

Op welke manier je ook kiest in te schrijven, het moet
steeds gevolgd worden door een storting op 001-

5017018-60 van JGA Gewest Brugge met ver-
melding van Pasen / lidnummer / naam /

aantal kinderen.  Enkel storten zonder in
te schrijven kan niet!

Wie weet wat heeft de paashaas nog in
petto, want deze 20ste editie zal hij
zeker niet onopgemerkt voorbij laten
gaan.

INSCHRIJV INGSSTROOK
PA A S E I E R E N R A A P  2 0 0 8

Naam van het gezin ...........................................................

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

Afdeling ...................................................................................

Aantal kinderen ...................................................................

Te betalen: € 2,50 / € 5,00

Naam & voornaam geboortedatum

........................................................................ ..........................

........................................................................ ..........................

........................................................................ ..........................

........................................................................ ..........................

✁

NIEUWE TARIEVEN NMBS-PASSEN
VANAF 1 FEBRUARI

6% korting op uw gezinsspaarkaart!

• Go-pass: € 46,00 
• Railpass eerste klas: € 109,00
• Railpass tweedeklas: € 71,00
• Key Card: € 16,00
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ACTIVITEITEN
I.S.M. DE GEZINSBOND

IEDEREEN GEZOND, NATUURLIJK!

Voordracht door Tine Devliegher
Donderdag 17 april 2007 om 20 uur

Casino van Blankenberge 

Baby’s en jonge kinderen zijn vatbaar voor allerlei
kwaaltjes.  Heel wat jonge ouders zien de kostbare eerste
maanden en jaren van hun spruit hevig verstoord worden
door een bijna eindeloze reeks van kleine gezondheids-
probleempjes.  Zelfs de meest blije en zorgeloze kinderen
zijn vaak lastig, aanhalig en zielig als ze zich niet lekker
voelen.  Instinctief zoeken de ouders de snelste en effi-
ciëntste geneeswijze, maar ze willen er wel zeker van
zijn dat de behandeling ook veilig is.  Hier komen
natuurlijke geneeswijzen te hulp.  Deze zijn bijzonder
goed geschikt voor zieke kinderen: niet alleen omdat hun
lichaam zo gunstig reageert op de natuurlijke stoffen,
maar ook en vooral omdat de behandeling geen schade
veroorzaakt.  Deze stoffen zijn veilig, mild en betrouw-
baar, en ze bevorderen een spoedig herstel.  Ze verlichten
de symptomen en stimuleren de eigen geneeskracht van
het lichaam; ze versterken de vitaliteit en vergroten de
algemene weerstand.

Het gebruik van planten en kruiden om verzwakte
lichaamssystemen te versterken, symptomen te behan-
delen en het zelfhelend vermogen te stimuleren, is wel-
licht de oudste vorm van geneeskunde.  Vroeger vonden
mensen het heel gewoon om natuurlijke geneeskrachtige
middelen te bereiden.  In de moderne westerse wereld
zijn veel van deze vaardigheden verloren gegaan. Toch
is het helemaal niet moeilijk om zelf kruiden te kweken
en daarmee volkomen natuurlijke geneeswijzen toe te
passen.  Kindje gezond bevat een honderdtal recepten
die men gemakkelijk zelf kan bereiden of kant-en-klaar
kopen in de apotheek of de natuurvoedingswinkel.

Tine Devliegher (Varsenare, 1963) volgde een opleiding
tot herborist en koos voor haar eindwerk het onderwerp
‘Natuurlijke geneeswijzen voor kinderen van 0 tot 6 jaar’.
Na grondig herwerken, aanvullen en herschrijven in een
voor iedereen toegankelijke taal, groeide uit deze
wetenschappelijke studie het boek “Kindje gezond”.

In dit boek worden 23 vaak voorkomende kinderkwalen
behandeld.  Ook de eerste hulp bij schaaf- en snijwonden,
brandwonden, kneuzingen, verstuikingen, verrekkingen
en bloeduitstortingen komt aan bod.  Een apart hoofd-
stuk gaat over kinderziekten zoals bof, kinkhoest,
mazelen, rodehond, roodvonk en wind- of waterpokken.

De voorgestelde remedies komen uit vier natuurlijke
geneeswijzen die het makkelijkst toepasbaar zijn: de
kruidengeneeskunde, de aromatherapie, de bloesem-
therapie van dr. Bach en grootmoeders volkse kruiden-
wijsheid.

VAKANTIEBEURS 2008
16 februari 2008 • 14 tot 17 uur
Gezinscentrum, Iepersestraat 70

8800 Roeselare 

De voorzitter en de leden van de provinciale werkgroep
nodigen u uit.  Vanaf 14 uur bieden wij een drankje aan.
• Programma 2008: reisleiders stellen de groepsreizen

voor, week- en fietsvakanties GOSA
• Gratis documentatie Gezinsvakantie - Familiatours,

vakantiewoningen in binnen- en buitenland
• Diavoorstellingen
Wie op de vakantiebeurs boekt voor een groepsreis en
ter plaatse zijn voorschot betaalt, krijgt een EXTRA
KORTING van € 7,50 op de spaarkaart bovenop de normale
korting voor vroegboeking !!!  Breng dus uw gezins-
spaarkaart mee !!!!

GEZINSWEEKEND WEST-VLAANDEREN
25 - 26 - 27 april 2008
Reigersnest te Koksijde

Info: Frans Merveillie, Saazlaan 31, 8970 Poperinge.
Tel. 057/33 45 38 of frans.merveillie@skynet.be.
Info over reisbestemmingen op www.gezinsvakantie.be.

PANNELGESPREK
Wat kunnen ouders verwachten

van het lager onderwijs…
Dinsdag 22 april 2008 om 20.00 uur

De Spycker, Polderstraat 78, 8310 St.-Kruis

Je voelt het, je merkt het, het gaat minder goed met je
dochter/zoon. Je vermoedt een leerprobleem.  Wie kan
nu concreet vaststellen of het nu gewoon onrijpheid is
(zoals zo vaak beweerd wordt), leerachterstand, dys-
lexie, dyscalculie, ADHD, NLD, ….  Waar kan je terecht
voor een juist diagnose? En wat daarna?  Wat mag je
verwachten van de zorgcoördinator, het CLB, een
logopedist/revalidatiecentrum of moet het bijzonder
onderwijs worden?  Op al deze vragen en nog veel
meer proberen de panelleden een antwoord te geven.
Coördinatie: Greet Caris: Licentiate Wetenschappen en
bestuurslid Sprankel West-Vlaanderen
Pannelleden: Dhr. Fernand Calleeuw, directeur type 8
onderwijs - Mevr Greet Decoutere, revalidatiecentrum -
Mevr. Leen Walschap, zorgcoördinator - Mevr. Gerd
Vanspringel, logopediste
Info: www.sprankel.be of west-vlaanderen@sprankel.be
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 in samenwerking
met de Gezinsbond (Sprankel vzw.: Vereniging van ouders
van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen).
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G.O.S.A.
GEWEST BRUGGE

Geleid bezoek aan de St.-Trudo Abdij

Pelderijstraat 148, St.-Kruis Brugge.  Op dinsdag 4 maart
om 14.30u.  Thema “de geschiedenis van de abdij en de
kapel”.  Inschrijven is noodzakelijk bij Mevr Barbez
Malfroot, 050 35 49 14.

Geleid bezoek aan Kortrijk (met trein of auto)

Op dinsdag 15 april.  Verzamelen in de lokettenzaal van
het station om 9.15u.  We nemen de trein om 9.34u.
We verzamelen om 10.45u voor het Belfort te Kortrijk
waar een gids ons opwacht voor een geleide wandeling.
Middagmaal, voorgerecht, hoofdschotel, koffie.  In de
namiddag nemen we de bus 13 naar het vlas-, kant- en
linnenmuseum waar een gids ons zal begeleiden.  Einde
omtrent 17.30u.  Deelname in de onkosten € 24,00
middag maal, toegang tot de musea en gids.  Inschrijven
bij de Heer  Andreas Vercruysse,  050 35 36 54, via 001-
5142717-47, GOSA gewest Brugge.

Midweek-vakantie

Van maandag 12 mei tot en met vrijdag 16 mei 2008
gaan de grootouders naar de Bosberg in Houthalen,
een prachtig gelegen vakantiehuis van de Gezinsbond.
We plannen een geleid bezoek aan een bezienswaardig-
heid  van de streek.  Men kan er fietsen huren.  Alle
kamers zijn voorzien van douche en wc, handdoeken en
toiletgerief brengt u zelf mee.  Prijs in volpension van
maandag in de namiddag  t.e.m. vrijdag na het middag-
maal € 187,00.  Toeslag voor een eenpersoonskamer 
€ 40,00.  Inschrijven en Info bij Andreas Vercruysse, 
050 35 36 54.  Uw deelname is pas zeker na betaling
van een voorschot van € 50,00 per deelnemer voor 10
april via via 001-5142717-47, GOSA gewest Brugge.
Leden van de Gezinsbond krijgen via hun Gezins spaar -
kaart een extra korting van 3 %.

Daguitstap “ een rondje Zeeland”

Op zaterdag 21 juni te 7 uur verzamelen we aan de
parking van Steenbrugge Baron Ruzettelaan.  Wandeling
door Zierikzee, bezoek aan het Gravensteen, de oude
gevangenis nu maritiem museum en dit met gids.  Het
middagmaal nemen we in de Schephoek aan de rand van
één der grootste dijkbreuken van 1953.  Het gat in de
dijk is nu nog te zien.  Na de middag rijden naar
Dreischor voor een wandeling door het dorp.  De keer-
kring met de kleine huisjes is de best bewaarde van
Nederland.  Via de Zeelandbrug rijden we naar Nieuwdorp
voor een bezoek aan Boonman’s Wijnmakerij.  We maken
kennis met het kweken en verwerken van zwarte bessen,
één van Zeelands’ delicatessen.  Deelname in de kosten
€ 49,00.  begrepen: bus, vergoeding chauffeur, gids toe-
gang maritiem museum met gids, verrassing Nederlands
middagmaal, toegang Boonman’s wijnmakerij en een
warm avondmaal te Beernem.  Terug omstreeks 20u.
Inschrijven bij Andreas Vercruysse, 050 35 36 54 en betalen
van € 49,00 via 001-5142717-47, GOSA gewest Brugge.

Houden van ..

Zie Lidkaart-Meer-Waard op pagina 18.  Kaarten te
bestellen via Brussel, Gosa-nationaal.

JEUGDBOEKENFEEST
2008: MOOI!

Zondag 9 maart van 11.00 tot 17.00 uur
Voor kinderen vanaf 4 jaar en hun familie

Maart is kinderboekenmaand!  In 2008 staat de
Jeugdboekenweek in het teken van het thema MOOI!
Mooie boeken, mooie verhalen en mooie mensen, om
ter mooist en mooi anders … De allermooiste dag in
maart wordt alvast zondag 9 maart. Noteer hem knal-
rood op je kalender want dan viert de Brugse biblio-
theek haar jaarlijkse Jeugdboekenfeest met honderden
kinderen en hun famiies. 

Waar mag je je aan verwachten?
• Voorleessessies door auteurs (met Stijn Moekaars,

Miriam Borgermans, Bibi Dumon Tak (NL), Lydia Rood
(NL), Aline Sax, Karla Stoefs, Peter Slabbynck …)

• Creatieve workshops met illustratoren (Frow Steeman,
Greet Bosschaert, Kristien Dieltiens)

• Wim en Wil: een filosofische workshop van vzw De
Dagen over “mooi”

• Hoe woorden met je spelen: een poëzieworkshop met
Daniël Billiet

• (Muzikale) theatervoorstellingen: Stabada (Van de muis
die geen muis was), Lieselot Boone (De dag van Marie),
Do van Ranst met orkest, Wouter Kersbergen …

• En natuurlijk heel wat randanimatie, waaronder de
schminkstand van de gezinsbond!

Het Jeugdboekenfeest is gratis voor het hele gezin maar
vooraf inschrijven is verplicht.  Doe dit tijdig want vol is
vol!  De programmafolder is vanaf februari te verkrijgen
in de Brugse bibliotheken en boekhandels.

