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 • Met belgerinkel naar jouw winkel

• Lidkaart-meer-waard

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

Brugge
Centrum
Braambergstraat 34
8000 Brugge
T 050 34 34 23

gezinsspaarkaart
www.depretre.be
depretre@depretre.be

Kotverhuis of weekend weg met vrienden? 
Huur een wagen, bestelwagen of minibus bij Luxauto.
Als lid van de Gezinsbond kan je een wagen huren
met 5% korting op de gezinsspaarkaart.

Verhuur van personenwagens, bestelwagens, vracht-
wagens en minibussen.  Een basisverzekering is in de
huur inbegrepen. De korting geldt niet voor eventuele
extra verzekeringen en andere aankopen.

Een wagen reserveren kan in een kantoor, telefonisch
of online. Op www.luxauto.be vind je alle beschikbare
wagens met technische informatie.

Brugge, Sint-Pieterskaai (Krakelebrug)
Dit kantoor is geopend van ma - vr (8u - 12u / 13u - 18u)

en de zaterdag van 8u - 12u.

www.luxauto.be

SPAARKAARTKORTING
De tentoonstelling en alle locaties van Musea Brugge
kan je bezoeken met 15 % spaarkaartkorting. 
De korting geldt enkel op de normale 
toegangsprijs voor volwassenen 
en wordt in de Museumshop, 
Dijver 16 op de spaarkaart 
gezet. Op aankopen in de 
Museumshop geldt 10 % 
spaarkaartkorting.

INFO
Gruuthusemuseum, 
Dijver 17, Brugge
www.liefdeendevotie.be
www.museabrugge.be



INHOUD DANKJEWEL VRIJWILLIGER!

2013/142
36ste jaargang

mei/juni/juli

1 Voorwoord

2 Wie is wie binnen mijn lokale afdeling?

3 Week van de kraamzorg
Met belgerinkel naar de winkel
Zwarte Piet zoekt acteerhulp!

4 Kalender

5 G.O.S.A - Gewest Brugge
• Bezoek aan het distributiecentrum 

van Colruyt in Halle en brouwerij Palm
in Steenhuffel

• Bezoek aan het Zwin
• Fietsmidweek in de Bosberg

6 NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Assebroek
Beernem
Brugge
Koolkerke
Loppem
Oedelem-Oostveld
Oostkamp
Sint-Andries
Sint-Joris
Sint-Kruis
Sint-Michiels
Snellegem
Varsenare
Zedelgem

11 Lidkaart-meer-waard

12 Juridisch-praktisch

Driemaandelijks informatieblad 

van de Gezinsbond gewest Brugge

Begin maart beleefden we opnieuw de week van de vrijwilliger.  Het vele werk dat vrij -
willigers binnen onze vereniging uitvoeren is onbetaalbaar. Vrijwilligerswerk is veel ruimer
dan handen uit de mouwen steken bij activiteiten of dienstverlening.  Het houdt ook net-
werken in, sociale contacten leggen om zo een brede waaier aan activiteiten te kunnen
aanbieden. 

Het doel van deze activiteiten -gezinnen samenbrengen- verstevigt het sociaal weefsel in
een gemeente.  Door gezinnen samen te brengen weten we wat er leeft onder de gezinnen
en kunnen we zo de beleidsmakers alert houden bij het uitstippelen van het gemeentelijk
beleid. Veel van onze vrijwilligers zijn zo ook actief binnen de diverse adviesraden die
onze gemeenten tellen. 

Bij het uitvoeren van alle facetten van dit vrijwilligerswerk worden onze vrijwilligers op
voortreffelijke wijze ondersteund door de beroepskrachten die deel uitmaken van onze
vereniging.  Dankzij hun bijdrage kunnen de vrijwilligers hun rol als uithangbord van de
Gezinsbond spelen. 

In mijn hoedanigheid als voorzitter van het Gewest Brugge -18 afdelingen rijk- wil ik dan
ook alle vrijwilligers die actief betrokken zijn bij onze werking heel uitgebreid bedanken voor
het vele werk dat wordt verricht.  Respect voor jullie engagement binnen de Gezinsbond! 

Jullie tonen aan dat, ook in niet evidente tijden, vrijwilligerswerk nog steeds boeiend en
uitdagend is en tevens voor voldoening kan zorgen.  Ik ben blij en trots dat jullie de
Gezinsbond elke dag opnieuw doen leven bij onze gezinnen. 

In deze Bondsklapper opnieuw een zondvloed aan activiteiten die de Gezinsbond voor jullie
in petto heeft voor de komende weken en maanden.  Jullie aanwezigheid op deze activiteiten
motiveert onze vrijwilligers om steeds beter te doen. 

Ik kijk er alvast naar uit om jullie te ontmoeten op één van die activiteiten. 

Veel 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 84 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 
gboone@telenet.be gboone@telenet.be guidodevos@telenet.be 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 Vanessa Van de Putte Dagbladhandel ‘Patje’ Martin Ballegeer
8310 Babbaertstraat 7 Schaakstraat 17 Schaakstraat 17 Assebroeklaan 100 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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ACTIVITEITEN I.S.M. DE GEZINSBOND

'MET BELGERINKEL
NAAR DE WINKEL'

'Fiets je Kerngezond'

van 4 mei tot 8 juni 2013

Ook in 2013 fietst de Gezinsbond!  Deze actie i.s.m. Bond Beter Leefmilieu
(BBL) zet mensen aan om voor hun dagelijkse boodschappen vaker te
kiezen voor de fiets én de handelaar in de buurt. Deelnemen is een-
voudig: wie tijdens de campagne boodschappen doet met de fiets,
krijgt in elke deelnemende winkel een stempel op zijn deelnamekaart.
Een volle kaart (7 stempels) is goed voor een originele fietssticker. Met
een volle kaart maken deelnemers in elke gemeente ook kans op een
unieke Belgerinkel-fiets en andere mooie prijzen. 

Neem een kijkje op www.belgerinkel.be en vind de handelaars in uw
buurt.

