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ELEGANTIE

Onze schoenen zitten u als gegoten!

ONTDEK ONZE
NIEUWE WEBSITE!

www.depretre.be

NIEUW
HERENMERK

Monnikenwerve 171, 8000 Brugge
Braambergstraat 34 , 8000 Brugge

depretre.be

Neem een kijkje
op onze nieuwe site!
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Driemaandelijks informatieblad 

van de Gezinsbond gewest Brugge

Bij de start van dit nieuwe werkjaar zullen jullie als lid kennis maken met onze nieuwe lid-
kaart.  De lidkaart waarmee je spaart.  Deze lidkaart is zowel lidkaart als spaarkaart.  Toch
even herinneren dat je de "oude spaarkaart" niet mag weggooien.  Deze dient immers
eerst te worden ingelezen bij een handelaar die met de Gezinsspaarkaart werkt.  Eénmaal
dit is gebeurd is ook jullie online portemonnee geactiveerd.  Voor meer details hierover
kan je terecht bij jullie plaatselijke afdeling of in de 14-daagse publicatie De Bond. 

Deze nieuwe lidkaart is het tastbare bewijs dat De Gezinsbond in volle evolutie is.  Een
evolutie die ook goed zichtbaar is op het internet.  Via www.gezinsbond.be kunnen jullie
op vrij eenvoudige wijze lid worden van De Gezinsbond of jullie persoonlijke gegevens
aanpassen.

Ook via deze website kunnen jullie nu "Mijn Gezinsbond" raadplegen.  Jullie persoonlijke
dossier binnen de Gezinsbond is daar samengevat.  Via een eenvoudige aanmeldprocedure
kan je dit persoonlijk dossier openen.  Jullie gezinssamenstelling, geboortedata kunnen
worden gecontroleerd en gecorrigeerd indien nodig. 

Daarnaast hebben jullie zicht op de publicaties die jullie in de bus krijgen en kunnen jullie
aanvinken of jullie nieuwsbrieven willen ontvangen.  Nieuwsbrieven die ook over de
gezinspolitieke standpunten van De Gezinsbond gaan. 

Het meest interessante is waarschijnlijke de online portemonnee die op Mijn Gezinsbond
kan worden geraadpleegd.  Daar kunnen jullie zien hoeveel jullie gespaard hebben en dit
middels een detailoverzicht.  Tegoedbonnen kunnen er worden geboekt en in geval van
nood kan de lidkaart waarmee je spaart geblokkeerd worden. 

Zoals jullie kunnen merken; er beweegt wat binnen De Gezinsbond.  Ook in jullie plaatselijke
afdeling.  Ontdek in deze Bondsklapper het ruime aanbod aan activiteiten die de vele vrij-
willigers voor jullie in petto hebben.

Jullie aanwezigheid op deze activiteiten betekenen een enorme stimulans voor onze vrij-
willigers!   

Met genegen groet, 

Ronny Meulemeester
Voorzitter
Gezinsbond Gewest Brugge

Bezoek ook www.gezinsbondgewestbrugge.be



2 BONDSKLAPPER Nr. 144 • november | december | januari

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@skynet.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 84 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 Heike Rotsaert Stefanie Costenoble L. De Clercq 
8020 Sint-Jansdreef Blauwhuisstraat 1 Proostdijstraat 68 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 Liselotte Claeys Anne Van horenbeeck Anne Van horenbeeck
8000 Zagersweg 67 Zagersweg 39 Zagersweg 39 Koetelwijk 16 Zagersweg 39 Zagersweg 39

050 34 66 12 050 67 64 38 050 67 64 38 0497 23 40 01 050 67 64 38 050 67 64 38
kathleen.marechal@telenet.be anne.vanhorenbeeck@telenet.be anne.vanhorenbeeck@telenet.be oppasdienst.brugge@telenet.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 Heike Rotsaert Walter De Lameilleure Walter De Lameilleure 
8020 Leliestraat 37 Arteveldestraat 14 Walbrugstraat 1a 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 Magda Keirse Hilde Lemahieu Magda Keirse Magda Keirse
8340 Burg. Capellelaan 20 Dorpsstraat 56 Noordermeers 14 Kan. Bittremieuxlaan 74 Noordermeers 14 Noordermeers 14

050 35 70 75 050 35 55 64 050 35 96 66 0472 775 626 • 050 37 43 56 050 35 96 66 050 35 96 66
magda.keirse@hormail.com hilde.lemahieu@gmail.com magda.keirse@hormail.com magda.keirse@hormail.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 Valerie Clement Gilbert Dendooven Gilbert Dendooven 
8490 Reigerzele 22 Uytdreve 58 Hagebos 9 De Manlaan 4 Gistelsesteenweg 132 Gistelsesteenweg 132

050 39 35 10 0475 86 36 28 050 38 67 91 0498/21 00 63 050 38 61 02 050 38 61 02
jdedaniloff@hotmail.com roelens.mieke@telenet.be valerie.clement@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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DE NIEUWE LIDKAART 
WAARMEE JE SPAART!

Als lid in 2014 krijg je voor-
taan een lidkaart waarmee je
spaart. Deze nieuwe kaart is
zowel je lidkaart als je spaar-
kaart.  De lidkaart waarmee je
spaart is een magneetkaart. 
Je gespaarde saldo wordt niet
meer bijgehouden op een chip
zoals bij de gezinsspaarkaart,
maar in een online portemon-
nee.

De lidkaart waarmee je spaart
biedt heel wat nieuwe moge-
lijkehden. We zetten ze even
op een rijtje.
1 Korting gekregen of een

afname gedaan?  Je saldo
kan je raadplegen op je 
ticket of in je online porte-
monnee via ‘mijn gezinsbond’
op www.gezinsbond.be

2 Betalen met afnames kan
per schijf van 10 euro.

3 De nieuwe lidkaart kan
geblokkeerd worden.  Je
gespaarde bedrag blijft na
blokkering in je online porte-
monnee.

4 Voor 2014 ontvang je niet één maar twee lidkaarten zodat je samen
met je partner of kotstudent kunt sparen.  Met beide kaarten spaar je
op dezelfde online portemonnee.

Omschakeling naar je online portemonnee
De overdracht van het saldo op je gezinsspaarkaart naar je
online portemonnee gebeurt automatisch bij gebruik van je
gezinsspaarkaart.  Je ontvangt een overdrachtticket.  Vooraleer je
stopt met het gebruik van je oude gezinsspaarkaart, moet het saldo
overgdragen worden naar je online portemonnee.
Heb je je gezinsspaarkaart sind 29 juli nog gebruikt en kreeg
je een overdrachtticket?  Dan werd je online portemonnee
aangemaakt.  Heb je je gezinsspaarkaart sind 29 juli niet meer
gebruikt?  Gebruik je kaart zo snel mogelijk bij een handelaar of ver-
kooppunt.  Je plaatselijk verkooppunt kan zonder verplichte aankoop
de omschakeling in orde brengen.

Na ontvangst van je lidkaart 2014
Dankjewel, je hebt je lidmaatschap verlengd en twee nieuwe lid -
kaarten 2014 ontvangen. Werd je saldo al omgezet naar je online
portemonnee, dan mag je voortaan sparen met je nieuwe lid -
kaarten.  Is de overdracht van je saldo nog niet gebeurd?
Gebruik dan nog een laatste keer je gezinsspaarkaart om je
saldo over te zetten.

Tegoedbond 90 dagen geldig
Is er een probleem met de verbinding tijdens je aan-
koop?  Dan krijg je een tegoedbon.  Daarop staat een
code waabij de korting thuis zelf in je online portemonnee
kunt zetten.  Of je biedt je later met je bon en je kaart
aan bij de handelaar.  Een tegoedbon blijft 90 dagen geldig.
Heb je een bonnetje ontvangen waarop een geldigheidsduur van 30
dagen staat?  Geen paniek, ook je bonnetje is 90 dagen geldig vanaf
de dag van uitgifte.

Nog vragen? 
Kijk eens op onze FAQ op
www.gezinsbond.be

Om te onthouden
• De overdracht van het saldo

gebeurt automatisch bij
gebruik van je gezinsspaar-
kaart.  Je ontvangt een over-
drachtticket.

• Wil je zeker weten of je
overdracht gelukt is?  Surf
dan naar ‘mijn gezinsbond’
op www.gezinsbond.be ter
controle.

• Gooi je oude gezinsspaarkaart
niet weg zolang de over-
dracht van het saldo niet
gebeurd is.  Doe je dat toch
dan ben je het saldo op je
gezinsspaarkaart helaas
kwijt.

• Is de overdracht correct
gebeurd, spaar dan met je
nieuwe lidkaarten van zodra
je deze ontvangen hebt.

• Ben je geen computerfan? 
Met je nieuwe lidkaart spaar 
je zoals je gewoon was.  Je

ontvangt nog steeds ticketjes bij de handelaar.  De enige verandering
is dat je voortaan per schijf van 10 euro een afname kan doen.

Tina Korthout
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Ook dit jaar zal de Gezinsbond de Sint een warm welkom bezorgen in
West-Vlaanderen.  Komen jullie de Sint en zijn pieten ook begroeten?
De optocht doorheen de binnenstad vertrekt om 13.45u aan het
Seminarie (potterierei).  We verwelkomen de Sint op de Burg om 14u.
Aansluitend is er de grote Pietenshow om 15.30u in het Concertgebouw.
De intrede zelf is gratis maar wie de show wil bij wonen moet tickets
kopen aan € 4 voor leden van de Gezinsbond en € 6 voor niet-leden. 

