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van de Gezinsbond gewest Brugge

Het is een cliché maar de tijd vliegt.  Het jaar 2010 lijkt net gestart en
maken we ons nu al op voor een spannende zomer. 

Een zomer die dankzij onze vele vrijwilligers en dankzij onze “lidkaart
meer waard" zal zijn.  Vergeet alvast niet de vele promoties op de
laatste bladzijden van deze Bondsklapper even van naderbij te bekijken.
Van een optreden van Status Quo in Oostende tot een dagje pretpark
in de Efteling, het aanbod biedt voor elk wat wils. 

De politiek draait, bij het schrijven van deze regels, op een laag pitje. 
De Vlaamse regering toont zich niet echt besluitvaardig in het dossier
rond de oplossing van het verkeersinfarct waardoor Antwerpen getrof-
fen is.  Onze lokale minister, Mw Crevits is dan op haar beurt bijna niet
uit het nieuws weg te branden.  Onze wegen zullen het geweten heb-
ben.  Of het nu autosnelwegen zijn of fietspaden: allen komen ze aan
de beurt. Wie voor de centen zal blijven zorgen is maar zeer de
vraag…

Op het federale niveau valt er weinig te beleven.  Enerzijds zijn het de
politici die het even wat kalmer aan doen o.a. wegens fysieke problemen,
anderzijds is er de vrees om de broze communautaire verstandhouding
te verstoren.  Dit alles in het licht van de definitieve doorbraak in het
dossier B-H-V. Oud-premier Dehaene heeft er alvast een flinke kluif
aan… 

Eén minister is wel zeer ijverig: onze minister van Landsverdediging.
Hij toont zich op alle vlak.  De sluiting van kazernes in onze regio
wordt daadkrachtig uitgevoerd, weliswaar zonder stil te staan bij de
gevolgen voor de getroffen militairen. 

Onze vrijwilligers daarentegen zijn wel zeer actief.  Getuige daarvan
deze Bondsklapper die bol staat van leuke activiteiten. 

We kijken er alvast naar uit jullie op onze activiteiten te verwelkomen!

Met genegen groet,

Ronny Meulemeester
Voorzitter Gezinsbond Gewest Brugge

SCHRIJF NU IN OP DE ELEKTRONISCHE
NIEUWSBRIEF VAN HET GEWEST BRUGGE!

Neem een kijkje op www.gezinsbondgewestbrugge.be/nieuwsbrief
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Ouderengezelschapsdienst • Brugge & randgemeenten, Oostkamp, Loppem: Rose-Mie De Soete, Veeweide 35, 8200 Sint-Michiels, 050 67 09 06, oma_mie50@telenet.be
• Beernem, Sint-Joris, Oedelem: Myriam Goethals, Hooiestraat 35, 8730  Beernem, 050 78 12 18, myriam.goethals@skynet.be

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

Assebroek Yola Barbez De Smet-Meulemeester Georges Verlinde Martine Cloet Huyghe Huyghe
8310 Kon. Boudewijnlaan 31 Jagerspad 13 Kleine Kerkhofstraat 93 Sint-Katarinastraat 34 Mispelaar 11 Mispelaar 11

050 35 49 14 050 35 92 69 050 35 75 75 050 36 46 65 050 35 68 04 050 35 68 04
georges.verlinde@base.be martine.cloet@scarlet.be

Beernem Alain Janssens Myriam Goethals Myriam Goethals Myriam Goethals Eva Verbaeys Kris Vandeghinste
8730 Schooldreef 40 Hooiestraat 35 Hooiestraat 35 Hooiestraat 35 Stationsplein 9 Essenstraat 6

0499 59 11 07 050 78 12 18 050 78 12 18 050 78 12 18 050 55 11 18 050 78 12 03
beernem@gezinsbondgewestbrugge.be myriam.goethals@skynet.be kris.vandeghinste@gmail.com

Brugge Hilde Coudenys Regine Wyseure Rita Van de Velde Liselotte Claeys Regine Wyseure Ludo Naeyaert 
8000 Rapaertstr. 8, 8310 Assebroek Karel de Stoutelaan 63 James Wealestraat 20 Koetelwijk 16 Karel de Stoutelaan 63 Leopold II-laan 20

050 34 51 33 050 31 12 81 050 33 44 82 0497 23 40 01 050 31 12 81 050 34 54 85
herionta@skynet.be oppasdienst.brugge@telenet.be

Hertsberge Marc De Spiegelaere Linda De Deyne Stefanie Costenoble Jessica Duyck Stefanie Costenoble L. De Clercq 
8020 Wingensestraat 16 Blauwhuisstraat 1 Proostdijstraat 68 Stuivenbergstraat 10 Proostdijstraat 68 Proostdijstraat 131

050 27 99 15 050 27 96 35 050 27 68 33 050 27 54 47 050 27 68 33 050 27 98 83
duyckjessica@skynet.be

Koolkerke Maria Vandenbroecke Frieda Ruyssaert Frieda Ruyssaert Liselotte Claeys Julia De Bruijn Maria Vandenbroecke 
8000 Brugsesteenweg 132 Scheurestraat 3 Scheurestraat 3 Koetelwijk 16 Brugsesteenweg 78 Brugsesteenweg 132

050 33 77 29 050 33 77 31 050 33 77 31 0497 23 40 01 050 33 77 29
oppasdienst.brugge@telenet.be

Loppem Johan Matthys Marleen Sierens Eddy De Wispelaere Karen Vandebuerie Marleen Sierens Johan Matthys
8210 Van Hammelaan 6 Eninkstraat 24 Buskinslaan 2 Ieperweg 32 Eninkstraat 24 Van Hammelaan 6

050 82 22 33 050 82 51 30 050 82 54 43 050 84 21 61 050 82 51 30 050 82 22 33
karen.vandebuerie@telenet.be

Moerkerke André Verhelst H. Van Dousselaere-Denaeghel H. Van Dousselaere-Denaeghel Martine Dewitte-Jacxsens Chris Caus Rita Lameire 
Damme Natiënlaan 14 Weststraat 41 Weststraat 41 Hoornstraat 48 Van Praetstraat 5 Nieuwdorpstraat 34

050 50 12 55 050 50 06 34 050 50 06 34 050 50 09 46 050 50 11 55 050 50 04 84
martine.jacxsens@gmail.com

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

050 79 01 77 050 79 01 77 050 78 07 73 05 78 16 93 050 78 09 32 050 78 99 86
bralbourgeois@telenet.be bralbourgeois@telenet.be hoste.turpyn@skynet.be tantverbiest@skynet.be

Oostkamp Dirk Vanhove Carl Desaever Cécile Verhenne-Van Deynse Jessica Duyck Walter De Lameilleure Walter De Lameilleure 
8020 Bevrijdingsstraat 5 Kapellestraat 53 Walbrugstraat 1a Stuivenbergstraat 10 Everaertstraat 24 Everaertstraat 24

050 82 66 19 050 82 48 82 050 82 55 80 050 27 54 47 050 82 37 32 050 82 37 32
dirkvanhove@gmx.de gezinsbond.oostkamp@advalvas.be cecile.vandeynse@telenet.be duyckjessica@skynet.be

Sijsele Ronny Sarazijn A. Van Acker M. Poelman Hilde Lemahieu Marnix Poelman Marnix Poelman 
8340 Burg. Capellelaan 20 Dorpsstraat 56 Oedelemsesteenweg 38 Kan. Bittremieuxlaan 74 Oedelemsesteenweg 38 Oedelemsesteenweg 38

050 35 70 75 050 35 55 64 050 35 66 96 0472 775 626 • 050 37 43 56 050 35 66 96 050 35 66 96
hilde.lemahieu@gmail.com

Snellegem Maria Verlinde Maria Verlinde Maria Verlinde Martine Steyaert-Martens Gilbert Dendooven Maria Verlinde 
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
marte@telenet.be

Varsenare Karl Vandermeersch Mieke Roelens Mieke Roelens Katrien Allemeersch Gilbert Dendooven Gilbert Dendooven 
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

Sint-Andries Geert Boone Geert Boone Guido De Vos Nancy Brandt An Schalembier Geert Boone 
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 
nancy.brandt@telenet.be (Enkel maa. 19-20 uur)

Sint-Joris Thierry Verhaeghe Paul Bruggeman Paul Bruggeman Ide-Decoessemaecker Paul Bruggeman Christine Deman 
8730 Kauter 53 Galgeveld 39 Galgeveld 39 Kauter 13 Galgeveld 39 Vijverstraat 11

050 78 83 06 050 79 13 78 050 79 13 78 050 67 93 45 050 79 13 78 050 78 16 58
elki19@hotmail.com

Sint-Kruis Catherine Herman Linda Van Steenberghe Linda Van Steenberghe Ann De Prest Patricia Mellaerts Johan Cherlet 
8310 Babbaertstraat 7 Schaakstraat 17 Schaakstraat 17 050 67 63 88•0496 28 08 97 Moerkerksestw. 251 Brieversweg 328

050 37 50 31 050 37 31 97 050 37 31 97 ann.de.prest@telenet.be 050 35 08 20 050 35 55 99
Sint-Michiels “Zoekend” Julien Lema “Zoekend” Thomas Van Langenhove Rita Decloedt Rita Decloedt 
8200 Wittemolenstraat 41 Stockveldelaan 12 Veeweide 87 Veeweide 87

