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Driemaandelijks informatieblad 

van de Gezinsbond gewest Brugge

Vertrouwen!  Dit is het meest gebruikte woord op het moment dat ik deze
tekst aan het schrijven ben.  Iedereen is in de ban van de crisis die momenteel
ons economisch bestel teistert.  Een probleem, dat zich ver van ons bed
manifesteerde, bedreigt plotseling onze eigen portemonnee.  De nieuws -
berichten zwellen aan waardoor het vertrouwen van de man in de straat sterk
op de proef wordt gesteld.  Een oude volkswijsheid leert ons: “vertrouwen
komt te voet en gaat te paard”.  We kunnen er dus van op aan dat het nog
een tijdje zal duren vooraleer het geschokte vertrouwen opnieuw zal hersteld
zijn. 

Vertrouwen!  Dit is wat wij als Gezinsbond jullie willen geven.  Wij zorgen
ervoor dat jullie van een uitgebreid dienstenpakket kunnen genieten, dat
jullie actief kunnen deelnemen aan allerhande activiteiten, gaande van sport
tot en met cultuur, dat jullie kunnen genieten van een zeer gevarieerd pakket
aan voordelen, verbonden aan de Gezinsspaarkaart, dat jullie gerust kunnen
zijn dat wij onze stem zullen laten horen in het politieke debat. 

Vertrouwen!  Dit is wat wij jullie vragen bij het hernieuwen van jullie lid-
geld.  Dankzij jullie lidmaatschap kunnen wij de Gezinsbond een sterkere
stem geven in het politieke debat, kunnen wij ons dienstenpakket nog verder
uitbreiden en kunnen wij nog meer voordelen in ons aanbod opnemen. 

Ons vertrouwen willen wij hierbij nogmaals onderstrepen met het aanbieden
van deze editie van de Bondsklapper.  U zal beslist een pak leuke berichten
betreffende de Gezinsbond in uw buurt terugvinden.  Ik wil afsluiten met
een belangrijke tip: Lees aandachtig de rubriek “Lidkaart meer waard”,
achteraan in deze editie, het kan je heel wat voordelen opleveren.

Veel leesplezier!

Met genegen groet,

Ronny Meulemeester
Voorzitter Gezinsbond Gewest Brugge

SCHRIJF NU IN OP 
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF 

VAN HET GEWEST BRUGGE!
De laatste nieuwsjes uit de afdeling, berichten van het gewest, 

voordelen van de gezinsspaarkaart, de recentste lidkaart-meer-waard-
acties, …  Kortom uw voordeel als lid van de Gezinsbond. 

U komt het allemaal te weten via de elektronische nieuwsbrief.

Neem een kijkje op www.gezinsbondgewestbrugge.be/nieuwsbrief
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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 Wyseure Regine Wyseure Regine Naeyaert Ludo
8000 Rapaertstr. 8, 8310 Assebroek Karel de Stoutelaan 63 James Wealestraat 20 Karel de Stoutelaan 63 Karel de Stoutelaan 63 Leopold II-laan 20

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

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

050 27 99 15 050 27 96 35 050 27 68 33 050 84 00 78 050 27 68 33 050 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 Brandt Nancy Schalembier An Boone Geert
8200 Doornstraat 64 Doornstraat 64 Kasteelhoevestraat 8 Zandstraat Olympialaan 17 Eikvarenstraat 10

050 39 31 01 050 39 31 01 050  67 61 51 050 32 32 23 050 38 91 09 0495 32 52 16 
Vanaf 1/9/2008 (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 Herman Catherine Van Steenberghe Linda Van Steenberghe Linda Govaert Silke Cherlet Johan Cherlet Johan
8310 Babaertstraat 7 Schaakstraat 17 Schaakstraat 17 Moerkerksestw 385 Brieversweg 328 Brieversweg 328

050 37 50 31 050 37 31 97 050 37 31 97 0479 65 55 83 050 35 55 99 050 35 55 99

St.-Michiels Caroline Linskens Lema Julien 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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VIER MEE MET 10 JAAR
THEATER ZAM ZAM ! 

‘Van een kind dat tikkertje speelt 
met de wind’ 

Zaterdag 6 december om 20u
Zondag 7 december om 14u en 17u

Familievoorstelling 5+ naar het bekroonde prentenboek
van Hilde Vandermeeren met illustraties van Jan De
Kinder (Boekenwelp ‘07)

"Gelukkige verjaardag mezelf!  Ik ben helemaal jarig
vandaag. Mijn haar en mijn voeten zijn jarig, mijn neus,
mijn oren, mijn knieën, zelfs het kleine sproetje op mijn
elleboog is jarig."  Als Iene jarig is, dan is de hele wereld
jarig. Samen met Meneer Beer en Juffrouw Patty wacht
ze op de gasten voor haar feest. Maar wat als blijkt dat
die niet komen?  Kan Lorna ook deze keer helpen?
Een voorstelling die je meeneemt in een wonderlijke reis
doorheen de fantasie van een meisje en haar knuffels.

• regie: tom ternest
• tekst: annelies vancraeynest 
• spel: anneke depuydt, sabine goethals & pieter deprez 
• video: koen moerman
• muziek: dieter bossu
• kostuums: marieke bauw
• decor: zamzam
• techniek: leslie vantomme
• productie: sabine goethals & katrien decoster

OC De Kleine Beer,  C.Marichalstraat 5, 8730 Beernem.
Reservatie 050 79 99 08 of  dekleinebeer@beernem.be.
Inkom: kinderen € 4,00 / volwassenen € 6,00

Een samenwerking tussen de Gezinsbond en O.C. De
Kleine Beer, Beernem.

GOSA GEWEST BRUGGE
Geleid bezoek aan het Groot Seminarie.

donderdag 27 november

We verzamelen om 14.30u aan de poort van het seminarie,
Potterierei.  Groot seminarie ( sinds 1834 ), eertijds abdij
Ter Duinen. Gebouwd 1623 -1642 en opgeheven door
de Franse omwenteling.  Inschrijven  is noodzakelijk bij
Yolande Barbez-Malfroot, 050 35 49 14.

Blijf uit de greep van de griep

Het lokale gezondheidsoverleg legt de nadruk op vacci-
neren tegen de griep, vooral bij senioren  boven de 65
jaar of bij risicogroepen onder de 65 jaar.

BOTIEN
Dropping voor gezinnen met tieners

zaterdag 8 november om 19u

Deze dropping is specifiek bedoeld voor gezinnen van de
Gezinsbond met tieners (minstens 1 kind in het middel-
baar).  We verzamelen aan het café "De Arend"*. De
dropping is circa 10 km.

Informatie en inschrijvingen bij Bart & Anne-Mie Vallaeys-
Gheeraert, 057 33 58 56 na 19u of e-mail vallaeys.gheeraert
@skynet.be.  De inschrijving is pas definitief na betaling
op het rekeningnummer SCW 000-1431086-45. Best tijdig
contact opnemen want de plaatsen zijn beperkt!
Verzekering inbegrepen. Zelf mee te brengen: fluojasje,
zaklamp, regenkleding en stevige wandelschoenen.
• € 10,00 p.p. (dropping + avondeten) 
• € 15,00 p.p. (dropping + avondeten + overnachting +

ontbijt). Drank niet inbegrepen. 
• Niet-leden betalen € 5,00 p.p. extra (lid worden voor

het hele gezin kost slechts € 30,00).

Afdelingen kunnen ook in groep inschrijven!
Een organisatie van de provinciale werkgroep Botien
van de Gezinsbond West-Vlaanderen.

* Café De Arend is te vinden op Ieperse Steenweg 169
te Veurne (Beauvoorde), bij verkeerslichten langsheen
N8 Ieper-Veurne rechtover feestzaal-dancing Myosotis.

Een lijvige BOTsing belandt gratis in de bus bij ouders
met tieners van 12 t.e.m. 17 jaar.  Heb je die nog niet
ontvangen?  Door een mailtje naar ledendienst@
gezinsbond.be is dit zo geregeld.  BOTsing: het blad
met sterke thema’s voor tieners en hun ouders!

INFORMATIE
VAN DE GEZINSBOND
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BIOSCOOPTICKETS, 
GSM-KAARTEN

EN NMBS-PASSEN
Wist u dat er, telkens u een telefoonherlaadkaart of pas
voor de trein koopt bij een spaarkaartverantwoordelijke,
5 % korting op uw spaarkaart bij komt en bij een bio-
scoopticket zelfs 20%?  

Even alle prijzen op een rijtje
• een telefoonkaart (Base, Proximus en Mobistar) van

€ 15,00 brengt € 0,75 korting op;
• een Base van € 30,00 brengt € 1,50 korting op;
• een Go-Pass van € 46,00 brengt € 2,30 korting op;
• een Rail-Pass van € 71,00 brengt € 3,55 korting op;
• een Key-Card van € 16,00 brengt € 0,80 korting op;
• een kaartje voor de Kinepolis-bioscoop kost € 7,50 en je

krijgt nog 20 % korting wat € 1,50 per kaartje opbrengt. 