Tickets bestellen kan via onderstaand formulier en vanaf 2 november
2013 ook bij Regine Wyseure, Karel de Stoutelaan 84, 8000 Brugge.
Elke werkdag van 10u tot 12u en tussen 17u en 19u.  Kaarten aan de
deur van het Concertgebouw: voor iedereen € 6. 
Een organisatie van Gezinsbond Brugge.

ACTIVITEITEN I.S.M. DE GEZINSBOND

INTREDE VAN DE LIEVE SINT
Zondag 17 november
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G.O.S.A GEWEST BRUGGE
Groot-ouders-Senioren-Aktie | gosagewestbrugge@base.be

BEZOEK RIJKSARCHIEF BRUGGE
Donderdag 28 november

De nieuwe gebouwen van het rijksarchief zijn gevestigd op de site van
het klooster van de Dominicanen die het pand verlieten op het einde
van de 18de eeuw.  Tot 1996 deed het dienst als rijkswachtkazerne.
Wie aan de Predikherenrei voorbij komt, zal ongetwijfeld het nieuw
gebouw opmerken met zijn volledig beglaasde leeszaal en zijn gesloten
bovenbouw. Diensthoofd/archivaris Luc Janssens zal ons rondleiden. 
Het bezoek zal ongeveer 1,5 uur duren. We besluiten met een drankje. 

Inschrijven voor 20 november bij Bernard Delplancke op 
bernard.delplancke@telenet.be of 0486 52 27 72.  Samenkomst om
9.45u, Predikherenrei 4A Brugge. 
Deelname € 3 ter plaatse te betalen.

GEZINSBOND
AANWEZIG 

OP EVENEMENTEN
Zilleghem Folk was voor de vijfde keer in de ban van de folkmuziek
en de Gezinsbond kon op deze manifestatie niet ontbreken. De leden
van de Gezinsbond kregen 2 euro korting en ??? leden van de
Gezinsbond mochten een gratis toegangskaart ontvangen door positief
te antwoorden op de vraag ‘Welk dier komt voor in het logo van
Zilleghem Folk?’.  Bezoekers met kinderen konden gratis gebruik
maken van de kinderopvang, georganiseerd door de Kinderoppasdienst
(foto links) van de Gezinsbond.  Naast volksspelen konden de kinderen
ook deelnemen aan de kleurwedstrijd ’10 jaar Gezinsspaarkaart’.  

Op de afsluit van het feest ‘150 jaar Kasteel van Loppem’ was de
Gezinsbond eveneens present met een ballonwedstrijd.  De stand van
de Gezinsbond mocht heel wat belangstellenden verwelkomen, waar-
onder Renaat Schotte, ons allen bekend als verslaggever van wielrennen
voor Sporza en bij de Vlaamse omroep is hij de vaste man voor de
Ronde van Italië. 

Foto EDW
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KALENDER

Alle activiteiten én meer vind je op www.gezinsbondgewestbrugge.be

DATUM ACTIVITEIT AFDELING

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

01/07/2013 - 01/01/2015 Nieuwe verantwoordelijke kinderoppasdienst Varsenare

01/09/2013 - 30/12/2013 Yoga Snellegem

09/09/2013 - 30/06/2014 Aerobic Loppem

13/09/2013 - 30/06/2014 Dansreeksen Loppem

14/09/2013 - 30/06/2014 Kleuterturnen Loppem

02/11/2013 - 03/11/2013 Neerhofdieren festival Gewest

03/11/2013 Gezelschapsspelletjesnamiddag Sint-Michiels

06/11/2013 Sprookjesmeditaties voor kinderen. Assebroek

09/11/2013 "Pikant van Burg tot Zand" Wandeling in week van de smaak :"water en vuur" Varsenare

12/11/2013 Parfum, een passie door Lieven Debrauwer. Assebroek

13/11/2013 - 15/11/2013 Vernieuwen van de kortingskaarten voor het jaar 2014. Assebroek

14/11/2013 - 16/11/2013
Huisbezoek van die goeie lieve Sint... 
met zijn zwarte pieten op vrijdag 29 nov en zaterdag 30 nov

Varsenare

15/11/2013 Italiaanse wijn en hapjesavond Sint-Joris

16/11/2013 - 19/11/2013 Aanvragen reductiekaarten NMBS Varsenare

17/11/2013 Intrede van de lieve Sint Brugge

17/11/2013 Intrede van de lieve Sint Gewest

17/11/2013 Gezinsontbijt Sijsele

19/11/2013 Demonstratie Windows8. Assebroek

20/11/2013 Dakpannen beschilderen Sint-Kruis

21/11/2013 Kleurenanalyse Loppem

23/11/2013 Nestkast maken Sint-Andries

24/11/2013 Met Sinterklaas op de boot.. Sijsele

24/11/2013 Met sinterklaas op de boot Sint-Kruis

28/11/2013 De relatie voeding en hart- en vaatziekten Varsenare

28/11/2013 Bezoek Rijksarchief Brugge. GOSA

28/11/2013 Feesthapjes maken Sint-Andries

30/11/2013 De Sint komt naar Sint-Joris Sint-Joris

01/12/2013 sinterklaasontbijt Koolkerke

01/12/2013 Opendeurdag Loppem

08/12/2013 Gezellig en gezond ontbijt Zedelgem

15/12/2013 Aperitieven met de Gezinsbond Sint-Andries

18/12/2013 Bloemschiksessie maken kerstversiering. Assebroek

22/12/2013 Leden op de borrel Sint-Michiels

22/12/2013 Overgangsdrink 2013 Sint-Joris

05/01/2014 Nieuwjaars drink en uitdelen Bonnenboek 2014 Sint-Kruis

23/01/2014 Leren werken met iPad en iPhone Sint-Andries

29/01/2014 Facebook for dummies Sint-Michiels

07/02/2014 Quiz: 4de editie Sint-Michiels

22/02/2014 - 24/05/2014 Watergewenning voor kleuters Brugge

02/03/2014 Tweedehandsbeurs Sint-Michiels Sint-Michiels

23/03/2014 Tweedehandsbeurs van kinderkledij en speelgoed Brugge
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NIEUWE HANDELAARS
Steeds 5% korting op de gezinsspaarkaart

VOMAC
Gemeenteplein 2 | 8020 Brugge | 050/82 23 17

info@vomac.be | www.vomac.be

Een nieuw concept met de vertrouwde merken
Fashion and lifestyle for women

Fashion: casual & lifestyle | Workshops: Kleuranalyse, stijl- en make-up advies
Lifestyle: decoratie, geschenken, make-up, ...

Maa-vrij 9u00 - 12u00 en 13u30 - 18u00 | Zat 10u00 - 18u00 | Gesloten op zondag

MADSEN
Nieuwkuis en wasserij sinds 1879

Monnikenwerve 94-96 | 8000 Brugge | 050/32 07 36
info@madsen.be | www.madsen.be

Uw kledij of interieurtextiel weer zo goed als nieuw!

Openingsuren: Ma tot Vr  08u tot 12u en van 13u30 tot 18u | Za 09u tot 12u
Gesloten zaterdagnamidag en zondag.

Korting met de Gezinsspaarkaart enkel in de winkel in Monnikenwerve

JO_FASHION
Sint-Pietersplein 25 | 8020 Oostkamp | 050/59 00 11 | 0496/100 769

joris.dumarey@hotmail.com | www.jofashion.be

Passie voor mannenmode

Boss | Tommy Hilfiger | Sand | Circle of Gentleman | Damiens | Pierre Cardin
State of Art | Masterhand | Ledub | Zilton | Milestone | Superdry | Barutti | Nudie Jeans co

Maandag 13u30 - 18u00 | Dinsdag-vrijdag 9u00 - 12u00 en 13u30 - 18u00
Zaterdag 10u00 - 18u00 | Gesloten op zondag

MET DE GEZINSBOND
GOEDKOPER NAAR HET VOETBAL!!!

Spaarkaartkorting bij
thuiswedstrijden van cercle brugge!

Het komende voetbalseizoen krijg je, na het overweldigende succes van vorig jaar, 

opnieuw korting op je gezinsspaarkaart bij een hele reeks wedstrijden van Cercle Brugge!

Zaterdag 9 november 2013: Cercle- KV Kortrijk 
Zaterdag 8 maart 2014: Cercle- AA Gent

Onder voorbehoud van wijzigingen. 
Meer info op www.gezinsspaarkaart.be 
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beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be

SPROOKJESMEDITATIES
VOOR KINDEREN

• woensdag 6 november | 15 uur •
Bekende sprookjes worden omgezet in een-
voudige visualisaties.  Kinderen kunnen zo in
contact komen met de bron van positieve
gevoelens in henzelf.  De “meditaties” zijn
vooral gericht op vrede, liefde en geluk en
stimuleren de verbeeldingskracht van kinderen.
Doelgroep 8, 9 en 10 jaar.  Duur 1 uur.
Verteller: Giel Carette. Gratis ingang. Welkom
in de bibliotheek Daverlo, Dries 2, Assebroek.

PARFUM, EEN PASSIE
DOOR LIEVEN DEBRAUWER

• dinsdag 12 november | 20 uur •
Velen kennen Lieven Debrauwer als regisseur
en cineast van o.a. Pauline & Paulette, maar
alléén intimi weten dat hij een echte passie
heeft voor parfum. Lieven heeft een privé -
collectie van om en bij de 500 parfumflacons,
een keuze uit 130 parfums elke ochtend en
een arsenaal aan kennis.  Hij is reeds 25 jaar
parfumverzamelaar en gebruiker.  Met heel
veel passie en mogelijks nog meer liefde
vertelt hij over zijn favoriete geurende onder-
werp.  Hij vertelt ook over parfumhuizen, 
flacons, couture huizen, legendarische 
gebruikers en geurige anekdotes.  Na de
lezing kan je ook enkele parfumklassiekers
testen. I.s.m. Davidsfonds Assebroek Sint-
Katarina.  Kaarten leden: € 4 niet-leden: € 8
Info bij Bertil Graeschepe, 050 35 09 95.
Welkom in het OC Rustenhove, Wantestraat
151, Assebroek.

