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• Lidkaart-meer-waard
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De Blauwe Toren
Monnikenwerve 171
8000 Brugge
T 050 31 68 00

Brugge
Braambergstraat 34
8000 Brugge
T 050 34 34 23
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VABEENE
HASSIA 

MEAZZO
THERESIA 

BIRKENSTOCK 
MEINDL

VITAL
WOLKY 

XSENSIBLE 
WALDLAUFER 

PODARTIS 
BRAKO ANATOMICS

MY WALKER
BY XSENSIBLE

FLEXA
AMBIORIX

GIORGIO
FINN COMFORT

FOOTNOTES

Gezinsspaarkaartdepretre.be
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Spaarkaartkorting Cercle Brugge
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Vormingsactiviteit voor kinderoppassers

5 G.O.S.A - Gewest Brugge
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6 NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
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Beernem
Brugge
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Loppem
Oedelem-Oostveld
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Sint-Joris
Sijsele
Sint-Andries
Sint-Kruis
Sint-Michiels
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Varsenare
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Zedelgem

12 Vernieuwen kortingskaarten

13 Hoevevakantie
Het reuzenhuis
Korting GSM-kaarten

14 Lidkaart-meer-waard

16 Juridisch-praktisch

Driemaandelijks informatieblad 

van de Gezinsbond gewest Brugge

Dat er nood is aan een krachtige gezinsbeweging werd nog maar eens bewezen in de
Septemberverklaring die de Vlaamse regering naar voor bracht.  Het goede nieuws dat er
opnieuw een begroting in evenwicht kon worden voorgelegd werd al snel getemperd bij
het aanhoren van de offers die hiervoor dienen gebracht te worden. 

Niet alleen de invoering van de Kindpremie wordt uitgesteld, ook de invoering van de
maximumfactuur in de thuiszorg (en een verhoging van de tenlasteneming in de zorgver -
zekering voor de thuisblijvende zwaar zorgbehoevenden) gaat nog niet door. 

De invoering van de Kindpremie - een jaarlijkse tegemoetkoming van 150 à 200 euro voor
kinderen tot drie jaar, een ondersteuning voor jonge gezinnen om gebruik te (blijven)
maken van het preventieve aanbod van Kind & Gezin - staat in de begroting ingeschreven.

Dat de Vlaamse regering de financiën als een goede huisvader beheert kunnen we enkel
en alleen toejuichen, maar dat de Kindpremie -een wezenlijk onderdeel van het Vlaamse
regeerakkoord- voor een derde keer wordt uitgesteld is toch wel van het goede teveel.  

Via een persbericht liet de Gezinsbond al weten de aankondigingspolitiek van de huidige
Vlaamse regering beu te zijn. De gezinsorganisatie krijgt stilaan de indruk dat beloofde en
herhaaldelijk aangekondigde maatregelen voor gezinnen al te gemakkelijk ook weer uitge-
steld of opgeschort worden.

Dankzij uw lidmaatschap bij onze vereniging kunnen wij de belangen en interesses van
alle Vlaamse gezinnen blijven verdedigen, ook in budgettaire krappe tijden. 

Wij danken jullie dan ook voor het vertrouwen en bieden jullie hierbij naast ons engage-
ment ook een ruim assortiment aan activiteiten en voordelen aan. 
Geniet ervan!

Veel leesplezier!

Leve de Gezinsbond. 

Ronny Meulemeester
Voorzitter 
Gezinsbond Gewest Brugge

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

Ouderengezelschapsdienst • Brugge & randgemeenten, Beernem, Oedelem, Oostkamp, Loppem, Sint-Joris: Rose-Mie De Soete, Veeweide 35, 8200 Sint-Michiels, 050 67 09 06, oma_mie50@telenet.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 Benedict Ghyssaert Benedict Ghyssaert
8310 Garenmarkt 10/29, 8000 Brugge Jagerspad 13 Kleine Kerkhofstraat 93 Sint-Katarinastraat 34 Sint-Katarinastraat 34 Sint-Katarinastraat 34

050 35 49 14 050 35 92 69 050 35 75 75 050 36 46 65 050 36 46 65 050 36 46 65
georges.verlinde@base.be cloet.martine@telenet.be benedict.ghyssaert@telenet.be benedict.ghyssaert@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

0496 87 38 56 / 050 78 12 03 0496 87 38 56 050 78 12 18 050 59 87 15 0496 87 38 56
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
wyseure_regine@hotmail.com greet_laporte@hotmail.com oppasdienst.brugge@telenet.be wyseure_regine@hotmail.com greet_laporte@hotmail.com 

HERTSBERGE Marc De Spiegelaere Linda De Deyne Stefanie Costenoble Redgy Donvez Stefanie Costenoble L. De Clercq 
8020 Sint-Jansdreef Blauwhuisstraat 1 Proostdijstraat 68 Maciebergstraat 3 Proostdijstraat 68 Proostdijstraat 131

050 68 08 58 050 27 96 35 050 27 68 33 kinderoppasdienstoostkamp 050 27 68 33 050 27 98 83
bvbaspiegelaere@skynet.be @gmail.com

KOOLKERKE Kathleen Marechal Anne Van horenbeeck Anne Van horenbeeck Bieke Lansoght Anne Van horenbeeck Anne Van horenbeeck
8000 Zagersweg 67 Zagersweg 39 Zagersweg 39 Zagersweg 39 Zagersweg 39

050 34 66 12 050 67 64 38 050 67 64 38 050 68 06 10 050 67 64 38 050 67 64 38
kathleen.marechal@telenet.be anne.vanhorenbeeck@telenet.be anne.vanhorenbeeck@telenet.be bieke.lansoght@pandora.be anne.vanhorenbeeck@telenet.be anne.vanhorenbeeck@telenet.be

LOPPEM Johan Matthys Marleen Sierens Piet Tanghe Ann Allemeersch Marleen Sierens Johan Matthys
8210 Van Hammelaan 6 Eninkstraat 24 Henri Blommelaan 17 Buskinslaan 2 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
allemeersch.ann@skynet.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
8340 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 Redgy Donvez Walter De Lameilleure Walter De Lameilleure 
8020 Leliestraat 37 Arteveldestraat 14 Walbrugstraat 1a Maciebergstraat 3 Everaertstraat 24 Everaertstraat 24

050 82 38 63 0476 61 01 62 050 82 55 80 kinderoppasdienstoostkamp 050 82 37 32 050 82 37 32
ludo.dekimpe@telenet.be gezinsbond.oostkamp@gmail.com cecile.vandeynse@telenet.be @gmail.com

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 Maaike D’haene Gilbert Dendooven Maria Verlinde 
8490 Bosweg 18 Bosweg 18 Bosweg 18 Eernegem 20 Gistelsesteenweg 132 Bosweg 18

050 81 20 62 050 81 20 62 050 81 20 62 050 81 64 75 050 38 61 02 050 81 20 62
maaike.dhaene@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 roelens.mieke@telenet.be

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 Christine Deman 
8730 Hommels 27 Galgeveld 39 Galgeveld 39 Kauter 13 Vijverstraat 11

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

SINT-KRUIS Catherine Herman Linda Van Steenberghe Linda Van Steenberghe Patricia Mellaerts Dagbladhandel ‘Patje’ Martin Ballegeer
8310 Babbaertstraat 7 Schaakstraat 17 Schaakstraat 17 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 dbh.patje@gmail.com 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 Ann-Sofie Denoo POINT Leen’s underwear Hilde Declerck 
8210 Brugsestraat 178 Fazantenlaan 40 Berkenhagestraat 66 bbsit.zedelgem@gmail.com Snellegemstraat 12 Berkenhagestraat 16

050 20 87 77 050 20 84 60 050 24 03 97 0473 53 74 16 050 24 10 27 050 24 03 97
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De Gezinsbond en Focus & WTV bezorgen de Liefste Sint al enkele
jaren een warm welkom in West-Vlaanderen. Daarom heeft de Heilige
Man ook dit jaar voor Brugge gekozen.  Met een boottocht op de
reien, ontvangst in het Stadhuis en een mooie show in het Concert -
gebouw wordt het ook voor jou een dag om nooit meer te vergeten. 

Programma
Om 13.45 uur vertrekken de Sint en de pieten voor een optocht door
de binnenstad aan het Seminarie (Potterierei).  Om 14u. is er de ver-
welkoming op de Burg.  Aansluitend is er om 15u. de Grote Zwarte
Pietenshow in het Concertgebouw.
De intrede zelf is gratis.  Voor de show kun je tickets kopen aan € 4,00
voor leden van de Gezinsbond en € 6 voor niet-Leden. Tickets bestellen
kan via www.focus-wtv.be/liefstesint of elke werkdag tussen 10u. en
12u. en tussen 17u. en 19u. bij Regine Wyseure, Karel de Stoutelaan
63, 8000 Brugge, 050 31 12 81.

Verkoop
• Voorverkoop: € 4,00 voor leden 

en € 6,00 voor niet-leden.
• Aan de deur: voor iedereen 

€ 6,00.

INTREDE VAN DE LIEFSTE SINT
Zondag 25 november 2012

TEKENWEDSTRIJD

Dit jaar ontwerpen en kleuren we met z’n allen een mooie troon
voor de Liefste Sint. Wie mee kleurt, maakt kans op leuke cadeautjes
of zelfs een VIP-behandeling bij de Intrede van de Sint. 

Vanaf 27 oktober kun je de sinttekening vinden op:
• www.gezinsbondgewestbrugge.be en op
• www.focus-wtv.be/liefstesint 

GEZOCHT: ZWARTE PIETEN (M/V)

Heb je er altijd van gedroomd om Zwarte Piet te worden dan
moet je deze kans zeker grijpen.  De Liefste Sint is namelijk op
zoek naar enkele gemotiveerde hulppieten.  

Hoe je dankzij Focus & WTV kans maakt op een echt Zwarte
Pieten-diploma kom je vanaf 9 november te weten via
www.focus-wtv.be/liefstesint. 

MET DE GEZINSBOND
GOEDKOPER NAAR HET VOETBAL!!!

SPAARKAARTKORTING BIJ THUISWEDSTRIJDEN VAN CERCLE BRUGGE!

• Zaterdag 10 november 2012 - 20u.: Cercle - AA Gent

• Zaterdag 19 januari 2013 - 20u.: Cercle - Club Brugge

• Zaterdag 16 februari 2013 - 20u.: Cercle- Standard

Spaarkaartkorting bij Cercle Brugge: +16 jaar: € 4/ticket * | tot 16 jaar: € 3/ticket *

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

De tickets worden in voorverkoop aangeboden op het secretariaat tijdens de werkweek tussen 13.30  en 17.30u. 
en elke zaterdagmorgen in het weekend van een thuiswedstrijd tussen 10u. en 12u.. Tijdens de wedstrijddag kan je ook aan het loket terecht.

