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Deze editie van de Bondsklapper zet het nieuwe werkjaar in gang.  Je zal er een brede waaier
aan activiteiten terugvinden.  Deze activiteiten komen echter niet zomaar tot stand.  Er steekt
een grote groep vrijwilligers achter die telkens weer opnieuw met verrassende activiteiten in
uw buurt uitpakt.  Een bloeiende buurtwerking zorgt voor een aangename woonomgeving
waarbij sociale contacten met de mensen uit de buurt voor een veilige, leuke en gezellige
sfeer zorgen.  Onze grote groep vrijwilligers kan echter wel nog steeds wat bijkomende hulp
gebruiken vandaar mijn oproep naar mogelijk nieuwe vrijwilligers voor onze vereniging. 

Wat heeft de Gezinsbond jou als vrijwilliger te bieden?
• Een zinvol engagement samen met andere gezinnen in je omgeving binnen een vereniging

die zich inzet voor gezinnen, in Vlaanderen, Brussel en in Europa.
• Mogelijkheid tot sociaal contact en ontmoeting met gezinnen in je gemeente.
• De kans om langzaam te proeven van je vrijwilligersengagement, voorzichtig te groeien of

van meet af aan plankgas te geven, al naargelang je wensen en je temperament.
• Een bestaande ploeg vrijwilligers die je graag bij hen opneemt om bestuurstaken over te

nemen of nieuwe activiteiten uit te bouwen.
• Het leuke van samen te kunnen werken met fijne mensen in de bestuursploeg.
• Kadervorming, cursussen, iets bijleren over jezelf, over vergadertechnieken, over samen -

werken, over onze maatschappij.
• Een vakkundige ondersteuning door een educatief medewerker die je graag informeert over

je nieuwe taak en je afdeling begeleidt.
• Een professionele omkadering bij de administratieve taken, die bij elke vorm van ‘organiseren’

komen kijken, of het nu gaat over ledenadministratie, een volleybalclub of de organisatie
van een kinderoppasdienst.

• Een ongevallenverzekering en een verzekering die je burgerlijke aansprakelijkheid dekt bij
het organiseren en voorbereiden van activiteiten.

Heb je interesse, richt je gerust tot één van onze lokale bestuursleden. Je vindt hun coördinaten
terug onder "Wie is wie binnen mijn lokale afdeling van de Gezinsbond" (pagina 2).  

Dat we steeds vernieuwend proberen te zijn blijkt alvast uit de actie "Grootouders uit de 
duizend" die in oktober is opgestart in samenwerking met alle Vlaamse scholen (kleuter en
lager) en die Keure.  In diverse categorieën gaan we op zoek naar de tofste, handigste, 
knapste, ... grootouder (m/v).  De kinderen gaan in klasverband aan de slag met als bedoeling
zoveel mogelijk spannende verhalen te ontvangen over grootouders. Die Keure ontwikkelt een
ondersteunende website en staat in voor de logistiek van de wedstrijd. Zowel de individuele
winnaars als de betrokken klassen maken kans op waardevolle prijzen. Bij inschrijving ontvangt
de school sowieso een pakket met stickerblaadjes, kaartjes en een cd met het Award-lied.  
De feestelijke uitreiking van de Awards gebeurt op 8 februari 2015 in het Belgisch Stripcentrum
te Brussel.

Veel succes!

Ronny Meulemeester
Voorzitter Gezinsbond gewest Brugge
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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

050 78 12 03 0496 87 38 56 050 78 12 18 050 59 87 15 050 78 12 03
kris.vandeghinste@gmail.com kris.vandeghinste@gmail.com myriam.goethals@skynet.be harlekijnbeernem@skynet.be kris.vandeghinste@gmail.com

BRUGGE Regine Wyseure Natahalie Delcampe Regine Wyseure Anne-Marie Van Meulebroeck
8000 Karel de Stoutelaan 84 Karel de Stoutelaan 84 Karel Serweytensstraat 3

050 31 12 81 0497 23 40 01 050 31 12 81 050 31 95 77
wyseure_regine@hotmail.com kinderoppasdienst.be wyseure_regine@hotmail.com annemarie.van.meulebroeck

@gezinsbond.be

HERTSBERGE Marc De Spiegelaere Linda De Deyne Lieselot Segaert Heike Rotsaert Stefanie Costenoble Stefanie Costenoble
8020 Sint-Jansdreef Blauwhuisstraat 1 Muntsestraat 11E Proostdijstraat 68 Proostdijstraat 68

050 68 08 58 050 27 96 35 050 82 06 20 kinderoppasdienstoostkamp 050 27 68 33 050 27 68 33
bvbaspiegelaere@skynet.be linda.dedeyne@telenet.be lieselot.segaert@telenet.be @gmail.com stefanie.costenoble@telenet.be

KOOLKERKE Kathleen Marechal Anne Van horenbeeck Anne Van horenbeeck Natahalie Delcampe Regine Wyseure Anne Van horenbeeck
8000 Zagersweg 67 Zagersweg 39 Zagersweg 39 Karel de Stoutelaan 84, Brugge Zagersweg 39

050 34 66 12 050 67 64 38 050 67 64 38 0497 23 40 01 050 31 12 81 050 67 64 38
kathleen.marechal@telenet.be anne.vanhorenbeeck@telenet.be anne.vanhorenbeeck@telenet.be kinderoppasdienst.be wyseure_regine@hotmail.com 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 Regine Lameire Magda Keirse Hilde Lemahieu Magda Keirse Magda Keirse
8340 Burg. Capellelaan 20 Oedelemse steenweg 29 Noordermeers 14 Kan. Bittremieuxlaan 74 Noordermeers 14 Noordermeers 14

050 35 70 75 050 35 02 94 050 35 96 66 0472 775 626 • 050 37 43 56 050 35 96 66 050 35 96 66
regine.lameire@telenet.be magda.keirse@hormail.com hilde.lemahieu@gmail.com magda.keirse@hotmail.com magda.keirse@hotmail.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 Eernegemweg 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
gezinsbondjohan@hotmail.com gezinsbondwilfried@gmail.com honore.vandecasteele1@telenet.be maaike.dhaene@telenet.be honore.vandecasteele1@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. 19-20u)

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 Roos Logghe Veronique Decraemer Rita Decloedt Rita Decloedt 
8200 Ter Beke 10 Kloppersweg 16 Veeweide 87 Veeweide 87

050 38 94 07 0471 11 37 14 050 39 60 31 050 39 60 31
gezinsbondsintmichiels@gmail.com gezinsbondsintmichiels@gmail.com kod.sint-michiels@gmail.com  gezinsbondsintmichiels@gmail.com gezinsbondsintmichiels@gmail.com

VARSENARE Karl Vandermeersch Joelle De Daniloff Mieke Roelens Valerie Clement Gilbert Dendooven Gilbert Dendooven 
8490 Reigerzele 22 Uytdreve 58 Hagebos 9 Oostmoerestraat 17 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.clement1971@gmail.com

WAARDAMME Sofie verhelst Martin Vlamynck Martin Vlamynck Saskia Van Laere Sofie verhelst Sofie verhelst
8020 Zuidstraat 4 Beekstraat 45 Beekstraat 45 Watersnipstraat 4 Zuidstraat Zuidstraat 4

050 27 92 53 050 27 98 29 050 27 98 29 0472 55 38 40 050 27 92 53 050 27 92 53
saskia@smessaert.be

ZEDELGEM Ronny Meulemeester Karien Desloovere Hilde Declerck Ann-Sofie Denoo Eye-C Hilde Declerck 
8210 Brugsestraat 178 Fazantenlaan 40 Berkenhagestraat 66 bbsit.zedelgem@gmail.com Snellegemstraat 14 Berkenhagestraat 16

050 20 87 77 050 20 84 60 050 24 03 97 0473 53 74 16 050 79 05 50 050 24 03 97
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Stip dus zondag 23 november zeker aan in je agenda.  Wacht de Sint
en zijn zotte pietenbende op om 13.45u aan het Grootseminarie aan de
Potterierei in Brugge.  Daarna volg je samen met de pieten langs de
kade het bootje met de Sint richting Burg. Niemand minder dan Joyce
Beullens wacht, samen met jullie, de Sint aan de Burg op en verwel-
komt hem in onze mooie stad.  Om 14.30u start de stoet van de Burg
naar het Concertgebouw.

ACTIVITEITEN I.S.M. DE GEZINSBOND

DE SINT, HIJ KOMT, HIJ KOMT!
Zondag 23 november | 13.45u

Psssst… ook dit jaar komt de lieve Sint naar Brugge!

Ook dit jaar kan je genieten van een spetterende show in het
Concertgebouw door Artbij.
Tickets zijn te koop bij Regine Wyseure, Karel de Stoutelaan 84 te 8000
Brugge (elke dag tussen 10u en 12u en tussen 17u en 19u) en via
www.gezinsbondgewestbrugge.be/sint  
Leden Gezinsbond betalen  € 6, niet-leden € 9.
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G.O.S.A GEWEST BRUGGE
Groot-ouders-Senioren-Aktie | gosagewestbrugge@base.be

ACTIVITEITEN I.S.M. DE GEZINSBOND

BEZOEK BISSCHOPSHUIS BRUGGE
dinsdag 2 december | 14.30u

Het bisschopshuis is de verblijfplaats van de bisschop van Brugge en de
zetel van de diocesane administratie. We krijgen een toelichting over
de geschiedenis van het bisdom Brugge en het bisschopshuis door
Doenja Van Belleghem, historica en persverantwoordelijke van het bis-
dom. Na de toelichting brengen we een bezoek aan de gebouwen. Een
dergelijke, exclusieve rondleiding is dus een buitenkans. We verzame-
len om 14.15u aan de ingang van het bisschopshuis Heilige Geeststraat
4 Brugge. Deelname € 3,00 ter plaatse te betalen. Inschrijven voor 25
november bij Hugo Jonckheere, 050 38 37 48.

Noteer nu reeds in uw agenda
• Dinsdag 24 februari 2015

Bezoek aan helleborus kwekerij “Het Wilgenbroek”,
• Dinsdag 21 april 2015 

Daguitstap naar Mechelen met bezoek aan “Kazerne Dossin”.

