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Really made for walking
Nieuwe collectie Wolky winter 2011. Onze trendy look, ook voor losse steunzolen!

De Blauwe Toren
Monnikenwerve 171
8000 Brugge
T 050 31 68 00

Brugge
Braambergstraat 34
8000 Brugge
T 050 34 34 23

Lokeren
Roomstraat 18
9160 Lokeren
T 09 349 21 01

Oostende
Nieuwpoortsestwg 9 
8400 Oostende
T 059 51 19 59

Ieper 
opening zaterdag
27 augustus’11  
Rijselsestraat 11 
8900 Ieper

DAMES 
AETREX

GIOIELLO 
HASSIA 
MEAZZO
THERESIA 

BIRKENSTOCK 
VITAL 

WOLKY 
XSENSIBLE 

WALDLAUFER 
PODARTIS 

BRAKO 
ANATOMICS 

HEREN
AMBIORIX:

ook voor losse 
steunzolen,
3 breedtes

FLEXA
GIORGIO

VITAL
BIRKENSTOCK 

de prêtre
orthopedie n.v.

Nieuw voor
dames en heren: 

MEINDL 
stapschoenen,
ook voor losse

steuzolen  
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www.depretre.be

Gezinsspaarkaart !!!!

S O L S T I E S
dieet- & natuurvoeding

bloesemremedies & boomoliën
voedingssupplementen

voordrachten & cursussen

Ezelstraat 39, 8000 BRUGGE

Tel & fax: 050/33 87 54

www.bloesemremedies.be - solsties@skynet.be
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Driemaandelijks informatieblad 

van de Gezinsbond gewest Brugge

We zijn nu ook officieel aan de zomer begonnen.  Het prachtige voorjaar heeft de verwach-
tingen voor deze zomer  de hoogte ingejaagd.  Tijd om een adempauze in te lassen, tijd
om dingen te doen die anders steeds maar weer worden uitgesteld. Tijd om te genieten..

Op politiek vlak hebben de federale verkiezingen tot een nooit geziene impasse geleid.
Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vizier dreigt deze toestand helemaal vast komen
te zitten. 

Ondertussen zal ook de Gezinsbond  zich voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen
door het belang van de gezinnen in de politieke thema's te verwoorden en te verdedigen. 
De verkiezingen van nieuwe besturen op alle niveaus binnen de Gezinsbond lopen op hun
eind. Deze verkiezingen hebben de werking van onze vereniging nooit verlamd, integendeel. 

Nieuwe mensen hebben zich, samen met  vertrouwde medewerkers, geëngageerd in de
diverse besturen.  Nieuwe ideeën, nieuwe initiatieven zullen de komende weken en maanden
hun weg vinden naar jullie, onze trouwe leden.  In deze Bondsklapper vind je alvast een
uitgelezen aanbod. 

Bij deze wens ik de nieuwe vrijwilligers warm welkom te heten aan boord van onze dyna-
mische vereniging.  De vrijwilligers die een stapje terug hebben gezet binnen onze vereniging
wil ik dan ook  hartelijk danken voor hun inzet. 

Tot ziens op een van de vele activiteiten die hierbij worden aangekondigd. 

Met een genegen groet,

Ronny Meulemeester
Voorzitter
Gezinsbond Gewest Brugge

Tip: lees aandachtig blz. 2: "wie is wie binnen mijn lokale afdeling van de Gezinsbond?".
Misschien zijn er zaken gewijzigd en kan je een aantal wijzigingen noteren. 

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

Neem een kijkje op www.gezinsbondgewestbrugge.be/nieuwsbrief

Bezoek ook www.gezinsbondgewestbrugge.be
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WIE IS WIE BINNEN MIJN LOKALE AFDELING
VAN DE GEZINSBOND ?

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

Gewestelijk secretariaat • Eddy De Wispelaere, Buskinslaan 2, Loppem, 050 82 54 43 

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

ASSEBROEK Yola Barbez De Smet-Meulemeester Georges Verlinde Martine Cloet Huyghe Huyghe
8310 Garenmarkt 10/29, 8000 Brugge 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 cloet.martine@telenet.be

BEERNEM Kris Vandeghinste Kris Vandeghinste Myriam Goethals Kranten & cadeaushop Harlekijn Kris Vandeghinste
8730 Essenstraat 6 Essenstraat 6 Hooiestraat 35 Hoornstraat 1 Essenstraat 6

050 78 12 03 050 78 12 03 050 78 12 18 050 59 87 15 050 78 12 03
kris.vandeghinste@gmail.com kris.vandeghinste@gmail.com myriam.goethals@skynet.be harlekijnbeernem@telenet.be kris.vandeghinste@gmail.com

BRUGGE Regine Wyseure Greet Laporte Liselotte Claeys Regine Wyseure Greet Laporte
8000 Karel de Stoutelaan 63 Biddersstraat 28 Koetelwijk 16 Karel de Stoutelaan 63 Biddersstraat 28

050 31 12 81 0485 08 16 92 0497 23 40 01 050 31 12 81 0485 08 16 92
herionta@skynet.be greet_laporte@hotmail.com oppasdienst.brugge@telenet.be greet_laporte@hotmail.com 

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 Kathleen Marechal Anne Vanhorenbeeck Anne Vanhorenbeeck Liselotte Claeys Julia De Bruyn Julia De Bruyn 
8000 Zagersweg 67 Zagersweg 39 Zagersweg 39 Koetelwijk 16 Brugsesteenweg 78 Brugsesteenweg 78

050 34 66 78 050 67 64 38 050 67 64 38 0497 23 40 01 050 67 77 14 050 67 77 14
kathleen.marechal@telenet.be anne.vanhorenbeeck@telenet.be anne.vanhorenbeeck@telenet.be oppasdienst.brugge@telenet.be

LOPPEM Johan Matthys Marleen Sierens Piet Tanghe Karen Vandebuerie Marleen Sierens Johan Matthys
8210 Van Hammelaan 6 Eninkstraat 24 Henri Blommelaan 17 Ieperweg 32 Eninkstraat 24 Van Hammelaan 6

050 82 22 33 050 82 51 30 050 82 38 79 0493 58 98 99 050 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 Ann Vandenbusche Christine Tallir Maurice Tant 
8730 Langendonkstraat1b Langendonkstraat1b Potterstraat 4a Beernemstraat 59a Zandgrachtstraat 21 Den akker 8

050 79 01 77 050 79 01 77 050 78 07 73 050 79 03 62 050 78 09 32 050 78 99 86
bralbourgeois@telenet.be bralbourgeois@telenet.be hoste.turpyn@skynet.be tantverbiest@skynet.be

OOSTKAMP Ludo De Kimpe Bieke Verduyn Cécile Verhenne-Van Deynse Jessica Duyck Walter De Lameilleure Walter De Lameilleure 
8020 Leliestraat 37 Arteveldestraat 14 Walbrugstraat 1a Stuivenbergstraat 10 Everaertstraat 24 Everaertstraat 24

0476 61 01 62 050 82 55 80 050 27 54 47 050 82 37 32 050 82 37 32
ludo.dekimpe@telenet.be gezinsbond.oostkamp@advalvas.be cecile.vandeynse@telenet.be duyckjessica@skynet.be

SIJSELE Rony Sarazijn A. Van Acker Marnix 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 Joelle De Daniloff Mieke Roelens Katrien Allemeersch Gilbert Dendooven Gilbert Dendooven 
8490 Reigerzele 22 Uytdreve 58 Hagebos 9 050 30 09 39 Gistelsesteenweg 132 Gistelsesteenweg 132

050 39 35 10 0475 86 36 28 050 38 67 91 katrien.keppie@pandora.be 050 38 61 02 050 38 61 02
jdedaniloff@hotmail.com

SINT-ANDRIES Geert Boone Geert Boone Guido De Vos Nancy Brandt An Schalembier Geert Boone 
8200 Doornstraat 64 Doornstraat 64 Kasteelhoevestraat 8 Zandstraat 133 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 Steve Vandenbussche Paul Bruggeman Paul Bruggeman Ide-Decoessemaecker Paul Bruggeman Christine Deman 
8730 Hommels 27 Galgeveld 39 Galgeveld 39 Kauter 13 Galgeveld 39 Vijverstraat 11

050 72 07 74 050 79 13 78 050 79 13 78 050 67 93 45 050 79 13 78 050 78 16 58
gezinsbondsintjoris@hotmail.be elki19@hotmail.com

SINT-KRUIS Catherine Herman Linda Van Steenberghe Linda Van Steenberghe Romina Cordonnier Patricia Mellaerts Martin Ballegeer
8310 Babbaertstraat 7 Schaakstraat 17 Schaakstraat 17 Sint-Annarei 15/bus 7 Moerkerksestw. 251 Babbaertstraat 7

050 37 50 31 050 37 31 97 050 37 31 97 0496 29 19 31 050 35 08 20 050 37 50 31
gezinsbond8310@gmail.com secbond@gmail.com secbond@gmail.com kod.sintkruis@gmail.com KP.MM@pandora.be kortingskaartennmbs@gmail.com

SINT-MICHIELS Julien Lema Caroline Linskens Nancy Brandt Rita Decloedt Rita Decloedt 
8200 Wittemolenstraat 41 Het Brembos 4 Zandstraat 133 Veeweide 87 Veeweide 87

050 38 18 45 050 38 37 71 050 32 32 23 050 39 60 31 050 39 60 31
caroline.linskens@hotmail.com nancy.brandt@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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Nieuw! 
Tijdens Kroenkelen kan je de fietsnetwerkkaarten Brugse Ommeland
Noord en Zuid verkrijgen aan het voordeeltarief van € 8 ipv € 12

Animatie
• Slotevenement KTA focus-wtv artiesten met optreden van Sam Gooris

en Barbara Dex
• Diverse optredens en animaties in: Beisbroek - Stuvo - St.-Lodewijks -

college - Sporthal De Polder - Graaf Visartpark - Hallenzalen Brugge
• Graaf Visartpark = Kinderdorp Gezinsbond met springkasteel, schmink-

stand, volksspelen, stepparcours, ijsjes, bar,…de moeite waard om
eens langs te komen!!

praktische informatie
• inschrijvingsbedrag: € 1,50 leden en € 2,00 niet-leden
• buslijnen 7 en 17 hebben een halte aan het KTA Brugge

info
• sportdienst stad Brugge, Kon. Leopold III-laan 50, 8200 Brugge, 

t 050 72 70 00, f 050 30 03 44, sportdienst@brugge.be, 
www.brugge.be/kroenkelen

parkings
• wagens: parking aan beide zijden van het station, parking Belgacom
• bussen: ter groene poorte en t.h.v. kanaaleiland-bargeweg

maaltijd
Op diverse controleposten is er drank, broodjes en versnaperingen te
verkrijgen.