Secretariaat Cercle Brugge: 050 38 91 93. | Meer info op www.gezinsspaarkaart.be 

* Abonnementen geven geen recht op korting met de gezinsspaarkaart

Met de steun
van de
jeugddienst
stad Brugge
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KALENDER
DATUM ACTIVITEIT AFDELING

02/08/2012 - 27/06/2013 Badmintonclub Loppem

01/09/2012 - 15/12/2012 baby- en peuterzwemmen Oedelem - Oostveld

01/09/2012 - 31/12/2012 YOGA SNELLEGEM Snellegem

12/09/2012 - 12/12/2012 Yoga op woensdagavond Varsenare

15/09/2012 - 14/12/2012 BEWEGEN MET KLEUTERS Sint-Kruis

15/09/2012 - 21/06/2013 Kleuterturnen Loppem

15/09/2012 - 08/12/2012 kleuterzwemmen Brugge

02/11/2012 Bezoek Centrale Begraafplaats Brugge. Assebroek

02/11/2012 - 31/01/2013 Handbal Assebroek

08/11/2012 - 31/01/2013 Tai Chi Chuan Assebroek

09/11/2012 Whiskyavond Loppem

10/11/2012 - 20/11/2012 aanvraag en hernieuwen kortingskaarten N.M.B.S. Varsenare

11/11/2012 Familieontbijt Sijsele

11/11/2012 Sint-Maartenstocht Loppem

17/11/2012 Planten geboortebomen Varsenare

17/11/2012 Geboortebos Snellegem

18/11/2012 - 25/11/2012 Kortingskaarten Sijsele

20/11/2012 Geleid bezoek aan gerechtsgebouw Brugge. GOSA

20/11/2012 Zelf je broodje bakken Sint-Andries

20/11/2012 Kleurenanalyse Loppem

24/11/2012 31e Sinterklaasfeest Sint-Andries

25/11/2012 Sinterklaas - Ledenfeest Sint-Michiels

25/11/2012 Meevaren met de Sint Sijsele

25/11/2012 Sinterklaas in Brugge Brugge

25/11/2012 Najaar 2dehandsbeurs Sint-Kruis

29/11/2012 Omgaan met verlies. Sijsele

30/11/2012 - 01/12/2012 Huisbezoek van Sinterklaas Varsenare

02/12/2012 sinterklaasfeest Koolkerke

02/12/2012 Bondsopendeurdag Loppem

12/12/2012 knutselen met brooddeeg Koolkerke

12/12/2012 Dimentie Loppem

13/12/2012 Geleid bezoek aan bibliotheek. GOSA

16/12/2012 kerstdrink Snellegem

16/12/2012 Verdeling lidkaarten en bonnenboeken 2013 Sint-Andries

16/12/2012 Afhalen Lidkaart en Bonnenboek 2013 Zedelgem

17/12/2012 Maken kerstversiering Assebroek

22/12/2012 Bloemschikken Sint-Kruis

11/01/2013 - 21/06/2013 Kinderdans Loppem

11/01/2013 - 20/06/2013 Jongerendans Loppem

11/01/2013 - 20/06/2013 Jeugddansen Loppem

14/01/2013 - 24/06/2013 Aerobic Loppem

27/01/2013 Bezoek aan de Iconenkapel Sint-Michiels

01/02/2013 3de Gezinsbondsquiz Sint-Michiels

10/02/2013 Tweedehandsbeurs Sint-Michiels Sint-Michiels

26/02/2013 - 30/04/2013 Start-to-run Koolkerke

VORMINGSACTIVITEIT VOOR KINDEROPPASSERS
BIJ DE GEZINSBOND GEWEST BRUGGE

BRUGGE – Vorige week organiseerde de gewestelijke werkgroep van de
kinderoppas van de Gezinsbond een vormingsactiviteit voor kinder -
oppassers.  Alle kinderoppassers van de achttien afdelingen van het
Gewest Brugge werden uitgenodigd.  De leden-gezinnen vertrouwen
erop dat een kinderoppas goed voor de kinderen zal zorgen tijdens hun
afwezigheid.  Er werd een vormingsactiviteit aangeboden met als
onderwerp ‘Een verhaal, een magische truc: wedden dat kinderen 
verzot zullen zijn op jouw vertelsels?’.  Het werd een praktische en
boeiende vorming rond vertellen en magie door Filip Van Caeneghem. 
(Foto EDW)



Organisatie: Sprankel en Gezinsbond
Plaats: Vormingsplus, Sint-Pieterkerklaan 5,
8000 Brugge
leden: € 3 / niet-leden: € 6 / studenten: €2
Inschrijven graag via website of mail naar
west-vlaanderen@sprankel.be

www.sprankel.be
www.gezinsbondgewestbrugge.be
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G.O.S.A GEWEST BRUGGE
Groot-ouders-Senioren-Aktie | gosagewestbrugge@base.be

GELEID BEZOEK AAN 
GERECHTSGEBOUW BRUGGE

Dinsdag 20 november 

Burgerlijke of correctionele rechtbank, politierechtbank, Hof van
Assisen, …  Het zijn vertrouwde woorden, maar vind jij je weg nog in
het gerechtelijke labyrint?  Dit geleide bezoek ontrafelt draadje voor
draadje het kluwen van ons rechtsapparaat.  Al wandelend door
Brugges imposante gerechtsgebouw krijg je een glashelder verhaal
over de verschillende rechtbanken, hun taak en plaats in het geheel.
Je woont een zitting van de politierechtbank bij.  Als je geluk hebt zie
je ook de magistraten en 12 juryleden aan het werk tijdens een proces
van het Hof van Assisen.  Vooraf inschrijven bij Bernard Delplancke op
bernard.delplancke@telenet.be of 050 33 91 52.  Deelname € 1,50 ter
plaatse te betalen. 

GELEID BEZOEK 
AAN BIBLIOTHEEK

Donderdag 13 december | 14.15u

De Brugse bibliotheek de Biekorf heeft voor elk wat wils in huis: litera-
tuur, muziek, informatie, multimedia, … te veel om op te noemen.
Wie dit uitgebreide aanbod in groepsverband wil leren kennen, kan
een gratis rondleiding door een bibliotheekmedewerker meemaken.
Deze rondleiding gaat door op donderdag 13 december 2012 om 14.15
uur. Vooraf inschrijven bij Bernard Delplancke op bernard.delplancke@
telenet.be of 050 33 91 52.  We komen samen om 14u. aan de ingang
van de Biekorf, Kuiperstraat 3, Brugge. 

• Wie is Sprankel?
• Wat doet Sprankel ?
• Hoe ziet de wereld van een kind met leerstoor-

nissen eruit?
• Korte uitleg wat deze leerstoornissen betekenen?
• Hoe kan je helpen?

Daar vertellen we wat meer over. Aan de hand van
info, getuigenissen, uitwisselen van ervaringen, …
zetten we je op weg naar de juiste aanpak.

ACTIVITEITEN I.S.M. DE GEZINSBOND

LEERPROBLEMEN BESTAAN ECHT!  JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR.
SPRANKEL STEUNT! 

Voordracht door Hilde Dumelie | 29 januari 2013 om 19.30u
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beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be

BEZOEK CENTRALE
BEGRAAFPLAATS BRUGGE

• vrijdag 2 november | 14u. •
Een kerkhofbezoek op Allerzielen: daar komt
weemoed bij kijken, en wat stil verdriet mis-
schien. Je dierbaren bezoeken op het kerkhof
is een mooie en zinvolle gewoonte.  Ons
kerkhofbezoek is enigszins anders: we gaan
de centrale Brugse begraafplaats, zo'n paar
honderd meter van de Ruzettelaan tegenover
de oude ingangspoort van de “Brugeoise”,
eerder als een beeldentuin bekijken, met
daarbij wat duiding in verband met graf -
symboliek of wat verhalen over de beroemd-
heden van toen wier grafmonument we zullen
bekijken en eventueel bewonderen.  Enige
weemoed is niet verboden, wij zullen de 
piëteitsvolle sfeer van de begraafplaats niet
verstoren.  We verzamelen om 14u. 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. 

HANDBAL
• vrijdag 2 november 

tot donderdag 31 januari •
Ben je op zoek naar een leuke sport die je
samen met vrienden kan spelen?  Dan is
handbal iets voor jou!  Handbal is een leuke
sport die je gemakkelijk onder de knie krijgt.
De trainingen gaan door in O.L.V. college in
Assebroek.  Heb je zin om dit eens te probe-
ren?  Kom dan gerust eens af naar één van
de trainingen.  Voor meer informatie mag u
steeds Patrick George contacteren, Vooruit -
gangstraat 13, 8310 Assebroek, 050 36 23 01
of patrickgeorgeshandbal@gmail.com 

TAI CHI CHUAN 
• donderdag 8 november tot 31 januari •

Tai Chi Chuan is een uitermate geschikte
methode om soepelheid, stabiliteit en gevoe-
ligheid te oefenen.  De oefeningen zijn lang-
zaam, niet hart- of longbelastend, zorgen
voor alertheid bij de beoefenaar, kalmeren de
geest en versterken het lichaam.  Allemaal
zaken die we in onze huidige samenleving
broodnodig hebben en die onze levenskwali-
teit opmerkelijk verhogen.  Lesgever Luc
Desmet, beoefent 26 jaar Tai Chi Chuan en
aanverwante methodes, heeft 9 jaar ervaring
als lesgever in Tai Chi Chuan (lange Yang
vorm) en 6 jaar ervaring in "chen form for
health".  Info bij Georges Verlinde, 
050 35 75 75 of georges.verlinde@base.be 

MAKEN KERSTVERSIERING
• maandag 17 december | 19.30u. •

Bloemschiksessie in het teken van het
komende kerstfeest.  Iedereen maakt een
tafelstuk om de kersttafel te versieren.
Deelname € 3,00 + benodigdheden ter plaatse
te betalen. Inschrijven en info bij Annie Deleu,
050 35 58 80 en dit uiterlijk tot 8 december.
In het parochiaal centrum Sparrenhof, 
(zij ingang) Dries te Assebroek .

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

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. 

ATTENTIE BIJ GEBOORTE
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. 

NIEUWE 
VERANTWOORDELIJKE 
KORTINGSKAARTEN

Er is een nieuwe verantwoordelijke voor de
aankoop van kortingskaarten NMBS, telefoon-
kaarten en bioscoopcheques. Benedict
Ghyssaert is te bereiken Sint-Katarinastraat 34,
Assebroek, 050 36 46 65 of benedict. 
ghyssaert@telenet.be 

VERNIEUWEN VAN 
DE KORTINGSKAARTEN 
VOOR HET JAAR 2013

De zitdagen voor het vernieuwen van de
kortingskaarten gaan door in het P.C Sparren -
hof (zij-ingang), Dries, 8310 Assebroek op
woensdag 14 november 2012 van 19u. tot
21u. en vrijdag 16 november 2012 van 19u.
tot 21u.  Meebrengen: trouwboekje of uit-
treksel van gezinssamenstelling. Info
Benedict Ghyssaert, 050 36 46 65 of 
benedict.ghyssaert@telenet.be
Meer info zie pagina 12.

DE SINT AAN HUIS
De goede Sint komt aan huis op eenvoudig
verzoek, maar met de vermelding dat men
lid is van de Gezinsbond.  Bel Zwarte Piet
vroeg genoeg vooraf (mag nu reeds) voor
een afspraak via 050 37 06 27 na 18u.

