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SAMEN SINT-TRUDO

IMB Mariawende-Blydhove
 Boogschutterslaan 25 - 8310 St.-Kruis
 Generaal Lemanlaan 145 - 8310 Assebroek
 www.imb-brugge.be

OLVA O.-L.-Vrouwecollege
 Collegestraat 24 - 8310 Assebroek
 www.olva.be

SECUNDAIR ONDERWIJS

KLEUTER & LAGER ONDERWIJS

Enkel voor eerste jaar secundair

www.welkomerbij.be

KATHOLIEK ONDERWIJS

SINT-TRUDO

SABR St.-Andreasinstituut
 Garenmarkt 8 - 8000 Brugge
 www.sabraso.be

SASK  St.-Andreaslyceum
 Fortuinstraat 29 - 8310 St.-Kruis
 www.sask.be

OLVA De Touwladder
 Collegestraat 24bis - 8310 Assebroek

 St.-Katarina
 St.-Katarinastraat 132 - 8310 Assebroek

 De Meersen
 Astridlaan 400 - 8310 Assebroek

 Steenbrugge
 Baron Ruzettelaan 439 - 8310 Assebroek
 Dries 4 - 8310 Assebroek (enkel kleuter)

 Vivenkapelle
 Bradericplein 16a - 8340 Vivenkapelle (Damme)

SABR St.-Andreasinstituut
 Garenmarkt 8 - 8000 Brugge
 Gentpoortstraat 1 - 8000 Brugge  
 (enkel kleuter - infodag zo 16 juni)

SASK  St.-Andreaslyceum
 Fortuinstraat 29 - 8310 St.-Kruis

www.welkomerbij.be
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van de Gezinsbond gewest Brugge

Met fierheid stel ik jullie deze Bondsklapper voor.  Opnieuw zijn onze vele vrijwilligers er
in geslaagd een ruim en afwisselend aanbod aan activiteiten samen te stellen.  Dit aanbod
vormt, samen met het verder uitbouwen van de diverse voordelen die het lidmaatschap
met zich meebrengt,  onze voornaamste uitdaging in 2013. 

Deze zaken verder uitbouwen en ze tevens toegankelijk maken voor alle gezinnen, 
ongeacht samenstelling of financiële achtergrond, maakt deze uitdaging nog wat groter.
Daarnaast zijn ook de diverse nieuwe gemeenteraden geïnstalleerd in onze gemeenten.
Als Gezinsbond zullen we er over waken dat het beleid de gezinstoets kan doorstaan.
Woonbeleid, verkeersveiligheid en kinderopvang zullen onze bijzondere aandacht genieten.

Aansluitend hierop wil ik jullie bijzondere aandacht vragen voor het Reuzenhuis dat straks
in Brugge, onder het Belfort, zal worden opgetrokken.  Het Reuzenhuis is een woning waar
alle voorwerpen tot 3 keer uitvergroot zijn.  Als volwassene kijk je door de ogen van het
kind.  Zo beleef je en ervaar je de gevaren in huis en ontdek je op welke manier je ze kan
voorkomen.  In de wetenschap dat 2 op de 3 ongevallen bij baby’s en kleuters in de veilige
thuisomgeving gebeuren kan dit een leerrijke ervaring zijn.  Een bezoek aan het Reuzen -
huis is een aanrader voor ouders en grootouders, voor kinderen is er opvang voorzien.

Tot slot wil ik nog meegeven dat alle informatie uit deze Bondsklapper kan worden 
nagelezen op de website www.gezinsbondgewestbrugge.be (ook alle info uit de afdelingen
is hier terug te vinden).  Leuke filmpjes kunnen worden bekeken op You Tube.  Daar kan je
terecht voor een filmpje over ons nieuw geboortegeschenk, een ander filmpje toont hoe
we een thema als “opvoeden” aanpakken. 

Veel kijk- en leesplezier,

Met een genegen groet,

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 Walter Vereecke Regine Wyseure Greet Laporte Liselotte Claeys Regine Wyseure Greet Laporte
8000 Calvariebergstraat 59 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
walter.vereecke@hotmail.com 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-OOSTVELD Martin Bral Heidi De Muynck Stefaan Cannaert Ann Vandenbussche Christine Tallir Maurice Tant 
8730 Langendonkstraat 1b Tinhoutstraat 17 Parochieweg 3 Beernemstraat 59a Zandgrachtstraat 21 Den akker 8

050 79 01 77 050 79 06 22 0473 58 02 04 050 79 03 62 - 0495 82 43 62 050 78 09 32 050 78 99 86
ann@kantoorvandenbussche.be christinetallir@hotmail.com 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 Johan Van Kerkhoven Wilfried Aernoudt Honoré Vandecasteele Maaike D’haene Gilbert Dendooven Honoré Vandecasteele 
8490 Westmoere 54 Westmoere 57 Woudweg naar Zedelgem 14 Eernegem 20 Gistelsesteenweg 132 Woudweg naar Zedelgem 14

050 81 15 40 0497 94 13 61 050 81 37 45 050 81 64 75 050 38 61 02 050 81 37 45
johanvankerkhoven@skynet.be gezinsbondwilfried@gmail.com honore@euphonynet.be maaike.dhaene@telenet.be honore@euphonynet.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 Kranten & cadeaushop Harlekijn Christine Deman 
8730 Hommels 27 Galgeveld 39 Galgeveld 39 Kauter 13 Hoornstraat 1, Beernem Vijverstraat 11

050 72 07 74 050 79 13 78 050 79 13 78 050 67 93 45 050 59 87 15 050 78 16 58
gezinsbondsintjoris@hotmail.be elki19@hotmail.com harlekijnbeernem@telenet.be

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 paashaas verstopt een ei in de tuin van jou, in de tuin van mij.
De paashaas verstopt hem goed. 

Weet jij wel waar je zoeken moet?
In het bos?  Daar ligt hij wel misschien.

In het bos?  Zoek maar snel je zult wel zien.

Kom alvast zoeken in het bos van het Provinciaal Domein
Bulskampveld te Beernem.  In de grote weide ligt veel lekkers te
rapen voor de allerkleinsten.  Vergeet jullie mandje en laarsjes niet. 
Ook de paashaas huppelt vrolijk rond met een leuke verrassing. Vanaf
7 jaar spelen we er heerlijk op los om de woordpuzzel te vervolledigen.

Wil je er ook bij zijn?
Schrijf je dan in voor 23 maart 2013 door te surfen naar 
www.gezinsbondgewestbrugge.be/pasen en vul het online inschrijvings -
formulier in.  De prijs bedraagt € 3,00 per kind en kun je storten op

PAASEIERENRAAP GEWEST BRUGGE
Zaterdag 30 maart 2013 van 10u tot 11u

Provinciaal Domein Bulskampveld te Beernem

OOK GETEST OP TIENERS

volgend rekeningnummer: 
BE73 0015 0170 1860 
met vermelding 
van uw lidnummer,
naam, Pasen 2013.

Deze activiteit 
is enkel voor
leden van de
Gezinsbond.

Veel plezier.

Een tienerbeurs voor ouders van en over tieners
Zaterdag 23 februari | van 14u tot 18u

CC Scharpoord, Meerlaan 32 te Knokke-Heist

Wil je zelf ook wel eens iets meer weten over facebook? Over hoe tie-
ners omgaan met seksualiteit en relaties? Wil je wel eens weten wat
de jeugddienst van de Stad juist doet? Waar je met welke vragen over
allerlei onderwerpen terecht kunt?

Gezinsbond Knokke-Heist wil jullie graag uitnodigen op de eerste editie
van hun tienerbeurs. Je komt er als ouders alles te weten over zakgeld,
facebook en multimedia, alcohol en drugs, seksualiteit en relaties, 
zelfmoord en zelfbeeld, gehoorschade, hygiëne, jobstudenten, rook -
gedrag,….  kortom over alles waar je tiener mee bezig is.

Verschillende gespecialiseerde diensten zijn aanwezig met een stand
en geven je graag alle info tussen 14u en 18u. Om 14u en om 15u30
komt Stefhan Schepkens je alles vertellen over hoe je hoofd koel te
houden met tieners in huis op onze gezellige koffieklets.
Niet te missen dus!
Meer info? secretariaat@gezinsbondknokkeheist.be
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KALENDER
DATUM ACTIVITEIT AFDELING

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

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

01/01/2013 - 31/12/2013 Jaarprogramma 2013 Sint-Joris

10/01/2013 - 28/03/2013 Tai chi chuan Assebroek

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

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

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

12/01/2013 - 04/05/2013 BEWEGEN MET KLEUTERS Sint-Kruis

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

01/02/2013 3de Gezinsbondsquiz Sint-Michiels

01/02/2013 - 30/06/2013 Yoga Snellegem

06/02/2013 BBB Waardamme

07/02/2013 Mag ik triest zijn? Snellegem

09/02/2013 Verkoop lijsten tweedehandsbeurs van 24 maart 2013 Oostkamp

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

13/02/2013 Kleuternamiddag Sint-Joris

23/02/2013 - 25/05/2013 kleuterzwemmen Brugge

24/02/2013 Fairtrade ontbijt Beernem

24/02/2013 Tweedehandsbeurs Loppem

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

02/03/2013 Tweedehandsbeurs Sint-Andries

04/03/2013 Bezoek aan het Reuzenhuis GOSA

05/03/2013 Bezoek aan het Reuzenhuis Assebroek

06/03/2013 Cupcakes versieren Sint-Andries

10/03/2013 Voorjaars-tweedehandsbeurs Sijsele

11/3/2013 Bezoek ‘La vie est belle’ Oostkamp

13/03/2013 Thuis composteren Snellegem

15/03/2013 - 16/03/2013 Loppemnaars hebben iets te vertellen Loppem

17/03/2013 Tweedehandsverkoop van kinderkledij en speelgoed. Brugge

17/03/2013 Tweedehandsbeurs Assebroek

19/03/2013 Op weg naar Compostella Sint-Andries

20/03/2013 Bezoek aan Ieper “In het spoor van de eerste wereldoorlog” GOSA

21/03/2013 Info-avond: E.H.B.O met praktische "huis- tuin- en keukentips" Varsenare

