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van de Gezinsbond gewest Brugge

Deze editie van de  Bondsklapper heeft altijd iets “dubbels” in zich. Hij
wordt klaargestoomd en uitgegeven in de vakantieperiode enerzijds en
hij staat bol van de activiteiten voor het komende najaar anderzijds. 

Wie vakantie zegt, denkt aan “batterijen opladen”, “stoom aflaten”,
tijd maken voor dingen waartoe men anders niet komt. 

Dit jaar ligt dit even anders. Onder druk van de economie die op
wereldvlak precies op hol geslagen lijkt, is het vrij moeilijk om even
afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen. Verhoogde werk-
druk, verlaagde koopkracht, grote gevestigde ondernemingen, tot voor
kort door iedereen weggehoond omwille van ongeoorloofd hoge win-
sten, zien hun marktwaarde smelten als sneeuw voor de zon op de
Europese Beurstabellen. Niets lijkt nog wat het is. Alle zekerheden zijn
precies gedoemd om te verdwijnen. 

Ondertussen merken we ook dat de gezinnen het steeds moeilijker krij-
gen om huishuur en/of maandelijkse leningslast te voldoen.  De winter
kondigt zich aan, de verwarming zal iets hoger moeten. Met de olieprij-
zen op dit prijsniveau, met enkel een verhoging als alternatief biedt
ons een weinig positieve toekomst. 

Laat ons hopen dat de heren politici het gezond verstand gaan gebrui-
ken en zich uiteindelijk gaan bezig houden met deze problematiek die
alle Belgen treft. 

Ik wens jullie allen een deugddoende vakantie. Tevens wil ik alle vrijwil-
ligers bedanken die opnieuw voor deze kwaliteitsvolle publicatie heb-
ben gezorgd en ook alle medewerkers die de verschillende activiteiten
op touw zetten. 

Met genegen groet,

Ronny Meulemeester
Voorzitter
Gezinsbond Gewest Brugge.
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WIE IS WIE BINNEN MIJN LOKALE AFDELING
VAN DE GEZINSBOND ?

2 BONDSKLAPPER Nr. 123 • augustus | september | oktober

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 Matthys Johan
8210 Van Hammelaan 6 Eninkstraat 24 Buskinslaan 2 Henri Blommelaan 28 Eninkstraat 24 Van Hammelaan 6

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

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 POINT Leen’s underwear Declerck Hilde
8210 Brugsestraat 178 Fazantenlaan 40 Berkenhagestraat 66 Dr. Adriaenstraat 53 Snellegemstraat 12 Berkenhagestraat 16

050 20 87 77 050 20 84 60 050 24 03 97 050 20 82 21 050 24 10 27 050 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
• Beernem, Sint-Joris, Oedelem: Myriam Goethals, 050 78 12 18
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In Planckendael wandel je doorheen de continenten de
hele wereld rond. Geen gewone dierentuin, neen, een
heus dierenpark, waar je al wandelend in een uitgestrekt
en mooi domein kan komen genieten van dier en
natuur... en van nog zoveel meer!

Tal van professionele vertellers staan en
zitten paraat met een schat aan verhalen,
sagen en legenden. Soms evenals de die-
ren verborgen tussen eens stukje natuur,
op andere plaatsen staan ze op een heus
podium met een vleugje muziek erbij,
maar steeds dompelen zij ons onder in de
meest fantastische avonturen.
Ook hebben we enkele jeugdauteurs uit-
genodigd, die ons uit hun mooiste boeken
komen voorlezen, of een interactieve
workshop brengen.

Voor een tocht in geheimschrift kan je bij
onze collega's van GSF terecht en Crefi
neemt je mee op een creatieve sprookje-
stoer én brengt het indianendorp tot leven.
In de grote tent brengt “pIE p.KLEIN” tekstuele en visu-
ele humor met een vleug cabaret en theater, verpakt in
een stevige brok muziek, of kan je meezingen met de
kinderliedjes van VOF de kunst… en wie weet welke
ronddolende fi guren je er nog allemaal tegenkomt die
dag…

De prijs voor het toegangsticket tot Planckendael:
12 jaar en ouder: v 8,00
6 tot en met 11 jaar: v 4,00
0 tot en met 5 jaar: gratis

Voor het vervoer kies je zelf wat je het
beste uitkomt:
Met de wagen en parkeren op de
Planckendaelparking (v 4,00 ter plaatse te
betalen)
Met de trein tot in Mechelen station, of
met de wagen tot aan de NMBS- of
Kluwer-parking (beide gratis) en vandaar
verder met de boot.
Er zal die dag een vlotte bootverbinding
zijn tussen het station en Planckendael,
mensen die deze boot wensen te nemen,
betalen ter plaatse v 2,50 pp heen-en-
terug (vanaf 3j).
Wie met de trein komt, kan aan vermin-
derde prijzen reizen via de kortingskaart
voor grote gezinnen of de formules week-

endticket Keycard, Gopass,…

Je kan je online inschrijven op onze website:
www.gezinsbond.be of je kan een invulstrookje uitknip-
pen uit De Bond van 27 juni, 11 juli of 15 augustus en
opsturen naar: Gezinsbond/Planckentaal, Troonstraat 125, 
1050 Brussel of fax 02-507 89 64.

PROVINCIALE GEZINSDAG
Domein Lippensgoed-Bulskampveld Beernem

zondag 28 september van 10 tot 18 uur

genieten met de hele familie.
Een greep uit het aanbod van activiteiten:
■ loop binnen in het bezoekerscentrum en bezoek de

interactieve tentoonstelling over de natuur, het domein
en het Houtland

■ rondleidingen in de kruidentuin
■ open wagenmakerij en karrenmuseum
■ voorstelling specifieke houtambachten
■ zoektocht in het karrenmuseum
■ natuurzoektocht in het domein
■ neem deel aan één of meerdere workshops: nestkasten

maken, determineren van braakballen, landschapsteke-
nen, kriebelbeesten, insecten onderzoeken, zelf krui-
denthee maken,…

■ demonstraties wol verven, kruidenzalfje maken,…
■ schep zelf water in de poel en ontdek wat er allemaal

in leeft
■ volg de imker en laat je fascineren door het leven van

de bij
■ proef de natuur: proeverijen fruit, vruchten,…
■ ontdek enkele ongekende plekken van het

Bulskampveld
■ gegidste wandelingen in het domeinbos en de

Eendenputten
■ diverse bewegwijzerde wandelpaden
■ wandelroute langs kunst en natuur
■ thematische schminkstands 
■ leer zelf melken aan de (kunst)koe
■ tochten met koets, paard en kar 
■ diverse infostands

EEN SPEELSE DAG VOL DIER EN VERHAAL… 
IN PLANCKENDAEL!

zondag 19 oktober 2008 van 9 uur tot 18 uur

■ oude volksspelen
■ schaakspel met grote stukken
■ doorlopend kinderanimatie: speelplein,…
■ diverse eet- en drinkgelegenheden
■ vrijlating van gerevalideerde vogels
■ sportspelen, initiatie-golf en demonstratie, nordic-wal-

king door de gezinssportfederatie
■ Volg het poëziepad in psychiatrisch centrum St-

Amandus

OPENDEURDAG van 'Opvangcentrum voor Vogels
en Wilde Dieren': doorlopend van 10 tot 18 uur

Meer info
scw.westvlaanderen@gezinsbond.be
Een programmafolder met het volledige overzicht van de
vrije en begeleide activiteiten die in het hele domein
plaatsvinden zal vanaf de tweede week van september te
vinden zijn op www.west-vlaanderen.be/bezoekerscentra
(onder Bulskampveld), www.gezinsbondgewestbrugge.be
en www.voc-bulskampveld.be. 

Picknick
Ter plaatse is drank en een budgetvriendelijke picknick te
verkrijgen.
In samenwerking met de partners in het domein en
diverse andere verenigingen.

Een organisatie van de Gezinsbond 
en de provincie West-Vlaanderen
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HOE VER GAAT 
LEERZORG?

23 september 2008 om 20u

Een nieuw plan voor leerzorg staat in de startblokken:
ouders moeten écht de keuze kunnen maken tussen een
leertraject in het gewoon of het buitengewoon onder-
wijs. Anderzijds zijn sommige mensen bang dat de over-
heid het buitengewoon onderwijs wil afbouwen.
Leerkrachten vrezen dat ze voor onhaalbare opdrachten
komen te staan. Kunnen deze uiteenlopende standpun-
ten verzoend worden in het nieuwe leerzorgplan?

Het nieuwe plan wordt toegelicht door Wim Van Rompu,
raadgever van de minister van Onderwijs en voorzitter
van de stuurgroep Leerzorg. 

Waar: In het auditorium AZ St.-Jan, 
Ruddershove 10, 8000 Brugge

leden (Sprankel, Gezinsbond): v 2,00
niet-leden: v 5,00
Info: 050 82 33 54: ma. en vrij. (9-12 uur) - don. (19-21 uur) 

050 21 50 08: za. (9-12 uur) 
west-vlaanderen@sprankel.be 
www.sprankel.be 

Organisatie: Sprankel West-Vlaanderen, 
AZ St.-Jan en de Gezinsbond

10 STELLINGEN OVER
LEERSTOORNISSEN

22 oktober 2008 om 20u

Normaal begaafd zijn en toch problemen op school.
Hoe is zoiets mogelijk?
Over leerstoornissen doen vandaag tal van mensen aller-
hande uitspraken: artsen, para-medici, leraren, onderwijs-
bedenkers tot en met financiële experts. Voor al wie met
leerstoornissen geconfronteerd wordt, blijkt het hierdoor
lang niet eenvoudig te zijn om de gedachten helder en
de emoties onder controle te houden. Aan de hand van
10 stellingen wordt één en ander scherpgesteld. Het com-
mentaar dat erbij gegeven wordt,  heeft tot doel: correct
informeren, dedramatiseren, waarschuwen tegen misver-
standen, enz.
Peter van Vugt is doctor in de Medische Wetenschappen.
Zijn specialisatie, neurolinguïstiek, maakt dat hij publi-
ceert over neuropsychologische onderwerpen. Als licenti-
aat in de Romaanse filologie heeft hij ook onderwijserva-
ring. Hij heeft ruime expertise als begeleider van nascho-
lingen. Verder is hij lid van verschillende wetenschappelij-
ke verenigingen en is hij adviseur bij verenigingen van
ouders die kinderen hebben met leerstoornissen. 

Waar: HOWEST, dept. Lerarenopleiding, 
St. Jorisstr.71, 8000 Brugge

leden (Sprankel, Gezinsbond): v 2,00
niet-leden: v 5,00
Info: 050 82 33 54: ma. en vrij. (9-12 uur) - don. (19-21 uur) 

050 21 50 08: za. (9-12 uur) 
west-vlaanderen@sprankel.be 
www.sprankel.be 

Organisatie: Sprankel West-Vlaanderen, 
HOWEST en de Gezinsbond

OEFENSCHOOL VOOR OUDERS 
MET JONGE KINDEREN

SPRANKEL
I.S.M. DE GEZINSBOND

'Mijn kind, schoon kind'
over graag zien en toch niet 'te veel' verwennen

Onze verwenmaatschappij maakt het opvoeden voor
ouders niet makkelijk. Toch hebben kinderen en jongeren
grenzen nodig voor hun gevoel van veiligheid, maar ook
ruimte en vrijheid voor hun zelfvertrouwen.