Zeg nu zelf, dat is toch vlug verdiend? 
Ook als kado voor kinderen en kleinkinderen zijn het
leuke en in dank aanvaarde geschenkjes.  Per schijf van
€ 20,00 kun je de kaart al gebruiken om te betalen, en
dat in gelijk welke winkel waar korting gegeven wordt,
dus ook bij de verantwoordelijke waar u de passen,
telefoonkaarten en bioscooptickets koopt.

VERKOOPPUNTEN
GSM-KAARTEN 

EN NMBS-PASSEN
MET 5% KORTING

OP UW GEZINSSPAARKAART
• Assebroek: Huyghe Greta, Mispelaar 11, 050 35 68 04
• Beernem: Verbaeys Eva, Stationsplein 9, 050 55 11 18
• Brugge: Wyseure Regine, Karel de Stoutelaan 63, 050 31 12 81
• Hertsberge: ‘Casa Luca’- S. Costenoble, Kerkplein 1A, 050 27 68 33
• Loppem: Sierens Marleen, Eninkstraat 24, 050 82 51 30
• Moerkerke-Damme: Caus Chris, Van Praetstraat 5, 050 50 11 55
• Oedelem: Tallir Christine, Zandgrachtstraat 21, 050 78 09 32
• Oostkamp: De Lameillieure, Everaertstraat 24, 050 82 37 32
• Sijsele: Poelman M., Oedelemsesteenweg 38, 050 35 66 96
• St.-Andries: Schalembier Ann, Olympialaan 17, 050 38 91 09
• St.-Kruis: Cherlet Johan, Brieversweg 328, 050 35 55 99
• St.-Michiels: Decloedt Rita, Veeweide 87, 050 39 60 31
• St.-Joris: Bruggeman Paul, Galgeveld 39, 050 79 13 78
• Snellegem/Varsenare: Dendooven Gilbert, Gistelsteenweg 132, 

050 38 61 02
• Waardamme: Verhelst Sofie, Zuidstraat 4, 050 27 92 53
• Zedelgem: Leen’s underwear, Snellegemstraat 12, 050 24 10 27
Meer adressen van verkooppunten op www.gezinsbondgewestbrugge.be

SINTERKLAASACTIE
Dag lieve kapoenen

Hoe is het met jullie?  Mijn kadootjeszak is bijna vol, ik
moet er nog maar een paar geschenkjes indoen. Ik heb
in het grote boek gekeken en ik ben zo blij om te zien
dat jullie dit jaar opnieuw een tekening zullen inkleuren
van mij en Zwarte Piet.  Jullie zijn ongetwijfeld artiesten!

Je tekening kan je ophalen bij de secretaris van je
afdeling (zie pag. 2) ofwel downloaden via
www.gezinsbond gewestbrugge.be/sint. Ik breng de
kadootjeszak vol geschenken naar de mensen van de 

Gezinsbond.  Breng daar je gekleurde 
tekening terug binnen en je ontvangt een

geschenk. Binnenbrengen
kan t.e.m. 6 december.
Sinterklaas en Zwarte

Piet

P.S. Vergeet ook
niet 

de 7 verschillen 
te zoeken op 
onderstaande 

tekening.  
Zwarte Piet was

weer even 
verstrooid. 

Kan je hem 
helpen?
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INFORMATIE
VAN DE GEZINSBOND
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De gekende ‘Reductiekaart’ veranderde van naam, kreeg
een nieuwe look en werd opgedeeld in types. Ook de
looptijd van de kortingskaart is gewijzigd.

Er zijn vier kaarttypes in omloop
• kinderen van 6-12 jaar: kaart is geldig vanaf de aanvraag

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

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

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

• tijdelijke jaarkaart voor 18-plussers en voor partners
zonder 3 eigen kinderen: één jaar en telkens geldig tot
31/12.  Voor 18-plussers (geboren vóór 1990) is nog
steeds een schoolattest vereist.

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

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

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

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

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

• Gescheiden ouders: de ouders die levenslang het recht
op de korting hadden, behouden dat recht. De kinderen
hebben recht op de korting onder de gewone voor-
waarden.

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

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

• Ouderkaarten geldig tot 2010: nu vernieuwen op vraag
van NMBS, DE LIJN en de TEC tegen een verminderd
tarief van € 2,00

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

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

worden: € 6,00.  Alleen de kaarten met vervaldatum
31/12/2008 moeten vervangen worden. De andere kaar-
ten lopen tot hun eigen vervaldatum, afhankelijk van
de leeftijd van de kinderen.

• Vernieuwing van ouderkaarten geldig tot 2010: € 2,00.
• Aflevering van een duplicaat: € 2,00.
De kaart is geldig bij de NMBS, de LIJN en de TEC.

Iedereen die voor 2009 een nieuwe kaart wenst dient
deze tijdig aan te vragen. Ook de houders van de groene
kaarten met beginletter 'v', die nog tot in 2010 geldig
waren, dienen een nieuwe kaart aan te vragen. Enkel het
nieuw type kaart (code 039, 042 en 041), die vervalt op 31
december 2008, moet vernieuwd worden.
Opgelet: op de kaart van de kinderen staat een verval -
datum. Gelieve de kaarten met vervaldatum 31/12/2008 te
laten vervangen.

Het aanvraagformulier kan je downloaden op de website
http://tinyurl.com/kortingkaart.

Wat moet u meebrengen?
1 Indien u voor de eerste keer de Kortingskaart aanvraagt

of indien u Kortingskaarten voor uw kinderen aanvraagt:
• uw identiteitskaart
• uw trouwboekje of een attest van de gemeente met

de samenstelling van het gezin
• uw lidnummer van de Gezinsbond
• bewijs van betaling van het lidgeld voor 2009
• voor kinderen die geboren zijn vóór 1991: studieattest

of kinderbijslagattest

2 Indien u enkel uw reductiekaart die geldig is tot 2010
wil inwisselen voor een nieuwe Kortingskaart:
• uw lidnummer van de Gezinsbond
• bewijs van betaling van het lidgeld voor 2009
• uw oude groene reductiekaart die geldig is tot 2010

Het volledige reglement betreffende de kortingskaarten
vind je op www.gezinsbond.be .

Verkooppunten: zie afdelingsbladzijden in de Bondsklapper.

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

Eerst en vooral kan je contact opnemen met de plaatse-
lijke afdeling om te zien of er nog een ooievaar beschik -
baar 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 € 5,00. Daarnaast
betaal je € 10,00 waarborg die je achteraf terugkrijgt
bij het terugbrengen van de ooievaar in de staat zoals
je hem gekregen hebt.

“KORTINGSKAART GROOT GEZIN”
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KALENDER
DATUM ACTIVITEIT AFDELING

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

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

09/10/2008 - 18/12/2008 Tai Chi Assebroek

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

06/11/2008 - 29/01/2009 Ontspanningsyoga Assebroek

06/11/2008 - 04/12/2008 Yoga voor dames in de menopauze Varsenare

08/11/2008 Sint-Maartenstocht Loppem

08/11/2008 Dropping voor gezinnen met tieners BOTIEN

15/11/2008 Geboortedreef Zedelgem

15/11/2008 Planten van geboortebomen Varsenare

16/11/2008 Geboortebos: aanplanten struiken in de Pierlapontstraat Loppem

16/11/2008 Natuurwandeling in het domein Zorgvliet Oostkamp

16/11/2008 Bezoek wijnbeurs te Rijsel Sint-Andries

19/11/2008 Voordracht: Anti-oxidanten om eeuwig jong te blijven Assebroek

20/11/2008 Voordracht: Onze kinderen veilig online Brugge

20/11/2008 Grootoudernamiddag Sint-Andries

22/11/2008 Week van de smaak Loppem

23/11/2008 Meevaren met de Sint Sijsele

23/11/2008 Leden- en Sinterklaasfeest Sint-Michiels

29-30/11/2008 Opendeurdagen Loppem

30/11/2008 Gezinsontbijt Zedelgem

30/11/2008 Tweedehandsbeurs Sint-Kruis

30/11/2008 Sinterklaas op de Brugse reien Brugge

04/12/2008 Kookles - Walking dinner Sint-Michiels

05/12/2008 Sinterklaas komt bij u thuis Beernem

05/12/2008 - 06/12/2008 Sinterklaas komt op bezoek bij de kinderen thuis Varsenare

06/12/2008 - 07/12/2008 Familievoorstelling: van een kind dat tikkertje speelt met de wind Gewest

07/12/2008 Gezond ontbijt Sijsele

9/12/2008 Kleurenanalyse Loppem

12/12/2008 Voordracht: Samenwonen of huwen? Varsenare

12/12/2008 Voordracht: GSM stralen en gevaren Oostkamp

22/12/2008 crefi-film Belle en het Beest Brugge

17/1/2009 Dropping Loppem

22/01/2009 Voordracht: Wat is er veranderd sinds 2000 in het verkeer? Sint-Andries

24/1/2009 Rudi Vranckx Loppem

28/01/2009 Voordracht: Gehoorproblemen Varsenare
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AFDELING
BEERNEM

beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be

TAI CHI
Donderdag 9 oktober 

tot donderdag 18 december 
van 18.45u tot 19.45u

Elke donderdag in de sportzaal van
de St.-Katarinaschool, St.-Katarina -
straat 132, Assebroek.  Info bij
Georges Verlinde, 050 35 75 75 of
georges.verlinde@versatel.be

ONTSPANNINGSYOGA
donderdag 6 november 

tot donderdag 29 januari 
van 20u tot 21.15u

In het P. C. Sparrenhof (zij-ingang),
Dries te Assebroek. Iedereen is wel-
kom. Inlichtingen en inschrijvingen
bij mevr. De Clerck-Vantorre, 050 36
23 46.