KROENKELEN
Zondag 18 september 2011

START FIETSROUTES 25 KM 45 KM 60 KM 75 KM 100 KM

Brugge, sportcomplex
KTA,Rijselstraat 7

7u-16u
7u-

15u30
7u-15u 7u-15u

7u-
14u30

Damme, Huyse De Grote Sterre,
Jacob van Maerlantstraat 3

9u-15 u 9u-15u 9u-15u 9u-15u

Beernem-Oedelem, sportpark
Den Akker, Sportstraat 1

9u-15u 9u-15u
9u-

14u30

Wandelroutes 6 KM 11 KM 13 KM 18 KM

Brugge, 
sportcomplex KTA, 

Rijselstraat 7

7u-16u 7u-15u 7u-15u 7u-14u

21 KM 25 KM 32 KM 40 KM

7u-13u30 7u-13u 7u-11u30 7u-10u

VOORDRACHT
DOPING VOOR DE DYSLECTISCHE STUDENT?

Over succesvol studeren met een leerstoornis aan de hogeschool.
Door Chris Mestdagh

Donderdag 22 september 2011 om 20u

Jaarlijks studeren studenten met leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie,
ADHD, ADD...) succesvol af in de hogeschool bvb. Howest. De hogeschool
mag het niet alleen belangrijk vinden de studenten enkel faciliteiten aan
te bieden, maar ze moeten ze ook actief ondersteunen. Op die manier
wil de hogeschool dat elke student maximaal kansen krijgt om zijn of
haar unieke talenten te ontplooien binnen de opleiding van zijn of haar
keuze. Het is echter niet steeds gemakkelijk. Een voordracht over kansen
geven, drempels overwinnen en moedig beslissingen nemen...

De Frères SFX, Mariastr.7, 8000 Brugge
(Parking speelplaats, ingang Nieuwstr.2)
Inkom leden: € 3,00 | niet-leden: € 6,00 | studenten: € 2,00

Graag inschrijven via de website of mail naar west-vlaanderen@sprankel.be
Vestingstraat 28, 8310 Assebroek
www.sprankel.be, T. 050 82 33 54
maandag en vrijdag van 9u tot 12u, donderdag van 19u tot 21u

DE COMPUTER: EEN HELPENDE HAND 
VOOR KINDEREN MET LEERPROBLEMEN

Zaterdag 1, 8 en 15 oktober 2011 | van 9.00 tot 12.00 uur

Hoe kan de computer onze kinderen (4de, 5de, 6de leerjaar) helpen bij
het leren. Cursus in 3 zaterdagvoormiddagen waar leerling, ouder en
leerkracht samen concreet aan het scherm zitten en al doende stapsge-
wijs leren hoe de computer kan helpen bij leerproblemen (volledig
individuele begeleiding). Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 10
leerlingen.

De Lelie, Weidestraat 81, 8310 Assebroek
Inkom leerling: € 30,00 | ouder: € 15,00 | leerkracht: € 30,00
Inschrijven verplicht via de website of mail naar west-vlaanderen@sprankel.be



BEZOEK AAN
DIENSTENCENTRUM VZW

MARIASTEEN TE GITS
Donderdag 27 oktober | 9.30 uur

We komen samen om 9.30u aan de “Hoeve Ter Kerst” gelegen binnen het
domein van Mariasteen Koolskampstraat 39b Gits. Na de ontvangst en een
koffie krijgen we een algemene inleiding over het dienstencentrum. In de
voormiddag brengen we een bezoek aan de afdeling orthopedie, in de
namiddag aan de gloednieuwe assemblage, montage(van bv. fietsen), het
automatische magazijn,...  Daarna bezoeken we het innovatiecentrum “In-
Ham” dit centrum heeft advies en begeleiding inzake huisvesting voor
alle mensen met een beperking.
Eveneens wordt een wandeling
gemaakt over het domein van
Maria steen. Op de middag wordt
een middagmaal aangeboden in het
restaurant “Molendries” gelegen
binnen het domein. Daarin is
begrepen aperitief, soep, hoofd -
gerecht,nagerecht,drank en een
koffie. De deelnemersprijs bedraagt
€ 37 p.p. Inschrijven en betalen
uiterlijk tot 1 oktober bij Rosette
Verlinde-Van Zeveren op gosage-
westbrugge@base.be of 050 35 75
75 en stort € 37.00 op BE22 0015
1427 1747 op naam van GOSA
Gewest Brugge. 

DAGREIS NAAR
IJZENDIJKE
NEDERLAND

Donderdag 29 september 
9.00 uur

Ontvangst Mauritshof in IJzendijke
met koffie en bolus met daarna
korte stadswandeling met gids en
een bezoek aan “Het Bolwerk”
museum voor de Staats-Spaanse
Linies. Over de middag lunch in
Restaurant Delausanne. ‘s Na mid -
dags rondrit met de bus door West-
Zeeuws–Vlaanderen en demonstratie
siersmederij. We sluiten af in het
restaurant “Veldzicht” te Oostkerke
met een boterham met hesp en
kaas. Deelname in de kosten € 43
(bus, gidsen, toegang tot musea,
vergoeding chauffeur, lunch en
belegde boterham inbegrepen).
Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van
Zeveren op gosagewestbrugge@
base.be of 050 35 75 75 en stort
€ 43 op IBAN BE22 0015 1427 1747
op naam van GOSA Gewest Brugge.
Afspraak op donderdag 29 septem-
ber 2011 om 9u op de parking
Steenbrugge (Baron Ruzettelaan).
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G.O.S.A GEWEST BRUGGE
Groot-ouders-Senioren-Aktie

BEZOEK TENTOONSTELLING
“UIT GOEDE BRON”

Dinsdag 6 september | 14.30u

We bezoeken de tentoonstelling “Uit goede bron” in het museum Gruut -
huse te Brugge met gids. Over hoe Brugge uitgroeide tot een rijke middel-
eeuwse handelsstad, doen veel verhalen de ronde. Lag de stad ooit aan
de open zee en sloegen de Romeinen er hun kamp op? Of werd ze gesticht
door Vikingen? Wat feit of fictie is, kom je eindelijk en uit goede bron te
weten op de tentoonstelling. We verzamelen om 14.15u aan de ingang
van het Gruuthuse museum, Dijver 7.  Vooraf inschrijven bij Mevr. Yola
Barbez-Malfroot, 050 35 49 14. Deelname € 3,00 p.p. ter plaatse te betalen. 



VOORDRACHT

Opvoeden in een 
verwenmaatschappij, 
hoe maak je je kind 

toch gelukkig? 

Maandag 17 oktober 
om 19.30 uur

We leven met z'n allen in toe -
nemende mate in een verwen-
maatschappij.  Verwennen is fijn,
maar te veel van het goede is
niet meer prettig. Onze kinderen
hebben immers niets aan dat
acute gebrek aan houvast en
regels. Gevolg? Ze zouden wel
eens kunnen opgroeien tot 
ontevreden, besluitloze en 
afhankelijke volwassenen, die
moeite hebben om hun leven in
eigen handen te nemen.

Mag je als ouder je kinderen dan
helemaal niet meer in de watten
leggen?  Natuurlijk wel, zolang
dit maar op de goede manier
gebeurt. Deze infoavond helpt
ons de gezonde balans te vinden
tussen negatief en positief ver-
wennen.  Alleen zo kunnen we
onze kinderen opvoeden tot
onafhankelijke, vastbesloten en
zelfverzekerde jongeren. 
En dat willen we toch allemaal !

Gastspreker: Marijke Bisschop  
Plaats: cultuurfabriek te Sijsele,
Stationsstraat 22, Sijsele 

i.s.m. Gezinsbond, 
Opvoedingswinkel Brugge, 
stadsbibliotheek Sijsele, 
Markant Sijsele en 
bibliotheek Damme 
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ACTIVITEITEN I.S.M. DE GEZINSBOND

WERELDMAALTIJD
zondag 25 september 2011

Graag nodigen we u uit op de wereldmaaltijd met om 12.00 uur receptie gevolgd door buffet uit alle wind -
streken.  Gezellig samenzijn met kinderanimatie in “de Koepel” G. Davidstraat 10, 8000 Brugge
Deelname: € 10 per persoon (€ 12 ADD) | € 5 per kind jonger dan 12 j. (€ 6 ADD) | € 30 gezinskaart (ouders
+ kinderen) (€ 36 ADD)
Kaarten te bekomen bij: Rik Beernaert, K. de Stoutelaan 112 | Johan Blontrock, Scheepsdalelaan 41 | 
Jef Devisscher, Houthulststraat 8 | Rita Janssens, Werfstraat 31 | Frida Wildemeersch, Luikstraat 3 | 
Ria Zwaenepoel, Keizer Karelstraat 33 | Zr. Marie Agnes, Veldm. Fochstraat 42

i.s.m. stad Brugge, “De Patio” opvangcentrum van het Rode Kruis in Brugge en de Gezinsbond. 
v.u.: vzw Solidariteit Onthaalhuis Christus Koning, Houthulststraat 8, 8000 Brugge
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KALENDER
DATUM ACTIVITEIT AFDELING

05/09/2011 - 05/09/2012 Aerobic Loppem

09/09/2011 - 09/09/2012 Dans voor jongeren Loppem

09/09/2011 - 09/09/2012 Kinderdansen Loppem

09/09/2011 - 09/09/2012 Jeugddansen Loppem

01/01/2011 - 31/12/2011 Jaarprogramma Snellegem

01/01/2011 - 31/12/2011 Yoga Snellegem

13/05/2011 - 19/08/2011 Zomerse Fietstochten Sint-Kruis

01/07/2011 - 30/09/2011 Fietsrally in Lier Moerkerke - Damme

25/08/2011 Orgelconcert in de St.-Pieterskerk van Oostkamp Oostkamp

04/09/2011 Sint-Michielse Feeste Sint-Michiels

06/09/2011 - 20/12/2011 Dru-yoga 'bewust- ZIJN' Varsenare

06/09/2011 Bezoek tentoonstelling “Uit goede bron” GOSA

08/09/2011 Ontspanningsyoga Assebroek

08/09/2011 Bierproeverij Zedelgem

08/09/2011 - 29/12/2011 Tai chi chuan Assebroek

10/09/2011 lijstenverkoop tweedehandsbeurs Oostkamp

12/09/2011 - 19/12/2011 Tai chi Chuan Varsenare

14/09/2011 - 14/12/2011 yoga op woensdagavond Varsenare

17/09/2011 - 10/12/2011 Kleuterzwemmen Brugge

17/09/2011 - 17/12/2011 Bewegen met kleuters Sint-Kruis

19/09/2011 Herbergen in Sint-Kruis Sint-Kruis

20/09/2011 Kleuradvies Zedelgem

21/09/2011 - 26/10/2011 Kooklessen Sint-Michiels

24/09/2011 Tentoonstelling Uit goede bron + geleide stadswandeling Brugge Sint-Joris

26/09/2011 Gespreksavond rond successieplanning Oostkamp

26/09/2011 Workshop stoffen dozen maken Sint-Andries

29/09/2011 Dagreis naar IJzendijke Nederland. GOSA

02/10/2011 Tweedehandsbeurs in kinderartikelen Brugge

02/10/2011 Ochtendwandeling met gids Zedelgem

04/10/2011 - 25/10/2011 Digitale fotografie Varsenare

08/10/2011 Tweedehandsbeurs Sint-Andries

09/10/2011 Startborrel Koolkerke

09/10/2011 Gezelschapsspelen Sint-Michiels

12/10/2011 Snoeptaart maken Sint-Andries

15/10/2011 filmvoorstelling voor kinderen Varsenare

16/10/2011 Tweedehandsbeurs voor winterkledij, kindergerief en speelgoed Oostkamp