HET LEVEN ZOALS HET IS: 
GOED ETEN

maandag 17 november | 19.30u

Minder vlees eten, minder verspillen, mooi de seizoenen volgen en spaarzamer omspringen
met het leven in de zee: het klinkt intussen vertrouwd, want het is hoognodig. Maar in de
praktijk valt het met de goede voornemens weleens tegen. Dorien Knockaert, journalist bij
De Standaard en auteur van Goed Eten en De Moestuin van Mme Zsazsa, leert je net dat
tikje stresslozer kijken naar je dagelijkse kost en deelt haar favoriete tips en trucs om gezon-
der, zinniger én lekkerder te eten.

In De Groene Meersen, Stadionlaan, Zedelgem.
Leden betalen € 5 / niet-leden € 7.
Inschrijven kan via gezinsbondzedelgem@msn.com 
De avond zelf kan ook worden ingeschreven. 

Enkele sfeerbeelden
van de reis naar Parijs
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KORTINGSKAART GROOT GEZIN

 Gezinnen met minstens 3 eigen kinderen kunnen kortingskaarten aan-
vragen.  Deze kaarten worden uitgereikt aan de ouders en hun kinderen
ten laste, jonger dan 25 jaar (d.w.z. rechtgevend op kinderbijslag). De
korting voor grote gezinnen wordt verleend door de NMBS, de SRWT/TEC
en de VVM/De Lijn, enkel op vertoon van de kortingskaart.
Nieuw-samengestelde gezinnen hebben eveneens recht op de kortings-
kaart, als de partners in hun nieuwe gezinssituatie samen drie kinderen
tellen.  Meer info over de verdere modaliteiten kunt u krijgen bij de
verantwoordelijke van uw afdeling. 

Er zijn vier kaarttypes in omloop:
• kinderen van 0-12 jaar: kaart is geldig vanaf de aanvraag tot 31/12

van het jaar dat het kind 12 wordt. 
• kinderen van 13-18 jaar: kaart is geldig vanaf de aanvraag tot 31/12

van het jaar dat de jongere 18 wordt.
• ouders met levenslang recht: telkens voor een vaste periode van 5

jaar.
• tijdelijke jaarkaart voor 18-plussers en voor partners zonder 3 eigen

kinderen: het lopende jaar en telkens geldig tot 31.12.  Voor 18-plussers
(geboren vóór 1996) is nog steeds een schoolattest vereist.

Voorwaarden voor toekenning:
De korting wordt verleend aan gezinnen die in België verblijven, mini-
mum drie kinderen hebben jonger dan 25 jaar en die recht geven op
kinderbijslag, en aan hun ouders.  Een kind dat definitief als persoon
met een handicap van tenminste 66% erkend is, telt per definitie voor
twee.

De ouder die tenminste drie eigen kinderen gehad heeft, krijgt levens-
lang recht op de korting.  De andere ouder of partner en hun kinderen
behouden tijdelijk de korting zolang het op die manier samengesteld
gezin ten minste één kind telt dat recht geeft op kinderbijslag.

Gescheiden ouders: de ouders die levenslang het recht op de korting
hadden, behouden dat recht.  De kinderen hebben recht op de korting
onder de gewone voorwaarden.
Nieuw-samengestelde gezinnen: als het nieuwe gezin tenminste drie
kinderen heeft die aan de gestelde voorwaarden voldoen, hebben de
kinderen recht op de korting.

Naargelang het aantal eigen kinderen hebben de ouders het recht op
een jaarkaart of een kaart voor het leven.  De attesten van het

gemeentebestuur en van de 
kinderbijslagkas voor 18-plussers
mogen niet ouder zijn dan drie
maanden, te rekenen vanaf de
aanvraagdatum. 

Gezinsleden die in de loop van
het jaar het recht op de korting
verliezen, mogen de kaart nog
behouden tot 31 december van
het lopende geldigheidsjaar.

Prijs van de 
kortingskaarten
• per gezin, ongeacht hoeveel

kaarten er aangevraagd 
worden: € 6

• aflevering van een duplicaat: € 2

Alleen de kaarten met verval -
datum 31/12/2014 moeten 
vervangen worden.  De andere
kaarten lopen tot hun eigen 
vervaldatum, afhankelijk van de
leeftijd van de kinderen. 

Deze kaart is ook geldig voor
korting op biljetten bij de NMBS,
op tienrittenkaarten bij De LIJN
en de TEC, indien aan de ver-
koopkiosken aangekocht, of bij
Regine Tanghe-Wyseure, de 
verkooppunt van de NMBS-passen
en telefoonkaarten (adres: zie
verkooppunten van passen en
kaarten).

Assebroek Huyghe, 050 35 68 04
Mispelaar 11

Beernem Vandeghinste Kris, 050 78 12 03
Essenstraat 6 kris.vandeghinste@gmail.com

Brugge Van Meulebroeck Anne-Marie, 050 31 95 77
K. Serweytensstraat 3, annemarie.van.meulebroeck@gezinsbond.be

Hertsberge De Clercq L., 050 27 98 83
Proostdijstraat 131

Koolkerke Van horenbeeck Ann, 050 67 64 38
Zagersweg 39

Loppem Matthys Johan, 050 82 22 33
Van Hammelaan 6

Moerkerke/Damme Lameire Rita, 050 50 04 84
Nieuwdorpstraat 34

Oedelem Tant Maurice, 050 78 99 86
Den Akker 8 tantverbiest@skynet.be

Oostkamp De Lameilleure Walter, 050 82 37 32
Everaertstraat 24

Sijsele Poelman Marnix, 050 35 66 96
Oedelemsesteenweg 38

Sint-Andries Boone Geert, 0495 32 52 16
Eikvarenstraat 10 enkel op maandag tussen 19u en 20u

Sint-Joris Deman Christine, 
Vijverstraat 11 050 78 16 58

Sint-Kruis Ballegeer Martin, 050 37 50 31
Babbaertstraat 7 kortingskaartennmbs@gmail.com

Sint-Michiels Decloedt Rita, 
Veeweide 87 050 39 60 31

Snellegem Honoré Vandecasteele, 
Woudweg naar Zedelgem 14 050 81 37 45

Varsenare Tot 31/12/14: Dendooven Gilbert, 
Gistelsesteenweg 132 050 38 61 02

Vanaf 1/1/15: Van den Eynde Christiane, 
Hagebos 4 050 38 43 24

Waardamme Verhelst Sofie, 
Zuidstraat 4 050 27 92 53

Zedelgem Declerck Hilde, 
Berkenhagestraat 16 050 24 03 97
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KALENDER
DATUM ACTIVITEIT AFDELING

19/03/2014 - 12/11/2014 Koken volgens de seizoenen Sint-Michiels

08/09/2014 - 15/12/2014 Yoga Snellegem

08/09/2014 - 29/06/2015 tai chi chuan op maandagavond Varsenare

09/09/2014 - 30/06/2015 Dru yoga op dinsdagvoormiddag Varsenare

12/09/2014 - 30/06/2015 Dansreeksen Loppem

13/09/2014 - 06/12/2014 Watergewenning voor kleuters Brugge

13/09/2014 - 30/06/2015 Kleuterturnen Loppem

15/09/2014 - 30/06/2015 Aerobic Loppem

01/11/2014 Aanvragen en hernieuwen kortingskaarten Beernem

05/11/2014 - 31/01/2015 Hernieuwen kortingskaarten 2015 Sint-Kruis

08/11/2014 Bezoek aan een bio-ecologische woning Beernem

09/11/2014 Fotozoektocht met Pizzaparty n.a.l.v. onze 90ste verjaardag! Sint-Joris

12/11/2014 Egeltjes maken voor kinderen van 8 - 12 jaar Sint-Kruis

15/11/2014 Bezoek aan het bakkerijmuseum Brugge

16/11/2014 Kooksprookjes Varsenare

16/11/2014 Ontbijt (h)eerlijk van eigen kweek Sijsele

17/11/2014 “In de Cloud en in de wolken” Assebroek

17/11/2014 Het leven zoals het is: goed eten (spreker Dorien Knockaert) Zedelgem

19/11/2014 Het verkeersreglement: heb je het nog in de vingers ? Sint-Andries

21/11/2014 Vernieuwen van de kortingskaarten voor het jaar 2015 Assebroek

22/11/2014 Kennismakingsessie: Knuffelturnen Brugge

23/11/2014 Intrede van de Sint Gewest

23/11/2014 Meevaren met de Sint Sint-Kruis

23/11/2014 Sinterklaasontbijt Oostkamp

23/11/2014 Varen met de Sint Sijsele

26/11/2014 Feestelijk koken Sint-Andries

30/11/2014 sinterklaasontbijt Koolkerke

02/12/2014 Bezoek Bisschopshuis Brugge. GOSA

03/12/2014 - 17/12/2014 3 vormingsavonden voor eenoudergezinnen na scheiding Oostkamp

05/12/2014 - 06/12/2014 Huisbezoek van Sinterklaas Varsenare

11/12/2014 - 23/04/2015 Koken voor vrouwen Sint-Kruis

14/12/2014 Aperitieven met de Gezinsbond Sint-Andries

14/12/2014 Kerstdronk Snellegem

14/12/2014 Afhalen bonnenboek Zedelgem

14/12/2014 Kerstborrel Sint-Michiels

20/12/2014 Afhalen Bonnenboek 2015 Sint-Kruis

22/12/2014 Bloemschiksessie Assebroek

23/12/2014 Kerstknutselen Varsenare

23/12/2014 Scharrelkids Brugge

31/12/2014 Cyberpesten… pesten in een modern jasje Brugge

03/01/2015 Spelen in Bobo's Indoor Brugge

08/01/2015 - 28/05/2015 Zwemmen voor 55+ Sint-Kruis

13 of 15/1/2015 Cyberpesten ... Pesten in een modern jasje Brugge

29/01/2015 Luisteren naar het Franse chanson. Assebroek

06/02/2015 Sint-Michiels, toen en nu Sint-Michiels

14/02/2015 Tweedehandsbeurs Sint-Michiels

19/02/2015 - 11/06/2015 Koken voor mannen, deel 2 Sint-Kruis

25/04/2015 Garageverkoop Sint-Andries
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ASSEBROEK

AFDELING
BEERNEM

beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be

“IN DE CLOUD 
EN IN DE WOLKEN”

• maandag 17 november | 20u •
Cloud betekent Wolk. Je werkt in de wolken,
zegt men dan. Eigenlijk gaat het over het
volgende: je werkt op een harde schijf die
niet in jouw computer zit, maar ergens staat
bij een aanbieder van ruimte online. Wellicht
doe je het ook al langer, maar wist je het
niet, want je gebruikt hotmail, live-mail,
picasa enz. Straks zal ook Word, Powerpoint,
Windows8.1, … alleen nog in de cloud te
huur zijn. Waarom moet dat nu plots? Hoe zal
dat dan gaan? Wat zijn de voordelen voor mij?
Zijn er ook nadelen?  Moet ik iets doen aan
mijn computer om in de cloud te werken?
Wat zijn de beste cloud-diensten waar ik
(gratis) gebruik kan van maken? De voordracht
gaat door in OC Sint-Kristoffel, Bossuytlaan
24 Assebroek. Info en inschrijven bij Martine
Desoppere via martine.desoppere@telenet.be
of 050 36 26 42. Bijdrage € 3,00 p.p.

