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Deze bondsklapper wordt verdeeld

over alle afdelingen van het gewest Brugge

Assebroek, Beernem, Brugge, Hertsberge, Koolkerke, Loppem, 

Moerkerke-Damme, Oedelem, Oostkamp, Sijsele,  Sint-Andries, Sint-Joris,

Sint-Kruis, Sint-Michiels, Snellegem, Varsenare, Waardamme, Zedelgem
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38ste jaargang

augustus

september

oktober

 • Magische gezinsdag in Toverland

• Body Worlds Vital in Brugge 

• Kroenkelen 20 september 2015



Comfortschoenen
met karakter

Onze schoenen zijn
allemaal geschikt voor

losse steunzolen!

Monnikenwerve 171
8000 Brugge
050 61 80 00

Braambergstraat 34
8000 Brugge
050 34 34 23
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HANDELAARS 
NMBS-PASSEN

BIOSCOOPKORTING 
GSM-KAARTEN

SPAARPARTNERS
KORTINGSKAARTEN 

OPENBAAR VERVOER 
WONINGLENINGEN

RELATIE- OF SCHEIDINGS-
BEMIDDELING
ACTIVITEITEN
MET KORTING

GOEDKOPERE ENERGIE
GOEDKOPER

TELEFONEREN
TWEEDEHANDSBEURZEN
KINDEROPPASDIENST 
GEZELSCHAPSDIENST

GOEDKOPERE VAKANTIES
...www.gezinsbond.be

Uw spaarvoordeel 
met de lidkaart 

waarmee je spaart!

SPAAR EN WIN 
MET DE GEZINSBOND! 
De actie loopt t.e.m. 31 oktober 2015 
Win tot € 3000 aan waardebonnen!

Meer informatie op pagina 14
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ACTIE!

2015/151
38ste jaargang

augustus/september/oktober

1 Voorwoord

2 Wie is wie binnen mijn lokale afdeling?

3 Kroenkelen
Welkom op het Neerhofdierenfestival

4 Body Worlds Vital in Brugge

5 Fruithappening Knappel en Babbel
Magische gezinsdag in attractiepark 

Toverland

6 Kalender

7 G.O.S.A - Gewest Brugge
G.S.F. Moerkerke-Damme

8 NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
Assebroek
Beernem
Brugge
Moerkerke-Damme
Oedelem-Oostveld
Oostkamp
Sijsele
Sint-Andries
Sint-Joris
Sint-Kruis
Sint-Michiels
Snellegem
Varsenare
Waardamme
Zedelgem

14 Nieuwe handelaar
Spaar en win met de Gezinsbond!
Spaarkaartkorting bij Cercle Brugge

15 Lidkaart-meer-waard

16 Juridisch-praktisch

Driemaandelijks informatieblad 

van de Gezinsbond gewest Brugge

Bezoek ook 
www.gezinsbondgewestbrugge.be

In de vorige editie had ik het in deze rubriek over de kinderbijslagen en wat de Vlaamse
Regering hiermee van plan is. De standpunten van de Gezinsbond zijn hierin zeer duidelijk
en blijven onveranderd. We kunnen ons vinden in een gelijk bedrag voor elk kind, al is het
hier afwachten welk bedrag er weerhouden wordt. 

Het behoud van de leeftijdstoeslagen is echter een topprioriteit voor de Gezinsbond.  We
willen er tevens over waken dat er geen concurrentiebeleid wordt opgestart waarbij "kleine"
gezinnen worden opgezet tegen "grote" gezinnen.  Dit is een principe dat wij onder geen
enkel beding kunnen tolereren. 

Naast de kinderbijslag zijn er nog een aantal andere wijzigingen op til die de financiële
slagkracht van gezinnen zou kunnen aantasten.  Dat we alert blijven willen we aantonen
aan de hand van bijgaande foto. 

Op deze foto is te zien hoe de vertegenwoordiging van de Gezinsbond Gewest Brugge de
vertegenwoordigers van de meerderheidspartijen in de Vlaamse Regering, wonende in
onze regio, het eisenpakket van de Gezinsbond overhandigde. 