050 38 18 45 0471 11 37 14 050 39 60 31 050 39 60 31
thomas.van.langenhove@telenet.be

Waardamme Sofie verhelst Martin Vlamynck Martin Vlamynck Griet De Ketelaere Sofie verhelst Sofie verhelst
8020 Zuidstraat 4 Beekstraat 45 Beekstraat 45 Olieslagerijstraat 17 Zuidstraat Zuidstraat 4

050 27 92 53 050 27 98 29 050 27 98 29 0474 55 84 42 050 27 92 53 050 27 92 53
koenengriet@skynet.be

Zedelgem Ronny Meulemeester Karien Desloovere Hilde Declerck Couwelier-Dupont POINT Leen’s underwear Hilde Declerck 
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(d)•050 24 11 65(n) 050 24 10 27 050 24 03 97
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ACTIVITEITEN
I.S.M. DE GEZINSBOND

Onder het motto ‘Haal de max uit je fiets’ zullen de initia-
tiefnemers bewijzen dat de fiets ook uitstekend geschikt
is voor de grotere boodschappen.  Uit rondvraag bij de
deelnemers van Belgerinkel blijkt dat veel mensen de fiets
niet handig vinden als ze grotere inkopen gaan doen. Voor
meer dan 70% van de ondervraagden is dit de belangrijkste
reden om de fiets thuis te laten. Onterecht, want met een
grote fietstas, een krat op het draagrek of een bakfiets kan
je meer vervoeren dan je denkt. Daarom zetten we dit jaar
de onderschatte ‘laadcapaciteit’ van de fiets in de kijker.
Kies voor de fiets en bewijs dat dit een milieuvriendelijk,
gezond en stijlvol alternatief is voor de wagen. Bood -
schappen doen met de fiets zorgt voor minder verkeers-
druk in dorps- en stadskernen en is bovendien goed voor
je gezondheid en voor je portemonnee.  Net als vorig jaar
kunnen deelnemers tijdens de campagne een exclusieve,
en dubbel zo grote, fietstas van Walter Van Beirendonck
bijeen sparen. Lieven Scheire, naast tv-maker ook een
enthousiast fietser, zet mee zijn schouders onder
‘Belgerinkel’ en wordt het gezicht van de campagne.

Lieven Scheire haalt de max uit zijn fiets
Lieven Scheire, tv-maker, comedyman en gediplomeerd
fysicus, durft al eens experimenteren om de max uit zijn
fiets te halen.  Hij weet alles over de optimale snelheid
om vloeiend over kasseien te crossen en droomt van een
eigen fiets voor elke gelegenheid.  Hij is dus het perfecte
gezicht voor de nieuwe campagne van Belgerinkel. 
Lieven Scheire: “Ik grijp vaak naar de fiets, maar eigenlijk
nog te weinig naar mijn goesting. Voor kleine verplaatsin-
gen – in de stad, naar de winkel… – is de fiets gewoon
het snelste vervoersmiddel.” Zelf rijdt Lieven met een
degelijke stadsfiets, al zou hij gerust verschillende model-
len in huis willen halen. “Het moet toch super zijn om te
kunnen zeggen: ik moet naar de winkel, ik pak even de
bakfiets. Of: ik vertrek naar mijn ouders, veertig kilome-
ter verderop, ik spring op mijn racefiets. En als ik naar
een opgekleed evenement zou moeten, haal ik gewoon
de stijlvolle Hollandse fiets van stal.” (Lees het volledige
interview op www.belgerinkel.be/pers).

Met Belgerinkel naar de Winkel is de grootste fietspromotie-
campagne in Vlaanderen.  Het is een initiatief van Bond
Beter Leefmilieu, UNIZO en CM met steun van de Fietsers -
bond, de Gezinsbond, Basil, Oxford en de Provincies West-
Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.  Met Belgerinkel naar de
Winkel loopt van 8 mei tot 12 juni 2010 in meer dan 100
Vlaamse steden en gemeentes.

MET BELGERINKEL
NAAR DE WINKEL

9° editie 

De Gezinsbond doet mee!
'Haal de max uit je fiets’

van 8 mei tot 12 juni 2010
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PORTUGAL
3-10 SEPTEMBER 2010

ONDERDOMPELING IN HET
RIJKE PORTUGESE CULTURELE ERFGOED

GEZINSHAPPENING

NATUUR IN MIJ
– KRIEBELBEESTJES –

ZONDAG
23 MEI 2010

Reisroute
•Vrijdag | Brussel - Lissabon 
•Zaterdag | Lissabon - Sintra

- Cascais - Estoril | ca. 80 km 
•Zondag | Lissabon -

Fatima | ca. 160 km 
•Maandag | Fatima - Nelas

| ca. 180 km 
•Dinsdag | Nelas - Braga |

ca. 180 km 
•Woensdag | Minho-streek

| ca. 150 km 
•Donderdag | Braga -

Lissabon | ca. 350 km 
•Vrijdag | Lissabon - Brussel 

In de prijs begrepen: 
•vlucht Brussel - Lissabon

heen en terug 
• luchthaventaksen 
• transfers vermeld in het programma (autocar met airco)
•7 nachten in hotels in volpension
•dranken inbegrepen bij middag- en avondmalen 
•Nederlandstalige gids 
•alle vermelde excursies 
• toegangsgelden (indien van toepassing) 
•annuleringsverzekering 

Niet in de prijs begrepen 
•fooien voor de gids, begeleider en chauffeur
•persoonlijke uitgaven 
•dossierkosten: € 15,00/gezin 

Kostprijs
•Prijs per persoon: € 1.320,00 
•Toeslag single: € 168,00 
•Niet-leden betalen € 40,00/pers. extra en krijgen geen

korting. U hebt er dus alle voordeel bij u lid te maken
van de Gezinsbond.  Per gezin betaalt u slechts € 35,00. 

Gezinsvakantie-Familiatours vzw
Troonstraat 125 | 1050 Brussel 
Tel 02 507 89 89, Fax: 02 507 89 79 
Bank 435-0306501-61 - BTW 0406 654 385 - LIC.: A1179 
E-mail: gezinsvakantie@gezinsbond.be
Website: www.gezinsvakantie.be 

OPVOEDEN IS SAMENSPEL
Woensdag 19 mei 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Alle (groot)ouders en hun (klein)kinderen nodigen we
uit om mee te spelen in het Koningin Astridpark. 

Samen met uw kind(eren) kunt u gratis deelnemen 
aan verschillende activiteiten zoals de Speelmobiel,

springkasteel, reuzengezelschapsspelen, volksspelen, ...

Iedereen is van harte welkom!

Het afwisselend landschap
en het prachtige kasteel-
park domein Lippensgoed-
Bulskampveld in Beernem
vormen dit jaar het pitto-
reske decor van onze
gezinshappening.  Dit jaar
vormt biodiversiteit en
meerbepaald kriebelbeest-
jes het centrale thema van
onze geanimeerde natuur-
wandeling.  Het Bulskamp -

veld heeft met zijn bezoekerscentrum al heel wat te
bieden maar op deze feestdag doen we daar nog een
schepje bovenop.

Programma
•Kriebelbeestenwandeling
•Doorlopend geleide kriebelbeestenwandelingen
•Uitgestippelde individuele wandeling - 3 km
•Kriebelbeestenwandeling met gids om 14.00 en 15.30 uur
•Kriebeldiertjes uit de poel

Workshops & demonstraties
•Surrealistische scènes met vier mega insecten om

14.30, 15.30 en 16.30 uur.
•Maken van een insectenhotel en –zuiger
•Workshops kriebelbeesten
•Bijendorp met imkers, honing en inleefspel voor kinderen 
•Demonstratie composteren met kriebelbeesten
•Kruidenbeurs, pannenkoeken en demonstratie bos-

bouwmateriaal
•Opendeur Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren
•Schapen en eenden drijven met bordercollies

Randanimatie
•Schminkstand, ballonknutselen (Gezinsbond)
•Springkasteel
•Oude volksspelen (Gezinsbond)
•Doorlopend live muziek door de groep ‘Overigens’
•Bar, hoeve-ijs, barbecue

Neem zeker deel en dien je deelnamekaart in aan onze
infostand.  Rond 17 uur trekken we de winnaars.  Zes
personen winnen een mand van hoeveproducten t.w.v.
50,00 euro.  Nadien lost het VOC Bulskampveld om
17.30 uur gerevalideerde vogels.

Bereikbaarheid
De wagen kun je kwijt op de parking “Het Aanwijs”, (2
km van het kasteel) of de parking “Drie Koningen” aan
de cafetaria (400 m van het kasteel).  Het domein ligt op
ruim 3 km van het station van Beernem.  Vraag in uw
station naar de mogelijkheden voor “Trein + Fiets”.
Je komt er ook met de bus (www.delijn.be).  Op het
domein zijn verschillende grote fietsenstallingen.