VERNIEUWEN VAN DE 
KORTINGSKAARTEN 

VOOR HET JAAR 2015
• vrijdag 21 november | 19u •

De zitdag voor het vernieuwen van de kortings -
kaarten voor het jaar 2015 gaat door in het
PC Sparrenhof Dries, Assebroek op vrijdag 21
november 2014 van 19u tot 21u. Info bij
Benedict Ghyssaert, 050 36 46 65 of 
benedict.ghyssaert@telenet.be

BLOEMSCHIKSESSIE
• maandag 22 december | 19.30u •

Een bloemschiksessie in het teken van het
komende kerstfeest gaat door in het O.C.
Sparrenhof (zij-ingang) Dries te Assebroek.
Iedereen maakt een tafel stuk om de kersttafel
te versieren. Deelname € 4,00 + benodigdheden
ter plaatse te betalen. Inschrijven en info bij
Annie Deleu 050 35 58 80 en dit uiterlijk tot
12 december.

LUISTEREN NAAR 
HET FRANSE CHANSON

• donderdag 29 januari | 20u •
Aznavour – Piaf – Brel – Bécaud … Deze namen
zijn verbonden met onze jonge jaren. Helaas
horen we hun liedjes niet vaak op de radio.
Op deze avond luisteren we naar minder
bekende nummers van deze grootheden.
Maar ook Boris Vian – Barbara – Juliette
Gréco - Melina Mercouri en Mouloudji komen
aan bod. We krijgen wat uitleg over het 
ontstaan van het lied, over de zanger of 
zangeres. Maar vooral luisteren we naar de
poëtische teksten en de mooie melodie die
in een chanson vervat zit. De liedjes worden
uiteraard in het Frans gezongen maar de
voordrachtgeefster geeft kort de inhoud
weer. Griet Trioen neemt ons mee in de
geschiedenis van het Franse chanson. 
Deze voordracht gaat door in de zaal Patria
Kerklaan 37, Assebroek. In samenwerking
met Davidsfonds Ver - Assebroek. Bijdrage
leden € 4,00. Niet-leden € 5,00.

VERANTWOORDELIJKE 
KINDEROPPASDIENST

De kinderoppasdienst wordt waargenomen
door mevr. Cloet Martine, Sint-Katarinastraat
34, Assebroek. Indien je een kinderoppas
wenst met verzekering inbegrepen, gelieve
bij voorkeur te mailen naar cloet.martine@
telenet.be  Je kan ook bellen tussen 17.00u
en 19.00u naar 050 36 46 65.

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.

NIEUWS
VAN DE

AFDELINGEN

AANVRAGEN 
EN HERNIEUWEN 

KORTINGSKAARTEN
• zaterdag 1 november •

Vanaf heden kunnen de kortingskaarten NMBS
worden aangevraagd. Wie komt in aanmerking:
zie algemene info kortingskaarten in deze
Bondsklapper. Voor concrete aanvraag, mail
naar kris.vandeghinste@gmail.com of bel naar
050 78 12 03 of 0496 87 38 56

BEZOEK AAN EEN 
BIO-ECOLOGISCHE WONING

• zaterdag 8 november | 14u •
Passieve woning, laag-energie-woning, bio-
ecologische woning, nulenergiewoning,…
Wie ziet het bos nog door de bomen? Tijdens
een bezoek aan een bio-ecologische strobalen -
woning vertelt de bouwheer over de verschil-
lende vormen van energiezuinige, ecologische
woningen. Er is natuurlijk ook een rondleiding
en een fotoreportage over de bouw.  Dit
bezoek gaat door in de Kerkhofdreef-Zuid 6,
Beernem. Het bezoek wordt georganiseerd
door de Gezinsbond Beernem in het kader
van de ‘ecobouwers opendeur’- actie van de
Bond Beter Leefmilieu. Inschrijven gebeurt ook
via hun website op www.ecobouwers.be/
opendeur.  Er kan ook ingeschreven worden
voor andere energiezuinige of ecologische
woningen in heel Vlaanderen.  Deelname is
gratis.

AANPLANT GEBOORTEBOS
Op 15 november worden opnieuw geboorte-
bomen aangeplant, via de gemeente zullen
jullie daartoe worden uitgenodigd.  
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KOOLKERKE

AFDELING
BRUGGE

AFDELING
LOPPEM

gezinsbondbrugge@gmail.com

KENNISMAKINGSESSIE: 
KNUFFELTURNEN
• zaterdag 22 november •

Knuffelturnen is bewegen, beleven en genieten
voor(groot)ouder en kind. Knuffelturnen is
gebaseerd op de Sherborne -bewegings -
pedagogie waarbij succes, zelfontplooiing en
het onderlinge contact centraal staat.  Samen
met je (klein)kind doe je speelse behendig-
heid– en ontspanningsoefeningen.  Heb geen
schrik, iedereen kan het. Breng één bad-
handdoek mee, waar jullie beiden op kunnen
plaatsnemen en voorzie makkelijke kledij
zodat je onbelemmerd kan bewegen. Het is
onder begeleiding van Kristel Geers. Is
bestemd voor peuters – 1e kleuterklas: van
9u tot 9.45u en voor 2e – 3e kleuterklas: van
10u tot 10.45u.  Het gaat door: Oostendse -
steenweg 7, 8000 Brugge. 
Voor info & inschrijving een mail sturen naar
dewilde.chantal@gmail.com met vermelding
van naam, geboortedatum, adres, lidnummer
en knuffelturnen.  De inschrijving is pas
bevestigd na betaling van € 5 op BE02 9730
8969 6540.  Het aantal deelnemers is
beperkt, snel zijn is de boodschap.

 BEZOEK AAN 
HET BAKKERIJMUSEUM

• zaterdag 15 november | 14u •
De Single parents en hun kinderen gaan
terug op pad! Deze keer brengen we een
bezoekje aan het bakkerijmuseum te Veurne.
We steken er zelf de handen uit de mouwen
en bakken ons eigen brood. Daarnaast is er
een zoektocht in het museum per leeftijds -
categorie. Leuk? Schrijf je dan vlug in, want
de plaatsen zijn beperkt! Inschrijven doe je
door het aantal kinderen (+ leeftijd) en 
volwassenen (+ bakkend/niet bakkend) door
te mailen naar: kidsactivity.gb@gmail.com 
Let wel: je inschrijving is pas definitief na
storting van het exacte bedrag op volgend
reknr: BE02 9730 8969 6540, Gezinsbond
afdeling Brugge.  Mededeling: Single Parents
Bakken. Verzamelen: om 13.15u carpool -
parking (rondpunt) afrit Loppem of om 14.10u
ter plaatse. Het bezoek kost: € 6 voor 4 tot
12 jarigen en € 8 als je +12 bent. Wil je niet
bakken, dan kost het je € 3.

SCHARRELKIDS
• dinsdag 23 december | 14u •

Goesting om samen met je kinderen rond te
struinen in de natuur?  Ontdekken welke
leuke, spannende dingen er te beleven zijn?
Ondervinden hoe een middag in een bos
ingevuld kan worden zonder voorbereiding?
Kom een middagje spelen, beleven en ideeën
opdoen. We trekken het bos in en doen een
beroep op “De Scharrelkids” (zie website) om
ons te leren bosspelen. We verzamelen om 14u
aan parking Witte Molenstraat, Sint-Michiels
(dit is niet de parking aan het kasteel), bij
goed of slecht weer.  De activiteit kost € 5
per gezin, betalen kan op BE02 9730 8969
6540 van Gezinsbond Brugge. Bij regenweer
wordt een vervangende binnen activiteit voor-
zien. Laarsjes zijn aangewezen.  Graag vooraf
inschrijven op kidsactivity.gb@gmail.com

CYBERPESTEN … 
PESTEN IN 

EEN MODERN JASJE
• 13 of 15 januari 2015 | 20u •

De juiste datum kon bij het ter perse gaan
nog niet worden medegedeeld.  
We verwijzen u daarvoor naar 

www.gezinsbondgewestbrugge.be/brugge.
Naast het babbelen, hebben we het chatten;
naast het schrijven, het e-mailen en naast
het pesten, staat nu het cyberpesten. Ouders
maken zich vaak zorgen over cyberpesten.
Komt het vaak voor? Welke vorm kan het
aannemen? Hoe gaan cyberpestkoppen te
werk? Maar vooral: hoe kunnen we onze kin-
deren helpen om cyberpesten te voorkomen
of te verhelpen? Wat moet ik doen als mijn
kind belaagd wordt door een cyberpester?
En wat als hij zelf een pestkop is?  I.s.m.
Child Focus en Middenschool Brugge.

SPELEN IN BOBO'S INDOOR
• zaterdag 3 januari | 14.30u •

De Single Parents en hun kids spelen in
Bobo’s indoor (binnenspeeltuin van het
Boudewijnpark).  Een superleuke speeldag
voor kinderen tussen 3 en 12 jaar en een
ontspannende babbel voor de ouders.  We
spreken om 14.30u af aan het onthaal van
Bobo’s indoor, Boudewijnpark, Alphonse de
Baeckestraat 12 in Sint Michiels.  Kostprijs =
ingangsprijs met wie weet … een leuk 
presentje! Graag vooraf inschrijven op volgend
email-adres: kidsactivity.gb@gmail.com.
Betalen kan op BE02 9730 8969 6540,
Gezinsbond afdeling Brugge.

DANSREEKSEN
• vrijdag 12 september 
tot dinsdag 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 13 september 

tot dinsdag 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.

AEROBIC
• maandag 15 september 

tot dinsdag 30 juni •
Aerobic 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.