Hoe gaan andere ouders hiermee om? Wat als er conflic-
ten opduiken? Ben ik een strenge of toegeeflijke ouder?
Natuurlijk mag je kinderen in de watten leggen, veel
aandacht geven, verrassen met iets plezierigs, … Hoe kan
verwennen dan 'te veel' zijn?
In de Oefenschool-light kan je hierover van gedachten
wisselen met andere ouders.
We benaderen het thema “verwennen” vanuit verschil-

lende invalshoeken.
Deze oefenschool voor ouders met jonge kinderen vanaf
3 jaar omvat drie bijeenkomsten.

maandag 6, 13 en 20 oktober 2008

In het dienstencentrum 't Reitje, 
Annunciatenstraat 34, 8000 Brugge

Inschrijven bij Rita Van de Velde
050-33 44 82 of herionta@skynet.be

Kostprijs:
Leden Gezinsbond v 10,00 p.p.
Niet-leden v 18,00 p.p.
Prijs voor de drie avonden samen.

Bondsklapper123_binnen.qxd  10-07-2008  15:02  Pagina 4



augustus | september | oktober • Nr. 123 BONDSKLAPPER 5

GELEID BEZOEK 
AAN GENT

donderdag 18 september 2008
9.15 uur

Afspraak  in de lokettenhal van het station om 9.15 uur.
Ieder neemt zijn eigen ticket. De trein vertrekt om 9.31
uur. Je kan ook met je eigen wagen naar Gent rijden.

Om 10.40 uur komen we samen aan de dienst Toerisme
in het Belfort (Raadskelder). 
Een gids zal ons begeleiden voor een stadswandeling.
Na de stadswandeling is er het middagmaal en om
15.00 uur verkennen we Gent per boot, een ware ver-
rassing.
Einde voorzien om 17u.

v 22,00 (gids, middagmaal, boottocht). 
Inschrijven bij Andreas Vercruysse 050 35 36 54 en de
betaling op rekening 001-5142717-47 
van GOSA Gewest Brugge.

DROPPING BOTIEN
Zaterdag 8 november om 19u

Verzamelen aan café “De Arend”, Ieperse Steenweg 169, Veurne (Beauvoorde)
(bij verkeerslichten langsheen N8 Ieper-Veurne, rechtover feestzaal-dancing Myosotis)

VERTREK OM 19u30, dropping ca. 10 km

Info én inschrijvingen: Bart - Anne-Mie Vallaeys - Gheeraert - 057 33 58 56 (na 19 u.) - vallaeys.gheeraert@skynet.be

Inschrijving pas definitief na betaling via SCW 000-1431086-45. Specifiek bedoeld voor gezinnen van de Gezinsbond
met tieners (minstens 1 kind in het middelbaar).
Afdelingen kunnen ook in groep inschrijven! Best tijdig contact opnemen want de plaatsen zijn beperkt!
Verzekering inbegrepen.  Zelf mee te brengen: fluojasje, zaklamp, regenkledij en stevige wandelschoenen.

v 10,00 p.p. (dropping + avondeten)
v 15,00 p.p. (dropping + avondeten + overnachting + ontbijt)
Drank niet inbegrepen.  Niet-leden betalen v 5,00 p.p. extra (lid worden voor het hele gezin kost v 30,00). 

2° SENIOR GAMES 
een dag vol sportiviteiten!

dinsdag 30 september 2008
9.00 uur

Tijdens de Senior Games kan men deelnemen aan een
recreatiesportprogramma en aan recreatieve competi-
ties in een tiental sporten. Naar aanleiding van dit ini-
tiatief zullen de 50- plussers ook aangemoedigd worden
om over de grenzen deel te nemen aan de Europese
Senior Games en de Wereld Senior Games.
Wie in een ontspannen, gezellige sfeer zijn/haar favo-
riete sport wil beoefenen of een nieuwe sport wil leren
kennen kan dit door deel te nemen aan de vele initia-
ties. Dit 50+ sportevenement wordt feestelijk (muzikaal)
afgesloten. Een organisatie van S-Sport, Okra-sport, Fros
en Sportievak samen met BLOSO.

Meer info en het inschrijvingsformulier vind je op
www.seniorgames.be.

MELK, BOTER EN KAAS
VAN VERLEDEN TOT HEDEN

dinsdag 14 oktober 2008
15.00 uur

Geleid bezoek aan het zuivelmuseum 
(Brugse Steenweg 68, Blankenberge)
We nemen bus 33 (richting Blankenberge) van 14.15 uur
aan het station te Brugge. Afstappen aan de kerk van
Uitkerke en nog een stukje te voet richting Brugge. 

Inschrijven is noodzakelijk 
bij Yola Barbez-Malfroot op 050 35 49 14.
v 3,00 ter plaatse te betalen (inkom, gids en koffie).
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KALENDER
DATUM ACTIVITEIT AFDELING
04/09/2007 - 04/09/2008 Badminton Loppem Loppem

16/05/2008 - 22/08/2008 Zomeravondfietstochten Sint-Kruis

01/07/2008 - 30/09/2008 Wandelrally in Blankenberge Moerkerke - Damme

01/07/2008 - 31/08/2008 Op reis in de wereld van Folon Lidkaart meer waard

01/07/2008 - 31/08/2008 Het zandkasteel: magische sprookjes in zand! Lidkaart meer waard

01/07/2008 - 31/08/2008 Seafront: zee-, haven- en vissersleven Lidkaart meer waard

01/07/2008 - 31/08/2008 Boudewijn Seapark Lidkaart meer waard

03/08/2008 Jaarlijkse gezinsfietstocht Oedelem - Oostveld

12/08/2008 - 17/08/2008 Glow Lidkaart meer waard

19/08/2008 - 24/08/2008 Stomp Lidkaart meer waard

28/08/2008 - 31/08/2008 Boombalfestival Lidkaart meer waard

28/08/2008 Orgelconcert in de Sint-Pieterskerk Oostkamp

28/08/2008 - 11/09/2008 Massagecursus Varsenare

31/08/2008 Zesde Sneukelgordel van Groot-Beernem Beernem

31/08/2008 Sneukelgordel Oedelem - Oostveld

31/08/2008 Zesde Sneukelgordel van Groot-Beernem Sint-Joris

04/09/2008 - 13/11/2008 Start to run - loop je fit Sint-Michiels

04/09/2008 - 02/10/2008 Tai chi chuan Assebroek

06/09/2008 Dans voor kinderen - kennismakingsles Sint-Andries

06/09/2008 Kleurenanalyse Varsenare

07/09/2008 Infostand op Sint-Michielse feeste Sint-Michiels

08/09/2008 - 15/12/2008 Tai Chi Chuan Varsenare

08/09/2008 - 15/12/2008 Tai Chi Chuan voor gevorderden Varsenare

09/09/2008 - 16/12/2008 Zachte yoga voor alle leeftijden Varsenare

10/09/2008 Kookavond met als thema Barbecue Zedelgem

10/09/2008 Broodbakavond o.l.v. Dirk Beschuyt Sint-Michiels

10/09/2008 - 10/12/2008 Yoga-avonden Varsenare

12/09/2008 - 03/10/2008 Nordic Walking voor gevorderden Sint-Kruis

13/09/2008 - 06/12/2008 Kleuterzwemmen Brugge

13/09/2008 - 06/12/2008 Babyzwemmen Brugge

14/09/2008 Bezoek aan de Lindenhoeve Assebroek

17/09/2008 - 22/10/2008 Koken met Dirk Beschuyt Sint-Michiels

18/09/2008 Nieuwe reeks yoga Assebroek

18/09/2008 Geleid bezoek aan Gent GOSA

20/09/2008 - 13/12/2008 Kleuterzwemmen en watergewenning Zedelgem

20/09/2008 Turnen voor kinderen Zedelgem

20/09/2008 - 20/12/2008 Bewegen met kleuters Sint-Kruis

21/09/2008 Kroenkelen Brugge

22/09/2008 Voordracht: Kindje Gezond Oostkamp

28/09/2008 Provinciale gezinsdag in Bulskampveld Gewest

30/09/2008 - 16/12/2008 Frans voor kleuters Sint-Kruis

30/09/2008 Senior Games GOSA

04/10/2008 Bezoek aan het arboretum “Het Leen” in Eeklo Sint-Kruis

04/10/2008 Tweedehandsbeurs Sint-Andries

05/10/2008 Grote Herfst-Tweedehandsbeurs Brugge

05/10/2008 Herfst-2de-handsbeurs Beernem

06/10/2008 - 20/10/2008 Vorming: "Mijn kind, schoon kind" Brugge

06/10/2008 - 04/12/2008 Yoga voor dames in de memopauze Varsenare

07/10/2008 Voordracht: Kindje Gezond Varsenare

11/10/2008 Koken met kinderen Sint-Andries

12/10/2008 Tweedehandsbeurs Oostkamp

12/10/2008 Najaars tweedehandsbeurs Sijsele

12/10/2008 Gezond Ontbijt Sint-Michiels

12/10/2008 Tweedehandsbeurs Assebroek

14/10/2008 Melk, boter en kaas van verleden tot heden GOSA

19/10/2008 Ledenfeest Oedelem - Oostveld

19/10/2008 Planckentaal Nationaal

22/10/2008 Onze kinderen veilig online Assebroek

24/10/2008 - 26/10/2008 Halloween griezelweekend Gewest

25/10/2008 Grandioos halloweenfeest Varsenare

31/10/2008 Film: Brother Bear Brugge

05/11/2008 Voordracht: Onze kinderen veilig online Beernem

08/11/2008 Dropping voor gezinnen met tieners BOTIEN

15/11/2008 Geboortedreef Zedelgem
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TAI CHI CHUAN
Van donderdag 4 september tot

donderdag 2 oktober 
18.45 tot 19.45 uur

Soepelheid en vertrekken vanuit een
stabiel evenwichtspunt zijn belang-
rijke vaardigheden in het leven. Ze
zorgen ervoor dat we constructief
kunnen omgaan met de stresseren-
de factoren die vandaag op ons
afkomen. Tai Chi Chuan is een uiter-
mate geschikte methode om deze
vaardigheden te oefenen. De oefe-
ningen zijn langzaam, niet hart- of
longbelastend, zorgen voor alert-
heid bij de beoefenaar, kalmeren de
geest en versterken het lichaam. 

Lesgever Luc Desmet
De eerste les is een proefles.
Sportzaal St.-Katarinaschool, Sint-
Katarinastraat 132, Assebroek.

Voor de cursus van 5 lessen betalen
leden Gezinsbond v 25,00 en niet-
leden v 35,00.
Na deze lessenreeks is er mogelijk-
heid om verder Tai chi te beoefenen
op dezelfde plaats en uur.

Info en inschrijvingen voor 
26 augustus bij Georges Verlinde, 
050 35 75 75 of
georges.verlinde@versatel.be.

BEZOEK AAN DE
LINDENHOEVE

zondag 14 september 2008
14.30 uur

Eerst wordt er een korte toelichting
gegeven over het bedrijf, we maken
kennis met een stier, een koe en de
pasgeboren kalfjes, we ontdekken
het melken met een melkrobot.
Nadien kun je de pure melk en de
verwerkte melkproducten proeven. 
De bijdrage voor deze uitstap is 
v 2,00 p.p., proevertjes en geschenk-
jes inbegrepen.
Vooraf inschrijven tot 6 september
bij Georges Verlinde, 050 35 75 75
of georges.verlinde@versatel.be. 
Lindehoeve, Sijselestraat 50,
Oedelem.
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AFDELINGEN
NIEUWE REEKS YOGA
donderdag 18 september 

18.30 en 20.00 uur
We starten met 4 kennismakingslessen
ontspanningsyoga voor beginners.
Voor de gevorderden start een nieu-
we reeks op donderdag 11 september
2008 om 20u tot 21.15u. P.C.
Sparrenhof (zij-ingang) Dries te
Assebroek. Iedereen is welkom!
Inlichtingen en inschrijvingen bij mevr.
De Clerck-Vantorre, 050 36 23 46.