VOORDRACHT: 
ANTI-OXIDANTEN OM 

EEUWIG JONG TE BLIJVEN
woensdag 19 november om 20u

Onze eetcultuur is meestal gebaseerd
op smaak zoals zoet, zuur, zout en
bitter.  Zoet is het meest gegeerd
(geëerd) maar bitter is het belang-
rijkst voor onze gezondheid.  Het
aantal bittere stoffen is zeer uitge-
breid, maar een aantal daarvan, de
anti-oxidanten, beschermen het
menselijk lichaam tegen allerlei
stoffen die de cellen kunnen
beschadigen of vernietigen.

We kunnen die schadelijke stoffen
oxidanten of vrije radicalen of cel-
lulaire moordenaars noemen omdat
ze de celwanden aantasten. Zo zien
we dat de smaak, die ons voedsel
aangenaam maakt, in oorsprong ook
dient om ons leven te beschermen.
Door onze tegenwoordige eetcultuur
is er veel veranderd en verloren
gegaan.

Graag bieden we u een voordracht
aan in de week van de smaak over
die stoffen die ons beschermen
tegen die gevaarlijke vrije radicalen
of oxidanten.  De voordracht “Anti-
oxidanten om eeuwig jong te blijven“

wordt gegeven door Raph Dochy,
ingenieur in scheikunde en voeding.

In het P.C. Sparrenhof (zij-ingang),
Dries te Assebroek. Iedereen is wel-
kom en de inkom bedraagt slechts
€ 2,00. Info: georges.verlinde@
versatel.be of 050 35 75 75.

VERNIEUWEN
KORTINGSKAARTEN

De zitdagen voor het vernieuwen van
de kortingskaarten in het P.C. Sparren -
hof (zij-ingang), Dries, 8310 Asse -
broek op woensdag 12 november
2008 van 19.00 tot 21.00, zaterdag
15 november 2008 van 14.00 tot
16.00, vrijdag 21 november 2008
van 19.00 tot 21.00.  Info bij Greta
Huyghe, 050 35 68 04.
Meer details op pagina 5.

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

VERNIEUWEN 
KORTINGSKAARTEN

1 Eerste aanvraag kortingskaart
€ 6,54 (= incl. postzegel) per gezin 
(niet per kaart!).

2 Inwisselen kortingskaart
€ 2,54 (= incl. postzegel)
Zodra wij uw Kortingskaarten 
ontvangen, sturen wij ze onmid-
dellijk per post naar u toe.

Verdere info via
bart.lj.bruyninckx@skynet.be
en telefonisch ma-vr van 17.00 uur -
21.00 uur, za-zo van 09.00 uur -
21.00 uur op 0497 23 45 56.
Meer details op pagina 5.

VOORDRACHT: 
ONZE KINDEREN 
VEILIG ONLINE

woensdag 5 november om 20u
Hoe kunnen we onze kinderen
begeleiden bij het chatten, mailen
en surfen?  Het internet biedt heel
wat mogelijkheden.  Kinderen zitten
op steeds jongere leeftijd voor het
computerscherm 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 internetgedrag van
hun kinderen. In de pers verschijnen
hierover alarmerende berichten.

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 opvoedings-
tips per technologie, maar ook
algemene tips. In beeldfragmenten
zien we situaties thuis, bijv. over
cyberpesten of het bezoeken van
ongeschikte websites. Telkens worden
meerdere reacties van ouders
getoond, de ene al wat genuan-
ceerder dan de andere.

Er is gelegenheid om vragen te
stellen.

In de Beernemse bibliotheek, C.
Marichalstraat 1, 8730 Beernem. De
organisatie is een samenwerking
tussen de Gezinsbond en de biblio-
theek van Beernem. 
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SINTERKLAAS KOMT BIJ U
THUIS

Vrijdag 5 december 
tussen 18u en 21u

Beste vriendjes van de Gezinsbond,

Binnenkort ben ik, samen met
Zwarte Piet, opnieuw op doorreis in
Beernem. De Gezinsbond heeft mij
gevraagd om de kinderen (en klein-
kinderen) van de leden een bezoekje
te brengen.  Uiteraard ben ik graag
op dit verzoek ingegaan. Ik zal
iedereen die het wenst een bezoekje
brengen.  Voor mij zijn het echter
zeer drukke dagen en daarom heb
ik aan iemand van het bestuur
gevraagd om mijn agenda bij te
houden.  Wil je dat ik bij jou langs-
kom?  Vraag dan aan je mama of
papa om voor 30 november en 
’s avonds nadat jij in bed ligt, te
bellen naar Alain Janssens, School -
dreef 40, 0499 59 11 07 of stuur een
e-mail naar beernem@gezinsbond
gewestbrugge.be.  Per gezin zal
Zwarte Piet ook € 5,00 vragen om
wat haver voor zijn paard te kopen.
Voor snoep zorgt Zwarte Piet uiter-
aard zelf.
Sinterklaas

Neem eens een kijkje op pagina 4.

VOORDRACHT: 
ONZE KINDEREN 
VEILIG ONLINE

Donderdag 20 november om 20u
Onze kinderen veilig online, hoe ze
begeleiden bij het chatten, mailen
en surfen?  Het internet biedt heel
wat mogelijkheden. Kinderen zitten
op steeds jongere leeftijd voor het
computerscherm om te gamen, te
chatten, informatie op te zoeken
voor een huistaak, …

Maar het internet is niet altijd een
veilige plaats.  Ouders maken zich
zorgen over het internetgedrag 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 jongeren een waaier aan
mogelijkheden en kansen.  In de
toekomst zal de rol van het internet
alleen maar toenemen. Tijd dus om
op een positieve manier te leren

CREFI-FILM 
“BELLE EN HET BEEST”

Maandag 22 december 
van 14.30u tot 16.15u

Crefi-Brugge speelt zijn films in het
Aquarius theater, de toneel- en
filmzaal van het St.-Leocollege,
Potterierei 12. Een heuse filmzaal
om van te watertanden.
We beginnen om 14.30u met een
korte uitleg van de film en eindigen
om 16.15u. Tijdens de pauze wordt
een drankje aangeboden.
• Leden Gezinsbond € 2,00 (Let op!

Enkel bij vertoning van een geldige
lidkaart en niet de spaarkaart.

• Niet-leden € 4,00
Wedstrijd: De crefi -ploeg verloot op
deze vertoningen ook 5 toegangs-
kaartjes voor de volgende film!
Wat moet je doen? Aanwezig zijn!

VERANTWOORDELIJKE 
KINDEROPPASDIENST

GEZOCHT
Afdeling Brugge is op zoek naar
een nieuwe verantwoordelijke voor
hun kinderoppasdienst.
Kom je graag in contact met jonge
gezinnen en kinderoppassers, werk
je graag met de pc en/of telefoneer
je graag en heb je wat tijd beschik-
baar voor vrijwilligerswerk, dan ben
jij wellicht de persoon (m/v) die we
zoeken. Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met Hilde
Coudenys, (050 34 51 33) of met
Rita Van De Velde (050 33 44 82).

Vanaf 1 december 2008 wordt de
kinderoppasdienst tijdelijk waarge-
nomen door Regine Wyseure, Karel
de Stoutelaan 63, 8000 Brugge, 050
31 12 81. Ouders die een oppas
wensen en jongeren die wensen op
te passen kunnen voorlopig daar
terecht. Zodra er een nieuwe ver-
antwoordelijke is, zal dit via de
website en de Bondsklapper kenbaar
gemaakt worden.

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 betere beveiliging mogelijk is.
Er is gelegenheid vragen te stellen.

Deze infoavond in samenwerking
met de Diensten voor Onthaalouders
West-Vlaanderen gaat door op
donderdag 20 november om 20.00
uur in het OCMW-gebouw, Rudders -
hove 4 te 8000 Brugge.

De toegang is gratis!

SINTERKLAAS 
OP DE BRUGSE REIEN

Zondag 30 november 
Op 30 november 2008 is het weer
zo ver, dan verwelkomen we
Sinterklaas in Brugge.