VOORDRACHT:
BOEKBABY’S

Hoofdbibliotheek Biekorf
Maandag 25 februari 2008 • 20u tot 22u

Waarom boeken voor baby’s?  Op dit onderwerp gaan
Tania Van Acker en Sarah Van Tilburg van ‘Stichting
Lezen’ dieper in tijdens een informatieve voordracht in
de Brugse bib.  Ze leggen uit waarom boeken al voor de
allerkleinsten van belang zijn, hoe je er concreet mee
aan de slag kunt, welk soort boeken echte aanraders
zijn …  De voordracht wordt gevolgd door een korte
rondleiding doorheen de Jeugdbib (vrijblijvend) en een
drankje.  Deze avond is een organisatie van het Lokaal
Overleg Kinderopvang en de Openbare Bibliotheek
Brugge en bedoeld voor ouders en professionelen / stu-
denten in de Kinderopvang.  Toegang gratis.
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KALENDER
DATUM ACTIVITEIT AFDELING

11/03/2008 -
27/05/2008

Frans voor kleuters - reeks maart 
tem mei Sint-Kruis

15/03/2008 Babyzwemmen Brugge

15/03/2008 Kleuterzwemmen Brugge

16/03/2008 Grote Lente-Tweedehandsbeurs - 
afdeling Brugge Brugge

18/03/2008 Een leerrijke wandeling omkaderd 
met gezondheidstips Sint-Andries

19/03/2008 Bloemschikken voor kinderen Brugge

22/03/2008 Uitgebreid paasontbijt met 
paaseierenraap Varsenare

22/03/2008 Paaseierenraap in het Bulskampveld -
JGA Gewest Brugge Gewest

22/03/2008 Paaseierenraap - afdeling Hertsberge Hertsberge

22/03/2008 Paaseierenraap Beernem

23/03/2008 Paaseierenzoektocht Loppem

30/03/2008 Tweedehandsbeurs - afdeling Sijsele Sijsele

02/04/2008 Koken met kinderen Sint-Kruis

02/04/2008 Knutselen voor de kinderen Sint-Michiels

05/04/2008 -
19/04/2008 Skiken! Sint-Kruis

07/04/2008 Proefles Nordic Walking - 
afdeling Assebroek Assebroek

11/04/2008 -
23/05/2008 Nordic Walking Sint-Kruis

11/04/2008 Literair tafelen “Chocolat Pur” Varsenare

13/04/2008 -
25/05/2008 Nordic Walking - afdeling Varsenare Varsenare

13/04/2008 Lente tweedehandsbeurs - 
afdeling Beernem Beernem

15/04/2008 -
17/06/2008 Loop-je-fit voor mannen Varsenare

19/04/2008 Bloemschikken - lenteschikking Sint-Kruis

23/04/2008 Dia avond over de Brugse reitjes en
Godshuizen door Dhr. Formesyn Sint-Michiels

27/04/2008 Dauwtrip met aansluitend ontbijt Assebroek

01/05/2008 Vroeg uit de veren Hertsberge

02/05/2008 Fietstocht Snellegem

08/05/2008 Bakken met Peter Balcaen Snellegem

10/05/2008 -
12/05/2008 Driedaagse reis naar HochSauerland Varsenare

11/05/2008 Moederdagontbijt Oedelem

DATUM ACTIVITEIT AFDELING

04/09/2007 -
04/09/2008 Badminton Loppem Loppem

04/09/2007 -
24/06/2008

Badminton - 
afdeling Moerkerke - Damme

Moerkerke -
Damme

04/09/2007 -
24/06/2008

Omnisport - 
afdeling Moerkerke - Damme

Moerkerke -
Damme

12/01/2008 -
26/04/2008 Bewegen met kleuters Sint-Kruis

01/02/2008 -
01/05/2008 Yoga - afdeling Assebroek Assebroek

03/02/2008 Tweedehandsbeurs - 
afdeling Sint-Michiels Sint-Michiels

05/02/2008 Vormingsavond: Kinderen in een 
verwenmaatschappij Snellegem

08/02/2008 CREFI film - Happy feat Brugge

10/02/2008 Valentijnswandeling in samenwerking
met KWB-Oostkamp Oostkamp

12/02/2008 Voordracht: (Wettelijk) Samenwonen
of Huwen ? Brugge

13/02/2008 -
19/03/2008 6x creatief ! Sint-Kruis

13/02/2008 Gezond ontbijt in de kleuterklas Varsenare

16/02/2008 Folk- en Dansavond met Swindlers
and Gentry Beernem

17/02/2008 Familievoorstelling: Bed, bed, 
beddebeddebed Varsenare

17/02/2008 Start to Run Sint-Andries

19/02/2008 Voordracht: voetreflexologie Oedelem

20/02/2008 Knutselnamiddag Zedelgem

23/02/2008 Vernieuwen Kortingskaart 
Groot Gezin - afdeling Brugge Brugge

25/02/2008 Voordracht: Ben je dan zo kwaad? Varsenare

25/02/2008 Voordracht: Boekbaby’s Brugge

28/02/2008 Voordracht: osteoporose Assebroek

02/03/2008 Proefles Nordic Walking - 
afdeling Varsenare Varsenare

05/03/2008 Voordracht: Stress bij kinderen Assebroek

06/03/2008 -
08/05/2008 Start to run - loop je fit Sint-Michiels

07/03/2008 Jaarlijkse kaartavond Varsenare

08/03/2008 Tweedehandsbeurs - 
afdeling Sint-Andries Sint-Andries

08/03/2008 11de tweedehandsmarkt - 
afdeling Loppem Loppem

09/03/2008 Jeugdboekenfeest 2008: MOOI! Brugge

09/03/2008 Tweedehandsbeurs - 
afdeling Oostkamp Oostkamp
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YOGA
01/02/2008 tot 01/05/2008

Elke donderdag is er ontspannings -
yoga voor beginners om 18.30 uur
tot 19.45 uur.  Voor de gevorderden
start een nieuwe reeks om 20.00 uur
tot 21.15 uur.  Beide reeksen gaan
door in het parochiaal centrum
Sparrenhof (zij-ingang), Dries te
Asse broek.  Iedereen welkom. 
Inlichtingen en inschrijvingen bij mevr.
De Clerck-Vantorre, 050 36 23 46

VOORDRACHT: 
OSTEOPOROSE

28/02/2008 • 20.00 uur
Op donderdag 28 februari 2008 om
20.00 uur in het P.C. Sparrenhof
(zij-ingang), Dries te Assebroek
komt Dr. Eric Dhondt, reumatoloog
AZ St. Jan, een voordracht geven
over de gevaren van osteoporose. 
Osteoporose, soms ook botontkalking
genoemd, is een chronische aan-
doening van het skelet waarbij de
botten steeds brozer worden.
Osteoporose begint als een stille
sluimerende ziekte die zich onge-
merkt voortzet tot het bot zo fragiel
is geworden dat het gemakkelijk
kan breken. De meest voorkomende
fracturen ten gevolge van osteopo-
rose zijn pols-, wervel- en heupfrac-
turen.  De botmassa kan maar op één
manier worden bepaald en dit door
middel van een botdensitometrie.

Iedereen welkom voor deze interes-
sante uiteenzetting. Gratis toegang.
Inlichtingen bij Georges Verlinde,
050 35 75 75 of georges.verlinde@
versatel.be

PETANQUE
Elke woensdagnamiddag, het ganse
jaar door, weer of geen weer.
Telkens vanaf 14.00 uur petanque
op de sportvelden in de Opkens -
straat 10 te Assebroek.  Er zijn
zowel openlucht als overdekte
speelvelden. 
Info bij Yola Barbez-Malfroot. 
Tel. 050 35 49 14

VOORDRACHT: 
STRESS BIJ KINDEREN

05/03/2008 • 20.00 uur
Net als volwassenen kunnen kinde-
ren gespannen zijn en uit hun even-
wicht raken.  Daar kunnen diverse
oorzaken voor zijn, zoals problemen
op school, niet goed in een groep
passen, moeilijk kunnen omgaan
met andere kinderen, spanningen
thuis.  Soms krijgen kinderen ook
stressklachten als er te veel van hen
wordt verwacht en als ze het idee
hebben niet aan die verwachtingen
te kunnen voldoen.  Ze komen dan
onder grote druk te staan. 

Op woensdag 5 maart om 20.00 uur
komt psychologe Lut Vergote een
voordracht geven over stress bij
kinderen, dit in samenwerking met
het oudercomité OLVA De Meersen.
Deze voordracht gaat door in OLVA
De Meersen, Astridlaan 400, 8310
Brugge.  De toegang is gratis. 

ATTENTIE TER GELEGENHEID
VAN GEBOORTE

Ter gelegenheid van een geboorte
kunnen jonge ouders, reeds lid van
de Gezinsbond, een attentie ophalen
bij de verantwoordelijke ledenadmi -
nistratie, Gentil Desmet, Jagers pad
13 te Assebroek. Tel. 050 35 92 69. 
Zij ontvangen ook “Brieven aan
jonge ouders” door zich te wenden
naar Mevr. Hedwige Bossuyt, Prins
Alexanderstraat 13 te Assebroek.
Tel. 050 35 36 15 of hedwige.bossuyt
@telenet.be 

PROEFLES NORDIC WALKING
07/04/2008 • 19.30 - 21.00 uur

Nordic Walking is een nieuw bewe-
gingsconcept in de outdoor-fitness
wereld, de ideale trainingsvorm voor
iedereen die op een natuurlijke
wijze fit wenst te worden.  Een
doeltreffende beweging waardoor
jouw conditie en houding verbeteren,
je meer spieren traint en gewrichten
minder belast door het gebruik van
de stokken.  Nordic Walking wordt
aan iedereen aanbevolen.  Het is
eenvoudig te leren en kan overal en
in elk seizoen uitgevoerd worden. 

Wij organiseren een proefles in het
Daverloopark te Assebroek op
maandag 7 april van 19.30 uur tot
21.00 uur.  Vooraf inschrijven nood-
zakelijk.  Geïnteresseerden kunnen
zich na de proefles ter plaatse
inschrijven voor een 5-lessenreeks
die doorgaat op maandagen 23, 30
april en 7, 14, 21 mei van 19.30 uur
tot 21.00 uur. 
Prijs: proefles (90 min): € 12,00 incl.
verzekering en huur stokken.
Cursus (5 x 90 min): € 45,00 incl.
verzekering, huur stokken.
Niet leden: € 55,00 

Info en inschrijven voor 9 april bij
Georges Verlinde 050 35 75 75 of
georges.verlinde@versatel.be

DAUWTRIP 
MET AANSLUITEND ONTBIJT

27/04/2008 • 6.00 uur
Op zondag 27 april om 6.00 uur
wandelen we het Rykeveldepad af,
tussen Brugge en Sijsele in en om
het domein Ryckevelde.  Het is een
130 ha groot gebied met afwisselend
schrale zandgronden, bossen en
heiderelicten.  Hier vind je een over-
vloed aan landelijke wegen, pitto-
reske hoeven en een variatie van
open velden en besloten bospercelen. 
De gidsbeurt duurt ongeveer 2 uur
en we wandelen circa 6 km.  Na
vochtig weer zijn laarzen of dege-
lijk schoeisel aanbevolen. 

Achteraf is een ontbijt voorzien in
’t Leenhof, Kerklaan te Assebroek.
Leden van de Gezinsbond betalen
€ 6,00 voor volwassenen en € 4,00
voor kinderen tot 12 jaar (gids en
ontbijt inbegrepen).  Bijdrage te
storten op rekening nummer 738-
0060762-62 van Gezinsbond
Assebroek met vermelding dauwtrip
en aantal volwassenen en kinderen. 

We verzamelen om 6.00 uur aan de
parking in de Lorreinendreef aan het
bord Domein Ryckevelde, ong. 150
m voorbij huisnr. 71.  Inlichtingen
en inschrijvingen voor 20 april bij
Georges Verlinde 050 35 75 75 of
georges.verlinde@versatel.be.
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FOLK- EN DANSAVOND MET
SWINDLERS AND GENTRY

16/02/2008 • 20.00 uur
Volksdansen is hier weer helemaal
in.  Een verdienste van de
Boomballers.  Maar wat "Boombal"
hier heeft teweeggebracht, is in
Engeland eigenlijk nooit weg
geweest.  Swindlers & Gentry is een
energieke Britse folk rock dance
band.  Adrian Turnham, Anna Ardley,
Byran Causton, Dan Leighton,
Guido M Rincon, Kevin Neaves en
Andy Thompson maken gebruik
van zowel traditionele als heden-
daagse instrumenten.  Swindlers &
Gentry waren 2 jaar geleden reeds
te gast op het "Deerlycke Festival".
Een aantal groepsleden maken
eveneens deel uit van "the Albion
Morris Men" die op minstens 20
edities van het folkfestival van
Dranouter op de affiche stonden.