Info: 050 40 70 21, dieter.willems@west-vlaanderen.be
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Op vrijdag 26 februari 2010 had om 19.00 uur in de Gotische zaal van het Brugse stadhuis de academische zitting
plaats voor de viering van 80 jaar Gezinsbond Gewest Brugge. Verschillende prominente figuren en vele bestuurs -
leden waren hierop aanwezig.  Hieronder vindt u enkele sfeerfoto’s.



G.O.S.A.
GEWEST BRUGGE

Groot-Ouders-Senioren-Aktie
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THEMAWANDELING: ‘VAN OPEN
POORT TOT BRUGSE ZOT’
dinsdag 22 juni  | 14.15 uur

Precies honderd jaar geleden in 1810 opende het psychia -
trisch ziekenhuis O.L.Vrouw de deuren op de huidige
locatie in Sint-Michiels.  Men wandelt voorbij locaties waar
arme en rijke geesteszieken opgenomen werden. U krijgt
de verklaring van de “Brugse Zot” en de link tussen de
familie Maes en de brouwerij “De Halve Maan”.  We ver-
zamelen aan de hoofdreceptie psychiatrisch ziekenhuis
O.L.-Vrouw om 14.15 uur.  De wandeling start stipt om
14.30 uur.
Vooraf inschrijven bij Yola Barbez-Malfroot, 050 35 49
14. Deelname € 2,50 ter plaatse te betalen. Tijdig
inschrijven is de boodschap.

BELANGRIJK VOOR 65+
Wie in België 65 wordt ontvangt gratis een omnipas
65+.  Daarmee kan je gratis op de Lijn, de Tec in
Wallonië en op het Brussels metroverkeer.  Maar de toe-
gang tot het metroverkeer wordt binnenkort aangepast
zodat je alleen met een elektronische pas binnenkan.
Je moet je dus aanmelden in een bootik van de MIVB
(bv. in Brussel Zuid) met een foto, je identiteitskaart en
€ 5,00.  Doe dit niet wanneer je gehaast bent.

OP ADVENTURE MET JE TIENERS
IN DE ARDENNEN 

Vrijdag 27 augustus tot zondag 29 augustus 
Op avonturenweekend in La petite Merveille/Durbuy
voor alle West-Vlaamse Gezinsbond gezinnen met tieners.
Er zijn 3 sportieve activiteiten begeleid door ervaren
monitoren: een adventure-tocht met rappel en death-
ride, een mountainbike-tocht in de Ardense bossen/ langs
de Ourthe.  Tenslotte kan men kiezen tussen kayak of
speleologie.

Volwassenen betalen € 95,00 (€ 10,00 korting voor zij
die die niet sporten).  -17 jarigen betalen € 80,00. Vanaf
het 3de kind van het eigen gezin krijgen de tieners € 10,00
korting. Ook vriend(inn)en die lid zijn van de Gezinsbond
kunnen mee.  Zij betalen ook € 80,00.  Deze prijs is vol-
pension (maaltijden, sportactiviteiten en verzekering).
Het vervoer naar Durbuy is individueel en dus op eigen
kosten.

Inschrijvingen bij Bart Vallaeys, Werf 54, 8970 Poperinge,
057 33 58 56, vallaeys.gheeraert@skynet.be.
Inschrijvingen zijn pas definitief na storting van het
voorschot (€ 150,00) op het reknr. van SCW 000-
1431086-45.

Een organisatie van BOTIEN

INFOAVOND
LEUK SPELEN MET JE KIND

Vrijdag 21 mei om 19.30 uur

Spelen lijkt zo vanzelfsprekend dat we dreigen te ver -
geten hoe belangrijk de rol van ouders, grootouders, …
hierbij is.  Het spelen heeft immers een invloed op de
ontwikkeling van het kind.  Geen enkel kind speelt om
zich te ontwikkelen.  Een kind speelt omdat, wanneer
en zolang het leuk is om te spelen.  Wanneer kinderen
spelen leuk vinden, spelen ze geconcentreerd en willen
ze vaker en langer spelen.  Hiermee vergroot de kans
op speelwaarde zich als bijdrage aan de ontwikkeling.

Ouders en begeleiders kunnen veel doen om spelen
leuk te houden.  Marianne de Valck vertelt jullie die
avond wat en hoe je dit kunt doen.  Marijke Bisschop
stelt haar gelijknamige boek voor.

We verwelkomen jullie graag in C.C. 
De Dijk, Blanken bergse Steenweg 221,
8000 Brugge.  Inschrijven kan t.e.m. 
14 mei 2010 via info@opvoedings -
winkelbrugge.be, 050 32 77 68 of in de
opvoedingswinkel, Kartuizer innen -
straat 6, 8000 Brugge.

Proximus Pay&Go € 15,00
spaarkaartkorting € 0,60

Mobistar Tempo € 15,00
spaarkaartkorting € 0,75

Base € 15,00
spaarkaartkorting € 0,75

Base € 30,00
spaarkaartkorting € 1,50

Kinepolis € 8,50
spaarkaartkorting € 1,60

Go Pass 2°klas € 50,00
spaarkaartkorting € 2,50

Rail Pass 1°klas € 113,00
spaarkaartkorting € 5,65

Rail Pass 2° klas € 74,00
spaarkaartkorting € 3,70

Key Card 2° klas € 17,00
spaarkaartkorting € 0,85

Zie voor de verkooppunten in uw gemeente op pagina 2
of www.gezinsbondgewestbrugge.be en www.gezinsbond.be

BOTIEN
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Laat je verwennen

28 mei 2010

Als Gezinsbond Gewest Brugge willen we jullie
op vrijdag 28 mei 2010 graag terug verwennen!

En dit met de tweede editie van onze ‘Verwenavond’.

• Dit doen we graag met tal van verzorgingen zoals rugmassage, handverzorging, manicure of
maquillage met de producten van RITUALS en VEREECKE COSMETIC.

• We laten u proeven van de lekkernijen van CHOC-O-LAIT, THE CHOCOLATE-LINE, de heerlijke 
koffie van KOFFIE KÀN en de thee van RITUALS.

• Nieuw dit jaar zijn de cupcakes van YAMIEMAMIE, ook benieuwd?

• OIL & VINEGAR weet u als geen ander te bekoren met een pittig hapje, net iets anders en 
verfrissend.

• Kennis maken met  de Spaanse wijn kan dank zij EL POSO.

• Voor wie het iets sterker mag zijn, kom zeker langs bij de stand van het whisky proeven 
aangeboden door JURGEN’S WHISKYHUIS. 

• Dit alles overgoten met een optreden van 2 buikdanseresjes THULINE EN MARTHE.

KLINKT DIT ALS MUZIEK IN DE OREN, SCHRIJF U DAN VLUG IN!

PLAATS cvo St-Godelieve, Nieuwstraat 5, Brugge
Parkeren mogelijk op de speelplaats van De Frères aan de overkant

AFSPRAAK 28 mei 2010 om 19.30 uur onthaal | Start om 20.00 uur

PRIJS € 10,00 per persoon voor leden | € 20,00 per persoon voor niet-leden

INSCHRIJVEN VIA MAIL annemarie.van.meulebroeck@gezinsbond.be  
Doorgeven van naam, adres, aantal personen en lidnummer Gezinsbond.
Bevestiging na storten van het bedrag op rekeningnummer: 
001-5017018-60 van JGA Gewest Brugge met vermelding ‘Verwenavond’.

KINDEROPPAS AAN HUIS aanvragen bij de plaatselijke coördinator.

| Dank aan cvo Sint-Godelieve en De Frères |
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KALENDER
DATUM ACTIVITEIT AFDELING

01/05/2010 Gezinsfietstocht Snellegem

01/05/2010 8° recreanten-interclubtornooi badminton Loppem

05/05/2010 Voordracht over kruiden door Nancy Popieul Sint-Kruis

09/05/2010 Moederdagontbijt Oedelem

09/05/2010 Al onze leden in de bloemetjes! Loppem

12/05/2010 Leren Leren Zedelgem

12/05/2010 Knutselen van strandbloemen Sint-Kruis

16/05/2010 Orchideeënwandeling in de Leiemeersen. Oostkamp

17/05/2010 Bloemschiksessie: "Maken lentestuk" Assebroek

18/05/2010 Voordracht: "De vetten in onze voeding" Assebroek

20/05/2010 Bezoek aan de Borstkliniek van het Sint-Lucas ziekenhuis Sint-Kruis

24/05/2010 ECO-Gezinsfietstocht Beernem

30/05/2010 Gezinsfietstocht Gezinsbond en Fietsersbond Oostkamp

06/06/2010 Kroefeltocht Loppem

07/06/2010 knutselen: strandbloemen maken met crepepapier Varsenare

07/06/2010 Fotografie zonder technische hoogstandjes voor elke liefhebber Sint-Andries

11/06/2010 Verkenning van het Gezellekwartier te Brugge Loppem

15/06/2010 Voordracht : "Bespreking van uw digitale foto" Assebroek

19/06/2010 Geleid bezoek aan Brugge Snellegem

22/06/2010 Themawandeling: “Van Open poort tot Brugse Zot” GOSA

05/07/2010 - 30/08/2010 Zomerfietstochten Zedelgem

27/08/2010 - 29/08/2010 Op adventure met je tieners in de Ardennen BOTIEN

29/08/2010 Achtste Sneukelgordel van Groot-Beernem Beernem, Oedelem, Sint-Joris

Focus-WTV lanceert momenteel een grote communicatiecampagne waarin
het de nadruk legt op nieuws.  Dit is een bewuste keuze: het nieuws is een
belangrijke reden voor jou om dagelijks naar Focus-WTV te kijken.  Het
regionale nieuws blijft op een stijgende belangstelling rekenen van heel wat
mensen.  In een internationale context waarin we facebooken, twitteren,

chatten en skypen met 'vrienden' en kennissen van over de hele wereld en
waarbij een aardbeving aan de andere kant van de wereld in real time te

volgen is, willen we jou nog steeds - en wellicht vooral - op de hoogte brengen van het nieuws uit jouw vertrouwde
omgeving, met andere woorden: NIEUWS VAN HIER.  Dat gevoel van 'vertrouwdheid' wordt benadrukt door de
voorstelling van de nieuwsankers in de campagne.  Zij zijn dag na dag de gastheer of -vrouw die jou meeneemt in
het nieuwsoverzicht van jouw regio.