20/10/2011 Culinaire bessen- en notenwandeling langs de Brugse vesten. Assebroek

23/10/2011 Tweedehandsbeurs Sijsele

27/10/2011 Bezoek aan dienstencentrum vzw Mariasteen te Gits GOSA

27/10/2011 Voordracht "Over weten en vergeten- een andere kijk op dementie" Varsenare

29/10/2011 Halloween Koolkerke

29/10/2011 Halloween Sint-Kruis

02/11/2011 Bezoek Centrale Begraafplaats Brugge. Assebroek

06/11/2011 Oecumenische vredesviering Koolkerke

13/11/2011 Boswandeling: " Proef het Houtland" Oostkamp

13/11/2011 Ontbijt Sijsele

20/11/2011 Ledenfeest met bezoek van de Sint Sint-Michiels

20/11/2011 Gezond Ontbijt in het Ontmoetingscentrum de RAAT Oostkamp

27/11/2011 Sinterklaasfeest Koolkerke

27/11/2011 Meevaren met de Sint Sijsele
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ONTSPANNINGSYOGA
• donderdag 8 september | 20.00 uur •

Elke donderdag is er ontspanningsyoga. Op
donderdag 15 september 2011 starten we met
4 kennismakingslessen ontspanningsyoga voor
beginners om 18.30 tot 19.45 uur. Voor de
gevorderden start een nieuwe reeks op 
donderdag 8 september 2011 om 20.00 uur.
Deze gaan door in het P.C. Sparrenhof (zij-
ingang) Dries, Assebroek. Iedereen welkom.
Inlichtingen en inschrijvingen bij mevr. De
Clerck-Vantorre, 050 36 23 46. 

TAI CHI CHUAN
• donderdag 8 september 

tot donderdag 29 december •
Start van een nieuwe reeks waarbij soepelheid
en vertrekken vanuit een stabiel evenwichts-
punt belangrijke vaardigheden zijn in het
leven. Ze zorgen ervoor dat we constructief
kunnen omgaan met de stresserende factoren
die vandaag op ons afkomen. Tai Chi Chuan
is een uitermate geschikte methode om deze
vaardigheden te oefenen. De oefeningen zijn
langzaam, niet hart- of longbelastend, zorgen
voor alertheid bij de beoefenaar, kalmeren
de geest en versterken het lichaam. Lesgever
Luc Desmet. Cursusreeks van 10 lessen kost
aan de leden € 50 en aan niet leden € 75.
Info en inschrijvingen bij Georges Verlinde,
050 35 75 75 of georges.verlinde@base.be 

VERANTWOORDELIJKE
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 cloet.martine@telenet.be Indien
men niet over internet beschikt kan men bellen
tussen 17u en 19u naar 050 36 46 65. 

GEBOORTEGESCHENK
Ter gelegenheid van een geboorte kunnen
jonge ouders, reeds lid van de Gezinsbond,
een kleine attentie ophalen bij de verant-
woordelijke 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. 

 BEZOEK CENTRALE
BEGRAAFPLAATS BRUGGE
• woensdag 2 november | 14.00 uur •

Op deze funeraire wandeling verkennen we de
Centrale Begraafplaats van Brugge, één van de
oudste in Vlaanderen. De Brugse dodentuin is
allesbehalve een “dode tuin” en mag terecht
een openluchtmuseum genoemd worden waar
een groot deel van de Brugse geschiedenis
bevroren ligt. De gids belicht de funeraire
symboliek, natuurelementen, poëzie en kunst.
Voortaan kijk je met andere ogen naar een
kerkhof. We verzamelen om 14.00 uur aan de
hoofdingang Kleine Kerkhofstraat 62, 8310
Assebroek. (nabij de Baron Ruzettelaan). Max
25 personen. Toegang gratis. Inschrijven bij
Greta Vanzieleghem, 050 35 68 04. 

CULINAIRE BESSEN- EN 
NOTENWANDELING

LANGS DE BRUGSE VESTEN.
• donderdag 20 oktober | 14.00 uur •

De herfst is een kleurrijk seizoen om een
wandeling te maken. Samen met Rita
Gesquiere, herboriste, stap je langs de mooie
Brugse vesten. De begeleidster maakt je attent
op heel wat kruiden en bomen, bessen en
noten en leert je wilde bessen en kruiden
onderscheiden. Je luistert naar leuke verhalen
en je geniet onderweg ook van heerlijke
proevertjes. Echt een activiteit voor lekker-
bekken. En wie weet, ga je thuis aan de slag
om kastanjepastei of hazelnootkoekjes te
maken. Deelname leden: € 5 niet leden: € 8
Een vijftal proevertjes zijn inbegrepen. We
verzamelen om 14.00 uur aan de “kiss en
ride”-zone voorkant station Brugge.
Inschrijven bij Georges Verlinde 050 35 75 75
of georges.verlinde@base.be en stort € 5,00
of € 8,00 p.p. op rekening nummer BE51
7380 0607 6262 van Gezinsbond Assebroek
met vermelding notenwandeling. 

VERNIEUWEN VAN 
DE KORTINGSKAARTEN
VOOR HET JAAR 2012

Voor het jaar 2012 kunnen de kortingskaarten
NMBS van de volwassenen en de vervallen
kortingskaarten van de kinderen vernieuwd
worden. Kinderen uit gezinnen met minimum
drie kinderen en geboren in 1987 en later
hebben recht op een kortingskaart. Voor kin-
deren geboren vóór 1994 is een kinderbijslag-
of studieattest vereist. De zitdagen voor het
vernieuwen van de kortingskaarten gaan door
in het P.C. Sparrenhof (zij-ingang), Dries,
8310 Assebroek op: woensdag 23.11.2011 van

19.00 tot 21.00 uur en vrijdag 25.11.2011
van 19.00 tot 21.00 uur. Meebrengen: trouw-
boekje of uittreksel van gezinssamenstelling.
Voor info: Greta Van Zieleghem 050 35 68 04. 

GEZINSSPAARKAART
Vanaf 2 september verhuizen de twee optiek-
zaken De Ridder van de Gulden Peerdenstraat
en de Katelijnestraat naar hun nieuw pand in de
Baron Ruzettelaan 201 tegenover de Brugeoise. 

NIEUW VERKOOPPUNT
NMBS-PASSEN, GSM-KAARTEN

EN BIOSCOOPCHEQUES
Vanaf 1 juli 2011 kan u voor de aankoop van
NMBS-passen, GSM-kaarten en bioscoopcheques
aan voordeelprijzen terecht bij Nathalie
D'haeninck, kranten en cadeaushop Harlekijn,
hoornstraat 1, 8730 Beernem. Gelieve steeds
uw lidkaart en gezinsspaarkaart mee te bren-
gen. Wij maken van deze gelegenheid ook
graag gebruik om Eva Verbaeys, krantenwinkel
Dinges, te bedanken voor het verzorgen van deze
dienstverlening gedurende de voorbije jaren.

WARME OPROEP
Heb je zin om je in te zetten voor de Gezins -
bond? Lijkt het je iets om mee te werken aan
activiteiten voor het gezin in de ruime zin van
het woord? Nieuwe ideeën, vrijwillige handen
en enthousiaste inzet: allemaal van harte wel-
kom! Wij organiseren onder andere voordrach-
ten, een tweedehandsbeurs, een paaseieren-
raap,... Voor ieder wat! Je komt als bestuurslid
in een tof team terecht dat een 4-tal keer per
jaar de koppen bij elkaar steekt en op activi-
teiten, elk op zijn manier, het beste van zich-
zelf geeft. Interesse om eens te proeven?
Geheel vrijblijvend eens een vergadering bij te
wonen? Zeer graag! Neem gerust andere
geïnteresseerden mee! Onze volgende bijeen-
komst: maandag 5 september 2011 om 20.00
uur in de Kleine Beer. Indien je meer informa-
tie wilt, kan je steeds contact opnemen met
Myriam Goethals, Hooiestraat 35, Beernem,
050 78 12 18, myriam.goethals@skynet.be of
een ander bestuurslid vermeld op de website
http://www.gezinsbondgewestbrugge.be/
beernem.  Hopelijk tot binnenkort!

AFDELING
BEERNEM

beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be
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AFDELING
LOPPEM

AFDELING
KOOLKERKE

gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.be

AFDELING 
OEDELEM-
OOSTVELD 

herionta@skynet.be

AFDELING
BRUGGE

KLEUTERZWEMMEN
• zaterdag 17 september 

tot zaterdag 10 december | 9.00 uur •
De lessenreeks gaat door in het Interbad
Sint-Kruis, Brugge. Inschrijven VERPLICHT via:
http://www.gezinsbondgewestbrugge.be/zw
emmen Daar vind u een link om in te schrij-
ven. Inschrijving pas geldig na betaling van €
19. Lessen en verzekering inbegrepen. Indien
uw kindje de vorige reeks mee volgde is het
bedrag € 15. De lessen zijn voorbehouden
aan leden van de Gezinsbond. Inkom van het
zwembad is niet inbegrepen, een 12-beur-
tenkaart kunt u bekomen aan de kassa van
het zwembad. Ieder kindje draagt een bad-
muts van de Gezinsbond en deze kunt u aan-
schaffen de eerste les aan € 1,50. Inschrijven
kan t.e.m. 9 september. 

TWEEDEHANDSBEURS
IN KINDERARTIKELEN

• zondag 2 oktober | 9.00 tot 12.00 uur •
Verkoop van kinderkledij, speelgoed, ... in
het Sint-Leocollege, Potterierei,12, Brugge.
Ingang en parking via de Elisabeth Zorge straat
(zijstraat van de Carmerstraat). Personen die
als standhouder willen deelnemen (lid zijn van
de Gezinsbond is een must) kunnen ofwel
telefonisch inschrijven bij Greet Laporte op
het nummer 0485 08 16 92. Bellen kan op
maandag-, dinsdag- en woensdagavond vanaf
19u en hou uw lidkaart zeker bij de hand.
Mailen kan ook via e-mail: greet_laporte@
hotmail.com met vermelding van naam, adres,
lidnummer, telefoonnummer en aantal tafels.
Opgelet! Maximum 2 tafels per persoon. Prijs
per tafel is € 12. Inschrijvingen waarbij één
van deze gegevens niet vermeld staan wor-
den als ongeldig beschouwd. Vlug inschrijven
is de boodschap! (tot en met 30 september
2011). Onze volgende lentebeurs gaat door
op zondag 4 maart 2012. Datum vrijhouden!

AEROBIC
• vanaf maandag 5 september | 20.00 uur •
Elke maandag van 20.00 tot 21.00 uur.  Een
tweede reeks start op maandag 11 januari
2011. De tweede reeks kost € 30,00 (Niet-
leden € 45,00). Lesgeefster: Mieke Deruytere.
Plaats: Turnzaal, Maricolenstraat. 
Info en inschrijven: Els Derycke, 050 84 08 18.
Gelieve het verschuldigde bedrag te storten op
rekeningnr.: BE12 6105 5355 0092 met 
vermelding Gezinsbond Loppem + naam +
reeks aerobic.