Naast de vaststelling dat er nog niets definitief beslist is, en nog niet iedereen binnen de
meerderheid overtuigd is van de krijtlijnen die in het Vlaamse regeerakkoord staan over
deze kinderbijslagen, moeten we vastberaden naar buiten blijven komen en herhalen dat
de Vlaamse gezinnen reeds meer of voldoende zijn aangepakt. 
Wij zullen dat alvast blijven doen!

Met genegen & vastberaden groet,

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@scarlet.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 Mieke Van Damme Regine Wyseure Nico Verbeke Inge Rappé Regine Wyseure Anne-Marie Van Meulebroeck
8000 Nicolaus Muleriusstraat 10 Karel de Stoutelaan 84 Nicolaus Muleriusstraat 10 Lodewijck De Raetstraat 18 Karel de Stoutelaan 84 Karel Serweytensstraat 3

050 31 84 04 050 31 12 81 050 31 84 04 0497 23 40 01 050 31 12 81 050 31 95 77
voorzitter@gezinsbondbrugge.be wyseure_regine@hotmail.com info@gezinsbondbrugge.be www.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 Christiane Van den Eynde Honoré Vandecasteele 
8490 Westmoere 54 Westmoere 57 Woudweg naar Zedelgem 14 Eernegemweg 20 Hagebos 4 Woudweg naar Zedelgem 14

050 81 15 40 0497 94 13 61 050 81 37 45 050 81 64 75 050 38 43 24 050 81 37 45
gezinsbondjohan@hotmail.com gezinsbondwilfried@gmail.com honore.vandecasteele1@telenet.be maaike.dhaene@telenet.be kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com 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 Tamara Piers Kranten & cadeaushop Harlekijn Christine Deman 
8730 Hommels 27 Galgeveld 39 Galgeveld 39 Galgeveld 43 Hoornstraat 1, Beernem Vijverstraat 11

050 72 07 74 050 79 13 78 050 79 13 78 0477 31 51 62 050 59 87 15 050 78 16 58
gezinsbondsintjoris@hotmail.be tamarapiers@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 Tramstraat 52 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 Inge Rappé Rita Decloedt Rita Decloedt 
8200 Ter Beke 10 Lodewijck De Raetstraat 18 Veeweide 87 Veeweide 87

050 38 94 07 0497 23 40 01 050 39 60 31 050 39 60 31
gezinsbondsintmichiels@gmail.com gezinsbondsintmichiels@gmail.com www.kinderoppasdienst.be gezinsbondsintmichiels@gmail.com gezinsbondsintmichiels@gmail.com

VARSENARE Karl Vandermeersch Joëlle De Daniloff Mieke Roelens Kristin Dekeyser Christiane Van den Eynde Christiane Van den Eynde
8490 Reigerzele 22 Uytdreve 58 Hagebos 9 Hagebos 23 Hagebos 4 Hagebos 4

050 39 35 10 0475 86 36 28 050 38 67 91 0471 36 60 49 050 38 43 24 050 38 43 24
jdedaniloff@hotmail.com secretariaat.gb.varsenare@gmail.com kristin.dekeyser@telenet.be kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com kortingskaarten.gezinsbond@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 | saskia@smessaert.be 050 27 92 53 050 27 92 53
ZEDELGEM Ronny Meulemeester Karien Desloovere Hilde Declerck Ann-Sofie Denoo Eye-C Hilde Declerck 
8210 Brugsestraat 178 Fazantenlaan 40 Berkenhagestraat 66 Aimé Claeysstraat 28 Snellegemstraat 14 Berkenhagestraat 16

050 20 87 77 050 20 84 60 050 24 03 97 0475 95 54 94 050 79 05 50 050 24 03 97
bbsit.zedelgem@gmail.com
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ACTIVITEITEN I.S.M. DE GEZINSBOND