AANVRAAG KORTINGS-
KAARTEN VOOR 2013

Alle kaarten met vervaldatum 31/12/2012
kunnen vanaf heden vernieuwd worden. 
De modaliteiten kan je terugvinden op
www.gezinsbond.be of aarzel niet om je te
wenden tot Kris Vandeghinste, Essenstraat 6,
8730 Beernem, 050 78 12 03 of via kris.van-
deghinste@gmail.com. Meer info op pagina 12.
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KLEUTERZWEMMEN
• zaterdag 15 september tot 8 december 

telkens om 9u. •
De lessenreeks kleuterzwemmen gaat door in
het Interbad, Sint-Kruis. Inschrijven is ver-
plicht via www.gezinsbondgewestbrugge.be/
zwemmen.  De inschrijving is pas geldig na
betaling van € 19,00 (lessen en verzekering
inbegrepen.) Indien uw kindje de vorige
reeks mee volgde is het bedrag € 15,00.
De lessen zijn voorbehouden aan leden van
de Gezinsbond. Inkom van het zwembad is
niet inbegrepen, een 12-beurtenkaart kunt u
bekomen aan de kassa.  Ieder kindje draagt
een badmuts van de Gezinsbond en deze
kunt u aanschaffen de eerste les aan € 1,50.
Inschrijven kan tot en met 31 augustus 2012.

SINTERKLAAS IN BRUGGE
• zondag 25 november | 13.45 uur •

Kom de Sint begroeten tijdens de optocht
doorheen de binnenstad,vertrek om 13.45u.
aan het Seminarie en verwelkoming op de
Burg om 14u.  Aansluitend is er de Grote
Zwarte Pietenshow om 15u. in het Concert -
gebouw.  De intrede zelf is gratis maar wie de
show in het concertgebouw wil meemaken
moet een ticket aanschaffen aan € 4,00 voor
leden Gezinsbond en € 6,00 voor niet-leden.  
Tickets kunnen besteld worden via 
www.liefstesint.be of vanaf 2 november 2012
bij Regine Wyseure, Karel de Stoutelaan 63,
8000 Brugge, 050 31 12 81. Elke werkdag
tussen 10 en 12u. en tussen 17 en 19u.
Kaarten aan de deur voor iedereen aan € 6,00.

Een organisatie van Gezinsbond Brugge i.s.m.
Focus en WTV. Naast de intrede kun je mee-
doen aan de tekenactie of solliciteren om
hulppiet te worden: www.liefstesint.be.

SINTERKLAASFEEST
• zondag 2 december | 9u. - 12u. •

De Sint komt met zijn Pieten naar het P.C.
van Koolkerke!  We starten om 9u. met een
ontbijt voor iedereen, zowel kinderen als
mama's, papa's, oma's en opa's.  Na het ont-
bijt geeft poppentheater Swief een spannende
voorstelling over de komst van de Sint terwijl
de volwassenen nog kunnen genieten van
een tasje koffie.  Rond 11u. komt de Sint op
bezoek met lekkers.  Inschrijven kan tot 23
november bij anne.vanhorenbeeck@ tele-
net.be met vermelding van naam, adres, ev.
lidnummer en telefoonnummer of via 
050 67 64 38. De deelnameprijs bedraagt
voor de volwassenen incl. ontbijt € 7,00 voor
leden en € 10,00 voor niet-leden.  Voor de
kinderen incl. ontbijt, poppentheater en lekkers
€ 5,00 voor leden en € 7,00 voor niet-leden.
Kinderen die enkel naar het poppentheater
wensen te komen betalen € 3,00 voor leden
en € 5,00 voor niet-leden.

KNUTSELEN 
MET BROODDEEG
• woensdag 12 december | 

14u. - 17u. •
Alle creatievelingen tussen 3 en 12 jaar, die
zelf kunstwerkjes willen maken voor in en
rond de kerstboom zijn welkom in 't Reigers -
nest, Arendstraat te Koolkerke.  We brengen
een schort mee en leven onze fantasie uit op
het brooddeeg. Inschrijven kan t.e.m.
9/12/2012 via anne.vanhorenbeeck@
telenet.be met vermelding van naam, adres
en lidnummer of op 050 67 64 38. 
Leden betalen € 3,00/persoon, voor niet-
leden is het € 5,00/persoon.

START-TO-RUN
• dinsdag 26 februari tot 30 april |

20u. •
Behoort sport ook tot één van je goede voor-
nemens?  Dan is dit de gelegenheid om er
ook daadwerkelijk iets aan te doen want na
10 weken loop je 5 km.  Vanaf 26 februari
spreken we elke dinsdagavond af aan de
voetbalkantine (Gemeneweidestraat) en
lopen we onder begeleiding.  Zo zijn we
klaar om deel te nemen aan de 5 km van
Dwars door Brugge in mei. Inschrijven kan
tot 12/02/2013 via anne.vanhorenbeeck@
telenet.be met vermelding van je naam,
adres en ev. lidnummer of op 050/676438.
De prijs bedraagt € 15,00/persoon voor
leden en € 20,00/persoon voor niet-leden,
verzekering inbegrepen.

VERANTWOORDELIJKE 
KINDEROPPASDIENST

NIEUW! Koolkerke heeft sinds kort zijn eigen
kinderoppasdienst.  Bieke Lantsoght is onze
nieuwe verantwoordelijke en een kinderop-
pas aanvragen kan via bieke.lantsoght@
pandora.be of op het nummer 050 68 06 10.

VERKOOPPUNT GSM, 
BIOSCOOP, NMBS, ...

Het verkooppunt van bioscoopcheques, 
GSM-kaarten en NMBS-passen wordt waar -
genomen door Anne Van horenbeeck,
Zagersweg 39.  Men kan er elke maandag-,
woensdag- en vrijdagmorgen terecht tussen
11u. en 12.30u..  Een ander tijdstip is moge-
lijk na een telefoontje op 050 67 64 38.



8 BONDSKLAPPER Nr. 140 • november | december | januari

N
IEU

W
S
 V

A
N

 D
E A

FD
ELIN

G
EN

AFDELING
LOPPEM

BADMINTONCLUB
• donderdag 2 augustus tot 27 juni •

Verdere informatie over de uren die ter
beschikking zijn in de sporthal De Strooien
Hane en de voorwaarden om deel te nemen
bij Hildegarde Gantois en Robert Laforc of
http://users.telenet.be/badminton.loppem.

KLEUTERTURNEN
• zaterdag 15 september tot vrijdag 21 juni 

9u. •
Een nieuwe reeks peuter- en kleuterturnen
vanaf peuters tot en met derde kleuterklans
start in de turnzaal van de basisschool in de
Maricolenstraat vanaf 9u.. (Groep 1: peuters
en eerste kleuterklas van 9u. tot 10u.; Groep
2: tweede kleuterklas van 10u. tot 11u. en
Groep 3: derde kleuterklas van 11u. tot 12u.). 
Alle info bij Els Derycke, Vijvers 5, 050 84 08 18
of 0496 02 42 36 of els.derycke@skynet.be.
Deelnemen kost € 45,00/ persoon. Niet-
leden € 65,00/ persoon. 
Zie ook: www.gezinsbondloppem.net

WHISKYAVOND
• vrijdag 9 november | 19u. •

Verdere info in Loppemse Bondsgazette of
www.gezinsbondloppem.net

SINT-MAARTENSTOCHT
• zondag 11 november | 17.30u. •

De Sint-Maartenstocht start in de Oude
Ieperweg bij 'Hond en Gezel'.  Tijdens de
tocht is er een drankje voorzien en op het
einde kunnen de deelnemers nog genieten
van de Sint-Maartenssoep.  Deelname gratis.
Verdere info in Loppemse Bondsgazette of
www.gezinsbondloppem.net

KLEURENANALYSE
• dinsdag 20 november | 20u. •

Tijdens een kleurenanalyse ontdek je welke
kleuren je natuurlijke schoonheid naar voren
brengen.  Met de kleuren die in harmonie
zijn met je ogen, huid en haar, zie je er jonger
en stralend uit. Zo krijg je meer zelfvertrouwen
en een sterkere uitstraling. Je zal ook merken
dat je vaker complimentjes krijgt als 'Wat zie
je er goed uit vandaag!'.  De voordracht gaat
door in de Strooie Hane vanaf 20u.. Verdere
info in Loppemse Bondsgazette of
www.gezinsbondloppem.net

BONDSOPENDEURDAG
• zondag 2 december | 9.30u. •

De opendeurdag in de sporthal van de
Strooien Hane is de dag van en voor alle
generaties met o.a. workshops, brunch,
happy hour, demonstraties van de cursussen
zoals kleuterturnen, kinder- en jeugddansen.
In de namiddag komt de Sint op bezoek.
Verdere info in Loppemse Bondsgazette of
www.gezinsbondloppem.net

DEMENTIE
• woensdag 12 december | 20u. •

Dementie is een ziekte die zich vooral op
latere leeftijd openbaart.  Naarmate mensen
ouder worden, neemt de kans toe dat ze met
een bepaalde vorm van dementie te maken
krijgen.  Aangezien het percentage ouderen
in de bevolking van westerse landen toeneemt,
krijgen steeds meer mensen met deze aan-
doening te maken. Omdat vrouwen gemiddeld
ouder worden dan mannen komt bij hen
dementie vaker voor. Te verwachten is dat als
gevolg van de vergrijzing de prevalentie van
dementie de komende 20 jaar met 45% zal
toenemen. Maar ook jonge mensen worden er
vandaag mee geconfronteerd. Hoe gaan wij
er mee om? Hier wordt dieper op ingegaan
tijdens de informatieavond in het parochiaal
centrum, Ieperweg 2 om 20u..  Ook andere
verenigingen werken mee aan het initiatief.
Verder informatie in de Loppemse
Bondsgazette of www.gezinsbondloppem.net

KINDERDANS
• vrijdag 11 januari tot 21 juni | 17.30u. •

Een nieuwe reeks kinderdansen voor het 
eerste tot en met het derde leerjaar start in
de turnzaal van de basisschool in de
Maricolenstraat. Alle info bij Els Derycke,
Vijvers 5, 050 84 08 18 of 0496 02 42 36 of
els.derycke@skynet.be.  Deelnemen kost 
€ 45,00/persoon. (niet-leden € 65,00/persoon.
Zie ook: www.gezinsbondloppem.net

JONGERENDANS
• vrijdag 11 januari tot donderdag 20 juni 

18.30u. •
Een nieuwe reeks jongerendansen voor het
derde tot en met vijfde leerjaar start in de
turnzaal van de basisschool in de Maricolen -
straat.  Alle info bij Els Derycke, Vijvers 5,
050 84 08 18 of 0496 02 42 36 of els.derycke@
skynet.be.  Deelnemen kost € 45,00/persoon.
Niet-leden € 65,00/persoon. 
Zie ook: www.gezinsbondloppem.net.

JEUGDDANSEN
• vrijdag 11 januari tot donderdag 20 juni 

19.30u. •
Een nieuwe reeks jeugddansen vanaf zesde
leerjaar start in de turnzaal van de basisschool
in de Maricolenstraat. Info bij Els Derycke,
Vijvers 5, 050 84 08 18 of 0496 02 42 36 of
els.derycke@skynet.be. Deelnemen kost € 45
/ persoon. Niet-leden € 65 / persoon. 
Zie ook: www.gezinsbondloppem.net.