Onder de deskundige leiding van
"the caller" (Adrian Turnham), wor-
den jullie in geen tijd volleerde
volksdansers...  Swindlers & Gently
staat borg voor meer dan 100 jaar
folkervaring en serveren ons Folkrock
van de bovenste plank met een
Engels accentje.  Zelfs al heb je nog
nooit gedanst, de danskriebels heb-
ben je meteen te pakken.

OC De Keine Beer,
Marichalstraat 5 te
Beernem.  Iedereen
vanaf 10 jaar welkom!
Inkom is € 6,00 voor
volwassenen  en € 4,00
voor kinderen, studen-
ten en 55+ (ADD + € 1,00).  Op ver-
toon van uw Gezinsbond lidkaart
2008 (niet spaarkaart), krijgen u en
uw gezinsleden 1 gratis consumptie.
Reservatie: OC De Kleine Beer

PAASEIERENRAAP
22/03/2008 • 15.30 uur

De Gezinsbond nodigt alle kinderen
van onze leden op paaszaterdag 22
maart uit om paaseieren te komen
rapen samen met de Paashaas. 
We rapen echte eitjes, tussen de
bomen en in het mos.  Laarsjes en
iets om je gevonden eitjes in te
bewaren voordat je ze in de
gemeenschappelijke mand depo-
neert, zijn aangeraden.  Daarna
worden alle eieren uit de mand
verdeeld onder de kinderen.  De
kinderen tot en met het tweede

leerjaar worden in leeftijdsgroepen
ingedeeld.  Terwijl de Paashaas de
eitjes uitdeelt, kan iedereen genieten
van koffie (of chocomelk voor de
kinderen) met lekkere pannenkoe-
ken!!  Ook opa en oma zijn van
harte welkom.  Samenkomst in zaal
Reigerlo om 15.30 uur!

De deelnameprijs bedraagt slechts
€ 3,00 per persoon (hiervoor krijgt
elk kind een zak met paaseitjes,
chocomelk en pannenkoeken.  Elk
ander gezinslid krijgt koffie met
pannenkoeken).  De totale deelname-
prijs dient na telefonische inschrij-
ving of inschrijving via e-mail gestort
te worden op rekening nummer
850-8519050-23.  Inschrijven ten
laatste tegen zaterdag 15 maart bij
Isabelle Vercauteren, Schooldreef 33
te Beernem, 050 36 01 26

LENTE TWEEDEHANDSBEURS
Zondag 13/04/2008
10.00 - 12.00 uur

In het OC De Keine Beer, Marichal -
straat te Beernem.  Ligt je berg-
plaats ook vol kinderspulletjes die
je waarschijnlijk niet meer gaat
gebruiken maar die nog te goed
zijn om weg te gooien? Misschien
kun je er iemand anders een plezier
mee doen. Veel (toekomstige)
ouders en grootouders zijn op zoek
naar goedkope kinderkledij tot 14
jaar, babyuitzet, kinderuitzet,
zwangerschapskledij, kinderfietsen
en kinderspeelgoed. 

Verkopers kunnen inlichtingen
bekomen en zich inschrijven bij
Petra Van Daele, Schooldreef 56,
050 79 10 51 (petra.vandaele@
minfin.fed.be).  Het inschrijvings-
recht bedraagt € 5,00 voor leden en
€ 10,00 voor niet leden.  Leden van
de afdeling Beernem hebben voor-
rang om in te schrijven tot zaterdag
15 maart! Elke verkoper is persoon-
lijk verantwoordelijk voor zijn of
haar verkoop en kan dus vrij onder-
handelen met kandidaat kopers.

Kopers en kijklustigen: gratis en vrij
rondlopen van 10.00 uur tot 12.00
uur.

CREFI FILM
08/02/2008 • 14.30 - 16.30 uur

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!  We begin-
nen omstreeks 14.30 uur met een
korte uitleg van de film en eindigen
rond 16.15 uur.  Tijdens de pauze
wordt een drankje aangeboden.

Inkom: leden Gezinsbond € 2,00
(Let op! Enkel bij vertoning van een
geldige lidkaart!, niet de spaar-
kaart); niet leden betalen € 4,00. 

Ons filmseizoen wordt vervolgd op
8 februari 2008, waar Crefi Brugge
de Nederlands gesproken film
"Happy feet" vertoont.  Happy Feet
is het verhaal van de jonge pinguïn
Mumble, geboren in een kolonie
van keizerspinguïns die hun vrienden
en geliefden vinden door te zingen.
Mumble kan echter helemaal niet
zingen.  Wat hij kan is tapdansen, en
hoe!  Mumbles onvermogen om zijn
hartslied te vinden heeft voor gevolg
dat hij zich nooit echt kan thuis
voelen en - veel erger nog - de liefde
kan winnen van zijn beste vriendin
Gloria, een muzikale vedette en de
meest begeerde pinguïn van het
hele rijk.

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

AFDELING
BEERNEM

beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be
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VOORDRACHT: (WETTELIJK)
SAMENWONEN OF HUWEN ?

12/02/2008 • 20.00 - 22.00 uur
Samen wonen of Huwen: 

een financiële keuze.
Dit is een keuze die afhankelijk is
van diverse factoren (fiscaal, sociaal,
erfrecht, vermogensplanning, edm),
waar meeste koppels meestal niet
stil bij staan wanneer zij beslissen
om de grote stap te zetten.

Mevr. Mieke Listhaeghe, advocaat
aan de Balie te Brugge en verant-
woordelijke sociaal-juridische dienst
gewest Brugge, zal het publiek
wegwijs maken in de verschillende
facetten die deze keuze kunnen
beïnvloeden, na de nieuwe recente
ingrijpende wetgevingen. Er is een
ruime mogelijkheid van vraagstelling.

Deze infoavond gaat door in het
lokaal diensten centrum 't Reitje,
Annunciatenstraat 34, 8000 Brugge.
De inkom bedraagt € 3,00.  Tijdens
de pauze wordt een drankje aange-
boden.

Inschrijvingen bij Mieke Listhaeghe
op 050 33 19 01.

VERNIEUWEN
KORTINGSKAART

GROOT GEZIN
23/02/2008

Gezien de NMBS aanraadt om de
nieuwe "Kortingskaart groot gezin"
in de loop van het jaar 2008 te
gebruiken en zo de groene
"Reductiekaart groot gezin" defini-
tief af te schaffen raden wij de
ouders zonder kinderen ten laste
aan hun groene kaart te laten ver-
vangen door de nieuwe.  Om dit
mogelijk te maken zullen wij op
zaterdag 23 februari 2008 een
speciale zitdag houden en dit van
10.00 uur tot 12.00 uur en van
14.00 uur tot 16.00 uur.  Er wordt
slechts één zitdag gehouden.

Deze zitdag gaat door bij Ludo
Naeyaert, Leopold 2 laan 20, 8000
Brugge, 050 34 54 85.  De bijdrage
voor het vervangen van de oude
kaart is € 2,00 euro per gezin post-
zegel inbegrepen.

JEUGDBOEKENFEEST 2008:
MOOI!

09/03/2008 • 11.00 - 17.00 uur
Maart is kinderboekenmaand!  In
2008 staat de Jeugdboekenweek in
het teken van het thema MOOI!
Mooie boeken, mooie verhalen en
mooie mensen, om ter mooist en
mooi anders … De allermooiste dag
in maart wordt alvast zondag 9
maart.  Noteer hem knalrood op je
kalender want dan viert de Brugse
bibliotheek haar jaarlijkse Jeugd -
boekenfeest met honderden kinderen
en hun famiies. Waar mag je je aan
verwachten?
• Voorleessessies door auteurs (met

Stijn Moekaars, Miriam Borger -
mans, Bibi Dumon Tak (NL), Lydia
Rood (NL), Aline Sax, Karla Stoefs,
Peter Slabbynck …)

• Creatieve workshops met illustra-
toren (Frow Steeman, Greet
Bosschaert, Kristien Dieltiens) 

• Wim en Wil: een filosofische work-
shop van vzw De Dagen over ‘mooi’

• Hoe woorden met je spelen: een
poëzieworkshop met Daniël Billiet

• (Muzikale) theatervoorstellingen:
Stabada (Van de muis die geen
muis was), Lieselot Boone (De
dag van Marie), Do van Ranst met
orkest, Wouter Kersbergen …

• En natuurlijk heel wat rand -
animatie, waaronder de schmink-
stand van de Gezinsbond!

Het Jeugdboekenfeest is gratis voor
het hele gezin maar vooraf inschrij-
ven is verplicht.  Doe dit tijdig want
vol is vol!  De programmafolder is
vanaf februari te verkrijgen in de
Brugse bibliotheken en boekhandels.
Hoofdbibliotheek Biekorf en diverse
locaties in de Brugse binnenstad op
zondag 9 maart van 11.00 uur tot
17.00 uur.  Voor kinderen vanaf 4
jaar en hun familie

BABYZWEMMEN
15/03/2008 • 12.30 uur

De nieuwe lessenreeks start op
zaterdag 15 maart om 12.30 uur.
Het babyzwemmen wordt voorbe-
houden voor leden van de Gezins -
bond.  Het inschrijvingsgeld
bedraagt € 19,00 (les en verzeke-
ring), de inkom van het zwembad is

niet inbegrepen in deze prijs. Tot
en met 1 maart kan men inschrijven
bij Mieke Van Damme, Blanken -
bergse Steenweg 12, 8000 Brugge
Sint-Pieters - debondstespettertjes@
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 bet-
aling van het inschrijvingsgeld .

KLEUTERZWEMMEN
15/03/2008 • 09.30 uur

De nieuwe lessenreeks start op
zaterdag 15 maart om 9.30 uur.
Het kleuterzwemmen wordt voor-
behouden voor leden van de
Gezinsbond.  Om het zwemcomfort
van de kleuters te verhogen, wordt
het aantal kinderen beperkt tot 20
kleuters per half uur (te verdelen
over 3 groepjes).  Tot en met 1
maart kan men inschrijven bij Mieke
Van Damme, Blankenbergse Steen -
weg 12, 8000 Brugge Sint-Pieters -
debondstespettertjes@hotmail.com
met vermelding van naam, voornaam
en leeftijd van het kind, adres, tele-
foonnummer en lidnummer van de
Gezinsbond.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 
€ 19,00 indien de verzekering nog
niet betaald werd in het najaar
2007.  Het inschrijvingsgeld bedraagt
€ 15,00 indien de verzekering wel
betaald werd in het najaar ’07.
Inkom van het zwembad is niet
inbegrepen in deze prijs.

Je inschrijving is pas geldig na bet-
aling van het inschrijvingsgeld.
We verwachten alle ingeschreven
kleuters op 8 maart tussen 10.00
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. 

BLOEMSCHIKKEN
VOOR KINDEREN
19/03/2008 • 14.00 uur

De kinderen maken een paasstukje,
samen met hun oma of opa op
woensdag 19 maart.  Afspraak om
14.00 uur in het dienstencentrum
’t Reitje, Annunciatenstraat 34 te
Brugge.  De kostprijs is € 10,00 per
kind dat met zijn oma of opa komt
(ook opa of oma maken een paas-
stukje) of € 7,50 voor de andere
kinderen. 
Inschrijven bij Hilde Coudenys, 
050 34 51 33 of hilde.coudenys@
telenet.be.
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carl.luca@telenet.be

AFDELING
HERTSBERGE

VOORDRACHT: 
BOEKBABY’S

25/02/2008 • 20.00 - 22.00 uur
Waarom boeken voor baby’s? Op
dit onderwerp gaan Tania Van Acker
en Sarah Van Tilburg van "Stichting
Lezen" dieper in tijdens een infor-
matieve voordracht in de Brugse
bib.  Ze leggen uit waarom boeken
al voor de allerkleinsten van belang
zijn, hoe je er concreet mee aan de
slag kunt, welk soort boeken echte
aanraders zijn …  De voordracht
wordt gevolgd door een korte
rondleiding doorheen de Jeugdbib
(vrijblijvend) en een drankje.