ZWARTE PIET
ZOEKT ACTEERHULP!
Elk jaar vertellen de Zwarte Pieten één van
hun knotsgekke avonturen in een muzikale

show.  Voor hun volgende show zijn de Zwarte
Pieten op zoek naar enthousiaste, jonge mensen

die met hen willen meespelen. Kan je goed zingen
en acteren? Dan ben jij misschien dé man, of vrouw, om met Zwarte
Piet op podium te staan.  Kan je daarenboven ook een instrument
bespelen, dan heb je een extra troef in handen.  Surf naar www.art-
bij.be voor meer informatie of meld je aan met een korte motivatie
en een beschrijving van je ervaring via info@artbij.be.  Dan houden
we je verder op de hoogte van de audities. Ervaring is niet vereist,
talent is een must!
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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

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

19/01/2013 - 01/09/2013 Gezocht nieuwe verantwoordelijke "Bewegen met kleuters" hmm:

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

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

27/03/2013 - 26/06/2013 Initiatie badminton Snellegem

01/04/2013 - 30/11/2013 Welkom in ons Bestuur... Sint-Kruis

18/04/2013 - 27/06/2013 Tai chi chuan Assebroek

01/05/2013 Gezinsfietstocht Snellegem

03/05/2013 - 22/08/2013 Zomerse fietstochten Sint-Kruis

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

12/05/2013 Vroegmorgenwandeling met ontbijt Varsenare

15/05/2013 Opvoeden natuurlijk Brugge

29/05/2013 Strandbloemen knutselen Sint-Kruis

24/05/2013 - 31/08/2013 fietstochten Koolkerke

25/05/2013 Knutselen: strandbloemen maken met crepepapier Varsenare

25/05/2013 Liefde en Devotie in Brugge Sint-Kruis

26/05/2013 Ontbijt met pubbels Sint-Joris

30/05/2013 Bezoek aan het distributiecentrum van Colruyt in Halle en brouwerij Palm in Steenhuffel. GOSA

01/06/2013 Wandeling met gids: Moderne architectuur in Brugge Varsenare

02/06/2013 Scharrelkids Oostkamp

02/06/2013 Garageverkoop Sint-Kruis

04/06/2013 Daguitstap naar Dienstencentrum Mariasteen in Gits Sint-Michiels

06/06/2013 Fotografie : Basisprincipes en vaste regels Sint-Andries

13/06/2013 Cholesterol Varsenare

14/06/2013 Geleidewandeling te Brugge Snellegem

16/06/2013 Natuurwandeling in het domein Kasteel d'Aertrycke Sint-Andries

19/06/2013 Bezoek aan het Zwin. GOSA

22/06/2013 Wie heeft kapitein Roodbaard vermoord? Koolkerke

26/06/2013 “Veilig de vakantie door met kinderen” Sint-Kruis

30/06/2013 Torenparcour, boog en katapultschieten Sint-Joris

30/06/2013 Barbecue Sint-Joris

25/08/2013 Gezinsfietstocht Beernem

29/08/2013 Orgelconcert in de St.-Pieterskerk Oostkamp Oostkamp

31/08/2013 Lijstenverkoop tweedehandsbeurs van zondag 29 september Oostkamp

05/09/2013 - 29/10/2013 Ontspanningsyoga Assebroek

08/09/2013 Tweedehandsbeurs Koolkerke

13/10/2013 Herfst 2de Handsbeurs kinderartikelen Beernem

Alle activiteiten én meer vind je op www.gezinsbondgewestbrugge.be
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G.O.S.A GEWEST BRUGGE
Groot-ouders-Senioren-Aktie | gosagewestbrugge@base.be

BEZOEK AAN HET DISTRIBUTIE-
CENTRUM VAN COLRUYT

IN HALLE EN BROUWERIJ PALM
IN STEENHUFFEL

Donderdag 30 mei | 8u

In de voormiddag brengen we een bezoek aan het distributiecentrum
van Colruyt, we nemen een kijkje op de werkvloer: (er is geen lift,
verschillende trappen + heel wat af te stappen. Dit ter info voor mensen
die weinig mobiel zijn).  Na het middagmaal bezoeken we, samen met
een gids, de brouwerij Palm in Steenhuffel.  Het brouwproces van
brouwketel tot productiehal zal u uit de doeken worden gedaan met
als afsluiter een degustatie.  Na het bezoek eten we nog ovenvers
brood met een selectie van Vlaamse charcuterie.  We vertrekken om 8u
aan de parkeerplaats van Steenbrugge.  De deelnemers prijs bedraagt
€ 45 (drank bij het middagmaal en avondmaal niet inbegrepen).
Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op gosagewestbrugge@
base.be of 050 35 75 75 en door betaling van de deelnemersprijs op
rekening BE22 0015 1427 1747 op naam van GOSA Gewest Brugge
voor 15 mei 2013. 

BEZOEK AAN HET ZWIN
Woensdag 19 juni | 14.30u

Het zwin is een prachtig natuurgebied aan de Belgische kust.  Bij
hoogwater overspoelt de zee geheel of gedeeltelijk de slikken en de
schorre die achter het strand en de duinen liggen.  Zo ontstaat een
unieke biotoop voor heel wat vogels en planten. Wie dit unieke natuur-
gebied wil beleven o.l.v. een gids komt op 19 juni.  We spreken af om
14.30u aan de ingang van het Zwin. De groep is beperkt tot 25 personen
en de wandeling duurt ongeveer 2u.  De bijdrage is € 5 incl. gids.
Rubberen laarzen zijn noodzakelijk daar er steeds zeewater staat in de
zwinvlakte.  Er dient vooraf ingeschreven te worden voor 10 juni 2013
bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op gosagewestbrugge@base.be of
050 35 75 75 en betalen op BE22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest
Brugge. 

FIETSMIDWEEK
IN DE BOSBERG

Maandag 26 tot vrijdag 30 augustus 2013

Praktische inlichtingen
De deelnemers worden verwacht op maandag 26 augustus tegen 11u
en verblijven in volpension tot de vrijdag na het middagmaal.  Niet-
fietsers zijn welkom maar volgen het maaltijdenrooster van de groep.
Alle deelnemers maken de verplaatsing met eigen vervoer.

Fietsen kunnen ter plaatse gehuurd worden mits voorafgaande aanvraag.
De begeleiders van 'De Bosberg' zorgen voor mooie en fietsvriendelijke
fietsroutes. Er is keuze tussen 3 afstanden.

De deelnameprijs bedraagt € 230 p.p.
Supplement éénpersoonskamer € 52.

De inschrijvingsstrook goed invullen en opsturen tegen ten laatste 15
mei naar: Roza Descheemaecker, Leopoldlaan, 222, bus 302,
8430 Middelkerke, roza.descheemaecker@skynet.be

Stort gelijktijdig € 70 pp. als voorschot op rek.nr. BE17 7380 0575 2021
van Gezinsbond West-Vlaanderen.  Saazlaan, 31, 8970 Poperinge met
vermelding 'De Bosberg, 26-30 augustus' en namen van de deelnemers,
dit bevestigt uw inschrijving.

Wie het wenst kan een annulatieverzekering nemen. Kostprijs: 5% van
de totale prijs.  Graag vermelden bij inschrijving indien gewenst.

Alle ingeschrevenen krijgen 6 weken vooraf een brief met verzoek tot
betaling van het saldo en alle praktische inlichtingen.

Heb je nog vragen?
Aarzel dan niet en neem contact met de  coördinator van de fietsmid-
week: Roza Descheemaecker, 059/30 09 75, roza.descheemaecker@
skynet.be.