23/03/2013 Bloemschikken voor kinderen Oostkamp

24/03/2013 Tweedehandsbeurs Oostkamp

24/03/2013 aperitiefhapjesworkshop Koolkerke

24/03/2013 Ontbijten met de Gezinsbond Sint-Michiels

26/03/2013 Eerste hulp bij reanimatie Assebroek

30/03/2013 Paaseierenraap Varsenare

30/03/2013 Paaseierenraap Beernem

01/04/2013 Paaseierenraap Koolkerke

16/04/2013 Bezoek kasteel Van Caloen in Loppem GOSA

16/04/2013 Scharrelkids Oostkamp

18/04/2013 Bijtanken voor Grootouders Beernem

20/04/2013 Proeverij: Wijn & Kaas of Kaas & Wijn? Oostkamp

23/04/2013 Voordracht:  ‘De jeugd is tegenwoordig’ Beernem

01/05/2013 Gezinsfietstocht Snellegem

08/05/2013 Bloemschiksessie voor vaders en grotere kinderen Assebroek

12/05/2013 Vroegmorgenwandeling Varsenare
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G.O.S.A GEWEST BRUGGE
Groot-ouders-Senioren-Aktie | gosagewestbrugge@base.be

ACTIVITEITEN I.S.M. DE GEZINSBOND

BEZOEK AAN IEPER 
“IN HET SPOOR VAN 

DE EERSTE WERELDOORLOG”
Woensdag 20 maart | 9u 

Na ontvangst met koffie in Ieper bezoeken we het nieuw "In Flanders
Field Museum". Na de lunch in een Iepers restaurant speuren we, met
de bus en een gids, in het noorden van Ieper naar sporen van de
Grootten Oorlog.  We bezoeken verschillende militaire begraafplaatsen,
we wandelen door loopgraven en via Zonnebeke en de Franse begraaf-
plaats “Charles de Potyze” keren we terug naar Ieper.  Na de rondrit
eten we een ovenkoek met paterskaas met streekbier of frisdrank. 
We sluiten het bezoek aan Ieper af met het bijwonen van de Last Post
onder de Menenpoort.  Vertrek om 9u aan de parkeerplaats van
Steenbrugge. De deelnemers prijs bedraagt € 49 (drank bij het middag-
maal niet inbegrepen). Inschrijven voor 1 maart 2013 bij Rosette Verlinde-
Van Zeveren op gosagewestbrugge@base.be of 050 35 75 75 en betalen
op rekening IBAN: BE22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest Brugge. 

Reuzenhuis
Ook met de Gosa brengen we een bezoek aan het Reuzenhuis. 
Info en data vind je op pagina 7.

Tijdens de Krokusvakantie van 2013 viert het Europees Jeugdfilmfestival
zijn 25ste verjaardag.  Een kwarteeuw Europese festivalfilms voor 
kinderen en jongeren.

Het Jeugdfilmfestival presenteert een hele week geweldige kinder- en
jeugdfilms: verschillende Europese premières, unieke eenmalige film-
vertoningen, ongedistribueerde kortfilms, op maat geselecteerde
kleuter films en een Cut the Crap programma voor jongeren.

Ontrafel de filmmethode van de gebroeders Lumière, ontdek de tech-
nieken van “special effects” of maak een stille film in één van de vele
workshops.  Word zelf een figuur in een computerspel of doe mee in
een masterclass acteren op de filmset.  Iedereen kan zich komen
onderdompelen in onze wondere audiovisuele wereld en vrij experi-
menteren in het medialab LaboJEFF. 

Brugge: Cinema Lumière & Cinema Liberty
Antwerpen: Het Steen, Cartoon’s, Cinema Zuid, EcoHuis & CC Rix 

Leden van de Gezinsbond kunnen vrijkaarten winnen!
Zowel in Antwerpen als in Brugge geven we 20 tickets weg voor de
slotvertoning Dunderklumpen (met aansluitend filmfeest)!
Mail dus als de bliksem naar annemarie.van.meulebroeck@gezinsbond.be
met vermelding: vrijkaarten Gezinsbond, je lidnummer, het aantal
gezinsleden en of je naar Antwerpen of Brugge wil komen.  

Volledig programma online op www.jeugdfilmfestival.be

Dunderklumpen (5+)
Avant-première
Een animatiefilm van Per Åhlin uit Zweden,
Nederlands gesproken, 97 min, 1974
Dunderklumpen, een dwerg met magische 
krachten, wil vriendjes maken en sluipt daarom het huis van een gezin
in Noord-Zweden binnen.  Daar wekt hij een aantal poppen tot leven.
Met hen gaat hij terug de bossen in maar hij wordt gevolgd. Geslaagde
combinatie van live action en animatie in een avontuurlijk verhaal. Een
echte klassieker die speciaal opnieuw wordt uitgebracht!

Brugge
zaterdag 16 februari 2013
om 14u
Cinema Liberty, Kuiperstraat 23, 
8000 Brugge

Antwerpen
zondag 17 februari 2013
om 14u
Cartoon’s, Kaasstraat 4, 
2000 Antwerpen.

BEZOEK
KASTEEL VAN CALOEN

IN LOPPEM
Dinsdag 16 april | 14.15u

Bezoek aan het uitzonderlijk mooie kasteel van Loppem.  Het kasteel
van Caloen in Loppem is ontegensprekelijk een van de belangrijkste
voorbeelden van neogotische architectuur in België.  Er is ook een rijke
kunstcollectie aanwezig.  Het park en het kasteel zijn opengesteld voor
het publiek.  Wij bezoeken het o.l.v. een prima gids.  We verzamelen
vanaf 14.15u aan de ingang van het kasteel, te bereiken met de auto
via de inrit doolhof.  Als deelname vragen we € 7/persoon(gids in -
begrepen).  Wie wenst deel te nemen na het bezoek aan de koffietafel
vragen we € 9/persoon (koffie naar believen met koekjes in de kelder
van het kasteel).  Snel inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op
gosagewestbrugge@base.be of via 050 35 75 75 en stort € 7 of 
€ 9/persoon op BE22 0015 1427 1747 op naam van GOSA Gewest
Brugge. 

Noteer nu al in uw agenda: 30 mei 2013
Bezoek aan het distributiecentrum van Colruyt in Halle en aan brouwerij
Palm in Steenhuffel. 

JEFF REWINDS 
25 jaar Jeugdfilmfestival | Krokusvakantie 9-17 februari 2013
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Wandelafstanden: 6 km - 15 km - 24 km - 42 km
Wandelen op trage wegen, door de polders, langs het strand, …
Leden van de Gezinsbond genieten een korting van € 1 bij twee dagen
deelname en € 0,50 bij één dag deelname op vertoon van de lidkaart.

Maar, de Tweedaagse Voettocht, meer dan wandelen … 
Welkom in FunPark De Voetjes van de Gezinsbond!

Beleef ook dit jaar pure fun in “FunPark De
Voetjes “ van de Gezinsbond!  Laat je schmin-
ken, kom springen op het springkasteel, daag
je vrienden uit voor een partijtje sjoelbak…
Of trek verder op pad met het meest gekke
kapsel na een bezoekje aan het leukste kapsa-
lon van het land.  Het kan er allemaal! 
We verwachten jouw en je vrienden in
“FunPark De Voetjes”, de leukste tussenstop op de Internationale
Tweedaagse van Vlaanderen.

Vertrek van de wandeltocht op de Grote Markt. Tot dan!
Meer info www.2daagse.be 

De nieuwe jongeren zijn anders.  Maar zijn ze slimmer of sneller? 
Of zijn ze liever lui dan moe?  Zijn ze traditioneler of net weer niet?

Pedro De Bruyckere geeft je een herkenbaar beeld van de jongeren
van nu. In een toegankelijke, grappige en spitse stijl onderzoekt hij de
meest hardnekkige mythes over jongeren om ze nadien te nuanceren
of zelfs radicaal te ontmaskeren.  Bovendien geeft Pedro tips over hoe
je best omgaat met de jongeren van vandaag.

Pedro De Bruyckere, auteur van het boek ‘De jeugd is tegenwoordig’ 
is pedagoog en (jongeren)onderzoeker aan de Arteveldehogeschool.

‘DE JEUGD IS TEGENWOORDIG’ 
VOORDRACHT DOOR PEDRO DE BRUYCKERE

Dinsdag 23 april 2013 | 20u | OC De Kleine Beer te Beernem 

In theaterzaal van oc De Kleine Beer, C. Marichalstraat 5, 8730 Beernem.

Leden Gezinsbond: € 3
Niet-leden: € 7

Inschrijven kan via www.gezinsbond.be/dejeugd of rechtstreeks op
inschrijvingenscw.gezinsbond.be

Meer info: scw@gezinsbond.be of 02 507 89 44.

44e INTERNATIONALE TWEEDAAGSE VAN VLAANDEREN
Blankenberge | 4 en 5 mei 2013



februari | maart | april • Nr. 141 BONDSKLAPPER 7

• Waarom?  Twee op drie ongevallen met kinderen tussen 0 en 5 jaar
gebeuren in de ‘veilige’ woonomgeving. Wist je dat bij brandwonden
dit cijfer zelfs op 70 % ligt? 