Deze avond is een organisatie van
het Lokaal Overleg Kinderopvang
en de Openbare Bibliotheek Brugge
en is bedoeld voor ouders en 
professionelen/studenten in de
Kinderopvang.  Hoofdbibliotheek
Biekorf - Maandag 25 februari 2008
van 20.00 uur tot 22.00 uur - Gratis

GROTE LENTE-
TWEEDEHANDSBEURS

16/03/2008 • 09.00 - 12.00 uur
Plaats van het gebeuren is het 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
maandag 20 februari 2008 contact
opnemen met Rita Van de Velde op
het nummer 050 33 44 82.
Inschrijven via e-mail kan ook: 
herionta@skynet.be.  Enkel inschrij-
vingen met vermelding van naam,
adres, telefoonnummer en lidnum-
mer zijn geldig. 

Uw Gezinsbond Lidkaart 2008 zeker
bij de hand houden! ! ! ! 

PAASEIERENRAAP
22/03/2008

Meer info volgt op onze website
www.gezinsbond.be/hertsberge

VROEG UIT DE VEREN
01/05/2008

Meer info volgt op onze website.
www.gezinsbond.be/hertsberge of
www.gezinsbondgewestbrugge.be

11DE TWEEDEHANDSMARKT
08/03/2008 • 13.30 - 16.00 uur

Zaterdag 8 maart is er in de sporthal
De Strooien Hane de grootste
tweedehandsbeurs voor speelgoed
en kinderartikelen van 0 tot 16 jaar.

Inlichtingen en inschrijvingen bij 
• Daisy Denys - Demey, 

Klaprozen laan 13, 050 82 42 74
• Marleen Sierens - Bulcke,

Eninkstraat 24, 050 82 51 30
• Muriel Lancel - Rombout, Henri

Blommelaan 28, 050 84 06 07

Voor leden van 19/2 tot 7/3 : 
prijs € 5,00 per deelnemer
Voor niet-leden van 1/3 tot 7/3: 
prijs € 9,00 per deelnemer

PAASEIERENZOEKTOCHT
23/03/2008 • 10.30 uur

Paaseierenzoektocht met een ver-
haal, op zoek naar de paashaas die
je verrast op een achterafje (ook
voor de ouders).  Start om 10.30
uur stipt aan de poort van de
manège van het kasteel.  Einde
voorzien rond 12.00 uur.

Inschrijven ten laatste op 20 maart
2008 bij Eddy De Wispelaere,
Buskins laan 2 of tweede kleuterklas
bij Ann De Wispelaere - Allemeersch.

Deelname: eerste kind € 2,00,
gezin € 5,50.

AFDELING
LOPPEM

gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.be

AFDELING 
OEDELEM-
OOSTVELD 

VOORDRACHT: 
VOETREFLEXOLOGIE
19/02/2008 • 19.30 uur

Voordracht voetreflexologie in zaal
’t Zwarte Veld’, Knesselarestraat 180,
Oedelem om 19.30 uur.  Voetreflex -
ologie is een natuurlijke behande-
lingswijze die het zelfgenezend ver-
mogen van het lichaam stimuleert.
Tijdens deze avond hoor je wat het
inhoud en hoe het werkt.  Deelname
€ 3,00 voor leden en € 5,00 voor niet-
leden, consumptie inbegrepen.
Inschrijven voor 15 februari bij Carine
Turpyn, 050 78 07 73, Gezinsbond.
Oedelem. Oostveld @gmail.com of
storting op rek. 979-2387160-92 met
naam, lidnr en aantal personen.

MOEDERDAGONTBIJT
11/05/2008 • 08.00 tot 10.00 uur

Moederdagontbijt zondag 11 mei
in de parochiezaal, J. Creytens straat,
Oedelem van 8.00 tot 10.00 uur.
Inlichtingen en inschrijvingen bij
Maurice Tant, 050 78 99 86 of Gezins -
bond.Oedelem. Oostveld@ gmail.com 

OOIEVAAR AAN DE DEUR?
Is er gezinsuitbreiding, en mag
iedereen het weten?  Onze afdeling
heeft een ooievaar ter beschikking
voor zijn leden.  Het gebruik is vol-
ledig gratis met enkel een waarborg
van € 30,00.  Inlichtingen bij Maurice
Tant 050 78 99 86 of gezinsbond.
Oedelem. Oostveld@gmail.com 

JGA PAASEIERENRAAP
Op 22 maart is er de 20ste editie van
de paaseierenraap van JGA Gewest
Brugge in het Bulskampveld te
Beernem.  Gezinnen van Oedelem-
Oostveld kunnen terecht bij hun
plaatselijke JGA verantwoordelijk
Marleen Sierens, Beverhoutsveld -
straat 75, 050 79 02 53.

JAARPLANNING 2008
Als activiteiten staan reeds op het
programma: voordracht voetreflex -
ologie, paaseierenraap, kookavond,
moederdagontbijt, jaarlijkse gezins-
fietstocht in nieuw concept, sneukel-
gordel, educatieve voordrachten,
herfstwandeling, Sinterklaas aan
huis en dop 19 oktober - ledenfeest
naar aanleiding van 80 jaar
Gezinsbond Oedelem-Oostveld. 
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AFDELING
MOERKERKE

-DAMME
BADMINTON

04/09/2007 tot 24/06/2008
20.00 - 21.00 uur

Elke dinsdagavond is er gelegenheid
om een uurtje recreatief, dus zonder
begeleiding, badminton te spelen
van 20 tot 21 uur, van begin sep-
tember 2007 het hele jaar door tot
eind juni 2008.  De activiteit gaat
door in sportpark Meuleweg,
Vissers straat 2 te Moerkerke. Leden
Gezinsbond betalen € 59,00, niet
leden € 75,00. 

OMNISPORT
04/09/2007 tot 24/06/2008

21.00 - 22.00 uur
Elke dinsdagavond van 21 tot 22
uur zijn er omnisportlessen voor
volwassenen onder begeleiding van
Ann Sarlet.  Dit van september tot
juni in sportpark Meuleweg te
Moerkerke.

VALENTIJNSWANDELING
IN SAMENWERKING MET

KWB-OOSTKAMP
10/02/2008 • zondagnamiddag

Samen met KWB-Oostkamp organi-
seert de Gezinsbond Oostkamp een
gezinswandeling op zondag 10
februari 2008.  Starten tussen 13.30
uur en 15.00 uur in het Ontmoetings-
centrum de Raat, Schooldreef 5 te
Oostkamp.  Aankomst terug in de
Raat. 

Leden betalen 1,25 euro, niet-leden
betalen 1,75 euro; kinderen - 14
jaar: gratis.  Er is een drankje inbe-
grepen in de inschrijvingsprijs, als-
ook de verzekering.

De wandeling kan gebeuren met
buggy's en gaat over ongeveer 7,5
km.  Nadien is er mogelijkheid om
warme pannenkoeken met koffie
te eten aan € 3,00.

TWEEDEHANDSBEURS
09/03/2008 • Zondagvoormiddag

Zondag 9 maart is er in de Koning
Boudewijnschool, Marechalstraat te
Oostkamp van van 9.00 uur tot
12.00 uur onze tweedehandsbeurs
voor babyuitzet, kinderkledij en -
schoeisel, en speelgoed.

AFDELING
OOSTKAMP

START TO RUN - LOOP JE FIT
06/03/2008 tot 08/05/2008

Een nieuwe reeks van lopen voor
beginners ('Loop je fit'/'Start to run')
gaat terug van start vanaf donder-
dag 6 maart 2008 in samenwerking
met Olympic Brugge.  In groep lopen
we 10 donderdagavonden (20.00 -
21.00) op de nieuwe kunststofpiste
in het BLOSO-Sport centrum Julien
Saelens, Nijverheids straat 112 te
Assebroek (ingang via Mat meers).
Onder deskundige begeleiding van
Annemie leren we er opwarmen,
lopen en stretchen om 10 weken
later al 5 km te kunnen lopen.  Ook
gevorderden zijn meer dan welkom.
Joke blijft ons begeleiden met spe-
ciale aandacht voor hen die een
beginnersreeks beëindigd hebben
en die we graag zien verder doen.

Inschrijven én betalen ter plaatse.
Wie zijn Gezinsbond lidkaart mee-
brengt, betaalt € 18,00 ipv € 25,00
voor de verzekering, gebruik piste
en begeleiding.

KNUTSELEN
VOOR DE KINDEREN

02/04/2008 • 14.00 tot 16.30 uur
Kinderen van 6 tot 12 jaar worden
uitgenodigd om onder deskundige
begeleiding van een aantal vrijwilli-
gers een knutselwerk te maken met
als thema "dansende poppen". 

Geïnteresseerd? Schrijf dan vlug in
via Francine Ballegeer 050 38 49 02
en dit zeker voor 19 maart 2008. De
knutselnamiddag gaat door in de
bovenzaal van het cm-gebouw in
centrum Sint-Michiels van 14.00 tot
16.30 uur. Deelnameprijs € 5,00 per
kind (vieruurtje inbegrepen).

TWEEDEHANDSBEURS
03/02/2008 • 08.30 - 12.00 uur

Onze succesvolle tweedehandsbeurs
gaat opnieuw door op zondag 3
februari 2008 van 8.30 uur tot 12.00
uur in de Gemeenteschool, afdeling
Sint-Godelieve, Sint-Michielslaan te
Sint-Michiels.  Alle gebruikte kinder-
materiaal zoals kinderkleding, speel -
goed en kinderboeken, alsook
babyuitzet kunnen te koop aange-
boden worden.  U kunt een stand
huren voor € 10,00. 

Leden van de Gezinsbond afdeling
Sint-Michiels krijgen voorrang en
kunnen zich inschrijven op 14 en 15
januari 2008 tussen 18.00 en 20.00
uur.  Leden van de andere afdelingen
kunnen zich inschrijven op 16 en 17
januari 2008 eveneens tussen 18.00
en 20.00 uur.  Onnodig om vroeger
te bellen, inschrijvingen worden
dan niet aangenomen. Inschrijven
en inlichtingen telefonisch bij Jan
en Caroline na 18.00 uur.

DIA-AVOND
‘DE BRUGSE REITJES
EN GODSHUIZEN’
23/04/2008 • 20.00 uur

Ons prachtig Brugge heeft zoveel
mooie toeristische kantjes, dat je soms
vergeet dat er ook minder bekende
delen zijn.  Deze virtuele wandeling
begeleid door dhr. Formesyn brengt
ons door die onopvallende en toch
prachtige reitjes en godshuizen.
Deze voorstelling gaat door om
20.00 uur in het Parochiaal Centrum
"Onze Ark", Sint-Michielslaan 35 te
Sint-Michiels.  Iedereen is welkom.
Geen inschrijving nodig maar wie
virtueel wilt meewandelen betaalt
€ 2,00 p.p.  Zeker de moeite waard.

KINDEROPPASSERS
GEZOCHT

Ben je minstens 16 jaar of word je
binnenkort 16?  Of werk je voor het
ogenblik niet en heb je wat vrije
tijd dat je nuttig en aangenaam
wenst te besteden?  Wil je graag
oppasser worden bij de Gezinsbond?
Neem dan contact op met Silke
Govaert 0479 65 55 83 of mail naar
silke.govaert@skynet.be  .

We zoeken ook specifiek enkele
oppassers voor gezinnen die vaak
op vaste tijden een oppas nodig
hebben, zoals 4 keer per week van
na school tot 19 uur of de zaterdag
van 9 uur tot 19 uur bv.

AFDELING
SINT-MICHIELS
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BEWEGEN MET KLEUTERS
12/01/2008 tot 26/04/2008

Gaat zoals steeds door in De Zonne-
tuin, Beeweg 32 te St.-Kruis en dit
op zaterdagvoormiddag 12, 19 en
26 januari, 16 en 23 februari, 1, 8
en 15 maart, 12, 19 en 26 april
• Groep 1: van 09.45u – 10.30u 

( eerste en tweede kleuterklas) 
• Groep 2: van 10.35u – 11.20u 

( tweede en derde kleuterklas)

Prijs (voor de 11 lessen) is € 15,00
voor leden van de Gezinsbond en
€ 20,00 voor niet-leden van de
Gezinsbond + € 4,00 verzekering
voor zij die nog geen verzekerings-
kaartje van GSF hebben voor 2008.