TWEEDEHANDSBEURS
zondag 12 oktober
9.00 tot 12.00 uur

In de basisschool OLVA Sint-
Katarina, St.-Katarinastraat 132,
Assebroek. Gratis toegang.
Inschrijvingen leden afd. Assebroek
mogen bellen op 8 en 9 september
tussen 16u en 20u.
Leden van andere afdelingen kun-
nen zich inschrijven op 15 en 16 sep-
tember tussen 16u en 20u. Het is
onnodig te bellen op andere dagen
of uren, er wordt enkel ingeschre-
ven op de vermelde tijdstippen. 
Inschrijven bij Georges Verlinde, 050
35 75 75.
Betalen via 738-0060762-62 van
Gezinsbond Assebroek met vermel-
ding van naam/THB/lidnummer/tele-
foonnummer.

Opgelet: het verschuldigde bedrag
(v 10,00) staat uiterlijk op vrijdag 3
oktober op de rekening, anders ver-
valt uw inschrijving.

ONZE KINDEREN 
VEILIG ONLINE

woensdag 22 oktober 2008
20.00 uur

Onze kinderen veilig online, hoe ze
begeleiden bij het chatten, mailen en
surfen?

In de basisschool OLVA Sint-Katarina,
St.-Katarinastraat 132, Assebroek.

Het internet biedt heel wat mogelijk-
heden. Kinderen zitten op steeds jon-
gere leeftijd voor het computer-
scherm om te gamen, te chatten,
informatie op te zoeken voor een
huistaak, …
We willen vooral aantonen hoe we
kinderen op een positieve manier
kunnen stimuleren. Mits wat ouder-
lijke begeleiding biedt het internet
voor kinderen en voor jongeren een
waaier aan mogelijkheden en kan-
sen. Tijd dus om te leren omgaan
met dit wonderlijke medium.
Via een multimediapresentatie laten
we zien hoe kinderen en jongeren
(tussen 6 en 15 jaar) omgaan met
internet. We worden wegwijs
gemaakt in een aantal technische
aspecten en leren hoe een betere
beveiliging mogelijk is. Er is gele-
genheid om vragen te stellen.

De inkom is v 1,00 (drankje inbegrepen)

Info bij Georges Verlinde, 050 35 75 75
of georges.verlinde@versatel.be.
Voordracht in samenwerking met
oudercomité OLVA St.-Katarina en
Child Focus. 
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PETANQUE TE ASSEBROEK
Elke woensdagnamiddag, het
ganse jaar door, weer of geen

weer. 
Telkens vanaf 14u petanque op de
sportvelden in de Opkensstraat 10,
Assebroek. Er zijn zowel openlucht
als overdekte speelvelden. 
Info bij Yola Barbez-Malfroot, 
050 35 49 14.

VERNIEUWEN VAN DE 
KORTINGSKAARTEN

Voor het jaar 2009 kunnen de kor-
tingskaarten NMBS van de kinderen
vernieuwd worden. Kinderen uit
gezinnen met minimum drie kinde-
ren en geboren in 1984 en later
hebben recht op een kortingskaart.
Voor kinderen geboren vóór 1991 is
een kinderbijslag- of studieattest
vereist. 

Zitdagen: woensdag 12 november
van 19u tot 21u, zaterdag 15
november van 14u tot 16u en vrij-
dag 21 november van 19u tot 21u.

Niet vergeten je trouwboekje of uit-
treksel van gezinssamenstelling mee
te brengen. 
Enkel de kaarten die vervallen zijn
moeten vervangen worden. 
In het P. C. Sparrenhof (zij-ingang),
Dries, 8310 Assebroek.
Info bij Greta Huyghe, 050 35 68 04.

ZESDE SNEUKELGORDEL VAN
GROOT-BEERNEM

zondag 31 augustus 2008
13.30 - 18.00 uur

De gezinsvriendelijke tocht van
ongeveer 28 km gaat zoveel moge-
lijk langs de Beernemse landelijke
wegen en wordt af en toe onder-
broken voor een hapje, een drankje
en veel leute. 
Op zondag 31 augustus start je tus-
sen 13.30 uur en 14.30 uur aan het
OC De Kleine Beer in de
Marichalstraat te Beernem waar er
al een eerste sneukel voorzien is.
Onderweg zijn er enkele stopplaat-
sen met lekkers. Bij aankomst schui-
ven we met zijn allen nog eens aan
voor een bordje frietjes en brochet-
te voor de volwassenen of frietjes
en frikadel voor de kinderen. 
De deelnameprijs bedraagt v 9,00
voor volwassen en v 5,00 voor kin-
deren jonger dan 12 jaar. Niet-leden
betalen v 15,00 ongeacht de leeftijd.

Een verzekering is inbegrepen.
Inschrijven kan door het exacte
bedrag vóór 22 augustus over te
schrijven op rekeningnummer 979-
0754824-72 van Gezinsbond Groot-
Beernem met vermelding van het
lidnummer, het aantal volwassenen
en het aantal jongeren onder de 
12 jaar. 

Meer inlichtingen bij Alain Janssens
(Schooldreef 40 te 8730 Beernem),
0499 59 11 07 of
alain.janssens@schooldreef.be.

De sneukelgordel is een samenwer-
king tussen de afdelingen Beernem,
Sint-Joris en Oedelem.

HERFST-TWEEDEHANDS-
BEURS

zondag 5 oktober 2008
10.00 - 12.00 uur

Ligt je bergplaats ook vol spulletjes
van je kindje(s) die je waarschijnlijk
niet meer gaat gebruiken maar die
nog te goed zijn om weg te smijten?
Misschien kun je jezelf en iemand
anders er een plezier meedoen. Veel
(toekomstige) ouders en grootou-
ders zijn op zoek naar goedkope
kinderkleding tot 14 jaar, babyuit-
zet, kinderuitzet, zwangerschapskle-
dij, kinderfietsen en kinderspeel-
goed.

Op zondag 5 oktober organiseren
we in de Kleine Beer een herfst
tweedehandsbeurs. 

Verkopers kunnen inlichtingen
bekomen bij Petra Van Daele op 
050 79 10 51.

Het inschrijvingsrecht bedraagt 
v 5,00. Leden van de afdeling
Beernem hebben voorrang en kun-
nen inschrijven met vermelding van
lidnummer van 20/08/08 tot 10/09/08
via petra.vandaele@hotmail.com 
Inschrijvingen voor deze datum wor-
den niet aanvaard.
De standplaats is pas definitief gere-
serveerd als het inschrijvingsgeld is
gestort voor 10 september op het
rekeningnummer van de
Gezinsbond Beernem 850-8519050-23
met de vermelding THB en het lid-
nummer.

Leden van andere afdelingen kun-
nen op woensdag 17 september bel-
len tussen 19.00 en 21.00 uur om
zich in te schrijven.

Kopers en kijklustigen kunnen van
10.00 uur tot 12.00 uur vrij rondlo-
pen tussen de verkoopstanden en
genieten uiteraard van gratis toe-
gang.

VOORDRACHT: 
ONZE KINDEREN VEILIG

ONLINE
woensdag 5 november 2008

20.00 uur
Hoe kunnen we onze kinderen
begeleiden bij het chatten, mailen
en surfen?

Het internet biedt heel wat moge-
lijkheden. Kinderen zitten op steeds
jongere leeftijd voor het computer-
scherm om te gamen, te chatten,
informatie op te zoeken voor een
huistaak, …
Maar het internet is niet altijd een
veilige plaats. Ouders maken zich
soms zorgen over het internetge-
drag van hun kinderen. In de pers
verschijnen hierover alarmerende
berichten.

Het is nodig om ouders te wijzen op
de gevaren van het internet. Maar
we willen vooral aantonen hoe we
deze kunnen voorkomen. Mits wat
ouderlijke begeleiding biedt het
internet voor kinderen en voor jon-
geren een waaier aan mogelijkhe-
den en kansen. In de toekomst zal
de rol van het internet alleen maar
toenemen. Tijd dus om op een posi-
tieve manier te leren omgaan met
dit wonderlijke medium.

Via een multimediapresentatie, die
samen met Child Focus gemaakt
werd, laten we 'visueel' zien hoe
kinderen en jongeren (tussen 6 en
15 jaar) omgaan met internet. We
worden wegwijs gemaakt in een
aantal technische aspecten en leren
hoe een betere beveiliging mogelijk
is. Maar hoe kunnen ouders hun
kinderen begeleiden bij het chatten,
mailen en surfen? Er zijn opvoe-
dingstips per technologie, maar ook
algemene tips. In beeldfragmenten
zien we situaties thuis, bijv. over
cyberpesten of het bezoeken van
ongeschikte websites. Telkens wor-
den meerdere reacties van ouders
getoond, de ene al wat genuanceer-
der dan de andere.

Er is gelegenheid om vragen te stellen.

Deze avond gaat door op woensdag
5 november 2008 vanaf 20.00 uur in
de Beernemse bibliotheek 
(C. Marichalstraat 1, 8730 Beernem).
De organisatie is een samenwerking
tussen de Gezinsbond en de biblio-
theek van Beernem. 

AFDELING
BEERNEM

beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be
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WE ZIJN OP ZOEK 
NAAR ENTHOUSIASTE

BESTUURSLEDEN!
Als bestuurslid van de gezinsbond
afdeling Beernem sta je in voor de
contacten met jou wijk (30 tal gezin-
nen) en kan je gezinsgerichte pro-
jecten binnen het bestuur helpen
bedenken en/of helpen uitvoeren.
Deze projecten kunnen een sociaal
culturele organisatie zijn (vb. voor-
dracht rond kinderen en seksualiteit,
volksdans Swindlers and Gentry),
een kindvriendelijke activiteit (vb.
kinderkoken), het nadenken over en
voorstellen aan beleidsmensen van
gezinspolitieke thema's (vb gemeen-
telijke gezinspolitieke actie), een
sportactiviteit (vb sneukelgordel van
Groot-Beernem), een tweedehands-
beurs, ... of waarom niet een activi-
teit die jezelf belangrijk en noodza-
kelijk vindt t.o.v. de gezinnen.
Uiteraard ben je als vrijwilliger
gedurende de uitoefening van je
bestuursfunctie verzekerd.

Heb je een paar uurtjes dat je je
kunt en wilt inzetten voor een grote
noodzakelijke organisatie als de
Gezinsbond? Wil je via vrijwilligers-
werk nieuwe mensen leren kennen?
Neem dan contact op met je wijk-
verantwoordelijke of met Alain
Janssens, Schooldreef 40, 8730
Beernem, 0499 59 11 07 of
alain.janssens@schooldreef.be. Ik
kom je graag onze organisatie voor-
stellen en geef graag wat extra uit-
leg over onze bestuurswerking.
Uiteraard mag je ook samen met
een vriend of vriendin toetreden tot
ons bestuur!

KLEUTERZWEMMEN
zaterdag 13 september tot 
zaterdag 6 december 2008

9.30 uur
De nieuwe lessenreeks start op
zaterdag 13 september om 9.30 uur.
Om het zwemcomfort van de kleu-
ters te verhogen wordt het aantal
kinderen beperkt tot 20 kleuters per
half uur (te verdelen over 3 groep-
jes).

Tot en met 1 september kan men
inschrijven bij Mieke Van Damme
(Blankenbergse Steenweg 12, 8000
Brugge Sint-Pieters) of per e-mail
(debondstespettertjes@hotmail.com)
met vermelding van naam, voor-
naam en leeftijd van het kind, adres,
telefoonnummer en lidnummer van

de Gezinsbond.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 
v 19,00 indien de verzekering nog
niet betaald werd in het voorjaar
'08 of v 15,00 indien de verzekering
wel betaald werd in het voorjaar
'08. De inkom van het zwembad is
niet inbegrepen in deze prijs.
Je inschrijving is pas geldig na bet-
aling van het inschrijvingsgeld.

De kinderen moeten ook in het
bezit zijn van een badmuts van de
Gezinsbond. Deze kan je ter plaatse
kunt aanschaffen tegen de kostprijs
van v 1,50. 