Een organisatie van de Provinciale werkgroep GOSA West-Vlaanderen

De Bosberg, Kelchterhoefstraat 10, 3530 Houthalen, 089 38 38 83
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greet_laporte@hotmail.com

AFDELING
BRUGGE

AFDELING
BEERNEM

beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be

TAI CHI CHUAN
• Nog tot donderdag 27 juni •

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 levenskwaliteit
opmerkelijk verhogen. Lesgever Luc Desmet.
Elke donderdagavond is er Tai Chi in OC
Rusten hove, Wantestraat 151, Assebroek.
Belangstelling? Info bij Georges Verlinde,
050 35 75 75 of georges.verlinde@base.be

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 + 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.

ONTSPANNINGSYOGA
• donderdag 5 september 
tot dinsdag 29 oktober •

Elke donderdag is er ontspanningsyoga.  Op
donderdag 5 – 12 – 19 en 26 september 2013
zijn er vier kennismakingslessen voor begin-
ners van 18.30u tot 19.45u.  Voor de gevor-
derden start een nieuwe reeks op donderdag
5 september 2013 om 19.45u.  Deze gaan
door in het P.C. Sparrenhof (zij-ingang) Dries,
Assebroek. Iedereen welkom. Inlichtingen en
inschrijvingen bij mevr. Verhaeghe Karin, 
050 37 46 17.

GESCHENK BIJ GEBOORTE
T.g.v. een geboorte kunnen jonge ouders,
reeds lid van de Gezinsbond, een kleine
attentie ophalen bij de verantwoordelijke
ledenadministratie, Gentil Desmet, Jagerspad
13 Assebroek, 050 35 92 69. 

VERANTWOORDELIJKE 
KINDEROPPASDIENST

De kinderoppasdienst 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.

VERANTWOORDELIJKE
KORTINGSKAARTEN

De verantwoordelijke voor aankoop van kortings -
kaarten NMBS, telefoonkaarten en bioscoop -
cheques is Benedict Ghyssaert, Sint-Katarina -
straat 34, Assebroek, 050 36 46 65, benedict.
ghyssaert@telenet.be. Te bereiken na 17u.

GEZINSFIETSTOCHT
• zondag 25 augustus | namiddag •

Fietstocht vanuit Beernem: kastelenroute plus
bezoek aan kasteel te Loppem. Afstand
ongeveer 30 km. Wie niet wenst te fietsen
kan ook afspreken aan het kasteel van
Loppem. Meer info via facebook en de
Bondsklapper van augustus. 

HERFST 2DE HANDSBEURS
KINDERARTIKELEN 

• zondag 13 oktober | 10u - 12u •
Ligt je bergplaats ook vol spulletjes van je
kindje(s) die je niet meer gebruikt?  Veel
ouders en grootouders zijn op zoek naar
goedkope kinderkledij tot 14 jaar, baby- en
kinderuitzet, zwangerschapskledij, kinder -
fietsen en speelgoed.  Inschrijvingsrecht
verkopers: € 10 voor leden, € 20 voor niet
leden (er wordt € 5 teruggegeven nadat de
stand opgeruimd is). Leden van de afdeling
Beernem die contact opgenomen hebben
met isabel.vercauteren@belgacom.net én het
inschrijvingsgeld gestort hebben op rekening-
nummer 850-8519050-23 van Gezinsbond
Beernem, genieten voorrang.  Leden van
andere afdelingen kunnen op zaterdag 28
september 2013 telefoneren tussen 9u en
12u, 0477 61 23 43.  Elke verkoper is per-
soonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar
verkoop en onderhandelt vrij met kandidaat
kopers. Kopers en kijklustigen kunnen van
10u tot 12u vrij rondlopen tussen de ver-
koopstanden en genieten uiteraard gratis
toegang.  Welkom in de Kleine Beer. 

KLEUTERZWEMMEN
• Nog 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/zwem-
men € 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.  U kan deze de
eerste les aanschaffen aan € 1,50. Inschrijven
kan tot en met vrijdag 22 februari 2013.

OPVOEDEN NATUURLIJK
Astridpark wordt Speelpark!

• woensdag 15 mei | 14u tot 17u •
De week van de opvoeding laten we hier in het
Brugse niet zomaar passeren. In het kader van
het thema: “opvoeden… natuurlijk” starten we
de week voor de vierde keer met onze Speeldag
in het park. Dit met de Gezinsbond en verschil-
lende andere partners. Voor ouders en hun kin-
deren tot 12 jaar toveren we het Astridpark om
tot een gezellig speelpark. Naast een boekje
lezen in de bibliobus, schmink, knuffelturnen en
nog veel meer is er een optreden van de Bal -
compagnie.  Dit is helemaal gratis! De Gezins -
bond en de opvoedingswinkel Regio Brugge
verwacht jullie in het Astridpark te Brugge.



mei | juni | juli • Nr. 142 BONDSKLAPPER 7

N
IE

U
W

S
 V

A
N

 D
E 

A
FD

EL
IN

G
EN

AFDELING
KOOLKERKE

FIETSTOCHTEN
• vrijdag 24 mei tot zaterdag 31 augustus

19u •
Vanaf vrijdag 24 mei 2013 kun je deelnemen
aan onze fietstochten als afsluiter van de
werkweek. Afspraak aan de Lamme Goedzak
in Brugge om 19u. Je bent tevens welkom op
7 en 21 juni, 5 en 19 juli en 2, 16 en 31
augustus.  Inschrijven hoeft niet en de deel-
name is gratis.

WIE HEEFT KAPITEIN 
ROODBAARD VERMOORD?

• zaterdag 22 juni | 14u •
Een spannend detectivespel op kermiszaterdag
voor jong en oud. Welk gezin/groepje is slim
genoeg om de dader, het motief én het
moordwapen te vinden? Ook voor kleine kin-
deren is dit een leuk spel omdat er op ver-
schillende plaatsen in Koolkerke geanimeerde
toneeltjes opgevoerd worden. In de deelname-
prijs zijn een drankje en een versnapering
inbegrepen. Inschrijven kan t.e.m. 16/6/2013
via anne.vanhorenbeeck@telenet.be met ver-
melding van naam, adres en ev. lidnummer
of op 050 67 64 38. Deelnameprijs: € 3 p.p.
voor leden en € 5 p.p. voor niet leden.

TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 8 september | 9u - 12u •

Na het grote succes van vorig jaar gaat de
tweedehandsbeurs dit jaar door in de sporthal
te Koolkerke. Ook nu staat de verkoop van
baby- en kinderartikelen centraal. We openen
de deuren tussen 9u en 12u. Gratis ingang
voor bezoekers. Inschrijven t.e.m. 15/08/2013
via anne.vanhorenbeeck@telenet.be met 
vermelding van je naam, adres en ev. lid-
nummer of op 050 67 64 38. Deelnameprijs:
€ 10 voor leden en € 15 voor niet-leden.

VERKOOPPUNT GSM, 
BIOSCOOP, NMBS, ...