Verantwoordelijke en inschrijvingen:
Joëlle Van Houtryve – Elinck.  Graag
vooraf inschrijven bij voorkeur via
e- mail: joelle.elinck@telenet.be of
telefonisch, 050 35 73 56 of 0499 25
53 09 met vermelding van naam,
adres, geboortedatum van kindje,
uw tel.nr en groep 1 of 2 en of je
lid bent. 

Betaling door overschrijven via 001-
4354577-32 op naam van Gezinsbond/
GSF St.-Kruis met mededeling: BO/
naam kleuter.  Je kan eventueel
ook betalen bij eerste les.
Gelieve bij aanvang van de reeks je
lidkaart en verzekeringskaartje mee
te brengen, om van het voordeel -
tarief te kunnen genieten.

NORDIC WALKING
11/04/2008 tot 23/05/2008

Na het succes van de vorig lessen-
reeks, starten we in de lente
opnieuw met een nieuwe reeks van
6 lessen voor beginners.  We gaan
op pad van 19.30 uur tot 21.00 uur
en dat op vrijdag 11, 28 en 25 april
en 9, 16 en 23 mei.

Leden van de Gezinsbond betalen
€ 55,00 voor de 6 lessen, mensen
die geen lid zijn betalen € 60,00
hiervoor.  In de prijs is de verzeke-
ring en het gebruik van de stokken
inbegrepen.  Deelnemen kan alleen
na vooraf inschrijven bij Els
Dobbelaere-Depickere op 050 36 18
45 en dit ten laatste op 1 april.
Je inschrijving is pas definitief na
betaling op 001-2482576-34
(Gezinsbond Sint-Kruis) met vermel-
ding Nordic / lidnummer

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond.sintkruis

@skynet.be

AFDELING
SINT-KRUIS

SKIKEN!
05/04/2008 tot 19/04/2008

14.00 - 16.00 uur
Maak kennis met deze unieke sport
welke een combinatie is van lang-
laufen en biken.  Skiken kan zowel
op verharde als bijna alle onverharde
wegen.  Bovendien is skiken veilig
door het unieke en effectieve rem-
systeem.  Jong en oud is welkom
vanaf 10 jaar!  Je kan skiken proberen
tijdens deze driedaagse initiatie op
zaterdag 5, 12 en 19 april telkens
van 14.00 tot 16.00 uur.  Je kan deel-
nemen vanaf schoenmaat 36.

Leden van de Gezinsbond betalen
€ 45,00 voor de drie lessen, mensen
die geen lid zijn betalen € 50,00.  In
de prijs is de verzekering en gebruik
van skikes en stokken inbegrepen.
Voor meer info of om in te schrijven
kan je terecht bij Els Dobbelaere-
Depickere op 050 36 18 45.  Je
inschrijving is definitief na betaling
op 001-2482576-34 (Gezins bond
Sint-Kruis) met vermelding SKIKEN /
lidnummer.  Meer info en een film-
pje vind je op http://www.skike.nl/

KOKEN MET KINDEREN
02/04/2008 • Namiddag

Hmmmm, lekker! Dat zal het in elk
geval zijn.  Maar wat het juist is
houden we nog geheim ...  Ben je
nog in het basisonderwijs en steek je
graag de handen uit de mouwen in
de keuken?  Kom dan samen met
ons koken tijdens de paasvakantie
op woensdag 2 april in de namiddag
van 14 uur tot 16.30 uur in het CM
Ontmoetings centrum, Moerkerkse
Steenweg 118 te Sint-Kruis.
Voor de ingrediënten vragen we
voor kinderen uit gezinnen die lid
zijn € 5,00 (€ 4,50 of € 4,00 voor een
tweede of derde kind uit eenzelfde
gezin). Voor kinderen uit gezinnen
die geen lid zijn vragen we € 7,00.
Gelieve op voorhand in te schrijven
zodanig dat we ons boodschappen-
lijstje kunnen maken.  Inschrijven
kan op 0477 99 40 73 of gezins-
bond.sintkruis@skynet.be
Betalen kan door het juiste bedrag
over te schrijven op rekeningnr.
001-2482576-34 met vermelding
koken/lidnummer/aantal kinderen

TWEEDEHANDSBEURS
30/03/2008 • 9.00 - 12.00 uur

Op zondag 30 maart 2008 tussen
9.00 uur en 12.00 uur richten we
een voorjaars-tweedehands beurs in. 
Je kan er terecht met en voor kinder -
kledij (0-16 jaar), speelgoed, boeken,
fietsen, baby- en kinderuitzet.  
Let op!  De beurs gaat door in “De
Cultuurfabriek”, Stationsstraat 22
te Sijsele. 
Inschrijven doe je tussen 19 maart
2008 en 27 maart 2008 bij Sesiel
Van Damme, Hoge Akker 11 te
Sijsele enkel tussen 16.00 uur en
20.00 uur.  Op hetzelfde moment
kan je inlichtingen bekomen op het
telefoonnummer 050 35 63 68. 
Iedereen is welkom!

BEDANKING
EN BESTE WENSEN

In dit eerste nummer van 2008
danken we alle leden die hun lid-
maatschap vernieuwen en zo de
Gezins bond steunen om een
spreekbuis te zijn voor gezinnen,
ouders en kinderen….  Moge 2008
voor ons en u allen een goed jaar
worden. 

De invoering van een nieuw com-
puterprogramma bij de centrale
ledendienst zorgde voor moeilijk-
heden waardoor wat vertraging
optrad met de bedeling van de
lidkaarten.  Onze excuses daarvoor!
Een woord van dank ook aan allen
die op de een of andere manier
meewerkten aan of aanwezig waren
op de activiteiten het voorbije jaar.
Zo leren mensen mekaar op een
aangename manier kennen. 

Sfeerbeelden zijn te vinden op
www.webvos.be/gezinsbond en
www.webvos.be/sint2007.  Het
werk dat de gezinnen van de
bestuursploeg presteerden, leverde
een resultaat op dat mocht gezien
worden. 

Nieuwe leden zijn altijd welkom en
gezinnen die met ons willen mee-
werken, zijn uiteraard ook welkom.
Zij helpen het werk lichter en aan-
genamer maken, vergroten onze
mogelijkheden en brengen nieuwe
ideeën aan.  De vele diensten die de
Gezinsbond aanbiedt, vergen vele
vrijwilligershanden.  Iets voor u?
Het proberen waard!

AFDELING
SIJSELE
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6X CREATIEF !
13/02/2008 tot 19/03/2008

14.30 - 16.30 uur
De meeste kinderen zijn graag
creatief  bezig en knutselen graag
mooie dingen in elkaar.  Daar is
echter op school of thuis niet altijd
tijd, plaats of ruimte voor.  Voor al
deze kinderen organiseren we een
"creatief atelier" waar iedereen die
nog school loopt in de lagere school
zich kan uitleven.  De bedoeling is
om 6 weken lang, telkens op
woensdag namiddag van 14.30 uur
tot 16.30 uur samen te komen.

Om het voor iedereen toegangelijk
te maken vragen we slechts een
kleine vergoeding voor al het mooie
materiaal dat gebruikt kan worden.
Voor kinderen in gezinnen die lid
zijn van de Gezinsbond vragen we
voor de 6 keren € 15,00 voor het
eerste kind, € 13,50 voor het tweede
en € 12,00 voor een derde kind.
Ook kinderen van gezinnen die niet
lid zijn zijn welkom maar deze
betalen € 25,00 per kind.  De plaats
van het gebeuren is deze keer
anders.  Het is in de zaal "Effeta",
Polderstraat 76 te Sint-Kruis.

Schijf dus snel in bij Michelle op
gezinsbond.sintkruis@skynet.be of
0477 99 40 73.  Het kan ook bij
Silke op 0479 65 55 83 of
silke.govaert@skynet.be.
De bijdrage wordt betaald op 001-
2482576-34 met vermelding creatief/
lidnummer/aantal kinderen

FRANS VOOR KLEUTERS
REEKS MAART TEM MEI

11/03/2008 tot 27/05/2008
Interesse om je kind van 5 of 6 jaar
op speelse manier Franse woordjes
te laten leren?  De Gezins bond Sint-
Kruis organiseert opnieuw een eerste
lessenreeks van 3.  Deze gaat door in
de Zonnetuin (Beeweg 32 St- Kruis).
Het is een reeks van 10 lessen, telkens
de dinsdagavond van 11 maart 2008
t.e.m. 27 mei 2008 (niet in de school-
vakanties) van 17.20 tot 17.50 uur.

De lessenreeks kost € 17,00 voor
leden van de Gezinsbond en € 20,00
voor niet-leden.  De inschrijving

gebeurt bij Mevr Elinck, 050 35 73 56
of e-mail joelle.elinck@ telenet.be
en is pas definitief na betaling op
rekeningnr. 001-2482576-34 (Gezins-
bond Sint-Kruis) met als mededeling
Frans / naam kindje / letter en lid-
nummer (indien lid) en uw telnr.
De activiteit gaat enkel door bij
min. 9 inschrijvingen voor groep 1.
Maximum aantal deelnemers
beperkt tot 16.  De tweede reeks
gaat door op dezelfde dagen maar
dan van 16.45 tot 17.15 uur.  Zelfde
manier van inschrijven als reeks 1.

BLOEMSCHIKKEN
LENTESCHIKKING

19/04/2008 • 14.00 - 17.00 uur
Zaterdagnamiddag 19 april gaan
we weer bloemschikken onder des-
kundige leiding van Kathleen Lingier.
Voor velen een bekend gezicht en
voor anderen een aanrader haar te
leren kennen.  Dit keer is het thema
"lenteschikking" en hebben we het
voorbehouden aan volwassenen.

Leden van de Gezinsbond betalen
€ 5,00 per persoon.  Niet-leden
betalen € 7,00 per persoon.  Deze
aktiviteit gaat door in het CM
Ontmoetingscentrum, Moerkerkse
Steenweg 118 te Sint-Kruis.
Inschrijven kan je via gezinsbond.
sintkruis@skynet.be of op 0477 99
40 73, betalen doe je op rekening
001-2482576-34 met vermelding
bloem/naam/lidnummer. Na inschrij-
ving en betaling wordt meegedeeld
welk materiaal je moet meebrengen.

gezinsbondsintandries
@telenet.be

AFDELING
SINT-ANDRIES

START TO RUN
17/02/2008 • 10.00 uur

Op naar de 5 km ...  Na het grote
succes van vorig jaar doen we
opnieuw deze loopsessie onder des-
kundige begeleiding van een kine-
siste.  Je krijgt advies i.v.m. stretching
en opwarmingsoefeningen.  Met dit
initiatief willen we iedereen die het
wil (man, vrouw, jong, minder jong
en kinderen vanaf 10 jaar) begelei-
den naar 5 km lopen in 10 weken.
Afspraak aan de voetbaltribune,
Koude Keuken elke zondag om 10u.
€ 16,00 inclusief verzekering voor
10 weken via 979-6211749-68, voor-
af te betalen bij Rik Vandewiele,
Pastoriestraat 252, 050 31 56 34.
Zorg voor goede loopschoenen.
Ook deelnemers van vorig jaar zijn
welkom om 5 km (of meer?) te lopen.

TWEEDEHANDSBEURS
08/03/2008 • 13.30 - 16.30 uur

Onze succesvolle tweedehandsbeurs
is er opnieuw op zaterdag 8 maart
2008 van 13.30u tot 16.30u in het
POC van St.-Willibrord, K.K. Theo -
doorstraat (achter Mister Grill/Quick
en naast de kerk).  Op de beurs
kunnen enkel kinderkledij, speel-
goed, kinderboeken, baby-uitzet,
kinderuitzet, zwangerschapskledij,
kinderfietsen, ... te koop worden
aangeboden.  U kunt een stand
huren voor € 10,00.

Leden van Gezinsbond kunnen
inschrijven op dinsdag 12 februari
2008 tussen 20u en 22u.  Op andere
data telefoneren heeft geen zin,
dan worden geen inschrijvingen
genoteerd!  De inschrijving is enkel
geldig na overschrijving op de mee-
gedeelde bankrekening. 

Inlichtingen en inschrijvingen bij
Geert Van der Donckt, Jachthoorn -
laan 20, 8200 St.-Andries, 050 39 23
13 (na 20.00 uur).