Het kleuterzwemmen wordt voorbe-
houden aan gezinnen die lid zijn
van de Gezinsbond!

BABYZWEMMEN
zaterdag 13 september tot 
zaterdag 6 december 2008

12.30 uur
De nieuwe lessenreeks babyzwem-
men start op zaterdag 13 september
om 12.30 uur.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 
v 19,00 (les en verzekering) - de
inkom van het zwembad is niet
inbegrepen in deze prijs.

Tot en met 1 september kan je
inschrijven bij Mieke Van Damme
(Blankenbergse Steenweg 12, 8000
Brugge Sint-Pieters) of per e-mail
(debondstespettertjes@hotmail.com)
met vermelding van naam, voor-
naam en leeftijd van het kind, adres,
telefoonnummer en lidnummer van
de Gezinsbond. Je inschrijving is pas
geldig na betaling van het inschrij-
vingsgeld!

Het babyzwemmen wordt voorbe-
houden voor leden van de
Gezinsbond!

KROENKELEN
zondag 21 september 2008

Op zondag 21 september 2008 is het
weer zover: iedereen, zowel jong als
oud, kan dan een ganse dag kroen-
kelen door de Brugse groene gordel
en zijn middeleeuwse binnenstad.
Ook de animatie ontbreekt niet. 

Alle inschrijvingen gebeuren de dag
zelf in het KTA Brugge 
(Rijselstraat 7, 8200 Brugge)

De Gezinsbond-afdeling Brugge
voorziet animatie in het Graaf
Visartpark met onder andere volks-
spelen, springkasteel, enz ...

Voor alle inlichtingen kan je terecht
bij de Sportdienst van de stad
Brugge (Koning Leopold III-Laan 50,
8200 Brugge) 050 30 03 42 of
Brugge@sport-West-Vlaanderen.be
of bij de Gezinsbond - afdeling
Brugge herionta@skynet.be

GROTE HERFST-
TWEEDEHANDSBEURS

zondag 5 oktober 2008
9.00u tot 12.00 uur

De beurs gaat door op zondag 5
oktober van 9.00 tot 12.00 uur in
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
Gezinsbond is een must) kunnen
ofwel telefonisch inschrijven bij Rita
Van de Velde op 050 33 44 82. Hou
uw Gezinsbond lidkaart 2008 zeker
bij de hand! het kan ook via e-mail
(herionta@skynet.be) met vermel-
ding van naam, adres, lidnummer en
telefoonnummer. Inschrijvingen
waarbij één van deze gegevens niet
vermeld staan, worden als ongeldig
beschouwd.
Vlug inschrijven is de boodschap!!!

FILM: BROTHER BEAR
vrijdag 31 oktober 2008

Crefi-Brugge speelt zijn films in het
Aquarius theater, de toneel- en film-
zaal van het Sint-Leocollege
(Potterierei 12 te Brugge). Een heuse
filmzaal om van te watertanden.

herionta@skynet.be

AFDELING
BRUGGE
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We beginnen omstreeks 14.30 uur
met een korte uitleg van de film en
eindigen omstreeks 16.15 uur. 
Tijdens de pauze wordt een drankje
aangeboden.

De inkom is voor leden van de
Gezinsbond v 2,00 (Let op! Enkel op
vertoon van een geldige lidkaart!,
niet de spaarkaart); niet-leden beta-
len v 4,00. 

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

Ons filmseizoen 2008-2009 vervolgt
zich op vrijdag 31 oktober waar
Crefi-Brugge de Disney klassieker
'Brother Bear' vertoont.

De film gaat over het leven van
Kenai. Zijn leven krijgt een onver-
wachte wending wanneer de Grote
Geesten hem veranderen in een
beer, het dier dat hij het meest haat.
Hij sluit vriendschap met het beren-
jong Koda en de twee domme maar
hilarische elanden Rutt en Tuke.
Samen trekken ze erop uit om Kenai
zijn menselijke gedaante terug te
geven. Zijn broer Denahi (die niet
weet dat Kenai nu een beer is) zit
hem op de hielen om wraak te
nemen en de familie-eer te redden.

De film is geschikt voor alle leeftij-
den, duurt 82 minuten en is
Nederlands gesproken. 

NIEUWE BESTUURSLEDEN
GEWENST!

De afdeling Brugge bestaat uit een
(jong) dynamisch team en zoekt nog
enkele enthousiaste nieuwe
bestuursleden om de activiteiten
(Sinterklaas, tweedehandsbeurzen,
...) verder samen te organiseren. 

Geïnteresseerd? Neem contact op
met Hilde Coudenys (050 34 51 33).

VAKANTIEREGELING 
KINDEROPPASDIENST

De kinderoppasdienst is gesloten
van 21 juli tot en met 15 augustus
2008.

Indien je een beroep wenst te doen
op de kinderoppasdienst in deze
periodes dan dien je op voorhand te
reserveren bij mevrouw Gerard op
050 31 10 45

HERNIEUWING 
KORTINGSKAARTEN

De aanvraag voor de vernieuwing
van de kortingskaarten zal gebeu-
ren op zaterdag 15 en 22 november
telkens van 10.00 tot 12.00 uur.
Deze zitdagen gaan door bij Ludo
Naeyaert (Leopold 2 laan 20, 8000
Brugge).

Trouwboekje of uittreksel van
gezinssamenstelling dienen meege-
bracht te worden. Voor de kinderen
geboren vóór 1991 moet ook een
studieattest of een attest afgeleverd
door de dienst van de kinderbijslag
meegebracht worden.

We vragen een bijdrage van v 6,60
per aanvraag (opsturen van de kaar-
ten inbegrepen).

Opgelet: op de kaart van de kinde-
ren staat een vervaldatum. Gelieve
de kaarten met vervaldatum
31/12/2008 te laten vervangen.

OOIEVAAR IN JE TUIN?
Zo trots met jullie nieuwe spruit dat
je het van de daken wil schreeu-
wen? Wij van de Gezinsbond willen
je hierbij een handje helpen!

Eerst en vooral kan je contact opne-
men met de plaatselijke afdeling om
te zien of er nog een ooievaar
beschikbaar is (niet elke afdeling
beschikt over ooievaars). Indien niet
kan je onze gewestelijke ooievaars
uitlenen om iedereen te laten zien
dat jullie kindje geboren is.

Onze gewestelijke ooievaars zijn te
bewonderen en uit te lenen bij
Regine Wyseure (Karel de
Stoutelaan 63, 8000 Brugge). Geef
vooraf een seintje (050 31 12 81) zo
ben je zeker dat de vogel niet is
gaan vliegen.

Je kan de ooievaar uitlenen voor 
v 5,00. Daarnaast betaal je v 10,00
waarborg die je achteraf terugkrijgt
bij het terugbrengen van de ooie-
vaar in de staat zoals je hem gekre-
gen hebt.

BADMINTON 
Vanaf 4 september 2007 nieuw bad-
mintonseizoen in de sporthal De
Strooien Hane .
Er kan gespeeld worden in augustus,
enkel op donderdagavond. 
Wie kan meespelen? Iedereen vanaf
het vierde leerjaar. Jongeren tot 15
jaar krijgen op dinsdag initiatieles
van onze trainer Dirk Degryse. 

Tarieven speelseizoen 2007-2008 
10 tot 15 jaar: dinsdagavond groep
1 van 17.00 tot 18.00 uur (vierde tot
zesde leerjaar) / groep 2 van 18.00
tot 19.00 uur (tussen 12 en 15 jaar) /
voor beide groepen is er training tot
einde mei. Geen training in de
vakantieperiodes. v 80,00. 

Voor +15 jaar: dinsdagavond van
18.00 tot 19.00 uur (halve zaal),
donderdagavond van 18.00 tot
20.00 uur en zaterdagvoormiddag
van 9.00 tot 10.00 uur of 11.00 uur. 
Prijs: Voor eenzelfde prijs kan je op
de drie bovenstaande tijdstippen
spelen. 
Verzekering is inbegrepen. Aankoop
T-shirt mogelijk: v 10,00 uniseksmo-
del / v 15,00 damesmodel. 

Op vertoon van de lidkaart -en niet
de spaarkaart- van de Gezinsbond in
de maand september wordt een
deel van uw inschrijvingsgeld terug-
gestort. 
De teruggave bedraagt: 
jongeren tot 15 jaar: v 15,00; 
jongeren +15 jaar: v 30,00. 

Wil je er volgend speelseizoen bij
zijn dan kan je nu inschrijven door
te storten op rekeningnr.: 
743-0169994-64 van 
Badminton Gezinsbond Loppem,
Spreeuwenweg 69, Loppem.

AFDELING
LOPPEM
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JAARLIJKSE 
GEZINSFIETSTOCHT
zondag 3 augustus 2008

14.00 uur
Onze jaarlijkse gezinsfietstocht is
een begeleide fietstocht met een
interessant bezoek.

Vertrek om 14.00 uur op de Markt
te Oedelem. 

Inlichtingen:
http://www.freewebs.com/gezins-
bondoedelem of  via de bestuursle-
den van onze afdeling.

SNEUKELGORDEL
zondag 31 augustus 2008

13.30 tot 19.00 uur
Als einde van de zomervakantie is er
onze jaarlijkse sneukelgordel. Een
gezinsvriendelijke fietstocht met
sneukel-start en tussendoortjes
staan op het programma. Om af te
sluiten gezellig bijpraten met
Belgische frietjes. 
Vrij vertrek te Beernem - De Kleine
Beer van 13.30 tot 14.30 uur.

Deelnameprijs: leden Gezinsbond,
volwassenen v 9,00; kinderen jonger
dan 12 jaar v 5,00. Niet leden beta-
len v 15,00 ongeacht de leeftijd. 

Inschrijven kan nu reeds door te
storten op rekeningnr. 979-0754824-
72 van Gezinsbond Sneukelgordel
met vermelding van het lidnr., het
aantal volwassenen en het aantal
jongeren onder de 12 jaar. 
Deze sneukelgordel is een samen-
werking Gezinsbond Oedelem, Sint-
Joris en Beernem

LEDENFEEST
zondag 19 oktober 2008

Onze lokale afdeling Gezinsbond
Oedelem-Oostveld bestaat 80 jaar
en dat moet gevierd worden!

De datum is gekozen, de zaal
geboekt, en aan het programma
wordt druk gewerkt!

We starten met aperitief, gevolgd
door een lekker middagmaal en
namiddagvullende animatie. 

Meer info via ledenflyer.

ORGELCONCERT 
IN DE SINT-PIETERSKERK
donderdag 28 augustus 2008

20.30 uur
Dit orgelconcert in de Sint-
Pieterskerk van Oostkamp wordt
mede-gesponsord door de
Gezinsbond - afdeling Oostkamp.
De leden komen op vertoon van
hun lidkaart gratis binnen.
Op het programma staat Wannes
Vanderhoeven op orgel, Anne
Cambier als sopraan en Steven
Bossuyt op baroktrompet.

VOORDRACHT: 
KINDJE GEZOND

maandag 22 september 2008
20.00 uur

Deze voordracht "Kindje Gezond" is
in samenwerking met Kind & Gezin
en gaat door in de Wieke,
Brugsestraat te Oostkamp. 
Inkom gratis.

TWEEDEHANDSBEURS
zondag 12 oktober 2008

Tweedehandsbeurs voor babyuitzet,
kinderkledij en -schoeisel, en speel-
goed.

Van 9.00 uur tot 12.00 uur in de
Koning Boudewijnschool,
Marechalstraat te Oostkamp.
Er is gratis kinderopvang!

De verkopers kunnen een verkoop-
lijst, kostprijs  2,50 aankopen op
zaterdag 8 september vanaf 9.00
uur in De Wieke, Brugsestraat in
Oostkamp. Maximum 1 lijst te ver-
krijgen per lidkaart. Wel lidkaart
voorleggen, niet de gezinsspaarkaart.