WELKOM OP HET
NEERHOFDIERENFESTIVAL

Zaterdag 7 november van 9u tot 18u
en zondag 8 november van 9u tot 17u

Het Neerhofdierenfestival in Brugge is hét familie-evenement bij uitstek.
Jong en oud komen met uiteenlopende dieren (konijnen, kippen, cavia’s,
watervogels, enz.) en diverse rassen van nabij in contact. Ouders en
grootouders krijgen de nodige informatie omtrent de huisvesting en
voeding van neerhofdieren. Speciaal voor kinderen wordt er een heuse
zoekwedstrijd georganiseerd, op deze manier worden kinderen door-
heen het festival geloodst en vinden ze leuke wist-je-datjes terug. Een
ideale gelegenheid voor een leuke en budgetvriendelijke gezinsuitstap!

De Belgische Kriel
Zeg niet zomaar ‘kip’ tegen “De Belgische Kriel”! Op het neerhofdieren -
festival kun je honderden verschillende dierenrassen bekijken, dit jaar
wordt de Belgische Kriel speciaal in de kijker geplaatst. Dit kleine
hoenderras werd begin jaren 1900 voor het eerst geselecteerd uit
andere rassen, maar komt ondertussen bijna niet meer voor. Daarom
zetten we dit jaar de Belgische Kriel extra in de bloemetjes! 

Dit jaar organiseert de Koninklijke Angora Kleinveeclub vzw reeds voor
de 77e keer dit Neerhofdierenfestival. Op dit festival zorgt de
Gezinsbond voor een leuk onthaal. Speciaal voor wie graag creatief
bezig is, staat er ófwel een tekening op de website die je mag afprinten
en inkleuren, ófwel mag je helemaal zelf een meesterwerkje maken!
Alle kinderen die hun tekening of meesterwerkje bezorgen op de stand
van de Gezinsbond, ontvangen een leuke attentie en maken achteraf
nog kans op een toffe prijs! Voor elk wat wils en voor de allerkleinsten
een echt ‘festival’.

Iedereen van harte welkom in de polyvalente zaal van het Sint-
Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, 8200 Sint-Andries-Brugge.
Gelegen naast het station van Brugge/uitgang Sint-Michiels (niet het
centrum). Voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid van de
school, alsook op de parking van het station

Toegangsprijs: €4 per persoon/kinderen tot 18 jaar gratis
Leden Gezinsbond: aan halve prijs op vertoon van de lidkaart!

KROENKELEN
Zondag 20 september 2015

Wandelen en fietsen langs uitgestippelde
routes in Brugge en het Brugse Ommeland

Fietsen en wandelen | 8u - 17u

Op ’t Zand vindt tijdens Autoloze Zondag de fiets- en wandelhappening
Kroenkelen plaats. Het evenement viert in 2015 haar twintigste ver-
jaardag. 

Een  gezellige wandel- en fietshappening in en rond Brugge.
Uitvalsbasis is de ruime tent op ’t Zand, waar je kan inschrijven.

Wij nodigen groot en klein uit in ons gezellig kinderdorp van de
Gezinsbond in het Graaf Visartpark. Jong en oud komt er aan zijn trekken
met onze schminkstand, de gekke kapsels, de volksspelen, de ballon-
plooier, de gekke fietsen, een creatief spelletjesparcours, optreden van
de schitterende folkgroep, een gezellige bar en terras en nog heel veel
meer! En dit alles van 14u tot 18u. De bar, het terras en de infostanden
vanaf zijn open vanaf 10u

Inschrijving 
• In de tent op ‘t Zand, Brugge
• Deelnemen kost € 2
• € 1,5 voor leden van fiets- en wandelfederaties

FIETSROUTES 25 KM 50 KM 75 KM

Start: Brugge ‘t Zand 8u-16u 8u-15u 8u-14u

WANDELROUTES 6 KM 11 KM 15 KM

Start: 
Brugge ‘t Zand

8u-16u 8u-15u 8u-15u

18 KM 21 KM 25 KM

8u-14u 8u-13u 8u-13u
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Body Worlds Vital is een adembenemende ontdekkingsreis doorheen
het menselijk lichaam in al zijn complexiteit, schoonheid en kunnen.
Body Worlds Vital staat op de site Oud Sint-Jan, medisch patrimonium
dat kan bogen op 800 jaar genees- en verpleegkundige geschiedenis. 
Body Worlds Vital Brugge legt de nadruk op het gezondheidsaspect en
hoe we dat beïnvloeden met onze levensstijl. 