VERNIEUWEN 
VAN DE KORTINGSKAARTEN 

VOOR HET JAAR 2014
• woensdag 13 november 

tot vrijdag 15 november | 19 uur •
De zitdagen voor het vernieuwen van de kor-
tingskaarten voor het jaar 2014 gaan door in
het PC Sparrenhof Dries, 8310 Assebroek op:
woensdag 13 en vrijdag 15 november 2013
telkens van 19u tot 21u. Info bij Benedict
Ghyssaert 050 36 46 65 of benedict.ghyssa-
ert@telenet.be.

DEMONSTRATIE WINDOWS 8
• dinsdag 19 november •

We bekijken even in vogelvlucht hoe Windows
8 eruit ziet en bekijken de pro's en contra's.
Wat is er anders dan bij Windows7?  Wat is er
beter, wat is er minder? Hoe kan je Windows 8
gebruiken zoals Windows7?  De infoavond is
bedoeld als kennismaking met Windows 8 en
eigenlijk niet voor gevorderden. Info Martine
Desoppere: martine.desoppere@telenet.be
Deelname € 3 in OC Rustenhove Wantestraat
151 Assebroek.

BLOEMSCHIKSESSIE 
MAKEN KERSTVERSIERING
• woensdag 18 december | 19 uur 30 •

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

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 wordt waargenomen
door Mevr. Cloet Martine, Sint-Katarinastraat 34,
Assebroek. Indien men een kinderoppas
wenst met verzekering inbegrepen gelieve
bij voorkeur te mailen naar cloet.martine@
telenet.be.  Men kan ook bellen tussen 17u
en 19u naar 050 36 46 65.

DE SINT AAN HUIS
De Sint doet zijn ronde van 23 november tot
11 december en komt aan huis op eenvoudig
verzoek, maar met de vermelding dat men
lid is van de Gezinsbond.  Mail naar Sinter -
klaas vroeg genoeg vooraf (mag nu reeds)
voor een afspraak: sintaanhuis123@gmail.com

HERNIEUWING 
SPOORWEGKAARTEN 2014

Vernieuwen kortingskaarten kan op volgende
manieren: - via internet kris.vandeghinste@
gmail.com en betaling van € 6 op rekening-
nummer BE15 9790 6942 5430 - bij mij thuis
Essenstraat 6, Beernem op zaterdag 9 en
zondag 24 november 2013 van 10u tot 12u -
na telefonisch contact 0496 87 38 56 of 050
78 12 03

SINTERKLAASONTBIJT
• zondag 1 december | 8.30u-12.00u •

Ook dit jaar nodigen we alle kinderen en hun
(groot)ouders, familie en vrienden uit op ons
sinterklaasontbijt.  Het uitgebreide ontbijt
start om 8.30u, om 9.30u is er kindertheater
KOE-KOEK en om 11u komt de Sint langs met
zijn pieten. De prijs bedraagt €5/kind en € 7/
volwassenen voor leden en € 7/kind en € 10/
volwassenen voor niet-leden. In de prijs zit het
ontbijt, het kinderoptreden, snoepgoed en
een cadeautje van de sint. Inschrijven kan tot
23/11/2013 via anne.vanhorenbeeck@
telenet.be of op 050 67 64 38 met vermelding
van naam, lidnummer en leeftijd van de 
kinderen. Dit gaat door in het Reigersnest te
Koolkerke.

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.
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greet_laporte@hotmail.com

AFDELING
BRUGGE

AFDELING
LOPPEM

INTREDE VAN DE LIEVE SINT
• zondag 17 november | 13.45u •

Kom de Sint begroeten tijdens de optocht
doorheen de binnenstad,vertrek om 13.45u
aan het Seminarie en verwelkoming op de
Burg om 14u.  Aansluitend is er de grote
Pietenshow van Artbij om 15.30u in het
Concertgebouw.De intrede zelf is gratis maar
wie de show wil bijwonen moet een ticket
aanschaffen. V.V.K.: Leden € 4 niet-leden € 6
A.D.D.: € 6 voor iedereen.  Tickets kunnen
aangekocht worden,vanaf 2 november 2013,
aan de deur bij Regine Wyseure, Karel de
Stoutelaan 84, Brugge 8000.  Elke werkdag
van 10u tot 12u en van 17u tot 19u of via
www.gezinsbondgewestbrugge.be/sint. 
Een organisatie van de Gezinsbond Brugge.

WATERGEWENNING 
VOOR KLEUTERS

• zaterdag 22 februari 
tot zaterdag 24 mei | 9u •

Watergewenning voor kleuters vanaf drie jaar
tot en met zes jaar. Zaterdag 22 februari 2014
tot en met zaterdag 24 mei 2014. De lessen-
reeks gaat door in het Interbad, Sint-Kruis.
Inschrijven verplicht via www.gezinsbond -
gewestbrugge.be/waterwenning € 25/reeks,
verzekering inbegrepen.  Inkom van het
zwembad is niet inbegrepen, een 12-beurten -
kaart kunt u bekomen aan de kassa. Lessen
voorbehouden aan leden van de Gezinsbond.
Ieder kindje draagt een zwemmutsje van de
Gezinsbond en die kunt u aanschaffen de
eerste les aan € 1,50. Inschrijven kan tot en
met 30 januari 2014.

TWEEDEHANDSBEURS 
VAN KINDERKLEDIJ 

EN SPEELGOED
• zondag 23 maart •

Verkoop van kinderkledij,speelgoed, ... in het
Sint-Leocollege, Potterierei 12, Brugge.
Ingang en parking via de E.Zorghestraat
(zijstraat Carmerstraat).  Wie als standhouder
wil deelnemen (lid zijn van de Gezinsbond)
kan zich inschrijven bij Greet Laporte, 0485
08 16 92 of via greet_laporte@hotmail.com
m.v.v. naam, adres, lidnummer, telefoonnum-
mer en het aantal tafels. OPGELET: maximum
2 tafels p/p. Prijs per tafels is € 12.
Inschrijven kan t.e.m. 30 februari 2014. Onze
volgende herfstbeurs is op zondag 12 oktober
2014.

AEROBIC
• maandag 9 september 
tot maandag 30 juni • 

Aerobic van september tot december: leden
betalen € 30 p.p.; niet-leden € 45 p.p.
Tweede reeks van januari tot juni: leden
betalen € 45 p.p.; niet-leden € 65 p.p. De
volledige reeks van september tot juni kost
leden € 70 p.p., niet-leden € 105 p.p.

DANSREEKSEN
• vrijdag 13 september 
tot maandag 30 juni •

Dansreeksen voor de maanden september tot
december: leden betalen € 30 p.p.; niet-leden
€ 45 p.p.. Tweede reeks van januari tot juni:
leden betalen € 45 p.p.; niet-leden € 65 p.p.
Voor de volledige reeks van september tot
juni kost deelname leden € 70 p.p., niet-leden
€ 105 p.p.

KLEUTERTURNEN
• zaterdag 14 september 

tot maandag 30 juni •
Kleuterturnen voor de maanden september tot
december: leden betalen € 30 p.p.; niet leden
€ 45 p.p.. Tweede reeks van januari tot juni:
leden betalen € 45 p.p.; niet-leden € 65 p.p.
Voor de volledige reeks van september tot
juni kost deelname leden € 70 p.p., niet-leden
€ 105 p.p.

KLEURENANALYSE
• donderdag 21 november | 20 uur •

Je hoeft geen grote ingrepen te doen om er
jonger uit te zien.  Door een kleurenanalyse
kunnen we die kleuren ontdekken die je een
stralende look geven. Je ziet er jonger uit en
je voelt je ook goed in de kleuren die bij je
passen. We maken voor elke ingeschrevene
een korte kleurenanalyse. Afspraak in de
bovenzaal van het gemeentehuis te Loppem
om 20u. Info en inschrijven vanaf 20 oktober:
Daisy Demey, Klaprozenlaan 13, 050 82 42 74.
Aantal deelnemers beperkt!  Leden betalen 
€ 7/persoon, niet-leden € 9/persoon.
Kleurenanalyse onder leiding van Ria Akset.

OPENDEURDAG
• zondag 1 december •

Traditioneel organiseert de afdeling de zondag
voor de naamdag van de Sint in de sporthal
De Strooien Hane de opendeurdag met allerlei
activiteiten: eucharistieviering, brunch, gratis
pannenkoeken voor alle gezinsleden waarvan
het lidgeld reeds is betaald, afhalen bonnen-
boek, springkasteel, schminkstand, bezoek
sint, demonstratie doorlopende cursussen,
voorstelling jaarprogramma, alle informatie
over de verschilende diensten, enz.  Verdere
informatie: www.gezinsbondloppem.net.

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 viking-
baai. 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 waterstralen. 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 laagseizoen / € 32 hoogsei-
zoen 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 admini-
stratiekosten 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)

gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.com

AFDELING 
OEDELEM-
OOSTVELD 

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.

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.

NAJAARPROGRAMMA
In het najaar staan alvast op het programma:
op 21 november kookavond, 4 december
bezoekt Sinterklaas onze leden en op zondag -
middag 22 december wordt een glaasje aan-
geboden terwijl men de bonnenboek 2014
kan afhalen tijdens een ledenvergadering.
Alle info en update kan verkregen worden via
onze ledenflyers, website, facebook en/of
email naar gezinsbond.oedelem.oostveld
@gmail.com
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gezinsbondsintandries
@telenet.be

AFDELING
SINT-ANDRIES

AFDELING
SIJSELE

AFDELING
OOSTKAMP

gezinsbond.oostkamp@gmail.com

WATERGEWENNING
EN KLEUTERZWEMMEN

De wachtlijst voor watergewenning en kleuter -
zwemmen is weggewerkt.  Kleuters vanaf 4
jaar kunnen vanaf nu ingeschreven worden
voor de woensdagnamiddag of zaterdag -
voormiddag. Contact opnemen met de ver-
antwoordelijke Nicole Verfaillie, 050 82 74 88.