• Werkwijze?  Het Reuzenhuis is een woning met de belangrijkste
ruimtes drie keer uitvergroot. We kijken als volwassene terug door de
ogen van het kind.

• Doel?  We willen met de Gezinsbond een actief bewustzijn creëren,
aanbevelingen geven voor een veilige woonomgeving en stilstaan bij
gevaren voor kinderen in en om de woning.

• Voor wie?  Jonge gezinnen, grootouders, professionelen in de sector,
studenten, onze kinderoppassers en alle anderen die geïnteresseerd
zijn in veiligheid in en om de woning.

• Doen we dit alleen?  Neen, we werken samen met o.a. Kind & Gezin,
Vigez, Brandweervereniging Vlaanderen, OIVO, Antigifcentrum,
Brandwondencentrum, PVI –Antwerpen, …

• Is er nog meer dan enkel het Reuzenhuis?  Ja, naast het Reuzenhuis
worden er ook voordrachten en vorming aangeboden. Er zijn ruime
informatiestanden van de Gezinsbond en de betrokken partner -
organisaties.

• Kinderen welkom?  Om veiligheidsredenen niet, maar we zorgen
voor een straf alternatief.  De kinderen kunnen terecht in een ruime
kinderopvang met animatie en kwalitatieve begeleiding.  Zo kunnen
ouders in alle rust het Reuzenhuis ontdekken.

• Kostprijs?  Niet-leden € 8.  Leden Gezinsbond € 4, breng je spaar-
kaart mee en ontvang 1 euro extra korting op je spaarkaart.
Bijzondere doelgroepen in organisatieverband gratis.  Het Reuzenhuis
bezoeken in groep kan, mits reservatie via promotie@gezinsbond.be
of via 02 507 89 11.

• Klein Duimpje? Neen, Reuzenhuis!  Alles 3 x uitvergroot, beleving,
bekijk alles door de ogen van je kind.  Een veiligheidsproject, waar je
als ouder, grootouder, kinderoppasser, … actief de gevaren kan
detecteren in een woonomgeving. De Gezinsbond wil met deze rond-
reizende expo en bijhorende vormingssessies, actief bijdragen tot een
veiligere thuis voor kinderen.  Om het Reuzenhuis in alle rust te
bezoeken, zorgt de Gezinbond voor een ruime kinderopvang. Spelen,
workshops, knutselen, … het komt allemaal aan bod. Onze
Kinderoppassers staan klaar om de kinderen op te vangen.

• Meer weten over het Reuzenhuis in Brugge? Neem een kijkje op
www.reuzenhuis.gezinsbond.be en ontdek de openingsuren en voor-
drachten?

• Je kan ook aansluiten bij een groep hieronder vermeld:
Maandag 4 maart:  Bezoek aan het Reuzenhuis met vooraf een voor-
dracht “Brand en brandwonden thuis” door BBS en brandweer.
Samenkomst om 13.45u aan het belfort op de Markt te Brugge.
Vooraf inschrijven voor 23 februari bij Bernard Delplancke,
bernard.delplancke@telenet.be of 050 33 91 52.  Gratis inkom. 
(organisatie GOSA gewest Brugge)

HET REUZENHUIS
Het veiligheidsproject van de Gezinsbond
Stadshallen Brugge | 2 t.e.m. 10 maart

Dinsdag 5 maart:  Samenkomst om 18.45u aan het belfort op de
Markt. Inschrijven bij Martine Desoppere via martine.desoppere@
telenet.be of 050 36 26 42. Bijdrage € 3 ter plaatse te betalen. 
(organisatie afdeling Assebroek)
Donderdag 7 maart:  Samenkomst om 18.45u aan het belfort op de
Markt.  Inschrijven bij Catherine Herman via gezinsbond8310@
gmail.com of 050 37 50 31.  Bijdrage € 3 ter plaatse te betalen.
(organisatie afdeling Sint-Kruis).
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TAI CHI CHUAN
• donderdag 10 januari 

tot donderdag 28 maart •
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. Elke donderdagavond in O.C.
Rustenhove, Wantestraat 151, Assebroek. Info
bij Georges Verlinde 050 35 75 75 of geor-
ges.verlinde@base.be 

BEZOEK AAN
HET REUZENHUIS

• dinsdag 5 maart | 19u | Belfort Brugge •
Wist u dat 2 op 3 ongevallen bij baby’s en
kleuters in de “veilige” thuisomgeving
gebeuren?  Veel van deze ongevallen kan je
gemakkelijk voorkomen.  Daarom: het
Reuzenhuis.  De Gezinsbond bouwde een
woning waar alle voorwerpen 3 keer uitver-
groot zijn.  Als volwassene kijk je door de
ogen van het kind.  Beleef en ervaar de
gevaren in huis en ontdek op welke manier
je ze kan voorkomen. De Gezinsbond wil je
alle ruimte geven om het Reuzenhuis te ont-
dekken.  Daarom zorgen we voor opvang.
Voor de allerkleinsten is er kinderoppas en
voor de kleuters en iets oudere kinderen valt
er heel wat te beleven rondom veiligheid in
en rond de woning.  Het reuzenhuis kunnen
ze niet bezoeken. Samenkomst om 18.45 uur
aan het belfort op de Markt te Brugge.
Inschrijven bij Martine Desoppere via martine.
desoppere@telenet.be of 050 36 26 42
Bijdrage € 3,00 ter plaatse te betalen.

TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 17 maart | 9u •

Verkoop van kinderkledij, speelgoed, babyuit-
zet, kinderfietsen, kinderboeken, zwanger-
schapskledij… In de polyvalente zaal van de
basisschool OLVA Sint-Katarina, Sint Katarina -
straat 132, Assebroek.  Gratis toegang.
Mensen die iets willen verkopen kunnen zich
inschrijven bij georges.verlinde@base.be of

via 050 35 75 75.  Betalen via IBAN: 
BE51 7380 0607 6262 van Gezinsbond
Assebroek met vermelding van: naam/THB/
lidnummer/telefoonnummer.  Opgelet: het
verschuldigde bedrag (€ 10) staat uiterlijk op
vrijdag 8 maart op de rekening, anders 
vervalt uw inschrijving. 

EERSTE HULP BIJ REANIMATIE
• dinsdag 26 maart | 19u •

Hoe benader je een slachtoffer?  Hoe kan je
eerste hulp bieden?  Hoe voer je bepaalde
controles uit?  Hoe leg je je slachtoffer in
stabiele zij lig?  Welke stappen moet u volgen
voor de meeste kans op succes? Hoe maak je
gebruik van de automatische externe defibril-
lator (AED)?  Een AED is een apparaat dat
een elektrische schok toedient waardoor het
hartritme kan herstellen.  Hoe ga je om met
een bloeding?  Een praktische opleiding voor
iedereen.  Max 15 deelnemers.  Inschrijven
via mail: benedict.ghyssaert@telenet.be voor
20 maart. Bijdrage € 2,00.  In het Sparrenhof
(zij-ingang) Dries, Assebroek. 

BLOEMSCHIKSESSIE 
VOOR VADERS 

EN GROTERE KINDEREN
• woensdag 8 mei | 19u •

Bloemschiksessie in het teken van Moederdag,
alle vaders en hun grotere kinderen (vanaf
11 jaar) maken een bloemstuk.  Deelname 
€ 3,00 + benodigdheden ter plaatse te betalen.
Inschrijven en info bij Annie Deleu, 
050 35 58 80 en dit uiterlijk tot 26 april 2013.
In het P.C. Sparrenhof (zij-ingang) Dries,
Assebroek.

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 VERANTWOORDE-
LIJKE KORTINGSKAARTEN

Er is een nieuwe verantwoordelijke voor de
aankoop van kortingskaarten NMBS, telefoon-
kaarten en bioscoopcheques. 
Benedict Ghyssaert, Sint Katarinastraat 34,
Assebroek, 050 36 46 65 (na 17u) of 
benedict.ghyssaert@telenet.be 

VERNIEUWEN LIDMAATSCHAP
GEZINSBOND 

Ieder lid heeft al een brief ontvangen om
zijn lidmaatschap te vernieuwen voor 2013.
Mogen wij je er aan herinneren dat wie niet
betaald heeft voor 1 februari 2013 de bonnen-
boek en lidkaart zelf moet komen afhalen bij
Gentil De Smet-Meulemeester, Jagerspad 13,
Assebroek, 050 35 92 69. 

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. 

FAIR TRADE ONTBIJT
• zondag 24 februari | 8u tot 10u •

Fair trade-ontbijt in ‘De Kleine Beer’.
Volwassenen € 7, kinderen tot 4 jaar gratis.
Een gezinskaart kost € 25,00 (mensen die op
hetzelfde adres wonen)  I.s.m. de ‘trekkers-
groep fair tradegemeente’ en het
Davidsfonds.  Iedereen van harte welkom.

PAASEIERENRAAP
• zaterdag 30 maart | 14.30u •

De Gezinsbond nodigt alle kinderen van onze
leden uit om paaseieren te komen rapen
samen met de Paashaas.  De kinderen tot en
met het tweede leerjaar worden in leeftijds-
groepen ingedeeld.  We rapen echte eitjes,
tussen de bomen en in het mos.  Botjes en
iets om je gevonden eitjes in te bewaren zijn
aangeraden.  Terwijl de Paashaas de opnieuw
verzamelde eitjes uitdeelt, kan iedereen
genieten van koffie (of chocomelk voor de
kinderen) met lekkere pannenkoeken! 
Ook opa en oma zijn van harte welkom.
Samenkomst in ‘De Kleine beer’ om 14.30u!
De deelnameprijs bedraagt slechts € 3,00/
persoon. Hiervoor krijgt elk kind een zak met
paaseitjes, chocomelk en pannenkoeken.  Elk
ander gezinslid krijgt koffie met pannenkoeken.