NAJAARS 
TWEEDEHANDSBEURS
zondag 12 oktober 2008

Van 9.00 en 12.00 uur Kan je terecht
met en voor kinderkleding (0-16
jaar), speelgoed, boeken, fietsen,
babyuitzet, ... . De beurs gaat door
in de Cultuurfabiek (Stationsstraat
22 te 8340 Sijsele). Inschrijven doe je
tussen 1 oktober en 9 oktober bij
Sesiel Van Damme (Hoge Akker 11
te 8340 Sijsele) enkel tussen 16.00
en 20.00 uur. Op dezelfde momen-
ten kan je inlichtingen bekomen via
050 35 63 68. Iedereen is welkom!

DANS VOOR KINDEREN -
KENNISMAKINGSLES

zaterdag 6 september 2008
Als jong en dynamisch team organi-
seert Studio Credo (studio voor cre-
atieve dansopleiding) verschillende
cursussen voor jong en oud waarbij
een brede waaier van dansstijlen
aan bod komen. Voor de allerklein-
sten (4 - 9 jarigen) bieden wij een
kennismakingsles aan, waarbij ple-
zier en het leren van dansbewegin-
gen centraal staan. Voor meer infor-
matie over ons project kun je steeds
terecht op de website www.studio-
credo.be.
Leden van de Gezinsbond krijgen de
kans kennis te maken met deze
dansschool en daarom organiseren
we op zaterdag 6 september 2008
een kennismakingsles (per leerjaar).
Wie de smaak te pakken heeft, kan
inschrijven in de dansschool voor het
verdere jaar (vanaf 13 september op
dezelfde uren). De lessen gaan door
in de Sporthal van het Vrij
Handelsinstituut Ter groene poorte
(ingang naast het restaurant 'De
Casserole' van Ter groene poorte)
van 9.00 tot 10.00 uur (2de kleuter),
van 10.00 tot 11.00 uur (3e kleuter)
en van 11.00 tot 12.00 uur 
(in zaal 1 voor 1e en 2e leerjaar + in
zaal 2 voor 3e en 4e leerjaar) - maxi-
mum 20 kindjes per groep.
De deelname kost v 5,00 per kind en
inschrijven kan bij Katelijn
Verstraete (050 31 71 62) vanaf 
20 augustus (telkens tussen 10.00 en
12.00 uur en tussen 17.00 en 19.00
uur). De inschrijving is definitief na
betaling van de deelnamekost op
001-1655336-10 (na tel. contact !) 

TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 4 oktober 2008

13.30 -16.30 uur
Onze succesvolle tweedehandsbeurs
is er opnieuw en dit op zaterdag 
4 oktober van 13.30 tot 16.30 uur in
het POC van Sint-Willibrord (K.K.
Theodoorstraat - achter Mister
Grill/Quick en naast de kerk). 

gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.be

AFDELING 
OEDELEM-
OOSTVELD 

AFDELING
OOSTKAMP

AFDELING
SIJSELE

gezinsbondsintandries
@telenet.be

AFDELING
SINT-ANDRIES
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Op de beurs kunnen enkel kinder-
kledij, speelgoed, kinderboeken,
baby-uitzet, kinderuitzet, zwanger-
schapskledij, kinderfietsen .. te koop
worden aangeboden.

Je kan een stand huren voor v 10,00.
Leden van Gezinsbond afdeling Sint-
Andries krijgen voorrang en kunnen
enkel inschrijven op donderdag 11
september tussen 20.00 en 21.00
uur. Leden van andere afdelingen
kunnen ook diezelfde avond
inschrijven maar enkel tussen 21.00
en 22.00 uur. Op andere data telefo-
neren heeft geen zin, dan worden
geen inschrijvingen genoteerd ! Je
inschrijving is enkel geldig na over-
schrijving op de meegedeelde bank-
rekening. 

Inlichtingen en inschrijvingen bij
Geert Van der Donckt,
Jachthoornlaan 20 te 8200 Sint-
Andries, 050 39 23 13 (na 20 uur).

KOKEN MET KINDEREN
zaterdag 11 oktober 2008

14.00 - 16.30 uur
Na driemaal een megasucces, wagen
we ons opnieuw aan een leuke
kookactiviteit met kinderen van de
lagere school. Wat ons thema
wordt, blijft voorlopig nog een ver-
rassing. 

Deze activiteit gaat door in de
school "Spes Nostra"
(Gistelsesteenweg 440 te Sint-
Andries) op zaterdag 11 oktober van
14.00 tot 16.30 uur. Na afloop krijgt
iedereen alle receptjes mee naar
huis zodat thuis nog eens kan geoe-
fend worden. 

Help jij graag mama of papa in de
keuken en ben je tussen 6 en 12
jaar? Schrijf dan vliegensvlug in
want de plaatsen zijn beperkt!
Inschrijven kan vanaf 18 augustus
tot 1 oktober bij An Schalembier
(Olympialaan 17 te Sint-Andries -
050 38 91 09). De prijs is v 5,00/kind
en is te betalen bij inschrijving. 

Zelf mee te brengen: snijplankje,
keukenmesje, handdoek en keuken-
schort.

EEN OOIEVAAR IN DE
VOORTUIN ?

U kunt onze prachtige ooievaar 1
maand in de voortuin plaatsen. Zo
verrast u de jonge moeder als ze
thuiskomt uit de kraamkliniek en
maakt u de blijde gebeurtenis
bekend aan buren en kennissen. U
betaalt slechts v 2,00 als huur (we
vragen v 25,00 als borg, die terugbe-

taald wordt bij het terugbrengen
van de ooievaar). Aanvragen bij
Guido De Vos op 050 67 61 51 of
gezinsbondsintandries@telenet.be

ZESDE SNEUKELGORDEL VAN
GROOT-BEERNEM

zondag 31 augustus 2008
13:30 - 18:00 uur

De gezinsvriendelijke tocht van
ongeveer 28 km gaat zoveel moge-
lijk langs de Beernemse landelijke
wegen en wordt af en toe onder-
broken voor een hapje, een drankje
en veel leute. 
Op zondag 31 augustus start je tus-
sen 13.30 uur en 14.30 uur aan het
OC De Kleine Beer in de
Marichalstraat te Beernem waar er
al een eerste sneukel voorzien is.
Onderweg zijn er enkele stopplaat-
sen met lekkers. Bij aankomst schui-
ven we met zijn allen nog eens aan
voor een bordje frietjes en brochet-
te voor de volwassenen of frietjes
en frikadel voor de kinderen. 
De deelnameprijs bedraagt v 9,00
voor volwassen en v 5,00 voor kin-
deren jonger dan 12 jaar. Niet-leden
betalen  15,00 ongeacht de leeftijd.
Een verzekering is inbegrepen.
Inschrijven kan door het exacte
bedrag vóór 22 augustus over te
schrijven op rekeningnummer 979-
0754824-72 van Gezinsbond Groot-
Beernem met vermelding van het
lidnummer, het aantal volwassenen
en het aantal jongeren onder de 12
jaar. 

Meer inlichtingen: Afdeling Sint-
Joris: Robert Stock - Jeannine De
Vreest, Lattenklieverstraat 140, 
050 79 20 38

De sneukelgordel is een samenwer-
king tussen de afdelingen Beernem,
Sint-Joris en Oedelem.

ZOMERAVONDFIETSTOCHTEN
vrijdag 16 mei tot 

vrijdag 22 augustus 2008
De avondfietstochten starten op 
16 mei tot en met 22 augustus, met
uitzondering van 15 augustus.
De startplaats is de parking naast de
kerk in de Boogschutterslaan en we
spreken af dat we vertrekken om
19.30 uur. De fietstochten zijn tus-
sen de 25 en de 30 km lang en hal-
verwege is een stopplaats voorzien.
Bij regenweer wordt niet gestart!

Vooraf inschrijven is niet noodzake-
lijk, gewoon op tijd aan de plek van
afspraak zijn.

De deelnemers zijn verzekerd.

NORDIC WALKING 
VOOR GEVORDERDEN
vrijdag 12 september tot 
vrijdag 3 oktober 2008

19.30 - 21.00 uur
Na het succes van de initiatiereeksen
in 2007 en 2008 gaan we verder met
een vervolgreeks voor gevorderden
(4 lessen van 75 min.).
Je kan hieraan deelnemen als je al -
om het even waar - een initiatiecur-
sus gevolgd hebt.

In de cursus voor beginners leerden
we de basistechniek aan. De volgen-
de stap is deze om te zetten naar
een effectieve training. Met behulp
van een hartslagmeter is het perfect
mogelijk om je eigen vooropgesteld
doel te bereiken. We leren je de
know-how van dit toestel aan, zodat
je steeds je eigen trainer bij de hand
hebt! Je krijgt dus een opbouwende
cardio-training op maat!

AFDELING
SINT-JORIS

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond.sintkruis

@skynet.be

AFDELING
SINT-KRUIS
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De lessen gaan door op vrijdagen
12, 19, 26 september en 3 oktober
telkens van 19.30 tot 21.00 uur.

Leden betalen v 50,00 inclusief huur
hartmeter of v 40,00 met eigen hart-
meter.
Niet leden betalen v 55,00 of v 45,00
met eigen hartmeter.
In de prijs is de verzekering, het
gebruik van stokken en hartslagme-
ter inbegrepen.

Deelnemen kan alleen na vooraf
inschrijven bij Els Dobbelaere-
Depickere op 050 36 18 45.
Inschrijving is pas definitief na bet-
aling op 001-2482576-34
(Gezinsbond Sint-Kruis) met vermel-
ding “NORDIC”.

REEKS BEWEGEN 
MET KLEUTERS

Van zaterdag 20 september tot
zaterdag 20 december 2008
Telkens op zaterdagmorgen

Deze reeks gaat door in de
Zonnetuin, Beeweg 32 te Sint-Kruis,
(niet op 25 oktober, 1 en 22 novem-
ber).

Groep 1 is van 9.45 tot 10.30 uur en is
voor de eerste en tweede kleuterklas. 
Groep 2 is van 10.35 tot 11.20 uur en is
voor de tweede en derde kleuterklas.

De prijs voor deze 10 lessen (+ 1 gra-
tis) is v 14,00 voor leden van de
Gezinsbond en v 20,00 voor niet-
leden.(+ v 4,00 bij voor de verzeke-
ring voor zij die nog geen verzeke-
ringskaartje van GSF hebben voor
2008).

Meer inlichtingen verkrijgen en/of
inschrijvingen kan bij Joëlle Van
Houtryve-Elinck, De Linde 74 te 
Sint-Kruis, joelle.elinck@telenet.be of
050 35 73 56 (bij voorkeur via e- mail).
Betaling met overschrijven op 
001-4354577-32 op naam van
Gezinsbond/GSF St-Kruis met mede-
deling: BO/ naam kleuter. Gelieve bij
aanvang van de reeks je lidkaart en
verzekeringskaartje mee te brengen
om van het voordeeltarief te kun-
nen genieten.

FRANS VOOR KLEUTERS
Van dinsdag 30 september tot

dinsdag 16 december 2008
Interesse om je kind van 5 of 6 jaar
op een speelse manier Franse
woordjes te laten leren?
De Gezinsbond Sint-Kruis organi-
seert een nieuwe reeks 2 en 3. 
Deze gaan door in de Zonnetuin
(Beeweg 32 St- Kruis).

Het is een reeks van 10 lessen, tel-
kens de dinsdagavond, van 30 sep-
tember 2008 tot en met 16 decem-
ber 2008 (niet in de schoolvakantie
11/11/08) 
Reeks 2 (voor de kinderen die reeks
1 reeds hebben gevolgd) gaat door
van 17.20 tot 17.50 uur.
Reeks 3 (voor de kinderen die reeks
2 reeds hebben gevolgd) gaat door
van 16.45 tot 17.15 uur.
Een nieuwe reeks 1 wordt gestart
op 13 januari 2009.