Traditiegetrouw bestaat het pro-
gramma uit twee delen.  Eerst is er
een optocht van de Sint en zijn
gezelschap door de Brugse straten.
Iedereen die wil kan de Sint hierbij
vergezellen.  We vertrekken om
13.45 uur aan de Potterierei, ter
hoogte van de Potteriekerk. De Sint
vaart via Sint-Annarei en Groene
Rei naar de Rozenhoedkaai. Op de
Burg wordt de Sint door de burge-
meester verwelkomd.  Vervolgens
gaat de Sint in een koets richting
Concertgebouw.
Na de optocht van de Sint door
Brugge, is er in het Concertgebouw
een grote zwarte pietenshow.

Kaarten voor de zwarte pieten-
show: leden Gezinsbond € 3,00 en
voor niet-leden € 6,00.
Deze kaarten kunnen in voorverkoop
gekocht worden bij Regine Wyseure,
Karel de Stoutelaan 63, Brugge, 050
31 12 81 en dit vanaf 1 november,
elke werkdag tussen 10u en 12u en
tussen 17u en 19u.  Neem ook eens
een kijkje op pagina 4.

HERNIEUWING 
KORTINGSKAARTEN

Zaterdagen 15 en 22 november 
telkens van 10u tot 12u. 

Deze zitdagen gaan door bij Ludo
Naeyaert, Leopold 2 laan 20, 8000
Brugge.  We vragen € 6,60 per
aanvraag (opsturen van de kaarten
inbegrepen).
Meer details op pagina 5.
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AFDELING
LOPPEM

gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.be

AFDELING 
OEDELEM-
OOSTVELD 

SINT-MAARTENSTOCHT
Zaterdag 8 november

Knutselen en bietentocht
Info bij Piet Tanghe, 050 82 38 79

GEBOORTEBOS
Zondag 16 november

Aanplanten van struiken in de
omgeving van het waterbekken in
de Pierlapontstraat
Info bij Bianca Huys, 050 82 77 74

WEEK VAN DE SMAAK
Zaterdag 22 november

Info bij Ingrid Vervenne, 
050 82 54 94

OPENDEURDAGEN
Zaterdag 29 en zondag 30 novem-

ber
Sporthal De Strooien Hane
Info bij Eddy De Wispelaere, 
050 82 54 43

KLEURENANALYSE
Dinsdag 9 december

Info bij Hildegarde Gantois, 
050 82 64 50

DROPPING
Zaterdag 17 januari 2009

Info bij Daisy Demey,050 82 42 74

RUDI VRANCKX
Zaterdag 24 januari 2009

Kaartverkoop vanaf 29 november
2008
Info bij Hildegarde Laforce, 
050 82 64 50

KORTINGSKAARTEN
Kunnen aangevraagd worden bij
Maurice Tant, Den Akker 8, Oedelem,
050 78 99 86.  Graag voor 10u 
's morgens en na 18.30u en de
zaterdagvoormiddag.
Meer details op pagina 5.

AFDELING
OOSTKAMP
NATUURWANDELING 

IN HET DOMEIN ZORGVLIET
zondag 16 november om 9.30u

Herfstwandeling in het Oostkampse
natuurgebied Zorgvliet o.l.v.
Cathérine Priem. Het thema van de
wandeling is "Hoe de planten en
dieren zich voorbereiden op de
winter".  In de toegangsdreef is er
plaats om te parkeren.  Het aantal
deelnemers is beperkt tot 25.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk en
kan via Cécile Van Deynse, cecile.
vandeynse@telenet.be of op 050 82
55 80.

De wandeling duur ongeveer
ander half uur.  Nadien wordt een
drankje aangeboden. De wandel -
paden zijn niet overal verhard, dus
gepast schoeisel voorzien.
Inkom is gratis.

VOORDRACHT: 
GSM STRALEN EN GEVAREN

Vrijdag 12 december om 19.30u
N.a.v. de algemene ledenvergadering
is er de voordracht van Omer Logghe
"GSM stralen en gevaren". In de
“Wieke”, Brugsestraat. Inkom is
gratis. Achteraf een drankje en een
knabbeltje. Meer info bij Cécile Van
Deynse, 050 82 55 80.

AFDELING
SIJSELE

GEZOND ONTBIJT
zondag 7 december 
van 8.30u tot 10.30u

In de "Cultuurfabriek", Stations -
straat 22, Sijsele. Leden € 3,00 p.p.
met een maximum van € 8,00 per
gezin.  Niet-leden € 4,00 p.p.
Inschrijven gebeurt tot 25 november
2008 bij Ann Schockaert, 050 37 52
85 of bij André Verhelst, 050 50 12
55. i.s.m. de afdeling Moerkerke

KORTINGSKAARTEN
Zondagen 16 en 23 november 2008

telkens van 10u tot 12u
Bij Marnix Poelman, Oedelemse
Steenweg 38, 8340 Sijsele, 050 35
66 96.  De kaart wordt naar de
leden opgestuurd. 
• Gezinskaart € 6,50
• Ouderkaart € 2,50. 

Meer details op pagina 5.

MEEVAREN MET DE SINT
Zondag 23 november vanaf 14u

De allerkleinsten (t.e.m. 3° leerjaar)
mogen gratis meevaren op de boot
van de Sint. Er zijn ook afvaarten
om 14.30u, 15u, 15.30uen 16u. Als
papa en mama, opa en oma, peter
en meter willen meevaren betalen
ze € 3,00.  Wie de ingekleurde
tekening van de Gezinsbond afgeeft
aan de Sint maakt kans op een
extra geschenkje.
Neem eens een kijkje op pagina 4.
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gezinsbondsintandries
@telenet.be

AFDELING
SINT-ANDRIES

27STE SINTERKLAASFEEST
volksspelen en smullen 
met Sint en Zwarte Piet
zaterdag 30 november 

om 14.30 uur.

Een sinterklaasfeest als vanouds:
echte toffe spellen, een gezellige
sfeer en een gezonde competitie
tussen de kinderen en hun ouders.
Jawel, je mag je als ouder echt uit-
leven in het spel met je kinderen.
Kortom het wordt een namiddag
waarover je nog lang zal napraten.

Van al dat spelen zal iedereen wel
flinke honger krijgen en dus trakteert
de Sint nog op een koffietafel voor
jong en oud en een geschenk voor
de kleinsten.

Iedereen welkom, kinderen tot 11
jaar krijgen een geschenk.
• € 4,00 per kind (koffietafel +

geschenk)
• € 3,00 per volwassene (koffietafel)
• € 3,00 per kind + 11 jaar (koffie-

tafel)

De deuren gaan open om 14.00
uur.  De volksspelen starten om half
drie in het P.O.C. St.- Willibrord,
K.K. Theodoorstraat in Sint Andries. 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk:
breng de inschrijvingsstrook en
gepast geld binnen bij Schalembier
An, Olympialaan 17, Sint-Andries,
050 38 91 09 voor 22 november 2008.
Neem eens een kijkje op pagina 4.

BEZOEK WIJNBEURS 
TE RIJSEL

Zondag 16 november van 9u tot 19u
Wijnen proeven van zo’n 400
“kleine” wijnboeren uit heel Frank -
rijk zonder aankoopverplichting!
Tussendoor kun je iets gaan eten.
Je kunt ook de beurs verlaten en
op vertoon van je glas kun je
opnieuw binnen.  Meer info op
www.vigneron-independant.com
(klik op “Salons des vins”). 

We vertrekken om 9.00 uur met een
bus aan de achterkant van het
gemeentehuis van St.-Andries.  De
terugkeer uit Rijsel is gepland om
17.30u. 
€ 17,00 p.p.  Hierin is inbegrepen
de bus, de inkom, een degustatie-
glas, een lijst met aanraders, de fooi
aan de chauffeur en de verzekering. 

Inschrijven kan via op 979-6248299-
49 van Gezinsbond St.-Andries, met
vermelding Wijnbeurs Rijsel.  De
inschrijving is pas geldig na betaling.
Het aantal plaatsen is beperkt.  In
ieder geval worden de inschrijvingen
afgesloten op dinsdag 11 november
2008. 

Bijkomende info kan je krijgen op
gezinsbondsintandries@telenet.be
of 050 39 31 01 (’s avonds na 19.30
uur).  I.s.m.  D3-handboogtrainers.

GROOTOUDERNAMIDDAG
Donderdag 20 november

vanaf 14.30u
In POC St.-Willibrord, K.K.Theodoor -
straat (achter Mister Grill) komt de
heer G. Van de Casteele ons ver-
wennen met een eigen documentaire
video op groot scherm over Israël
en Nepal.  Daarna is er zoals de tra-

ditie het wil een
gezellige koffie-
tafel.

Alle grootouders,
senioren en
belangstellenden
zijn van harte
welkom. 
Leden Gezins -
bond € 4,00 en
voor niet-leden
€ 6,00.  Vooraf
inschrijven (voor
18 november) is
noodzakelijk en
kan alleen bij
Hugo Jonckheere,
Abdijbekestraat
26, St.-Andries,
050 38 37 48. 
De bijdrage
wordt aan de
deur geïnd.