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

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 handel-
szaken en verkooppunten beschikken over een terminal.  Hier-
mee 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 (= aankoop -
bedrag 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 gezins -

vriendelijke handelaars die korting geven via de gezins -
spaarkaart. 

• Via de afdelingen: bij het verkooppunt in jouw afdeling of in
een naburige afdeling kunnen 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 voor-
beelden en informatie bij gezinsspaarkaart in de afdeling.

• Via de nationale acties: de centrale dienst van de gezinss-
paarkaart sluit samenwerkingsakkoorden met nationale part-
ners 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.

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!



SHOE
RECRAFTING

PINOCKIO

FIETSEN 
POLLET

Jan Dumarey

Vrijblijvend geboortelijste bij

Speciaalzaak in babyartikelen

Kapellestraat 24 • 8020  Oostkamp
050 82 52 05

Gistelsteenweg 157B • 8490 Varsenare
info@fietsenpollet.be

050 38 61 26

Openingsuren:
maandag: gesloten
dinsdag: 8u - 12u / 13.30u - 19u
woensdag: 8u – 12u / 13.30u – 19u
donderdag: 8u – 12u / 13.30u – 19u
vrijdag: 8u – 12u / 13.30u – 19u
zaterdag: 8u – 12u / 13.30u – 18u
zondag: gesloten

Langestraat 13 • 8000 Brugge
050 33 81 01

info@shoerecrafting.be • www.shoerecrafting.be

Open: van dinsdag tot zaterdag: 7.30u – 18.30u

Zondag en maandag gesloten.

5% op de gezinsspaarkaart voor herstellingen
aankopen in de winkel 10%

Koop bij uw vakman!
Juwelier en uurwerkhersteller sinds 1981.

Gistelse Steenweg 374 • 8200 Sint-Andries
050 67 08 70 • www.jandumarey.be

Uurwerken: Jaguar, Tandero, Festina, Lotus, Boccia, Esprit, Esprit Kids, 
Jacques Lemans, …  Juwelen: 18kt Goud, zilver, titanium

Openingsuren: Di tot vr 9u-12u / 13.30u tot 19u
Za 9u tot 12u / 13.30u tot 18u

10% op uurwerken en juwelen.
Niet op herstellingen en Polar-service.

Niet cumuleerbaar met andere promoties en kortingen.

Nieuwe handelaars!  Steeds 5% korting op de gezinsspaarkaart.
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Inschrijven ten laatste tegen vrijdag 22 maart
2013 door overschrijving op rekeningnummer
850-8519050-23 van Gezinsbond Beernem
met vermelding van het lidnummer, aantal
volwassenen en aantal kinderen.  Extra
inlichtingen bij Isabel Vercauteren,
Schooldreef 33, Beernem, 0477 61 23 43. 

BIJTANKEN VOOR
GROOTOUDERS

• donderdag 18 april | 19.30u •
Kleinkinderen betekenen veel voor grootouders
en grootouders hebben een groot hart voor
de kleinkinderen.  Toch stellen we ons als
grootouder ook wel eens vragen.  Hoe kan ik
bijdragen aan de opvoeding van mijn klein-
kind?  Hoe maak ik goede afspraken met de
(schoon-)kinderen?  Kan ik ‘nee’ zeggen als
mijn kinderen me vragen voor kinderopvang?
Hoe pakken andere grootouders het aan?
Tijdens een geleid gesprek met Willy Inghel -
brecht wissel je tips, ervaringen en bekom-
mernissen uit en zo leer je heel wat van elkaar.
Deze avond gaat door in Mirte op 18 april
om 19.30u. 

VORMINGSCIRCUIT 
‘DE JEUGD IS 

TEGENWOORDIG’ 
MET PEDRO DE BRUYCKERE

• dinsdag 23 april | 20u •
In een toegankelijke, grappige en spitse stijl
onderzoekt Pedro De Bruyckere, auteur van
het boek ‘De jeugd is tegenwoordig’, de meest
hardnekkige mythes over jongeren om ze
nadien te nuanceren of zelfs radicaal te ont-
maskeren.  Bovendien geeft Pedro tips over
hoe je best omgaat met de jongeren van
vandaag.  In de theaterzaal van Oc De Kleine
Beer, Beernem.  Inkom: € 3,00 voor leden, 
€ 7,00 voor niet-leden. Inschrijving door stor-
ting van het bedrag op rek. nr. IBAN BE94-
4350-3065-5114 van Gezinsbond SCW m.v.v.
‘Plaats - lidnummer - aantal personen’.  Meer
info: scw@gezinsbond.be of 02 507 89 44. 

KLEUTERZWEMMEN
• zaterdag 23 februari 

tot zaterdag 25 mei | 9u •
De nieuwe lessenreeks gaat door in het
Interbad, Sint-Kruis van zaterdag 23 februari
2013 tot en met zaterdag 25 mei 2013 en
begint telkens om 9u. Inschrijven is verplicht
via www.gezinsbondgewestbrugge.be/
zwemmen € 25/reeks, verzekering inbegrepen.
Inkom van het zwembad is niet inbegrepen,
een 12-beurtenkaart kunt u bekomen aan de
kassa. De lessen zijn voorbehouden aan
leden van de Gezinsbond. Ieder kindje draagt
een badmuts van de Gezinsbond en deze
kunt u aanschaffen de eerste les aan € 1,50.
Inschrijven kan tot en met vrijdag 22 februari
2013.

TWEEDEHANDSVERKOOP
VAN KINDERKLEDIJ 

EN SPEELGOED
• zondag 17 maart •

Verkoop van kinderkledij, speelgoed... in het
Sint-Leocollege,Potterierei 12, Brugge. Ingang
en parking via de Elisabeth Zorghestraat
(zijstraat van de Carmerstraat). Wie als stand-
houder wil deelnemen (lid zijn van de Gezins -
bond) kan zich inschrijven (lidkaart bij de
hand houden!) bij Greet Laporte, 0485 08 16
92 of via e-mail greet_laporte@hotmail.com
m.v.v. naam, adres, lidnummer, telefoonnum-
mer en het aantal tafels. Opgelet: maximum
2 tafels/persoon. Prijs per tafel is € 12,00.
Vlug inschrijven is de boodschap! (tot en met
10 maart 2013)  Onze volgende herfstbeurs
gaat door op zondag 6 oktober 2013. 

START-TO-RUN
• dinsdag 26 februari 

tot dinsdag 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 in eén ademzucht.
Vanaf 26 februari spreken we elke dinsdag-
avond af aan de voetbalkantine (Gemene -
weidestraat) 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
050/67 64 38.  Leden betalen € 15/persoon
en niet-leden € 20/persoon, verzekering
inbegrepen op rekeningnummer BE08 7512
0546 2713 met als mededeling je naam en
start-to-run.

APERITIEFHAPJESWORKSHOP
• zondag 24 maart | 14u - 17u •

Een gezellige zondagnamiddag voor mama's,
papa's, oma's en opa's om samen met hun
(klein)kinderen de lekkerste paashapjes te
maken.  Deze activiteit gaat door in het
Reigersnest, Arendstraat 12 te Koolkerke van
14u tot 17u. Inschrijven kan tot 20/03/2013
via anne.vanhorenbeeck@telenet.be met ver-
melding van naam, adres en eventueel lid-
nummer of op 050 67 64 38.  Leden betalen
€ 5/persoon, voor niet-leden € 7/persoon op
rekeningnummer BE08 7512 0546 2713 met
als mededeling je naam en aperitiefhapjes.

PAASEIERENRAAP
• maandag 1 april | 10u - 12u •

Na het succes van vorig jaar zijn we toe aan
de 2de editie van onze paaseierenraap.  Ook
dit jaar kan je weer terecht in het Bos Van
Beieren voor een zoektocht naar eitjes.  Voor
de mama's, papa's, oma's en opa's is het
genieten van een aperitief. Iedereen is 
welkom op paasmaandag 1 april 2013 van
10u tot 12u.  Inschrijven kan t.e.m. 25/03/2013
via anne.vanhorenbeeck@telenet.be met 
vermelding van naam, adres en eventueel
lidnummer of op 050 67 64 38. Leden betalen
€ 4,00/persoon en niet-leden € 6,00/persoon
op rekeningnummer BE08 7512 0546 2713
met mededeling je naam en paaseierenraap.

VERKOOPPUNT GSM, 
BIOSCOOP, NMBS, ...

Het verkooppunt van bioscoopcheques, GSM-
kaarten en NMBS-passen wordt waargenomen
door Anne Van horenbeeck, Zagersweg 39. 
Je kan er terecht na een telefoontje, 
050 67 64 38.

Pedro De Bruyckere (links) en Bert Smits, auteurs van het boek ‘De jeugd is tegenwoordig’
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AFDELING 
OEDELEM-
OOSTVELD 

BADMINTONCLUB
• donderdag 2 augustus 
tot donderdag 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 kleuterklas
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/persoon.  Niet-leden 
€ 65/persoon. 
Zie ook: www.gezinsbondloppem.net

KINDERDANS
• vrijdag 11 januari

tot vrijdag 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
/persoon. (niet-leden € 65/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 het 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
/persoon. Niet-leden € 65/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. Alle 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 maandag 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
/persoon. (niet-leden € 65/persoon.

TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 24 februari | 13.30u •

Verkoop van speelgoed en kinderartikelen
van 0 tot 16 jaar.  Gratis toegang vanaf 13.30u
tot 16u in de sporthal De Strooien Hane.
Inschrijven tot 20 februari 2013.