Echte lichamen en indrukwekkende multimedia installaties geven op
bevattelijke wijze inzicht in de werking van ons lichaam wanneer het
gezond is, wanneer het in gevaar is en wanneer het ziek is. De expo
brengt ruim 200 plastinaten, waaronder volledige, geplastineerde 
lichamen, maar ook een collectie van individuele organen, het bloed-
vatenstelsel en transparante doorsneden.

Dit alles is vormgegeven op een esthetisch verantwoorde manier: de
lichamen boezemen bewondering in voor het ingenieuze roze fabriekje
dat we allemaal zijn. Alle lichamen werden geschonken door donoren.

BODY WORLDS VITAL IN BRUGGE
Elke dag open: ma-di-wo-vr-za-zo van 10-17u, do van 10-20u

Site Oud Sint-Jan, Mariastraat 38, 8000 Brugge

Door het educatieve karakter van de expo is de tentoonstelling geschikt
voor een bezoek met kinderen.  Wil je je bezoek voorbereiden?
Download dan op www.bodyworlds.be de educatieve gids. 

Body Worlds Vital is ondergebracht in de grote, historische ziekenzalen
op de site Oud-Sint Jan waar één van Europa’s eerste ziekenhuizen
gevestigd was. 

Leden van de Gezinsbond genieten 3 euro korting op de tarieven.
• Volwassenen betalen € 13 in plaats van € 15, 
• Senioren (65+), de leeftrijdsgroep 6-18 jaar, houders van een leraren-

kaart of studentenkaart betalen € 10 i.p.v. € 13.
• De ledenkorting kan enkel toegekend worden aan de kassa en geldt

dus niet op online aangekochte tickets ! 

Info: www.bodyworlds.be en https://www.facebook.com/bodyworlds-
vitalbrugge.
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FRUITHAPPENING 
KNAPPEL EN BABBEL

Zondag 11 oktober | vanaf 10u t.e.m. 18u
In de hoogstamboomgaard tegenover Hoeve Hangerijn

Kom proeven van oude en streekeigen fruitrassen en proef vers geperst
fruitsap. Heb je een fruitboom waarvan je de naam niet kent? Breng
dan vier appels/peren mee. De pomologen van de Nationale
Boomgaardenstichting staan paraat. Maak ook kennis met hun 100
appel- en perensoorten. 

VELT Brugge en de fruitwerkgroep van VELT bouwen er een prachtige
stand met boeken, planten, proevertjes,… Er zijn diverse standen met
snoeimateriaal, boeken en fruitstruiken/bomen. Imkers vertellen je
over de bijen en nuttige en schadelijke insecten.  Er zijn doorlopend
workshops over het snoeien en het onderhoud van hoogstamfruitbomen.
Ook in Hoeve Hangerijn zullen er workshops plaats vinden:
• Demo Enten van fruitbomen om 11.00u, inschrijven tegen 5 oktober

via Regionaal Landschap Houtland
• Demo maken van confituur met de Confi-ladies
• Maken van appelflappen met buurtwerking 't Schuurke

Maak je eigen smoothie met de sappentrapper! Voor de kinderen kunnen
knutselen en koken met fruit. Of doe mee met het klimspel of laat je
schminken in een stuk fruit.  Wie zijn appels (min. 75kg) wil laten persen
kan op deze dag terecht bij de mobiele fruitpers van Thijs Tanghe.
Inschrijven doe je bij hem via 050 781194 of Houtlandse tuinsappen.
Onze huiskok bereidt live enkele fruithapjes die dan geproefd kunnen
worden. IJshoeve Danneels biedt voor deze gelegenheid artisanaal
fruitijs aan. De Wereldwinkel van Brugge zorgt met hun fruitbar dat je
zeker geen dorst hebt.