EEN LEERRIJKE WANDELING
OMKADERD 

MET GEZONDHEIDSTIPS
18/03/2008 • 19.30 uur

Dat gezonde voeding essentieel is
voor onze gezondheid staat als een
paal boven water.  Daarom organi-
seert Gezinsbond St.-Andries in
samenwerking met Biovita-Toyvita,
Torhoutsesteenweg 179, Sint-Andries
op dinsdag 18 maart een rondleiding
in de winkel omkaderd met
gezondheidtips en leerrijke weetjes.

De rondleiding start om 19.30 uur
en duurt ongeveer anderhalf uur.
Nadien nemen we de proef op de
som en kunnen een aantal producten
worden gedegusteerd.  Tijdens en
na de rondleiding kunnen vragen
worden gesteld.  Iedereen krijgt
nadien een pakketje mee naar huis.

De kostprijs voor deze boeiende
avond bedraagt € 2,50 per persoon.
Graag inschrijven op voorhand (ten
laatste op 14 maart) bij Mia Stevens
050 38 44 64 (na 20.00 uur) en
betaling de avond zelf.
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VORMINGSAVOND:
KINDEREN IN EEN 

VERWENMAATSCHAPPIJ
05/02/2008 • 19.30 uur

Ben jij een postieve ouder?  Waar
leer je een goede ouder worden? Je
kopieert het gedrag van je ouders
(of net niet)?  Je leest er wat over,
kijkt naar “Super Nanny” en doet
het vooral op goed geluk af.  Hoe
weet je dat je goed bezig bent?  In
een verwenmaatschappij je kinderen
positief opvoeden vraagt intense
begeleiding.  Maar met een aantal
basispricipes als uitgangspunt
breng je klaarheid, regelmaat en
evenwicht.  Mis deze vormingssessie
niet in ’t Oosthof te Snellegem om
19.30 uur!  Meer inlichtingen bij
Maria Verlinde, 050 81 20 62.

FIETSTOCHT
02/05/2008

We vertrekken om 13.15 uur aan
het dorpsplein. Langs rustige wegen
aan een tempo dat voor iedereen,
groot en klein, geschikt is, fietsen
we naar Roksem.  We brengen een
bezoek aan de wijngaard van de
familie Rotsaert.  We krijgen een
rondleiding en komen er heel wat
te weten over het verwerken van
de druiven tot heerlijke wijn. 

Inschrijven voor 28 april 2008 bij
Maria Verlinde, 050 81 20 62.

BAKKEN
MET PETER BALCAEN

08/05/2008
Wie Peter Balcaen kent van onze
vorige bakdemonstraties, zal ook nu
van de partij willen zijn.  Iedereen
die graag bakt en nieuwe ideeën
wil opdoen, nodigen we van harte
uit op deze bakdemonstratie. Hartig
en zoet is hierbij het thema. Wil je
er meer over weten, kom dan zeker
kijken en proeven. Alles gaat door
in zaal “de Schelpe” om 19.30 uur. 
Inschrijven voor 3 mei 2008 bij
Maria Verlinde 050 81 20 62.

AFDELING
SNELLEGEM

GEZOND ONTBIJT
IN DE KLEUTERKLAS
13/02/2008 • 08.30 uur

Op woensdag 13 februari vanaf
8.30 uur verzorgen wij een gezond
ontbijt voor de kleuters van de derde
kleuterklas van “De Wassenaard”.
Deze traditie kadert in het school-
project over “gezonde voeding”

FAMILIEVOORSTELLING: 
BED, BED, BEDDEBEDDEBED

17/02/2008 • 14.30 uur
Marijke kent veel handspelletjes en
vingerrijmpjes.  Marijke heeft ook
veel fantasie.  Pink, duim en wijs-
vinger zijn haar roze vriendjes
waarmee ze praten kan.  Ze volgen
haar overal!  En dat is best leuk,
vooral als het bedtijd is en Marijke
nog niet slapen wil…  Zo komen
vanuit het ritueel van vingerversjes
de 5 vingers tot leven als “leuke,
roze kindertjes” die net als Marijke
ook helemaal niet naar bed willen. 

De familievoorstelling Bed, bed,
beddebeddebed is een creatie van
Annemie Sels en is voor gezinnen
met kinderen vanaf 5 jaar tot 12
jaar. Ook ouders en grootouders
kunnen meegenieten van de beeld-
rijke poëzie.

Deze voorstelling gaat door in zaal
Fresnere in SPC “Ter Straeten” te
Varsenare.  Als inkom vragen we
voor leden van de Gezinsbond of
het Davidsfonds € 6,00, niet-leden
betalen € 8,00.  Een gezinskaart
kost € 30,00 en is enkel voor leden
en lid van een gezin.

Info en inschrijving bij
karl.vandermeersch@pandora.be
050 39 35 10.  Inschrijving is definitief
na storten van het bedrag (met ver-
melding van naam en evt lidnummer
Gezinsbond of Davidsfonds)

UITGEBREID PAASONTBIJT
MET PAASEIERENRAAP

22/03/2008 • 10.00 uur
Op 22 maart om 10.00 uur is er een
uitgebreid paasontbijt en paas -
eierenraap.  Info bij Frank Debaere
050 39 58 07 of frank.debaere1
@telenet.be

Meer info volgt op deze website.
Kom geregeld eens kijken.

LOOP-JE-FIT VOOR MANNEN
15/04/2008 tot 17/06/2008

Je wilt iets aan je conditie doen, je
bent een beginner en je kan wat
ondersteuning van een groep
gebruiken.  In één samenkomst per
week krijg je een begeleide training
van ongeveer 1 uur.  Een deskundige
lesgever begeleidt de reeks, begin-
nend van nul.  Iedere gezonde man
kan dus deelnemen.  Na elke sessie
worden afspraken gemaakt om
gedurende de week verder indivi-
dueel te oefenen.  Na 10 weken kan
je gegarandeerd rustig 5 km lopen. 

Op 15 april start een nieuwe reeks
loop-je-fit voor mannen ism KWB
Varsenare.  Dit is een reeks van 10
lessen telkens op dinsdagavond dus
15, 22, 29 april, 6, 13, 20, 27 mei, 3,
10 en 17 juni.  Afspraak telkens om
20.00 uur aan de cafetaria in
Beisbroek bij de Volkssterrenwacht.

Een tweede groep "gevorderden"
loopt eveneens onder begeleiding
van een lesgever en een trainings-
schema met als einddoel 1 uur lopen
op een rustig tempo.(zelfde data)

Inschrijven ten laatste tegen 12 april
2008 bij Conny Vermoote 050 38 31
34 (na 19 uur) of info@gezinsbond-
varsenare.be.  Bijdrage voor de 10
lessen voor leden Gezinsbond is 
€ 10,00 + € 6,00 verzekering.  Niet-
leden betalen € 25,00.

De inschrijving is pas definitief na
storting op rekening Gezinsbond
Varsenare 738-1290696-36 met
vermelding van naam / lidnr /
beginner of gevorderde.

CM-leden krijgen éénmalig hun
inschrijvingsgeld terug als ze de 10
weken hebben gevolgd en geslaagd
zijn voor een test.

WEBSITE
Bekijk onze website:
www.gezinsbond-varsenare.be 

Hierop vind je de meest recente
informatie over onze activiteiten en
diensten.  Je kunt ook een terugblik
zien met foto’s over onze voorbije
activiteiten en je kunt er ook
inschrijven voor de activiteiten … 

Wil je voortaan als eerste op de
hoogte gebracht worden van
komende activiteiten, stuur dan
een mail naar info@gezinsbond-
varsenare.be.

AFDELING
VARSENARE

www.gezinsbond-varsenare.be
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VOORDRACHT: 
BEN JE DAN ZO KWAAD?

25/02/2008 • 20.00 uur
Op 25 februari om 20.00 uur is er
de voordracht ”Ben je dan zo
kwaad?” over agressie bij kinderen
door Pascale Rogie.

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 meer
naar hun ouders.  Agressie kan ook
leiden tot geweld (bv. anderen pijn
doen, vandalisme).

Samen met andere ouders met kin-
deren 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 kinderen?
Wat kunnen/mogen we als ouders
doen?  Wanneer is professionele
hulp nodig?’

Deze voordracht wordt georgani-
seerd in samenwerking met het
oudercomité van “De Wassenaard”
en gaat door in “De Wassenaard”

Info bij Frank Debaere 050 39 58 07
of frank.debaere1@telenet.be.

DRIEDAAGSE REIS
NAAR HOCHSAUERLAND

10/05/2008 tot 12/05/2008
HochSauerland, de groene long van
Duitsland.  Meren, bergen, grotten,
wandelpaden, dorpjes en steden,
artisanale beroepen en culinair
lekker s.  Een streek die vraagt om
ontdekt te worden.  Ons hotel
“Gasthof Albers****” is een
familie zaak met gezellige kamers,
lekker eten, en typisch Duitse gast-
vrijheid.

De prijs is € 263,00 per persoon in
vol pension.  Deze prijs kan nog
dalen als het aantal deelnemers
verhoogt.

Deze reis wordt georganiseerd in
samenwerking met Vakantie -
genoegens Varsenare.

Uitgebreide info te bekomen via
Karl Vandermeersch
karl.vandermeersch@pandora.be,
050 39 35 10.

LITERAIR TAFELEN
“CHOCOLAT PUR”
11/04/2008 • 19.30 uur

Je hebt van die romans die alle
zinnen beroeren, en niet in het
minst de smaakpapillen.  Culinaire
romans, zeg maar, mét recepten.
Bij Literair Tafelen – Chocolat Pur
kun je gezellig luisteren naar frag-
menten uit de roman Chocolat van
Joanne Harris, pittig verteld door
auteur-verteller Katrien Van Hecke.

Het wordt een leuk avondvullend
programma vol afwisseling.  Er
worden een 2-tal desserts klaar -
gemaakt die uiteraard ook gede-
gusteerd worden …  Deze heerlijke
avond gaat door in het dagverzor-
gingscentrum Avondrust.

Info bij Vermoote Conny 050 38 31
34 (na 19.00 uur) of via mail
info@gezinsbond-varsenare.be

JAARLIJKSE KAARTAVOND
07/03/2008 • 19.30 uur

Op 7 maart om 19.30 uur is er de
jaarlijkse kaartavond ism KWB
Varsenare in het Parochiaal centrum
Varsenare Westernieuwweg (naast
“De Wassenaard”).  Info bij
karl.vandermeersch@pandora.be.

PROEFLES 
NORDIC WALKING

02/03/2008 • 10.00 - 11.30 uur
Op 2 maart organiseren we van
10.00 tot 11.30 uur een proefles
Nordic Walking.  We verzamelen
aan de Sterrenwacht in het
Beisbroekbos te Varsenare en daar
gaan we ook wandelen.  De les-
geefster is Greet Ostyn, provincie-
verantwoordelijke NFIB Nordic
Fitness Center West-Vlaanderen

Volwassenen betalen € 12,00, kin-
deren € 10,00.  Poles kunnen
gehuurd worden voor € 2,00.
Inschrijven bij Dominique Borms
nordicwalking.varsenare@skynet.be
of 0486 27 52 39 

Op 13 april start een lessenreeks
Nordic-walking op dezelfde locatie
en dezelfde lesgeefster. (zie verder) 

NORDIC WALKING
13/04/2008 tot 25/05/2008

10.00 - 11.30 uur
Op 13 april starten we met de
lessen reeks van Nordic Walking.
De lessen gaan door op 13, 20, 27
april en 4, 18, 25 mei.

We verzamelen aan de Sterren -
wacht in het Beisbroekbos te
Varsenare en wandelen van 10.00
tot 11.30 uur.  De lesgeefster is
Greet Ostyn, provincieverantwoor-
delijke NFIB Nordic Fitness Center
West-Vlaanderen.

Volwassenen betalen € 60,00, kin-
deren (8-14 jaar) € 50,00.  Niet-
leden betalen € 75,00. Poles kunnen
gehuurd worden voor € 2,00 per
keer, gratis voor kinderen.
Inschrijven bij Dominique Borms
nordicwalking.varsenare@skynet.be
of 0486 27 52 39.

KNUTSELNAMIDDAG
20/02/2008 • 14.00 tot 16.00

Leuke knutselnamiddag in de speel-
zaal Vrije Basisschool De Leeuw
voor kinderen tot en met 3de leer-
jaar in de VBS De Leeuw. Info en
inschrijven bij Karien Desloovere
tel. 050 20.84.60.