LOPPEMNAARS 
HEBBEN IETS TE VERTELLEN

• vrijdag 15 maart 
tot zaterdag 16 maart | 20u •

Als afsluiter van een avond waarin Loppem -
naars centraal staan, trakteren een aantal
bestuursleden van de Loppemse Gezinsbond
u op Loppem leeft ... en beeft ... (tekst en
regie door Johan Dewulf).  Zes jaar geleden
stond het bondsbestuur als doortastende
gemeentebedienden op de eerste rij toen het
gemeentehuis geopend werd.  Vier jaar gele-
den werd een grootse show opgezet, waarin
alle Loppemse tv-vedetten werden vermeld.
Twee jaar geleden stond het reilen en zeilen
van WZC Maartenshove in de kijker.  Wat ze
dit jaar voor het voetlicht zullen brengen,
blijft vooralsnog een goed bewaard geheim...
Alhoewel, met Loppemnaren weet je nooit ...
Wat zeker is, het blijft gespekt met gemeen-
telijk en parochiale items.  In het parochiaal
centrum van Loppem.

NAAR PLOPSALAND
Plop, Piet Piraat, Mega Mindy, Bumba en alle
andere Plopsa-helden verwelkomen je voor
een dag boordevol verrassingen in Plopsaland
De Panne. Zweef naar ongekende hoogtes in
de Springflyer, duik in de piratenbaai met de
Superslash of bereik in 2 seconden een snel-
heid van 90km/uur met Anubis The Ride.
Pik zeker ook één van de liveshows mee van
Studio 100 en ontmoet je favoriete Plopsa -
vriendje 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 hoogsei-
zoen aan de kassa. € 22 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 admi-
nistratiekosten 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).

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.com of via Maurice Tant, 
Den Akker 8, 050 78 99 86.

NIEUWJAAR 2013
De bestuursleden Gezinsbond Oedelem-
Oostveld wensen iedereen een gelukkig en
gezond 2013.  Onze afdeling biedt U, naast
haar dienstverlening, een mooi jaarprogramma
aan.  Wij hopen u op één of meerdere van
onze diverse activiteiten te mogen verwel -
komen!  Op de agenda staan alvast een 
kinderknutselactiviteit in de paasvakantie;
een namiddag creatief met keramiek; paas -
eierenraap Bulskampveld; moederdagontbijt
op 12 mei; op donderdagavond 21 november
is er koken met wijn en in december komt
Sinterklaas aan huis bij onze leden. 

NIEUWSBRIEF GEZINSBOND
OEDELEM-OOSTVELD

Reeds meer dan 350 gezinnen ontvangen onze
nieuwsbrief per mail.  Wenst u dit ook, of
bent u ondertussen van mailadres veranderd?
Stuur een mailtje naar gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.com.  Op Facebook kunt u ons
vinden onder Gezinsbond Oedelem-Oostveld.

PEUTER- EN 
KLEUTERZWEMMEN

De Beernemse zwemclub vroeg onze mede-
werking aan een nieuw op te starten reeks
baby, peuter en kleuterzwemmen.  Ondanks
de vele reacties van onze leden bleek dit
project voor de Beernemse zwemclub organi-
satorisch niet haalbaar en werd dit project op
hun initiatief stopgezet.  Het peuter- en 
kleuterzwemmen gaat NIET door.  Door
omstandigheden bleef deze activiteit 
verschijnen in de kalender van de vorige
Bondsklappers, waarvoor onze verontschuldi-
gingen.
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gezinsbondsintandries
@telenet.be

AFDELING
SINT-ANDRIES

AFDELING
SIJSELE

AFDELING
OOSTKAMP

gezinsbond.oostkamp@gmail.com

BEZOEK LA VIE EST BELLE
• 11 maart om 19u •

Legeweg 135 Oostkamp: Bedrijfsbezoek, uitleg
vegetarische voeding, proevertjes.  max 15
personen. Inschrijven: ludo.dekimpe@telenet.be 

VERKOOP LIJSTEN 
TWEEDEHANDSBEURS VAN
ZONDAG 24 MAART 2013

• zaterdag 9 februari | van 9u tot 10.30u •
Verkoop van de lijsten voor de tweedehands-
beurs van zondag 24 maart.  De lijstenverkoop
gaat door in de Wieke, Brugsestraat, Oostkamp.
Enkel leden van de Gezinsbond kunnen lijsten
kopen aan € 2,50/lijst. Op vertoon van twee
lidkaarten kunnen wel 2 lijsten gekocht worden.

BLOEMSCHIKKEN 
VOOR KINDEREN

• Maken van een lentecompositie •
• zaterdag 23 maart | van 10u tot 12u •

Voor kinderen uit de lagere school. Maximum
20 kinderen en o.l.v. Ann Duponcheel. Gaat
door in "Ann's Bloemenatelier", Kortrijkse -
straat 415, Waardamme.  Inschrijven tot 19
maart bij Ludo De Kimpe, 050 82 38 63.

TWEEDEHANDSBEURS VOOR
KINDERKLEDIJ, KINDERGERIEF 

EN SPEELGOED
• zondag 24 maart | van 9u tot 12u •

Welkom op de lente-editie van de tweede-
handsbeurs voor kinderkledij, kindergerief en
speelgoed. Gaat door in de Koning Boudewijn -
school, Marechalstraat, Oostkamp.  Iedereen
is er van harte welkom.

SCHARRELKIDS
• dinsdag 16 april | van 20u tot 22u •

Waarom Scharrelkids?  De Gezinsbond nodigt
je uit om vaker met je (klein)kinderen naar
buiten te gaan.  Saai?  Welnee. Juist leuk en
spannend omdat kinderen 50% minder buiten
spelen dan twintig jaar geleden door de tele-
visie, computer en verstedelijking, maar ook
omdat ouders van nu minder tijd hebben en
basisscholen minder aandacht besteden aan
natuuronderwijs.  Kinderen hebben daardoor
minder betrokkenheid met de natuur, met
alle gevolgen van dien. 
Cursus 1: dinsdag 16 april van 20u tot 22u
(groot)ouders alleen en zondag 21 april van
14u tot 17.30u in De Schakel, park De Valkaart,
Oostkamp 
Cursus 2: zondag 2 juni in Freinetschool Klimop.
Info volgt. Kostprijs: € 25 voor het ganse gezin 
Info: Ann D’heedene, ann.dheedene@c-v-n.be 
Inschrijven: www.c-v-n.be 
Voor deze cursussen werken we samen met
Centrum Voor Natuur- en milieueducatie,
Natuurpunt Oostkamp en Freinetschool Klimop. 

PROEVERIJ: WIJN & KAAS 
OF KAAS & WIJN?
• zaterdag 20 april | om 19u •

Bij het samenstellen van een menu wordt bij
elk gerecht een aangepaste wijn geserveerd.
Bij een kaasbuffet serveert men meestal maar
één soort wijn. Sommelier en gastronoom
Christophe Debonne leert ons welke wijn bij
welk type kaas past. We proeven een assorti-
ment kazen en verschillende wijnen. Allemaal
fairtrade wijnen uit het Oxfam assortiment!
Van harte welkom voor een gezellige, leerrijke
en smakelijke avond in het Ontmoetings -
centrum De Raat, Schooldreef 5, Oostkamp.
Vlug inschrijven, we beperken ons tot 60 
personen. Want wie er vorige keer bij was,
komt vast en zeker terug!

BIJ EEN GEBOORTE
Bij een geboorte kunnen jonge ouders, die
reeds lid zijn van de Gezinsbond, een kleine
attentie ophalen bij de verantwoordelijke van
de ledenadministratie, Bieke Verduyn, Van
Arteveldestraat 14. Graag vooraf een telefoontje
op 0476 61 01 62 of een mailtje: gezinsbond.
oostkamp@gmail.com.  Jonge ouders, die de
geboorte van hun kindje willen aankondigen,
kunnen een ooievaar in de tuin plaatsen.
Onze afdeling heeft 2 ooievaars die gratis
kunnen uitgeleend worden.  Vragen aan
secretaris Cécile, 050 82 55 80 of via
cecile.vandeynse@telenet.be.

TWEEDEHANDSBEURS
• zaterdag 2 maart | 13.30u - 16.30u •

Onze succesvolle tweedehandsbeurs is er
opnieuw!  Op de beurs kunnen enkel kinder-
kledij, speelgoed, kinderboeken, baby-uitzet,
kinderuitzet, zwangerschapskledij, kinder -
fietsen… te koop worden aangeboden. 
U kunt een stand huren voor € 10. U kunt
zich enkel telefonisch inschrijven op dinsdag
5 februari 2013 tussen 19.30u en 21.30u bij
Anne Van Acker, 050 72 02 53.  Op andere
data telefoneren heeft geen zin, dan worden
geen inschrijvingen genoteerd! De inschrijving
is enkel geldig na overschrijving op de mee-
gedeelde bankrekening. Inlichtingen bij Anne
Van Acker via 050 72 02 53 of anne.van.acker
@telenet.be.  Alvast iedereen welkom in het
POC van Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat
(achter Mister Grill/Quick en naast de kerk). 

CUPCAKES VERSIEREN
• woensdag 6 maart | van 14u tot 16u •

Zijn jullie creatief en kokerellen jullie graag?
Schrijf je dan snel in om cupcakes te maken
en te versieren!  Deze activiteit gaat door in
de Olympialaan 17 en is bestemd voor 
kinderen vanaf de derde kleuterklas.
Inschrijven doe je bij An Schalembier, 
050 38 91 09 of via ddas@hotmail.be, ten
laatste op 4 maart.  De prijs bedraagt € 7/
kind, te storten op rekening BE39 0001 7494
1419.  Je bent pas ingeschreven na betaling.
Breng mee: snijplank, mes, schort en een
doos om de cupcakes mee te nemen naar
huis.  De plaatsen zijn beperkt, dus snel
inschrijven! 