Om het geheel nog grootser te maken organiseert de Noord-Zuiddienst
van Brugge samen met wereldwinkel Brugge een faire kookbattle. Dit
past overigens in de week van de Fair trade die op 7 oktober start.
Info en inschrijven via Oxfam Wereldwinkel Brugge 

Reden genoeg om langs te komen. 
Met de bon uit de landschapskrant (verschijnt vanaf 21 september)
krijg je bovendien een cider aan onze stand!!

Bereikbaarheidheid
Met de fiets is Hoeve Hangerijn gemakkelijk en veilig te bereiken.
Bushalte Ter Heide bevindt zich op 500 m. Neem lijn 11 Brugge
Station-Assebroek, Peerdeke-St.-Kruis kerk.
Met de wagen kun je parkeren in de omliggende straten. Van daaruit
moet je te voet verder naar Hoeve Hangerijn.

Informatie en inschrijven infosessies
Dieter Willems, 0476 537002, dieter.willems@west-vlaanderen.be of
www.rlhoutland.be

I.s.m.: Regionaal Landschap Houtland met Buurtwerking Het Schuurke,
Gezinsbond gewest Brugge, Oxfam Wereldwinkel Brugge, Groen- en
Noord-Zuiddienst Brugge.

Kom ook naar onze Sappige avonden !

MAGISCHE GEZINSDAG
IN ATTRACTIEPARK TOVERLAND

Zaterdag 10 oktober 2015

Ga met de Gezinsbond richting attractiepark Toverland in Sevenum
(Nederland). Een nieuw topattractiepark! Magische beleving staat voorop
en gezinnen kunnen hun hart ophalen bij de vele en leuke activiteiten.

Attractiepark Toverland (n)ooit van gehoord? Toverland richt zich voor-
namelijk op gezinnen met kinderen tussen 3 en 14 jaar, jong en oud
kunnen er hun hartje ophalen op de vele attracties en genieten van de
leuke activiteiten in de vier parkzones. Reis nu al virtueel door de
Magische Vallei, Troy Area, Magic Forest en Land van Toos. Surf snel
naar www.toverland.nl.
Magisch: 'Het' thema van Toverland, 2 indoorhallen en 8 ha buiten-
ruimte. Zelfs bij slecht weer een zekerheid.
'Jommeke in Attractiepark Toverland'. Jommeke bestaat dit jaar 60 jaar
en met de nodige toeters en bellen zal hij ook in Toverland voor de
Gezinsbond aanwezig zijn. Met:
• Extra activiteiten in Toverland met Jommeke;
• Een verjaardagspakket van Jommeke aan voordeeltarief € 5 i.p.v. € 11,5

(in Toverland af te halen);
• Een verkoopstand met strips van Jommeke aan voordeeltarieven
De Kinderwens van Jommeke en de Gezinsbond.  Jommeke en de
Gezinsbond dagen jullie uit. Wil je jouw kinderwens in vervulling zien
gaan? Ga snel naar onze kinderwenspagina.

Ga met de Gezinsbond de uitdaging aan en ga aan voordeeltarief naar
attractiepark Toverland!

*in dit tarief is de administratieve afhandeling van 2 euro inbegrepen

Als gezin bespaar je al snel € 30 tot € 50 op een dagje Toverland. Het
lidgeld op 1 dag terugverdiend!  En, als extra geven we je het parking-
ticket cadeau = 7 euro extra korting

Samen met de bus naar Attractiepark Toverland
• Contactpersoon: Eddy De Wispelaere, edwlop@skynet.be, 050 82 54 43
•Opstapplaats: Parking Steenbrugge - Brugge. Vertrek om 6.45u
•Kostprijs bus: € 5 voor de leden uit het gewest Brugge