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

Inschrijven kan bij Joëlle Elinck op
050 35 73 56 of bij voorkeur per e-
mail naar joelle.elinck@telenet.be
en is pas definitief na betaling op
rekening nummer 001-2482576-34
(Gezinsbond Sint-Kruis) met als
mededeling Frans/naam kindje/letter
en lidnummer(indien lid)en uw tele-
foonnummer.

BEZOEK AAN HET 
ARBORETUM “HET LEEN” 

IN EEKLO
zaterdag 4 oktober 2008

14.00 - 17.00 uur
Het 6 ha groot arboretum is gelegen
in de groene oase van meer dan 260
ha van het provinciale domein in
Eeklo. Tot 1962 was “Het Leen” een
militaire munitiedepot. Vanaf 1980
begon men met het verzamelen van
een collectie bijzondere vaste plan-
ten, struiken en bomen. Jose De
Buck, voorzitter van de VVPV
(Vlaamse Vaste Planten Vereniging)
is onze gids in het arboretum.
We worden verwacht om 14.00 uur

op de parking aan het arboretum
van het Provinciaal domein 
“Het Leen”, Gentsesteenweg 80,
9900 Eeklo.

Deze activiteit is gratis maar het
aantal deelnemers is beperkt.
Graag inschrijven vóór 20 september
bij Catherine Ballegeer-Herman op
050 37 50 31 of via 
herman_catherine@hotmail.com.

Wij zijn op zoek naar nieuwe
bestuursleden die wat tijd willen
investeren in de lokale afdeling van
de Gezinsbond. Heb je interesse
maar wil je weten wat het allemaal
inhoudt? Neem dan volledig vrijblij-
vend contact op met de secretaris
(050 37 31 97 of
gezinsbond8310@gmail.com).

START TO RUN - LOOP JE FIT
donderdag 4 september tot 

donderdag 13 november 2008
20.00 tot 21.00 uur

Een nieuwe reeks van lopen voor
beginners ('Loop je fit'/'Start to run')
gaat terug van start vanaf donder-
dag 4 september 2008 ism Olympic
Brugge. In groep lopen we 10 don-
derdag avonden (20.00 uur - 21.00
uur) op de nieuwe kunststof piste in
het BLOSO-Sportcentrum Julien
Saelens, Nijverheidsstraat 112 te
Assebroek (ingang best via
Matmeers). Onder deskundige bege-
leiding van Annemie leren we er
opwarmen, lopen en stretchen om
10 weken later al 5 km te kunnen

AFDELING
SINT-MICHIELS
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lopen. Ook gevorderden zijn meer
dan welkom. Joke blijft ons begelei-
den met speciale aandacht voor hen
die een beginnersreeks beëindigd
hebben en die we graag zien verder
doen. Inschrijven én betalen ter
plaatse. Wie zijn Gezinsbond lid-
kaart meebrengt, betaalt v 18,00 ipv
v 25,00 voor de verzekering, gebruik
piste en begeleiding.

Prijs leden: v 18,00
Prijs niet-leden: v 25,00

Meer informatie bij Georges
Vanparys, 0486 46 23 35,
georges.vanparys@skynet.be
http://users.skynet.be/bs899075/

INFOSTAND OP 
SINT-MICHIELSE FEESTE
zondag 7 september 2008

Op zondag 7 september zullen we
zoals elk jaar aanwezig zijn met een
inforstand op de Sint-Michielse feeste.
Wil je weten hoeveel er op je spaar-
kaart staat? Wil je je opgeven als
kinderoppasser? Wil je lid worden?
Hoe kan ik goedkoper naar de
Kinepolis? Hoe zit het met de
gezinsvakanties?
Met al je vragen kan je die dag
terecht op onze infostand!

BROODBAKAVOND 
O.L.V. DIRK BESCHUYT

woensdag 10 september 2008
Zelf brood bakken. De geur, mmm,
daar heb je het al, water in de
mond! Wil je erbij zijn op 10 sep-
tember om 19.30 uur in P.O.C. Sint-
Willibrord (Keurvorst Karel
Theodoorstraat 6, Sint-Andries),
neem dan contact op met Suzanne
Buffel op 050 38 17 43 vóór 1 sep-
tember 2008. De deelnameprijs is 
6,00 en deze activiteit is enkel voor
leden van de Gezinsbond.

KOKEN MET DIRK BESCHUYT
Van woensdag 17 september tot

woensdag 22 oktober 2008
Na het succes van de vorige kookles-
sen o.l.v. Dirk Beschuyt starten we
opnieuw met een reeks. De 6-delige
reeks kooklessen gaat door vanaf 
17 september tot 22 oktober, iedere
woensdag vanaf 19.30 uur in het
P.O.C. Sint-Willibrord (Keurvorst
Karel Theodoorstraat 6, Sint-
Andries). De deelnameprijs is v 35,00
voor de 6 lessen. Maximum 20 deel-
nemers. Ook de heren zijn welkom.
Deze activiteit is enkel voor leden
van de Gezinsbond. 
Inschrijven en inlichtingen bij
Suzanne Buffel, 050 38 17 43 van 
1 september tot 8 september 2008.

GEZOND ONTBIJT
zondag 12 oktober 2008

22 september 2008
Zoals elk jaar gaat ons Gezond
Ontbijt terug door in de gemeente-
school, Rijselstraat 71 te Sint-
Michiels. Het ontbijt start om 8.30
uur en duurt tot 10.30 uur. Het ont-
bijt wordt begeleid door professio-
nele diëtistes en er is kinderanimatie
voorzien. Wil je meegenieten van
deze heerlijke start van de dag,
schrijf je dan in voor 22 september
bij Roos Logghe, Ter Beke 10, 8200
Sint-Michiels, 050 38 94 07 of via
roos.logghe@skynet.be 

Als lid van de Gezinsbond betaal je 
v 2,00 p.p. met een maximum van 
6,00 per gezin. Een gezin is iedereen
die op hetzelfde adres woont.
Vrienden betalen v 3,00 p.p. met
een maximum van v 9,00 per gezin.
Storten op rekening van de Gezins-
bond Sint-Michiels, 068-0713700-01
met de vermelding van de naam,
lidnummer en aantal personen. 

MASSAGECURSUS
Van donderdag 28 augustus tot
donderdag 11 september 2008

19.30 - 21.30 uur
Gedurende 3 avonden worden de
basistechnieken aangeleerd zodat
rug, (les 1), nek en hoofd (les 2) aan
bod komen. Les 3 is dan een herha-
ling van de geziene technieken. Elke
les oefenen we op elkaar. We
gebruike etherische oliën. 

De cursus gaat door in Sport- en cul-
tuurcentrum "Ter Straeten" te
Varsenare op donderdagavonden 
28 augustus, 4 en 11 september 2008

Breng 3 badhanddoeken en een
matje of een slaapzak om op te liggen.
Een partner meebrengen is leuk,
maar hoeft niet.

KLEURENANALYSE
zaterdag 6 september 2008

14.00 uur
Wil je leren welk type je bent, welke
kleuren best bij jou passen? Dan is
deze namiddag een aanrader voor
jou.
Inschrijvingen zijn beperkt, vlug
inschrijven is de boodschap!

TAI CHI CHUAN
Van maandag 8 september tot

maandag 15 december 2008
19.00 tot 20.15 uur

Soepelheid en vertrekken vanuit een
evenwichtspunt zijn belangrijke
vaardigheden in het leven. Ze zor-
gen ervoor dat we constructief kun-
nen omgaan met stresserende facto-
ren die dagelijks op ons afkomen.
Tai Chi Chuan is een uitermate
geschikte methode om deze vaar-
digheden te oefenen. De oefenin-
gen zijn langzaam, zorgen voor een
bepaalde alertheid bij de beoefe-
naar, kalmeren de geest en verster-
ken het lichaam.

Tai Chi Chuan voor beginners wordt
gegeven door Luc Desmedt die
reeds 21 jaar Tai Chi Chuan ervaring
heeft.

De lessenreeks gaat door in het
Sport- en cultuurcentrum "Ter
Straeten" te Varsenare en dit van
19.00 tot 20.15 uur op maandag-
avond 8, 15, 22, 29 september; 6, 13,
20 oktober; 3, 10, 17, 24 oktober en
1, 8, 15 december 2008

TAI CHI CHUAN 
VOOR GEVORDERDEN

Van maandag 8 september tot
maandag 15 december 2008

20.15 tot 21.30 uur
Tai Chi Chuan voor gevorderden
wordt ook door Luc Desmedt gege-
ven aan al wie reeds enige ervaring
heeft met Tai Chi Chuan.

De reeks gaat door in het Sport- en
cultuurcentrum "Ter Straeten" te
Varsenare en dit op maandagavond
8, 15, 22, 29 september; 6, 13, 20
oktober; 3, 10, 17, 24 november en
1, 8, 15 december 2008 telkens van
20.15 tot 21.30 uur.

AFDELING
VARSENARE

www.gezinsbond-varsenare.be
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ZACHTE YOGA VOOR ALLE
LEEFTIJDEN

Van dinsdag 9 september tot dins-
dag 16 december 2008

10.00 - 11.30 uur
Omdat in beweging blijven belang-
rijk is bieden we dit aan! Met
bewuste, vloeiende bewegingen
brengt Dru Yoga innerlijke rust, ont-
spanning en meer vreugde in je
leven!

Zachte Yoga voor alle leeftijden
gaat door in Sport- en cultuurcen-
trum "Ter Straeten" te Varsenare
van 10.00 tot 11.30 uur en dit dins-
dag 9, 16, 23, 30 september; 7, 14,
21 oktober; 4, 18, 25 november en 2,
9, 16 december 2008.

YOGA-AVONDEN
Van woensdag 10 september tot

woensdag 10 december 2008
20.00 uur

De yoga-avonden gaan door in de
kleuterzaal van de school "De
Wassenaard" (Westernieuwweg,
Varsenare) onder leiding van Maria
Clicteur en dit om 20.00 uur op
woensdagavonden 10, 17, 24, 30
september; 1, 8, 15, 22 oktober; 5,
12, 19, 26 november en 3 en 10
december 2008

Vermeld bij storting "yoga woens-
dag / je naam"

YOGA VOOR DAMES 
IN DE MEMOPAUZE

Van maandag 6 oktober 2008 tot
donderdag 4 december 2008

19.15 - 21.00 uur
Meer info volgt later ...

VOORDRACHT: 
KINDJE GEZOND

dinsdag 7 oktober 2008
20.00 uur

De voordracht "Kindje Gezond"
gegeven door Tine Devlieger gaat
door in het Sport-en Cultuurcentrum
"Ter Straeten" te Varsenare en is
speciaal voor ouders en begeleiders
van baby's.

Welk is het belang van de eerste
jaren voor de ontwikkeling van baby
tot een krachtig, gezond en zelf-
standig persoon? Wat doe je wan-
neer een kind ziek wordt? Over
welke afweermechanismen beschik-
ken kinderen? Welke natuurgenees-
kundige therapieën bestaan er? 

Je krijgt die avond meer informatie
over kruidengeneeskunde, aroma-
therapie, Bachbloesemtherapie,
volkse kruidenwijsheid die gebruikt

werd door onze grootouders. Dit
alles wordt gebracht aan de hand
van talrijke praktijkvoorbeelden.

GRANDIOOS 
HALLOWEENFEEST

zaterdag 25 oktober 2008
18.00 uur

Ook dit jaar terug Halloween in het
prachtige natuurdomein van de
Witte Paters en Avondrust te
Varsenare en dit op 17 oktober.
Verdere info volgt.