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

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/persoon. Niet-leden 
€ 65/persoon. 
Zie ook: 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/persoon. (niet-leden € 65/persoon. 
Zie ook: www.gezinsbondloppem.net

JONGERENDANS
• Nog 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
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

JEUGDDANSEN
• Nog 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
• Nog 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.

NAAR PLOPSALAND
Het Studio 100-figuurtje Wickie de Viking
meert aan in Plopsaland De Panne en krijgt
er samen met zijn vrienden een volledig
nieuwe themazone. In de Splash Battle varen
de bezoekers met een drakar door een
vikingbaai. Tijdens hun tocht van 155 meter
kunnen de bezoekers andere vikingboten
met een waterkanon onder vuur nemen en
riskeren ze zelf ook een salvo van water -
stralen. 1001 kriebels voor slechts € 23,00!
Kaarten zijn het hele seizoen geldig.
Plopsaland De Panne praktisch: buiten de
schoolvakanties ook open op woensdag en
tijdens het weekend. Prijzen: € 29,99 laag -
seizoen / € 32 hoogseizoen aan de kassa. 
€ 23 via de Gezinsbond. Kinderen vanaf 85
cm tot 1m: € 9,99.  Hoe bestellen?  Stuur je
bestelling naar: bianca.huys@telenet.be met
vermelding van: aantal kaarten (€ 23 of € 9,99)
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)

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

NIEUWSBRIEF GEZINSBOND
OEDELEM-OOSTVELD

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

AFDELING
LOPPEM

gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.com

AFDELING 
OEDELEM-
OOSTVELD 
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gezinsbondsintandries
@telenet.be

AFDELING
SINT-ANDRIES

AFDELING
OOSTKAMP

gezinsbond.oostkamp@gmail.com

SCHARRELKIDS
• zondag 2 juni •

Bij voldoende belangstelling gaat een tweede
cursus Scharrelkids door op zondag 2 juni in
de Freinetschool Klimop. Info bij Ann
D'Heedene, ann.dheedene@c-v-n.be. I.s.m.
het Centrum voor Natuur-en milieureductie,
Natuurpunt Oostkamp en Freinetschool de
Klimop.

ORGELCONCERT
IN DE ST.-PIETERSKERK 

OOSTKAMP
• donderdag 29 augustus | 20.30u •

Elke donderdag in augustus gaat een orgel-
concert door om 20.30u in de Sint-Pieterskerk
van Oostkamp. Het concert van donderdag 29
augustus is gratis voor de leden van de
Gezinsbond op vertoon van hun lidkaart.

LIJSTENVERKOOP 
TWEEDEHANDSBEURS VAN
ZONDAG 29 SEPTEMBER

• zaterdag 31 augustus | 9u tot 10.30u •
Verkoop van lijsten voor de tweedehands-
beurs van zondag 29 september. De lijsten-
verkoop gaat door in de Wieke, Brugsestraat,
tussen 9u en 10.30u. Enkel leden van de
Gezinsbond kunnen lijsten kopen aan € 2,50
/lijst. Op vertoon van twee lidkaarten kunnen
wel 2 lijsten gekocht worden.

HELPENDE HANDEN
GEVRAAGD VOOR 

DE TWEEDEHANDSBEURZEN
Voor de tweedehandsbeurzen worden nog
steeds medewerkers gevraagd. Bent u bereid
om een handje te helpen? De medewerkers
aan de lente- en herfsttweedehandsbeurs
vormen een gezellige vriendengroep. U kan
een mailtje sturen naar Ann Buffel,tweede-
handsmarkt.oostkamp@gmail.com 

FOTOGRAFIE:
BASISPRINCIPES 

EN VASTE REGELS
• donderdag 6 juni | 20u •

Wat een foto beter maakt dan een ander is
soms niet moeilijk te zeggen, hij kan scherper
zijn of beter belicht. Het onderwerp kan voor
jou interessanter zijn of je hebt er een
bepaalde affiniteit mee. In andere gevallen is
het moeilijker te zien waarom nu net die ene
foto meer aanspreekt dan een andere. Zijn
het de kleuren, de vormen, het perspectief…?
En wat nog moeilijker is, is zelf sterke beelden
maken. Het is frustrerend dat sommigen
schijnbaar moeiteloos prachtige dingen creëren,
terwijl wij soms met veel moeite een foto
kunnen maken die het bekijken waard is.
Daarom organiseren we een workshop waar-
in we inzoemen op een aantal basisprincipes
(scherpstellen, belichten, diafragma, scherpte-
diepte...) die je moet toelaten je eigen foto-
grafie te verbeteren. Deze boeiende avond
wordt verzorgd worden door beroepsfotograaf
Chris Cardinael en gaat door in het POC Sint-
Willibrord, KK. Theodoorstraat (naast de kerk)
€ 2. Graag inschrijven via gezinsbondsintandries
@telenet.be of 050 39 31 01 (na 20 u). 

NATUURWANDELING 
IN HET DOMEIN 

KASTEEL D'AERTRYCKE
• zondag 16 juni | 14.30u tot 16.30u •

Samen met de gids Stefaan maken we een
educatieve wandeling door het kasteeldomein.
We zullen bijleren over de geschiedenis van
het domein en de unieke natuurfenomenen.
Het wordt een rustige wandeling voor jong en
oud van een tweetal uurtjes om te genieten
van dit prachtig kasteelpark en de aanpalende
bossen. Samenkomst op de parking: Zeeweg
42, 8820 Torhout (niet verwarren met het
kasteel van Wijnendale) Zorg voor aangepaste
schoenen. Gratis deelname, maar vooraf
inschrijven gewenst via gezinsbondsintandries@
telenet.be of op 050 67 61 51. 

JAARPROGRAMMA 2013
• 13 februari 2013 - 13° kleuternamiddag  
• 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 

ONTBIJT MET BUBBELS
• zondag 26 mei | 8.30u •

Zoals jullie van ons alle enkele jaren gewoon
zijn, serveren we ook dit jaar opnieuw ontbijt
met bubbels. Wij verwachten jullie tussen
8.30u en 9u. Zoals u gewoon bent vergasten
wij u en uw gezin opnieuw op spek met
eieren, boterkoeken, broodjes, koffie, thee, ...
Willen jullie ook genieten van ons heerlijk
ontbijt schrijf dan zo vlug mogelijk in via
gezinsbondsintjoris@hotmail.be  Hopelijk tot
dan. Deelname € 6 per persoon, kinderen tot
12 jaar betalen slechts € 2,5.  Welkom vanaf
8.30u in zaal Sinjo, Lattenklieverstraat. 

TORENPARCOUR, BOOG-
EN KATAPULTSCHIETEN

• zondag 30 juni | 15u •
Het wordt stilaan traditie: op de eerste zondag
van de zomervakantie een sportieve activiteit
met een uitdaging. Dit jaar treden we in de
voetsporen van Robin Hood. Met boogschieten,
katapultschieten en een heus hindernissen-
parcours testen we onze moed, vaardigheid
en vaste hand. Hoogtevrees? Geen nood, er
is ook een hindernissenparcours laag bij de
grond. Deze activiteit is voor het hele gezin,
voor de allerkleinsten (<6jaar) voorziet we
een leuk alternatief. Als je wenst kun je de
namiddag afsluiten met een gezellige 
barbecue. Afspraak aan De Kijkuit, Kijkuit 1,
Beernem.