AEROBIC
• maandag 14 januari tot 24 juni | 20u. •

Een nieuwe reeks aerobic start onder leiding
van Mieke Deruyter in de turnzaal van de
basisschool in de Maricolenstraat vanaf 20u.
tot 21u..  Alle info bij Els Derycke, Vijvers 5,
050 84 08 18 of 0496 02 42 36 of 
els.derycke@skynet.be.  Deelnemen kost 
€ 45,00/persoon. (niet-leden € 65,00/persoon.

NAAR PLOPSALAND
Plop, Piet Piraat, Mega Mindy, Bumba en alle
andere Plopsa-helden verwelkomen je voor
een dag boordevol verrassingen in Plopsa -
land De Panne.  Zweef naar ongekende
hoogtes in de Springflyer, duik in de piraten-
baai met de Superslash of bereik in 2 secon-
den een snelheid van 90km/uur met Anubis
The Ride. Pik zeker ook één van de liveshows
mee van Studio 100 en ontmoet je favoriete
Plopsavriendje tijdens een Meet&Greet! 
1001 kriebels voor slechts € 22!  Dit kan via
de Gezinsbond Loppem!  Kaarten zijn het
hele seizoen geldig. 

Prijzen: € 29,90 laagseizoen / € 32,00 hoog-
seizoen aan de kassa.  € 22,00 via de
Gezinsbond. Kinderen vanaf 85 cm tot 1m: 
€ 8,50.  Hoe bestellen?  Stuur je bestelling
naar: bianca.huys@telenet.be met vermelding
van: aantal kaarten (€ 22 of € 8,50) naam +
adres en lidnummer. Stort het bedrag + € 1
administratiekosten op 979-1308052-12.
Kaarten worden u onmiddellijk toegestuurd.
Bijkomende inlichtingen: Bianca Naeyaert-Huys,
Torhoutsesteenweg 101, 8210 Loppem, 050
82 77 74 (na 18u.), 0475 28 77 75 (na 17u.).
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Iedereen kan lid worden van de Gezinsbond!
De Gezinsbond behartigt de belangen van alle gezinnen en biedt een waaier aan 
diensten, activiteiten en voordelen: kinderoppasdienst, gezins- en sportvakanties, 
gratis gezinskrant De Bond, … Bovendien kan iedereen (!) lid worden van de 
Gezinsbond. Waar wacht je nog op?

De gezinsspaarkaart: één kaart, veel voordeel

Hoe sparen met de gezinsspaarkaart?
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Spaar korting op kleding, schoenen, boeken, brille
De gezinsspaarkaart: één kaart, veel voordeel
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Hoe sparen en betalen? 
Sparen en betalen met de gezinsspaarkaart is zeer eenvoudig.  De gezinsspaarkaart heeft een elektronische chip
waarop de gespaarde korting wordt opgeslagen.  De aangesloten handelszaken en verkooppunten beschikken over een
terminal.  Hiermee kunnen zij korting op de kaart plaatsen en afnamen doen.  Per schijf van 20 euro kan de gespaarde
korting gebruikt worden als betaalmiddel.  Betalen met afnamen kan bij de aangesloten handelaars, bij de verkoop punten
in de plaatselijke afdelingen en bij de centrale partners die over een terminal beschikken.  Wie geheel of gedeeltelijk
betaalt met afnames, krijgt uiteraard spaarkaartkorting op het totale aankoopbedrag (=aankoopbedrag zonder afnames).
Als lid krijg je bij elke transactie een ticket met info over de korting en/of de afname en het spaarsaldo. 

Waar sparen?
Alle leden kunnen op verschillende manieren korting sparen: 
• Via de handelaars: verspreid over Vlaanderen zijn er gezinsvriendelijke handelaars die

korting geven via de gezins spaarkaart. 
• Via de afdelingen: bij het verkooppunt in jouw afdeling of in een naburige afdeling kun-

nen leden terecht voor gsm-kaarten, NMBS-passen en bioscoopcheques met
spaarkaartkorting. Geen verkooppunt in jouw afdeling, maar wel interesse om dit op te
starten? Kijk bij verkooppunt voor meer info. Als afdeling kan je ook korting geven op
eigen activiteiten. Kijk voor voorbeelden en informatie bij gezinsspaarkaart in de afdeling.

• Via de nationale acties: de centrale dienst van de gezinsspaarkaart sluit samenwerkingsakkoorden met nationale
partners zoals Standaard Boekhandel, Scapino, Renault, … Deze nationale partners geven korting op de producten
of diensten die ze aanbieden. 

Handige weetjes! 
• Je kaart kwijt en op zoek naar een nieuwe? Nood aan een extra kaart voor het gezin? Stort 3 euro met vermelding

van je lidnummer op rekeningnummer BE91 4350 3182 5376 van de Gezinsbond vzw en je krijgt een nieuwe kaart
toegestuurd.

• Is je kaart gestolen, bezorg dan een kopie van het PV aan de
Gezinsbond, dienst Gezinsspaarkaart, Troonstraat 125, 1050
Brussel, fax 02 507 88 59, gezinsspaarkaart@gezinsbond.be. Je
ontvangt gratis een nieuwe spaarkaart.

• Omdat het gespaarde saldo wordt opgeslagen op de chip van
de kaart is het niet mogelijk het saldo van verloren of gestolen
kaarten te reconstrueren. Gebruik dus het gespaarde bedrag
steeds zo snel mogelijk door middel van afnames.

• Nieuwe leden krijgen hun spaarkaart automatisch toegestuurd
vanuit Brussel.

De nieuwe bonnenboek 2013
weldra in de brievenbus!
10% korting het ganse jaar door bij ruim 150 handelaar in het gewest Brugge.
Inderdaad, met de bonnenboek bij de hand heb je steeds een voordeel als lid van de Gezinsbond.  Ontdek de vele 
winkels en geniet extra korting. Alle deelnemende handelaars hebben de spaarkaartsticker opgekleefd om het u nog
makkelijker te maken tijdens het shoppen.

Meer informatie op de dienst Gezinsspaarkaart, tel. 02 507 88 44, fax 02 507 88 59, 
gezinsspaarkaart@gezinsbond.be, www.gezinsspaarkaart.be.

Spaar en win met de gezinsspaarkaart!

Volg de nieuwste weetjes over de gezinsspaarkaart
op “Gezinsspaarkaart gewest Brugge”!
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KOEKEDOE

LEVEL ONE

SCARPONE

Word groot met Koekedoe!  De babyspeciaalzaak gespecialiseerd in 
kleurrijke draagdoeken, trendy en ergonomische babydragers, ecologische

wasbare luiers, biologische verzorgingsproducten voor baby en mama 
en retro Scandinavische baby- en kinderkledij van 0 tot 6 jaar.

2-maandelijks geven wij een info-avond over baby dragen of wasbare luiers. 
Als draagconsulente geef ik graag een antwoord op uw vragen.

Ontdek ook  ons assortiment in onze webwinkel op www.koekedoe.be

Onze merken: Moonkids, Duns Sweden, Sture & Lisa, Albabay (vanaf januari),
EZPZ (vanaf januari), Hoppediz, Manduca, Beco, TotsBots, Itti Bitti, …

Stationstraat 30 • 8020 Oostkamp
www.koekedoe.be • info@koekedoe.be

Een hip jong concept, schoenen die casual, trendy of retro zijn, 
voor elk wat wils!

Breed merkenaanbod: merken zoals Miz Mooz, Fly Londen, Camper, 
Vans, Spm, Gravis, Bjorn Borg, Jack &Jones, Desigual, G-Star, etc ...

Kwalitatief en uitstekende schoenen aan betaalbare prijzen!
Net dat ietsje meer...

Noordzandstraat 78 • 8000 Brugge
www.levelonefootwear.be

050 34 95 85

Open elke dag van 10u tot 12.30u en van 13u tot 18u. Gesloten op zondag.

Nieuwe Collecties en outlet voor dames, heren en kids!
Supertrash, Jacky Luxury, MonnaLisa, 

Patrizia Pepe Girl, J&Joy, Blugirl, Liu Jo

Natiënlaan 6• 8340 Moerkerke-Damme
(Grote baan N49 Aalter-Knokke)

www.fashionoutlet.be

maandag - woensdag - donderdag - vrijdag - zaterdag open van 10.00 - 18.00 uur
zondag en dinsdag gesloten

ELine Herpoel heeft de zaak overgenomen 
van Christiane Vanoverbeke en verkoopt nu ook 

de exclusieve Italiaanse schoenen:
Frida-Nero, Giardini, Sensunique, Danielle Tucci, 

Le Babe-Replay, Joaquim Ferrer
Handtassen: Crinkles

Kortrijksestraat 7 • 8020 Oostkamp
050 82 64 54

Nieuwe handelaars!  Steeds 5% korting op de gezinsspaarkaart.



Dienst Gezinsspaarkaart-Troonstraat 125-1050 Brussel

Ontdek alle voordelen van de 
gezinsspaarkaart en de adressen 
van handelaars in jouw buurt op: 

www.gezinsspaarkaart.be

Als lid van de Gezinsbond heb je 
naast de gezinsspaarkaart nog tal 
van andere voordelen: 

www.gezinsbond.be

Leden van de Gezinsbond winkelen goedkoper. 
Met je gezinsspaarkaart bespaar je ...

 

Met je gezinsspaarkaart bespaar je
Leden van de Gezinsbond winkelen goedkoper

 

Met je gezinsspaarkaart bespaar je
Leden van de Gezinsbond winkelen goedkoper

 

 ...Met je gezinsspaarkaart bespaar je
.nkelen goedkoperr.
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VV. Aanbiedingen zoals ze gelden op 1 januari 2012. Onder voorbehoud van wijzigingen. 
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Aanbiedingen zoals ze gelden op 1 januari 2012. Onder voorbehoud van wijzigingen. 
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Aanbiedingen zoals ze gelden op 1 januari 2012. Onder voorbehoud van wijzigingen. 
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gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.com

AFDELING 
OEDELEM-
OOSTVELD gezinsbondsintandries

@telenet.be

AFDELING
SINT-ANDRIES

AFDELING
SIJSELE

BABY- EN PEUTERZWEMMEN 
• zaterdag 1 september tot 15 december •

In het najaar 2012 baby en peuterzwemmen,
noteer nu reeds in uw agenda.
Babyzwemmen: Doel van de lessenreeks is
de kinderen op een speelse manier het
water te laten ontdekken.  Het is belangrijk
dat de kinderen zich veilig voelen in het
water en we trachten dan ook om dit van
jongsaf aan mee te geven zodat ze nog jaren
plezier tegemoet gaan. 
Peuterzwemmen: Verdere aanloop naar de
latere watergewenning, het kleuterzwemmen
en de uiteindelijke zwemlessen.  Het gaat
telkens om een reeks van 10 lessen van 30
min.  Lessen zullen worden gegeven in kleine
groepjes volgens leeftijd.  Geïnteresseerden
mogen vrijblijvend een mailtje sturen naar
gezinsbond.oedelem.oostveld@ gmail.com.  
Meer info in één van onze volgende nieuws-
brieven. I.s.m. de Beernemse Zwemclub.