KINDERDANSEN
• Elke vrijdag vanaf 9 september •

• 17.30 tot 18.30 uur •
Een tweede reeks start op vrijdag 14 januari
2011. De tweede reeks kost € 30,00 (niet-
leden € 45,00). Lesgeefster: Mieke Deruytere.
Plaats: Turnzaal, Maricolenstraat. 
Info en inschrijven: Els Derycke, 050 84 08 18.
Gelieve het verschuldigde bedrag te storten op
rekeningnr.: BE12 6105 5355 0092 met 
vermelding Gezinsbond Loppem + naam +
reeks kinderdansen.

DANS VOOR JONGEREN
• Elke vrijdag vanaf 9 september •

• 18.30 tot 19.30 uur •
Een tweede reeks start op vrijdag 14 januari
2011. De tweede reeks kost € 30,00 (Niet-
leden € 45,00). Lesgeefster: Mieke Deruytere.
Plaats: Turnzaal, Maricolenstraat. 
Info en inschrijven: Els Derycke, 050 84 08 18.
Gelieve het verschuldigde bedrag te storten op
rekeningnr.: BE12 6105 5355 0092 met 
vermelding Gezinsbond Loppem + naam +
reeks dans voor jongeren.

JEUGDDANSEN
• Elke vrijdag vanaf 9 september •

• 19.30 tot 20.30 uur •
Een tweede reeks start op vrijdag 14 januari
2011. De tweede reeks kost € 30,00 (niet-
leden € 45,00). Lesgeefster: Samara Gardeyn.
Plaats: Turnzaal, Maricolenstraat. 
Info en inschrijven: Els Derycke, 050 84 08 18.
Gelieve het verschuldigde bedrag te storten op
rekeningnr.: BE12 6105 5355 0092 met 
vermelding Gezinsbond Loppem + naam +
reeks jeugddansen.

BADMINTON
De reeks start opnieuw met de maand 
september.  Alle info bij Hildegarde Gantois,
050 82 64 50. badminton.loppem@gmail.com

ZOMERFIETSTOCHT
• Zondag 7 augustus | 14 uur •

Info: Johan Cloet, 0476 67 29 94

ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF
Alle details over activiteiten bij de Gezinsbond
Oedelem-Oostveld en wijzigingen lees je op
www.gezinsbondoedelem.webs.com.  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.com) met uw gegevens en
wij doen de rest!

STARTBORREL
• 9 oktober | 11.00-13.00 uur •

Kennismaking met het nieuwe bestuur en de
leden van Koolkerke.  Er wordt een hapje
een drankje voorzien.  Inschrijven verplicht
bij Anne Van horenbeeck, 050/676438
Deze activiteit is gratis.

HALLOWEEN
• zaterdag 29 oktober | 14.00 uur •

Verklede halloweenoptocht met de harmonie
en nadien kinderfuif. Inschrijven verplicht bij
Anne Van horenbeeck, 050 67 64 38. Een
leuke namiddag voor maar € 3 per kind

OECUNEMISCHE 
VREDESVIERING

• zondag 6 november | 10.00 uur •
Met kransneerlegging en nadien receptie,
inschrijven niet nodig, gratis.

SINTERKLAASFEEST
• zondag 27 november •

Elk kind krijgt een leuke cadeau. 
Inschrijven verplicht bij Anne Van horen-
beeck, 050 67 64 38.  Een leuke namiddag
voor maar € 3 per kind.

AFDELING
MOERKERKE

-DAMME

FIETSRALLY IN LIER
• vrijdag 1 juli tot vrijdag 30 september •

Aarzel niet om deel te nemen tijdens de
maanden juli, augustus of september aan de
5 km wandelrally of 30 km fietsrally in Lier.
Deelname: € 7,00.  
Startplaats aan de toeristische dienst in Lier. 
Organisatie: Gezinssportfederatie Brussel.

BADMINTON 
EN OMNISPORT

• Dinsdagavond vanaf 6 september 2011 •
Op dinsdag 13 september en dinsdag 20 
september, zijn er speciale gratis initiatielessen
voor nieuwe geïnteresseerden. 
Inlichtingen bij André Verhelst, 050 50 12 55.
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AFDELING
OOSTKAMP

ORGELCONCERT
• St.-Pieterskerk Oostkamp •

• donderdag 25 augustus | 20.30 uur •
Orgelconcert in de Sint-Pieterskerk. De leden
van de Gezinsbond komen gratis.

LIJSTENVERKOOP 
TWEEDEHANDSBEURS

• zaterdag 10 september | 9.00 tot 10.30 uur •
Gaat door in de Wieke, Brugsestraat, Oostkamp.
Enkel leden van de Gezinsbond kunnen lijsten
aankopen aan € 2,50 per lijst. Op vertoon
van twee lidkaarten, kunnen wel 2 lijsten
gekocht worden. De tweedehandsbeurs gaat
door op zondag 16 oktober in de Koning
Boudewijnschool van 9.00 tot 12.00 uur. 

GESPREKSAVOND
ROND SUCCESSIEPLANNING

• maandag 26 september | 20.00 uur •
Notaris Vandamme komt uitleg geven over
successieplanning. Deze avond gaat door in
de Schakel, op het domein van de Valkaart.
Na de voordracht is er kans tot vraagstelling.
Toegang gratis.

TWEEDEHANDSBEURS 
VOOR WINTERKLEDIJ, 

KINDERGERIEF EN SPEELGOED
• zondag 16 oktober | van 9u tot 12u

Wintereditie van de tweedehandsbeurs voor
kinderkledij, kindergerief en speelgoed. In de
Koning Boudewijnschool, Marechalstraat,
Oostkamp. Iedereen is van harte welkom.

BOSWANDELING: 
"PROEF HET HOUTLAND"
• zondag 13 november | 14.00 uur •

Start om 14.00 uur aan het kasteel in het
Bulskampveld.  Wandeling van 1 uur onder
leiding van een gids, met daarna "hapjes van
het bos". Inschrijven vóór 8 november bij
Ludo Dekimpe. Deelnameprijs: € 5,00 p.p.

GEZOND ONTBIJT
• Ontmoetingscentrum de RAAT •

• zondag 20 november •
Gezond Ontbijt met de Gezinsbond.  
Noteer nu alvast de datum.  Meer info volgt.

VOORSTELLEN VOOR 
ACTIVITEITEN GEZINSBOND

AFDELING OOSTKAMP
Het bestuur van de Gezinsbond Oostkamp wil
al hun leden de kans geven inspraak te hebben
bij het opstellen van het volgend jaarprogram-
ma. Mogelijke voorstellen kunnen altijd tele-
fonisch of via mail naar voorzitter Ludo
Dekimpe, 050 82 38 63 of
ludo.dekimpe@telenet.be

WATERGEWENNING EN
KLEUTERZWEMMEN

De wachtlijst voor watergewenning en kleuter-
zwemmen is weggewerkt. Er kan weer inge-
schreven worden voor woensdagnamiddag en
zaterdagvoormiddag. Contact nemen met ver-
antwoordelijke Nicole Verfaillie, 050 82 74 88

TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 23 oktober | 9.00 uur •

Je kan er terecht met en voor: kinderkledij
(0-16 jaar), speelgoed, boeken, fietsen, baby-
en kinderuitzet. De beurs gaat door in de
"cultuurfabriek", stationsstraat 22, 8340 Sijsele.
Inschrijven doe je tussen 12 en 20 oktober
2011 bij Mieke Braet, Burgemeester Capelle -
laan 27, 8340 Sijsele enkel tussen 16.00 en
20.00 uur. Op dezelfde momenten kan je
inlichtingen bekomen op het telefoonnummer
050 35 87 49. Iedereen is welkom!  Tijdens
de beurs kan je reeds inschrijven voor het
ontbijt van 13 november 2011. 

ONTBIJT
• zondag 13 november | 8.30 - 10.30 uur •

Gezinnen die aan deze speciale actie willen
deelnemen, moeten hun naam opgeven 
bij Ann Schockaert, Kanthage 9 te Sijsele,
050 37 52 85. Leden betalen € 3 p.p. of 
€ 10/per gezin. Niet-leden betalen € 5 p.p.
i.s.m de afdelingen Damme en Moerkerke. 
In de cultuurfabriek te Sijsele. 

MEEVAREN MET DE SINT
• zondag 27 november | 14.00 uur •

Alle kinderen van Groot-Damme worden uit-
genodigd om mee te varen met de Sint op de
Damse Vaart. Er zijn afvaarten voorzien om
14.00, 14.30, 15.00,15.30 en 16.00 uur.  De
kinderen mogen hun tekeningen aan de Sint
afgeven en hun vragen en verlangens mee-
delen. De kindjes varen gratis mee, de vol-
wassenen betalen € 3,00. We varen een stukje
mee met de Sint.

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
najaars tweedehansbeurs, het familie onbijt
en meevaren met de Sint. In de volgende
Bondsklapper zullen de juiste gegevens te
vinden zijn.  Fijne vakantie!

AFDELING
SIJSELE

AFDELING
SINT-JORIS

TENTOONSTELLING 
‘UIT GOEDE BRON’ + GELEIDE
STADSWANDELING BRUGGE

• zaterdag 24 september | 15.50 uur •
Onder begeleiding van een gids bezoeken we
de tentoonstelling "Uit goede bron" en nadien
neemt de gids ons mee op een rondleiding
en ontdekken we het 12de eeuwse Brugge.
We spreken af aan het Gruuthuuse museum,
Dyver 16, 8000 Brugge. Nadien is er voor wie
dat wenst nog de mogelijkheid om samen
een natje en droogje te gaan nuttigen.  Voor
leden vanaf 26 jaar is de prijs € 6; van 6 tot
en met 25 jaar is de prijs slechts € 1 en voor
kinderen jonger dan 6 is de tentoonstelling
gratis.  Verdere info zal u meedegedeeld
worden via de site en onze nieuwsbrief. Om
praktische redenen vragen wij u om voor 3
september 2011 in te schrijven!
www.uitgoedebron.info

THIERRY VERHAEGHE
NEEMT AFSCHEID
ALS VOORZITTER

Thierry Verhaeghe heeft afscheid genomen
als voorzitter van de afdeling Sint-Joris.  Na
meer dan 25 jaar dienst als voorzitter geeft
hij de fakkel door aan Steve Vandenbussche.
Wij danken Thierry voor zijn jarenlange inzet
als voorzitter en hopen nog lang op hem te
kunnen rekenen als bestuurslid. 