ONZE ACTIVITEITEN ?
Alle informatie betreffende onze
activiteiten en andere belangrijke
informatie kan je hier terugvinden.
Wil je sneller op de hoogte gebracht
worden, stuur dan uw mailadres naar
Gezinsbondzedelgem@msn.com en
wij doen de rest!

KORTINGSKAARTEN 
(voormalige reductiekaarten NMBS) 
Voor de hernieuwing van de kortings-
kaarten kan u zich wenden tot het
secretariaat bij Hilde Declerck,
Berkenhagestraat 66, Zedelgem,
050 24 03 97.

LEVERING BONNENBOEKEN
2008

Uit ervaring weten wij dat er heel
wat interesse bestaat binnen onze
afdeling voor de bonnenboeken
van het gewest Houtland.
Geïnteresseerden kunnen hiervoor
contact opnemen met het secretari-
aat bij Hilde Declerck, Berkenhage -
straat 66, Zedelgem, 050 24 03 97.

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.be
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100-JARIGE ALICE CAFMEYER
BIJ DE GEZINSBOND!

In de maand oktober vierde Mevr. Cafmeyer Alice haar 100-ste verjaardag.
Mevr. Cafmeyer maakt al meer dan 11 jaar gebruik van de nachtoppas
van de Gezinbond.  De oppasdienst van de Gezinsbond mocht mee
aanschuiven voor de receptie en het dessertbuffet.  Vanwege de oppas-
dienst kreeg de kranige eeuweling een geschenk uit de wereldwinkel.

Op de foto, de kranige 100-jarige,
samen met verantwoordelijke van
de Gezinsbond Rose-Mie De Soete.

Net voor het  verschijnen van deze
Bondsklapper kregen we het
bericht dat Alice is overleden.
Onze oprechte deelneming aan de
familie.

ONTSPANNINGSPAGINA
Beste leden, op deze pagina willen wij jullie aan het woord laten.  

Dus kennen de kinderen een leuke mop, willen ze een verslagje maken

over een bondsactiviteit waar ze aan deelgenomen hebben, 

kennen jullie een lekker recept waar kinderen dol op zijn, een raadseltje ...  

Op deze pagina kan dit allemaal aan bod komen. 

Stuur gewoon een mail naar bondsklapper@gezinsbondgewestbrugge.be.

Beste Sint en zijn Pieten,
oftewel de Mieten,
was da wel een hele toffe
daarpas,
al was ik een beetje te
bang om een handje te
geven,
kon ik natuurlijk niet
wachten om dan vlug te
kijken,
naar die speeltjes en da
snoepgoed,
en nu vlug dodootje doen.
dankuwel hoor,
Miel.

Bedankt goeie sint en zwarte
piet voor de mooie 
verrassing die wij vonden bij
thuiskomst!!
ik was echt verrast en super
blij dat ze ook mijn tekening
gezien hadden en mooi
vonden !!
Dank u en veel groetjes van
Flore De Volder.

TEST VOOR ECHTE RIDDERS
EN JONKVROUWEN

Beantwoord de 8 vragen

1. Hoe kon je iemand uitdagen
voor een 2-gevecht?
❑ Door hem een handschoen toe

te werpen
❑ Door een steen naar zijn hoofd

te werpen
❑ Door een lans voor hem in de

grond te steken 

2. Wat is een wapenteken?
❑ Een bepaalde vorm van je wapen
❑ Een teken dat je met je wapen

maakt
❑ Een herkenningsteken om vriend

en vijand te onderscheiden

3. Hoe at je op een kasteel?
❑ Met je handen
❑ Met ridderstokjes
❑ Met mes en vork

4. Wat betekent 'trouw aan de
vorst'?
❑ Dat je met hem ging trouwen
❑ Hem bijstaan met raad en daad
❑ Dat je van kou hield  

5. Hoe werd een oud kasteel
genoemd?
❑ Een palissade
❑ Een droompaleis
❑ Een donjon  

6. Hoe kon een ridder zijn kasteel
betalen?
❑ Doordat hij veel roofde 
❑ Doordat hij banken beroofde 
❑ Doordat hij pacht en tol kreeg  

7. Na welk jaartal verloren de 
ridders geleidelijk de macht? 
❑ Ze hebben nog steeds de macht 
❑ Rond 1250 
❑ Rond 1300  

8. Wat werden de ridders in de 
80-jarige oorlog? 
❑ Stadhouders 
❑ Dominees 
❑ Matrozen.

Antwoorden: 1a, 2c, 3a, 4b, 5c, 6c, 7c, 8a.

BEDANKT SINTERKLAAS!

Zo’n 170 gezinnen hebben laten weten dat de tekening was ingekleurd en
aan het raam gehangen.

Dankjewelmailtjes na bezoekje van de mieten op sint-kruis.
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NIEUW AANGESLOTEN HANDELAARS

CASA LUCA
Kerkplein 1a • 8020 Hertsberge

Tel. 050 27 68 33 • info@casa-luca.be

ma - woe - don - vrijdag doorlopend van 7u tot 18.30u
zaterdag van 8u tot 12.30u en van 16u tot 18u

ruim assortiment kazen, verzorgde kaasplanken, raclette, fijne charcuterie,
Beauvoordse paté, dagverse soep, fruit en groenten, frisse slaatjes, 
huisbereide confituur, leuke geschenkideetjes, artisanaal bereid ijs, 

geselecteerde wijnen, dagvers biobrood, Oxfam Fairtrade, antipasti, tapa's, ...

KINDEROPPAS
DIENST

Nieuw vanaf januari 2008

Bij de kinderoppasdienst worden
vanaf 1 januari 2008 enkele wijzi-
gingen van kracht. De vergoedingen
voor de kinderoppasdienst worden
lichtjes verhoogd en het tarief -
systeem wordt vereenvoudigd.

Vergoedingen
•Één uurtarief ......................... € 3,00
•Overnachting (22u tot 8u) € 15,00
•Minimumtarief ..................... € 6,00

Prestatieboekje
De prijs van het prestatieboekje
blijft behouden op € 6,00 voor
vijf prestaties .

MIETE CONFIETE
Kado’s voor de kinderkamer

Wantestraat 122 • 8310 Assebroek-brugge

Tel. 050 34 93 73 • mieteconfiete@scarlet.be

Merken: Kitch Kitchen • Global affair
Nouvelles images • Anne-Claire Petit

Open van 14.00 tot 18.30 uur
Gesloten op zondag en maandag

JUSTIN-JUSTINE
Kinder & jeugdkledij 0-16 jaar

Geboortelijsten • Communiekledij
Gistelsesteenweg 196 • 8200 Brugge • Tel/Fax 050 38 05 25

9 & 10 FEBRUARI OPENDEURWEEKEND
Doorlopend van 10 tot 18 uur • Hapjes en drankjes • 10% op volledige collectie • 

Kinderanimatie 14 tot 17 uur • Actie geboortelijst: babyfoon gratis op geboortelijst bij afspraak

Gezinsspaarkaart

Nieuw: zwangerschapskledij • Winter 2008: Tommy Hilfiger - Baby & Strass

Open van 10.00 tot 12.00 uur & van 14.00 tot 18.30 uur
Zaterdag tot 18.00 uur • Zondag en maandag gesloten

BON VOOR BONNENBOEK 2008
NIEUWE HANDELAAR
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EARTH EXPLORER
Beleef een opwindende en interac-
tieve ontdekkingsreis langs de vijf
themazones: aarde, water, vuur en
wind, en sinds april 2007 ook ‘ruimte’.
Zin in een confrontatie met de
realiteit?  Trotseer dan aardbevin-
gen, duiktochten in de oceaan,
vulkaanuitbarstingen en tornado’s
in vier levensechte simulators.  In
‘Earth Live’ kan je via satelliet alle
natuurrampen op de voet volgen.
Nieuw is de Apollo 3000, een span-
nende ruimtereis in een dropride.

Info: Earth Explorer, Fortstraat 128b,
8400 Oostende; in de paasvakantie
(van 22 maart tot en met 6 april
2008) op vertoon van je lidkaart 50
procent korting als lid van de
Gezinsbond op vertoon van je lid-
kaart op de normale prijzen van 
€ 14,50 (volwassenen), € 10,50 (-13
jaar) en € 12,50 (studenten, senioren,
mensen met een handicap); gratis
voor kinderen (-4 jaar)

HOUDEN VAN
Met de allereerste ‘Houden van'
werd in 2002 een mooie basis gelegd
voor een nieuwe traditie binnen
Vlaanderen: concerten voor de wat
oudere muziekliefhebber van
Nederlandstalige liedjes, met de
wat oudere originele artiest, op
een groot podium en begeleid door
uitstekende muzikanten. Onder -
tussen is ‘Houden van’ in 2008 al
aan zijn zevende editie toe. Ook nu
weer treden tal van grote artiesten
op zoals Anneke Grönloh, Pierre
Kartner, Amaryllis Temmerman, de
Bob Boon Singers en Jo Leemans.

‘Houden van’ vindt plaats op donder-
dag 17 april om 14.30 uur in het
Antwerpse Sportpaleis.  Het is dan
ook precies dag op dag vijftig jaar
geleden dat Expo 58 zijn deuren
open deed.  Als terugblik op de
wereldtentoonstelling zijn allerlei
filmbeelden, een mini-tentoonstel-
ling en Expo-ijs de extra visuele
elementen  van deze ‘Houden van’-
editie.

Info: korting als bondslid € 13,00
i.p.v. € 18,00 (liedboek inbegrepen).
Daar komt nog € 0,50 bij voor De
Lijn vanaf het P+R-terrein.  Het
Antwerpse Sportpaleis is ook mak-
kelijk bereikbaar met de trein-tram-
combinatie.  De tram vertrekt aan
het Centraal Station en stopt bij
het Sportpaleis.

Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be

PLANTENTUIN VAN MEISE
Van 6 tot 8 juni komt de Zomer -
happening naar Meise, waar één
van de grootste plantentuinen ter
wereld met een park in Engelse
landschapsstijl, waarin het kasteel
van Bouchout op zich al een
bezoek overwaard zijn.  Je kan een
kunstwandeling maken met werk
van gerenommeerde kunstenaars
en aanstormend talent.  Als ‘groen-
thema’s’ kan je dit jaar kennis
maken met de moestuin waarin
kinderen ‘blind’ kunnen proeven
van groenten, medicinale planten,
en een plantenkliniek. Op zaterdag
en zondag van 11.00 uur tot 17.00
uur is er een kinderatelier waar
kinderen hun groene vingers kunnen
oefenen in het maken van decora-
tieve stukjes onder leiding van Carrie
Groeneweg en/of Yvette Vleminckx
(aparte inschrijving voor € 5,00).

De Plantentuin van Meise is beweg-
wijzerd vanaf de afrit Meise op de
A12 Brussel-Antwerpen.  Als lid
betaal je voor 1 persoon (€ 8,00) en
mag de tweede persoon gratis mee,
net als kinderen onder de 12 jaar.