VOORJAARS-
TWEEDEHANDSBEURS

De datum voor de tweedehandsbeurs wordt
nog doorgegeven, maar noteer alvast de
datum voor de lijstenverkoop: zaterdag 25
januari 2014 vanaf 9u. tot 10.30u in de
Wieke, Brugsestraat. Info: Cécile Van Deynse,
050 82 55 80.

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.  Wel graag vooraf verwit-
tigen op 0476 61 01 62 of een mailtje sturen
naar gezinsbond.oostkamp@gmail.com.
Ouders die een geboorte willen aankondigen,
en een ooievaar in hun tuin willen plaatsen
kunnen contact nemen met secretaris Cécile
Van Deynse, 050 82 55 80 of cecile.vandeynse
@telenet.be

KORTINGSKAARTEN
Gezinnen met 3 of meer kinderen jonger dan
25 jaar kunnen de nodige formulieren invullen
bij de secretaris Keirse Magda, Noordermeers
14, Sijsele op de zondagen 24 november en
1 december 2013, tussen 10u en 12u.  Ook
allerlei telefoonkaarten en Go-passen kan je
daar bekomen. Je krijgt als lid van de
Gezinsbond steeds een korting van 5% op de
lidkaart waarmee je spaart.

GEZINSONTBIJT
• zondag 17 november •

In samenwerking met de afdelingen Damme
en Moerkerke, wordt in de cultuurfabriek te
Sijsele, een gezond famillieontbijt aangeboden
tussen 8.30u tot 10.30u.  Gezinnen die aan
deze speciale actie willen deelnemen, moeten
hun naam opgeven bij Ann Schockaert,
Kanthage 9 te Sijsele, 050 37 52 85. 
Leden betalen € 5 per persoon of € 17 per
gezin.  Niet leden betalen € 7 per persoon.

MET SINTERKLAAS
OP DE BOOT..

• zondag 24 november •
Alle kinderen van Groot-Damme worden uit-
genodigd om mee te varen met de Sint op
de Damse Vaart.  Er zijn afvaarten voorzien
om 14u – 14.30u – 15u – 15.30u en 16u. De
kinderen mogen hun tekeningen aan de Sint
afgeven en hun vragen en verlangens aan de
Sint meedelen.  De kindjes varen gratis mee,
de volwassenen betalen € 3. We varen een
stukje mee met de Sint.

BESTUURSVERSCHUIVING
Na jarenlange inzet voor het secretariaats-
werk in onze afdeling zetten Marnix en Rita
een stap opzij. We willen hen ook langs deze
weg danken voor de tijd die ze investeerden
in onze afdeling. De fakkel wordt overgenomen
door Magda Keirse.  Magda woont in de
Noordermeers 14, 050 35 96 66.

NESTKAST MAKEN
• zaterdag 23 november | 9u •

Het duurt nu nog een poosje, maar zodra het
weer wat warmer wordt, gaan de vogels op
zoek naar een goed plekje om eieren te leg-
gen. Dat kunnen ze best zelf, maar dan zien
we ze niet!  Als je een nestkastje in de tuin
hangt, kun je straks de mama- en papavogel
af en aan zien vliegen met takjes en mosjes
om een heerlijk bedje te bouwen.  En als het
goed is, hoor je op een bepaald moment de
kleintjes piepen.  Wie weet heb je geluk en
zie je de kleuters daarna het nest uitvliegen.
Maar dan moet je wel eerst een kastje bou-
wen! Laten we het samen proberen. Iedereen
is welkom in de hangar van tometenkwekerij
Dhoest, Hoge Weg.  Breng een lichte hamer
en een kleine handzaag mee.  Vooraf
inschrijven via rik.vandewiele@scarlet.be
Prijs leden € 15 Prijs niet-leden €25

FEESTHAPJES MAKEN
• donderdag 28 november | 19.30 u •

Kristien Meulebroeck leert ons in kleine
groepjes feestelijke, warme en koude lepel-
hapjes,verrines en bapas maken voor de
feestdagen.  Deze kunnen doenen als aperitief-
hapje of voorgerecht.  Dit gaat door in het
POC Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat 2.
Vooraf inschrijven via marieroos.onraet@
skynet.be of 050 31 11 99.

APERITIEVEN
MET DE GEZINSBOND

• zondag 15 december | 10.30-12.15 u •
Er zijn veel redenen om op 15 december 
tussen 10.30u en 12.15u eens binnen te lopen
bij de Gezinsbond in het POC Sint-Willibrord,
K.K. Theodoorstraat 2 (naast de kerk): 
• Een nieuwe manier van sparen met je

spaarkaart: de spaarkaart wordt omgezet in
een “online portemonnee“. Als je de om -
schakeling nog niet hebt kunnen doen bij
een aangesloten handelaar, kun je dit bij
ons doen. We zetten je spaargeld onmiddel-
lijk om in een “online portemonnee“. 

• je wil kortingskaarten NMBS aanvragen of
afhalen • je wil GSM kaarten, railpassen of
Kinepolis filmtickets kopen met directe
Gezinsbondkorting 

• je wil je inschrijven als babysit of beroep
doen op de babysitdienst of meer info over
verkrijgen 

• je wil de werking van de Gezinsbond leren
kennen en kennis maken met het lokale
bestuur 

• je hebt misschien interesse om mee te
werken als vrijwilliger bij de Gezinsbond
Sint-Andries 

Vele redenen dus om eens langs te komen bij
de Gezinsbond.  Graag bieden wij jullie als
aperitief een glaasje bubbels aan. Vrije ingang.

LEREN WERKEN
MET IPAD EN IPHONE

• donderdag 23 januari | 19u-22u •
Jong en oud weten het: de iPad en iPhone
hebben zoveel te bieden!  Van surfen, 
e-mailen, sociale media, foto’s, video’s,
muziek, routeplanning, agenda, e-books tot
entertainment.  Het is niet voor niets dat de
iPad en de iPhone zo vlot verkopen.  Heb jij
een iPad of iPhone en weet je niet goed hoe
je ermee aan de slag kan?  Wens je meer uit
je iPad of iPhone te halen.  Of wens je een
iPad of iPhone te kopen en wil je daarin
begeleid worden? Dan is deze vormingsavond
iets voor jou. Een deskundige lesgever leert
je hoe je jouw mobiel Apple toestel zo vlot
en efficiënt mogelijk kunt gebruiken.
Interesse?  Kom dan naar POC Sint-Willibrord,
K.K. Theodoorstraat 2 (naast de kerk).
Toegang kost € 5. Inschrijven kan via gezins-
bondsintandries@telenet.be.
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AFDELING
SINT-JORIS

gezinsbondsintjoris
@hotmail.com

ITALIAANSE WIJN 
EN HAPJESAVOND

• vrijdag 15 november | 19u30 •
We laten u kennismaken met de rijke 
verscheidenheid van smaken en stijlen en
verkennen samen met u enkele prachtige
Italiaanse wijngebieden. Bij elke wijn (zeven
in totaal) krijgt u een woordje uitleg omtrent
de herkomst, het wijndomein, de druiven en
vinificatie, bewaartijd en de passende
gerechten. U kan ook genieten van heerlijke
antipasti die u van het bestuur wordt aan -
geboden: verschillende lekkernijen zoals
cipolline, taggiasca olijven, zongedroogde
tomaatjes, ambachtelijke kaas en charcuterie
uit Toscanië. Prijs € 7 per persoon. Inschrijven
via gezinsbondsintjoris@hotmail.be ten laatste
op 08/11/2013.

DE SINT KOMT
NAAR SINT-JORIS

• zaterdag 30 november | namiddag •
Hij komt, hij komt, die lieve goeie Sint, … En
natuurlijk ook naar Sint-Joris! Uw kinderen of
kleinkinderen kijken ongetwijfeld uit naar dit
jaarlijks kinderfeest.  De Sint heeft ons trou-
wens al laten weten dat de meeste kinderen
van Sint-Joris zeer braaf geweest zijn.  Als dat
geen goed nieuws is …!  Wilt u ook een
bezoekje van de Sint, schrijf dan als de blik-
sem in! Omdat de Sint met het ouder worden
wat vergeetachtig wordt vragen wij u om
zeker de naam en de leeftijd van de kindjes
te vermelden. Voor het geval Zwarte Piet de
boek van de Sint vergeet, schrijf in uw mail in
het kort wat de brave en minder brave kantjes
van het kindje zijn. Inschrijven via gezins-
bondsintjoris@hotmail.be voor 23/11/2013.

OVERGANGSDRINK 2013
• zondag 22 december | 10u30 tot 12 uur •

Het oude jaar 2013 zit er alweer bijna op!
Om het oudejaar uit te wuiven en het nieuwe
te verwelkomen organiseren we ook dit jaar
een overgangsdrink, waarop u van harte 
welkom bent.  Wilt u tijdig uw bonnenboekje
krijgen kom dan zeker langs. Terwijl kunnen
wij u ook de nodige uitleg geven over de
nieuwe lidkaart. Bij een natje en een droogje
kunt u een praatje maken met de andere
leden en hen beter leren kennen!