BARBECUE
• zondag 30 juni | 18u •

Na het grote succes van vorig jaar organiseren
we ook dit jaar een barbecue. Aansluitend op
de sportieve activiteit kunt u aanschuiven
voor de heerlijke barbecue in De Kijkuit. U
hoeft echter niet deelgenomen te hebben
aan de sportieve activiteit om mee aan te
schuiven! Vorig jaar kwam een veel grotere
groep eten dan mee te sporten ;)  Wie er

vorig jaar bij was, zal het dit jaar zeker niet
willen missen. Prijs € 14 p.p. (kinderen tot en
met 10 jaar betalen slechts € 10). Enkel voor
leden van de Gezinsbond. Dranken zijn aan
zeer democratische prijzen te verkrijgen.
Waar: De Kijkuit, Kijkuit 1, Beernem
Inschrijven via gezinsbondsintjoris@hotmail.be
met vermelding van uw naam, adres, tele-
foonnummer, lidnummer van de bond.  En
met vermelding aantal personen en aantal
kinderen tot en met 10 jaar!

AFDELING
SINT-JORIS

gezinsbondsintjoris
@hotmail.com
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IN ONS BESTUUR...

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden
voor het organiseren van de tweedehands-
beurs, of als verantwoordelijke voor de 
activiteit "Bewegen met Kleuters" of voor de
"Jonge gezinnen Actie".  Zin om mee te bou-
wen aan deze activiteiten van onze afdeling
en een stukje van je vrije tijd in de werking
van de Gezinsbond te steken, dan ben je als
gezin van harte welkom in ons bestuur. Voor
meer informatie kan je terecht bij Catherine
Herman, 050 37 50 31 of bij één van onze
bestuursleden, of via mail: gezinsbond8310
@gmail.com

GEZOCHT NIEUWE 
VERANTWOORDELIJKE 

"BEWEGEN MET KLEUTERS"
We zoeken medewerkers voor het organiseren
van "bewegen voor kleuters" ,vanaf juni 2013,
ter vervanging van Mevrouw Elinck, die dit
vele jaren voor de afdeling gedaan heeft. De
nodige info en begeleiding kunt u van haar
krijgen 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 leer-
kracht uit de omgeving van Brugge (vanaf
september 2013).  Meer info bij Mevr. Elinck,
Joelle.elinck@gmail.com of tel 050 35 73 56. 

ZOMERSE FIETSTOCHTEN
De zomerse fietstochten gaan terug van
start, elke vrijdagavond vanaf 3 mei om 19u
vanop de parking achter de kerk van Sint-
Kruis, Boogschutterslaan, 8310 Sint-Kruis. Wij
willen de regelmaat er in houden en fietsen
op 3, 17 en 31 mei. 14 en 28 juni.  12 en 26
juli. 9 en 23 augustus.  Deze fietstochten zijn
i.s.m. het Davidsfonds en Pasar. 

STRANDBLOEMEN
KNUTSELEN

• woensdag 22 mei | 14u tot 16.30u •
Voor alle handige en minder handige kinderen
van 1ste tot 6de leerjaar.  We leren grote
zonnebloemen, rozen, gekrulde bloemen,
bloemen in 2 kleuren, enz. maken.  Voor de
jongste kinderen mag mama/papa, oma/opa
of grote zus/broer meekomen om je een
handje te helpen. De lesgeefster brengt zelf
al het materiaal mee.
Toegangsprijs per kind: € 10 als je lid bent
van Gezinsbond, € 15 als je geen lid bent.
Vooraf inschrijven (liefst voor 5 mei) en betalen
is verplicht:  Stuur een mailtje naar gezins-
bond8310@gmail.com m.v.v. “strandbloemen

+ naam + lidnummer + … kinderen” of tele-
foneer 050 37 65 14 (na 18u).  Overschrijven
graag via BE68 0012 4825 7634 met zelfde
vermelding.  In de grote zaal v.h. CM gebouw,
Moerkerkse steenweg 118,  te Sint-Kruis

LIEFDE EN DEVOTIE
IN BRUGGE

• zaterdag 25 mei | 13u •
"Liefde en Devotie" het Gruuthusehandschrift
is de nieuwe lopende tentoonstelling in het
Gruuthusemuseum. De expo neemt je mee
naar het Brugge en de Nederlanden van
omstreeks 1400.  250 kunstvoorwerpen in
acht zalen brengen de thema’s handschrift tot
leven: muziek, liefde, 'const' (kunst en kundel),
gezelschap en devotie. Voor onze afdeling
hebben we een rondleiding met gids vastge-
legd. Deelname aan deze rondleiding kost € 5
voor leden, niet-leden € 6, graag bevestigen
via mail en betalen op rekening BE68 0012
4825 7634, want het aantal personen is
beperkt tot 20.  Inkom museum gratis voor
Bruggelingen op vertoon van hun ID-kaart.

GARAGEVERKOOP
• zondag 2 juni | 10u - 16u •

Een garageverkoop is een eenvoudige en origi-
nele vorm voor het verkopen van tweedehands -
goederen. De gezinnen verkopen hun goederen
zelf aan een zacht prijsje vanuit hun eigen
garage, hun voortuin, oprit, carport... , dus niet
op het openbaar domein (nl. de straat of de
stoep, zoals bij een rommelmarkt).  Verkoop
van nieuwe producten en stocks van winkels
mogen in geen geval verkocht worden.  Het
verkopen van drank en eten is niet toegelaten.
U woont in Sint-Kruis-Brugge en u bent lid van
de Gezinsbond dan kan u vanaf 1 mei in
schrijven op: 2dehandsbeurs8310@gmail.com
met vermelding naam, lidnummer en adresge-
gevens t.e.m. zondag 26 mei.  U krijgt, na
inschrijving en betaling van € 5 op BE68 0012
4825 7634, een deelnemersaffiche en enkele
ballonnen om de aandacht te trekken.  Uw
adres wordt op de lijst van de deelnemers gezet.
Onzeafdeling zorgt voor de nodige publiciteit
(affiches, website: www.gezinsbond.be/sint-
kruis). Zie agenda Garageverkoop, Facebook,
vermelding in de Bondsklapper, De Bond,
Rondom en plaatselijke kranten...) en voor de
vergunning van Stad Brugge. 