Wil je zelf nieuwsmaker worden?  Post dan jouw 'nieuws van hier' op onze facebook-pagina.  Misschien haal je wel
het journaal...

Bezoek ook www.gezinsbondgewestbrugge.be
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beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be

BLOEMSCHIKSESSIE: 
‘MAKEN VAN EEN LENTESTUK’

Maandag 17 mei  
19.30 uur

Iedereen maakt een lentestuk op
maandag 17 mei 2010 om 19.30 uur
in het parochiaal centrum Sparren -
hof (zij-ingang), Dries te Assebroek.
Een bloemschiksessie in het teken
van de lente.  Deelname € 2,50 +
benodigdheden ter plaatse te
betalen.  Inschrijven voor 10 mei en
info bij Annie Deleu, 050 35 58 80.

VOORDRACHT
"BESPREKING VAN 

UW DIGITALE FOTO"
Dinsdag 15 juni 

20.00 uur
Wat zijn storende elementen in uw
foto, hoe is de compositie, hoe is
het licht, wat zijn de sterke punten
van uw foto, wat kan je achteraf
nog aanpassen en nog zoveel meer...
Elke aanwezige brengt een afge-
drukte foto mee van ongeveer 20
op 30 cm (A4).  Deze avond wordt
gegeven door fotografe Sofie Faict,
van Het Huis van de Fotografie te
Assebroek. Met heel wat professio-
nele background beoordeeld de
spreker jou foto.
Wil je er ook bij zijn kom dan op
dinsdag 15 juni 2010 om 20 uur
naar het Sparrenhof zij-ingang
Dries te Assebroek. Gratis ingang.
Iedereen welkom. Info bij Georges
Verlinde, 050 35 75 75 of geor-
ges.verlinde@base.be.

KINDEROPPASDIENST
De kinderoppasdienst van de afdeling
Assebroek wordt waargenomen
door Mevr. Cloet Martine, Sint-
Katarinastraat 34, Assebroek.
Indien men een kinderoppas wenst
gelieve bij voorkeur te mailen naar
martine.cloet@scarlet.be.  Indien
men niet over internet beschikt kan
men bellen tussen 17.00 en 19.00
uur naar 050 36 46 65.

VOORDRACHT
"DE VETTEN IN 

ONZE VOEDING"
Dinsdag 18 mei 

19.30 uur
De vetten of lipiden zijn sedert lang
een onderdeel van ons voedsel.  Ze
zijn daarbij heel belangrijk en
noodzakelijk voor onze gezondheid.
Nochtans worden ze steeds in een
slecht daglicht geplaatst.  Niets
daarvan: ze leveren ons energie,
zorgen voor onze lichaamstempera-
tuur, zijn noodzakelijk voor onze
hormonen, zijn dragers van vitaminen
en belangrijke vetzuren en nog
veel meer.
Raph Dochy, ingenieur in scheikunde
en voeding, met een jarenlange
ondervinding, zal ons deze avond
het belang van de vetten verduide-
lijken.  Het wordt alleszins een
boeiende avond waarin een andere
kijk op vetten zal belicht worden
en sommige ideeën in verband met
vetten zullen sneuvelen.

Deze voordracht gaat door op
dinsdag 18 mei om 19.30 uur in het
P.C. Sparrenhof (zij-ingang), Dries
te Assebroek.  Iedereen welkom. 
Inkom € 2,00. Info bij Georges
Verlinde, 050 35 75 75 of 
georges.verlinde@base.be.

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

NMBS PASSEN, KINEPOLIS
TICKETS EN GSM KAARTEN

De verkoop van NMBS-passen,
GSM-kaarten en Kinepolis-tickets
met korting via de Gezinsspaar kaart
is slachtoffer van zijn eigen succes.
Daarom nodigen we u uit om vooraf
via e-mail de beschikbaarheid van
kaarten na te gaan en/of uw kaarten
te bestellen.  Stuur dus een e-mail
met vermelding van het type en
aantal kaarten dat u graag zou
kopen en de gewenste aankoop -
datum.  Eva zal u informeren of ze
kan voldoen aan uw vraag,
eva.verbaeys@telenet.be.
Alternatieve verkooppunten kunt u
vinden op
www.gezinsbondgewestbrugge.be
of in de bonnenboek.

ECO-GEZINSFIETSTOCHT
Maandag 24 mei 

10.00 uur
Op ontdekking naar ecologische
pareltjes.  ’s Middags genieten we
in een ecologische tuin van de eco-
smos en lekkere soep.  We bezoeken
het natuurherwaarderingsproject
van de Groot-Kerkegoedhoeve, het
Natuurpunt-reservaat Heideveld-
Bornebeek en het ecologisch water-
zuiveringssysteem in de bostuin van
Lode Bourez in Hertsberge.  Rond
16.30 uur sluiten we af met een
kopje koffie, thee of een sapje.
Deelname in de onkosten (verzeke-
ring, natuurgidsen, ECO-smos, soep,
koffie/thee/sap) bedraagt € 8,00 p.p.,
€ 4,00 voor kinderen van 3 t.e.m. 12
jaar.  Maximaal 50 leden kunnen
zich inschrijven vanaf maandag 3
mei 2010 bij Myriam Goethals, 050
78 12 18.  Bij écht slecht weer gaat
de fietstocht niet door.  Dan wordt
iedereen telefonisch verwittigd en
het inschrijvingsgeld teruggestort.
Om 10.00 uur verzamelen we op de
parking aan restaurant Bulskamp -
veld en om 10.30u vertrekken we.
I.s.m. VELT.
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AFDELING
LOPPEM

AFDELING
KOOLKERKE

VOORDELIG 
NAAR PLOPSALAND

Zie pagina 15.

ACHTSTE SNEUKELGORDEL
VAN GROOT-BEERNEM 

Zondag 29 augustus 
13.30 uur

De gezinsvriendelijke fietstocht 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.  Starten kan tussen
13.30 uur en 14.30 uur aan het O.C.
De Kleine Beer in de Marichalstraat,
Beernem waar er reeds een eerste
sneukel voorzien is.  Onderweg zijn
er enkele stopplaatsen met lekkers.
Bij aankomst schuiven we met zijn
allen nog eens aan voor een snack.
De deelnameprijs bedraagt € 9,00
voor volwassenen en € 5,00 voor
kinderen jonger dan 12 jaar.  Niet-
leden betalen € 15,00 ongeacht de
leeftijd.  Verzekering is inbegrepen.
Inschrijven kan door het exacte
bedrag voor 20 augustus over te
schrijven via 979-0754824-72 van
Gezinsbond Groot-Beernem met
vermelding van het lidnummer, het
aantal volwassenen en het aantal
jongeren onder de 12j.   I.s.m. 
afdelingen Oedelem en Sint-Joris.

MET BELGERINKEL
NAAR DE WINKEL

- Haal de max uit je fiets -
Unizo Beernem, het gemeentebe-
stuur Beernem en de gezinsbond
Beernem, Oedelem, Sint-Joris slaan
dit jaar de handen in elkaar om de
actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’
extra in de verf te zetten. De scholen
werden aangeschreven om een
slogan te bedenken.  De kunst-
werkjes zullen bij de deel nemende
handelaars tentoongesteld worden.
Fietsers krijgen bij hun bezoek aan
een deelnemende winkel een
stempel op hun spaarkaart.  Na
zeven stempels is je kaart vol en
kan je deelnemen aan de trekking
op 21 juni en kun je mits opleg van
€ 20,00 een exclusieve en dubbele
fietstas van Walter Van Beiren donck
bestellen. Haal de max uit je fiets! 

VOORDELIG 
NAAR PLOPSALAND

Zie pagina 15.

KINDEROPPASSERS
GEZOCHT!

Wij zijn op zoek naar superenthou-
siaste meisjes en jongens van 15
jaar en ouder om binnen de gezins-
bond mee te werken met de kinder-
oppasdienst.  Wil je graag oppassen
bij één van onze gezinnen in
Hertsberge die een babysit nodig
hebben?  Geef je dan vlug op bij
Jessica Duyck, Stuivenbergstraat 10
te Oostkamp. Tel.: 050 27 54 47 of
duyckjessica@skynet.be

carl.luca@telenet.be

AFDELING
HERTSBERGE

Vanaf heden kunnen leden van de
afdeling Koolkerke terecht bij Julia
De Bruijn voor de aankoop van nmbs-
passen, gsm-kaarten en bioscoop -
tickets van Kinepolis met korting.
Julia woont in de Brugse steenweg 78
en je kan er elke maandag en don-
derdagavond terecht tussen 18.00
uur en 20.00 uur.  