SINTERKLAASONTBIJT
• zondag 30 november | 9u - 12u •

Ook dit jaar komt de Sint in Koolkerke op
bezoek. Op 30 november 2014 is iedereen
welkom in 't Reigersnest, Arendstraat te
Koolkerke tussen 9.00 en 12.00 voor een
uitgebreid sinterklaasontbijt.  Kinderanimatie
is voorzien en ook een geschenkje en lekkers
voor elk kind.  Dit alles voor de zeer demo-
cratische prijs van € 7/persoon en € 5/kind
voor leden en niet-leden betalen € 10/per-
soon en € 7/kind.  Reserveren kan voor 23
november op gezinsbond.koolkerke@
hotmail.com.  De reservatie is definitief na
storting op 751-2054627-13.  Gelieve uw
naam, adres, aantal volwassen en kinderen
door te geven alsook de naam en leeftijd
van de kinderen.
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AFDELING
OOSTKAMP

gezinsbond.oostkamp@gmail.com
www.gezinsbondoostkamp.begezinsbond.oedelem.

oostveld@gmail.com

AFDELING 
OEDELEM-
OOSTVELD 

JAARPROGRAMMA
• Initiatie naaicursus op 7 oktober en 17

november; 
• Kookavond op 26 september met Lena

Hallaert; 
• Sinterklaas bezoekt onze leden rond zijn

feestdag; 
• Op 21 december kunnen leden hun bon-

nenboek afhalen met een natje en een
droogje. 

Alle info via onze nieuwsbrieven, facebook
en/of bestuursleden.  Stuur een mailtje met
uw adresgegevens naar gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.com, en wij doen de rest !

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

WELKOM IN ONS BESTUUR
We zijn op zoek naar nieuwe medewerkers in
ons afdelingsbestuur. Zin om mee te bouwen
aan onze activiteiten en de werking van de
Gezinsbond, dan ben je welkom in ons
bestuur. Voor meer informatie kan je terecht
via gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com,
bij Martin BRAL, 050 79 01 77 of bij één van
onze bestuursleden.

SINTERKLAASONTBIJT
• zondag 23 november | 8u •

Tussen 8u en 11u ontbijten we samen in het
zaaltje Nieuwvliet, in de wijk Nieuwen  hove,
en zingen we samen sinterklaasliedjes. Om
9u wordt Sinterklaas verwacht met zijn
Zwarte Pieten. Inschrijven kan bij Heike
Rotsaert van de kinderoppasdienst, 0471 57
16 46. Maar liefst mailen: kinderoppasdienst -
oostkamp@gmail.com.  Deelname in de 
kosten: € 10 voor een gezin.

3 VORMINGSAVONDEN
VOOR EENOUDERGEZINNEN

NA SCHEIDING
• woensdag 3 december tot 

woensdag 17 december | 20u •
Vormingsreeks voor eenoudergezinnen na
scheiding. 3 woensdagavonden op 3, 10 en
17 december om 20u in de Schakel, Domein
de Valkaart, A. Rodenbachstraat 42 in
Oostkamp. Een organisatie van de
Opvoedingswinkel Regio Brugge mmv de
Gezinsbond afdeling Oostkamp.  Zie ook:
www.opvoedingswinkelbrugge.be voor gratis
inschrijving.

ONTBIJT (H)EERLIJK 
VAN EIGEN KWEEK

• zondag 16 november | 8.30u - 10.30u •
Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de Gezins -
bond Sijsele en Moerkerke de gezinnen uit
voor een gezellig familie ontbijt in de Cultuur -
fabriek, Stationsstraat 22 te Sijsele. Dit ontbijt
is een activiteit in de Week van de Smaak
met als thema Duurzame Verbeelding. Een
uitgebreid buffet biedt keuze uit eigen
kweek met zelfgemaakte confituur, producten
van lokale producenten en zelfgemaakt 
dessert. Het aanbod van Oxfam Wereldwinkel
zorgt voor de (h)eerlijke producten. Een lees-,
teken- en kleurhoek is voorzien voor de 
kinderen. De prijs voor leden is € 5 p.p. met
een max. van € 17 voor een gezin, voor niet-
leden € 7 p.p. Inschrijven telefonisch bij Ann
(bestuurslid Sijsele) 050 37 52 85 of André
(bestuurslid Moerkerke) 050 50 12 55.

VAREN MET DE SINT
• zondag 23 november | 14u •

Gezinsbond Sijsele en Sint-Kruis nodigen alle
kinderen uit 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.

KORTINGSKAARTEN
Hernieuwing van de kortingskaart voor 2015.
Voor gezinnen met drie of meer kinderen.
Kaarten met vervaldag op 31.12.2014 her-
nieuwen. Op zondag 23 november van 10u
tot 12u - bij de secretaris: Magda Keirse,
Noordermeers 14 te Sijsele, 050 35 96 66 -
mits voorlegging van het formulier gezinssa-
menstelling of attest van kinderbijslag of stu-
diegetuigschrift (voor +18). Kostprijs per
gezin: € 6 (contant betalen bij de aanvraag).

AFDELING
SIJSELE
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gezinsbondsintjoris
@hotmail.be

gezinsbondsintandries
@telenet.be

AFDELING
SINT-ANDRIES

HET VERKEERSREGLEMENT:
HEB JE HET NOG 
IN DE VINGERS?

• woensdag 19 november | 19u •
Er is de jongste jaren veel veranderd in het
verkeer: een nieuw verkeersreglement, ver-
nieuwde rijopleiding, nieuwe indeling van de
overtredingen, verscherpte controles. We
hebben met z’n allen een verantwoordelijkheid
ten opzichte van de andere weggebruikers.
Het aantal verkeersslachtoffers is de laatste
jaren gedaald omdat bestuurders hun gedrag
wijzigden en zich beter aan de verkeersregels
hielden. Maar misschien is het al een tijdje
geleden dat je het verkeersreglement instu-
deerde en vraag je je soms af, hoe zat dat
ook weer? Wil je je kennis van de wegcode
opfrissen of vervolmaken? Kom dan woensdag
19 november naar onze info-avond: Wat is er
veranderd in het verkeer? De avond gaat door
van 19 tot 22u in het POC Sint-Willibrord, K.K.
Theodoorstraat 2 en wordt verzorgd door de
Brugse Motorrijders van de Federale politie. Je
bent van harte welkom en de toegang is gra-
tis.  Bevestig je inschrijving per mail op
gboone@telenet.be of 050 39 31 01.

FEESTELIJK KOKEN
• woensdag 26 november | 19.15u •

Kristien Meulebrouck zal ons opnieuw verrassen
met een eenvoudig te maken feestelijk menu
voor de komende feestdagen. Veel hiervan
kan je op voorhand klaar maken, zodat je 
tijdens de feestdagen zelf volop mee kunt
genieten van het lekkere eten. De deelname
is € 15/p.p. en € 20/p.p. voor niet-leden. De
avond gaat door in het P.C. “Huyze Welle -
come”, Koude Keukenstraat 8, Sint-Andries.
Inschrijven bij Marie-Roos Onraet, 050 31 11 99
of mail marieroos.onraet@skynet.be

APERITIEVEN 
MET DE GEZINSBOND

• zondag 14 december | 10.30u - 12.30u •
Er zijn veel redenen om op 14 december eens
binnen te lopen bij de Gezinsbond in het POC
Sint-Willi brord, K.K. Theodoorstraat 2 (naast
de kerk): 
• Je wil alvast jouw bonnenboek 2015 afhalen 
• Je wil informatie over de lidkaart waarmee

je spaart 
• je wil kortingskaarten NMBS aanvragen of

komen afhalen 
• je wil GSM kaarten, railpassen of Kinepolis

filmtickets kopen met directe Gezinsbond -
korting 

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

• je hebt misschien interesse om als vrij -
williger mee te werken. 

Graag bieden we jullie als aperitief een
glaasje bubbels aan, met muzikale omlijsting
door “I Fratelli”. Vrije ingang!

GARAGEVERKOOP
• zaterdag 25 april •

De afdeling Sint-Andries zal voor het eerst
een garageverkoop organiseren op zaterdag
25 april 2015.  Meer informatie volgt in de
volgende Bondsklapper.

WELKOM IN ONS BESTUUR
Heb je zin om je in te zetten voor de Gezins -
bond? Lijkt het je iets om mee te werken
aan activiteiten voor het gezin in de ruime
zin van het woord? Nieuwe ideeën, vrijwillige
handen en enthousiaste inzet: van harte
welkom. Je komt als bestuurslid in een toffe
groep die een vijftal keer per jaar de koppen
bij elkaar steekt en op activiteiten, elk op
zijn of haar manier, het beste van zichzelf
geeft. Interesse om eens kennis te maken of
om vrijblijvend een vergadering bij te
wonen: mail naar gezinsbondsintandries@
telenet.be of kom naar ons aperitief op 
zondag 14 december.

VERNIEUWEN 
KORTINGSKAARTEN

Kaarten die vervallen op 31/12/2014 kunnen
vernieuwd worden. Het volststaat om een
kopie van de oude kaart, met vermelding
van de woonplaats en telefoonnummer, te
bezorgen aan de kaartverantwoordelijke.
Voor de kinderen geboren vóór 1997 moet
een kinderbijslag- of studieattest bijgevoegd
worden.  Nieuwe gezinnen met minimum 3
kinderen, die voor de eerste maal kaarten
aanvragen, kunnen het aanvraagformulier
downloaden op www.gezinsbond.be.  Het
ingevulde aanvraagformulier samen met een
attest van gezinssamenstelling, te verkrijgen
bij het gemeentebestuur, kan bezorgd worden
aan de kaartverantwoordelijke. Voor de kin-
deren geboren vóór 1997 moet een kinder-
bijslag- of studieattest bijgevoegd worden.
Kostprijs per gezin, niet per kaart, bedraagt 
€ 7 (incl. €1 verzendingskosten). Wie liever
met een overschrijving wil betalen kan dit
doen op 979-6280319-59 met vermelding
van uw naam en lidnummer.
Kaartverantwoordelijke Geert Boone,
Eikvarenstraat 10, 8200 Sint-Andries (met
vragen kun je terecht op het nummer 0495
32 52 16 iedere maandag tussen 19u en 21u).

FOTOZOEKTOCHT 
MET AANSLUITEND

PIZZAPARTY 
n.a.l.v. onze 90ste verjaardag!