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

AFDELING
SINT-KRUIS

WELKOM 
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
bouwen 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 gezins-
bond8310@gmail.com

DAKPANNEN BESCHILDEREN
• woensdag 20 november | 14u - 16u30 •

Dakpannen beschilderen voor kinderen van 8
– 12 jaar.  Wie heeft er zin om creatief bezig
te zijn met verf, papier en een dakpan?  Dat
kan onder professionele begeleiding in Hoeve
Hangerijn, Gemene Weideweg Zuid 113, 8310
Brugge. Leden betalen € 6, meerdere kinderen
uit het zelfde gezin betalen slechts € 5. Niet-
leden kunnen deelnemen maar betalen € 10.
Inschrijven kan voor 9 november per mail naar
els.dobbelaere@gmail.com + het verschuldigde
bedrag overschrijven op BE68 0012 4825 7634
met vermelding Dakpannen, lidnummer +
naam kind(eren).  Deelnemertjes brengen
best een shortje mee.

MET SINTERKLAAS
OP DE BOOT

• zondag 24 november •
Alle kinderen van Sint-Kruis worden uitgenodigd
om mee te varen met de Sint op de Damse
Vaart.  Er zijn afvaarten om 14u – 14.30u – 15u
– 15.30u en 16u.  Vertrek aan de Brug van
Damme.  De kinderen mogen hun tekeningen
aan de Sint afgeven en hun vragen en verlan-
gens aan de Sint meedelen.  De kindjes
varen gratis mee, de volwassenen betalen €
3.  Deze activiteit is i.s.m. de afdeling Sijsele.

NAJAAR 
TWEEDEHANDSBEURS

• zondag 1 december | van 9u-12u •
Vanaf 15 oktober kan er terug ingeschreven
worden voor de "najaar tweedehandsbeurs"
via www.gezinsbond.be/sintkruis zie agenda:
tweedehandsbeurs. Deze beurs gaat door in
Hoeve Hangerijn, Gemene Weideweg Zuid 113,
8310 Brugge. Kostprijs voor een stand is € 12
voor leden en € 20 voor niet leden. Wegens
de grote aanvraag voor deelname verhuren
we maar 1 stand per lidnummer. Na bevesti-
ging en goedkeuring van uw aanvraag graag
het verschuldigde bedrag overschrijven op
BE68 0012 4825 7634 voor 22/11.

NIEUWJAARSDRINK 
EN UITDELEN 

BONNENBOEK 2014
• zondag 5 januari | 9u - 12u •

Met de overschakeling van lidkaart en spaar-
kaart naar de "lidkaart waarmee je spaart"
houden we eraan om onze leden uit te nodigen
voor een nieuwjaarsdrink. Daar kan je de
nieuwe bonnenboek komen afhalen.  We
stellen ook ons jaarprogramma voor en graag
geven we een woordje uitleg over de ver-
nieuwde website van de Gezinsbond en over
onze eigen website. Om zicht te hebben over
het aantal aanwezigen graag een mailtje van
bevestiging voor 25 december 2013. Naar
gezinsbond8310@gmail.com met vermelding
"nieuwjaarsdrink" en het aantal personen bij
Catherine op 050 37 50 31 of bij Linda 050
37 31 97.  De niet afgehaalde bonnenboeken
worden voor eind januari bij u thuis bezorgd.
Hoeve Hangerijn, Gemene Weideweg Zuid
113, 8310 Brugge.

NIEUWE 
VERANTWOORDELIJKE 
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..

HERNIEUWEN 
KORTINGSKAARTEN 2014

Voor de hernieuwing van de Kortingskaart
2014 graag bij voorkeur aanvragen via 
kortingskaartennmbs@gmail.com met ver -
melding van het lidnummer voor wie de kaart
dient aangevraagd te worden + de correcte
geboortedatum.  Graag in bijlage het attest
van kinderbijslag of studie.  Nieuwe gezinnen
(eerste aanvraag) attest van de gemeente.
Ofwel telefonisch op 050 37 50 31, bij voor-
keur na 18u.  Ofwel op de enige zitdag: 
zondag 1 december, in Hoeve Hangerijn,
Gemene Weideweg Zuid 113, van 8u-12u 
tijdens de twwededehandsbeurs.  Kostprijs
per gezin bedraagt € 7 (€ 6 + € 1 verzendings -
kosten).  Graag het verschuldigde bedrag
overschrijven op rekening BE79 0835 6193
3733 met vermelding van het lidnummer. 
Na betaling worden de kaarten opgestuurd.
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AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com

AFDELING
SINT-MICHIELS

GEZELSCHAPSSPELLETJES-
NAMIDDAG

• zondag 3 november | 13.00-17.30 •
Doorlopend kan je kennis maken met aller-
hande gezelschapsspellen, bekend en minder
bekend, voor jong en minder jong. Iedereen
die van (bord)spelletjes spelen houdt, is van
harte welkom om te spelen, om te kijken, of
om wat uitleg te krijgen. Er worden geen
spelletjes verkocht. Place to be: Onze Ark,
Sint-Michielslaan 35, Sint-Michiels.  Ingang is
gratis. Een kleine greep: Kolonisten van
Catan, Carcasonne, Treasure Hunt, Tobago,
Rattus, Pinguin, Atlantis, Alhambra, Regen -
wormen, Saboteur, Uno, Bizon, Waterloo,
Pandemie, Blokus, Lino, Toc Toc Toc, enz..

LEDEN OP DE BORREL
• zondag 22 december | 10u-13u •

Ledenfeest of hoe je het noemen wil.  De
lidkaart-spaarkaart wordt door de Gezinsbond
naar de leden rechtstreeks opgestuurd, maar
wij willen het persoonlijke contact met onze
leden niet verliezen.  Daarom richten we dit
jaar voor de eerste keer een aperitiefmoment
in in het CM-ontmoetingslokaal.  Voor de lut-
tele som van € 1 p.p.n krijg je een drankje
en een hapje, er is een speelhoek met aan-
gepaste drankjes voor de kinderen, je krijgt
er uiteraard je bonnenboek en leert er meer
over de activiteiten die wij hier in Sint-Michiels
organiseren.  Bovendien is er een kleine ver-
rassing voor de kleinsten. Laatkomers kunnen
er nog hun kortingskaarten aanvragen en wie
reeds de aanvraag indiende, kan er de aan-
gevraagde kaarten afhalen.  Wil je erbij zijn?
Schrijf dan in op gezinsbondsintmichiels@
gmail.com en betaal je bijdrage op rekening
BE43 0680 7137 0001 van de Gezinsbond
Sint-Michiels.  Deze uitnodiging geldt alleen
voor leden van de afdeling Sint-Michiels. 
Dit wil je toch niet missen?!

FACEBOOK FOR DUMMIES
• woensdag 29 januari | 20u •

Bijna heel je vriendenkring ‘zit’ op Facebook?
Jij niet?  Omdat je niet durft?  Omdat je er
niets van kent?  Kom dan naar Onze Ark,
Sint-Michielslaan te Sint-Michiels en luister
naar een deskundige die je op weg helpt en
alle pro’s en contra’s op een rijtje zet.
Inschrijven doe je via gezinsbondsintmichiels
@gmail.com.  Inkom € 6, drankje inbegrepen.
Daarna kan je met kennis van zaken zelf een
account aanmaken en al je vrienden laten
weten dat ook jij op Facebook zit!  PS: op
http://facebook.com/gezinsbondsintmichiels
kan je ons volgen.

QUIZ: 4DE EDITIE
• vrijdag 7 februari | 19.30u •

Hou alvast deze datum vrij in je agenda want
dan gaat voor de 4de keer onze quiz door.
Kom in een leuke sfeer met 4 tot 5 vrienden,
je kennis testen en je steekt er nog wat van
op ook!  Schrijf je in met mail of telefonisch
en betaal € 10 op rekening BE43 0680 7137
0001 van de Gezinsbond Sint-Michiels.
Verzamelen in de Gemeenteschool B, 
Sint-Michielslaan. De quiz start om 19.30u.
Inschrijven op 050 39 60 31 of met een mail
naar gezinsbondsintmichiels@gmail.com

TWEEDEHANDSBEURS
SINT-MICHIELS

• zondag 2 maart •
De krokustweedehandsbeurs gaat door in de
Gemeenteschool Sint-Godelieve, Sint-Michiels -
laan.  Alle gebruikte kinderkledij en -materi-
aal, speelgoed, boeken en baby-uitzet kunnen
aangeboden worden. U kunt een stand huren
voor € 10,00 als lid van de Gezinsbond, niet
leden betalen € 20. Inschrijven kan bij Caroline
Linskens, 0485 880 663 of via gezinsbond-
sintmichiels@gmail.com en betaal je bijdrage
op rekening BE43 0680 7137 0001 van de
Gezinsbond Sint-Michiels.

WAT KOMT ER NOG
IN 2014?

• 9 april 2014: zoete kinderanimatie voor 6-
12 jarigen 

• mei 2014: wandelen met gids in de tuinen
van het kasteeldomein Gruuthuuse, Oostkamp 

• juni 2014: senioren op stap, een halve-dag
uitstap met eigen vervoer naar een leuke
plek ergens in de buurt van Brugge 

Schrijf deze data nu al in je agenda! En wil je
zelf een handje toesteken om deze activiteiten
goed en vlot te laten verlopen, aarzel niet en
contacteer ons op gezinsbondsintmichiels@
gmail.com. Wij verwelkomen vrijwilligers met
open armen.