OOIEVAAR AAN DE DEUR? 
Wij hebben een gratis ooievaar ter beschikking,
er wordt enkel een waarborg gevraagd. Alle
info via secretariaat, gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.be of via Maurice Tant, 
Den Akker 8, 050 78 99 86.

FAMILIEONTBIJT
• zondag 11 november •

I.s.m. de afdelingen Damme en Moerkerke,
wordt in de cultuurfabriek te Sijsele, een
gezond famillieontbijt aangeboden tussen
8.30 tot 10.30u..  Gezinnen die aan deze spe-
ciale actie willen deelnemen, moeten hun
naam opgeven bij Ann Schockaert, Kanthage
9 te Sijsele, 050 37 52 85 of schockaertann@
gmail.com.  Leden betalen € 5,00 per persoon
of € 17,00 per gezin.  Niet leden betalen 
€ 7,00 per persoon.

KORTINGSKAARTEN
• zondag 18 november en 25 november •

Gezinnen met 3 of meer kinderen jonger dan
25 jaar kunnen de nodige formulieren invullen
bij de secretaris Poelman Marnix, Oedelemse
Steenweg 38, Sijsele op de zondagen 18 en
25 november 2012, tussen 10u. en 12u.. Ook
allerlei telefoonkaarten en Go-passen kan je
daar bekomen. Je krijgt als lid van de
Gezinsbond steeds een korting van 5% op je
spaarkaart. Meer info op pagina 12.

ZELF JE BROODJE BAKKEN
• dinsdag 20 november | 19u. •

Zin om zelf je eigen broodje te leren bakken?
Of je tafelgenoten te verrassen met een olijf-
broodje of notenbroodje? O.l.v. Dirk Beschuyt
organiseren we een avond brood bakken. In
groepjes bakken we verschillende soorten
broodjes en nadien neem je een broodje mee
naar huis.  Met een korte handleiding bij de
hand en wat je geleerd hebt in de loop van de
avond ben je in staat om de komende winter
je eigen broodjes te maken. Wil je deelnemen
aan deze boeiende avond?  Deze gaat door in
het P.O.C. van Sint-Willibrord, K.K. Theodoor -
straat 2 (naast de Kerk). Wij zorgen zelf voor
alle ingrediënten. Gelieve op voorhand in te
schrijven door betaling van € 8,00 op reke-
ning 979-6248299-49 van Gezinsbond Sint-
Andries. Meer info: gezinsbondsintandries@
telenet.be of 050 39 31 01 (na 20u). 

31E SINTERKLAASFEEST
• zaterdag 24 november | 14u.-17u. •

Dit jaar laten we opnieuw de poppen dansen
in het P.O.C. Sint-Willibrord in de K.K. Theodoor -
 straat 2.  Ze vergasten ons op een speciaal
verhaal en een leuke en spannende namiddag
voor jong en oud.  Na de poppen komt de
Sint ons een bezoekje brengen. Hij heeft voor
elk kind (tot 11 jaar) een geschenkje mee. ➤

Nadien trakteert de Sint nog op een koffie-
tafel. De prijs bedraagt € 4,00 per kind
(geschenk en koffietafel) en € 3,00 per kind
>11 jaar en volwassene (telkens koffietafel).
Schrijf je snel in bij An Schalembier, Olympia -
laan 17, Sint-Andries, 050 38 91 09 of mail
naar ddas@hotmail.be voor 19/11.  Je mag
ook storten op BE39 000174941419. Vermeld
naam en leeftijd van de ingeschreven kinderen. 

VERDELING LIDKAARTEN 
EN BONNENBOEKEN 2013

• zondag 16 december | 10.15 tot 12.15 uur •
Er zijn verschillende redenen om even langs
te lopen bij het P.O.C. Sint-Willibrord, K.K.
Theodoorstraat 2 (naast de kerk): 
• je wil je lidkaart en je bonnenboek 2013

hebben voor de nakende kerstinkopen 
• je wil kortingskaarten NMBS aanvragen of

komen afhalen 
• je wil GSM kaarten, railpassen of Kinepolis

film tickets kopen met directe Gezinsbond -
korting 

• je wil je inschrijven als babysit of beroep
doen op de babysitdienst 

• je wil onze werking leren kennen. 
Daarenboven bieden we jullie als aperitief
een glaasje bubbels aan.  Vrije ingang! 

VERNIEUWEN 
KORTINGSKAARTEN 

De vernieuwing van de kortingskaart kan zoals
in het verleden bij Geert Boone. Kostprijs per
gezin, niet per kaart, bedraagt € 7 (incl. ver-
zendingskosten). Wie met een overschrijving
wil betalen kan dit doen op rekeningnummer
979-6280319-59 met vermelding van naam
en lidnummer. Kaart verantwoordelijke Geert
Boone, Eikvaren straat 10 te 8200 Sint-Andries.
(met vragen kun je terecht op nummer 0495
32 52 16, iedere maandag tussen 19u en 21u).
Meer info op pagina 12.

MEEVAREN MET DE SINT
• zondag 25 november | vanaf 14u. •

Alle kinderen van Groot-Damme worden uit-
genodigd om mee te varen met de Sint op
de Damse Vaart. Er zijn afvaarten voorzien
om 14u. - 14.30 – 15u. – 15.30 en 16u..  De
kinderen mogen hun tekeningen aan de Sint
afgeven en hun vragen en verlangens aan de
Sint meedelen. De kindjes varen gratis mee,
de volwassenen betalen € 3,00. 
We varen een stukje mee met de Sint.

OMGAAN MET VERLIES
• donderdag 29 november | 20u. •

Prof. dr. Manu Keirse komt spreken over
‘omgaan met verlies’. Hij is een gewaardeerd
rouwspecialist en auteur van vele bestsellers.
Verstaanbaar en boeiend helpt hij mensen
verder in deze moeilijke omstandigheden. 
Na de pauze kunnen vragen gesteld worden.
We vinden elkaar in de cultuurfabriek om
20u..  Iedereen is welkom.  
Toegang: € 5,00 in voorverkoop, € 7,00 aan
de deur.  Voorverkoop: Luc.Meire@telenet.be
of betaling op BE74 7381 1003 5307 van LG
Sijsele (mededeling ”Manu Keirse - … pers.”)
’t Oud Gemeentehuis, Dorpsstraat 118 of KBC-
verzekeringen Geert Keirse, Dorpssstraat 128.
I.s.m. met enkele verenigingen.

AFDELING
OOSTKAMP

gezinsbond.oostkamp@gmail.com

GEBOORTE
Bij een geboorte kunnen jonge ouders, reeds
lid van de Gezinsbond, een kleine attentie
ophalen bij de verantwoordelijke ledenadmi-
nistratie, Bieke Verduyn, Van Arte veldestraat
14.  Graag afspraak op 0476 61 01 62 of via
gezinsbond.oostkamp@ gmail.com.  Ouders die
een geboorte willen aankondigen en een
ooievaar in de tuin zetten: onze afdeling heeft
2 ooievaars die gratis kunnen uitgeleend worden.
Telefoneren naar secretaris Cecile, 050 82 55 80. 

LIJSTENVERKOOP VOOR 
DE TWEEDEHANDSBEURS

VAN 24 MAART 2013
Op zaterdag 9 februari 2013 gaat de lijsten-
verkoop door in de Wieke, Brugsestraat
Oostkamp, van 9u tot 10.30u.
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AFDELING
SINT-JORIS

gezinsbondsintjoris
@hotmail.com

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!

NIEUWE WEBSITE
Op www.gezinsbondsintjoris.be vindt u steeds
de laatste nieuwtjes, foto's van activiteiten,
info over activiteiten en zo veel meer.  Breng
zeker eens een bezoekje aan onze site!

BEZOEK VAN DE SINT
Op zaterdag 1 december (namiddag) komt de
Sint naar Sint-Joris.  Wilt u ook een bezoek
van de Sint bij u thuis stuur dan een mail
naar gezinsbondsintjoris@hotmail.be en 
vermeld naam en leeftijd van de kinderen en
wat hun brave en minder brave kantjes zijn
(inschrijven voor 25 november).

BEWEGEN MET KLEUTERS
• zaterdag 12 januari 

tot zaterdag 4 mei 2013 •
Welke kleuter heeft er nu geen zin om te
bewegen?  Heerlijk toch!  Doe mee met ons
in de Zonnetuin, Beeweg 32, Sint-Kruis. 
• Groep 1: 

1ste kleuterklas van 9.45 - 10.30u.
• Groep 2: 

2e en 3e kleuterklas van 10.35 - 11.20u. 
Prijs: € 18,00 voor leden / € 24,00 voor niet-
leden + € 5,00 verzekering voor nieuwe
deelnemers.  Inschrijven liefst online op
www.gezinsbond.be/sintkruis (zie agenda) of
via 050 35 73 56 bij Joëlle Van Houtryve-Elinck.
Betaling via BE90 0014 3545 7732 van
Gezinsbond Sint-Kruis met vermelding:
BO/Naam kindje, groep 1 of 2. 
Gezinsbond-GSF Sint-Kruis organiseert
“Bewegen met kleuters” van 12/01/2013
t.e.m. 04/05/2013(niet tijdens de school -
vakanties). 

NAJAAR 2DEHANDSBEURS
• zondag 25 november | 9u. - 12u. •

Verkoop van kinderkledij, speelgoed en baby
uitzet.  Restaurant Sint-Andreaslyceum,
Veltemweg, 8310 Sint-Kruis.  Inschrijven
online vanaf 5 november voor de leden van
de afdeling Sint-Kruis,vanaf 15 november
voor iedereen.  Prijs voor 2 tafels bedraagt
€ 10,00 voor leden, € 18,00 voor niet-leden.
Betalen kan pas na het ontvangen van een
bevestigingsmail met het betreffende reke-
ningnummer. P.S. deelnemers van de Voorjaar
2dehandsbeurs komen in wachtrij te staan. 

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

AFDELING
SINT-KRUIS

BLOEMSCHIKKEN
• zaterdag 22 december | 

14u. tot 17u. •
Op deze zaterdagnamiddag bloemschikken,
met als thema Kerst, wordt zowel een
bloemstuk voor kinderen als een stuk voor
volwassenen gemaakt.  Vandaar dat zowel
oma’s met kleinkinderen, mama’s met kinderen
als volwassenen welkom zijn (kinderen graag
begeleid).  Na inschrijving wordt de lijst met
benodigdheden meegedeeld.  Dit gaat door
in de CM-lokalen,Moerkerkse-steenweg 118.
Leden betalen € 5,00.  Wanneer meerdere
personen van dezelfde familie komen betaal
je € 3,00 per persoon.  Niet-leden betalen
€ 7,00 per persoon, meerdere leden van
dezelfde familie € 5,00 per persoon.
Inschrijven via gezinsbond8310@gmail.com
(naam, lidnr., aantal personen, bloemschikken
vermelden). Overschrijven op volgend BE 68
0012 4825 7634(naam,lidnr,bloemschikken).
Met vragen kun je terecht op 050 37 31 97.