• zondag 9 november | 11u •
Naar aanleiding van onze 90ste verjaardag
kunnen we al een tipje van de sluier lichten
over onze activiteit.  Eerst sturen we jullie door
Sint-Joris voor een originele fotozoektocht,
het thema houden we nog even geheim.
Onderweg krijgen jullie soep en een aperitief
aangeboden, vanaf 13u verwelkomen we
jullie in de Sinjo voor een heuse Pizzaparty
(Pizza's a volonté).  Meer info  krijgen jullie
later nog via de site en onze nieuwsbrief.
Hou deze datum alvast vrij in jullie agenda!!!
Prijs leden € 20, kinderen tot en met 11 jaar
€ 10. (prijs niet-leden € 23, kinderen tot en
met 11 jaar € 12)

BABYSITS GEZOCHT!
Woon je in Sint-Joris? Ben je 15 jaar of ouder?
Wil je wat bijverdienen (€ 4 per uur) met
babysitten binnen de Gezinsbond?  Ben je
gemotiveerd en bereid om tijdens de week
en in het weekend te babysitten?  Dan ben
jij degene die we zoeken! Neem dan contact
op met onze verantwoordelijke 
kinderoppasdienst!
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www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond8310@gmail.com

AFDELING
SINT-KRUIS

HERNIEUWEN 
KORTINGSKAARTEN 2015

• woensdag 5 november 
tot zaterdag 31 januari •

Vanaf 5 november kan je terug terecht voor
de aanvragen kortingskaarten NMBS voor
2015. Bij voorkeur via mail met vermelding
lidnummer, voor wie de kaart dient aange-
vraagd te worden en in bijlage de nodige
documenten (studentenkaart of attest kinder-
bijslag). Wij sturen een bevestiging terug met
de nodige informatie voor overschrijving: € 6
voor de aanvraag + € 1 voor de verzending.
Na ontvangst van de kaarten en storting sturen
wij de kaarten per post op. Telefonisch kan
dit vanaf 19u, bij afwezigheid kan je een
bericht inspreken op het antwoordapparaat.

EGELTJES MAKEN VOOR
KINDEREN VAN 8-12 JAAR
• woensdag 12 november | 14u - 17u •

Ooit al eens egeltjes gezien?  Die kleine 
stekelige diertjes! We knutselen samen met
Kathleen Lingier van die lieve kleine egeltjes
uit oude fiets binnenbanden.  Begin alvast
maar oude fiets binnenbanden te sparen...
Deze activiteit gaat door in het CM-lokaal,
Moerkerkse Steenweg 118, 8310 Sint-Kruis.
Deelname aan deze activiteit is € 5 voor
leden of € 8 voor niet-leden. Inschrijven kan
tot 7 november 2014 via gezinsbond8310
@gmail.com met vermelding: egeltjes
maken, aantal kinderen en lidnummer.  Na
inschrijving en betaling van het verschuldigde
bedrag op BE68 0012 4825 7634 wordt er
een lijst met alle info en benodigdheden 
toegestuurd.

MEEVAREN MET DE SINT
• zondag 23 november | 14u - 16u •

Alle kinderen van Sint-Kruis worden uit -
genodigd om mee te varen met de Sint op
de Damse Vaart. Er zijn afvaarten om 14.00 -
14.30 - 15.00 - 15.30 en 16.00u.  
De kinderen mogen hun tekeningen mee-
brengen en aan de Sint hun wensen en 
verlangens meedelen.  Kinderen varen gratis
mee, de mama's, papa's en de grootouders
betalen € 3,00 p.p.  Deze activiteit is in
samenwerking met de Afdeling Sijsele.

KOKEN VOOR VROUWEN
• donderdag 11 december 

tot donderdag 23 april | 19u - 22u •
Home cooking de Notelaar en de Gezinsbond
Sint-Kruis nodigen je uit op de nieuwe kook -
reeks: Koken voor vrouwen. Kriebelt het om
jouw kookkunsten te verfijnen of wil je wat
nieuws bijleren? Dan is koken voor vrouwen
wellicht iets voor jou! Er zijn vijf lessen, waar
we telkens een driegangen menu klaarmaken
met een vernieuwende aperitief.  Na het
koken proeven we samen ons menu met een
aangepast wijntje erbij. De kooklessen gaan
door 1 keer per maand telkens op donder-
dagavond en dit op volgende data: 11
december 2014, 15 januari 2015, 12 februari
2015, 12 maart 2015 en 23 april 2015. De
lessen beginnen stipt om 19u en eindigen
om 22u en gaan door in Hoeve Hangerijn,
Gemene Weideweg Zuid 113, Assebroek.
Prijs: € 25 p.p. per les voor leden; € 30 p.p.
per les voor niet leden.  In deze prijs is 
inbegrepen: maaltijd, wijn/bier/water, 
lesmateriaal en de receptenfiche.

AFHALEN 
BONNENBOEK 2015

• zaterdag 20 december •
De leden van de Gezinsbond Sint-Kruis, die
het lidgeld voor 2015 reeds betaalden, kunnen
hun bonnenboek voor 2015 afhalen op zater-
dag 20 december van 9.30u tot 12.30u en
van 14.00u tot 17.00u in het
Gemeenschapshuis naast de BIB.  Zo kunnen
jullie alvast gebruik maken van de bonnen,
tijdens de eindejaarsaankopen.  De niet afge-
haalde bonnenboeken worden in de loop van
de maand januari thuis bezorgd.

ZWEMMEN VOOR 55+
• donderdag 8 januari tot 

donderdag 28 mei | 12.30u – 13.30u •
Wist je dat je als lid van de Gezinsbond en
vanaf 55+ op donderdagmiddag van 12.30u
tot 13.30u, kan genieten van een uurtje
zwemgenot in het Interbad?  Meer info volgt
(vanaf eind november) op onze website
www.gezinsbond.be/sintkruis en op onze
facebook pag. www.facebook.com/
gezinsbond8310

KOKEN VOOR MANNEN, 
DEEL 2

• donderdag 19 februari tot 
donderdag 11 juni | 19u - 22u •

Home cooking de Notelaar en de Gezinsbond
Sint-Kruis nodigen je uit op de nieuwe
kookreeks: Koken voor mannen 2.  Heb je al
wat kookervaring, maar vind je dat je talent
nog wat aangescherpt mag worden? In koken
voor mannen 2 gaan we onze kookkunsten
verfijnen en weer heel wat nieuwe technieken
aanleren.  Elke les zullen we een driegangen
menu bereiden. Na het koken proeven we
samen ons menu met een aangepast wijntje
erbij.  De kooklessen gaan door 1 keer per
maand, op donderdagavond en dit op volgende
data: 19 februari 2015, 19 maart 2015, 30
april 2015, 21 mei 2015 en 11 juni 2015. De
lessen beginnen stipt om 19u en eindigen
om 22u en gaan door in Hoeve Hangerijn,
Gemene Weideweg Zuid 113, Assebroek.
Prijs: € 25 p.p. per les voor leden en € 30 p.p.
per les voor niet leden.  In deze prijs is 
inbegrepen: maaltijd, wijn/bier/water, 
lesmateriaal en receptenfiche.

KINDEROPPASDIENST 
SINT-KRUIS

Een avondje uit? Een babysit nodig? Dan kan
je met jouw vraag terecht bij onze verant-
woordelijke Vanessa Van de Putte. Vanessa is
steeds telefonisch bereikbaar op 0496 29 19
31 van 18.00 tot 19.30u, alle dagen met uit-
zondering van de zondag. Vanaf nu kan je
ook rechtstreeks jouw aanvraag online 
invullen op www.kinderoppasdienst.be. 
Onze afdeling vind je terug onder ’Kinder -
oppasdienst Sint-Kruis’.  Registreren gaat
gemakkelijk door de stappen te volgen. Ook
als oppasser kan je jou online registreren.
Noot: Gelieve de aanvragen voor een oppas
bij voorkeur 3 dagen op voorhand in te dienen.
Aanvragen op de dag zelf worden niet meer
verwerkt.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Voor enkele van onze activiteiten zijn we op
zoek naar vrijwilligers om onze bestuurs-
ploeg te ondersteunen. Concreet zoeken we
mensen die willen meewerken aan het 
uitwerken en organiseren van de 2dehands-
beurs voorjaar 2015 en mensen die wat tijd
kunnen vrijmaken voor het rond delen van
onze bonnenboeken januari 2015. Wie als
bestuurslid wil toetreden is van harte welkom.
Meer informatie kan je krijgen bij Catherine
Herman, 050 37 50 31 of via gezinsbond8310
@gmail.com
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AFDELING
SINT-MICHIELS

AFDELING
SNELLEGEM

KOKEN 
VOLGENS DE SEIZOENEN

• woensdag 19 maart tot 
woensdag 12 november •

Omdat we geen afscheid willen nemen van
kok Dirk, breien we een vervolg aan de
kooklessen.  In samenspraak met onze kok
zullen we elk seizoen met groenten van het
moment koken, of voor gelegenheden van
het moment. De laatste lessen gaan door op
woensdagen 17 september 2014 en 12
november 2014 telkens om 19.30u in de POC
Willibrord te Sint-Michiels.

KERSTBORREL
• zondag 14 december | 10u - 12.30u •

Geniet in het ontmoetingscentrum CM,
Dorpsstraat, Sint-Michiels tussen 10 en 12.30u
van een gratis drankje en hapje en neem de
nieuwe bonnenboek voor 2015 alvast mee.
Kom tezelfdertijd kennismaken met de
geplande activiteiten van de Gezinsbond voor
2015. Inschrijven voor deze drink kan op
gezinsbondsintmichiels@gmail.com uiterlijk
tegen 6 december 2014, zodat er voor ieder-
een wat te knabbelen is. Past deze datum
niet om de bonnenboek af te halen, geen
nood. In de loop van januari wordt die dan in
de bus gestopt.  Wil je graag helpen bij het
organiseren van deze activiteit, meld je dan
eveneens via ons mailadres.

SINT-MICHIELS, TOEN EN NU
• vrijdag 6 februari | 20u •

Weet je nog hoe ons ‘dorp’ er pakweg 60
jaar geleden uitzag? Welke winkels waren er
en wie waren de belangrijke inwoners in het
dorp van toen?  En wat met de oorlogs -
geschiedenis van ons dorp?  Kom luisteren
naar Dirk Verstraete. Hij heeft foto’s en 
verhalen en wil die heel graag vertellen in
het ontmoetingscentrum CM, Dorpsstraat te
Sint-Michiels om 20 u. Inkom: € 2.50, drankje
inbegrepen. Vooraf inschrijven niet nodig.