HERNIEUWEN
KORTINGSKAARTEN

Alle kaarten met vervaldag 31/12/2013
moeten hernieuwd worden.  Het volledige
reglement vind je in deze Bondsklapper.  Dit
kan op volgende data in de Veeweide 87,
Sint-Michiels: maandag 4/11 – dinsdag 5/11
– woensdag 6/11 – donderdag 7/11, telkens
van 15u tot 20u.  Ook op zaterdag 9/11 van
9u tot 12u, zelfde adres.  Je kan eveneens
terecht op zondag 3/11 tijdens de spellen -
namiddag in Onze Ark, van 14u tot 17u.
Kostprijs: € 6 voor het hele gezin plus € 0,70
voor het opsturen van de kaarten.

YOGA
• Nog tot maandag 30 december •

In het najaar is er opnieuw yoga.  Bij vol-
doende belangstelling zullen wekelijks 3
sessies worden ingericht. Meer info bij
Martens Martine, Kerkeweg 31, Snellegem,
050 81 20 99 of via Marte@telenet.be

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 binnen -
gebracht worden. Maaike D’haene, Eernegem -
weg 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!

AFDELING
SNELLEGEM

GEZELLIG EN GEZOND 
ONTBIJT

• zondag 8 december | 9u-11u •
Noteer alvast in jullie agenda: ledenfeest
2013 op zondag 8 december van 9u tot 11u
in het dienstencentrum De Braambeier te
Zedelgem. Gezellig en gezond ontbijt met
randanimatie. Bij deze gelegenheid kan u de
bonnenboek 2014 komen afhalen, zo
beschikt u tijdig over de voordelen die uw
lidmaatschap biedt.  Om uw bonnenboek
2014 te kunnen afhalen vragen wij u vrien-
delijk uw lidgeld tijdig -voor 15 november- 
te betalen.  Meer info bij Ann Pattyn.
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• 2001: Sarah Declercq, Virginie Coucke
• 2002: Yoshi Beelen, Eline Oerlemans, Lies Loones, Ine Groeschepe,

Ernestine Jodts, Sofie Vanneste, 
• 2003: Elle Goethals, Kate Deceuninck, Klara De Rynck, Marthe Van

Hulle, Yentl Keerman
• 2004: Jinte Debonnet, Josephine Goegebeur, Yente Verhaeghe, 

Celine Allemeersch, Kevin Stroo, Lars Declercq, Stien Van Tieghem,
Frieke Cochuyt, Renincka De Rynck

• 2005: Fien Vandenberghe, Nika Penverne, Elisa Loeys, Mirthe Genouw,
Jasper Strubbe, Amélie Messens, Saar Leeuwerick, Tinke De Four,
Korneel David

• 2006: Malou Deketelaere, Marie De Keyser, Marthe Allemeersch,
Siebe Coene, Finn Theetaert, Delphine Vincke, Juna Penverne, 
Maxime Coen, Daron Clemmens, Xander Noë, Stien Vanderriest, 
Eva Vandelanotte, Baette De Meester

• 2007: Tuur Vandenberghe, Arthur Adriaensens, Tibe Verhaeghe, 
Evelyn Le Comte, Bouke Vandenbussche, Levi De Rynck, 
Zita Van Ryckeghem, Zoë Somers, Heleen Cochuyt

• 2008: Mauro Verheire, 
Romy Eikeloo, 
Freya Stepman, 
Elena Schoonvaere, 
Niels Van Meroye, 
Elise Bruggeman, 
Jonah Beuselinck, 
Niels Vandewalle, 
Matteo Coen, 
Hannah Spanoghe, 
Elisa Spanoghe, 
Jolan Debruyne, 
Jolien Dufour

• 2009: Lisa Sioen, Cato Coene, Thibault Vincke, Febe Hoorens
• 2010: Jolien Demeulenaere, Alexander Cornelissen, Marie-Lies Coen,

Lukas De Ketelaere, Sarah Spanoghe
• 2011: Wouter Spanoghe

Alle winnaars ontvangen een strip.

NIEUWE 
VERANTWOORDELIJKE 
KINDEROPPASDIENST

Vanaf 1 juli wordt de kinderoppasdienst voor
de afdeling Varsenare verzorgd door mevr.
Valerie Clement, De Manlaan 4, Varsenare.
Als men een kinderoppas wenst kan Valerie
bereikt worden via valerie.clement@telenet.be
of 0498 21 00 63.  Ook jongeren die wensen
te babysitten kunnen zich bij haar aanmelden.
We wensen Katrien Allemeersch van harte te
bedanken omdat ze bijna 9 jaar de coördinator
voor de kinderoppasdienst voor onze afdeling
was.  Nu wenst ze wat meer tijd vrij te maken
voor haar kinderen en gezin.

"PIKANT 
VAN BURG TOT ZAND" 
Wandeling in week van de smaak:

"water en vuur"
• zaterdag 9 november | 14u •

Tijdens een wandeling door Brugge vertelt
onze gids Frank straffe en pikante verhalen
(in alle betekenissen) uit Brugge met culinaire
weetjes en info tussenin. Tijdens de wandeling
krijgen we 5 proevertjes en een afsluitend
drankje aangeboden.  De wandeling start op
de Burg om 14u en eindigt in de buurt van
het Zand. Duur van de wandeling: drie uur.
Het aantal deelnemers is beperkt, dus zorg
dat je er bij bent!  Eerst inschrijven via mail
of telefoon bij Mieke Roelens, roelens.mieke
@telenet.be of 050 38 67 91 en daarna het
verschuldigde bedrag (€ 12 voor leden, € 15
voor niet-leden) storten op BE46 7381 2906
9636 .Bij betaling naam vermelden + wande-
ling 9 november.

HUISBEZOEK 
VAN DIE GOEIE LIEVE SINT... 

met zijn zwarte pieten 
op vrijdag 29 nov en zaterdag 30 nov

• donderdag 14 november 
en zaterdag 16 november •

Op de avond van 29 en 30 november gaat de
Sint terug met zijn Pieten op huisbezoek.
Inschrijven hiervoor kan enkel op donderdag-
avond 14 november tussen 19.30u en 20.30u
en zaterdagvoormiddag 16 november tussen
10u en 11u in het Parochiaal Centrum,
Westernieuwweg. Info bij Mieke Roelens,
roelens.mieke@telenet.be

AANVRAGEN 
REDUCTIEKAARTEN NMBS

• zaterdag 16 november 
en dinsdag 19 november •

Op zaterdag 16 november van 9u tot 12u en
dinsdag 19 november van 18u tot 20.30u zijn
er zitdagen bij Gilbert Dendooven, Gistel -
steenweg 132, om de nieuwe reductiekaarten
NMBS aan te vragen. Gezinnen met minstens
drie kinderen waarvan de reductiekaarten
vervallen op 31/12/2013 of nieuwe recht-
hebbenden zijn welkom.  Voor kinderen + 18
jaar die nog rechthebbend zijn moet een 
studieattest of attest kinderbijslag meege-
bracht worden.

DE RELATIE VOEDING EN
HART- EN VAATZIEKTEN

• donderdag 28 november | 20u •
Voordracht door Dr. Ir. E. De Maerteleire.  Het
is bekend dat verschillende factoren bijdragen
tot het ontstaan van hart- en vaatziekten.
Wat is het effect van de voeding in het 
ontstaan van, of bescherming tegen, deze
gevreesde ziekte. Zijn er nog andere factoren
in het bloed die een indicatie zijn van een
verhoogd risico? Tenslotte worden algemene
richtlijnen meegegeven voor een goede 
voeding. Deze voordracht gaat door in SPC
Hof ter Straeten, met steun van de apothekers
van Varsenare.  Inlichtingen bij Dirk Rommel:
dirk.rommel@telenet.be of 050 38 65 59.

WINNAARS TEKENWEDSTRIJD
10 JAAR GEZINSSPAARKAART 2013
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LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be

BUMBA EN HET 
MAGISCHE WONDERBOEK

Diverse locaties | 01/03/2014 - 21/04/2014
Wegens overdonderend succes komt de clown
Bumba voor de tweede maal op rij naar de
theaterzalen met een gloednieuwe voorstel-
ling voor de allerkleinsten.  Als de tweeling
Lars en Lies jarig zijn, verrast Bumba hen met
een magisch wonderboek.  Als ze dit boek
openmaken, stappen ze de wonderbaarlijke
Bumbawereld in en leren ze al zijn beste
vrienden kennen zoals Bumbalu, Nanadu,
Barry de leeuw, Kiwi de vogel, Tumbi de oli-
fant en baby.  Samen leren ze tellen, dansen
ze op hun favoriete liedjes en maken ze er
een uniek feest van.  Speciaal voor de aller-
kleinsten zorgen wij voor een aangepast
licht- en geluidsniveau.  Bumba en het magi-
sche wonderboek tourt van 1 maart t.e.m. 21
april 2014 en doet Antwerpen - Asse - Brugge
- Gent – Hasselt - Heist-op-den-Berg - Koksijde
- Kortrijk – Mol - Leuven - Scherpenheuvel –
Tongeren - Turnhout – Vilvoorde aan.  Meer
informatie omtrent speeldata en prijzen:
www.studio100.be.

Leden van de Gezinsbond krijgen op vertoon
van hun lidkaart volgende korting: Tickets
cat.1 16 euro – 2,4 euro korting = 13,6 euro
Tickets cat. 2 12,50 euro – 2,4 euro korting :
10,10 euro.  De prijzen zijn exclusief verwer-
kings- en verzendingskosten.  Tickets zijn te
bestellen op 070/344.555 (max 0,30 EUR/m)
of via www.gezinsbond.be.