DE FABELTJESKRANT
“Dieren zijn precies als Mensen…”
Ken je het nog?  Meneer de Uil,
mevrouw Ooievaar, Zoef de Haas…
Pure tv-sprookjesnostalgie, voor
wie jong was in de jaren tachtig. 
En nu vertaald naar een swingend,
amusant familiespektakel voor
kinderen van vandaag.  In de paas-
vakantie verhuist dit Grote Dieren -
bos naar Gent, Brugge, Antwerpen,
Kortrijk, Hasselt…  De voorstellingen
in Brugge gaan door op maandag
31 maart om 14.00 en 17.00 uur.
Info: De Fabeltjeskrant loopt van 26
maart tot en met 6 april.  Korting

als lid van de Gezinsbond € 2,00
minder op de normale prijzen voor
volwassenen en € 7,00 minder (i.p.v.
€ 5,00) voor kinderen bij vermelding
van je lidnummer; reserveren via
070 25 20 20 (of bij de theaters)

HAIR
Veertig jaar nadat HAIR op Broadway
in première ging, komt de allereerste
Nederlandstalige versie van deze
revolutionaire musical naar Vlaan -
deren!  Deze flowerpowermusical
over liefde, vrijheid en rebellie brak
met oude theaterconventies en liet
het publiek iets compleet nieuws
zien.  HAIR werd, met ‘Aquarius’,
‘Let the Sunshine in’ en ‘I got Life’
een regelrechte klassieker.  Een
spreekbuis van een hele generatie!
Info: Capitole, Gent (16-17 februari
2008), Stadsschouwburg Antwerpen
(20-24 februari 2008); 15 procent
korting als lid van de Gezinsbond
op prijzen van € 21,50 tot € 31,50;
reserveren via tel 077 37 38 39 (of
aan de kassa)

MEMORIAL VAN DAMME
Kom je ook mee op vrijdag 5 sep-
tember 2008 naar het gezelligste
top-atletiekfeest ter wereld?  De
Memorial Van Damme is een van de
grootste en mooiste atletiekmeetings
ter wereld, maar vooral een stomend
atletiekfeest. Zelfs wie niet veel van
atletiek weet, wordt in het Koning
Boudewijnstadion meegezogen door
de unieke sfeer.  Samen met de
50.000 andere toeschouwers vuur je
de grootste atletiekhelden van het
moment aan, en na een topprestatie
klopt je hart alsof je zelf hebt mee-
gelopen. 
Deze 32 ste Memorial staat uiteraard
in het teken van de Olympische
spelen in China. Zo wordt het start-
schot voorafgegaan door een groots
Chinees spektakel.  We verwachten
veel van de grote wereldsterren:
schitteren zij verder na de
Olympische spelen? Of nemen zij
juist revanche voor die net gemiste
medaille?  En we kijken zeker uit
naar de eigen sterren zoals Tia
Hellebaut en Kim Gevaert.   Op ver-
toon van je toegangsticket mag je
ook gratis met bus, tram of trein
van de MIVB naar de Memorial.
Info: Memorial Van Damme, Brussel,
vrijdag 5 september 2008, korting als
lid van de Gezinsbond € 22,50 i.p.v.
€ 30,00 (Tribune 2) en € 12,50 i.p.v.
€ 20,00 (Tribune 4).  Wie snel reser-
veert heeft de beste plaatsen: 
tickets@memorialvandamme.be 
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NEKKA-NACHT 
MET BART PEETERS  

In 2008 is Nekka-Nacht aan zijn vijf-
tiende editie toe.  Wat dacht u van
Bart Peeters als centrale gast voor
Nekka-Nacht op zaterdag 19 april
2008 in het Antwerpse Sportpaleis!
Als er één iemand is die voor
ambiance kan zorgen van de eerste
tot de laatste seconde, die de
mensen aan het dansen krijgt van
de eerste rij tot in de nok van het
Sportpaleis, maar die het publiek
ook kan ontroeren en bij zijn nekvel
pakken, dan is het wel Bart Peeters.
Met daarbovenop nog een reeks
andere topartiesten én een flinke
korrel zout, krijg je al enigszins een
idee van wat er op Nekka-Nacht uit
het artistieke brein van Bart Peeters
zal vloeien.  Eén ding is zeker:
Nekka-Nacht met Bart Peeters
wordt ongetwijfeld één groot feest!

Info: korting als lid van de Gezins -
bond € 28,00 i.p.v. € 33,00 (rang 1)
en € 4,00 korting op tickets van 
€ 28,00, € 22,00 en € 18,00 euro
(vermeerderd met € 0,50 voor
gebruik De Lijn vanaf P+R-terrein). 

PLOPSHOW
Kabouter Plop, Kwebbel, Klus en
Lui komen in de krokusvakantie
van 2008 opnieuw afgezakt naar de
grotemensenwereld met een nieuw
avontuur en leuke kabouterliedjes.

Info: Elisabethzaal Antwerpen 
(4 februari 2008), Kursaal Oostende
(6 februari 2008), Grenslandhallen
Hasselt (9 februari 2008), telkens
om 13 uur; 15 procent korting als
lid van de Gezinsbond op prijzen
van € 12,00 tot € 20,00; reserveren
via 070 34 45 55 

TECHNOPOLIS
In Technopolis tuimel je van het ene
in het andere experiment en ontdek
je spelenderwijs de technologie en
wetenschap achter de vertrouwde
dingen.  In het Kinder-doe-centrum
steken kinderen van vier tot acht
jaar zelf de handen uit de mouwen
in vier themazones.  En in TOP
SECRET infiltreer je in de wereld
van geheim agenten.

Info: Technopolis, Technologielaan,
2800 Mechelen, van 22 december
tot 10 februari 2008, korting als lid
van de Gezinsbond € 8,00 i.p.v. 
€ 9,50 (volwassenen), € 5,00 i.p.v. 
€ 7,50 (-12 jaar); gratis voor jonge
kinderen (-3 jaar).

ZOMERHAPPENING
IN DE SALTO NATALE

PRESENTEERT SYNFUNIA
De internationaal gerenommeerde

Zwitserse circusfamilie Knie staat al
200 jaar garant voor topcircus.  Op
het prestigieuze Festival Inter national
du Cirque de Monte Carlo wonnen
ze diverse prijzen met hun acts.  In
2008 trekken ze Europa rond met
hun nieuwste show “Synfunia”.
Synfunia is heerlijk circus met een
zelden geziene precisie en techniek. 

Synfunia staat in Tour & Taxi’s,
Brussel van 8 mei tem 15 juni.  Bij
vermelding van je lidnummer heb
je als bondslid liefst 50 % korting
voor je kinderen tot en met twaalf
jaar op de ticketprijzen (exclusief
reservatiekosten).  Tickets kosten 
€ 24,00 tot € 54,00 in de week, 
€ 29,00 tot € 59,00 in het weekend
voor volwassenen.  De kinderprijzen
bedragen € 14,00 tot € 44,00 in de
week en € 19,00 tot € 49,00 in het
weekend voor kinderen, waarop je
kinderen bij vermelding van je lid-
nummer 50 % korting genieten.
Reserveren kan via 070 25 15 15.

EFTELING
De Efteling is samen genieten in
een ‘Wereld vol wonderen’ met het
hele gezin.  Genieten van het
Sprookjesbos, Droomvlucht, Panda -
Droom, Fata Morgana, Python,
Piraña, Bobbaan, Pegasus.  En men
verwacht veel van de nieuwste
attractie De Vliegende Hollander.
“Ik zal vaeren, al is het tot in den
eeuwigheid!”  Kapitein Willem van
der Decken vaart in 1678 tegen alle
regels in de haven uit en tekent
zijn eigen noodlot.  Het prachtige
zeeschip wordt vervloekt en veran-
dert in een mysterieus, vurig spook-

schip dat gedoemd is om voor
eeuwig de zeven wereldzeeën te
bevaren als ‘De Vliegende
Hollander’.  In deze nieuwe, sensa-
tionele Efteling-attractie komt de
vloek tot leven.  Stap aan boord en
vaar mee, maar kijk uit en ontsnap
aan de vloek van het Spookschip.

Je betaalt heel het seizoen 2008 op
vertoon van je lidkaart € 23,50
(i.p.v. € 27,00 in laagseizoen of 
€ 29,00 in hoogseizoen) aan de
kassa van de Efteling.  Kinderen tot
en met 3 jaar mogen gratis mee.
Efteling is open van vrijdag 21 maart
tot en met zondag 26 oktober,
dagelijks van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Van 7 juli tot 24 augustus van 10.00
uur tot 21.00 uur, en op de zater -
dagen van 12 juli tot 23 augustus
zelfs tot 24 uur.
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De wet van 25 april 2007 heeft een aantal wijzigingen ingevoerd
met betrekking tot de woninghuur wetgeving.  Het betreft
een nieuwe wetgeving met betrekking tot de huur van een
woning die het gezin (de zogenaamde huurder) tot hoofdver-
blijf dient.  De woninghuurwet bevat algemeen fundamentele
beginselen met betrekking tot de staat van het gehuurde
goed, de mogelijke duur van de huurovereenkomst, de opzeg-
gingsmogelijkheden, de overdracht van huur, de onderver -
huring, de indexatie, en de eventuele herziening van de huur-
prijs.  Deze wetgeving heeft als doel een evenwicht na te streven
tussen de rechten van de verhuurder en de belangen van de
huurder.  Deze bijdrage gaat enkel over enkele essentiële
bepalingen en de recente wijzigingen.

Vorm van de huurovereenkomst
Vanaf 15 juni 2007 dient bij de afsluiting van een huurcontract
een schriftelijke overeenkomst te worden opgesteld met de
volgende essentiële vermel-
dingen: de identiteit van de
partijen, de begindatum van
de overeenkomst, de aanwij-
zing van alle ruimtes en
gedeelten van het gebouw
die het voorwerp van het ver-
huur zijn, en het bedrag van
de huur.  Deze overeenkomst
dient opgesteld te worden in
zoveel exemplaren als er
partijen  zijn.  Elke partij dient
over een origineel stuk te
beschikken.  Indien u beschikt
over een mondeling huurcon-
tract afgesloten voor 15 juni
2007 dient u de nodige stap-
pen te ondernemen om als
huurder een geschreven
contract te eisen.

Registratie.
De registratie van een
geschreven huurovereenkomst
is een fiscale formaliteit die
verplicht word opgelegd door
de wet.  De nieuwigheid
bestaat er nu in dat de ver-
huurder dient in te staan
voor de registratie (gratis van
de overeenkomst).  Een
geregistreerd huurcontract
verschaft de huurders meer
zekerheid ten aanzien van
bepaalde onverwachte
gebeurtenissen en opzeg-
gingsmogelijkheden van de
verhuurder.

Hoofdverblijfplaats van de huurder.
De dwingende wettelijke bepalingen zijn enkel van toepassing
wanneer de woning bestemd is tot hoofdverblijf van de huurder.
Deze voorwaarde wordt in concreto vervuld wanneer de huurder
effectief en voornamelijk in het gehuurde goed woont.
Dit is een feitelijke appreciatie, los van het naleven van de
administratieve formaliteiten “inschrijving in het bevolkingsre-
gister, edm.

De plaatsbeschrijving.
De wet van 25 april 2007 heeft enkele wijzigingen aangebracht
nopens de plaatsbeschrijving bij intrede.  De huurder en de
verhuurder zijn verplicht om op tegenspraak en voor geza-
menlijke regeling een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te
stellen.  De plaatsbeschrijving moet tegensprekelijk opgesteld
zijn, dit wil zeggen:
• in aanwezigheid van huurder en verhuurder of hun 

vertegenwoordigers
• gedateerd en ondertekend zijn door de verhuurders en

huurders persoonlijk
• gedetailleerd zijn, d.w.z. een clausule in de aard van het

goed “ het goed is in goede staat en goed onderhouden en
beide partijen erkennen dit” kan niet beschouwd worden
als een plaatsbeschrijving in de zin van de wetgeving.

Indien er een partij weigert om een tegensprekelijke plaatsbe-
schrijving op te stellen dan
kan de huurder altijd een
beroep doen op de Vrede -
rechter om een deskundige
aan te duiden om die tegen-
sprekelijke plaatsbeschrijving
op te stellen.

De waarborg.
De wet van 25 april 2007
beschrijft 3 vormen van
huurwaarborg: 
• een waarborg die wordt

gestort op een geïndividu-
aliseerde rekening op
naam van de huurder ten
bedrage van 2 maanden
huur.

• een bankwaarborg die het
de huurder mogelijk
maakt de huurwaarborg in
schijven te betalen.

• een bankwaarborg ten
gevolge van een standaard -
contract tussen het OCMW
en de financiële instelling
ten bedrage van 3 maanden
huur.

Bij het einde van de huur-
overeenkomst worden de
waarborg en de intresten
overgemaakt aan de huurder
voor zover al zijn verplichtin-
gen nakwam: door een
schriftelijk akkoord van
huurder en verhuurder of
een afschrift van een gerech-
telijke beslissing.

Besluit.
Dit zijn enkele nieuwe punten naar aanleiding van de recente
wijzigingen in de huurwetgeving.  Dit betreft enkel de
woninghuur.  De rechtspraak zal nog een en ander verduide -
lijken naar aanleiding van deze nieuwe bepalingen.

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

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

De nieuwe huurwetgeving

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

NIEUWE TARIEVEN
NMBS-PASSEN

Vanaf 1 februari 2008

6% korting op uw gezinsspaarkaart

Go Pass (2de klas) 46,00 euro
Rail Pass (1ste klas) 109,00 euro
Rail Pass (2de klas) 71,00 euro
Key card (2de klas) 16,00 euro