VOORDRACHT: 
VERKEER: WAT IS ER 

VERANDERD? 
Donderdag 22 januari 2009  

van 19u tot 22u
Het verkeersreglement….  Heb je
het nog in de vingers?   Misschien is
het al een tijdje geleden dat je het
verkeersreglement instudeerde?
Misschien denk je soms wel:  hoe
zat dat ook alweer? 

Er is echter de jongste jaren ook
erg veel  veranderd in het verkeer :
nieuwe  wegcode, nieuwe rijoplei-
dingen, verkeersreglement, nieuwe
indeling van de overtredingen,
versterkte controles, …We hebben
met ons allen een verantwoorde-
lijkheid ten opzichte van de andere
weggebruikers…

Er worden de laatste jaren meer
levens gered doordat bestuurders
hun gedrag wijzigden, en in het
bijzonder doordat ze zich beter aan
de verkeersregels hielden . 

Heb jij ook interesse om je kennis
van het verkeer en van de wegcode
in het bijzonder op te frissen of te
vervolmaken ?  Wil je op de hoogte
blijven van de nieuwste verkeers -
reglementering ?  Wil jij ook je ver-
antwoordelijkheid opnemen?

Deze avond zal verzorgd worden
door de Federale politie en gaat
door in het P.O.C. St.-Willibrord,
K.K. Theodoorstraat  (gelegen achter
Quick/naast kerk St.-Willibrord). 
Je bent van harte welkom en de
toegang is gratis.  Wil uw inschrijving
bij voorkeur per mail bevestigen op
gboone@telenet.be of telefonisch
050 39 31 01.

I N S C H R I J V I N G S S T R O O K
S I N T E R K L A A S F E E S T

30 NOVEMBER 2008

Naam lid ..................................................................................

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

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

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

Deelnemende kinderen
Naam & voornaam leeftijd j/m

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

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

.......................................... ....................................... .................✁
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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 € 2,00 als huur
(we vragen € 25,00 als borg, die
terugbetaald wordt bij het terug-
brengen van de ooievaar). Aanvragen
bij Guido De Vos op 050 67 61 51 of
gezinsbondsintandries @telenet.be

VERNIEUWEN
KORTINGSKAARTEN 2009

De leden die niet over een computer
beschikken kunnen hun aanvraag
doen op de zitdagen die doorgaan
in het gemeentehuis van Sint-Andries:
• op dinsdag 18 november 2008

vanaf 16.30u tot 17.45u
• op zaterdag 22 november 2008

vanaf 10u tot 11.45u

De procedure die u moet volgen
kan u terugvinden op: 
http://www.gezinsbondgewestbrug
ge.be/sintandries
Uw kaartverantwoordelijke: Geert
Boone, Eikvarenstraat 10, 8200 St.-
Andries, 0495 32 52 16 op maandag
tussen 19u en 20u.
Meer details op pagina 5.

KINDEROPPASDIENST: 
NIEUWE 

VERANTWOORDELIJKE
Wil je er eens tussenuit?  Wij hebben
een heleboel babysitters voor u
klaarstaan om op uw (b)engeltjes te
passen.  Graag enkele dagen op voor -
hand (liefst telefonisch) aanvragen,
zodat er voldoende tijd is om
iemand te zoeken.  Heb je voorkeur
voor een meisje/jongen of iemand
in het bijzonder?  Geen probleem!

Roos Bossuyt, de huidige verant-
woordelijke van de kinderoppas-
dienst, dankt van harte alle kinder-
oppassers, alsook de gezinnen, voor
de jarenlange aangename samen-
werking. 

Vanaf 1 januari 2009 wordt de 
kinderoppasdienst van de afdeling
Sint-Andries waargenomen door
mevr. Nancy Brandt, 050 32 32 23.

TWEEDEHANDSBEURS
zondag 30 november van 9u tot 12u
Verkoop van kinderkleding, -artikelen
en speelgoed.  In ’t Couvent,
Kanunnik de Coeneplein 1, 8310
St.-Kruis

Gratis toegang en er is kinderop-
vang voorzien!  Ook wordt er hoog
bezoek verwacht voor onze kleine
vrienden vanaf 10u.

Wie wil verkopen kan zich inschrijven
via 2hbgezinsbond@gmail.com,
m.v.v. je e-mail, naam, adres, tele-
foonnummer en lidnummer, en of
je een plaats op de boven- of
benedenverdieping wil. Je ontvangt
een mail met bevestiging van
inschrijving met daarin vermeldt
het rekeningnummer voor over-
schrijving, pas na overschrijving is
jouw inschrijving definitief.

Je kan ook telefonisch inschrijven
enkel op woensdag 13 en vrijdag
14 november tussen 16u en 21u bij
Chris Vergoote, 050 67 62 76.  Hou
je lidnummer van de Gezinsbond
klaar wanneer je belt om in te
schrijven.
Leden Gezinsbond € 10,00 (bene-
denzaal) en € 9,00 (bovenzaal).
Niet-leden € 15,00.  Leden van de
afdeling St.-Kruis hebben voorrang
bij de inschrijving.

80 JAAR 
GEZINSBOND SINT-KRUIS

In 2009 bestaat de afdeling Sint-
Kruis 80 jaar, een gelegenheid om
eens een overzicht te maken van
deze 80 jaar.  In de loop der jaren is
heel wat gebeurd en hebben we
ook wel wat informatie. We hebben
aan de Heemkundige Kring van
Sint-Kruis gevraagd om alles te
bundelen en er een mooi geheel
van te maken.  Hierbij kunnen ze
wel wat hulp gebruiken, vandaar
onze vraag naar de leden toe, als
jullie nog foto’s, uitnodigingen,
oorkonden, herinneringen of ande-
re dingen hebben i.v.m. "De Bond"
(Gezinsbond, Bond van Grote en
Jonge Gezinnen, ...) laat het ons
dan weten.  Wij hopen veel leuke
foto’s of anekdotes van jullie te
mogen ontvangen.
Gezinsbond8310@gmail.com of 050
37 31 97.

STANDHOUDERS GEZOCHT
VOOR HOBBY TUINBEURS

zondag 17 mei 2009
Ben je “Creatief” of  heb je
“Groene vingers” of heb je een
teveel aan plantjes, tuin materiaal,
tuinmeubelen of kindertuingereed-
schap die nog in een perfecte staat
zijn.  Kortom alles wat past in onze
Hobby Tuinbeurs… dan willen we
jullie de kans bieden om dit aan
een democratische prijs te koop
aan te bieden.

Je kan nu al een stand reserveren
via e-mail op gezinsbond8310@
gmail.com.  Verdere info volgt via de
Bondsklapper of via onze website
www.gezinsbond.be/sintkruis
Noot: enkel bij voldoende stand-
houders gaat deze beurs door.

DE SINT TE ST.-KRUIS
Zoals alle vorige jaren kan er terug
een tekening ingekleurd worden
ter gelegenheid van het bezoek
van de Sint en zijn Pieten.
Dit jaar zit de tekening niet in de
Bondsklapper maar kan je ze down-
loaden en printen via de website
van het gewest Brugge
(www.gezinsbondgewestbrugge.be)

In plaats van een briefje of mailtje
te zenden of je tekening aan het
raam op te hangen mogen jullie dit
jaar ze zelf komen brengen naar de
Sint en dit op zondag 30 november
van 10u tot 12u wanneer de Sint en
zijn Pieten een bezoek brengen aan
de "Tweedehandsbeurs" in ’t
Couvent, Kanunnik Decoeneplein 1,
St.-Kruis.

Ben je die dag niet vrij dan mag je
altijd jouw tekening komen afgeven
bij Linda Van Steenberghe, Schaak -
straat 17, St.-Kruis en ze bezorgt ze
dan zelf aan de Sint en zijn Pieten.
Heel veel kleurplezier …
Neem eens een kijkje op pagina 4.

VERNIEUWING 
KORTINGSKAARTEN

De kaarten kunnen aangevraagd
worden (zoals vorig jaar) bij Johan
Cherlet, Brieversweg 328, 050 35 55
99 op woensdagavond van 19u tot
21u of na telefonische afspraak.
De kostprijs blijft € 6,00 per gezin.
Meer details op pagina 5.

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond8310@gmail.com

AFDELING
SINT-KRUIS
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AFDELING
SINT-MICHIELS

AFDELING
VARSENARE

www.gezinsbond-varsenare.be

BIOSCOOPTICKETS, 
GSM-KAARTEN 

EN NMBS-PASSEN
Zeg nu zelf, als kado voor kinderen
en kleinkinderen zijn het leuke en in
dank aanvaarde geschenkjes.  Per
schijf van € 20,00 kun je de kaart al
gebruiken om te betalen in gelijk
welke winkel waar er korting gege-
ven wordt, dus ook bij de spaar-
kaartverantwoordelijke waar u de
passen, telefoonkaarten en bioscoop-
tickets koopt. Dus waarom twijfelen,
koop uw kaarten, tickets en passen
bij de familie Dierickx-Decloedt,
Veeweide 87 te Sint-Michiels: 0499
74 45 85.  Liever niet op zaterdag-
avond en zondag! 