KINDEROPPASDIENST
Wil je er even tussenuit?  Zin in een avondje
uit?  Reken dan op de kinderoppasdienst van
de afdeling. Contacteer de verantwoordelijke
en zij zorgt voor een kinderoppas op het
afgesproken moment. In de prijs die u bij ons
betaalt zit een verzekering, iets wat niet het
geval is als u niet via de Gezinsbond een
kinderoppas vraagt!

gezinsbondsintjoris
@hotmail.be
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gezinsbondsintandries
@telenet.be

AFDELING
SINT-ANDRIES

WORKSHOP STOFFEN
DOZEN MAKEN

• maandag 26 september | 19.00 uur •
We maken een doos (20x20x10cm) met de
hand en bekleden die naar eigen smaak zodat
iedereen een heel persoonlijke doos mee naar
huis kan nemen. Er is keuze uit een ruim
assortiment. Breng volgend materiaal mee:
snijmat, middelgrote verfborstel met hard haar,
scherp cuttermes, schaar, potlood, meetlat,
een paar dikke boeken die dienen als gewicht
en een vouwbeen als je dit hebt. De prijs
voor de cursus, materiaal (karton, lijm en
bekleding) en een drankje bedraagt € 10,00.
Schrijf u voor 23 september in bij Nancy
Brandt op 050 32 32 23 of via nancy.brandt@
telenet.be. Betaling van het inschrijvingsgeld
op 001-2476330-93. Deze workshop start stipt
in Huize Wellecome, Koude Keukenstraat. Het
wordt een leuke workshop voor creatievelingen!

TWEEDEHANDSBEURS 
• zaterdag 8 oktober | 13.30-16.30 uur •

Onze succesvolle tweedehandsbeurs is er
opnieuw! Op de beurs kunnen enkel kinder-
kledij, speelgoed, kinderboeken, baby-uitzet,
kinderuitzet, zwangerschapskledij, kinderfiet-
sen… te koop worden aangeboden. U kunt
een stand huren voor € 10.  Inschrijving uit-
sluitend op woensdag 14 september 2011
tussen 20.00 en 22.00 uur bij Anne Van
Acker, 050 72 02 53. Op andere data telefo-
neren heeft geen zin, dan worden geen
inschrijvingen genoteerd! Na uw inschrijving
ontvangt u een bevestigingsmail en het reke-
ningnummer voor de overschrijving. In het
POC van Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat
(achter Mister Grill/Quick en naast de kerk). 

SNOEPTAART MAKEN
• woensdag 12 oktober | 14.00 - 16.30 uur •
Zin om een snoeptaart te maken voor je
(klein)kinderen, een vriend(in) of gewoon
voor jezelf? Een leuk geschenk voor Sint, een
verjaardag of een communie! We leren het je
aan op 12 oktober in Huize Wellecome in de
Koude-Keukenstraat. Iedereen is welkom en
voor kinderen is er extra begeleiding voorzien.
Verplicht inschrijven voor 5 oktober bij Ann
Schalembier, Olympialaan 17 of 050 38 91 09.
Jouw deelname is definitief na betaling.
Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt.

ZOMERSE FIETSTOCHTEN
• vrijdag 13 mei tot vrijdag 19 augustus •

• 19.00 uur •
Afspraak aan het kerkplein van de hoofdkerk
Sint-Kruis, Boogschutterslaan. Wij willen de
regelmaat er in houden en fietsen om de 14
dagen, nl. op 27 mei, 10 en 24 juni, op 8 en
22 juli en op 5 en 19 augustus. Deze fiets-
tochten zijn i.s.m. het Davidsfonds en Pasar.

BEWEGEN MET KLEUTERS
• zaterdag 17 september tot 17 december •
We starten t.g.v. de "week van de sport" op
17 september met een gratis openlesdag.
Groep 1: 9.45 - 10.30u (1e kleuterklas)
Groep 2: 10.35 - 11.20u (2e en 3e kleuterklas) 
Prijs: € 14 voor leden Gezinsbond, € 20 voor
niet-leden en € 5 verzekering voor nieuwe
deelnemers. Inschrijven online: www.gezins-
bond.be/sintkruis (zie agenda) of telefonisch
bij Joëlle Van Houtryve-Elinck op 050 35 73 56.
Betaling via BE68 0014 3545 7732 van Gezins -
bond Sint-Kruis met mededeling BO/Naam
kindje, groep 1 of 2 en telnr. In de Zonnetuin,
Beeweg 32, 8310 Sint-Kruis. 

HERBERGEN IN SINT-KRUIS
• maandag 19 september | 19.30 uur •

Nog gehoord van ‘De Olifant’, ‘d’Hoope’ of
‘De Keyzer’ tot ‘De Schulle’, ‘Klein Noorwegen’
of ‘Mexico’. Door de eeuwen heen telde Sint-
Kruis tientallen en tientallen herbergen waar
het goed was even te verpozen en sociale
contacten te leggen.  We komen er alles over
te weten tijdens de gratis rondleiding.  Om
natuurlijk nadien, met een natje over dit
cafébezoek nog wat gezellig na te praten.
Traditiegetrouw organiseert de heemkundige
Kring Maurits Van Coppenolle met ‘Sint-Kruis -
kermis’ een tentoonstelling in hun lokaal De
Zorge, Moerkerkse Steenweg 194.  We verza-
melen om 19.15 uur aan het lokaal van de
Heemkundige Kring. Graag uw deelname
bevestigen op 19 september vóór 18.30 uur. 

HALLOWEEN
• zaterdag 29 oktober | 14.00 - 17.00 uur •

Bloemschiknamiddag voor kinderen (7 tot 12-
jarigen) rond het thema ”Halloween”. Dit
gaat door van 14.00 tot 17.00 uur in de CM-
lokalen, Moerkerkse-steenweg 118. Leden
betalen € 3 per persoon.  Niet-leden betalen
€ 5 per persoon. Inschrijven via gezins-
bond8310@gmail.com (naam, lidnummer,
aantal personen, bloemschikken vermelden)
Overschrijving op BE68 0012-4825-7634. Na
inschrijving en betaling ontvang je een lijst
van benodigdheden. Met vragen kun je
terecht op 050 37 31 97. 

AANKOOP NMBS-PASSEN,
GSM-KAARTEN EN

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

VERNIEUWING
KORTINGSKAART NMBS

Voor de vernieuwing van de kortingskaarten
NMBS, kan je vanaf heden terecht bij onze
nieuwe afgevaardigde Martin Ballegeer,
Babbaertstraat 7, enkel op afspraak. Ofwel
telefonisch op 050 37 50 31 ofwel via mail
kortingskaartennmbs@gmail.com.  De voor-
waarden voor het verkrijgen van deze kortings -
kaart zijn: - lid zijn van de Gezinsbond (lid-
nummer!) - minstens 3 kinderen ten laste
hebben, ook nieuw samengestelde gezinnen
met minimum 3 kinderen kunnen van deze
korting genieten. Voor beiden gelieve een
attest van gezinssamenstelling af te halen bij
het gemeentebestuur. - voor 18-jarigen en
meer een studieattest of attest van kinder -
bijslagfonds. - de NMBS-kost (€6,00 per aan-
vraag = per gezin; niet per kaart) 

WE ZIJN OP ZOEK NAAR
NIEUWE BESTUURSLEDEN

Het bestuur van de afdeling Sint-Kruis bestaat
uit een 12-tal gezinnen die alle taken en ver-
antwoordelijkheden met de laatste bestuurs-
verkiezingen onder elkaar verdeeld hebben.
We vergaderen een 6-tal maal per jaar en
bespreken hierin de voorbije en komende
activiteiten, nieuws van de verschillende
geledingen en van het gewest Brugge.
Eenmaal per jaar wordt er een jaarprogramma
opgemaakt. We zijn op zoek naar gezinnen,
die hieraan willen meewerken en een deel
van hun vrije tijd in de werking van de
Gezinsbond willen investeren. We verwachten
een engagement, maar elk gezin beslist aan
welke activiteiten ze kunnen medewerken.
Voor het ogenblik zijn we dringend opzoek
naar iemand die het engagement van de
organisatie tweededehandsbeurs op zich wil
nemen. Voel je als gezin en als lid van de
Gezinsbond er iets voor om deel uit te maken
van ons bestuur dan ben je van harte welkom.
Voor meer informatie kan je steeds terecht
bij één van onze bestuursleden of via 
gezinsbond8310@gmail.com.
www.gezinsbond.be/sintkruis 

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

AFDELING
SINT-KRUIS
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AFDELING
SINT-MICHIELS

SINT-MICHIELSE FEESTE
• zondag 4 september •

Een gezellig samenzijn met heel wat animatie
en muziek, een rommelmarkt, een hapje en
een drankje en natuurlijk ook de infostand van
de Gezinsbond. Wil je lid worden? Waarom zou
ik lid worden?  Moet ik een gezin hebben om
lid te worden?  Wat kan ik allemaal doen met
de gezinsspaarkaart? Waar zitten de kortingen?
Hoe kan ik kinderoppasser of bejaardenoppasser
worden? Met deze en nog veel meer vragen
kan je die dag terecht op onze infostand.  Je
vindt ons ter hoogte van de Gemeenteschool.

KOOKLESSEN
• woensdag 21 september 
tot woensdag 26 oktober •

Hoe word ik Masterchef?  Dat is een goeie
vraag. Eén antwoord volg de kooklessen o.l.v.
chef Dirk Beschuyt.  Het kan wat bloed,
zweet, en neen die tranen zijn er niet bij,
kosten. Maar het is zeker de moeite waard.
Schrijf je in voor de reeks van 6 kooklessen
op woensdag 21, 28 september, 5, 12, 19 en
26 oktober 2011 telkens vanaf 19.30 uur in
het P.O.C. Sint-Willibrord voor het kleine bedrag
van € 40. Inschrijven kan bij Suzanne Buffel,
050 38 17 43 vanaf 15 augustus. Deze activi-
teit is enkel voor leden van de Gezinsbond.

GEZELSCHAPSSPELEN
• zondag 9 oktober | 13.00 - 18.00 uur •

Doorlopend kan je kennis maken met aller-
hande gezelschapsspellen, bekend en minder
bekend, voor jong en minder jong. Iedereen
die van (bord)spelletjes spelen houdt, is van
harte welkom om te spelen, om te kijken, of
om wat uitleg te krijgen. Er worden geen
spelletjes verkocht. Place to be: Onze Ark,
Sint-Michielslaan 35, Sint-Michiels.  Ingang is

gratis. Een kleine greep: Kolonisten van
Catan, Carcasonne, hippe kippen, Jenga,
Quarto, Brainstorm, Jungle Speed, Keltis, Haas
en Schildpad, Abalone, Machiavelli, Valkuil,
Halli Galli, Kahuna, Uno,...

LEDENFEEST 
MET BEZOEK VAN DE SINT

• zondag 20 november | 15.00 uur •
De Sint is al zijn planning aan het maken voor
zijn grote werk, de kindjes te verwennen
met geschenkjes. Hij heeft alvast met ons een
afspraak gemaakt op zondag 20 november.
De fantastische verhalenvertelster Agnes
Verleye zal ook van de partij zijn. Je krijgt
natuurlijk honger van al die geschenkjes te
openen maar geen probleem de boterkoeken
zullen klaar staan. Dit alles voor de gezins-
vriendelijke prijs van € 4 p.p. met max. € 14/
gezin op hetzelfde adres. Grootouders betalen
afzonderlijk. Inschrijven ten laatste tegen 6
november 2011 bij Caroline Linskens, Het
Brembos 4, 8200 Sint-Michiels, 050 38 37 71
of caroline.linskens@hotmail.com of bij Roos
Logghe, Ter Beke 10, 8300 Sint-Michiels, tel
050 38 94 07 of roos.logghe@skynet.be.
Betalen op rekening Gezinsbond Sint-Michiels
068-0713700-01 t.l.t. 6 november 2011.
Vermeld naam en leerjaar van de ingeschreven
kinderen. Activiteit voorbehouden aan de
leden van de afdeling Sint-Michiels.