“VEILIG DE VAKANTIE DOOR
MET KINDEREN”

• woensdag 26 juni | 19u •
Heel wat ongelukken met kinderen gebeuren
in en rond het huis. Het is daarom nuttig om
als (groot)ouder, oppasser, … één en ander
af te weten van EHBO. I.s.m. het Rode Kruis
organiseert de Gezinsbond Sint-Kruis een
infoavond die deze behoefte invult. De avond
gaat door in het CM gebouw, Moerkerkse
Steenweg 118. Deelname is gratis. Aangezien
het aantal plaatsen beperkt is, is vooraf
reserveren noodzakelijk door te mailen naar
els.dobbelaere@gmail.com. Bij deze een
warme oproep aan al onze babysitters!

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

AFDELING
SINT-KRUIS

UITREIKING PRIJZEN 
BALLONWEDSTRIJD 
SINT-KRUIS KERMIS

Op zondag 25 november 2012 konden we 2
kinderen gelukkig maken met filmtickets voor
de Kinepolis. De ballon van Brecht Lierman
vloog 669 km tot in Elmshorn en die van Ole
Van Belleghem 607 km tot in Kutenholz 
gelegen in Duitsland. Een dikke proficiat aan
onze twee winnaars.

NIEUWE VERANTWOORDE-
LIJKE KINDEROPPASDIENST

Vanaf heden kan je met al je vragen voor het
verkrijgen van een babysit terecht bij
Vanessa Van de Putte.  Vanessa is steeds
bereikbaar van 10u tot 19u, alle dagen met
uitzondering van de zondag. Gelieve de aan-
vragen bij voorkeur via e-mail aan te vragen
en liefst 3 dagen op voorhand. 

AFDELING
SINT-MICHIELS

DAGUITSTAP NAAR
DIENSTENCENTRUM

MARIASTEEN IN GITS
• dinsdag 4 juni | 8.30u •

Wij bezoeken twee afdelingen, middagmaal
in het restaurant Molendries, verbonden aan
het centrum. Hou er rekening mee dat we
alles te voet afleggen. Het wordt een boei-
ende dag, die afgesloten wordt aan ‘De Stille
Bron’, een kunstwerk vol symboliek.
Verzamelen om 8.30u op de parking van de
Sint-Godelieve-kerk en we rijden met eigen
vervoer naar Gits. Wie geen auto heeft, kan
meerijden. Geef dit best door bij de inschrij-
ving. Kostprijs: € 37 alles inbegrepen, ttz.
onthaal met koffie, lunch (apero+soep+vlees/
vis+drank aan tafel+dessert+koffie) en de
rondleiding met gids. Uiterste datum voor de
inschrijving 24 mei 2013 bij Willy Cornand,
050 38 05 83. Graag vooraf ook de keuze
maken voor de lunch voor vlees of vis.
Betalen op rekening van de Gezinsbond Sint-
Michiels BE43 0680 7137 0001. Voor de GPS-
gebruikers: Dienstencentrum Gid(t)s,
Koolskampstraat 39b, 8830 Gits.  Volg na de
bocht met de molen, de wegwijzer naar
Hoeve Ter Kerst, waar de gids ons opwacht.

ONZE FACEBOOK PAGINA
Volg ons voortaan ook op Facebook,
http://www.facebook.com/
GezinsbondSintMichiels.   U kan er onze 
activiteiten vinden en uitnodigingen delen
met uw kennissen.
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AFDELING
SNELLEGEM

AFDELING
VARSENARE

www.gezinsbond-varsenare.be

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com

YOGA
Nog 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. 

INITIATIE BADMINTON
• woensdag 27 maart tot 26 juni | 15u •

Was sporten ook één van jou goede voorne-
mens dit jaar, kom dan badmintonnen op
woensdagnamiddag van 15u tot 16u of van
16u tot 17u. Je kiest terecht voor sociaal con-
tact, plezier, gezondheid en ontspanning.
Twee uren na elkaar kan ook.

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 kinde-
ren 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.

GELEIDEWANDELING
TE BRUGGE

• vrijdag 14 juni | 18.45u •
De jaarlijkse geleide wandeling i.s.m. Kwb-
Jabbeke-Snellegem-Stalhille-Zerkegem gaat
dit jaar door te Brugge. Wij verzamelen om
18.45u aan het Stil Ende recht tegenover de
Beenhouwersstraat. Inschrijven ter plaatse.

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 bin-
nengebracht 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! 

VROEGMORGENWANDELING
MET ONTBIJT

• zondag 12 mei | 5u •
Een ochtendconcert in Beisbroek moet je
eens meemaken! Het is een unieke ervaring
om 's morgens vroeg een fluitconcert te
beluisteren in een bos. Onze natuurgids
Boudewijn De Graeve probeert een antwoord
te geven op jullie vragen. Afspraak om 5u
aan de parking Doornstraat van Beisbroek.
Nadien genieten wij met zijn allen van een
lekker ontbijt in het SPC Hof Ter Straeten.
Inschrijven noodzakelijk voor 4 mei bij Dina
Casier, 050 39 69 98 of
dina.casier@gmail.com. Leden Gezinsbond: €
7 volwassenen, € 4 kinderen Niet-leden: € 9
volwassenen, € 5 kinderen Te storten op
BE46 7381 2906 9636 van Gezinsbond
Varsenare met vermelding vroegmorgenwan-
deling + aantal volw., aantal kinderen,
lid/niet-lid. De inschrijving is pas definitief
na betaling.

KNUTSELEN: 
STRANDBLOEMEN MAKEN 

MET CREPEPAPIER
• zaterdag 25 mei | 14u tot 16.30u •

Met kinderen vanaf 9 jaar knutselen we
samen strandbloemen. Papier is voorradig.
Elk kind (max.2) wordt vergezeld door 1 vol-
wassen persoon die gratis mag mee knutse-
len en mee helpen. Wees er vlug bij want er
kunnen max. 12 kinderen deelnemen.
Inschrijven bij Brigitte Vandenbriele, 0496
335 179 of brigitte.vandenbriele@skynet.be.
De inschrijving is pas geldig als verschuldig-
de bedrag (leden gezinsbond: €5 per kind
/niet leden €7) betaald is op BE46 7381
2906 9636 van Gezinsbond Varsenare (naam
kinderen en knutselen vermelden a.u.b.)

WANDELING MET GIDS:
MODERNE ARCHITECTUUR

IN BRUGGE
• zaterdag 1 juni | 14u – 16.30u •

In Brugge staan verschillende moderne
gebouwen, soms ongekend, soms geprezen
maar ook dikwijls aanleiding tot discussies of
kritiek. Onze gids Frank leidt ons langs een
boeiend parcours met verschillende van die
moderne gebouwen verspreid in de binnen-
stad. We vertrekken om 14u aan het Sint-
Lodewijkscollege, Magdalenastraat. Het is
een stevige wandeling van 2,5u en minder
geschikt voor kinderen. Het aantal inschrij-
vingen is beperkt! Inschrijven bij Mieke
Roelens via roelens.mieke@telenet.be of via
050 38 67 91. De inschrijving is pas definitief
na betaling (leden gezinsbond: €3 per per-
soon/ niet leden: €5) op BE46 7381 2906
9636 van Gezinsbond Varsenare.