OP WEG NAAR
COMPOSTELA

• dinsdag 19 maart | 20u •
Een fotoreportage en een persoonlijk verhaal.
Heb jij al eens gedroomd van een tocht naar
Compostela?  Christian Cardinael zette vorig
jaar zijn droom om naar werkelijkheid en
reisde per fiets naar Compostela.  Aan de
hand van een uitgebreide fotoreportage en
een boeiend verhaal kunnen we veel bijleren
over “een tocht naar Compostela”.  Ben je
zelf geïnteresseerd in een tocht naar
Compostela of gewoon geboeid om naar een
uitgebreid reisverslag te luisteren? 
Wij nodigen je graag uit in POC Sint-Willibrord,
K.K. Theodoorstraat (naast de kerk). Bijdrage
in de kosten: € 1,5 te betalen bij de ingang
van de zaal. Vooraf inschrijven is noodzakelijk
via gboone@telenet.be of via 050 39 31 01
(na 20u). 

VOORJAARS-TWEEDE-
HANDSBEURS

• zondag 10 maart | 9u •
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 vanaf donderdag 28 februari
2013 tot en met woensdag 6 maart 2013 bij
Mieke Braet, Burgemeester Capellelaan 27,
8340 Sijsele enkel tussen 16u en 20u.  Op
dezelfde momenten kan je inlichtingen beko-
men op 050 35 87 49. Iedereen is welkom!

BEDANKING EN WENSEN
Bij dit eerste nummer van 2013 kunnen we
terugblikken op een goed gevuld voorbije
jaar. We verheugen ons er ook op dat
Isabelle en Karolien onze bestuursploeg zijn
komen versterken. Wie weet krijgt hun voor-
beeld navolging. Ook een woordje van dank
aan allen die de werking van onze plaatselijke
afdeling van de Gezinsbond mogelijk maken.
We danken niet in het minst al onze leden
die hun lidmaatschap vernieuwden en zo de
Gezinsbond steunen om een spreekbuis te
zijn voor gezinnen, ouders en kinderen….
Moge 2013 voor iedereen een goed, gelukkig
en gezond jaar worden! 
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AFDELING
SINT-MICHIELS

AFDELING
SNELLEGEM

AFDELING
SINT-JORIS
gezinsbondsintjoris

@hotmail.com

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

AFDELING
SINT-KRUIS

JAARPROGRAMMA 2013
• 13 februari 2013: 13° kleuternamiddag 
• Maart 2013: bezoek volksterrenwacht 

beisbroek (datum volgt) 
• zaterdag 30 maart 2013: Paaseierenraap 
• 23 april 2013: Voordracht “De Jeugd is

tegenwoordig” 
• Tussen 8 & 12 mei 2013: bezoek aan de

Special olympics te Gent 
• 26 mei 2013: Moeder & Vaderdagontbijt  
• 30 juni 2013: Sportieve activiteit te

Beernem & barbecue  
• 8 september 2013: Wandel of fietstocht  
• 15 november 2013: Italiaanse wijn en 

hapjesavond 
• 30 november 2013: Sinterklaas
• 22 december 2013: Overgangsdrink

KLEUTERNAMIDDAG
• woensdag 13 februari | 14u •

Wat een beestenboel!  Boer Patat is al zijn
dieren op de boerderij kwijt!  Help je mee
zoeken?  En wat doet die olifant hier nu? Op
13 februari vindt de 13° kleuternamiddag
plaats dit jaar met het thema "Dieren op de
boerderij".  Wil je erbij zijn schrijf dan als de
bliksem in want het aantal plaatsen is beperkt.

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 als lid van de
Gezinsbond, niet leden betalen € 20.
Inschrijven kan vanaf 14 januari bij Caroline
Linskens, 050 38 37 71.

YOGA
• vrijdag 1 februari tot zondag 30 juni •

De yogalessen eerste semister 2013 starten
op 1 februari en lopen tot en met juni. 
De dagen en uren blijven zoals in 2012.
Inlichtingen bij Martens Martine, Kerkeweg 31,
8490 Jabbeke, 050 81 20 99. 

MAG IK TRIEST ZIJN?
• donderdag 7 februari •

We zien onze kinderen graag gelukkig. 
Een blij kind betekent ook een geruste ouder.
Kinderen leven niet altijd op een rozenwolk.
Er komt heel wat op hun levenspad terecht
en onze samenleving maakt het hen niet
altijd gemakkelijk. Op die avond maakt Claire
Wiewauters (orthpedagoge en psychotera-
peute) ons wegwijs in de gevoelswereld van
ons kind.  Inlichtingen Honoré Vandecasteele,
0473 68 40 90.

THUIS COMPOSTEREN
• woensdag 13 maart •

Onze afvalberg op een milieuvriendelijke
manier wegwerken is een must.  Een erkend
compostmeester komt ons in zaal de Schelpe,
wegwijs maken in wat we zelf kunnen com-
posteren.  Wat we hiervoor nodig hebben.
Hoe wij te werk moeten gaan en wat wij
met onze compst kunnen doen.  Inlichtingen
bij Honoré Vandecasteele, 0473 68 40 90.

100 JAAR FILM
IN 100 MINUTEN

Succesregisseur en mediafiguur Jan Verheyen
is je gids op een speelse, avontuurlijke 
ontdekkingsreis door de geschiedenis van de
cinema. Luister en kijk naar de verhalen uit
de pioniersjaren van Hollywood, krijg rode
oortjes bij de extravagante excessen van 
buitensporige ego’s die met één film de 
producerende filmstudio aan de rand van het
bankroet brachten.  Lach met de meest 
bizarre films uit de filmgeschiedenis en de
strafste stoten van de kleurrijkste bewoners
van filmland, herleef de ups en downs van
de Vlaamse film en ga samen met Jan op
zoek naar de Allerbeste Film Aller Tijden.
Kaarten kunnen besteld worden bij Antoon
Hollevoet, Altenastraat 17 op 050 35 84 20
of antoon.hollevoet@telenet.be.
I.s.m. alle verenigingen Sint-Kruis. 
Welkom in het “Gemeenschapshuis”,
Moerkerkse Steenweg 190.

ONTBIJTEN 
MET DE GEZINSBOND

• zondag 24 maart | 8.30u - 10.30u •
Wat is er leuker dan de tijd nemen voor een
ontbijt? Een glaasje bubbels, een lekkere
croissant, koffie of thee, broodjes à volonté
met kaas of ham, yoghurt, een stukje fruit,
kortom, alles wat er bij een goed ontbijt niet
mag ontbreken. En natuurlijk ook je familie
en je vrienden. Kom dus samen met hen naar
de refter van de basisschool Immaculata.
Inschrijven is uiteraard verplicht voor een
vlot verloop!  Een ontbijt kost voor leden van
de Gezinsbond € 5/persoon en € 15/gezin.
Niet-leden €6/persoon en € 18/gezin.
Inschrijven en betalen tegen 10 maart 2013
bij Caroline Linskens, caroline.linskens@hot-
mail.com en bij Rita Decloedt, decloedt-rita@
telenet.be. Vooraf betalen op BE43 0680
7137 0001 van Gezinsbond Sint-Michiels.

FACEBOOK
Gezinsbond afdeling Sint-Michiels is te volgen
op Facebook, http://www.facebook.com/
GezinsbondSintMichiels  U kan er onze activi-
teiten vinden en uitnodigingen delen met uw
kennissen.

MEDEWERKER GEZOCHT
… voor het organiseren van "Bewegen voor
kleuters" vanaf juni 2013, ter vervanging van
Joëlle Elinck, die dit vele jaren voor de afdeling
gedaan heeft. De nodige info en begeleiding
kunt u van haar verkrijgen en het is ook 
vereist toe te treden tot het bestuur van de
Gezinsbond Sint-Kruis.  Het zou tof zijn voor
de kleuters, dat die activiteit niet afgeschaft
hoeft te worden.  Daarenboven zijn we ook
op zoek naar een lesgeefster voor het 
kleuterturnen.  Het liefst hebben we een
kleuterleidster of LO leerkracht uit de omgeving
van Brugge ( vanaf september 2013). 
Meer info bij Joëlle Elinck,
Joelle.elinck@gmail.com of 050 35 73 56.
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AFDELING
VARSENARE

www.gezinsbond-varsenare.be

AFDELING
WAARDAMME

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com

PAASEIERENZOEKTOCHT
IN BEISBROEK

• zaterdag 30 maart |Start 10u en 10.30u •
Een actieve zoektocht in het bos met paas -
eieren als beloning. Verdere informatie volgt.
Inschrijven op voorhand verplicht.

VROEGMORGENWANDELING
• zondag 12 mei •

Wie zin heeft om eens vroeg uit de veren te
komen en samen met een gids (Boudewijn
Degraeve) naar de ontwakende vogeltjes te
luisteren mag nu al die datum noteren. Meer
informatie volgt later. 

YOGA, DRU YOGA EN TAI CHI
Lessenreeksen yoga op woensdagavond, dru
yoga op dinsdagmorgen, tai chi op maandag-
avond.  Vanaf januari worden de lessenreeksen
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@telenet.be

BBB
• woensdag 6 februari | 20.15u •

Nieuwe reeks elke woensdag om 20.15u 
( niet op feestdagen en in schoolvakanties)
Zaaltje Kerkstraat 3 Waardamme 10-beurten-
kaart: € 40 (kan over verschillende reeksen
doorlopen)  Meer info: Sofie Verhelst,
het.nieuwe.interieur@telenet.be, 050 27 92 53. 