8° RECREANTEN-INTERCLUB-
TORNOOI BADMINTON

Zaterdag 1 mei 
9.00 uur

Het pouletornooi wordt op volgende
manier ingedeeld:
•Cat. kids voor jongeren t.e.m. 12

jaar, voor jongeren van 13 t.e.m.
14 jaar.

•Cat. jeugd voor jongeren van 15
en 16 jaar

•Cat. volwassenen voor beginnende
spelers;

•Cat. 2 volwassenen voor gevorderde
spelers;

•Cat. 3 volwassenen voor sterke
spelers;

•Cat. 4 volwassenen voor sterk
gevorderde spelers;

Enkel spel (enkel voor kids en jeugd)
•start om 9.00 uur 
•bij enkelspel wordt telkens 1 set

van 21 punten gespeeld

Dubbel spel (volwassenen en jeugd
vanaf 15 jaar)
•cat. 1 / 2 / 3 & 4
•start rond 12.00 uur
•bij dubbel of gemengd wordt

telkens naar 2 winnende sets
gespeeld

•nauwkeurige tijdstippen worden
bezorgd minstens één week voor
het tornooi

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 2,50
voor de eerste discipline, € 4,00 voor
twee disciplines. Te betalen op 1 mei
aan de inschrijvingstafel in de sporthal.

De inschrijvingen van het tornooi
moeten de club bereiken via e-mail
aan badminton.loppem@gmail.com
en dit voor 20 april 2010.
Sporthal Strooien Hane Loppem.
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AL ONZE LEDEN
IN DE BLOEMETJES!

Zondag 9 mei 
's morgens vroeg

Met de Gezinsbond zetten we al
onze leden van de afdeling Loppem
elke dag in de bloemetjes!
Ook op 9 mei 2010...

KROEFELTOCHT
Zondag 6 juni 

8.15 uur
Ook dit jaar maken we weer een
gezellige fietstocht langs landelijke
wegen, met leuke verrassingen,
met een natje en een droogje.  De
totale afstand bedraagt ongeveer
55 kilometer.  Er wordt ook aan
meefietsende kinderen gedacht
(zoals leuke stops) en het tempo
wordt aangepast volgens de groep.
Ontbijt, aperitief, hapje, drankje en
avondmaal voor de prijs van 
€ 16,00/persoon en € 12,00/kind tot
en met 12 jaar.  Niet-leden betalen
€ 20,00 en € 15,00.
Ontbijt tussen 8.15 uur en 9.00 uur
in het parochiaal centrum, Ieper weg
te Loppem.  Vertrek van de fiets-
tocht om 9.15 uur.
Betalend inschrijven tot 29 mei bij
Eddy De Wispelaere, Buskinslaan 2,
050 82 54 43, Johan Matthys, Van
Hammelaan 6, 050 82 22 33 of
Johan Cloet, A. Scheuremanspark 14,
0476 67 29 94.

VERKENNING VAN 
HET GEZELLEKWARTIER

TE BRUGGE
Vrijdag 11 juni 

19.30 uur
Avondwandeling met verkenning
van het Gezellekwartier o.l.v. een
door Brugge erkende gids.
Iedereen vanaf 12 jaar is er welkom. 
Samenkomst om 19.30 uur stipt op
het kruispunt van de Peterselie straat
en Carmerstraat (bij de molens).
Parkeergelegenheid in de directe
omgeving.  Verdere info bij
Hildegarde Gantois, 050 82 64 50 of
laforce.gantois@telenet.be.
Deelname voor leden € 6,00/persoon
en niet-leden € 8,00/persoon (gids
en consumptie inbegrepen.  Een
samenwerking met KAV-Loppem.

MOEDERDAGONTBIJT
Zondag 9 mei 

8.00 tot 10.00 uur
Het moederdagontbijt gaat door in
de parochiezaal J.Creytensstraat te
Oedelem van 8.00 tot 10.00 uur.
Enkel voor leden Gezinsbond
Oedelem-Oostveld.  Inlichtingen en
inschrijvingen bij Maurice Tant, 050
78 99 86 of gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.com

ACHTSTE SNEUKELGORDEL
VAN GROOT-BEERNEM 

Zondag 29 augustus 
13.30 uur

De gezinsvriendelijke fietstocht 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. 
Starten kan tussen 13.30 uur en
14.30 uur aan het O.C. De Kleine
Beer in de Marichalstraat, Beernem
waar er reeds een eerste sneukel
voorzien is.  Onderweg zijn er
enkele stopplaatsen met lekkers.
Bij aankomst schuiven we met zijn
allen nog eens aan voor een snack.
De deelnameprijs bedraagt € 9,00
voor volwassenen en € 5,00 voor
kinderen jonger dan 12 jaar.  Niet-
leden betalen € 15,00 ongeacht de
leeftijd.    Een verzekering is inbe-
grepen.
Inschrijven kan door het exacte
bedrag voor 20 augustus over te
schrijven via 979-0754824-72 van
Gezinsbond Groot-Beernem met
vermelding van het lidnummer, het
aantal volwassenen en het aantal
jongeren onder de 12j. 

ELEKTRONISCHE
NIEUWSBRIEF

Alle details over activiteiten bij de
Gezinsbond Oedelem-Oostveld en
eventuele wijzigingen lees je op
http:/www.freewebs.com/gezins -
bondoedelem.  Schrijf je in op de
elektronische nieuwsbrief en u ont-
vangt regelmatig nieuwtjes van uw
afdeling, voordelen en acties van
de Gezinsbond.  Al onze nieuwtjes
rechtstreeks in uw mailbox?  Stuur
ons een mailtje (gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.be) met uw gegevens
en wij doen de rest!

gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.be

AFDELING 
OEDELEM-
OOSTVELD 

MET BELGERINKEL
NAAR DE WINKEL

- Haal de max uit je fiets -
Unizo Beernem, het gemeentebe-
stuur Beernem en de gezinsbond
Beernem, Oedelem, Sint-Joris slaan
dit jaar de handen in elkaar om de
actie “Met Belgerinkel naar de
Winkel” extra in de verf te zetten.
De scholen werden aangeschreven
om een slogan te bedenken.  De
kunstwerkjes zullen bij de deelne-
mende handelaars tentoongesteld
worden.  Fietsers krijgen bij hun
bezoek aan een deelnemende winkel
een stempel op hun spaarkaart. Na
zeven stempels is je kaart vol en
kan je deelnemen aan de trekking
op 21 juni en kun je mits opleg van
€ 20,00 een exclusieve en dubbele
fietstas van Walter Van Beiren donck
bestellen.  Haal de max uit je fiets! 

OOIEVAAR AAN DE DEUR?
De Gezinsbond Oedelem heeft gratis
een ooievaar ter beschikking, er
wordt enkel een waarborg gevraagd.
Alle info via secretariaat, gezins-
bond.oedelem.oostveld@gmail.be
of via Maurice Tant, Den Akker 8,
050 78 99 86.

VAKANTIEWENSEN
Van deze bondsklapper wensen we
gebruik te maken om al onze leden
een deugddoende en rustgevende
vakantie toe te wensen.  Na de
vakantie zijn nog enkele activiteiten
gepland waar we hopen op een
ruime belangstelling en medewerking.
Er is nog de najaarstweedehands-
beurs, het familieonbijt en mee varen
met de Sint. In de volgende bonds-
klapper zullen de juiste gegevens te
vinden zijn.  Fijne vakantie!

AFDELING
SIJSELE
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gezinsbondsintandries
@telenet.be

AFDELING
SINT-ANDRIES

FOTOGRAFIE ZONDER
TECHNISCHE HOOGSTANDJES

VOOR ELKE LIEFHEBBER
Maandag 7 juni 

20.00 uur
Iedereen maakt wel eens foto’s.
Met de huidige generatie digitale
toestellen gaat dat haast vanzelf.
Is het niet zo dat tegenwoordig
meer het toestel de foto maakt dan
de fotograaf?  En hoe komt het dat
een technisch geslaagde foto dan
toch niet het gewenste resultaat
geeft? 

Tijdens de infoavond zal nagegaan
worden waar de verschillen liggen
tussen kijken, zien en fotograferen.
Om een geslaagde foto te maken

ACHTSTE SNEUKELGORDEL
VAN GROOT-BEERNEM 

Zondag 29 augustus 
13.30 uur

De gezinsvriendelijke fietstocht 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. 

Starten kan tussen 13.30 uur en
14.30 uur aan het O.C. De Kleine
Beer in de Marichalstraat, Beernem
waar er reeds een eerste sneukel
voorzien is.  Onderweg zijn er
enkele stopplaatsen met lekkers.
Bij aankomst schuiven we met zijn
allen nog eens aan voor een snack.
De deelnameprijs bedraagt € 9,00
voor volwassenen en € 5,00 voor
kinderen jonger dan 12 jaar. Niet-
leden betalen € 15,00 ongeacht de
leeftijd.  Een verzekering is inbe-
grepen.