CHOLESTEROL
• donderdag 13 juni | 20u •

Veel mensen kampen met een verhoogd cho-
lesterol. Dit kan oorzaak zijn van verschillende
problemen met onze gezondheid. Misschien
kunnen we meer doen dan we vermoeden om
dit te verlagen.  Dr. Danny Bral, doctor in de
biochemie geeft ons zijn visie en tips... .
Toegang € 1 ter plaatse te betalen, vooraf
inschrijven niet nodig.  Info bij Dirk Rommel:
dirk.rommel@telenet.be. Een initiatief van de
Gezinsbond i.s.m. de apothekers van Varsenare.
Voordracht in SPC Hof Ter Straeten in Varsenare.

YOGA EN TAI CHI
Lessenreeksen yoga op woensdagavond, dru
yoga op dinsdagmorgen, tai chi op maandag-
avond.  Vanaf april worden de lessenreeksen
verder gezet. Voor inlichtingen en inschrijven:
yoga bij Mieke Roelens, roelens. mieke@tele-
net.be. Voor dru-yoga en tai chi bij Brigitte
Vandenbriele, brigitte.vandenbriele@telenet.be

WIJNPROEVEN
In de oktober gaan we opnieuw wijnproeven
en dit in samenwerking met wijn- en tapasbar
Vinho Verde. De combinatie wijn en kaas staat
dit jaar op het menu. Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met Ronny 0474 10 43 15.

FIETSEN
OP MAANDAGAVOND

Tijdens de maanden juli en augustus gaan
we opnieuw fietsen om maandagavond. We
vertrekken aan de Groene Meersen (ingang
sportcomplex) voor een tocht van ong. 25 km
aan een normaal tempo.  Via De Bond zullen
de concrete data worden bekendgemaakt.
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NIEUWE HANDELAARS
Steeds 5% korting op de gezinsspaarkaart

BENGELS & CO
Moerkerksesteenweg 195 | 8310 St-Kruis | 050/68 47 68

bengelsenco@skynet.be | www.bengelsenco.be
Vanaf heden elke eerste zondag van de maand open van 10u tot 13u

Merken: Stones & Bones, Blue Bay, Bana & co, Red Rag, Charlie, Beberlis,
Little David, CKS, Birkenstock, Can Be, Converse …

Nieuw voor de winter 2013 - Il Gufo, Hush Pupies, Eli, Jarrett, Twinn

Juwelier
Vanderostyne

Gistelse steenweg 199 | 8200 St-Andries | 050/69 20 99
Uurwerken: Rodania - Hugo Boss - Hugo Boss Orange - Danisch Design - Ice Watch - Fossil - Tommy Hifiger 

- Officina del tempo - Kipling - ... | Juwelen Goud: Casato - Nobless - Naiomy - Eigen ontwerpen - ...
Juwelen Zilver: Lapponia - Nona - Naiomy - Orage - Diamonfire - ... | Grote keus kinderjuwelen

Juwelen Staal: Bruce - Bruno Banani | Trouwringen: Duo-Saint Maurice

Openingsuren: elke dag vanaf 9.45u-12u en 14u-18.15u | Zondag en maandag gesloten  

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

44E INTERNATIONALE
TWEEDAAGSE VAN

VLAANDEREN -
BLANKENBERGE

zaterdag 4 mei 2013 en zondag 5 mei 2013
Wandelafstanden: 6 km - 15 km - 24 km - 42 km
Wandelen op trage wegen, door de polders,
langs het strand, … maar de voettocht is meer
dan wandelen!  Beleef ook dit jaar pure fun
in “De Voetjes “ van de Gezinsbond, dit jaar
op het kerkplein in Uitkerke tegenover jeugd-
herberg De Wullok. Laat je schminken, kom
springen op het springkasteel, daag je vrienden
uit voor een partijtje sjoelbak, ga bakken
stapelen met X-adventure of trek verder op pad
met het meest gekke kapsel na een bezoekje
aan het leukste kapsalon van het land!  Een
leuk geschenkje voor alle jonge stappers! We
verwachten jullie in “De Voetjes” , de leuk-
ste tussenstop van de Voettocht!  Vertrek van
de wandeltocht op de Grote Markt. Tot dan!
Leden van de Gezinsbond genieten een korting
van € 1 bij twee dagen deelname en € 0,50
bij één dag deelname op vertoon van lidkaart.
Info en inschrijvingen op www.2daagse.be

FESTIVAL TEN VREDE
vrijdag 30 augustus - zondag 1 september

Ten Vrede is een festival met internationale
uitstraling. Een festival (op de terreinen van
de Ijzertoren in Diksmuide) met ruggengraat,
een groot hart en wijd open armen.  Ten
Vrede festivalt niet alleen, er groeiden ook
allerhande randactiviteiten en projecten die
jong en oud doen stilstaan bij de harde
(wapen)feiten en problemen van elke dag,
wereldwijd.  www.tenvrede.be

WANDEL, FIETS 
EN SPEUR MEE IN IEPER!

van 1 juli tot en met 30 september 2013
GSF-wandel- en fietsrally ‘IEPER GEZIEN?
IEPER GEVONDEN!’
Ieper maakt zich op om volgend jaar 100 jaar
wereldoorlog I te herdenken. Deze woelige
periode kan je koppelen aan het middel-
eeuwse verleden. Er zijn tal van zaken te
bezoeken en te bezichtigen. Dus trekken wij
dit jaar al naar deze mooie provinciestad in
de Westhoek. Dankzij de GSF-wandel- (5 km)
en fietsrally (25 à 30 km) en de geocaching-
zoektocht (met je eigen wandel-GPS) ontdek
je de mooiste plekjes en bezienswaardigheden.
De rally start in het Bezoekerscentrum in de
prachtige ‘Lakenhalle’ op de Grote Markt. Via
onze juniorrally willen wij ook deze link leggen
naar ons jong publiek. Deze tocht loopt terug
parallel met de familierally.  Belangrijk om
weten is ook dat je maar één keer hoeft in
te schrijven voor deelname.  Wil je later
terugkeren voor de fietstocht of geocaching
dan kan dat perfect.  Als afsluiter maak je
kans op een van de prachtige prijzen.
Verdere info in De Bond of vanaf juni op de
GSF-website www.gsf.be 

CATS
30/07/2013 - 18/08/2013 | Kursaal Oostende 
In mei 1981 vond de premiere van ‘CATS’
plaats op het Londense West End. Het bleek
het begin van een triomftocht die nu, meer
dan 30 jaar later, nog steeds niet ten einde
is.  In Februari 2013 ging een fonkelnieuwe
Engel stalige show in premiere. Deze Engels -
talige en in het Nederlands ondertitelde pro-

ductie beleeft zijn Belgische première op 30
juli 2013 in het Kursaal in Oostende.
Ledenvoordeel: koop je tickets via de
Gezinsbond.  Als lid heb je 15 % korting, op
alle voorstellingen op dinsdag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagavond en op zaterdag-
namiddag, en voor kinderen tot 18 jaar 50 %
korting op de voorstellingen van 15 u op
zaterdag.  Meer info op www.gezinsbond.be 