ZOEKTOCHT NAAR NIEUWE
BESTUURSLEDEN VOOR DE
"JONGE GEZINNEN ACTIE "

Zin om mee te bouwen aan activiteiten voor
"Jonge Gezinnen Actie" en een stukje van je
vrije tijd in de werking van de Gezinsbond te
steken.  Elk gezin beslist wanneer en aan
welke activiteiten ze kunnen medewerken of
voel je als jong gezin en als lid van de Gezins -
bond er iets voor om deel uit te maken van
ons bestuur dan ben je van harte welkom.
Voor meer informatie kan je terecht bij één
van de bestuursleden of gezinsbond 8310@
gmail.com, www.gezinsbond.be/sintkruis 

NIEUWE VERANTWOORDE-
LIJKE KINDEROPPASDIENST

Zin in een avondje uit en wens je een babysit?
Neem dan gerust contact met onze nieuwe
verantwoordelijke Patricia Mellaerts van
maandag tot vrijdag na 19u. (niet op zondag)
op GSM +32 496 29 19 31 maar bij voorkeur
via mail: kod.sintkruis@gmail.com. Alle aan-
vragen graag 3 dagen op voorhand.

DRINGEND GEZOCHT!!!
ENTHOUSIASTE BABYSITTERS
Dringend gezocht!!! Enthousiaste jongens en
meisjes die supergraag met kinderen bezig
zijn! Voorwaarden: minimum 15 jaar oud zijn.
Tijdens het weekend of op weekavonden af
en toe vrij zijn en graag wat willen bijverdie-
nen! Interesse? Word babysitter bij de
Gezinsbond!Voor meer info,bel of mail naar
Patricia: kod.sintkruis@gmail.com of op het
GSM nummer +32 496 29 19 31 

HERNIEUWING 
KORTINGSKAARTEN 2013

Via afspraak op 050 37 50 31 of via kortings-
kaartennmbs@gmail.com.  Enige zitdag op
zondag 25 november van 9u. - 12u. in het
Restaurant Sint-Andreaslyceum, Veltemweg,
Sint-Kruis. Meer info op pagina 12.
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AFDELING
SINT-MICHIELS

AFDELING
SNELLEGEM

3DE GEZINSBONDSQUIZ 
• vrijdag 1 februari | 19.30u. •

Een inspannende en tevens ontspannende
avond quizen met een team van maximum 5
personen, je kennis upgraden en nieuwe 
feiten en feitjes ontdekken.  Schrijf je team
in en kom naar de Gemeenteschool afd. B,
Sint-Michielslaan te Sint-Michiels (nieuwe
locatie!).  We beginnen stipt om 19.30u..
Inschrijven doe je op 050 39 60 31 of op
decloedt-rita@telenet.be vóór 15 januari 2013.
Vermeld de naam van je team en betaal € 10
op rekening BE43 0680 7137 0001. Stel het
niet uit want het aantal deelnemers is beperkt!

TWEEDEHANDSBEURS 
SINT-MICHIELS
• zondag 10 februari •

De krokustweedehandsbeurs gaat door in de
Gemeenteschool, afdeling Sint-Godelieve,
Sint-Michielslaan. Alle gebruikte kinderkledij,
-materiaal, speelgoed, boeken en baby-uitzet
kunnen aangeboden worden.  U kunt een
stand huren voor € 10,00 als lid van de
Gezinsbond, niet leden betalen € 20,00.
Inschrijven kan vanaf 14 januari bij Caroline
Linskens, 050 38 37 71.

KORTINGSKAARTEN 2013
Hernieuwen bij voorkeur bij J.P. en Rita
Dierickx-Decloedt, Veeweide 87,  Sint-
Michiels op 19 - 20 - 21 november 2012 van
15u. tot 20u. en op zaterdag 24 november
2012 van 9.30 tot 13u.. Andere datum enkel
na afspraak op 050 39 60 31. Op hetzelfde
telefoonnummer kan u ook terecht voor
meer informatie.  Meer info op pagina 12.

FACEBOOK
Gezinsbond afdeling Sint-Michiels is voortaan

ook te volgen op Facebook,
http://www.facebook.com/
GezinsbondSintMichiels.
U kan er onze activiteiten vin-
den en uitnodigingen delen
met uw kennissen.

YOGA SNELLEGEM
• Nog tot maandag 31 december •

De Yogacursus loopt nu nog door tot in
december 2012. Er zijn nog een 2-tal plaatsen
vrij op maandag van 20u.-21u. en op vrijdag
van 17.30 -18.30u.!  De nieuwe cursus start
pas in januari 2013 en berichtgeving hierom-
trent volgt in december 2012.  Dagen waarop
en uren blijven dezelfde. Inlichtingen bij
Martens Martine, Kerkeweg 31, 8490
Snellegem, 050 81 20 99. 

GEBOORTEBOS
• zaterdag 17 november | 15u. •

De Gezinsbond Snellegem neemt samen met
de gemeente Jabbeke deel aan het aanplanten
van het geboortebos. Op zaterdag 17 novem-
ber worden boompjes aangeplant voor alle
kindjes die in 2011 geboren werden. Dit gaat
door in het VCJ Jabbeke. Iedereen is welkom!

KERSTDRINK
• zondag 16 december | 11u. tot 12.30u. •

De gezinsbond Snellegem wil klinken op het
komende nieuwe jaar 2013! Daarom nodigen
we jou en je gezin graag uit op onze gratis
kerstdrink!  Je bent van harte welkom in het
kleine zaaltje naast “De Schelpe”, Eernegem -
weg, Snellegem.  Je kunt dan meteen ook: 
• je lidkaart en bonnenboekje voor 2012 in

ontvangst nemen, 
• eventueel het formulier voor de kortings-

kaarten (NMBS + De Lijn) indienen, 
• wat bijpraten met andere leden en … 
• uiteraard gezellig aperitieven! 
Vooraf inschrijven is niet nodig … Kom gerust
af! Mogen wij op jouw aanwezigheid rekenen? 

NIEUWE 
VERANTWOORDELIJKE 
KINDEROPPASDIENST

Na 21 jaar geeft Martine Martens de fakkel
door aan Maaike D’haene. U kunt er terecht
met aanvragen voor een kinderoppas, om
verzekeringsboekjes aan te kopen, om je als
nieuwe kinderoppasser aan te bieden. Ook de
prestatiebriefjes mogen bij Maaike binnenge-
bracht worden. Maaike D’haene, Eernegemweg
20, 8490 Snellegem, 050 81 64 75,
maaike.dhaene@telenet.be.  Maaike is te
bereiken via e-mail of telefonisch ’s avonds
tussen 19u. en 21.30u..  Tot binnenkort! 

SINTERKLAAS - LEDENFEEST
• zondag 25 november | 15u. •

De Sint is al zijn planning aan het maken voor
zijn grote werk, de kindjes te verwennen met
geschenkjes. Hij heeft met ons een afspraak
gemaakt in de Gemeenteschool afdeling B,
parochie Godelieve, Sint-Michielslaan 33 te
Sint-Michiels.  Poppentheater "Ellebieke" zal
van de partij zijn met "Flor en de bende van
de bakfiets". Na dit fantastische avontuur en
het bezoek van de Sint begint het maagje te
knorren.  De boterkoeken zullen klaar staan
met alles erop en eraan. Dit voor de gezins-
vriendelijke prijs van € 5,00 p.p. met max. 
€ 15,00/gezin op hetzelfde adres. Groot ouders
betalen afzonderlijk. Inschrijven ten laatste
tegen 11 november 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, 8200 Sint-Michiels, 050
38 94 07 of roos.logghe@skynet.be. Betalen
via BE 43 0680 7137 0001 t.l.t. 11 november
2012. Vermeld naam en leerjaar van de inge-
schreven kinderen. Activiteit voorbehouden
aan de leden van de afdeling Sint-Michiels.

BEZOEK AAN DE ICONENKAPEL
• zondag 27 januari | 14.15 uur •

Iconen en iconen schilderen is de passie van
Liliane Debaene. Zij vertelt er alles over tijdens
een bezoek aan de Godelievekerk, Torhoutse -
straat 306 te Ruddervoorde en bijbehorende
atelier. Wij verzamelen aan de kerk om 14.15
uur. Einde voorzien rond 17.30u..  Voor de
uitleg, het bezoek en koffie achteraf vragen
wij € 8,00 per persoon. Inschrijven en info,
050 39 60 31. Iedereen hartelijk welkom.
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AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com

AANVRAAG EN HERNIEUWEN
KORTINGSKAARTEN

N.M.B.S.
• zaterdag 10 november tot 

dinsdag 20 november | 9u. tot 12u. •
We voorzien 2 zitdagen, nl op zaterdag 10
november van 9u. tot 12u. en op dinsdag 20
november van 18.30 tot 20.30u. bij Gilbert
Dendooven, Gistelsteenweg 132.

PLANTEN GEBOORTEBOMEN 
• zaterdag 17 november •

Alle mensen van Varsenare (en dit jaar uitge-
breid tot groot-Jabbeke) waar in 2011 een
kindje werd geboren worden via de gemeen-
te uitgenodigd om een geboorteboom te
komen aanplanten. Dit is een jarenlange tra-
ditie van de Gezinsbond Varsenare.

HUISBEZOEK
VAN SINTERKLAAS

• vrijdag 30 november 
tot zaterdag 1 december •

Hij komt, hij komt die goeie lieve Sint met
zijn zwarte Pieten.  De Sint brengt bezoeken
aan de kinderen thuis op vrijdag 30 november
vanaf 18u. of zaterdag 1 december vanaf
17u..  Inschrijven hiervoor is enkel mogelijk
op het secretariaat van de Sint in het
Parochiaal Centrum, Westernieuwweg op
donderdag 15 november tussen 19.30 en
20.30u. en zaterdag 17 november tussen
10u. en 11u..  De andere dagen is het secre-
tariaat niet open.  Gelieve de gegevens van
de kinderen mee te brengen op de inschrij-
ving. Voor de betaling: € 8,00 per gezin voor
leden en € 20,00 voor niet-leden. Als gezin
wordt beschouwd onder zelfde dak wonend.

AFDELING
VARSENARE

www.gezinsbond-varsenare.be

LEDENFEEST
Voor alle leden van 

de Gezinsbond Afdeling ZEDELGEM - 
• zondag 16 december | 10u tot 13u•

Ledenfeest in het lokaal dienstencentrum 
De Braambeier, Loppemsestraat 14a, 8210
Zedelgem.  Gelegenheid waarbij alle leden
hun lidkaart en bonnenboek 2013 kunnen
komen afhalen.  Het bestuur voorziet in een
hartelijke ontvangst met een natje en een
droogje.  Ondertussen zal er ook mogelijk-
heid zijn om te shoppen bij de Zedelgemse
handelaars. 

GARAGEVERKOOP
We plannen een garageverkoop in het voor-
jaar volgend jaar, meer bepaald op 21 april
2013.  Geïnteresseerden hiervoor kunnen ons
nu reeds contacteren via gezinsbondzedelgem
@msn.com. 

AFDELING
WAARDAMME

CIRCUSSHOW DE SVEN
woensdagnamiddag 31 oktober 

Zaal Wara, Waardamme. Meer info via
Koenengriet@skynet.be

BBB
Vanaf 7 november

Elke woensdag BBB om 20.15u in de
Kerkstraat 5, Waardamme.  Meer info via
het.nieuwe.interieur@telenet.be

HOE EN WAT 
I.V.M. SUCCESSIERECHTEN?