Inschrijven kan door het exacte
bedrag voor 20 augustus over te
schrijven via 979-0754824-72 van
Gezinsbond Groot-Beernem met
vermelding van het lidnummer, het
aantal volwassenen en het aantal
jongeren onder de 12j. 

MET BELGERINKEL
NAAR DE WINKEL

- Haal de max uit je fiets -
Unizo Beernem, het gemeentebe-
stuur Beernem en de gezinsbond
Beernem, Oedelem, Sint-Joris slaan
dit jaar de handen in elkaar om de
actie “Met Belgerinkel naar de
Winkel” extra in de verf te zetten.
De scholen werden aangeschreven
om een slogan te bedenken.  De
kunstwerkjes zullen bij de deelne-
mende handelaars tentoongesteld
worden.  Fietsers krijgen bij hun
bezoek aan een deelnemende winkel
een stempel op hun spaarkaart. Na
zeven stempels is je kaart vol en
kan je deelnemen aan de trekking
op 21 juni en kun je mits opleg van
€ 20,00 een exclusieve en dubbele
fietstas van Walter Van Beiren donck
bestellen.  Haal de max uit je fiets! 

AFDELING
SINT-JORIS

moeten wij met een “fotografisch
oog kijken” wordt vaak gezegd.
Wat zijn de soorten licht?  Hoe
bepaalt een beeldhoek onze foto?
Hoe belangrijk is de achtergrond?
Wat doen scherpte en onscherpte
met ons beeld?

Dit geheel wordt gebracht door
Chris Cardinael, beroepsfotograaf
en lesgever fotografie. Wie interesse
heeft noteert alvast maandag 7 juni
2010, P.C. Sint-Willibrord, KK Theo -
doorstraat (naast de kerk) van
20.00 tot 22.00 uur.  We vragen een
deelname in de kosten van € 2,00.
Graag inschrijven: 
gezinsbondsintandries@telenet.be
of 050 39 31 01 (’s avonds).

ENERGIEVERBRUIK: 
METEN IS WETEN!

Energie besparen is gemakkelijk
dan je denkt.

Als bestuur van de afdeling Sint-
Andries hebben wij ons geëngageerd
om mee te werken aan het project
"energie-bewuste afdeling".
Vanuit deze optiek bieden wij aan
de leden van Sint-Andries een extra
dienstverlening aan, die bovendien
volledig gratis is. Twijfelt u aan het
verbruik van uw diepvries of een
ander elektrisch toestel?  Met een
energiemeter kunt u dit op een
eenvoudige manier controleren.
De gezinsbond Sint-Andries stelt
aan zijn leden gratis energiemeters
ter beschikking. (Mits waarborg van
€ 20,00).

Interesse om tijdelijk een energie-
meter gratis te gebruiken?
Contacteer ons via mail: 
gezinsbondsintandries@telenet.be
of 050 67 61 51 (Guido De Vos).

GEZINSFIETSTOCHT
GEZINSBOND

EN FIETSERSBOND
Zondag 30 mei 

Gezinsvriendelijke fietstocht in
samenwerking met de Fietsersbond.
Een 20-tal km fietsen langs rustige
wegen door Oostkamp en deel -
gemeenten.  Met verschillende
kindvriendelijke stops.  Meer info
volgt in de Bond.  Inschrijven bij
secretaris Gezinsbond Oostkamp
Cécile Van Deynse, tel. 050 82 55 80
cecile.vandeynse@telenet.be
of voorzitter Fietsersbond Oostkamp,
Kristien Devolder, tel. 050 27 90 26;
kristiendevolder@fietsersbond -
oostkamp.be

ORCHIDEEËNWANDELING
IN DE LEIEMEERSEN

Zondag 16 mei 
Tijdens het opendeurweekend in de
Leiemeersen van 15 en 16 mei wordt
er voor de leden een geleide wan-
deling gereserveerd op 16 mei.  De
wandelingen gaan telkens door
tussen 10.00 uur en 17.00 uur.  
In die periode van het jaar bloeien
de orchideeën.  Zeker de moeite
waard om te komen zien.  Het uur
van de wandeling, gereserveerd
voor de leden, zal verschijnen in
het contactblad de Bond.
Info bij Cécile Van Deynse.

AFDELING
OOSTKAMP
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VOORDRACHT 
OVER KRUIDEN

DOOR NANCY POPIEUL
Woensdag 5 mei 

19.30 uur
Een kennismaking met kruiden, een
praktische gezinsvriendelijke huis-
apotheek.  Na een korte rondleiding
binnen de ruime wereld van de
kruidengeneeskunde neem ik u mee
om stap voor stap een huisapotheek
samen te stellen.  Deze gaat van
eenvoudige middelen die de meeste
onder jullie in huis hebben zoals
een potje honing en een aardappel.
Maar ook meer gespecialiseerd.
Aan de hand van tips en uitleg
wordt je meegenomen in de wereld
van de gemmotherapie, fytotherapie,
aromatherapie en maakt kennis met
middeltjes die in de huisapotheek
hun plekje kunnen veroveren. Wat
neem je mee op reis?  Wat is veilig
bij kinderen?  Etc.  Nadien is er ook
mogelijkheid tot het stellen van
vragen.

Graag inschrijven voor vrijdag 30
april op gezinsbond8310@gmail.com
Overschrijven kan op rekeningnum-
mer BE68 0012 4825 7634 van de
gezinsbond Sint-Kruis met vermel-
ding: kruiden + lidnummer + het
aantal personen

KNUTSELEN
VAN STRANDBLOEMEN

Woensdag 12 mei 
14 uur

Voor alle handige en minder handige
kinderen van 1ste tot 6de leerjaar
leren we grote zonnebloemen,
rozen, gekrulde bloemen, bloemen
in 2 kleuren,... maken.  Voor de
jongste kinderen mag mama/papa,
oma/opa of grote zus/broer mee -
komen om je een handje te helpen.
De lesgeefster brengt zelf al het
materiaal mee.
Toegangsprijs per kind: € 10,00 als
je lid bent van Gezinsbond, € 15,00
als je geen lid bent.  Deze activiteit
gaat door in het CM-Lokaal,
Moerkerkese Steenweg 118 van
14.00 tot 16.30 uur.  Vooraf inschrij-
ven en betalen vóór 5 mei.
Stuur een mailtje naar: 
gezinsbond8310@gmail.com
met vermelding “strandbloemen +
naam + lidnummer + … kinderen”
of telefoneer 050 37 65 14 (na 18u).
Overschrijven graag via BE68 0012
4825 7634 met zelfde vermelding

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

AFDELING
SINT-KRUIS

AFSCHEID VAN ONZE 
VOORZITSTER EN SECRETARIS
Onze voorzitster en secretaris hebben
hun ontslag enkele dagen geleden
ingediend.

We wensen Caroline Linskens, onze
voorzitster en Jan De Man, secretaris
van harte te bedanken voor de
afgelopen jaren waarin ze onze
afdeling hebben geleid.  Met hart
en ziel hebben ze onze groep uit-
gebreid, activiteiten gepland en
georganiseerd, waren ze het uit-
hangbord van onze afdeling.
Hiermee zijn we tegelijk op zoek
naar nieuwe mensen die onze
groep kunnen versterken … als
voorzitter, secretaris, of andere hel-
pende hand: bij activiteiten jonge
gezinnen, ronddragen lidkaarten,
een uurtje helpen bij activiteiten
als het sinterklaas, ledenfeest,
gezond ontbijt,  quiz, een luik rond
sport / bewegingsactiviteiten uit te
bouwen, etc. ... 

We komen een keer of zes jaar
samen per jaar, om onze plannen
gestalte te geven en kunnen elke
helpende hand goed gebruiken.
Maar ook als je de vergaderingen
niet kan/wenst bij te wonen ben je
van harte welkom! Interesse (of
ken je iemand die zou kunnen inte-
resse hebben) , geef onze onder-
voorzitster vrijblijvend een seintje. 
Rita Decloedt, Veeweide 87, 8200
Sint-Michiels, 050 39 60 31,
decloedt-rita@telenet.be.

AFDELING
SINT-MICHIELS

BEZOEK AAN 
DE BORSTKLINIEK VAN 

HET SINT-LUCAS ZIEKENHUIS
Donderdag 20 mei 

18.45 uur
“Laat naar je borsten kijken”.  Met
deze slogan wordt elke vrouw vanaf
50 tot en met 69 jaar om de twee
jaar uitgenodigd een screenings-
mammografie (röntgenfoto van de
borsten) te laten nemen, dit voor
vroegtijdige opsporing van borst-
kanker.  Waarom is deze preventie
nodig? En wat houdt dit onderzoek
in? En wat is borstkanker?  Dokter
Hellemans wil in een korte uiteen-
zetting een antwoord geven op al
deze vragen, waarna Dokter Goris
meer uitleg geeft over het nemen
en het aflezen van een mammo -
grafie en echografie.  Daarna vertelt
de borstverpleegkundige wat haar
taak omvat en staat ze even stil bij:
wat is een borstprothese?  Om de
avond dan af te sluiten met een
drankje en kans tot napraten.