TWEEDEHANDSBEURS
• zaterdag 14 februari | 13u - 17u •

Verkoper? Verkoop je overtollig en te klein
geworden babyspullen, kinderkledij en speel-
goed in de Gemeenteschool afd. B, Sint-
Michielslaan te Sint-Michiels.  Huur van de
standplaats kost € 10.  Inschrijven ten laatste
tegen 1 februari 2015 en uitsluitend via
gezinsbondsintmichiels@gmail.com.  Na
inschrijving krijg je het rekeningnummer en
alle andere nodige info. Koper?  Vul de kleer-
kast van je kleine lievelingen aan en snuffel
tussen het speelgoed naar iets nieuws.  De
beurs is open van 13 tot 17u en de inkom is
GRATIS!

AFHALEN 
BONNENBOEKEN 2014

Leden die hun bonnenboek voor het lopende
jaar nog niet hebben afgehaald, kunnen dat
nog steeds doen bij M. Lema, Wittemolen -
straat 41. Best vooraf bellen op 050 38 18 45.
Aankopen met de bonnen, is geld besparen.
Lijst van de handelaars staat vooraan in het
boekje.

GEBOORTEGESCHENKJES
Gezinnen die in de loop van 2014 een baby
kregen, kunnen een geboortegeschenkje
afhalen bij Roos Logghe, Ter Beke 10. 
Best vooraf bellen op 050 38 94 07.

DE KINDEROPPASDIENST 
Een nieuwe verantwoordelijke 

en in een nieuw kleedje
Mevr. Veronique Decraemer, Kloppersweg 16
te Sint-Michiels, zal de dienst coördineren via
een nieuwe manier van werken.  Vanaf nu
kunnen ouders zich registreren op 
www.kinderoppasdienst.be en een aanvraag
plaatsen. Ook de oppassers registeren zich op
deze website.  Van zodra er een aanvraag
binnenkomt, krijgen alle oppassers een mail
en wie als eerste aanvaardt, krijgt de opdracht.
De gezinnen die met vaste oppasjes werken,
kunnen dit nog steeds doen. Ze kunnen dit
aangeven en dan krijgen enkel die oppassers
een mail. Als de oppasbeurt in orde is, krijgen
zowel het gezin als de oppas een bevestigings -
mail. Het is ook belangrijk dat je als gezin
blijft werken met de verzekeringsboekjes, zo
ben je in orde met de verzekering!  Deze
boekjes kan je aankopen bij Veronique via
het ongewijzigde nummer 0471 11 37 14.
Ze kosten € 7,50 per boekje.  Registreer je
dus snel op www.kinderoppasdienst.be.  Het
bestuur dankt Nancy voor haar jarenlange
inzet voor de afdeling Sint-Michiels!

HERNIEUWING 
KORTINGSKAARTEN

Alle kortingskaarten met vervaldag
31/12/2014 dienen hernieuwd te worden.
Voor schoolgaande jongeren van 18 jaar en
ouder wordt een schoolattest gevraagd ofwel
een attest van het Kinderbijslagfonds. Er is
geen gezinssamenstelling meer nodig, tenzij
u voor de eerste keer de kaarten aanvraagt.
De aanvraag kost € 6 per gezin, vermeerderd
met € 0,75 voor de portkosten. Een aan uzelf
gerichte omslag met postzegel is ook goed!
U kan terecht bij Rita en J.P. Dierickx-Decloedt,
Veeweide 87 op volgende dagen: 24 - 25 -
26 - 27 november, telkens van 16 tot 20u en
29 november van 9 - 16 u. Ook tijdens de
Kerstborrel van 14/12 kan u de documenten
afgeven. Past er voor u geen enkele datum,
dan kan u bellen voor een afspraak op 050
39 60 31.  Alvast bedankt als u gebruik
maakt van deze data!

YOGA
• maandag 8 september tot 

maandag 15 december •
Tot en met december lopen nog de 2 reeksen
yoga nl. op maandag van 20.15u tot 21.15u
en op vrijdag van 17.30u tot 18.30u. In janu-
ari 2015 starten opnieuw 2 reeksen nl. op
maandag en vrijdag. Ook niet-gezinsbondsle-
den zijn welkom.  Inlichtingen en inschrijvin-
gen bij Martens Martine 
tel. 050 81 20 99 of marte@telenet.be

KERSTDRONK
• zondag 14 december •

Op zondag 14 december tussen 10.30u en
12.00u kunnen alle leden samen met ons
wat napraten over het voorbije jaar en al
eens een blik werpen op het komende jaar.
Wie zijn lidgeld reeds voldaan heeft, krijgt
terzelfde tijd ook zijn bonnenboek mee en
kan er tevens zijn kortingskaarten aanvragen.

VERANTWOORDELIJKE 
KINDEROPPASDIENST

Je kan er terecht met aanvragen voor een
kinderoppas. Om verzekeringsboekjes aan te
kopen om je als nieuwe kinderoppasser aan
te bieden. Ook de prestatiebriefjes mogen er
binnengebracht worden. Maaike is te bereiken
tussen 19u en 21.30u. Tot binnenkort! Maaike
D’haene, Eernegemweg 20, 8490 Snellegem,
050 81 64 75 of maaike.dhaene@telenet.be.
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TAI CHI CHUAN 
OP MAANDAGAVOND

• maandag 8 september tot maandag 29 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. Lessen
op maandagavond in het Sportcentrum in
Varsenare, lessenreeks in groepen afhankelijk
van het niveau.  Belangstelling?  Info en
inschrijven bij Brigitte Vandenbriele:
brigitte.vandenbriele@skynet.be, 050 31 47 34
of 0496 33 51 79.

DRU YOGA 
OP DINSDAGVOORMIDDAG

• dinsdag 9 september tot dinsdag 30 juni •
Dru Yoga wordt ook ‘hart yoga’ genoemd.
Het gaat over bewust ‘zijn’. Vanuit vloeiende
bewegingen en je ademhaling help je je
lichaam en geest in soepelheid, ontspanning
en kracht. Je gaat vanzelf ontstressen, je 
concentratie versterkt en je ervaart voelbaar
vernieuwde vitaliteit en vreugde. De Gezins -
bond van Varsenare zet deze reeks verder op
dinsdagvoormiddag van 10.00u tot 11.30u in
het sportcentrum te Varsenare. Je kunt op elk
moment instappen. Info en inschrijven bij
Brigitte Vandenbriele: Brigitte.vandenbriele
@skynet.be of 050 31 47 34

KOOKSPROOKJES
• zondag 16 november | 10u en 11.30u •

Een originele 'Vertel-Kookshop' voor kinderen
van 4 tot 9 jaar in de week van de smaak.
Een leuke combinatie van verteltheater en
een kookworkshop, opgesmukt met veel
liedjes en muziek. Warre Wortel en Benny
Banaan beleven samen met hun vrienden
Koke Komkommer, Cindy Citroen, Ella Erwt…
wonderlijke avonturen in Kooksprookjesland.
Warre en Benny tonen je ook hoe je een
heleboel lekkers kan maken.
Kooksprookjesfee: Christina Van Geel.  Een
activiteit die doorgaat in het Vrijetijdscentrum
Jabbeke om 10.00u en 11.30u. Organisatie:
Gezinsbond Varsenare, Jabbeke, Snellegem,
Zerkegem. 
Prijs voor leden: € 10/kind of € 25/gezin
onder zelfde dak wonend, niet-leden: € 12/
kind.  Zeker inschrijven voor 30 oktober bij
Liliane Cocquyt 050 39 60 13 of 0475 52 11 20
of lilianecocquyt@skynet.be 
De inschrijving is pas definitief na overschrij-
ving op rek. BE46 7381 2906 9636 van
Gezinsbond Varsenare met vermelding kook-
sprookjes + uur en naam + voornaam
kind(eren)en lidnr. Gezinsbond. Graag 15 min
op voorhand aanwezig zijn!

HUISBEZOEK 
VAN SINTERKLAAS

• vrijdag 5 tot zaterdag 6 december •
De Sint en zijn pieten brengen weer hun
bezoek aan de kinderen thuis op vrijdag 5
december vanaf 18u en op zaterdag 6
december vanaf 17u. Wie een bezoek wil, kan
enkel inschrijven op donderdag 13 november
tussen 19.30u en 20.30u en op zaterdag 15
november tussen 10u en 11u in het P.C.,
Westernieuwweg Varsenare. De inschrijving is
pas geldig bij contante betaling: € 8 per gezin
voor leden en € 20 voor niet-leden.  Als gezin
wordt beschouwd onder zelfde dak wonend en
max. 5 kinderen jonger dan 11 jaar. Inlichtingen:
roelens.mieke@telenet.be of 050 38 67 91

KERSTKNUTSELEN
• dinsdag 23 december | 14u - 16.30u •

Tijdens de kerstvakantie voorzien we een
leuke knutselnamiddag voor de kinderen en
jongeren vanaf 9 jaar. Het gaat door in het
SPC Hof Ter Straeten in Varsenare. De kinderen
mogen vergezeld zijn van ouders en/of
grootouders (mogen gratis deelnemen als ze
meehelpen met hun (klein)kind). In de prijs is
knutselmateriaal begrepen. Vooraf inschrijven
bij Brigitte Vandenbriele, 050 31 47 34 of
0496 33 51 79 of brigitte.vandenbriele@sky-
net.be Prijs: € 10 p.p. voor leden Gezinsbond.
Niet-leden betalen € 12 p.p. Graag bedrag
storten op rekening BE46 7381 2906 9636
van Gezinsbond Varsenare met vermelding
Kerstknutselen + namen kinderen + leeftijd
en lidnr. Gezinsbond (en vergezeld of niet).

VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST

WIJZIGING E-MAILADRES
De kinderoppasdienst afdeling Varsenare wordt
verzorgd door Valerie Clement, Oostmoerestraat
17, 8490 Snellegem. Wie een kinderoppas wil,
kan Valerie bereiken via valerie.clement1971@
gmail.com of 0498 21 00 63. Ook jongeren die
willen babysitten kunnen zich daar aanmelden.