KOOKAVOND MET ALS
THEMA BARBECUE

woensdag 10 september 2008
Een unieke kookavond rond de bar-
becue. Met een beperkte groep
(max. 12 personen) en onder leiding
van een ervaringsdeskundige zullen
we leuke, alternatieve gerechten
leren klaar maken op de barbecue.
De kostprijs van deze activiteit is
afhankelijk van de gebruikte ingre-
diënten. Deze zal pas kunnen wor-
den meegedeeld bij inschrijving.
Inschrijven kan bij Ann Pattyn, 
050 24 09 95.

KLEUTERZWEMMEN EN
WATERGEWENNING

Van zaterdag 20 september tot
zaterdag 13 december 2008

De nieuwe zwemreeks start op
zaterdag 20 september. Er zijn 12
lessen voorzien, de laatste les gaat
door op 13 december. Verplicht
inschrijven vooraf tijdens het
inschrijfmoment op 8 september van
19.30 tot 20.30 uur in de Groene
Meersen te Zedelgem. Daarna kan
het enkel nog telefonisch bij Ann
Pattyn, 050 24 09 95.

TURNEN VOOR KINDEREN
zaterdag 20 september 2008

Een nieuwe reeks turnen voor kin-
deren start op 20 september. Voor
alle informatie kan je terecht bij
Karin Desloovere, 050 20 84 60.

GEBOORTEDREEF
zaterdag 15 november 2008

15.00 - 17.00 uur
Op zaterdag 15 november zal er tus-
sen 15.00 en 17.00 uur opnieuw een
geboortedreef worden aangelegd.
Alle kinderen die geboren zijn vanaf
1 september 2007 kunnen er hun
eigen boom laten aanplanten door
ouders, broers/zussen, oma's &
opa's. De geboortedreef zal dit jaar
worden aangelegd in het
Vloethemveld (Diksmuidse Heirweg)
en zal in samenwerking lopen met
de Gezinsbond afdeling Aartrijke en
dit met ondersteuning vanwege de
Gemeente Zedelgem. 
Meer info bij Ronny Meulemeester
op 0479 99 41 17.

GSM-KAARTEN, 
NMBS-PASSEN EN

BIOSCOOPCHEQUES: 
NIEUW AANKOOPPUNT

Vanaf heden zijn bovenvermelde
kaarten te verkrijgen bij Point Leen's
Underwear (Mw Vervaecke
Anneleen), Snellegemsestraat 12,
8210 Zedelgem, 050 24 10 27. 
Van dinsdag tot en met zaterdag
geopend van 9.30u tot 12.30u en
van 14u tot 18.30u.
Opgelet: De winkel zal gesloten zijn
van 18/07 tot en met 26/07.

AANGEKONDIGDE 
ACTIVITEITEN

Spellennamiddag op 26/10/08.
Een gezellige namiddag vol met
leuke gezelschapsspelen. 
Gezond ontbijt: 30 november 2008.
Meer info volgt later.

CULTUURPROGRAMMA
ZEDELGEM

Het cultuurprogramma 2008-2009
van de gemeente Zedelgem is voor-
gesteld. Op zondag 1 februari 2009
is er een gezinsvoorstelling "De
Band Krijgt Kinderen - Ook klein,
klein kleutertje houdt van pop".
Meer info hierover later. Indien je
als lid van de Gezinsbond interesse
hebt in het cultuuraanbod dan kan
je dit laten weten via ons e-mail-
adres. Afhankelijk van de interesse
kunnen wij in contact komen met
de Cultuurdienst van de gemeente
om in groep tickets aan te kopen. 

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.be
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WERKGROEP GEZINSSPAARKAART

HUIS DECLOEDT - DAMME
optiek - uurwerken - juwelen

St.-Elooistraat 31
8210 Zedelgem (De Leeuw)

050 20 01 80
huisdamme@telenet.be

dinsdag tot vrijdag van 8.30u tot 12u en van 13.30u tot 19u
zaterdag van 9u tot 12u en van 13.30u tot 18u

Gesloten op zondag en maandag
Uurwerken Rodania * Festina * Esprit * Pontiac

Juwelen: Orage (zilver), Aurodesign (trouwringen), gouden juwelen, 
hersmelten van uw oud goud tot een eigentijds juweel, 

schieten van oorgaatjes
Optiek: Elcé, Oxydo, Esprit, Safilo, You's Eyeworks, Cazal     Specialiteit: progessieve glazen  (Wij komen aan huis) 

Herstellen van uurwerken en klokken in eigen atelier (klokken worden opgehaald).
U kan ons ook vinden op www.handelsgids.be

DISCOVERY STORE
Vrijetijdskledij voor heren en jongeren

Snellegemsestraat 14/16
8210 Zedelgem

Maandag gesloten
Dinsdag tot zaterdag  van 10u tot 12.30u en van 13.30 tot 18u

Zondag van 9u  tot 13u
Parking voor de deur.

Tijdens de batjes 10% korting op de volgende aankoop.
Mc Gregor * River Woods * Gaastra * State of Art * Zilton * Brax *

Timberland schoenen * Mc Alson

NIEUW AANGESLOTEN HANDELAARS

BOETIEK LEEN
Hubert d'Ydewallestraat 15A 8739 Beernem

tel. & fax: 050 55 22 20
info@boetiekleen.be

Damesmode tot maat 54
Retouches door professionele naaisters. 

Uw retouche op korte termijn terug af te halen.
Cadeaubon verkrijgbaar

Dinsdag t.e.m. zaterdag van 9.30u tot 12u en van 14u tot 18.30u 
Zondag en maandag gesloten

Gerry Weber * Frank Walder * Maxima * Pas * That's me Tricot *
Broeken Gardeur * badmode Anita * Atmos * Yulin * Chris Janssen *

Fred Sabatier * Blue Time Fashion
Accessoires Levée nylonkousen - panty's Satin mousse lycka

Juwelen AML-bijoux

KINDERBOETIEK SOPHIE
Moerkerkesteenweg 191 l 8310 Sint-Kruis (Brugge)

Tel. 050 67 69 23 l kbs@telenet.be
BABY & KINDERKLEDING 0 - 16 JAAR

GEBOORTELIJSTEN - COMMUNIEKLEDING - UNIFORMEN
Alle dagen open van 10u tot 12u30 en van 14u tot 18u

donderdag en zondag gesloten
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OP REIS 
IN DE WERELD VAN FOLON

Van dinsdag 1 juli 2008 tot 
zondag 31 augustus 2008

In 2008 wordt de internationale
kunstenaar Jean-Michel Folon (1934-
2005) in de kijker gezet. Doorheen
een waaier aan tentoonstellingen
en activiteiten kan je het boeiende
en poëtische werk van deze artistie-
ke duizendpoot ontdekken. Als
tekenaar, schilder en beeldhouwer
illustreerde hij boeken voor Borges,
Kafka en Camus, ontwierp hij talrij-
ke affiches en covers, werkte hij
samen met Paul Delvaux of Milton
Glaser en stelde hij tentoon in pre-
stigieuze musea over heel de
wereld.

Wandel deze zomer eens met je kin-
deren door het beeldenpark en wek
je kinderdromen opnieuw tot leven.
De kunstenaar bedacht zelf het par-
cours en de scenografie waarin hij
zijn collectie van driehonderd wer-
ken toont: aquarellen, gravures,
affiches, objecten,…

Als lid van de Gezinsbond betaal je 
v 5,00 i.p.v. v 7,50 - gratis voor kin-
deren jonger dan zes jaar. 

Meer op www.fondationfolon.be

HET ZANDKASTEEL: 
MAGISCHE SPROOKJES IN

ZAND!
Van dinsdag 1 juli tot 

zondag 31 augustus 2008
Welk prinsesje of welke stoere rid-
der droomt niet van een bezoek aan
het hoogste en grootste zandkasteel
ter wereld? Een droom die deze
zomer werkelijkheid wordt in
Blankenberge. Dit unieke en hand-
gevormde zandkasteel is gebouwd
door professionele kunstenaars van
over de hele wereld. Je wordt er
verwelkomd door Doornroosje,
Rapunzel en Assepoester. Je kan het
zandkasteel zowel aan de binnen-
als aan de buitenkant bezoeken.
Ook mooi te combineren met de
Gsf-wandelrally 'Blankenberge
gezien, Blankenberge gevonden!'.

Het zandsculpturenfestival is te vin-
den in Blankenberge tegenover Sea
Life Center. Als lid van de Gezins-
bond betaal je v 7,00 i.p.v. v 9,00 en
is gratis voor kinderen (-13 jaar)
i.p.v. v 5,00.

SEAFRONT: ZEE-, HAVEN- 
EN VISSERSLEVEN
Van dinsdag 1 juli tot 

zondag 31 augustus 2008
In het voormalige gebouw van de
oude vismijn van Zeebrugge ontdek
je de geheimen van de zee en proef
je de rijke visserijgeschiedenis.

Het maritieme themapark Seafront
leert je de fauna en flora van onze
Noordzee beter kennen. Je wandelt
langs een kabbelend beekje en
komt terecht in een mysterieuze
tunnel onder de zee. In woord en
beeld kun je het harde vissersleven
herbeleven met oude liedjes, foto's,
maquettes en videofragmenten. In
een levensecht decor zie je ook hoe
de vis wordt gelost en gesorteerd in
'bennen'.

Scheep in voor een geheime missie
aan boord van de echte Russische
duikboot Foxtrot of sta aan het roer
van het voormalige lichtschip West-
Hinder.

Verder is er een prachtige verzame-
ling scheepsmodellen en zeeschel-
pen, en kom je van alles te weten
over onderzeeërs. Als afsluiter kun-
nen liefhebbers nog eigenhandig de
torpedo's van de Belgische marine
ontmantelen…

Als lid van de Gezinsbond krijg je
één gratis ticket bij twee betalende
tickets op de prijs van v 10,50 voor
volwassenen en v 8,50 voor kinderen
(-12 jaar); het goedkoopste ticket is.

BOUDEWIJN SEAPARK
Van dinsdag 1 juli tot 

zondag 31 augustus 2008
Een dagje Boudewijn Seapark in
Brugge wordt veelbelovend. Het
park serveert immers dit seizoen de
bezoeker wel vier nieuwe shows.

In de Dolfidroom - het grootste en
modernste dolfinarium van Europa -
zie je van heel dichtbij, ook onder
water, tot welke kunstjes de dartele
dolfijnen in staat zijn. Dankzij de 40
meter lange doorkijkwand hoef je
helemaal niets te missen van dit
unieke spektakel. 

Tijdens de vakantiemaanden maak
je bovendien kennis met de acroba-
tische Dolfijnen Fee. Zij slingert sier-
lijk vanuit de nok van het dak tot
aan het water.

In het gloednieuwe zeeleeuwen-
theater kan je terecht voor een schit-
terende show van Zeppo en Robby.
Met hun dolle fratsen en indrukwek-
kende sprongen laten deze
Californische zeeleeuwen zich van
hun sportiefste kant zien. 
En ook in de lucht valt er wat te bele-
ven in Boudewijn Seapark. Tijdens de
vogelshow scheren zeearenden over
je hoofd en komen de uiltjes op je
schouder zitten. Maar je ziet even-
goed hoe buizerds en valken hun
prooien in de lucht meegraaien.

Het hele seizoen krijgen gezinnen
die lid zijn van de Gezinsbond 25%
van het bedrag op de gezinsspaar-
kaart op de normale toegangsprijs
van v 22,00 (volwassenen) en v 18,00
(-12 jaar, zestigplussers, mensen met
een handicap); gratis voor kinderen
kleiner dan 1 meter

GLOW
Van dinsdag 12 augustus tot 

zondag 17 augustus 2008
Glow is geen doorsnee theaterpro-
ductie. Dit is een slimme combinatie
van ritmische muziek en knotsgekke
humor in een universele taal. De
situaties volgen elkaar in een snel
tempo op en worden gebracht met
nieuwe visueel verrassende trucs. 