WERELDFESTIVAL IZEGEM
4 juli t.e.m. 9 juli 2013

9 voorstellingen te Izegem met een grenzeloze
passie voor muziek en dans!
Korting op gezinsspaarkaart
• 4 juli om 19.30u: Openingsgala met alle

groepen - € 1,-
• 5 en 9 juli om 15u: Seniorenvoortelling - € 2,-
• 7 juli om 15u : Zondagnamiddagvoorstelling

- € 2,-
• 5 - 6 - 7 - 8 en 9 juli om 19.30u:

Festivalvoorstelling - € 1,-

• Voor alle voorstellingen geldt een toegangs -
prijs van € 14

• Voor senioren is er € 3 tariefvermindering
op de voorstellingen van vrijdag 5 juli en
dinsdag 9 juli om 15u

• Voor kinderen -12 jaar is er een tariefver-
mindering van € 6

Alle voorstellingen vinden plaats in de concert-
hal (met klimaatregeling) met een ruime
parking naast zaal Iso en cultuurhuis “De
Leest”, Sint-Jorisstraat 62 te Izegem. 
Plaatsbespreking: 0498 27 03 94
www.wereldfestivalizegem.be of Festifoon
051 30 91 88
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Inleiding
De essentie van een verzekering is het feit dat men een onzekere 
toekomstige situatie (voorkomen van het schade verwekkende feit)
vervangt door zekerheid (ten laste neming schadegeval) door het betalen
van een premie.

De rechtsbijstandsverzekering is volgens de wetgever: 
“een contract, waarbij de verzekeraar (verzekeringsinstelling) er zich
toe verbindt diensten te verrichten en kosten te betalen, zodat de ver-
zekerde (uzelf) zijn rechten kan doen gelden als eiser of verweerder,
hetzij in een gerechtelijke, administratieve of andere procedure, hetzij
buiten iedere procedure om.”  Het is dus een (schade)verzekering dat
u afsluit voor uzelf om u bij te staan, bij juridische of niet-juridische
conflicten die kunnen plaatsvinden.

Een ongeval/medische fout is
gauw gebeurd en vaak zijn de
gevolgen op menselijk gebied
desastreus en bovenal onbetaal-
baar.  Immers, als een arts ‘mist’,
is de aantasting van het menselijk
potentieel dermate, dat deze fout
in de meeste gevallen onherstel-
baar is.  Ik, als advocaat,  moet
deze lichamelijke schade dan
“vertalen” in geld/een schade-
vergoeding. Welnu, menselijke
schade is veruit de moeilijkst te
begroten schade.

Concreet: 
• hoe vergoed je een persoon met

enkel een 'kokerzicht' na medi-
sche fouten ?

• hoe vergoed je een persoon met
ernstige verminkingen in het
aangezicht na een zwaar auto-
ongeval?

Wat?
Evaluatie van menselijke schade
behelst een interdisciplinaire
benadering waar medici en juristen
een oplossing dienen te vinden
voor het voorliggend schadegeval.
Medici denken in termen van
waarschijnlijkheid (zou er een
causaal verband zijn tussen het
ongeval/de fout met de menselijke
schade).  Juristen denken in termen
van ‘zekerheid’ (is er een direct of
indirect causaal verband tussen
het ongeval/fout met de menselijke
schade).   

Dit verschil in benadering maakt de juridische vertaling ervan moeilijk
in de praktijk.  Als advocaat moet ik toegeven dat ik de beste opleiding
daartoe genoten heb in het kader van de interdisciplinaire opleiding
voor artsen en juristen (verzekeringsgeneeskunde), evaluatie van men-
selijke schade, georganiseerd door de faculteit geneeskunde aan de KUL,
wat de noodzaak tot samenwerking tussen de medische en juridische
wereld nog meer in de verf zet.

Concreet?
De rechtbank, die te maken heeft met een dergelijke zaak inzake 
evaluatie menselijke schade, stelt daartoe een expert of desgevallend
een college van experten aan om de schade te omschrijven.  Nadien
dient de advocaat deze ‘besluiten’ juridisch te vertalen.  

Praktisch?
Het is van uitermate belang dat de advocaat, samen met uw medische
raadsman, u ook bijstaat terloops de medische expertise.  Immers, daar
worden de grondslagen gelegd van wat de advocaat juridisch dient te
vertalen.  Deze fase verloopt op tegenspraak zodat én de medisch
raadsman én de advocaat de nodige opmerkingen kunnen formuleren
naar de expert toe.

Besluit
De essentie van de rechtsbijstands-
verzekering ligt in het feit dat de
verzekeraar, binnen de contractueel
bepaalde grenzen, de erelonen
van de door u gekozen raadsman
(juridisch/medisch) ten laste
neemt.

Dit bespaart u veel geld.  Ik ver-
klaar mij nader: 
Bij ongevallen/fouten met licha-
melijke schade wordt de schade-
vergoeding essentieel bepaald
door een intensieve samenwerking
tussen de medische en de juridische
wereld. 
De verzekeraar van de aansprake-
lijke stelt u altijd het laagste
bedrag voor, waardoor vele men-
sen verblind geraken en dit aan-
vaarden, terwijl ze recht hebben
op meer.  
Het is van uitermate belang dat
deze persoon bijgestaan wordt
door én een juridisch raadsman én
een medisch raadsman in het
kader van de rechtsbijstands -
verzekering.

Een gewaarschuwd man/vrouw is
er twee waard!

Mieke Listhaeghe
Sociaal – Juridische dienst gezinsbond Gewest Brugge
Advocaat (www.mieke-listhaeghe.be;
www.facebook.com/AdvocaatMiekeListhaeghe)

Er is geen dienstbetoon op 9 mei (hemelvaartdag, toevallig de
tweede donderdag van de maand mei)
Enkel nog op 13 juni en op 22 augustus (enige vakantiezitting)

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

‘Rechtsbijstandverzekering: Evaluatie van menselijke schade”

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
lenteweelde

 jan breydellaan 56
 050 31 63 22

doornstraat 3
 050 40 68 77

gistelse steenweg 440
blijmare

 knotwilgenlaan 24
 050 40 68 90

sint-michiels
immaculata
koningin astridlaan 4

 050 40 45 07
spoorwegstraat 250

 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



Rijselstraat 109 - Sint-Michiels 
Tel. 050 38 84 84

WWW.KINDEROPTIEK.BE

Dé kinderbrillenspecialist 
van de streek !

     

Baron Ruzettelaan 64 | 8310 Assebroek/Brugge
Tel. 050 82 32 75

Openingstijden: ma t/m zat. 9.30 - 18.00 uur
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