GARAGEVERKOOP
• 20 april | 9u-16.30u. •

Info: gezinsbondzedelgem@msn.com en op
onze facebookpagina.

NIEUWE PRIJSSTRUCTUUR
•VANAF 1 FEBRUARI 2013•

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 4% op je gezinsspaarkaart.  Dankzij de
efficiënte spreiding van de 700 gewestelijke en plaatselijke verkoop-
punten is het voor ieder gezin mogelijk om op een eenvoudige manier
een gsm-kaart met spaarkaartkorting aan te kopen.

korting
Mobistar Tempo € 15 € 0,60 -4%
Base Cashbase € 15 € 0,60 -4%
Base Cashbase € 30 € 1,20 -4%
Proximus Pay&Go € 15 € 0,60 -4%

NMBS-tickets
Go Pass € 50 € 2,50 -5%
Rail Pass 1° klas € 117 € 5,85 -5%
Rail Pass 2° klas € 76 € 3,80 -5%
Keycard 2° klas € 20 € 1,00 -5%
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.

MET DE GEZINSBOND
GOEDKOPER NAAR

HET VOETBAL!!!

SPAARKAARTKORTING 
BIJ THUISWEDSTRIJDEN
VAN CERCLE 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

GEZINSFIETSTOCHT
• woensdag 1 mei •

Naar jaarlijkse gewoonte gaan wij met het
ganse gezin fietsen.  Wij rijden langs rustige
wegen aan een tempo waarbij ook de 
kinderen kunnen volgen.  We vertrekken om
13.15u op de parking aan de kerk.
Inlichtingen bij Honoré Vandecasteele, 
0473 68 40 90 of Van Kerkhoven Johan 
050 81 15 40.

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
binnengebracht 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! 
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LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be

of www.gezinsbondgewestbrugge.be

RAAD EENS 
HOEVEEL IK VAN JE HOU

Capitole Gent | 14 februari 2013 om 15 uur.
'Ik hou van jou helemaal tot aan de maan'
zegt Hazeltje en hij doet zijn ogen dicht.
'Dat is ver,' zegt Grote Haas. 'Dat is heel, heel
erg ver...'  Het vertederende boek van Sam
McBratney en Anita Jeram vormt de basis
voor dit muzikaal theater voor kinderen vanaf
drie jaar. Over hoeveel je van iemand kunt
houden, en hoe heel veel nooit te veel is.

Als lid van de Gezinsbond heb je 15% korting
op de ticketprijs (12 euro).  Bestellen kan via
de website van de Gezinsbond.

BUMBA IN DROMENLAND
Stadsschouwburg Brugge | 24/02

CC Kortrijk | 24/03
Wil je in de Krokusvakantie of in de weken
daarop graag naar het circus op maat van de
allerkleinsten? Bumba komt met al zijn
circus vriendjes naar een aantal theaters in
Vlaanderen. Jong en oud zijn welkom om
mee te lachen, te tellen en te raden met
Bumba, Bumbaloe en de hele bonte
Bumbastoet!

Bumba in dromenland speelt ook nog in
Vilvoorde, Tongeren, Antwerpen, Heist-op-
den-berg, Leopoldsburg, Evergem, en Sint-
Niklaas. Meer info op www.studio100.be of
tel 070/ 345 345.

Als lid van de Gezinsbond heb je 15% korting
op alle tickets in alle categorieën (10 of 15
euro), maar uitsluitend voor de voorstellin-
gen om 16 uur. Enkel op 15/2 voor de voor-
stelling van 14 uur.
Bestellen:

Tickets kan u bestellen via de website van de
Gezinsbond of telefonisch via 070 344 555.

PIET PIRAAT
EXPEDITIE NOORDPOOL

Concertgebouw Brugge | 31/03
Kursaal Oostende | 07/04

CC Kortrijk | 08/04
Ben je niet bang voor sneeuw en ijs?  Wil jij
mee op avonturentocht met Piet Piraat om de
schat van Kapitein IJsbaard te bemachtigen?
Je mag inschepen voor de nieuwe theater-
show waar jong en oud welkom zijn om te
komen meezingen en dansen op de piraten-
liedjes van Piet en zijn kornuiten.
Piet Piraat speelt ook in Hasselt, Heist-op-den-
berg, Mol, Leuven, Gent en Antwerpen.  Meer
info op www.studio100.be of 070 344 555.

Als lid van de Gezinsbond geniet je 15% 
korting op alle tickets in Rang 1 en Rang 2
(21-16 euro), alleen voor voorstellingen om
15.15 uur.  Geen korting op Rang 3 en schoot-
plaatsen (10 euro). Prijzen excl. reservatie-
kosten. Tickets bestellen via de website van
de Gezinsbond of telefonisch via 070 344 555.

NEKKA NACHT
Sportpaleis Antwerpen | 19 april 2013

Nekka-Nacht viert zijn twintigste verjaardag
met een bijzondere affiche. Er is gekozen om
niet één centrale gast te presenteren, maar
een aantal van de centrale gasten van de
voorgaande jaren samen in de schijnwerpers
te zetten. Dat levert een indrukwekkende
lijst van topartiesten op, die nog niet eerder
op deze manier een podium deelden. 

Niemand minder dan Frank Boeijen, Stef Bos,
Johan Verminnen, Zjef Vanuytsel, Kadril,
Yevgueni, Kommil Foo, Thé Lau en Raymond
van het Groenewoud vieren met het publiek
de twintigste editie van Nekka-Nacht.  Het
belooft een onvergetelijk jubileumconcert te
worden waarin alle registers van het betere
Nederlandstalige lied open getrokken worden.

Als bondslid geniet je van een vriendenkorting:
5 euro korting op de tickets van 35 euro. 
4 euro korting op de zitplaatsen van 30 of 25
euro, en op de staanplaatsen op het midden-
plein van 20 euro.

Bestellen kan via de website van de
Gezinsbond.

WIE WIL ER NAAR 
HET PLEZANTSTE LAND....
Maandag 1 juli t/m zondag 7 juli 2013

Maandag 12 t/m zondag 18 augustus 2013
• Speciale prijzen voor leden van de gezins-

bond: 21 euro voor kinderen t/m 15 jaar,
23 euro vanaf 16 jaar - volwassenen.

• Kaarten in vvk tot en met 24/06/2013
(juli) en 05/08/2013 (augustus) 
Te reserveren en/of af te halen bij:
Borgmans Diana, Klotputten 23, Arendonk
014 37 96 57 of via onze site www.gezins-
bondretie.be bij het onderwerp bobbejaan-
land - de kaarten moeten op voorhand
betaald worden bij de inschrijving (na
bevestigingsmail) via overschrijving op
rekening BE75 132- 5322497-51.

• Vroegboekkorting tot 17 juni 2013 (zie onze
site) Iedereen aan € 21

Meer info: www.gezinsbondretie.be
Normaal tarief: gratis van 0-3 jaar 27,50
euro tot 1,40 m.  32,00 euro boven 1,40 m.
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DE GROTE 
VRIENDELIJKE REUS

Capitole Gent | 15 februari 2013
“Ik heeft het je verteld: ik eet geen mens-
baksels. Mij niet!  Ik is buitenbeenreus.  Ik is
aardige en lobbessige reus! Ik is de GVR!”
“De GVR?”  “De Grote Vriendelijke Reus!”
Wanneer Sofie in het midden van de nacht
uit haar bed wordt getild door een reus die
dromen in kinderkamers blaast, vreest ze
voor haar leven. Maar in Reuzenland aange-
komen wil de gigant haar helemaal niet
oppeuzelen, het is tenslotte de Grote
Vriendelijke Reus! Er ontstaat een wonderlijke
vriendschap tussen de GVR en het wees -
meisje.  Samen besluiten ze de strijd aan te
binden met de Bottenkraker, de Vleeslapeter,
Bloedbottelaar en andere Grote Mensetende
Reuzen.  Daarvoor zullen ze zelfs de hulp
moeten inroepen van de koningin van
Engeland en haar leger!  
Meesterverteller Roald Dahl schreef het boek
in 1982, en het is een van zijn meest fanta-
sierijke en hartverwarmende verhalen.  Nu
kunnen kinderen vanaf vijf jaar van deze
klassieker gaan genieten in een muzikale
voorstelling voor de hele familie.

Als lid van de Gezinsbond heb je 15% korting
op de tickets (12 euro).

Bestellen kan via de website van de
Gezinsbond.

NERVEUZE VROUWEN
Gent, nog tot 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.

SHREK DE MUSICAL
Stadsschouwburg Antwerpen

24 maart tot en met 21 april 2013
Het verhaal van de film Shrek wordt al tot de
klassiekers gerekend.  De slechte Farquaad,
de klein uitgevallen heerser van het rijk
Duloc, verbant alle sprookjesfiguren naar het
moerasland waar Shrek woont.  Shrek is op
zijn rust gesteld en pikt dit niet zomaar.
Samen met Donkey, een ezel die zijn mond
niet kan houden, benadert hij Farquaad om
het probleem op te lossen.  Die heeft echter
zijn zinnen gezet op de mooie prinses Fiona.
Zij zit opgesloten in een hoge toren en wordt
bewaakt door een vuurspuwende draak.  Als
Shrek er in slaagt om Fiona aan Farquaad te
overhandigen, krijgt hij zijn moeras terug.
Maar de draak, noch de prinses, blijken te
stroken met wat Shrek verwacht…

Als lid van de Gezinsbond heb je 15% korting
op alle ticket voor kinderen en volwassenen
in Cat1 (39/44 euro), Cat2 (34/39 euro), Cat3
(34/29 euro), Cat4 (24/29 euro), Golden
Seat (44/54 euro) en Dinner Seat (84 euro).
Let op: tickets zijn 5 euro duurder voor week-
endvoorstellingen, 10 euro op zaterdagavond.
Houd ook rekening met een extra 3,9 euro
reserverings- en 3,3 euro verzendingskosten.
Tickets bestellen kan telefonisch op 0900 69
900 of via de website van de Gezinsbond.