Voordracht door een notaris
maandagavond 3 december

Zaal Wara, Waardamme. Meer info via
het.nieuwe.interieur@telenet.be

YOGA, DRU YOGA
EN TAI CHI

Lessenreeksen yoga op woensdagavond, 
dru yoga op dinsdagmorgen, tai chi op maan-
dagavond.  Vanaf januari worden de lessen-
reeksen terug verder gezet. Voor inlichtingen
en inschrijven: yoga bij Mieke Roelens, 
roelens.mieke@telenet.be.  Voor dru-yoga en
tai chi bij Brigitte Vandenbriele: 
brigitte.vandenbriele@skynet.be

VERNIEUWEN KORTINGSKAARTEN 
(Oude benaming: reductiekaarten nmbs)

Kaarten die vervallen op 31/12/2012 van de volwassenen en de vervallen kortingskaarten van
de kinderen kunnen vernieuwd worden. Kinderen uit gezinnen met minimum drie kinderen en
geboren in 1988 en later hebben recht op een kortingskaart. Voor kinderen geboren vóór 1994
is een kinderbijslag- of studieattest vereist.

Het volstaat om een kopie van de oude kaart, met vermelding van de woonplaats en telefoon-
nummer, te bezorgen aan de kaartverantwoordelijke.  Voor de kinderen geboren vóór 1995
moet een kinderbijslag- of studieattest bijgevoegd worden.

Nieuwe gezinnen met minimum 3 kinderen, die voor de eerste maal kaarten aanvragen, kunnen
het aanvraagformulier downloaden op de website van de GEZINSBOND, www.gezinsbond.be.
Het ingevulde aanvraagformulier samen met een attest van gezinssamenstelling, te verkrijgen
bij het gemeentebestuur, kan bezorgd worden aan de kaartverantwoordelijke.  Voor de kinderen
geboren vóór 1995 moet een kinderbijslag- of studie attest bijgevoegd worden.
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GSM
Als lid van de Gezinsbond kan je bij de plaatselijke afgevaardigden in
jouw buurt gsm-kaarten kopen van Proximus, Base en Mobistar. Je krijgt
onmiddellijk een korting van 5% op je gezinsspaarkaart (voor Proximus:
4%). Dankzij de efficiënte spreiding van de 700 gewestelijke en plaat-
selijke verkooppunten is het voor ieder gezin mogelijk om op een een-
voudige manier een gsm-kaart met spaarkaartkorting aan te kopen.

korting
Mobistar Tempo € 15 € 0,75
Base € 15 € 0,75
Base € 30 € 1,50
Proximus Pay&Go € 15 € 0,60

NMBS-tickets
Go Pass € 50 € 2,50
Rail Pass 1° klas € 117 € 5,85
Rail Pass 2° klas € 76 € 3,80
Keycard € 20 € 1,00
Kinderen jonger dan 12 uit grote gezinnen reizen gratis.

Bioscoopcheques
Voor leden van de Gezinsbond is een bioscoopbezoek
een pak voordeliger.  Je kan bioscoopcheques met kor-
ting op de gezinsspaarkaart aankopen bij de plaatselijke
afgevaardigden, zie pagina 2. Deze bioscoopcheques
kan je aan de kassa van de deelnemende bioscoop
inruilen voor een filmticket naar keuze, ongeacht de
prijs van het ticket. Met uitzondering van 3D-films waar -
bij meestal wel een supplement aangerekend wordt.

• Kinepolis je betaalt € 9,30 voor een bioscoopcheque en je krijgt 
€ 2,00 spaarkaartkorting.

• Nieuw! Je kan bij Kinepolis je plaatsen nu ook online reserveren met
bioscoopcheques.

HOEVEVAKANTIE

Crefi-West-Vlaanderen, de West-Vlaamse jeugdafdeling van de Gezins -
bond, richt ook in 2013 een hoevevakantie in.  Na het succes van
vorige jaren, kunnen we niet anders dan dit opnieuw organiseren!!!

Wil je kind graag kalfjes kopje krauwen, konijntjes en pony’s voede-
ren, brood bakken, zich verkleden in boer of boerin én veel creatief
binnen en buiten spelen… laat hen dan in de krokusvakantie naar
de “Hoeve Pierlapont” te Loppem komen!  We verblijven in het
vroegere, gezellige woonhuis van de boer en boerin.  Alle comfort
is aanwezig en de kookploeg vult de altijd hongerige maagjes met
echte “boerenkost”!
Onder begeleiding van onze superenthousiaste crefi-animatoren
kunnen 7 à 9 jarigen hun hartje ophalen van maandag 11 tot en
met vrijdag 15 februari 2013.

Inschrijven kan via  www.crefi.be/tim.  Dan ontvang je alle info en
nodige formulieren. Verdere info op:  0491/ 36 44 85 of
www.crefi-wvl.be

Wees er vlug bij want het aantal deelnemertjes is beperkt! 
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LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be

of www.gezinsbondgewestbrugge.be

BEN X
Antwerpen, Gent

08/09/2012 - 30/12/2012
Na het boek, de theatervoorstelling en de
indrukwekkende verfilming is Ben X helemaal
terug!  Ben is een eenzame, licht autistische
jongen die zwaar gepest wordt op school. Hij
probeert de echte wereld zoveel mogelijk te
vermijden door te vluchten in de virtuele
wereld van een computergame. Daar heeft
hij zelfs een vriendin, Scarlite. Maar wanneer
Ben voor de zoveelste keer gepest wordt
door zijn klasgenoten, slaan de stoppen door.
Hij wil dood, hij wil een ‘end game’ zoals hij
het zelf noemt. Dan neemt Scarlite de trein
om hem op te zoeken…
Pesten en autisme zijn vandaag meer dan
ooit actueel. Het verhaal van Ben is boven-
dien gebaseerd op ware feiten. Het team van
de Daens zette zijn schouders onder deze
ambitieuze en vernieuwende musical.
De voorstelling speelt in Capitole Gent van
27 tot en met 30 december.
Ledenvoordeel:  Leden van de Gezinsbond
genieten van 15% korting voor al deze cate-
gorieën: Golden Seats 64 euro, Cat1 54 euro,
Cat2 49 euro, Cat3 44 euro.  Reservatiekosten
bedragen 3,90 euro (plus eventueel verzen-
dingskosten) per ticket. Reserveren kan via
de website van de Gezinsbond of via tel
0900 69 900 (0,50 euro/min).

LORD OF THE DANCE
Oostende, Antwerpen, Gent, Luik, Hasselt

10/11/2012 - 09/12/2012
Lord of the Dance loopt van 10 november tot
9 december in Oostende, Antwerpen, Gent,
Brussel, Luik en Hasselt. Danser, performer
en muzikant Michael Flatley verwierf interna-
tionale faam met dit bejubelde dansspekta-
kel. De show combineert Iers-Keltisch muziek
met een strakke choreografie geïnspireerd op
de traditionele Ierse volksdans.  Wegens de
grote vraag komt de voorstelling in het
najaar terug naar België. 
Er zijn o.a. shows op:
- 10 November (20 uur) - Kursaal Oostende
- 11 November (15 uur)  - Kursaal Oostende
- 30 November (20 uur) - Capitole Gent
- 1 December (20 uur) – Capitole Gent
- 2 December (15 uur) - Capitole Gent

Ledenvoordeel: Als lid van de Gezinsbond
heb je 15% korting op alle voorstellingen en
in alle prijscategorieën.  Je kunt de tickets
bestellen via de website van de Gezinsbond.

GEZINSVOORSTELLING 
NIET WIET, WEL NEL

GC De Groene Meersen, Zedelgem
zondag 23 december | 15u

‘Niet Wiet wel Nel’ gaat over de liefde, en
dat je elkaar soms wel leuk vindt en soms ook
niet.  Ook grote mensen vinden dat ingewik-
keld. Om samen te zijn moet je elkaar
begrijpen, maar dat is niet altijd even een-
voudig. 

Wiet wil bij Nel zijn, Nel wil bij Wiet zijn
maar vaak is er wat mis.  Dan is Wiet boos
op Nel, dan is Nel boos op Wiet.  “ik wil wel
lief zijn” zegt Nel, “ik ook” zegt Wiet.
Maar vaak lukt het niet.

‘Niet Wiet wel Nel’ is geïnspireerd op het
gelijknamige boek dat Joke van Leeuwen
schreef voor beginnende lezers (Zilveren
Griffel 1993).  Een beeldende voorstelling
voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar.

Tickets: € 5
Leden van de Gezinsbond krijgen € 1,5 
korting/ticket
Reserveer je tickets via www.zedelgem.be,
tickets@zedelgem.be of via 050 28 86 00.
Van tmg LAP/Inge Liefsoens en Hoge
Fronten/Lieke Benders.

GEZINSVOORSTELLING
SPEELTIJD 4 KIDS  

GC De Groene Meersen, Zedelgem
Piv Huvluv

zondag 3 februari | 15u
Ouders vragen zich af of kinderen nog wel
spelen?  Vroeger speelden kinderen met iets
van niets.  Nu heersen de nieuwe media! 
Is de fantasie in gevaar door de komst van
Playstation, Nintendo en Wii?  Is er wel nog
genoeg plaats en tijd om te spelen?  Spelen
we niet meer omdat we ouder worden of
worden we oud omdat we niet meer spelen? 

Allemaal vragen en bedenkingen waarmee
Piv...  euh... speelt in een lichtvoetige voor-
stelling waarin kinderen en ouders geprikkeld
worden om hun eigen speel-tijd eens onder
de loupe te nemen.  De voorstelling is
geschikt voor iedereen vanaf 8 jaar.

Tickets: € 5
Leden van de Gezinsbond krijgen € 1,5 
korting/ticket.
Reserveer je tickets via www.zedelgem.be,
tickets@zedelgem.be of via 050 28 86 00.

Gezinsbondleden die een Thomas Cook-vakantie boeken via Gezinsvakantie-Familiatours
ontvangen 3% korting op de Gezinsspaarkaart.

Thomas Cook biedt een breed gamma aan reizen op diverse bestemmingen aan: wereldwijde
vliegvakanties, autoreizen dichtbij en in Europa, wintersport, citytrip en begeleide reizen en
cruises.  Al deze vakantieproducten kunnen geboekt worden bij GV-FT met een korting van
3%. 

Gezinsbondleden maken hun keuze uit het Thomas Cook-aanbod en bestellen hun vakantie
bij GV-FT via de Thomas Cook–bestelbon op de website.  De korting van 3% wordt na het
betalen van de factuur, op een Gezinsspaarkaart toegestuurd. 

EXTRA: TIJDELIJK 5% KORTING
Om dit nieuw ledenvoordeel te lanceren, wordt tijdelijk 5% korting gegeven.  Bij de brief
ter vernieuwing van het lidgeld 2013 is een bon GV-FT bijgevoegd die voorziet in een extra
korting van 5%, geldig tot 31.01.2013.

Voorbeeld: Bij een boeking van een vliegvakantie voor twee personen van € 800, ontvang
je als lid van de Gezinsbond €40 korting. 