KORTINGSKAARTEN 2009
Zitdagen:
CM-zaal - Rijselsestraat - Sint-Michiels
• Zaterdag 22 november 2008 van

9u - 12u (benedenzaal)
• Zaterdag 29 november 2008 van

9u - 12u (bovenzaal)
• Maandag 24 tot donderdag 27

november van 16 tot 20 uur in de
Veeweide 87, Sint-Michiels.

Gelieve deze data en uren te
respecteren, zodat de hernieuwing
vlot verloopt.  De bijdrage bedraagt
€ 6,00 vermeerderd met € 0,50
voor thuisbezorging.
Verdere info via 0499 74 45 85.
Meer details op pagina 5.

LEDEN- EN
SINTERKLAASFEEST

zondag 23 november vanaf 14.30u
De Sint is weer in aantocht. Samen
met zijn Pieten komt hij naar de
eetzaal van "Ons Erf", Chartreuse -
weg 53 te St.-Michiels.  Je komt alles
te weten over het jaarprogramma,
er is een voorstelling van "Happy
Balloon" waar Luc Verhaeghe ons
meeneemt in de magische wereld
van Disney, gevolgd door een koffie-
tafel en de komst van Sinterklaas die
geschenkjes uitdeelt aan kinderen
tot en met het vijfde leerjaar.  Dit
voor de gezinsvriendelijke prijs van
€ 4,00 p.p. met max. € 14,00 per gezin
op hetzelfde adres. Groot ouders
betalen afzonderlijk. Inschrijven ten
laatste tegen 14 november 2008 bij
Jan De Man, carolinelinskens. jande-
man@hotmail. com, 050 38 37 71,
Het Brembos 4, St.-Michiels en
betalen via 068-0713700-01 ten
laatste tegen 14 november 2008.
De activiteit is voorbehouden voor de
leden van de afdeling St.-Michiels.

NIEUWSBRIEF ST.-MICHIELS
Ontvangt u graag gratis de maan-
delijkse e-nieuwsbrief van onze
afdeling, met allerlei tips, weetjes
en recente informatie over onze
activiteiten, dan kan u dit aanvragen
bij filip.filliaert@verbonden.be.

KOOKLES WALKING DINNER
Donderdag 4 december om 19.30u

Met de feestdagen voor de deur zijn
hapjes en kleine gerechtjes in trek.
Wil je de kneepjes van het vak leren
kom dan naar het P.O.C. Sint-Willi -
brord, K. K. Theodoorstraat 6, St.-
Andries. Inschrijven is noodzakelijk
bij Suzanne Buffel op 050 38 17 43
voor 24 november 2008.  De deel-
nameprijs is € 6,00.  Activiteit enkel
voor leden van de Gezinsbond.

TAI CHI CHUAN
REEKS 1: BASIS

Elke maandag van 8 september 
tot 15 december 

Sport- en cultuurcentrum 
"Ter Straeten" te Varsenare
telkens van 19u tot 20.15u

Lesgever: Luc Desmedt 

TAI CHI CHUAN 
REEKS 2: GEVORDERDEN
Elke maandag van 8 september 

tot 15 december
Sport- en cultuurcentrum 

"Ter Straeten" te Varsenare
telkens van 20.15u tot 21.30u

Lesgever: Luc Desmedt 

ZACHTE YOGA 
VOOR ALLE LEEFTIJDEN

Elke dinsdag vanaf 9 september 
tot 16 december 

Sport- en cultuurcentrum 
"Ter Straeten" te Varsenare
telkens van 10u tot 11.30u

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

YOGA-AVONDEN
Elke woensdag van 10 september

tot 10 december om 20u
In de kleuterzaal van de school "De
Wassenaard" (Westernieuwweg,
Varsenare) o.l.v. Maria Clicteur.
Vermeld bij storting "yoga woens-
dag / je naam".

YOGA VOOR DAMES
IN DE MENOPAUZE

Elke donderdag 6 november
tot 4 december 

telkens van 19.15u tot 21u
Ontspannende technieken worden
aangeleerd om beter te kunnen
omgaan met de ongemakken van
de veranderende hormonen.
In sportcentrum Hof Ter Straeten te
Varsenare.  Inschrijven bij Brigitte
Vandenbriele, 0496 33 51 79 of
brigitte.vandenbriele@skynet.be.

Leden Gezinsbond € 25,00 voor de
5 avonden.  Niet leden € 55,00
(maar je bent dan ineens ook lid
van de Gezinsbond voor 2009). Na
afspraak overschrijven op rekening-
nummer 738-1290696-36.

AFDELING
SNELLEGEM

TONEEL
EEN VLO IN HET OOR

Zondag 16 november om 15u
Zaterdag 22  november om 20u

Toneelzaal Fresnere SPC 
hof Ter Straeten Varsenare

Toneelkring De Drye Sweerden 
Madame Chandebise vermoedt dat
haar man vreemdgaat. Ze ontdekt een
vreemd pakje tussen de post. Om
achter de waarheid te komen doet
ze beroep op haar Spaanse vriendin.
Ze spannen een valstrik!  Misver -
standen, grappige toestanden en
verwikkelingen alom zorgen voor
onvergetelijk toneelplezier.
Kaarten in vvk bij M.Verlinde,
Bosweg 18, Snellegem, 050 81 20 62.
Kaarten afhalen voor 8 november.
Leden Gezinsbond Snellegem: 
• volw: € 5,00 i.p.v. € 6,00
• kinderen -12 jaar: € 3,0 i.p.v. € 4,00

VOORDRACHT
"KINDJE GEZOND" 

DOOR TINE DEVLIEGER
Lichtmis 3 februari 2009

Oosthof, Oostmoerstraat, 
snellegem om 20 uur

Voor ouders, grootouders en iedereen
die interesse heeft!  Tine Devlieger is
herboriste.  Ze geeft informatie over
kruidengeneeskunde, aromatherapie,
Bachbloesem therapie, volkse krui-
denwijsheid om kleine ongemakken
te genezen of te verlichten.  Ze geeft
tips om op een veilige manier mid-
deltjes te bereiden.  We sluiten de
avond af met koffie en pannenkoe-
ken.  Verdere inlichtingen en
inschrijven bij M. Verlinde, Bosweg
18, Snellegem, 050,81 20 62.
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AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.be

GEBOORTEDREEF
zaterdag 15 november

van 15u tot 17u
Een nieuwe geboortedreef wordt
aangelegd! Alle kinderen geboren
vanaf 1 september 2007 kunnen er
hun eigen boom laten aanplanten
door ouders, broers, zussen, oma's
& opa's. De geboortedreef wordt
aangelegd in het Vloethemveld,
Diksmuidse Heirweg i.s.m. Gezins bond
afdeling Aartrijke en met onder-
steuning vanwege de gemeente
Zedelgem. Meer info bij Ronny
Meulemeester op 0479 99 41 17.

GEZINSONTBIJT
Zondag 30 november

van 8u tot 10.30u
Iedereen is van harte welkom op
ons gezinsontbijt in de Turnzaal
van Spes Nostra. Na het ontbijt kan
je ook deelnemen aan een foto-
zoektocht in de omgeving van de
turnzaal. 
Leden Gezinsbond € 2,50 p.p. met
een maximum van € 9,00 per gezin. 
Niet-leden € 4,00 p.p.met een
maximum van € 15,00 per gezin. 
Inschrijven doe je voor 19 november
bij een bestuurslid van de afdeling
Zedelgem of gezinsbondzedelgem@
msn.com. Meer info: 050 20 87 77. 

PLANTEN VAN 
GEBOORTEBOMEN

Zaterdag 15 november om 15u
Naar goede jaarlijkse gewoonte
planten wij geboortebomen samen
met de gezinnen waar een kindje
geboren werd in 2007.  Dit jaar
planten wij de bomen in de Steen -
ovenstraat en de Kerkebekestraat.
De gezinnen worden uitgenodigd
en uiteraard is iedereen die een
handje wil helpen ook van harte
welkom. Na het planten wordt
door de Gezinsbond en het
gemeentebestuur een hapje en een
drankje aangeboden. Deze jaarlijks
terugkomende activiteit past in het
kader van de dag van de natuur en
is een initiatief gesteund door
gemeente, Natuurpunt, de milieur-
aad en Gezinsbond Varsenare.

Meer info bij Karl Vandermeersch,
karl.vandermeersch@telenet.be of
050 39 35 10.

SINTERKLAAS KOMT 
OP BEZOEK 

BIJ DE KINDEREN THUIS
Vrijdag 5 december vanaf 17u

Zaterdag 6 december 
Op vrijdag 5 december vanaf 18.00
uur en zaterdag 6 december vanaf
17.00 uur gaat Sinterklaas met zijn
zwarte pieten weer op huisbezoek.
Inschrijven hiervoor kan enkel op
het secretariaat van de Sint in het
Parochiaal Centrum,
Westernieuwweg op donderdag 13
november van 19.30 tot 20.30 uur
en zaterdag 15 november van 10.30
tot 11.30 uur.
Contante betaling bij inschrijving! 
€ 8,00 per gezin voor leden Gezins -
bond, KAV of KWB op vertoon van
de lidkaart. Voor niet-leden € 20,00
per gezin.
Neem ook een kijkje op pagina 4.