Deze activiteit is niet alleen voor
vrouwen bedoeld ook mannen wor-
den meer en meer geconfronteerd
met het fenomeen borstkanker.
Deze activiteit is volledig gratis
maar beperkt in aantal. 
Inschrijven kan tot 14 mei via mail:
gezinsbond8310@gmail.com of 050
37 50 31.  Afspraak om 18.45 uur
aan de ingang van het Sint-Lucas
ziekenhuis.

NIEUWE VERANTWOORDELIJKE
"KINDEROPPASDIENST"!

Ann De Prest is de nieuwe verant-
woordelijke voor de ‘Kinderoppas -
dienst’ van de Gezinsbond Sint-
Kruis.  Ann is bereikbaar iedere dag
met uitzondering op zondag van
18.00 tot 21.00 uur. Je kan haar
telefonisch bereiken op 050 67 63
88 of via GSM: 0496 28 08 97 of via
E-mail: ann.de.prest@telenet.be

Een warme oproep aan alle baby -
sitters om dringend contact op te
nemen met Ann, zodat jullie met
elkaar kunnen kennis maken. 
Nieuwe babysitters kunnen zich
vanaf 15 jaar bij haar aanmelden en
zich laten informeren en inschrijven.

NIEUWE VERANTWOORDELIJKE
NMBS-PASSEN, GSM-KAARTEN

EN BIOSCOOPSCHEQUES
Leden kunnen tijdens de opening -
uren NMBS-passen, GSM-kaarten en
Bioscoopcheques aankopen aan
voordeelprijzen bij Dagbladhandel
"Patje", Moerkerkse Steenweg 251.
Gelieve steeds uw lidkaart en gezins -
spaarkaart samen mee te brengen.

Aanvraag verminderingskaart NMBS
is nog steeds bij Johan Cherlet liefst
op afspraak 050 35 55 99.

MEER INFO
IVM GEZINSBOND

AFDELING SINT-KRUIS?
http://www.gezinsbond.be/sintkruis/
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JAARPROGRAMMA 
2010-2011

•5 september 2010: Sint-Michielse
Feesten – stand van de Gezinsbond
met info

•15-22 september - 6-13-20-27
oktober 2010: Kooklessen 

•10 oktober 2010: Maak kennis met
gezelschapsspellen, bekend en
minder bekend

•14 november 2010: Wandelen in
de tuin van Hades, wandelen op
het Steenbrugs kerkhof

•28 november 2010: Ledenfeest
met bezoek van Sinterklaas

•4 februari 2011: Tweede editie van
de gezinsquiz

•23 februari 2011: Kleur uw interieur
– tips van een kenner

•Maart 2011: Tweedehandsbeurs
•April 2011: Knutselnamiddag voor

kinderen
•Mei 2011: Wandelen ism Natuur -

punt
• Juni 2011: Senioren op stap

GEZOCHT!
De Gezinsbond komt op voor de
belangen van alle gezinnen, ook
voor dat van jou. Maar een vereni-
ging valt en staat met de inzet van
zijn vrijwilligers. En vrijwilligers
worden geleid en begeleid door
een voorzitter, bijgestaan door een
secretaris en een heleboel mede-
werkers.
Wat de taak van de secretaris
inhoudt, dat is genoegzaam
bekend. Maar een voorzitter, dat is
een uitstervend ras. En precies die 2
personen zoeken we in ons bestuur.
Wil jij een gemotiveerde ploeg lei-
den en begeleiden, vergaderingen
voorzitten en nieuwe ideeën lance-
ren? Wil jij de verslagen notuleren
en andere contacten verzorgen?
Dan ben jij misschien één van beide
geknipte personen. Neem contact
op met Rita Decloedt, voorzitter
a.i., of met een ander bestuurslid.
Dat kan per telefoon op 050 39 60
31, via mail decloedt-
rita@telenet.be. Op beide manieren
kun je ook nog info opvragen. Wij
rekenen op jou!

SENIORENUITSTAP
KASTEEL LOPPEM

We bezoeken het kasteel van
Loppem.  Nadien drinken we koffie
en eten een stukje taart.  We verza-
melen om 14.00 uur aan de ingang
van het kasteel van Loppem.
Inschrijven bij Willy Cornand 
(050 38 05 83) voor 15 mei 2010.
Betalen aan de ingang: € 6,00 p.p,
€ 10,00 per koppel.

BIOSCOOPTICKETS, GSM-
KAARTEN EN NMBS-PASSEN
Wist u dat u heel wat korting kan
samen sprokkelen bij het kopen
van kaarten, tickets en passen?
•een telefoonkaart Base en Mobistar

van € 15,00 brengt € 0,75 korting op;
•een Base van € 30,00 brengt € 1,50

korting op;
•een Proximus van € 15,00 brengt
€ 0,60 korting op;

•een Go-Pass van € 50,00 brengt
€ 2,50 korting op;

•een Rail-Pass van € 74,00 brengt 
€ 3,70 korting op;

•een Key-Card van € 17,00 brengt 
€ 0,85 korting op;

•een kaartje voor een Kinepolis-
bioscoop kost € 8,50 en daarop krijg
je maar liefst € 1,60 per kaartje.

Met de communie- en lentefeesten in
het verschiet, zijn dit leuke cadeaus
voor kinderen en kleinkinderen toch?
Per schijf van € 20,00 kun je de spaar  -
kaart gebruiken om te betalen in elke
winkel waar korting gegeven wordt
en ook bij de spaarkaartverantwoor-
delijke waar u passen, telefoonkaar-
ten en bioscoopkaartjes koopt.
Aankopen of meer info bij familie
Dierickx-Decloedt, Veeweide 87 te
Sint-Michiels, 050 39 60 31. Liever
niet op zaterdagavond en zondag!

ZWEMINITIATIE
VOOR KINDEREN

1 januari tot 31 december 
U kiest zelf in welke periode en in
welk zwembad u de zweminitiatie
van uw kind laat doorgaan.  Na
voorlegging van uw betalingsbewijs
ontvangt u dan een korting van
20% van de Gezinsbond Snellegem.

GEZINSFIETSTOCHT 
Zaterdag 1 mei 

13.15 uur
Naar jaarlijkse gewoonte plannen
we ook dit jaar een fietstocht voor
de ganse familie.  Langs rustige
wegen en aan een gezapig tempo,
zodat iedereen, groot en klein, kan
mee fietsen. 

GELEID BEZOEK AAN BRUGGE
Zaterdag 19 juni 

Ook dit jaar organiseert de Gezins -
bond Snellegem een geleide wan-
deling in Brugge.  Deze keer brengen
we een bezoek aan het Groot
Seminarie.  We spreken daar dan
ook af op de parking.

AFDELING
SNELLEGEM

KNUTSELEN: STRANDBLOEMEN
MAKEN MET CREPEPAPIER

Maandag 7 juni 
14.00 -17.00 uur

Een activiteit voor (groot)ouder en
kinderen.  Per gezin minstens 1
(groot)ouder aanwezig. Kinderen
vanaf 7 jaar.  Alle materiaal is voor-
zien.  Inschrijven bij Brigitte: 
vandenbriele@skynet.be, 
0496 33 51 79, 050 31 47 34.
Kostprijs: € 3,00 per ingeschreven
kind (knutselmateriaal, drankje en
koekje inbegrepen).  Niet-leden
betalen € 5,00.  Plaats: Ideazaal in
SPC Ter Straeten Varsenare

AFDELING
VARSENARE

www.gezinsbond-varsenare.be

LEREN LEREN
Woensdag 12 mei 

19.00 uur
In Spes Nostra Instituut te Zedelgem,
voordracht door Paul  Maes rond
het thema "Leren Leren", aanvang
19.00 uur.  Leren kan ook boeiend
en leuk zijn. Interactief theater...
noem het toneel... noem het een
voordracht... of iets daar tussenin.
Jongeren zullen zich herkennen in
de gespeelde situaties. Hoe verwerk
ik op optimale manier mijn leerstof?
De spreker richt zich tot jongeren
tussen 10 j en 14 j EN hun ouders.
Een samenwerking met het Ouder -
comité VBS De Leeuw.  Meer info bij
Mw Deklerck Hilde, tel. 050 24 03 97.

ZOMERFIETSTOCHTEN
5 juli tot 30 augustus 

20.00 uur
Elke maandagavond in juli en
augustus maken we een fietstocht
langs landelijke wegen. We verza-
melen om 20.00 uur aan de ingang
van de Groene Meersen te Zedelgem.
Vooraf inschrijven kan via gezins-
bondzedelgem@msn.com of tel.
050 24 09 95. Deelnemen is gratis. 

LIDKAART EN 
BONNENBOEK 2010

Wie de lidkaart en bonnenboek
2010 nog niet heeft ontvangen,
kan steeds contact opnemen met
de verantwoordelijke voor de
ledenadministratie Mw. Karien
Desloovere, 050 20 84 60.  U zal uw
exemplaar bij haar kunnen afhalen. 

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com
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LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be

We laten je graag met het hele gezin
genieten van ‘lidkaart-meer-waard’
acties.  Alle details over deze acties,
aanvullingen of wijzigingen lees je
in De Bond of www.gezinsbond.be.
Met deze folder op je prikbord 
en de vaste gewoonte van een
‘snelle blik’ op website of in De
Bond, mis je geen enkele korting.