BOB DE BOUWER
Oostende | 08/12/2013

Gent | 29/12/2013
Antwerpen | 30/12/2013

Bob de Bouwer krijgt een zeer belangrijke
opdracht: hij moet het theater opknappen
voor de première van een nieuwe show. Bob
heeft zijn beste vrienden Wendy, Scoop, Hector
en Scrambler gevraagd om hem te helpen en
alles loopt op rolletjes.  Plots komt Spud, de
vogelverschrikker een handje helpen maar
helaas gebeurt dit niet zoals gepland en alles
loopt in het honderd. Om de puinhoop nog
op tijd te kunnen opknappen heeft Bob extra
hulp nodig van de kinderen in de zaal.
Kunnen zij het maken? Nou en of!  Maak je
klaar voor een familieshow boordevol mee-
zingers. Een interactieve show voor de aller-
kleinste theaterbezoekers van 2 tot 6 jaar en
hun (groot)ouders, waarbij het theater flink
verbouwd wordt en het dak er af gaat.
De kindermusical Bob de Bouwer vindt plaats
29 december 2013 in de Capitole van Gent,
op 8 december 2013 in het Kursaal van
Oostende en op 30 december 2013 in de
Stadsschouwburg van Antwerpen.

Leden van de Gezinsbond krijgen op vertoon
van hun lidkaart 15% korting op de tickets.
Kaarten zijn te bestellen via www.gezins-
bond.be.

SAMSON EN GERT
KERSTSHOW

De Panne | 21/12/2013 - 29/12/2013
Samson & Gert hebben groot nieuws!  Al vele
jaren trekt de populaire hond Samson met
zijn baasje Gert volle zalen in Antwerpen. De
Samson & Gert kerstshow is hiermee al lang dé
familie-uitstap.  Dit jaar kunnen de duizenden
toeschouwers voor het eerst genieten van
deze schitterende show in het gloednieuwe
Plopsa Theater in De Panne! Uiteraard zijn de
Burgemeester, Alberto en Van Leemhuyzen
ook weer van de partij, net als een betover-
end decor, een indrukwekkend koor en
showballet en natuurlijk het swingende live-
orkest!  Het pakket dat je dit jaar krijgt, is
nog mooier dan anders! Met het combi-ticket
kan je gratis genieten van alle attracties in
Plopsaland De Panne op de dag dat je naar
de Samson & Gert Kerstshow gaat.
Bovendien ontvang je gratis de full-cd van
Samson & Gert. Meer informatie omtrent de
afhaling van de cd krijg je met de verzending
van je tickets begin oktober. (1 gratis cd per
bestelling.)

De kerstshow van Samson en Gert is te zien
tijdens de kerstvakantie 2013 in het Plopsa
Theater in De Panne. Meer informatie omtrent
speeldata en prijzen: www.studio100.be.

Leden van de Gezinsbond krijgen volgende
korting: Tickets cat. 1: 39 euro – 4,85 euro
korting = 34,15 euro.  De prijzen zijn exclusief
verwerkings- en verzendingskosten.  Tickets
zijn te bestellen op 070/344.555 (max 0,30
EUR/m) of via www.gezinsbond.be.

ELS DE SCHEPPER FEEST
Diverse locaties o.a. Brugge, Izegem, ...

18/10/2013 - 01/05/2014
Els de Schepper Feest - Niet zomaar een feest,
maar een uniek feest. Een nooit gezien,
gigantisch feest.  In een 2 uur durende one-
womanshow geeft Els het beste van zichzelf.
Letterlijk, want ‘de grande dame van het
Vlaamse cabaret’ brengt de leukste grappen,
de plezantste typetjes, de mooiste liedjes en
de ontroerendste momenten uit haar elf vorige
voorstellingen, aangevuld met nieuw materi-
aal.  Daarna gaan in de Lotto Arena de stoelen
aan de kant (ook letterlijk) en kan het feest
helemaal losbarsten. Dat ze daarbij uit een
taart zal komen springen begeleid door 16
dansers staat vast. De majorettes zijn ook
besteld, de olifanten zijn onderweg, de conf-
etti wordt geknipt en de pluimen voor in het
gat liggen klaar. Een bal populair om nooit te
vergeten.

Leden van de Gezinsbond krijgen bij de Lotto
Arena voorstellingen een korting van 25%,
bij de andere voorstellingen een korting van
15%. Prijzen variëren naargelang de locatie.
De speelllijst en bestelwijze vind je op
www.gezinsbond.be

ASSEPOESTER, HET TAMELIJK 
WARE VERHAAL

Antwerpen-Gent
20/12/2013 - 05/01/2014

Musical van Vlaanderen brengt tijdens de
kerstvakantie een eigenzinnige versie van
Assepoester.  Creatieve duizendpoot Stany
Crets tekende voor tekst en regie en gomde
meteen de schattige muisjes en tierlantijntjes
weg uit het klassieke sprookje. “Assepoester,
het tamelijk ware verhaal” blijft een échte
familievoorstelling.  Deze Cretsiaanse versie
volgt het sprookje zoals we het kennen, maar
door de ogen van ‘een reporter’, soms grap-
pig, soms triest, soms verwarrend, maar
altijd tamelijk waar…  “Assepoester, het
tamelijk ware verhaal” vindt plaats in de
Stadsschouwburg van Antwerpen. Juiste data
en uren vind je op www.gezinsbond.be of op
www.musichall.be.

Leden van de Gezinsbond krijgen op vertoon
van hun lidkaart een korting van 15% op de
tickets.  Kaarten zijn te bestellen via
www.gezinsbond.be of te koop aan te kassa.

WEST SIDE STORY
Antwerpen - Gent

19/11/2013 - 15/12/2013
West Side Story is een mijlpaal in de musical-
geschiedenis. Het verhaal is gebaseerd op
Shakespeare’s Romeo & Julia maar neergezet
in een moderne setting in New York. Tony en
Maria, uit verschillende straatbendes, worden
verliefd op elkaar ondanks de rivaliteit tus-
sen de twee bendes. Rivalen, maar toch is
hun liefde te sterk en kunnen ze elkaar niet
loslaten.  West Side Story is te zien in de
Stadsschouwburg van Antwerpen op 19, 21, 22,
23 en 24 november 2013, in de Capitole van
Gent op 10, 12, 13, 14 en 15 december 2013.

Leden van de Gezinsbond krijgen op vertoon
van hun lidkaart een korting van 15% op de
tickets.  Kaarten zijn te bestellen via
www.gezinsbond.be of aan de kassa.



november | december | januari • Nr. 144 BONDSKLAPPER 15

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

TOVENAAR VAN OZ
Oostende - Gent - Antwerpen

10/01/2014 - 16/02/2014
De Tovenaar van Oz gaat over het meisje
Dorothy dat bij haar Oom Henry en Tante Em
in de Amerikaanse staat Kansas woont en
eindeloos droomt van een sprookjesland.
Op een dag raast er een reusachtige storm
over Kansas. Dorothy wordt meegesleurd en
belandt in het kleurrijke Land van Oz. Toch
verlangt ze terug naar huis. De enige die
haar kan helpen is de machtige en magische
Tovenaar van Oz. Op weg naar Emerald City
ontmoet ze de vogelverschrikker zonder ver-
stand, de tinnen man zonder hart en de
leeuw zonder moed.
Lukt het Dorothy met de hulp van haar nieu-
we vrienden alle hindernissen te overwinnen
en terug te keren naar Kansas ?
De Tovenaar van Oz is een magisch avontuur
voor het hele gezin, een onvergetelijke fami-
liemusical voor kinderen van 6 tot 10 jaar.
De voorstelling duurt 60 minuten.
De Tovenaar van Oz speelt op 10 januari
2014 om 19.30u in Kursaal Oostende, op 16
februari 2014 om 15.00u in Capitole Gent, op
14 februari 2014 om 19.30u en op 15 febru-
ari 2014 om 15.00u en om 19.30u in de
Stadsschouwburg van Antwerpen.

Leden van de Gezinsbond krijgen een korting
van 15% op de tickets. Kaarten zijn te bestel-
len via www.gezinsbond.be of aan de kassa.

14-18 SPEKTAKEL - MUSICAL
Nekkerhal Mechelen

24/04/2014 - 27/04/2014
2014 wordt hét herdenkingsjaar van de ‘Groote
Oorlog'. Met het team dat Daens realiseerde,
wordt een spectaculaire musical gecreëerd
rond het thema van de Eerste Wereldoorlog.
De verschrikkingen van de oorlog en de daar
mee gepaard gaande emoties worden in een
schitterend verhaal gebracht, gecombineerd
met beklijvende muziek.  Door een rijdende
tribune en bewegende decorstukken word je
helemaal opgeslorpt door het verhaal. '14-18'
is een spektakel over vriendschap en liefde,
familie, gemis en het monster van de oorlog.
'14-18' heeft een topcast met Jelle Cleymans,
Jonas Van Geel, Bert Verbeke, Lander
Depoortere, Free Souffriau, Maaike Cafmeyer,
Jo De Meyere, Peter Van de Velde en Louis
Talpe. '14-18' is een productie van Studio 100.

Leden van de Gezinsbond krijgen een korting
van 17% (tickets van 37,31 euro tot 70,51
euro).  Op weekdagen krijg je sowieso een
korting van 5 euro op de basisprijs (is prijs
zonder korting). De reductie is van toepassing
voor alle ticketcategorieën en alle voorstel-
lingen op woensdag, donderdag en zondag,
op zaterdag enkel voor de voorstellingen van
13.30u en 17.00u. Let wel: bij de ticketprijs
wordt steeds een servicekost van 4 euro per
ticket gerekend en verzendingskosten.