VOORDRACHT:
SAMENWONEN OF HUWEN?

Cultuurcentrum 
"Ter Straeten" te Varsenare
Vrijdag 12 december om 20u

Notaris Vandamme verteld u meer
over ”Samenwonen of huwen?” 
Wat zijn de verschillende facetten
die deze keuze mee bepalen? Wat
bij geboorte kinderen, aankoop
huis, financiële gevolgen, zitten er
addertjes onder het gras...? Wat
met partners uit verschillende (EU
en niet-EU) landen?
Inschrijven bij Mieke Roelens, 050 38
67 91 of roelens.mieke@pandora.be
voor 6 december. Leden Gezinsbond:
€ 2,00; niet-leden: € 4,00.

VOORDRACHT:
GEHOORPROBLEMEN

Woensdag 28 januari om 20u
Voordracht door Dr. Glenn Forton

in het SPC Ter Straeten te varsenare
Voor elk soort gehoorverlies bestaat
tegenwoordig een goede oplossing!
Met deze voordracht willen we op
een begrijpbare manier uitleggen
welke chirurgische en niet-chirurgi-
sche mogelijkheden er bestaan om
het gehoor te verbeteren.  In onze
moderne tijd, waarin we bijna 
letterlijk bedolven worden onder
de informatie, is communicatie van
groot belang. Maar die moet dik-
wijls gebeuren in slechte luisterom-
standigheden, dwz. met veel achter-
grondlawaai.  Het aantal mensen
dat hiermee problemen ondervindt,
wordt steeds groter. Het is belang-
rijk dat we vermijden dat deze
mensen afhaken en in sociaal isole-
ment terecht komen.  
Inkom leden Gezinsbond: € 2,00 en
niet-leden € 4,00
Info en inschrijven: 
Dominique Forton-Borms, e-mail:
dominique.borms@skynet.be.

ZITDAGEN 
KORTINGSKAARTEN

Op zaterdagen 18 oktober en 8
november telkens van 9u tot 12u
zijn er zitdagen bij Gilbert
Dendooven, Gistelsesteenweg 132,
Varsenare, 050 38 61 02.
Meer details op pagina 4.

MET DE GEZINSBOND
GOEDKOPER NAAR HET VOETBAL!!!

OPNIEUW SPAARKAARTKORTING BIJ THUISWEDSTRIJDEN VAN CERCLE BRUGGE!

• 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: € 4/ticket * | jongeren -16j: € 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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NIEUW AANGESLOTEN HANDELAARS

Little MINOU
Smedenstraat 10 | 8000 Brugge

Tel. 050/34 91 70 | littleminou@skynet.be 

KINDERBOETIEK 0 – 12 JAAR

Merken: Riverwoods | Timberland | Doggy | Blue Bay | First 

Openingsuren van 10u tot 12u30 en van 14u tot 18u
Zondag en maandag gesloten

FANTASIA - ‘Het andere speelgoed’
Markt 15 | 8730 Oedelem

Tel. 050/78 02 48 | www.fantasia-speelgoed.be 

Houten speelgoed | geschenken | schoolgerief | pluche

poppen | gezelschapsspelen | babyartikelen

Open di tem zat van 9-12u en 13.30-18.30u - zat tot 18u.

PASSO kinder- en jeugdschoenen
Stationsstraat 9 | 8000 Oostkamp

Tel. 050/35 33 30 | www.passo-oostkamp.be

KINDER-  EN JEUGDSCHOENEN VAN MAAT 16 TOT 40

Merken: P’tit Nathan | Perché No? | Scapa | Ash | Stones & Bones
Naturino | Momino | Barst | Falcotto | Red Rag | Peché d’Amour

Parkschoentjes: Tricati | Shoesme | I Wawa

Geen korting bij betaling met Visa

Open ma-vr 14-18.30 u. – za 9.30-12 u. en 14-18 u. – zondag 10-12 u.

IENE MIENE MUTTE
Snellegemsestraat 96 | 8210 Zedelgem

Tel. 050/67 48 80 | www.ienemienemutte.be

BABY & KIDS FASHION 0-12 JAAR
Kwaliteitsvolle baby-en kinderkleding aan betaalbare prijzen is ons motto.  

Wij verzorgen ook uw geboortelijsten.

Merken: Doggy kids l Staxo | Girandola | No-No | Jean Bourget 
Chipie | Wiplala | Woody | Starchild | Playgro

Ook open op zondag van 10-12u. | wekelijkse sluitingsdag op maandag

STANDAARD BOEKHANDEL
Gistelsesteenweg 487 | 8200 Brugge St.-Andries

Tel. 050/38 76 92 | 
sb.bruggesintandries@standaardboekhandel.com

Boeken | dvd's | cd-rom's | Wii | nintendo ds | kranten en tijdschriften
Boekenbonnen | Cadeaubox | Bongo

Openingsuren: ma tot vrij: 9u tot 12.30u en van 13.30u tot 18u, 
op zaterdag doorlopend van 9u tot 18u
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SUSKE EN WISKE
MUSICAL: DE CIRCUSBARON
Vanaf 26 oktober 2008 komt er de
nieuwe Suske en Wiske musical “De
Circusbaron”. Miguel Wiels, de
muziekvirtuoos achter K3 zorgt voor
de muziek.  Een rondreizend circus
heeft Jerom ontvoerd! Reden genoeg
voor onze vrienden om als artiesten
te infiltreren in dit wereldje vol circus-
acts, wilde beesten en levensge-
vaarlijke toestanden. Als lid van de
Gezinsbond heb je 20 % korting op
de prijzen van 17,50 tot 52 euro
(volwassenen) of 15-35,50 euro
(kinderen) met weekendtoeslag van
5 euro per ticket (korting niet op
reservatie- en verzendingskosten),
via tel. 0900-69 900 of via onze
website op alle voorstellingen in
Capitole Gent (19, 20 en 21 februari
2009 om 20 u en 22 februari om 15 u)
en Oostende (12 april 2009 om 15 u)
en CC Hasselt (1 juli 2009 - 11 en 15 u)

SEA LIFE BLANKENBERGE
Maak kennis met een fascinerende
en prachtige onderwaterwereld. In
het buitengedeelte wachten pinguïns,
otters en zeeleeuwen op je bezoek.
Uniek voor ons land is een zeeschild -
pad. In het Seal Rescue Centre wor-
den aangespoelde zeehonden ver-
zorgd.  Als actieve ontspanning speel
je op de Pirate Adventure Golf, 18
holes speelplezier voor het hele
gezin.  Op vertoon van je lidkaart
heb je in de kerstvakantie (20/12
tot 4/1/2009) liefst 50 % korting
voor alle leden van je gezin
(wonend op hetzelfde adres) op de
normale prijzen van 15,50 (vanaf 12
jaar), 11,95 (3-11 jaar) en 14,50
(studenten, 60+ en mindervaliden).
Het Sea Life Marine Park bevindt
zich aan de Koning Albert I Laan in
Blankenberge en is gesloten op
25/12 en de voormiddag van 1/01.

K3-SHOW
Dit najaar presenteren Karen, Kristel
en Kathleen een gloednieuwe show!
Het belooft een extra spectaculaire
show te worden want K3 bestaat 10
jaar en dat wordt gevierd. Bij ver-
melding van je lidnummer heb je
15% korting op de prijzen van 16, 20
en 24 euro, via tel: 070-345 345 excl.
reservatie- en verzendingskosten,
op alle voorstellingen van 11 u.

STRATO-VANI, MUZIKALE
REIS DOOR VLAANDEREN

STRATO-VANI neemt u mee op een
muzikale reis doorheen 60 jaar
muziekgeschiedenis in Vlaanderen.
Udo, Connie Neefs, Willy Claes,
Chris Van Tongelen, Janu, Jo Vally en
De Bakelietjes zijn uw reisgezelschap
tijdens dit muzikaal avontuur in
Vorst Nationaal.  Als lid van de
Gezinsbond heb je 15 % korting op
9 november via 0900-69 900.  Er is
busvervoer mogelijk vanuit heel
Vlaanderen voor 10 euro per persoon.

DIT IS ONZE AARDE
Deze tentoonstelling toont de Aarde
zoals je ze nooit eerder zag!  Je
volgt een interactief parcours langs
indrukwekkende decors en kunst-
zinnige impressies, laat je nu eens
zweven en brengt je weer met je
voeten op de grond: kijk in de toe-
komst naar een aarde waar de
mens verdwenen is, en wordt ruim-
tereiziger in het planetarium.  Zoek
mee naar oplossingen voor een beter
leefmilieu en een duurzame toe-
komst.  Deze aard-ige tentoonstelling
kan je zien en beleven in Tour &
Taxis Brussel tot 26 april 2009.  Op
vertoon van je lidkaart betaal je 7
in plaats van 10 euro. Je kinderen
betalen 6 in plaats van 7 euro.