Het leven van kantoornerd Glow
verandert drastisch als een knappe
blonde dame het kantoor binnen-
wandelt. Glow droomt over haar en
slaagt er uiteindelijk ook in haar
hart te winnen. Maar eerst moet hij
vechten met zijn boosaardige baas,
monsters en vooral met zijn eigen
angst en verlegenheid. 

Glow speelt in het Kursaal
Oostende. Leden van de Gezinsbond
krijgen 15% op de normale ticket-
prijzen van v 31, v 39 en v 45.
Reserveren kan via 070 22 56 00 
of aan de kassa.

LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be
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Reserveren kan via 0900 69 900 of
aan de kassa.

BOOMBALFESTIVAL
Van donderdag 28 augustus tot

zondag 31 augustus 2008
In het Oost-Vlaamse Lovendegem,
verstopt tussen potige populieren
en knoestige knotwilgen, ligt het
glooiende grasland dat van 28 tot
en met 31 augustus het groene
decor vormt van het
Boombalfestival: een muziekfestival
voor het hele gezin. Op vier verschil-
lende podia kan je de beste folk-
groepen uit binnen- en buitenland
aan het werk zien.

Wat maakt het Boombalfestival zo
uniek?
■ Folkmuziek van de bovenste plank
■ Dansinitiatie voor jong en oud

■ Echte gezelligheid
■ Lekkere streekbieren
■ Echte boerenkost
■ Fairtrade-producten
■ Democratische prijzen
■ Kinderanimatie
■ 2 campings waarvan één stille
■ Aparte parking voor zwerfwagens
■ Toegankelijk voor andersvaliden 

Een dagticket kost je aan de kassa 
v 20,00 en in vvk v 17,00
Een weekendticket kost je aan de
kassa v 55,00 en in vvk v 45,00
Kinderen jonger dan twaalf jaar
mogen gratis binnen.

Leden van de Gezinsbond krijgen 
25 % korting op hun gezinsspaar-
kaart. De korting wordt tijdens het
festival aan de kassa op de kaart
geplaatst.

LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be

STOMP
Van dinsdag 19 augustus tot 

zondag 24 augustus 2008
Stomp is een internationaal
spektakel vol percussie,
humor en acrobatie!
De artiesten maken
muziek met niet-alle-
daagse instrumenten
zoals handen, voeten, deksels,
bezems, kranten potten en pan-
nen. Geen enkel voorwerp is
veilig voor hun onweerstaanbare
drang naar opzwepende ritmes. 

Stomp kan je ervaren in het Kursaal
Oostende.

Leden van de Gezinsbond krijgen
15% korting op de normale ticket-
prijzen van v 24,00 tot v 49,00 (excl.
reservatie- en verzendingskosten).

Een halloweenfeestje… De aankondiging klinkt wel
heel aantrekkelijk… Een plaatsje ergens in de bossen
van Veldegem. De combinatie van vallende bladeren en
huilende weerwolven. De genodigden worden ontvan-
gen in ons salon en krijgen een eerste brouwsel van het
huis aangeboden. De gastheer zorgt voor een sublieme
decoratie, veel eigenaardigheden en speciale effecten.
Een spook baant zich een weg tussen de gasten met
een dienblad vol overheerlijke toastjes, uit de boxen
klinkt een griezelig deuntje… 
Plots woedt er een onheilspellend geluid, een slaande
deur en een gil… Het feest valt stil. Vijf minuten later
floept het licht terug aan. De genodigden kijken nog
even verward rond. Het blijft nog even stil en na enkele
minuten kan iedereen lachen met deze 'stroompanne'.
“Wel heb je ooit… Ik wist niet dat ik nog zo kan schrik-
ken van iets”, lacht een vreemd uitziende kerel. Alles
lijkt terug normaal, maar is dat wel zo… De wijzers van

de klok lijken terug gedraaid, het
spook laat het dienblad vallen en
de gastheer loopt nerveus in het
rond… Breng jij de rust terug op
het feestje?! De gastheer verwacht
een twintigtal dapperen in het
landhuis Hoogveld te Veldegem
(nabij Brugge) voor een onvervalst
griezelweekend… Durf jij dit aan?

Praktisch:
Start om 18u
Leeftijd: 10-12 jarigen (geboortejaar 1996-1998)
Plaats: Domein Hoogveld te Veldegem
Prijs: v 70,00
Inschrijven via crefi@gezinsbond.be  of  02 507 88 35
georganiseerd door Crefi, Gezinsbond West-Vlaanderen

HALLOWEEN-WEEKEND
24 tot en met 26 oktober 2008

Gezinsbond ZUIENKERKE

DE KREUNERS 30 JAAR OP DE PLANKEN
één groot concert 
in de Lotto Arena te Antwerpen. 

vrijdag 17 oktober  

We hebben de beste zitplaatsen
gereserveerd. De bus vertrekt stipt
om 17 uur aan de Kerk St.-Michiel.

v 35,00 leden afdeling Zuienkerke
v 45,00 leden Gezinsbond                  
v 50,00 niet-leden

Betalen via 068-2020722-45 van

Gezinsbond Zuienkerke met ver-
melding van naam, adres en lid-
nummer (indien lid in orde) tot de
bus vol is.
De inrichters behouden zich het
recht voor het inschrijvingsgeld
terug te storten bij overmacht.

Inlichtingen bij Betty Vandevelde,
050 31 11 66.
Enkel betaling geldt als inschrijving.
Het aantal plaatsen is beperkt. 

Een initiatief van Gezinsbond
Zuienkerke.
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LIDKAART MEER WAARD
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SPAAR EN WIN 
MET DE GEZINSSPAARKAART

Tot v 3000,00 aan waardebonnen te winnen. 

Gebruik uw gezinsspaarkaart en win!

Alle aankopen tussen 15/08 en 31/10 2008 worden geregistreerd
en maken kans op een waardebon.
U krijgt de waardebon thuis bezorgt door de spaarkaartverant-
woordelijke van uw afdeling.

Gebruik uw gezinsspaarkaart en vraag uw elektronische korting
bij elke aankoop. Betaal uw aankopen met de gespaarde korting. 

MET DE GEZINSBOND 
GOEDKOPER NAAR HET VOETBAL!

Opnieuw spaarkaartkorting bij wedstrijden van Cercle Brugge

■ Zaterdag 16 augustus 2008: Cercle - Anderlecht (ovv wijzigingen)

■ Zaterdag 06 december 2008: Cercle - AA Gent (ovv wijzigingen)

■ Zaterdag 20 december 2008: Cercle - Roeselare (ovv wijzigingen)

■ Zaterdag 07 maart 2009: Cercle - Club Brugge (ovv wijzigingen)

■ Zaterdag 25 april 2009: Cercle - Genk (ovv wijzigingen)

Spaarkaartkorting bij Cercle Brugge:

■ volwassenen: v 4/ticket * ■ jongeren -16j: v 3/ticket *

Breng dus zeker je gezinsspaarkaart mee! 
Onze mensen zetten aan de stand van de Gezinsbond aan de  ingang  graag de korting op je gezinsspaarkaart!! 

De tickets worden in voorverkoop aangeboden op het secretariaat tijdens de werkweek tussen 13.30u en 17.30u
en elke zaterdagmorgen in het weekend van een thuiswedstrijd tussen 10u en 12u. 
Tijdens de wedstrijddag kan je ook aan het loket terecht.
Secretariaat Cercle Brugge: 050 38 91 93.
Meer info op www.gezinsspaarkaart.be .

* Abonnementen geven geen recht op korting met de gezinsspaarkaart.
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Inleiding
Zoals het begrip “handel” in de gewone omgangstaal
gebruikt wordt, is het een economisch begrip. Het omvat
globaal gezien het met winstoogmerk ruilen, kopen en ver-
kopen, huren en verhuren van goederen.

Rechtsregels ontstaan echter niet uit het niets. Er is steeds
een sociale of economische oorzaak aan te duiden. 

De late middeleeuwen zijn getuige van een zich ontwikke-
lende handelsactiviteit, tussen Vlaanderen en de Noord -
Italiaanse havensteden en van daaruit verder.

De handelaars vormen een aparte klasse, die volgens hun
eigen wetmatigheden handeldrijven, namelijk vanuit : 

■ de nood aan een hogere
spoed van handelstransac-
ties (hogere frequentie,
nood minder formalisme);

■ de nood aan krediet (en
vertrouwen); 

■ en de centrale aanwezig-
heid van het winstoog-
merk.

Deze doelstellingen vormen
de rode draad in de ont-
staansgeschiedenis en de
verdere ontwikkeling van
het handelsrecht (en het
vennootschapsrecht).

Toepassingsgebied 
Het handelsrecht is een van
het burgerlijke recht afwij-
kend recht: beide zijn takken
van het privaatrecht doch
waar het burgerlijke recht
de gewone betrekkingen
tussen alle particulieren
regelt (afstamming, huwe-
lijk, vermogen, …), bepaalt
het handelsrecht de verbin-
tenissen wegens bijzondere
transacties (de daden van
koophandel), slechts van
toepassing op een bepaalde
groep personen, de hande-
laars.

Wie is handelaar ?
Koopman is de natuurlijke
persoon die daden van
koophandel stelt en daarvan, hoofdzakelijk of aanvullend,
zijn gewoon beroep maakt.
Om als handelaar te worden beschouwd moet de persoon
de activiteit voor eigen rekening en voor eigen naam door-
voeren of ze door een tussenpersoon in zijn naam en voor
zijn rekening laten doorvoeren, zodat de beroepsmatig
gelopen risico's en de eruit volgende vermogenstoename of
-vermindering het eigen patrimonium raken : m.a.w. elke
handelaar is een zelfstandige. 

Het begrip handelaar staat of valt met de activiteit die
wordt uitgeoefend, een handelsrechtelijke activiteit veron-
derstelt het stellen van de zgn. wettelijke omschreven daden
van koophandel, bijvoorbeeld: 

“  Elke aankoop van voedingsmiddelen en koopwaren om
die al dan niet na bewerking of verwerking, weder te verko-
pen of om het gebruik ervan te verhuren”.
“ Elke verkoop of verhuring die het gevolg is van zodanige
aankoop”
“ Elke aankoop van een handelszaak om die te exploiteren.”
“Alle verbintenissen van handelsagenten voor het bemidde-
len of afsluiten van zaken”. “Elke bank-, wissel, commissie-
of makelaarsverrichting” en “ Alle verrichtingen van open-
bare banken”.
“Alle verrichtingen van ondernemingen die tot doel hebben

onroerende goederen te
kopen om ze weder te ver-
kopen.”

Enz.

Noot : Een dokter, een
advocaat, een accountant,
een landbouwer, enz  zijn
geen handelaars, doch oefe-
nen een burgerlijke activi-
teit uit.

Gevolgen
De handelaars zijn onder-
worpen aan een apart
rechtssysteem, het handels-
recht, en worden door een
aparte rechtbank, de
Rechtbank van Koophandel,
beoordeeld.

Het Handelsrecht is dyna-
misch en veronderstelt een
actieve rol van rechters in
de Rechtbank van
Koophandel om het recht te
interpreteren.  Daar waar
het bewijs in burgerlijke
zaken strikt formeel gere-
geld is, geldt in handelsza-
ken een vrijheid van bewijs.
De verschillen in inzake int-
restvoet, ingebrekestelling
en schadebeding zijn ook
beduidend. 

Het belangrijkste punt blijft
echter : enkel een hande-

laar kan failliet verklaard worden !  Immers, integenstelling
tot de burgerlijke activiteiten veronderstelt de handelsactivi-
teit een onderlinge financiële interdependentie tussen de
handelaars, zodat de zwakke schakel dient verwijderd te
worden. 

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

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

Handelsrecht

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 zijstraat
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

laatste zitdag augustus: donderdag 28 augustus 2008
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