ANNIE, DE MUSICAL
Capitole Gent | 7 tot 9 mei 2013
Stadsschouwburg Antwerpen | 

10 tot 12 mei 2013
Een gezellig en ontroerend familiemoment
tijdens de kerstdagen?  Laat je kinderen 
kennis maken met Annie, het brutale wees-
meisje dat haar geluk vindt bij de norse 
multimiljonair Warbucks.  De klassieker uit
1977 met de onvergetelijke liedjes zoals
Tomorrow en It’s the hard knock life staat
vanaf de kerstvakantie opnieuw op de planken
in een productie van Music Hall.

Als bondslid heb je 15% korting op alle cate-
gorieën bij alle voorstellingen (prijzen van 24
tot 49 euro, dinner Seats 79 euro).  In het
weekend zijn de tickets 5 euro duurder.

Bestellen kan via de website van de
Gezinsbond.
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1 Inleiding
Het huwelijk is een ‘plechtige’ verandering in de burgerlijke staat van
een persoon, zodat de verbreking ervan niet ‘zomaar’ kan gebeuren.
Er dienen diverse wettelijke regels gevolgd te worden.  De wet van 27
april 2007 (in werking getreden op 1 september 2007) heeft het echt-
scheidingsrecht, dat op zijn minst gezegd ‘middeleeuws’ was, grondig
hervormd met als doelstelling het aantal vechtechtscheidingsprocedures
aan perken te leggen.

Deze hervorming werd door mijzelf als practicus met open armen ont-
vangen, omdat een echtscheiding m.i. te lang duurde en dat partijen
dienaangaande soms nog jaren gebukt liepen onder de stempel
‘getrouwd zijn’ met een vorige partner, wat hun toekomstmogelijkheden
grondig hypothekeerde.  Immers, de wetgever is er van uit gegaan dat
als 1 van beide partners, of beiden, uit de echt wenst te scheiden (ver-
andering burgerlijke staat), de ene
(misnoegde) partner dit niet meer
kan ‘tegenhouden’.

2 Echtscheiding op zich
Er bestaan thans 2 echtscheidings-
gronden: de ‘onherstelbare ont-
wrichting van het huwelijk’ en de
‘echtscheiding door onderlinge
toestemming.  Belangrijk hierbij is
dat de notie ‘schuld’ compleet
verdwenen is m.b.t. de vraag tot
echtscheiding op zichzelf (los van
onderhouds bijdrage).  Concreet
betekent dit dat beide partijen
ofwel na 6 maanden feitelijke
scheiding (=officieel op een ander
adres wonen) indien beide
akkoord gaan ofwel na 1 jaar fei-
telijke scheiding indien 1 partij
‘tegenstribbelt’, kunnen scheiden.

Ik ben een voorstander van de
echtscheiding door onderlinge
toestemming.  Een echtscheiding
door onderlinge toestemming is
geen ‘gemakkelijke’ oplossing,
doch wel de meest menselijke.
Partijen dienen hun onderlinge
disputen (onderliggende redenen
van de breuk) opzij te schuiven en
de nodige rationaliteit en sereni-
teit voor de dag te leggen om de
overeenkomsten te sluiten, die
hen in principe definitief binden.

De vermogensrechtelijke overeen-
komst (afhankelijk van het huwe-
lijksvermogenstelsel) dient o.a. een regeling te voorzien voor : inkoop
of verkoop van de gezinswoning, onverdeeldheid of niet na echtschei-
ding, verdeling spaargelden, regeling extra-legale pensioenen, edm.

vb : een schenking van een der ouders aan een echtgenoot gehuwd
onder het gemeenschapstelsel, die de echtgenoot integraal in de
gemeenschap gebracht heeft, dient bij echtscheiding voor de helft
terugbetaald te worden door de ex-partner.
vb: na echtscheiding kunnen partijen overeenkomen dat de gezinswoning
voor een periode van maximum 5 jaar (hernieuwbaar) in onverdeeld-

heid kan blijven om vb. de ex-partner en de kinderen (die geen fondsen
heeft om de gezinswoning in te kopen) nog een tijdje in de woning te
laten mits vergoeding (helft van de huurwaarde).

De familierechtelijke overeenkomst is nog meer precair, gezien dit het
ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de kosten/onderhoudsbijdragen
voor de gemeenschappelijke kinderen regelt.
vb: een verblijfsbilocatie regeling is niet noodzakelijk een “week-week”
regeling, doch kan een periode van vb. 10 dagen of 14 dagen bestrijken.

3 Onderhoudsgeld / De vereffening verdeling
De schuldvraag speelt enkel een rol bij het bepalen van een onderhouds-
bijdrage wanneer een ex-partner behoeftig is.  Ik heb ‘het middeleeuws
systeem van vaststelling overspel, dat nog steeds bestaat, perfect
bewijs qua schuld’ nog gehanteerd in de volgende gevallen: 

- vermogende partners die 
bedrogen worden door de niet zo
vermogende partner, en denken
dat ze bij echtscheiding een ‘win
for life’ krijgen, zoals vroeger het
geval was;  Los van de schuldvraag,
is de onderhoudsbijdrage ook
beperkt tot de duur van het huwe-
lijk, dus geen win for life meer!

De echtscheidingsgrond ‘onherstel-
bare ontwrichting, geeft in tegen-
stelling tot de echtscheiding door
onderlinge toestemming, geen
complete overeenkomst nopens de
goederen (de zgn. vereffening-
verdeling).  De praktijk leert dat
sommige partijen niet zo diligent
zijn, en zo na de scheiding, de
zaak zo willen laten aanslepen bij
de notaris.  De wet van 14 sep-
tember 2011 (in werking getreden
op 1 april 2012) voert een ‘ver-
snelling’ in met betrekking tot
werkzaamheden van vereffening
verdeling, en dit voor alle partijen.

4  Besluit
De wijziging van 2007 (echtschei-
ding) en deze van 2011 (vereffe-
ning-verdeling) zijn excellente
staaltjes van wetgeving, die in de
praktijk het werk én van de recht-
bank, én van de advocaat, en het
bovenal voor de partijen ‘gemak-
kelijker’ maken in deze zeer
moeilijke menselijke situaties.

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

De juridische dienst
Rusthuis Van Zuylen, Geralaan 50, 8310 sint-kruis.
Elke tweede donderdag van de maand van 18u. tot 20u.

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

Echtscheiding na de wet van 27 april 2007: praktijkervaringen

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



basisscholensintlodewijkscollege.be

kleuterscholen
sint-lodewijkscollege

infodag voor kleuters en
nieuwe leerlingen lager

christus-koning
de wimpel
gerard davidstraat 6
pim pam poen

 kard. mercierstraat 56
050 31 16 39

sint-andries
zandstraat 69
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 jan breydellaan 56
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blijmare

 knotwilgenlaan 24
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 050 39 45 93
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! Regio Brugge:
Vrije School Haverlo
Lyceum Hemelsdaele
VTI Brugge
Sint-Leocollege
Sint-Andreasinstituut

Sint-Andreaslyceum
IMB Mariawende-Blydhove
Onze-Lieve-Vrouwecollege
Spermalie Hotel- en Toerismeschool

Buiten Brugge:
Sint-Lutgartinstituut > Beernem
LTI > Oedelem
Sint-Rafaël > Gent

Scholengemeenschap Sint-Maarten

surf:
Scholengemeenschap 

Sint-Maarten



sterk hedendaags secundair onderwijs in het centrum van de stad

sint-franciscus-xaveriusinstituut

de Goede (scholen)

De Frères

SINT-FRANCISCUS-
XAVERIUSINSTITUUT

ASO

Mariastraat 7
8000 BRUGGE
050 33 63 47

sfxbrugge.be

Jozefienen

SINT-JOZEF 
HUMANIORA

ASO
ook internaat

Noordzandstraat 76 
8000 BRUGGE
050 47 17 17

sintjozefhumaniora.be

Jozefienen

SINT-JOZEFSINSTITUUT 
HANDEL & TOERISME

TSO-BSO
ook internaat

Zilverstraat 26
8000 BRUGGE
050 33 19 43

sintjozefbrugge.be

Maricolen

TECHNISCH INSTITUUT 
HEILIGE FAMILIE

BSO-KSO-TSO
ook internaat

Oude Zak 38
8000 BRUGGE
050 44 59 59

tihf.be

Sint-Pieter

MIDDENSCHOOL 
SINT-PIETER

EERSTE GRAAD

Kortrijksestraat 47
8020 OOSTKAMP
050 82 68 22 

middenschoolsint-pieter.be

WOENSDAG
6 FEBRUARI 2013

19.30 uur

INFODAG
ZATERDAG

20 APRIL 2013

MAANDAG
4 FEBRUARI 2013

19.30 uur

INFODAG
ZATERDAG

20 APRIL 2013

OPENDEURDAG
ZATERDAG

20 APRIL 2013

DONDERDAG
7 FEBRUARI 2013

18 APRIL 2013
19.30 uur

OPEN DAG
ZONDAG

21 APRIL 2013

DINSDAG
5 FEBRUARI 2013

19.30 uur

OPEN DAG
ZATERDAG

20 APRIL 2013

INFOAVONDEN VOOR OUDERS VAN TOEKOMSTIGE EERSTEJAARS

vzw S.O. Karel de Goede | Oude Burg 33 | 8000 BRUGGE  | www.karel-de-goede.be