NIEUWE
KINDEROPPASDIENST-

COÖRDINATOR
Onze coördinator Thomas Van Langenhove
heeft de dienst stopgezet omwille van familiale
redenen. Vanaf heden wordt de dienst verzorgd
door Nancy Brandt, Zandstraat 133 te Sint-
Andries. Voor alle aanvragen van Sint-Michiels
gelieve te mailen naar nancy.brandt@telenet.be
of via 0471 11 37 14. Uw aanvragen worden
zoals voorheen bij Thomas, uitstekend behan-
deld als u ze tijdig aanvraagt, m.a.w. minstens
2 dagen vooraf.

KINDEROPPASDIENST
Na een lange dienst (bijna 20 jaar) als ver-
antwoordelijke van de KOD Snellegem en
Zerkegem zou ik graag mijn taak overdragen
aan een nieuwe, enthousiaste verantwoorde-
lijke!  Heb je interesse of wil je deze taak
overnemen?  Neem dan contact op met de
huidige KOD-verantwoordelijke: Steyaert-
Martens Martine, 050 81 20 99.

YOGA VOOR VOLWASSENEN
• vanaf september op maandag •

yogalessen voor volwassenen telkens op
maandag van 20u tot 21u of op vrijdag van
17u-18u, uitgezonderd schoolvakanties. 
Deze lessen gaan door in "De Schelpe" te
Snellegem. Voor meer inlichtingen: Martine
Steyaert- Martens, 050 81 20 99.

PERFECT ZOET 
ZONDER SUIKER

• donderdag 8 september | 14.00 uur •
Voordracht in 't Oosthof.

BAKKEN MET PETER BALCAEN
• woensdag 12 oktober | 19.30 uur •

Verdere inlichtingen volgen.

FILMVOORSTELLING
VOOR KINDEREN

• zaterdag 15 oktober | 14.30 uur •
Rapunzel, een avontuurlijk en vrolijk geanimeer-
de musicalkomedie over een meisje dat in het
bezit is van 20 meter magisch goudblond haar.
Rapunzel is een avontuur met veel gevoel, humor
en met haar… heel veel haar.  In de Toneelzaal
"Hof ter Straeten" Welkom vanaf 14.00 uur. 
Kinderen € 2,50.  Kinderen onder 6 jaar dienen
begeleid te worden door een volwassene.

AFDELING
SNELLEGEM



BIERPROEVERIJ
• donderdag 8 september | 20.00 uur •

Jean Blaute en Ray Cokes hebben ons op
televisie heel wat bijgeleerd over de ver-
scheidenheid in het aanbod aan Belgische
bieren. Tijdens deze proeverij zullen een aan-
tal bieren met elkaar worden vergeleken. 
Zo zullen we bv. een trappist vergelijken met
een abdijbier, een pils met een witbier, een
ambachtelijke kriek of gueuze met een com-
merciële versie, enz... Een ideale gelegenheid
om het drinken van bier een nieuwe dimensie
te geven. Gelieve vooraf in te schrijven, aub. 

KLEURADVIES
• dinsdag 20 september | 19.30 uur •

Bent u op zoek naar de kleuren die u het
meest flatteren om zo uw natuurlijke uitstra-
ling te benadrukken?  Met een kleuranalyse
in groep ontdekt u wat u nog niet wist over
uzelf. Keuradvies met Iris Arickx in CM lokaal,
Groenestraat 90.  Vooraf inschrijven, aub. 

OCHTENDWANDELING
MET GIDS

• zondag 2 oktober | 9.00 uur •
Ochtendwandeling met gids in het Vloethem -
veld te Zedelgem. We verzamelen aan het
voormalig munitiedepot. De wandeling wordt
op een aangename wijze afgesloten.
Deelnemen is gratis. 

VERKOOPPUNT
GSM-KAARTEN, 
NMBS -PASSEN,

BIOSCOOPCHEQUES
Point Leen's Underwear zal, wegens jaarlijkse
vakantie, gesloten zijn van maandag 19/09
tot en met woensdag 28/09. Vanaf donderdag
29/09 opnieuw open. 

FIETSEN 
OP MAANDAGAVOND

• nog tot maandag 29 augustus | 20.00 uur •
Doe mee aan de zomerse maandagavond-
fietstochten. Start om 20.00 uur aan de
hoofd ingang van Gemeentelijk sportcentrum
de Groene Meersen. Het traject wordt uitge-
stippeld aan de hand van het fietsknoop -
puntennetwerk en loopt over een afstand
van ca 25 km. Er wordt gefietst op een 
gezapig tempo zodat iedereen kan aanslui-
ten. De fietstochten gaan door op maanda-
gen: 08/08, 22/08, 29/08. 
Deelname is gratis.

12 BONDSKLAPPER Nr. 135 • augustus | september | oktober

DRU-YOGA 'BEWUST-ZIJN'
• dinsdag 6 september tot 

dinsdag 20 december | 10.00 - 11.30 uur •
14 lessen op dinsdagvoormiddag van 10.00
tot 11.30 uur in SPC Hof Ter Straeten, zaal
Idea.  Info en inschrijving bij Brigitte
Vandenbriele: 050 31 47 34, 0496 33 51 79
of brigitte.vandenbriele@skynet.be 
Kostprijs: 84 € voor leden gezinsbond/ niet
leden betalen 84 €+ 35 € lidgeld 2012 te
storten op rek.BE46 7381 2906 9636 van
gezinsbond met vermelding dru- yoga +
naam deelnemer

TAI CHI CHUAN 
• maandag 12 september tot 

maandag 19 december (afhankelijk reeks) •
Elke maandagavond in SPC Ter Straeten
Varsenare: beginners van 20.30 tot 21.30 uur
gevorderden van 19.00 tot 20.30 uur. 
Info en inschrijving bij Brigitte Vandenbriele:
050 31 47 34, 0496 33 51 79 of brigitte.van-
denbriele@skynet.be 
Prijs: € 60 voor beginners en gevorderden
1u/ € 75 voor gevorderden 1,5 u voor leden
Niet leden betalen € 35 extra voor lidgeld
2012. Te storten op rek. BE46 7381 2906 9636
van Gezinsbond Varsenare (BIC KREDBEBB)
met vermelding tai chi + naam deelnemer.

DIGITALE FOTOGRAFIE
• dinsdag 4 oktober 

tot dinsdag 25 oktober | 20.00 uur •
Een reeks van 4 avonden. De lesgeefster
Mevr. Neels leert ons hoe we een foto goed
kunnen maken, opslaan en bewerken. Het
aantal inschrijvingen is beperkt en noodzake-
lijk op voorhand. Er wordt gevraagd om zelf
de eigen camera en de handleiding ervan
mee te brengen. Dit gaat door het het SPC
Hof Ter Straeten, Varsenare. Inlichtingen en
inschrijven bij Karl Vandermeersch 050 39 35
10 of karl.vandermeersch@telenet.be

YOGA 
OP WOENSDAGAVOND

• woensdag 14 september tot 
woensdag 14 december | 20.00 uur •

In september kunnen beginners starten!  De
lessen gaan door in de kleuterzaal van de
school " De Wassenaard".  Inlichtingen en
inschrijving: Mieke Roelens, 050 38 67 91 of
roelens.mieke@pandora.be

RAPUNZEL
• zaterdag 15 oktober | 14.30 uur •

Filmvoorstelling voor kinderen 'Rapunzel'
(Nederlandstalige versie, duur film: 1u40) in
het SPC Hof Ter Straeten in Varsenare om
14.30 u. (Zaal open vanaf 14 u.) in samen-
werking met de afdelingen Gezinsbond
Jabbeke en Snellegem.  Reserveer alvast
deze datum! Uitnodiging volgt. 
Inlichtingen: Mieke Roelens 050 38 67 91 of
roelens.mieke@pandora.be

VOORDRACHT 
‘OVER WETEN EN VERGETEN

- EEN ANDERE KIJK
OP DEMENTIE’

• donderdag 27 oktober | 19.30 uur •
Wat is dementie, wat is de ziekte van
Alzheimer? Hoe kunnen we het herkennen
en hoe kunnen we er mee omgaan of gepast
reageren? De voordracht wordt verzorgd door
Foton, het expertisecentrum dementie uit
Brugge. De voordracht gaat door in het SPC
Hof Ter Straeten, Varsenare. 
Inlichtingen: Mieke Roelens 050 38 67 91 of
roelens.mieke@pandora.be

"STRESS EN VOEDING" 
door Dr. Bral

In deze voordracht behandelt Dr. Bral (die
reeds 2 voordrachten bracht in onze afdeling)
het fenomeen stress. Ook de positieve en
negatieve invloed van voeding op stress
komt aan bod. Voedingssupplementen en
hun positieve of negatieve invloed op stress
wordt eveneens besproken. Deze voordracht
krijgt steun van de Varsenaarse apothekers.
De voordracht gaat door in het SPC Hof Ter
Straeten in Varsenare. Inlichtingen en
inschrijven bij Dirk Rommel 050 38 65 59 of
dirk.rommel@telenet.be

AFDELING
VARSENARE

www.gezinsbond-varsenare.be

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com

AFSCHEID VAN LUDO
Op 9 juni kregen we het droevig bericht dat Ludo Naeyaert,
penningmeester afdeling Brugge, tijdens zijn vakantie, plots is
overleden.
Wij willen namens de afdeling Brugge en namens het Gewest -
bestuur, even stilstaan bij zijn jarenlange inzet.  Hij was niet alleen
penningmeester en verantwoordelijke voor de kortingkaarten,

maar ook ons duiveltje doet al.  Wij zullen zijn positivisme en zijn aanstekelijke lach, tijdens
onze maandelijkse vergaderingen, missen.  Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Rita
en zijn familie.  Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke periode.

Bedankt voor alles Ludo en rust zacht.
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GARE DE ROBE
Leopold II-laan 47A | 8000 Brugge

050 33 39 99
barbara@garederobe.be

www.garederobe.be

Ma-di-vr-za 10.00 – 18.00 uur
Do 14.00 - 20.00 uur

Woensdag, zon-en feestdagen gesloten

NIEUWE HANDELAARS
Steeds 5% korting op de gezinsspaarkaart

BIOSCOOPKORTING
Leden van de Gezinsbond gaan goedkoper naar de bioscoop

Bij de plaatselijke verkooppunten (zie pagina 2 in deze
Bondsklapper “bioscoopcheques”) kan je filmcheques met korting
op de gezinsspaarkaart aankopen. Deze filmcheques kan je aan de
kassa van de deelnemende bioscoop inruilen voor een filmticket
naar keuze, ongeacht de prijs van het ticket.