WINTER MOMENTS
WITH FLOWERS

Brugge | 22/11/2013 - 01/12/2013
De combinatie van deze uitzonderlijke locatie
van het Oud Sint-Janshospitaal, de prachtige
bloemendecoraties en de stemmige periode
van het jaar, maken van deze winteruitstap
een onvergetelijk moment.  Het evenement
biedt tal van winterse taferelen: een betover-
ende rode en warme winter, een bijzonder
winterlandschap met Amaryllis, oneindige
cirkelvormige creaties. Winter Moments with
Flowers is een internationaal gerenommeerd
event, gehuld in een prettige, warme of juist
ijzige sfeer. Bloemen en bloemsierkunst staan
centraal.  Het wordt niet alleen een feest voor
het oog, maar ook voor het oor. Het conserva-
torium van Brugge verwent met muzikale
intermezzo’s, woordkunst, dans…  Winter
Moments with Flowers is elke dag open van
10.00u tot 18.00u. Info: www.happenings.be

De tickets kosten 12 euro, kinderen tot 14
jaar kunnen gratis binnen.  Leden van de
Gezinsbond krijgen op vertoon van hun lid-
kaart bij één betalend ticket één gratis.

HET GULDEN CABINET
Antwerpen | nog tot 31/12/2016

De tentoonstelling behandelt de leefwereld
van de rijke patriciërs in de Gouden Eeuw en
geeft een beeld van hoe een kunstcollectie er
toen uitzag. Er zijn meer dan 100 topwerken
uit het Koninklijk Museum samengebracht met
de belangrijkste werken uit de verzameling
van Museum Rockoxhuis, Keizerstraat 12 in
Antwerpen (open dinsdag t.e.m. zondag van
10.00u tot 17.00u. Elke laatste woensdag van
de maand is het museum gratis toegankelijk.

Leden van de Gezinsbond betalen 4 euro
i.p.v. 6 euro voor een ticket, op vertoon van
hun lidkaart. Er is een gratis bezoekersboekje
beschikbaar aan de balie. Voor gezinnen met
kinderen van 6 tot 12 jaar is er het doeboek-
je “Welkom in  Het Gulden Cabinet”.

DISNEY ON ICE
DURF TE DROMEN

Antwerpen, 14/02/2014 - 16/02/2014
Disney on Ice is er weer in 2014 en toont het
hilarische, spannende avontuur van Rapunzel,
haar gekke gezel Flynn en Maximus. Boogie
mee op de beat van de Bayou met Prinses
Tiana en Prins Naveen op een magische,
muzikale reis. Fantasierijke sprookjes worden
werkelijkheid wanneer Assepoester haar
charmante prins op het witte paard ontmoet,
met een glazen muiltje dat past in een
onvergetelijke droom die uitkomt.  Een schit-
terende show.  Volg je favoriete Disney prin-
sessen tijdens de viering van 75 jaar Disney
Prinsessen, met de twee nieuwste prinsessen
Rapunzel en Tiana, de altijd elegante Asse -
poester en de prinses waarmee het allemaal
begon: Sneeuwwitje.  Mis dit dus zeker niet
en ervaar zelf de sensationele magie van
deze schitterende show!  Disney on Ice vindt
plaats in de Lotto Arena te Antwerpen, van
14 t.e.m. 16 februari 2014 – op 14/2 om
19.00 uur, op 15/2 om 11.00 uur, 14.30 uur
en 18.00 uur en op 16/2 om 11.00 uur en
14.30 uur.

Leden van de Gezinsbond genieten een korting
van 25% op Categorie 1 en 2 (exclusief
reservatie- en mobiliteitskosten). Prijzen
variëren tussen 27 euro en 31 euro (+ 4 euro
reservatiekosten en 0,50 euro mobiliteitskos-
ten). De reductie geldt niet op zaterdagna-
middag- en zondagnamiddagvoorstellingen.
Tickets zijn te bestellen via www.gezins-
bond.be of op het nummer 070 345 345 met
vermelding van de code ‘GEZINSBOND’.

DE GROTE
SINTERKLAASSHOW

Antwerpen | 30/11/2013 | 10u & 13.45u
Antwerpen | 01/12/2013 | 10u & 13.45u

Op 30 november en 1 december 2013 is
Sinterklaas weer op bezoek in het Sportpaleis!
De goede man uit Spanje verwacht dan alle
brave kinderen op hét grootste kinderfeest
van het jaar: de Grote Sinterklaasshow!  
Het wordt een onvergetelijk feest, samen
met Sinterklaas, een heleboel Zwarte Pieten
en natuurlijk heel wat Studio100-vrienden
zoals o.a. Karen, Kristel en Josje van K3, Piet
Piraat, Bumba, Kabouter Plop en Rox!  Gezien
het overweldigende succes van vorig jaar is
snel boeken de boodschap!  De Grote
Sinterklaasshow gaat door in het Sportpaleis
te Antwerpen. 

De korting bedraagt 3,75 euro op de tickets
tussen 15 en 29 euro. Geen korting op
droomstoelen. Verwerkings- en verzendings-
kosten zijn niet inbegrepen.  Reserveren kan
via 070/345.345 of via www.gezinsbond.be.
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Inleiding
Iedereen kent het spreekwoord
“Beter een goede buur dan een
verre vriend” met officiële bete-
kenis volgens Van Dale, Groot
woordenboek der Nederlandse
Taal: “Buren kunnen iemand 
eerder hulp verlenen dan bloed-
verwanten die veraf wonen”

De praktijk leert mij dat dit
spreekwoord niet altijd een reali-
teit is.  Immers, de groeiende
individualisering van de maat-
schappij, niettegenstaande de
ruime sociale media, en de toene-
mende hinder (vb. speelpleinen,
hinderlijke geuren, lawaaierige
buren, ed.) maakt dat buren
elkaar vaker zien als “potentiële
vijand” i.p.v. een goede buur.

Juridisch kader
Artikel 544 van het burgerlijk wet-
boek luidt als volgt: “Eigendom is
het recht om op de meest volstrekte
wijze van een zaak het genot te
hebben en daarover te beschikken,
mits men er geen gebruik van
maakt dat strijdig is met de wetten
of met de verordeningen.” 
Dit eigendomsbegrip is geen
absoluut eigendomsbegrip, doch
elke eigenaar wordt in het gebruik
en genot van zijn onroerend goed
beperkt, dit om het eigendom van
zijn nabuur niet te schenden.  Met
andere woorden: goed nabuurschap berust een wederkerig gedogen en
daar knelt het schoentje. Het is eerder hinder dan schade. 

Concrete toepassing
Voor burenhinder moet er sprake zijn van een bovenmatige hinder 
(= de evenwichtsleer).  Het beoordelingscriterium in deze zaken ligt in
het feit dat de naburige eigenaar een hinder/stoornis oplegt aan zijn
buur,  die de maat van de gewone nabuurschap nadelig overschrijdt.
De evenwichten worden met andere woorden verbroken tot voordeel
van één buur en tot nadeel van de andere buur.

De evenwichtsleer is een creatie
van de rechtspraak.  Voorbeeld:
een buur plaats een ‘speelhuisje’
in zijn tuin op een hoogte waarbij
de buur door aanwezigheid van
een venster in dit huisje een
rechtstreeks zicht heeft in de tuin
van zijn buur, alsook in de keuken/
living van zijn buur.

Er is burenhinder wanneer door
overlast het evenwicht tussen de
erven wordt doorbroken.
• Evenwicht : beide buren hebben
het genot van hun resp. tuin zon-
der rechtstreeks inkijk in de tuin
van de buur.
• Onevenwicht: een buur heeft
rechtstreeks inkijk in de tuin/keu-
ken van de andere buur = boven-
matige hinder

Verdere buren
Hinder uit nabuurschap is niet alleen
van toepassing op aanpalende buren
(vb. hinder speelplein), doch kan
zich geografisch uitstrekken op buren
die verder van elkaar gelegen zijn. 

Besluit
Elk geval is anders en de concrete
toepassingsgevallen dienen aan de
hand van voorliggende feiten beoor -
deeld te worden.  Het is dus van
uitermate belang de regels van het
goed nabuurschap te respecteren en

dit niet te laten ontaarden in een vin-
nige en kostelijke rechtszaak.  Een gewaarschuwd buur is er twee waard.

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

De zitdagen gaan door elke tweede donderdag van de maand in Rusthuis Van
Zuylen, Geralaan 50, 8310 Sint-Kruis van 18 uur tot 20 uur : concreet donderdag
14 november 2013, donderdag 12 december 2013 en donderdag 9 januari 2014)

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

“Beter een goede buur dan een verre vriend”

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

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

U kunt er terecht voor richtinggevend advies omtrent 
sociaal-juridische zaken zoals o.a. rechten en plichten 
gehuwden, samenwonenden, jongeren, echtscheiding, 
consumentenrecht, huurcontract, burenruzie, adoptie, 

erfenis maar ook over sociale zekerheid, studiebeurzen, 
contracten, enz...

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



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

 pim pam poen
050 31 16 39

sint-andries
zandstraat 69
jan breydellaan 56

 lenteweelde
 050 31 63 22

doornstraat 3
 050 40 68 77

gistelse steenweg 440
knotwilgenlaan 24

 blijmare
 050 40 68 90

noordveldstraat 31
 buitengewoon
 basisonderwijs

het noordveld
 050 31 69 60

sint-michiels
koningin astridlaan 4

 immaculata
 050 40 45 07

spoorwegstraat 250
 050 39 45 93

basisscholen
sint-lodewijks

college

basisscholensintlodewijkscollege.be

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

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

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
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! Regio Brugge:
Vrije School Haverlo
Lyceum Hemelsdaele
OLVA
VTI Brugge
Sint-Leocollege
Sint-Andreasinstituut
Sint-Andreaslyceum
Instituut Mariawende-Blydhove
Hotel- en Toerismeschool Spermalie

Buiten Brugge:
Land- en Tuinbouwinstituut > Oedelem
Sint-Lutgartinstituut > Beernem
Sint-Rafaël > Gent

Scholengemeenschap Sint-Maarten

surf:
Scholengemeenschap 

Sint-Maarten