AANVRAAG EN HERNIEUWEN 
REDUCTIEKAARTEN N.M.B.S.
Voor de vernieuwing van de reductiekaarten
NMBS voor gezinnen met minstens drie kin-
deren, waarvan de reductiekaarten vervallen
op 31/12/2014, zijn er zitdagen voorzien op
zaterdag 8 november van 9u tot 12u en don-
derdag 13 november van 18.30u tot 20.30u
bij Gilbert Dendooven, Gistelsteenweg 132.
Voor kinderen +18 jaar die nog rechthebbend
zijn, moet een studieattest of attest kinder-
bijslag meegebracht worden. Op dit adres
kan je als lid van de Gezinsbond nog tot eind
2014 terecht voor Go-passen, Rail-passen,
GSM-kaarten. Hiervoor krijg je korting op de
lidkaart. Bioscoopcheques met korting op de
lidkaart zijn ook te verkrijgen. Na 25 jaar door
Gilbert en Nera, waarvoor dank, wordt dit vanaf
januari 2015 overgenomen door Christiane
Van den Eynde, Hagebos 4, Varsenare. U wordt
tijdig ingelicht over uren en bereikbaarheid.

HET LEVEN ZOALS HET IS: 
GOED ETEN 

• Spreker Dorien Knockaert •
• maandag 17 november | 19.30u •

Minder vlees eten, minder verspillen, mooi de
seizoenen volgen en spaarzamer omspringen
met het leven in de zee: het klinkt intussen
vertrouwd, want het is hoognodig. Maar in de
praktijk valt het met de goede voornemens
weleens tegen. Na een volle werkdag heb je
weinig puf om je kookkunsten opnieuw uit te
vinden, of je wilt wel, maar je huisgenoten
willen niet mee. Wat steek je in je brood-
doos? En als je bezoek hebt, is zo'n duurzame
aanpak dan niet nefast voor de sfeer? Dorien
Knockaert, journalist bij De Standaard en
auteur van Goed Eten en De Moestuin van
Mme Zsazsa, verdiept zich al enkele jaren in
die kwesties. Ze wordt gelukkig van seizoens -
groenten, linzen en paddenstoelen, en maakt
er een sport van om haar eetvoornemens te
verzoenen met het leven zoals het is.  In
deze lezing leert ze je net dat tikje stresslozer
kijken naar je dagelijkse kost, en deelt ze
haar favoriete tips en trucs om gezonder en
zinniger, maar ook lekkerder te eten.
Inspiratie verzekerd.  Groene Meersen
Zedelgem, Stadionlaan 48, Zedelgem.

AFHALEN BONNENBOEK
• zondag 14 december | 10u •

Op zondag 14 december van 10u tot 13u is
er het afhaalmoment voor de bonnenboek.
Laat je verrassen op een aperitief met bijbe-
horen. Bovenop de bonnenboek ontvang je
ook nog een kleine attentie. 
Je bent welkom in het Parochiaal Centrum De
Leeuw, Sint-Elooistraat, Zedelgem. 
Meer info: 0474 10 43 15.

GEBOORTEBOS 
2013 & 2014

De gemeente laat weten dat het geboortebos
dat werd aangelegd in 2013 door ziekte van
de bomen is opgeruimd.  Er zullen nieuwe
bomen worden aangeplant.  In een latere
fase zal een bord worden geplaatst waarop
alle namen van de kinderen die er een boom
hebben, zullen worden vermeld. Het aange-
kondigde geboortebos voor 2014 is uitgesteld
tot 2015.  Alle kinderen die dit jaar in aan-
merking kwamen zullen volgend jaar worden
uitgenodigd.  In 2015 zal er een groot bos
worden aangelegd in het domein Hoogveld.
Meer info ten gepaste tijde.
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NIEUWE HANDELAARS
Steeds 5% korting met de lidkaart waarmee je spaart!

OPTIEK BOCKSTAELE
Dorpsstraat 145 | 8340 Sijsele

050 37 63 23
info@optiekbockstaele.be | www.optiekbockstaele.be

open: dinsdag t.e.m. vrijdag 9u tot 12u en van 13.30u tot 18u
zaterdag van 9u tot 12u en van 13.30u tot 17u

ook na afspraak | gesloten op zondag en maandag

CEZAR
Kinder- en jeugdschoenen

Snellegemsestraat 4 | 8210  Zedelgem | 050 501 511
info@schoenencezar.be

Hippe kinderschoenen voor stappers vanaf maat 18 tot 40.
Topmerken zoals:  Pom d’api, Gallucci, Beberlis, Rondinella, Pèpè, Eli, Birkenstock, Manuela de Juan, 

Paul Smith, Bumper, MAA, Angulus, Jarrett, Bi-Key, Golden Goose, Herdwick, Robeez, Baci, … 

Openingsuren: maandag 16.30u - 18u, woensdag t.e.m zaterdag 10u - 12u / 14u - 18u
Koopzondagen: data terug te vinden op website en steeds open na afspraak.

Openingsweekend: 30 en 31 januari 2015 & 1 februari 2015

LINGERIE NICQUE
Bruggestraat 38 | Oedelem

050 79 06 41 | lingerie.nicque@telenet.be

Anita, Chantelle, Charmline, Cyell, De witte Lietaer, Dulcia, Fila, Implicite, L'aventure,
Lidea, Marie Jo, Medima, Nickey Nobel, Olympia, Passionata, Prima Donna, Ringella, 

Schiesser, Sloggi, Shock Absorber, Sunflair, Simone Pérèle, Twist,Woody...

Open van 9u tot 12u en van13.30u tot 18.30u | maandag van 13.30u tot 17u
Gesloten op zondag en maandagvoormiddag.

BONDSKLAPPER
Is een uitgave van de Gezinsbond vzw - Gewest Brugge

www.gezinsbondgewestbrugge.be

Wordt gratis verdeeld bij alle leden-gezinnen
van de Gezinsbond-Gewest Brugge

Assebroek, Beernem, Brugge-centrum, Damme,
Hertsberge, Koolkerke, Loppem, Moerkerke, Oedelem,

Oostkamp, Sijsele, Snellegem, St.-Andries, St.-Joris, 
St.-Kruis, St.-Michiels, Varsenare, Waardamme, Zedelgem.

Verantwoordelijke uitgever
Ronny Meulemeester • Brugsestraat 178 • 8210  Zedelgem

Redactie
Vandewiele R. (eindredactie), Van Meulebroeck A.,

Veronique Loobuyck, Carine Balbaert, Mieke Roelens,
Meulemeester R., Filliaert F.

Met medewerking van de afdelingen, 
de adverterende handelaars, Mieke Listhaeghe

Redactieadres
bondsklapper@gezinsbondgewestbrugge.be

Publiciteit
Rik Vandewiele • Pastoriestraat 252 • 8200 Brugge

050 31 56 34 • rik.vandewiele@scarlet.be

Lay-out
Grafisch Bureau Neirynck • Brugge • 050 39 07 97

Druk
Gevaert Printing • Hille 101 • 8750 Zwevezele

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!

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

• Zaterdag 29 november 2014: Cercle - Genk
• Zaterdag 7 februari 2015: Cercle - Anderlecht
• Zaterdag 24 januari 2015: Cercle - Club Brugge
• Zaterdag 21 februari 2015: Cercle - Zulte Waregem

Onder voorbehoud van wijzigingen. 

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

De tickets worden in voorverkoop aangeboden op het secretariaat tijdens de werkweek tussen 13.30 
en 17.30u en elke zaterdagmorgen in het weekend van een thuiswedstrijd tussen 10.00 en 12.00u. 

Tijdens de wedstrijddag kan je ook aan het loket terecht.
Secretariaat Cercle Brugge: 050 38 91 93. | Meer info op www.gezinsspaarkaart.be 

* Abonnementen geven geen recht op korting met de gezinsspaarkaart

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

Met de ‘lidkaart waarmee je spaart’ kan je aan gereduceerde tarieven natuur- en pretparken, musicals, jeugdtheater en ten-
toonstellingen ontdekken. In de winter kan je met je kinderen lekker ingeduffeld het sprookjesbos in de Winterefteling bezoeken,
in de zomer nemen we je graag mee naar het Zandsculpturenfestival en tussendoor bieden we uitstapjes aan waar het weer
geen vat op je heeft.

DE GROTE 
SINTERKLAAS SHOW

Antwerpen, 29/11/2014 - 30/11/2014
Voor het 15de jaar op rij staat het Sportpaleis
weer helemaal op zijn kop met de Grote
Sinterklaas Show.  De prinsessen van
Prinsessia, de meisjes van K3, Mega Mindy
en vele andere kinderhelden slaan de handen
in elkaar om de verjaardag van Sinterklaas te
vieren. Dit jaar moeten ze hem helpen een
wedstrijd te organiseren tussen Hoofdpiet en
Pakjespiet. Samen met het publiek nemen de
pieten het tegen elkaar op. De Piet die wint,
mag tijdens de nacht van 5 op 6 december
mee op stap met Sinterklaas! 
De Grote Sinterklaas Show vindt plaats in het
Sportpaleis in Antwerpen op 29 en 30 novem -
ber 2014 om 10u.  Leden van de Gezinsbond
krijgen een korting van 4,35 euro op tickets
cat. 1 (32,5 euro), cat. 2 (23,50 euro) en cat. 3
(18,50 euro). Geen korting op droomstoelen.
De tickets zijn inclusief reservatiekosten –
exclusief verzendingskosten.  Tickets zijn te
bestellen via www.gezinsbond.be of op 
070-345345 (max.0,30 EUR/min.).

SAMSON & GERT
KERSTSHOW

De Panne , 20/12/2014 - 23/12/2014
Zet je schrap voor een prachtige show in volle
kerstsfeer met een indrukwekkend showballet,
kinderkoor en een live-orkest en een prachtig
decor. Natuurlijk zijn de Burgemeester, Alberto
en Van Leemhuyzen ook van de partij.  De
Samson & Gert Kerstshow vindt plaats van 20
t.e.m. 23 december 2014 om 10.30u, 12.30u
en 14.30u in Plopsaland De Panne en op 3
januari 2015 in Plopsa Indoor Hasselt.
Leden van de Gezinsbond krijgen een korting
van 4,30 euro per ticket (tickets 39,50 – 35,50
euro; 25 euro voor kinderen < 85 cm). Tickets
incl. reservatiekosten, excl. verzendingskosten.
Tickets zijn via www.gezinsbond.be te bestel-
len of op 070-344555 (max. 0,30 EUR/min.).