SAMSON &GERT
KERSTSHOW

De Kerstshow is deze Kerstvakantie
gepland in de Elisabethzaal in
Antwerpen. Als lid heb je 15 % kor-
ting op alle voorstellingen van 17
uur via 070-345 345.

QUIDAM 
VAN CIRQUE DU SOLEIL

Quidam, in Tour & Taxis Brussel, is
werkelijk een complete Cirque du
Soleil-ervaring.  Quidam is een Latijns
woord voor een eenzame figuur die
rondhangt op de hoek van een straat,
iemand die voorbijsnelt en eenzaam
leeft te midden een massa mensen.
Quidam verandert een anonieme
wereld in een plek vol hoop en
contacten. Aan de productie met
indrukwekkende livemuziek werken
meer dan 50 artiesten mee.  Op de
voorstelling van vrijdag 21 en 28
november heb je, via bestelling
langs onze website, 20 % korting.

DE GROTE
SINTERKLAASSHOW

De Sint wordt weer opgewacht door
alle Studio 100 vedetten in het
Sportpaleis in Antwerpen. Als lid heb
je 15 % korting op de voorstelling
van 29 november (10.45 uur) op de
ticketprijzen van 12,50 tot 30 euro;
reserveren via tel. 070-345 345.

ANNIE DE MUSICAL
Wie kent Annie niet? Het roodharige
weesmeisje is één van de meest
geliefde musicaliconen uit Broad way!
Haar emotionele zoektocht naar
haar ouders kan je volgend seizoen
beleven in een uitmuntende
Vlaamse versie!  Annie komt vanaf
21 december naar Gent, Antwerpen,
Oostende en Hasselt.  De juiste
speeldata vind je op www.gezins -
bond.be.  Als lid van de Gezinsbond
heb je 15 % korting op alle tickets.

In deze periode van het jaar valt bij onze 280.000 leden een brief in de bus met de vraag opnieuw aan te sluiten voor
2009.  Voor dat lidgeld bieden we hen heel wat terug.  In de eerste plaats via onze afdelingen.  Maar ook via leuke
en interessante uitstapjes of activiteiten waar ze met die lidkaart een mooie korting kunnen krijgen.  Je kan deze
acties aankondigen in je tijdschrift, of er als afdeling een mooie uitstap naar maken.  Nieuwe acties of meer toelichting
bij deze acties vind je op onze website www.gezinsbond.be waarbij je doorklikt naar ‘lidkaart-meer-waard’.
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1. Wat ?
Het Burgerlijk Wetboek omschrijft een testament als:
“een akte waarbij de erflater, voor de tijd dat hij niet meer in
leven zal zijn, over het geheel of een deel van zijn goederen
beschikt, en die hij kan herroepen.”

Een testament is dus de uiterste wil van een (levend) persoon,
waarbij hij bepaalt wat er met zijn vermogen zal geschieden
na zijn overlijden.  Iedereen is dus in principe vrij om zijn
vermogen geheel of gedeeltelijk te bestemmen aan één of
meerdere bepaalde personen.

2. Beperkingen?
De testamentaire vrijheid is wettelijk beperkt door enerzijds
het aantal kinderen dat de persoon bij zijn overlijden achter-
laat en anderzijds door het wettelijk reservataire erfrecht
van de langstlevende echt-
genoot/echtgenote of
wettelijk samenwonende
partner of de reserve van de
(groot)ouders. 

Deze categorieën van 
personen zijn immers door
de wet aangeduid als zijnde
reservataire erfgenamen,
die een voorbehouden deel
in nalatenschap behouden,
niettegenstaande de
beschikkingen van de over-
leden persoon.

3. Soorten?
Er bestaat enerzijds het
openbaar testament, gete-
kend door de persoon, de
notaris en twee getuigen, en
anderzijds het eigenhandig
geschreven testament door
de erflater (al dan niet bij
de notaris).  Deze testamen-
ten worden opgenomen in
een centraal register van
testamenten (CRT).

Bij het openvallen van de
nalatenschap dient de 
notaris die belast is met de
vereffening en verdeling
van de nalatenschap
navraag te doen bij het
centraal register voor testa-
menten.  Het kan zijn dat
een eigenhandig geschreven
testament (niet geregistreerd bij het CRT) opduikt in een
kluis, waardoor er allerhande problemen kunnen rijzen.

Het is zeer belangrijk dat u een testament laat verlijden
voor een notaris, gezien dan alle vereisten voldaan zijn en er
na het overlijden zo min mogelijk problemen kunnen rijzen.

4. Nut?
Gezien de gewone regels van het erfrecht afgestemd zijn
op de noden van de kinderen, de wettelijk samenwonende,

de gehuwde personen en de (groot) ouders,  is een testa-
ment in een reguliere situatie niet helemaal nodig, gezien
de wet deze situatie’s regelt in gelijke proportie’s.

Enkel wanneer men de gewone regeling wil doorbreken,
wordt een testament opgesteld.  Dit kan bijvoorbeeld door
het ene boven het andere kind te bevoordeligen of om
een goed doel, en dergelijke meer, te begiftigen.

Gezien feitelijk samenwonende personen geen erfgenamen
zijn van elkaar, wordt deze praktijk meestal gebruikt bij
feitelijk samenwonenden.  Immers, de partijen zijn geen
wettelijk erfgenaam van elkaar en indien men elkaar nog
extra wenst te begiftigen, dient men eventueel een beroep
te maken op de techniek van een testament.  Ook in dat
geval dient men rekening te houden met de reservataire

aanspraken van de kinderen
en/of van de ouders.

Herroeping?
Elk testament kan herroepen
worden tijdens het leven
van de persoon die het
testament heeft opgesteld.
Het volstaat om een nieuw
testament op te maken,
ofwel bij de notaris, ofwel
eigenhandig en neergelegd
bij de notaris, waarbij men
de vorige testamenten
herroept.

Besluit.
Een testament is een vaak
gebruikte techniek om
ofwel de wettelijke erf -
regeling te doorkruisen of
omwel om feitelijk samen-
wonende partners extra te
bevoordelingen.  Deze
techniek is zeer handig,
doch enkel 100% nuttig
indien men zijn gans ver-
mogen wenst te legateren
indien men geen afstam-
melingen heeft, geen echt-
genoot of wettelijk samen-
wonende partner.

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

De werken zullen hoogstwaarschijnlijk eind november een
einde nemen en dan kan je binnen gaan langs de nieuwe
hoofdingang.  Let op de bordjes die je zullen leiden.

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

Een testament: wanneer nuttig?

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
SINDS 1952 IN DE MODE | KLEEDT VOOR IEDERE GELEGENHEID
MERKENf Stills - One Step - Chine - Tricot Chic - Nougat - I Am - E-Go - Fairly - Etoile du Monde - Noirée Black - Ted Baker - I-Blues - Save the Queen - Indies - La Fée Maraboutée 

Silver Jeans - Brax - Easycomfort - Damo - Oakwood - Just Cavalli - Terr Bleue - Pauline B. - Spoom. - Dismero - Olsen - Bleu-Blanc-Rouge - Marella - Atmos - Gil Bret 
Marie Méro - Gerry Weber - Mayerline - Delmod - Dikton’s - Fairly - no man’s land - DTC - Thelma & Louise - Rabe - Basler - Frank Walder - Samoon - Joseph Ribkoff

m G-star - Tommy Hilfiger Denim - Armani Jeans - Gant - We are replay (broeken) - Zilton - David Mayer - Hugo Boss Black label - Just Cavalli - Sabato 
Russo - Milestone - State of Art - Van Gils - Ledub - Bocodo - Marlboro classics - Damiens - Scabal - Pierre Cardin - Nicky Van Kets - Mathyro. Schoenen: Replay

BRUIDS- EN GELEGENHEIDSKLEDIJ Ian Stuart - Linea Raffaelli - Mathyro - Oni Onik - Vera Mont - Nicky Van Kets - Marylise - Ugo Zaldi | Bruidjes graag op afspraak

GEMEENTEPLEIN 2 • MAJ. WOODSTRAAT 4-6-8 • ST.-PIETERSPLEIN 25 • OOSTKAMP • TEL. 050/82 23 17
Open ma.-vr. 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 18.30 uur en zaterdag 10.00 - 18.00 uur • info@vomac.be • www.vomac.be

Binnenkort in de brievenbus: 
de nieuwe bonnenboek 2009

Nog meer kortingsbonnen bij 

gezinsvriendelijke handelaars

in het gewest Brugge.

Op die manier kunt U uw lidgeld 

snel terug winnnen!

Gezinsspaarkaart. 

Zo brengt kopen geld op.

www.gezinsspaarkaart.be



Maalsesteenweg 21  |  St.-Kruis Brugge
050/37 37 73  |  www.deleye.be

SOLSTIES
dieet- & natuurvoeding

bloesemremedies & boomoliën
voedingssupplementen

voordrachten & cursussen

Ezelstraat 39, 8000 BRUGGE

Tel & fax: 050/33 87 54

www.bloesemremedies.be - solsties@skynet.be