NIEUW LEDENVOORDEEL! 
3% KORTING BIJ THOMAS COOK-VAKANTIES 
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SAMSON EN GERT
KERSTSHOW

Antwerpen, 22/12/2012 - 27/12/2012
Naar goede traditie zijn Samson & Gert ook
dit jaar rond Kerstmis te zien in Antwerpen.
De Samson & Gert Kerstshow speelt in de
Lotto-Arena in Antwerpen op 22, 23, 26 en
27 december.  Zie www.studio100.be of tel
070/ 345 345.  Als lid van de Gezinsbond
heb je 15% korting op alle tickets van Rang
1 (30 euro), rang 2 (25 euro) en Rang 3 (20
euro), maar alleen op de voorstellingen van
17 uur. Prijzen exclusief reservatiekost en bij-
drage openbaar vervoer.  Tickets bestellen
kan via de website van de gezinsbond.

LYRICA MY FAIR LADY
Vooruit Gent, 16/12/2012 | 15u.

Concertvereniging Lyrica brengt het bekende
verhaal van het bloemenmeisje Eliza Dolittle
en professor Henry Higgins.  Sopraan Helena
Maes, bariton Wim Smets en tenor Denzil
Delaere vertolken dit meesterwerk samen
met het Brussels Symphonic Orchestra en
koor The Bare Necessities onder leiding van
dirigent Geert Soenen.
Als lid van de Gezinsb  ond heb je 30% korting
en betaal je 32,50 – 25,50 – 22,00 – 18,50 –
15,00 – 8,00 euro voor een ticket.  Je bestelt
je tickets via vlaeminck.patrick@scarlet.be of
telefonisch na 18 uur op nummer 09 225 11 09.

WALKING WITH DINOSAURS
Brussel, 01/12/2012 - 09/12/2012

200 miljoen jaar lang heersten de dinosau-
riërs over de aarde. En nu kun je ze opnieuw
in levende lijve bewonderen. Tien verschil-
lende soorten dino’s, die te zien waren in de
bekroonde BBC-reeks Walking with Dinosaurs,
worden levensecht en op ware grootte aan
het publiek getoond. Walking with Dinosaurs
speelt in Brussels Expo op 1 december 2012
(15 en 19 uur), 2 december 2012 (11 uur),
5 december 2012 (18 uur), 8 december 2012
(15 en 19 uur) en 9 december 2012 (11 uur).
Meer info vind je op www.dinosaurlive.be .

Als lid van de Gezinsbond heb je 15% korting
op alle tickets in Categorie 1 (45 euro),
Categorie 2 (40 euro) en Categorie 3 (35
euro). Geen korting op Premium tickets.  4
euro reservatiekosten per ticket.  Tickets
bestel je via de website van de gezinsbond
oftelefonisch op tel 0900 84 300 met vermel-
ding van je persoonlijk lidnummer.

NERVEUZE VROUWEN
Gent, 13/10/2012 - 26/05/2013

Al eeuwenlang worden vrouwen niet alleen
beschouwd als het zwakke geslacht, maar
ook als ‘nerveuzer’ dan mannen. Ze zouden
labieler zijn, zwakkere zenuwen hebben en
vaker en gemakkelijker waanzinnig worden.
Waar ligt dit aan, en klopt het beeld van
vrouwen en hun geestelijke demonen ook
altijd? De tentoonstelling presenteert zeven
‘koppels’ van patiëntes en hun psychiaters.
Originele en confronterende documenten uit
dokters kabinetten, filmfragmenten en getui-
genissen van patiënten gecombineerd met
werk van grote beeldende kunstenaars over
het thema. De tentoonstelling loopt nog tot
26 mei 2013 in het Museum Dr. Guislain in
Gent.  Als lid van de Gezinsbond betaal je op
vertoon van je lidkaart aan de kassa maar 4
in plaats van 6 euro voor een toegangsticket.

SINTERKLAAS
THEATERSHOW

Gent, Antwerpen, 
28/11/2012 - 02/12/2012

Sinterklaas is traditioneel op weg met zijn
goeie ouwe stoomboot, maar dan laat die
het afweten.  Hoe geraakt hij nu tot bij de
kinderen geraken die op hem zitten te wach-
ten?  Weet SinternetPiet een oplossing?
PowerPiet misschien, of KeukenPiet?  Of
Anneleentje, die het paard van de Sint ver-
zorgt? De liedjes in deze theatershow kunnen
dankzij de geprojecteerde teksten vlot mee-
gezongen worden door jong en oud. De
Sinterklaas Theatershow belooft een authen-
tieke belevenis te worden.  De volledige
theaterzaal wordt ingenomen door de Sint en
zijn bonte verzameling Pieten.
De Sinterklaas Theatershow speelt in Capitole
Gent op 28 november (14 uur), en in de
Stadsschouwburg Antwerpen op 1 december
(14 uur) en 2 december (10 uur). De voor-
stelling duurt anderhalf uur.
Als bondslid heb je 15% korting op alle tickets
in Categorie 1 (25 euro) en Categorie 2 (20
euro) en het arrangement Categorie 1+Diner
(65 euro).  Opgelet: weekendprijzen zijn 5
euro duurder.  Tickets bestellen kan via de
website van de gezinsbond.

STUDIO 100
GROTE SINTERKLAASSHOW

Antwerpen, 24/11/2012 - 24/11/2012
Alle bekende figuren van Studio 100 zijn
paraat in het Sportpaleis. Je mag gaan mee
zingen, lachen en dansen met K3, Mega Mindy,
Bumba, Kabouter Plop, Piet Piraat en Bobo.
Dit jaar zijn ook de helden van Rox en
de stoere cowboys van Jabaloe voor het eerst
van de partij om de Sint te verwelkomen.
Samen met een heleboel Zwarte Pieten is hij
natuurlijk de eregast van deze show voor het
hele gezin. De Grote Sinterklaasshow speelt
op 24 en 25 november in het Sportpaleis
(Antwerpen). Bondsleden hebben alleen
korting op 24 november om 10u.  Meer info
op www.studio100.be en tel 070/345 345.

Als lid van de Gezinsbond heb je voor de
show van 24 november om 10u. 15% korting
op alle tickets van Rang 1 (28 euro) en Rang
2 (20 euro).  Geen korting voor Rang 3 en
schootplaatsen (15 euro). Deze prijzen zijn
exclusief reservatiekost en bijdrage openbaar
vervoer. Tickets bestellen kan via de website
van de gezinsbond.
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In de hedendaagse maatschappij,  waar thans,  eeuwenlang voorheen
het huwelijk als basis van samenleven- afstamming en vermogens- 
erfrecht diende, een verscheidenheid van samenlevingsvormen bestaan,
al dan niet wettelijk georganiseerd, is de term ‘gezinswoning’ op heden
een ingewikkelde realiteit geworden.  De notie ‘gezinswoning’ raakt
daardoor een beetje uit de belangstelling, doch dit is nog tot op heden
één van de meest belangrijke gevolgen én van het huwelijk én van het
contract van wettelijke samenleving.
Deze bijlage wilt u wegwijs maken in deze actuele soorten, nopens de
bescherming van de gezinswoning.  Zoals eerder aangegeven geldt de
bescherming van de gezinswoning enkel voor gehuwde personen en
voor personen die een contract van wettelijke samenleving hebben
afgesloten.

Ik verklaar mij nader.

1  Gezinswoning: betekenis
De gezinswoning is de essentiële
materiële basis voor het gezins -
leven, waardoor een  bijzonder
statuut wordt verleend aan én de
gezinswoning én de hierin aan -
wezige huisraad, die dan de stabi-
liteit van het gezin kan verzekeren.
De notie ‘gezinswoning’ is pas na
1976 (!!!) een wettelijke bepaling
geworden en bood sedertdien
bescherming aan de langstlevende
echtegeno(o)t(e), die na het over-
lijden van de partner, nog woon-
zekerheid zou hebben in de
gezinswoning die hij/zij betrok
met zijn overleden partner.

Artikel 215 van het Burgerlijk
Wetboek stipuleert dienaangaande
enkele beschermende maatrege-
len en dit in twee hypotheses: 
1° het koppel/of één van hen is
eigenaar van de gezinswoning of
2° het koppel of één van hen
huurt de gezinswoning.
De wetgever heeft ditzelfde artikel
van toepassing gemaakt op perso-
nen die een verklaring van wette-
lijke samenwoning hebben afge-
legd.

Dit wil zeggen dat zowel wettelijk
gehuwden als mensen die een
verklaring van wettelijke samen-
woning hebben afgelegd, dezelfde
wettelijke bescherming genieten.

2  Concreet 
Hypothese 1: indien beide echtgenoten/samenwonende partners, of
één van de echtgenoten/samenwonende partner eigenaar is van de
gezinswoning:
Artikel 215 paragraaf 1 stipuleert dienaangaande: “de ene echtgenoot
kan zonder de instemming van de andere niet onder bezwarende titel
of om niet onder de levenden beschikken over de rechten die hij bezit
op het onroerend goed dat het gezin tot voornaamste woning dient,
noch dat goed met hypotheek bezwaren.”

Concreet wilt dit zeggen één echtgenoot, zelfs al is die ene echtgenoot
de enige eigenaar van de gezinswoning, niet zonder instemming van de
andere echtgenoot deze woning kan verkopen of schenken (om niet).

Er bestaat een procedure om de eventuele handeling nietig te laten
verklaren, of om de andere echtgenoot een vervangende toestemming
te kunnen laten bekomen door rechtbank, doch in deze gevallen kan
men al spreken van een “voorbereiding op echtscheiding”.  Dezelfde
bescherming bestaat met betrekking tot goederen die deel uitmaken
van het onroerend goed, met name het aanwezige ‘huisraad’.

Hypothese 2: het onroerend goed dat bestemd is als gezinswoning,
wordt door beide of door één van de echtgenoten/samenwonende
partners gehuurd:
Het recht op huur wordt door het enkele feit van het huwelijk of door

de verklaring van wettelijke
samenwoning gemeenschappelijk.
Dit wil concreet zeggen dat alle
opzeggingen, kennisgevingen en
exploten met betrekking tot de
huur, uitgaande van de verhuurder,
aan beide echtgenoten of wettelijke
samenwoners afzonderlijk worden
toegestuurd of moeten uitgaan
van beide echtgenoten of door
wettelijke samenwoners tezamen.

3  Besluit
Het wettelijk systeem van
bescherming van de gezinswoning,
is heden nog steeds actueel en
verregaand.  Bij (bewezen) geweld
tussen de ex-partners bij echt-
scheiding, wordt de gezinswoning
bij voorkeur toegewezen aan de
partner (slachtoffer geweld) tijdens
de echtscheiding en nadien defini-
tief bij de vereffening verdeling
van het stelsel.

Het biedt een essentiële vorm van
bescherming aan gehuwde en
wettelijk samenwonende partners. 
Er bestaat géén systeem dienaan-
gaande, voor mensen die feitelijk
samenwonen, dit wil zeggen:
mensen die niet gehuwd zijn en
die geen verklaring van wettelijke
samenleving hebben afgelegd.
Een gewaarschuwd man/vrouw is
er twee waard!

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

De juridische dienst
Rusthuis Van Zuylen, Geralaan 50, 8310 sint-kruis.
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL 
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •

De bescherming van de ‘gezinswoning’

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
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