PASSIFLORA
Onder het motto ‘een tuin is meer
dan bloemen alleen’ gaat het tuin -
evenement Passiflora terug naar de
basis van het buitenleven.  Met een
uitgebreid programma en een over-
vloed aan randanimatie komt elke
tuinliefhebber aan zijn trekken.
Bezoek talloze standen met planten
van over de hele wereld, kom meer
te weten over kringlooptuinieren
of ontdek alles over kruiden.  Doe
mee aan een bloemschikwedstrijd
voor liefhebbers, of kom te weten
hoe het met je tuinbodem gesteld is.
Kinderen kunnen op zondag aan
de stand van de Gezinsbond mee-
bouwen aan een insectenhotel.
Passiflora van 22 t.e.m. 24 mei van
10.00 tot 18.00 uur.  Nationale
Plantentuin Meise (Domein van
Bouchout) Nieuwelaan 38, Meise.
Als lid van de bond krijg je aan de
kassa een ticket gratis per ticket dat
je aankoopt.  Een ticket kost € 8,00.
Kinderen tot 12 jaar gratis.

VOETBALEXPERIENCE
Middelburg (NL),

15/06/2010 - 31/08/2010
Voetbal Experience is een gloed-
nieuwe thema-attractie over de
belangrijkste bijzaak van het leven.
Een unieke ervaring waar alle
facetten van voetbal terugkomen.
Je ruikt, voelt, hoort, ziet en beleeft
voetbal!  Hier kan je je sprintsnelheid
testen tegen Arjan Robben of met
vrienden je favoriete voetballied
zingen. Hoe zou jij het doen als
commentator? Je ervaart het in de
commentatorstudio.  Voetbal een
mannenzaak? In de Ladies Lounge
ontdek je voetbaltrends en gluur je in
de peepshow naar de mooiste voet-
ballers. www.voetbalexperience.nl

PLOPSALAND DE PANNE
5 mei tot 1 november 

Een onvergetelijke uitstap met de
hele familie voor alle leden van het
Gewest Brugge?  Daarvoor is Plopsa -
land De Panne de ideale bestemming.
U kan kaarten bestellen die het
volledige seizoen en op individuele
basis geldig zijn.  Voor de afdeling
Beernem moeten de kaarten
besteld worden vóór 20 mei en
worden de kaarten toegestuurd
vanaf 7 juni 2010.

Prijzen leden Gezinsbond:
Volwassenen en kinderen groter
dan 1 m: € 22,00 (normaal € 28,00)
Kinderen tussen 85 cm en 1 m: € 7,50
Kinderen kleiner dan 85 cm: gratis

Hoe bestellen voor 20 mei:
Stuur je bestelling naar: beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be
Stort het bedrag + €1,00 adminis-
tratiekosten op: 850-8519050-23.
Met vermelding van: aantal kaarten
(volw. € 22,00 of kind  € 7,50) naam
+ adres en lidnummer.  Kaarten
worden u onmiddellijk toegestuurd.

Of stuur je bestelling naar: 
bianca. huys@telenet.be.  Stort het
bedrag + € 1,00 administratiekosten
op: 979-1308052-12. Met vermelding
van: aantal kaarten (volw. € 22,00
of kind € 7,50) naam + adres en lid-
nummer. Kaarten worden u onmid-
dellijk toegestuurd.

Meer info omtrent het park kunt u
vinden op www.plopsaland.be

MEMORIAL VAN DAMME
Koning Boudewijnstadion Brussel,

27/08/2010 - 27/08/2010
Usain Bolt komt naar de Memorial
Van Damme. U toch ook?  De
Memorial van Damme is een van

mooiste atletiekmeetings ter wereld,
waar elk jaar opnieuw topatleten
graag aan deelnemen.  Trouwe
bezoekers weten dat de organisa-
toren hen, na de adembenemende
prestaties van de atleten, nog ver-
wennen met een slotconcert en een
vuurwerk.

Je kan er op vrijdag 27 augustus
2010 in het Koning Boudewijn stadion
bij zijn met een fikse bondskorting.
Als lid van de Gezinsbond betaal je
in voorverkoop  22,50 i.p.v. 30 euro
voor plaatsen in blokken G en H en
12,50 i.p.v. 20 euro voor plaatsen in
blokken I en J op het verdiep.
Reservatie via 
tickets@memorialvandamme.be.

SEA LIFE CENTER
Koning Albert I Laan, Blankenberge 

26/06/2010 - 31/08/2010
Van 26 juni tot 31 augustus krijg je,
op vertoon van je lidkaart 50 %
korting op de toegangsprijzen die
normaal 16,50 euro per volwassene
en 13,00 euro voor kinderen be -
dragen. De korting geldt ook op de
prijzen voor senioren en studenten.
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Wat?
Wanneer de ouders niet meer samenleven, dienen er met
betrekking tot de verblijfsregeling van de gezamenlijke
kinderen duidelijke afspraken gemaakt te worden, die
strikt dienen nageleefd te worden.  Immers, in de immer
veranderende maatschappij waarbij nieuw samengestelde
gezinnen een groot deel van de bevolking uitmaken,
waarbij kinderen van diverse partners samengebracht
worden, kan dit niet anders.
“Duidelijke afspraken maken goede vrienden”, dit is
nog altijd het motto, ook bij ouders die niet meer
samenleven.

De wet van 18 juli 2006 ‘tot het bevorderen van een
gelijkmatig verdeelde huis-
vesting van het kind van
wie de ouders gescheiden
zijn en tot regeling van de
gedwongen tenuitvoer -
legging inzake huisvesting
van het kind’ is op 4 sep-
tember 2006 verschenen in
het Belgisch Staatsblad.

Uitgangspunt?
Art. 374 § 2 van het
Burgerlijk Wetboek
bepaalt: “Ingeval de
ouders niet samenleven en
hun geschil bij de recht-
bank aanhangig wordt
gemaakt, wordt het
akkoord over de huisves-
ting van de kinderen door
de rechtbank gehomolo-
geerd, tenzij het akkoord
kennelijk strijdig is met het
belang van het kind.

Bij gebreke aan akkoord,
in geval van gezamenlijk
ouderlijk gezag, onder-
zoekt de rechtbank op
vraag van minstens één
van de ouders bij voorrang
de mogelijkheid om de
huisvesting van het kind
op een gelijkmatige
manier tussen de ouders
vast te leggen.

Ingeval de rechtbank ech-
ter van oordeel is dat de gelijkmatig verdeelde huisves-
ting, niet de meest passende oplossing is, kan zij even-
wel beslissen om een ongelijk verdeeld verblijf vast te
leggen”.

De praktijk na bijna 4 jaar toepassing
Een beurtelings verblijf houdt in dat het kind ongeveer
evenveel tijd doorbrengt bij de vader of de moeder,
zonder dit eventueel in te delen in een strikte week-
week regeling. Het kan bijvoorbeeld zijn dat men over-

eenkomt om een aantal dagen per week/ per maand bij
de moeder en/of bij de vader te verblijven.

Sinds de invoering van de nieuwe wet, is er heel wat
veranderd in de juridische geschillen nopens verblijfs -
regelingen.  Het uitgangspunt is nog steeds het akkoord
van de ouders nopens de invulling van hun recht op
persoonlijk contact in een voor hen passende verblijfs -
regeling.  Immers, elke situatie (werk, samenstelling
nieuw gezin, edm) is anders en de voormalige partners
kunnen naar believen een regeling uitwerken rekening
houdend met henzelf en de kinderen.

De Rechtbank neemt - door de nieuwe wet - een meer
actieve rol in de beslechting
van de twisten tussen par-
tijen en dit in het belang
van de kinderen.  Er zijn al
diverse vonnissen mij
bekend, waarbij een week
- week regeling wordt
opgelegd door de Recht -
bank, dit op vraag van 1
ouder.  De Rechtbank
baseert zich op het feit dat
de kinderen - van wie de
ouders niet meer samen-
wonen-  een recht hebben
om evenveel tijd te besteden
bij elk van de ouders en
dat dit zo hun vorming en
algemene opvoeding ten
goede zou komen.

Deze doorbraak in de Recht -
spraak dient toegejuicht te
worden, gezien dit beide
ouders de kans geeft om
een volwaardige ouder –
kind relatie op te bouwen.

Besluit
De wet van 18 juli 2006 is
een succes in de praktijk,
waarbij voorheen de rol van
een ouder (meestal de
vader) gereduceerd werd
tot weekend- en vakantie-
ouder, met alle gevolgen
van dien: enkel voor de
‘leuke’ dagen en geen
kans tot een werkelijke

opbouw ouder-kind relatie in het dagdagelijkse leven
met al zijn bekommernissen.
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Opgelet : vakantieregeling!
In juli en augustus 2010 is er enkel zitdag op donderdag 8
juli en op donderdag 26 augustus van 18.00 tot 20.00 uur.
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Verblijfsregeling van de kinderen wanneer de ouders niet 
(meer) samenleven: actuele situatie na de wet van 18 juli 2006

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 18.00 tot 20.00 uur.

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...

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