Tot € 2,00 spaarkaartkorting per ticket bij Kinepolis, UGC Antwerpen,
Siniscoop, Cityscoop, Studio Koksijde, Utopolis, Euroscoop Genk,
Lanaken en Maasmechelen.

De volgende bioscopen nemen nu al deel aan deze actie:
• Kinepolis: je betaalt € 9 voor een filmcheque en je krijgt € 2

spaarkaartkorting
• UGC Antwerpen: je betaalt € 7,5 voor een filmcheque en je krijgt

€ 1,5 spaarkaartkorting
• Siniscoop: je betaalt € 7 voor een filmcheque en je krijgt € 1,4

spaarkaartkorting
• Cityscoop Roeselare: je betaalt € 7,5 voor een filmcheque en je

krijgt € 1,3 spaarkaartkorting
• Studio Koksijde: je betaalt € 7,5 voor een filmcheque en je krijgt

€ 1,5 spaarkaartkorting
• Euroscoop Genk, Lanaken en Maasmechelen: je betaalt € 6 voor

een filmcheque en je krijgt € 1 spaarkaartkorting 
• Utopolis: je betaalt € 8 voor een filmcheque en je krijgt € 1,5

spaarkaartkorting

GEZINSVAKANTIE - FAMILIATOURS
GROTE JORDANIË RONDREIS

18/11 - 25/11/2011
Jordanië is een boeiend en veelzijdig land met een vriendelijke en
gastvrije bevolking, adembenemende natuur en een schat aan histori-
sche bezienswaardigheden. Hét hoogtepunt is nieuwe wereldwonder
Petra. U ontdekt het tijdens deze 8-daagse rondreis in volpension.

KARAVAANWEG NAAR CAPPADOCIË –
ZUID-TURKIJE

Rondreis in volpension | 7/10 – 14/10/2011
Begeef je op de legendarische zijderoute van weleer en treed in de
voetsporen van de Chinese handelaren wiens avontuurlijke tochten
hen door de wonderlijke landschappen van Centraal Anatolië leidden.
U ontdekt het tijdens deze 8-daagse rondreis in volpension.

Beide reizen worden begeleid door een Nederlandstalige gids en
vanaf Zaventem is een begeleider van Gezinsvakantie-Familiatours:
Rita Van de Velde (penningmeester Gewest Brugge). Voor het programma
kan u terecht op herionta@skynet.be of www.gezinsvakantie.be.

GSM KAARTEN
5% spaarkaartkorting op gsm kaarten van Base en Mobistar, 

4% spaarkaartkorting op kaarten van Proximus. 
Leden van de Gezinsbond kunnen voorafbetaalde GSM-kaarten met
korting kopen plaatselijke verkooppunten (zie pagina 2). 

JUWELIER V. COENS
Gistelsesteenweg 445 | 8200 St-Andries Brugge

Tel/fax 050 33 72 66
coens.vicky@pandora.be

Openingsuren • dinsdag tot vrijdag 9u tot 12u en van 13u30 tot 18u30
• Zaterdag van 9u tot 18 u
• Gesloten zondag en maandag

Merken • Uurwerken: Michael kors, TW steel, Michel Herbeli, Festina, 
Candino,Alfex, Guess,Kipling ,Boccia, Emporio Armani

• Zilver: Silver rose, Casa collection, Adami § Martucci, JUST J
• Goud: Dulci nea, B§B, Jador,Tresoro, One More, Dora, Tessina, Bozarts ,…



MAMMA MIA!
Oostende, 23/07/2011 - 14/08/2011

In Kursaal Oostende kun je deze zomer de
befaamde musical MAMMA MIA! meemaken.
Deze ultieme feelgoed musical zorgt zonder
twijfel voor het mooie weer aan de Vlaamse
Kust!  Verwacht je aan een ware muzikale
tsunami met alle grote ABBA hits. De musical
werd voor het eerst opgevoerd in 1999 in
Londen en is ondertussen een wereldwijd
fenomeen geworden. In Oostende wordt de
originele Engelstalige versie opgevoerd, met
Nederlandstalige ondertitels. Vergeet nu al
de koude wintermaanden en kijk uit naar
een hete MAMMA MIA! zomer.

Als lid van de Gezinsbond krijg je 50 % korting
op tickets voor kinderen en jongeren - 18
jaar op de matineevoorstellingen van 15 uur
op zaterdag en zondag.  Normale ticketprijzen
van 37 tot 55 euro.  Reservatie via onze
website of via 070 22 56 00.

DUIZEND-EN-ÉÉN KRIEBELS
IN PLOPSALAND

DE PANNE (ADINKERKE)
27-28 augustus

Samson & Gert, Kabouter Plop, Piet Piraat,
Mega Mindy, Bumba en al hun vrienden staan
te popelen om je welkom te heten in Plopsa -
land. Beleef met het hele gezin duizend-en-
één kriebels in meer dan vijftig spannende
attracties. Ontmoet er je favoriete Plopsa-
figuur en ga uit de bol tijdens een van de
knotsgekke liveshows. En met tien nieuwe
attracties rond Maja de Bij belooft ook het
nagelnieuwe Mayaland een populaire plek te
worden voor de allerkleinsten.

Korting als lid van de Gezinsbond op vertoon
van je lidkaart aan de kassa: € 18 i.p.v. € 29,
jonge kinderen (85 cm - 1 m) en 70+ betalen
€ 8, gratis voor kinderen kleiner dan 85 cm.
Meer info op www.plopsa.be

KOM DE AAP UITHANGEN
IN PLANCKENDAEL!

Het dierenpark Planckendael richt deze zomer
de spots op de mensapen. De bonobo’s zetten
hun beste beentje voor en strijden om de
titel van ‘Slimste aap ter wereld’. Ze nemen
het op tegen de Antwerp Chimps van ZOO
Antwerpen. Deze competitie kan je online
volgen op www.deslimsteaapterwereld.be.
De echte spelers van de Mechelen Bonobos
kan je live komen bewonderen in
Planckendael.

Of ben jij de slimste aap ter wereld?
Kom het zelf ontdekken. Vanaf 1 juli kan je
de ‘Apenroute’ volgen en apenspelletjes
spelen. Wie is het handigst? Wie springt het
hoogst?  Wie raakt het snelst aan de noot?
Je komt al snel te weten wie het haalt.
Nieuwsgierig? Kom dan de aap uithangen in
Planckendael.  De bonobo’s verwachten je.

Planckendael, Mechelen (Muizen), nog tot 31
augustus 2011; niet-cumuleerbare korting als
lid van de Gezinsbond op vertoon van je lid-
kaart aan de kassa:
€ 16 i.p.v. € 21 (volwassenen),
€ 12 i.p.v. € 17 voor kinderen (3-17 jaar),
60+, studenten (18-25 jaar, op vertoon van de
studentenkaart) en mensen met een handicap.

Meer info op www.planckendael.be

DE MAGISCHE 
ONDERWATERWERELD

VAN SEA LIFE
Nog tot 31 augustus 50 % korting

Met meer dan 2.500 zeedieren biedt Sea Life
in Blankenberge een prachtige staalkaart van
de zeven wereldzeeën: haaien , piranha’s,
zeepaardjes,  zeeschildpadden, spinkrabben,
roggen en zeehonden.  Om nog maar te
zwijgen over de knotsgekke Humboldt-pinguïns,
de otters en de imposante zeeleeuwen. 
De ‘touch pool’ werd onlangs vernieuwd en
ook nieuw is ‘Monsters uit de diepzee’. Je
krijgt op deze tentoonstelling de meest
griezelige schepsels uit de ijskoude en 
duistere onderwaterwereld te zien. 

Dagelijks en op vaste tijdstippen voeder -
demonstraties en presentaties bij de zee -
honden, otters, pinguïns en roggen. Bovendien
kan je via touchscreens, tv-schermen, inter -
actieve opstellingen en zoektochten een
schat aan informatie opdoen.

Blankenberge (Koning Albert I-laan)
Nog tot 31 augustus 50 % korting als lid van
de Gezinsbond op de normale toegangsprijzen
van € 16,50  (volwassenen), € 13 (3-11 jaar)
en € 15,50 (studenten en senioren).
Gratis voor jonge kinderen (-3 jaar). Meer
info op www.sealife.be

ROELANDT SAVERY … 
EN HET RAADSEL 
VAN DE DODO
Nog tot 11 september

Deze ‘Kortrijkzaanse Bruegel’ heeft in zijn
schilderscarrière drie genres beoefend en ook
heel wat getekend. Hij vernieuwt het genre van
de landschappen. Zijn bloemstukken weer-
spiegelen een element van zijn tijd, de zoge-
naamde ‘tulpomanie’, waarbij voor bepaalde
variëteiten waanzinnig hoge prijzen werden
betaald.  Savery’s derde genre – het schilderen
van vaak exotische dieren – heeft ook met
het toenmalige denken te maken. Ook keizer
Rudolf had ‘rare beesten’, zowel levende in
zijn dierentuin als opgezette dieren in zijn
rariteitenkabinet. Onder die opgezette of
levende vogels moet er zich ook een ‘dodo’
bevonden hebben. Op de expo kan je een
reconstructie van zo’n opgezette dodo zien.
Het parcours dat speciaal voor kinderen van
negen tot twaalf jaar werd uitgestippeld,
heet niet toevallig ‘Het raadsel van de dodo’.
Zo vernemen jong en oud heel wat interes-
sante weetjes over deze vreemde pechvogel.

Broelmuseum Kortrijk (Broelkaai 6), korting
als lid van de Gezinsbond. Op vertoon van je
lidkaart aan de kassa € 5 i.p.v. € 8, 1 euro-
tarief (13-25 jaar) en gratis voor kinderen (-
12 jaar). Meer info op www.savery.eu

ATOMIUM - BE.WELCOME#2
Brussel, 01/05/2011 - 09/12/2011

Met ‘Be WELCOME' bevindt het Atomium zich
in de kern van de migratierealiteit.  We laten
verschillende getuigen aan het woord en gaan
op zoek naar hun wortels: "We zijn niet van
hier maar ook niet van ginder". Via een
interactief parcours, zonder naïviteit of onder
valse voorwendselen, streeft ‘be.WELCOME'
naar "een beter begrip om beter te begrijpen."
Op vertoon van je lidkaart heb je 2 euro korting
op de normale prijzen van 11 euro (volwas-
sene), 8 euro (-18 en 65+) en 6 euro (-12). 
Meer info http:/www.atomium.be/bewelcome2
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LIDKAART MEER WAARD
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AAN VOORDELIG TARIEF
NAAR BOBBEJAANLAND

van 15 t/m 21 augustus 2011
Tijdens deze periode kan je aan voordelig
tarief naar het pretpark Bobbejaanland in
Lichtaart. Voor deze dag betaal je in v.v.k.
van 3 tot en met 15 jarigen € 21 en vanaf 16
jaar € 23. Kinderen onder de 3 jaar gratis.
Niet-leden aan het normale tarief. De kaarten
moeten gereserveerd worden voor woensdag
10 augustus 2011 (periode augustus) bij:
Diana Borgmans 014-37.96.57 of via
www.gezinsbondretie.be 
Bij je inschrijving vermeld je duidelijk naam,
adres, lidnummer, telnr. en het aantal kaarten
dat je wenst voor (gratis) kinderen en/of 
volwassenen.  De kaarten moeten op voorhand
betaald worden via overschrijving BE 75-132-
5322497-51 of via BE 71-646-4677104-69.
De gereserveerde kaarten zullen klaar liggen
aan kassa nr 15 die speciaal geopend is voor
de bondsleden vanaf 9.30 tot 11.30 uur.  Na
11.30 uur liggen alle kaarten aan kassa 1. 