CHINA LIGHT
Antwerpen, 06/12/2014 - 18/01/2015

Geniet van een schitterend Chinees lichtfestival
voor jong en oud!  Chinese kunstenaars tove-
ren ZOO Antwerpen om tot een sprookjesachtig
paradijs met een fascinerend lichtspektakel.
Wandelend tussen magische lichtobjecten van
dieren en bloemen waan je je in het mysteri-
euze China. Authentieke Chinese optredens
maken van deze avond een unieke en onver-
getelijke totaalbeleving. Niet te missen!
China Light Festival vindt plaats in ZOO
Antwerpen van 6 december 2014 t.e.m. 18
januari 2015 vanaf 18u (behalve op 24/12 en
31/12). Aantal beschikbare plaatsen is beperkt.
Check de agenda op www.zooantwerpen.be.

Leden van de Gezinsbond krijgen op vertoon
van hun lidkaart 15% korting bij aankoop van
tickets, enkel geldig op het standaard indivi-
dueel tarief en alleen voor de eigen gezins-
leden. De tickets dienen gelijktijdig aange-
kocht te worden en zijn enkel geldig de dag
van aankoop.  Deze korting is geldig afhan-
kelijk van beschikbaarheid en niet cumuleer-
baar met andere acties, promoties, voordelen
of kortingen. Enkel geldig aan de kassa van
6/12/14 t.e.m. 18/01/15. 

EXPLORADO
Oostende, 11/10/2014 - 31/08/2015

In het nieuwe Explorado Family Adventure
Science Park zijn klein en groot welkom om
de "Wereld van Explorado" te ontdekken. In
het avonturen- en wetenschapspark worden
spectaculaire attracties gecombineerd met
een leerrijke doe-tentoonstelling, CleverLabs
en boeiende programma's voor kinderver-
jaardagsfeestjes. Grote en kleine bezoekers
krijgen tegelijkertijd wetenschap en avonturen
voorgeschoteld.  Explorado is gelegen in de
Fortstraat 128B in Oostende. Voor info en
openingsuren, zie www.explorado-oostende.be

Leden van de Gezinsbond krijgen op vertoon
van hun lidkaart korting: 1 ticket kopen, 1
ticket gratis tijdens weekends en schoolva-
kanties. Deze korting geldt voor het gezin
met inwonende gezinsleden. Ook grootouders
kunnen met hun kleinkinderen aan deze
voorwaarden Explorado bezoeken. Vanaf 1
april 2015 krijgen leden van de Gezinsbond
op vertoon van hun lidkaart 50% korting op
de tickets tijdens de schoolvakanties.

KUNST 
IN DE GROOTE OORLOG

Antwerpen, 20/09/2014 - 11/01/2015
Kunst in de Groote Oorlog toont hoe kunste-
naars alles moesten achterlaten, maar dankzij
de gastvrijheid van buurlanden en de inspan-
ningen van auteurs en kunstliefhebbers als
Paul Gustave Van Hecke, Cyriel Buysse of
Paul Buschmann, toch konden werken. Door
internationale contacten slaagden ze er zelfs
in hun kunst te verrijken. De tentoonstelling
toont hoe de schok van WOI voelbaar is in de
kunst en de literatuur rond 1914-1918.
Kunst in de Groote Oorlog vindt plaats t.e.m.
11 januari 2015 in de Koningin Fabiolazaal in
Antwerpen. (Dinsdag tot zondag: 10 – 17u,
zaterdag: 10 – 18u. Gesloten: op maandagen,
25 en 26 december, 1 en 2 januari).
Leden van de Gezinsbond betalen op vertoon
van hun lidkaart 3 i.p.v. 4 euro, 1 euro (19-25
jaar) en gratis voor –19 jaar.

IJSSCULPTUURFESTIVAL
Brugge, 21/11/2014 tem 04/01/2015

Het thema is dit jaar ‘The Land of Hobbits’.
Doe een sjaal en handschoenen aan en neem
maar eens een kijkje op www.ijssculptuur.be
Tarief aan de kassa:
• Volwassenen: 15 euro
• Studenten/senioren/andersvaliden: 13 euro
• Kinderen 4 t.e.m. 12 jaar: 11 euro
• Kinderen 0 tot 3 jaar: gratis toegang
Bij bezoek aan het Ijssculptuurfestival zullen
onze leden € 4 spaarkorting per ticket krijgen.
De korting is geldig bij aankoop van maximum
5 tickets voor de gezinsleden van de lidkaart-
houder, tenzij aangetoond wordt dat het over
leden van eenzelfde gezin gaat.  De korting
wordt aan de kassa via de lidkaart waarmee
je spaart toegevoegd in de online portemon-
nee en geldt enkel op tickets aangekocht
aan de kassa, niet op tickets in voorverkoop.
Niet cumuleerbaar met andere promoties.



1  Wat?
Het Burgerlijk Wetboek omschrijft een testa-
ment als: “een akte waarbij de erflater, voor
de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over
het geheel of een deel van zijn goederen
beschikt, en die hij kan herroepen.”

Een testament is dus de uiterste wil van een
(levend) persoon, waarbij hij bepaalt wat er
met zijn vermogen zal geschieden na zijn
overlijden. Iedereen is dus in principe vrij om
zijn vermogen geheel of gedeeltelijk te
bestemmen aan één of meerdere bepaalde
personen.

2  Beperkingen?
De testamentaire vrijheid is wet-
telijk beperkt door de rechten van
de zgn. “reservatairen” : 
• de kinderen;
• de langstlevende

echtgeno(o)t(e);
• de (groot) ouders.

Deze categorieën van personen
zijn immers door de wet aan -
geduid als zijnde reservataire erf-
genamen, die een voorbehouden
deel in nalatenschap behouden,
niettegenstaande de beschikkingen
van de overleden persoon.

Noot: de wettelijk samenlevende
partner heeft een wettelijk vrucht-
gebruik (gezinswoning/huisraad),
doch deze aanspraken zijn niet
“reservatair” (d.w.z. kunnen
‘afgenomen’ worden bij testa-
ment).

3  Soorten?
Er bestaat enerzijds het openbaar
testament, getekend door de 
persoon, de notaris en twee
getuigen, en anderzijds het eigen-
handig geschreven testament door
de erflater (al dan niet bij de
notaris). Deze testamenten worden
opgenomen in een centraal 
register van testamenten (CRT).

Bij het openvallen van de nalaten-
schap dient de notaris die belast is
met de vereffening en verdeling van de nalatenschap navraag te doen
bij het centraal register voor testamenten. Het kan zijn dat een eigen-
handig geschreven testament (niet geregistreerd bij het CRT) opduikt in
een kluis, waardoor er allerhande problemen kunnen rijzen.

Het is zeer belangrijk dat u een testament laat verlijden voor een notaris,
gezien dan alle vereisten voldaan zijn en er na het overlijden zo min
mogelijk problemen kunnen rijzen.

4  Nut?
Gezien nu de gewone regels van het erfrecht
afgestemd zijn op de noden van de kinderen,
de gehuwde personen en de (groot) ouders,
is een testament in een reguliere situatie niet
helemaal nodig, gezien de wet deze situaties
regelt in gelijke proporties.

Enkel wanneer men de gewone regeling wil
doorbreken, wordt een testament opgesteld.
Dit kan bijvoorbeeld door het ene boven het
andere kind te bevoordeligen of om een goed
doel, en dergelijke meer, te begiftigen.

Noot: Gezien feitelijk samenwonende personen
(alleen op een zelfde domicilie
samenwonen)  geen erfgenamen
zijn van elkaar, wordt deze praktijk
meestal gebruikt bij feitelijk
samen wonenden.  Immers, de
partijen zijn geen wettelijk erf -
genaam van elkaar en indien men
elkaar nog extra wenst te begifti-
gen, dient men eventueel een
beroep te maken op de techniek
van een testament. Ook in dat
geval dient men rekening te hou-
den met de reservataire aan -
spraken van de kinderen en/of
van de (groot)ouders.

Herroeping?
Elk testament kan herroepen 
worden tijdens het leven van de
persoon die het testament heeft
opgesteld. Het volstaat om een
nieuw testament op te maken,
ofwel bij de notaris, ofwel eigen-
handig en neergelegd bij de 
notaris, waarbij men de vorige
testamenten herroept.

Besluit
Een testament is een vaak
gebruikte techniek om ofwel de
wettelijke erfregeling te doorkruisen
om ofwel om feitelijk/wettelijk
samenwonende partners extra te
bevoordeligen.  Deze techniek is
zeer handig, doch enkel 100%
nuttig indien men zijn gans ver-
mogen wenst te legateren indien

men geen afstammelingen heeft,
geen echtgenoot of (groot)ouders.   

Mieke Listhaeghe
Advocaat (www.mieke-listhaeghe.be)

De Sociaal-juridische dienst vindt plaats in Rusthuis Van Zuylen,
Geralaan 50, van 18u tot 20u elke tweede donderdag van de maand.
De zitdag van november gaat uitzonderlijk niet door.  De volgende zit-
dagen zijn op donderdag 11 december 2014 en donderdag 8 januari 2015.
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL 
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •

Een testament: wanneer nuttig?

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



Enkele ideetjes:
• even weg met lidkaart meer waard korting
• wat belwaarde om te telefoneren naar je geliefde...
• kaartjes om samen gezellig een filmpje te gaan kijken in de

bioscoop
• goedkopere trein passen voor een dagje uit
• plan een gezinsvakantie of Afya / Crefi monitor cursus
• lidgeld om een jaar lang beroep te kunnen doen op alle dien-

sten van de Gezinsbond
• ...

Tijd voor een geschenkje?
Ben je op zoek naar een cadeautje voor je kinderen, ouders, kleinkinderen, of jezelf?

De Gezinsbond biedt onder andere het volgende aan:
• kortingen met gezinsspaarkaart en lidkaart meer waard acties
• tot € 2 spaarkaartkorting per bioscoopcheque via de Gezinsbond
• 4% korting op prepaid telefoonkaarten (Base, Proximus en

Mobistar)
• 5% korting op Go Pass, Rail Pass of een Key Card
• 15 euro korting per jaar bij Telenet (vaste telefonie)
• 15% korting op het inschrijvingsgeld voor de theorielessen en

5% procent op de praktijklessen rijscholen
• goedkopere energie bij Eni

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
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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
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