SEAFRONT ONTHULT
DE GEHEIMEN VAN DE ZEE

Seafront in Zeebrugge is een echt paradijs
voor iedereen die ook maar een beetje
belangstelling heeft voor boten, vissers en
de zee. De oude vismijn is omgebouwd tot
een maritiem themapark. Daar kun je te
midden van de schepen in de Zeebrugse
haven de geheimen van de zee ontdekken. 

In de zeeschelpenverzameling vind je de
gekste schelpen terug en in het piratenspeel-
paradijs kruip je in de mast van een piraten-
schip. Neem een duik in het ballenbad, maak
in een knotsgekke diepzeemobiel een tocht
onder water of sta als een echte stuurman
aan het roer van een lichtschip. Dat schip
deed trouwens vroeger dienst als een soort
vuurtoren op zee. En wie het durft, gaat aan
boord van een echte Russische onderzeeër
van meer dan honderd meter lang.

Extra verwend op Kidsday 
dinsdag 23 augustus

Op het programma staan onder meer maritie-
me workshops, kindergrime, een zoektocht
en een goochelshow.  Alle gezinnen met kin-
deren worden extra in de watten gelegd. 

* Kids Day, dinsdag 23 augustus; korting als
lid van de Gezinsbond bij inschrijving € 14
i.p.v. € 16,50 (volwassenen én kinderen);
gratis voor kinderen kleiner dan 1 meter.

Seafront
Zeebrugge (Vismijnstraat 7), nog tot 31
augustus korting als lid van de Gezinsbond:
op vertoon van je lidkaart aan de kassa € 8
i.p.v. € 10,50 (volwassenen), € 6 i.p.v. € 8,50
(-12 jaar) en gratis voor jonge kinderen 
(kleiner dan 1 meter)

MEMORIAL VAN DAMME
Een stomend atletiekfeest

Vrijdag 16 september
“De Memorial Van Damme is meer dan een
wedstrijd, het is een feest” zei de Belgisch-
Russische hink-stap-springster Svetlana
Bolshakova in een interview met ‘De Bond’
(15 april). Bolshakova heeft overschot van
gelijk. De Memorial is een stomend atletiek-
feest voor toeschouwers én atleten. 

Wie we mogen verwachten, zijn de broers
Borlée, hoogspringster Blanka Vlasic, spurt-
bommen Allyson Felix en Usain Bolt en wie
weet Tia Hellebaut. Allemaal atleten van
absolute wereldklasse die voor een laaiend
enthousiast publiek nog een glansprestatie
willen neerzetten om hun seizoen af te sluiten.
De zinderende spanning in de lucht, de
onbeschrijflijke sfeer, de bijna voelbare 
adrenaline, grote emoties en indrukwekkende
prestaties van de atleten. 

Koning Boudewijnstadion Brussel
€ 35 voor tribune 2 (blok G) en € 25 voor
tribune 4 (blokken I of J), reserveren via 
tickets@memorialvandamme.be; meer info
op www.memorialvandamme.be.

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

MET SPAARKAARTKORTING
NAAR CERCLE BRUGGE!

Breng je spaarkaart mee en ontvang zo • volwassenen € 4,00/ticket*
• jongeren - 16 jaar € 3,00/ticket*

Deze thuiswedstrijden van Cercle Brugge komen in aanmerking!
• 05-11-2011: Cercle - Anderlecht • 28-01-2012: Cercle - Standard
• 03-12-2011: Cercle - Kortrijk • 17-03-2012: Cercle - Club Brugge
• 17-12-2011: Cercle - AA Gent (Data onder voorbehoud)

Breng dus zeker je gezinsspaarkaart mee!  Onze vrijwilligers zetten aan de stand van de
Gezinsbond (ingang Olympialaan) graag de korting op de gezinsspaarkaart.

De tickets worden in voorverkoop aangeboden op het secretariaat tijdens de werkweek tussen 13.30 en 17.30 uur en
elke zaterdagmorgen in het weekend van een thuiswedstrijd tussen 10.00 en 12.00 uur.  Tijdens de wedstrijddag kan
je ook aan het loket terecht.
Secretariaat Cercle Brugge: 050 38 91 93.  Meer info: www.gezinsspaarkaart.be
* Abonnementen geven geen recht op korting met de gezinsspaarkaart.



16 BONDSKLAPPER Nr. 135 • augustus | september | oktober

Inleiding
Wanneer men (wettelijk of feitelijk) samenwoont of na een huwelijk,
bestaan – als alles goed gaat – er geen grote verschillen naar het dag-
dagelijkse leven toe van de partners.  Bij moeilijkheden/breuk in de
relatie zijn de verschillen groot.  Deze bijdrage gaat in de duidelijke
verschillen op vermogensrechtelijk gebied tussen de 3 samenlevings-
vormen die thans actueel zijn.

Wat?
Een relatie van feitelijke samenwoning is een relatie waar beiden part-
ners samenwonen, al dan niet met hun respectieve kinderen op het
zelfde adres (officieel).  Deze relatie is niet wettelijk geregeld en wordt
beheerst door de regels van het burgerlijk recht.

Een relatie van wettelijke samen-
woning start door een verklaring
door de ambtenaar van burgerlijke
stand en waarbij er een soort ver-
mogensrechtelijke regeling tussen
partijen wordt afgesloten, gezien
wettelijke samenwoning ook tussen
vrienden, familieleden toegestaan
is.  Bij gebreke aan een notariële
akte nopens het vermogenstelsel
is er een stelsel van scheiding van
goederen van toepassing.  Ook
bepaalde zaken nopens erfrecht
tussen partners zijn geregeld.

Een huwelijk is een wettelijk
georganiseerd systeem die èn een
regeling nopens afstamming èn
een regeling nopens vermogens-
opbouw genereert. Bij gebreke
aan een huwelijkscontract (schei-
ding van goederen, algehele
gemeenschap of een gemeen-
schapsstelsel) is het wettelijk
stelsel van toepassing, zijnde het
feit dat al hetgeen u had voor het
huwelijk eigen is en al hetgeen u
krijgt via schenking/testament na
het huwelijk ook eigen blijft en
dat voor de rest voor al hetgeen u
aankoopt tijdens het huwelijk een
vermoeden van algehele gemeen-
schap geldt, die bij helften dient
verdeeld te worden na echt -
scheiding.

Quid bij breuk?
Bij een relatie van feitelijke scheiding
van feitelijk samenwonende partners dient het burgerlijk recht een toe-
passing te vinden: d.w.z. dat u uw exclusief eigendom van een bepaald
goed dient te bewijzen.  Er bestaat wel een natuurlijke verbintenis tijdens
het samenleven waar een zekere soort van solidariteit gecreëerd wordt
met betrekking tot gemeenschappelijke huishouding, doch deze houdt
op te bestaan na het beëindigen van de feitelijke relatie.  In de prak-
tijk komt het er op neer dat u de eigendomsbewijzen van bepaalde
zaken dient te bewaren,  alsmede de eigendomsbewijzen van de zaken
die in u bezit waren voor het huwelijk.

In een systeem van wettelijk samenwonende partners is één en ander
afhankelijk van het systeem dat u gekozen hebt.  Indien u uw vermogens-
rechtelijke planning geregeld hebt via notariële akte dan dienen de termen
van de overeenkomst nageleefd te worden. Bij gebreke van een derge-
lijke regeling dient het systeem van scheiding van goederen (zoals bij
gehuwden) worden toegepast met dien verstaande dat u uw exclusief
eigendomsrecht alsmede eventuele verrekeningen dient te bewijzen.

Wanneer gehuwde partners uit elkaar gaan hangt één en ander ook af
naar gelang het huwelijksvermogen stelsel u gekozen hebt. De meest
voorkomende situatie is het systeem van wettelijk stelsel en de con-
tractuele varianten daarop.  Dit betekent dat na het beëindigen van het
huwelijk al hetgeen u opgebouwd hebt bij helften dient verdeeld te
worden, niettegenstaande het feit dat misschien uw partner meer inkom-

sten had dan u zelf.  Immers, deze
situatie is gestoeld op één van zgn.
gemeenschappelijke solidariteit.

Besluit
Een scheiding na een relatie van
wettelijke - feitelijke samenwoning
of na een huwelijk is totaal
anders en dit op diverse gebieden.
Ik heb enkel enige knelpunten
aangeraakt op vermogensrechtelijk
gebied, doch de verschillen stralen
uit naar diverse andere gebieden
(sociaal, fiscaal, edm).  Bij het
aangaan van een relatie dient u
zich steeds grondig te informeren
omtrent de doelstelling en de
gevolgen ervan (op vermogens-
rechtelijk gebied).

Een huwelijkscontract is immers
een voorbereiding op uw echt-
scheiding (niet romantisch), als-
mede het vermogensrechtelijke
contract dat u afsluit bij de notaris
bij een systeem van wettelijke
samenwoning.

Enkel het systeem van feitelijke
samenwoning schept enig ondui-
delijkheid in de praktijk dienaan-
gaande.  U kunt één en ander
oplossen door middel van onder-
handse contracten, doch dit wordt
- gelet op het feit dat in het begin
van een relatie alles koek en ei is
- niet gedaan.

Een gewaarschuwd man/vrouw is er twee waard!

De zitdagen vinden plaats in het Rusthuis Van Zuylen, Geralaan 50,
8310 Sint-Kruis elke tweede donderdag van de maand van 18.00
tot 20.00 uur.  Op donderdag  25 augustus 2011 is er een vakantie-
zitting, zelfde plaats, zelfde uur 

Mieke Listhaeghe
Sociaal – Juridische dienst gezinsbond Gewest Brugge
Advocaat (www.mieke-listhaeghe.be)

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

“Scheiden” na feitelijk-wettelijk samenwonen of na een huwelijk: 
verschillen op vermogensrechtelijk gebied?”

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

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

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



christus-koning
gerard davidstraat 6 en 57
kard. mercierstraat 56

 pim pam poen
050 31 16 39

sint-andries
zandstraat 69
jan breydellaan 56

 lenteweelde
 050 31 63 22

doornstraat 3
 050 40 68 77

gistelse steenweg 440
knotwilgenlaan 24

 blijmare
 050 40 68 90

sint-michiels
koningin astridlaan 4

 immaculata
 050 40 45 07

spoorwegstraat 250
 050 39 45 93

basisscholen
sint-lodewijks

college

basisscholensintlodewijkscollege.be



Scholengroep
BRUGGE • OOSTKUST
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