Tarief
Gezinsbond 

Tarief 
Toverland

Korting

Volwassenen en
kinderen vanaf 120cm

€ 17*
€ 26 kassa

€ 23,5 online
€ 9

€ 6,5

Kinderen 
tussen 90cm en 120 cm

€ 9*
€ 16,5 kassa
€ 16 online

€ 7,5
€ 7

Kinderen kleiner dan 90cm gratis gratis
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KALENDER

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

DATUM ACTIVITEIT AFDELING

26/08/2015 Geleide fietstocht met toelichting rond Wereldoorlog I Snellegem

27/08/2015 Orgelconcert in de Sint-Pieterskerk van Oostkamp Oostkamp

01/09/2015 - 18/12/2015 Yoga Snellegem

01/09/2015 - 29/12/2015 Dru yoga op dinsdagvoormiddag Varsenare

03/09/2015 - 17/12/2016 Ontspanningsyoga Assebroek

03/09/2015 - 10/12/2015 Zwemmen 55+ Sint-Kruis

07/09/2015 - 28/12/2015 tai chi chuan op maandagavond Varsenare

08/09/2015 Daguitstap Ronse en Oudenaarde GOSA

10/09/2015 - 17/12/2015 Tai chi chuan Assebroek

12/09/2015 Lijstenverkoop tweedehandsbeurs Oostkamp

15/09/2015 Sociale voorzieningen Oostkamp

16/09/2015 Geleide fietstocht met toelichting rond Wereldoorlog I Snellegem

16/09/2015 - 16/12/2015 Badminton Snellegem

18/09/2015 Quiz’het wel Sint-Michiels

19/09/2015 - 12/12/2015 Watergewenning voor kleuters. Brugge

21/09/2015 Eerste hulp bij reanimatie Assebroek

23/09/2015 D stille kracht van thee Sijsele

26/09/2015 WO I-verhalen op de twee begraafplaatsen van Sint-Kruis Sint-Kruis

30/09/2015 - 14/10/2015 Bewegen met kleuters. Assebroek

03/10/2015 Tweedehandsbeurs Sint-Andries

04/10/2015 Spelletjesnamiddag Sint-Michiels

04/10/2015 Tweedehandsbeurs Herfsteditie Oostkamp

05/10/2015 Gezin in Balans Waardamme

07/10/2015 Wijnproeverij Zedelgem

10/10/2015 Bio en Veggie : Kookworkshop Sint-Andries

10/10/2015 Tussen d'oortjes Sint-Kruis

11/10/2015 Tweedehandsbeurs Sijsele

11/10/2015 Herfst 2dehandsbeurs kinderartikelen Beernem

13/10/2015 Daguitstap met trein naar Kortrijk. GOSA

17/10/2015 Zingen met kleuters Beernem

18/10/2015 Tweedehandsbeurs Assebroek

21/10/2015 Liefde, een onmogelijk verlangen Sijsele

25/10/2015 Paddenstoelenwandeling Oostkamp

27/10/2015 Hoe komt het journaal tot stand? Door VRT journalist Tijs Mauroo. Assebroek

29/10/2015 Suikers en koolhydraten in onze voeding. Sint-Kruis

31/10/2015 Griezelige pompoenen Sint-Michiels

31/10/2015 Halloweenfeest voor kinderen tot 8 jaar. Assebroek

03/11/2015 Schimmenspel 'Als schaduwen vertellen' Varsenare

03/11/2015 Hallo wien kookt? Brugge

05/11/2015 Scrappy Sint-Kruis

07/11/2015 Wijnproefavond Oostkamp

15/11/2015 Najaartweededehandsbeurs Sint-Kruis

15/11/2015 ONTBIJT, met oude en nieuwe SMAKEN. Sijsele

15/11/2015 ONTBIJT, met oude en nieuwe SMAKEN Moerkerke - Damme

19/11/2015 Feestelijk koken Sint-Andries

29/11/2015 Gezond ontbijt Zedelgem
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G.O.S.A 
GEWEST BRUGGE G.S.F.

DAGUITSTAP 
RONSE EN OUDENAARDE

Dinsdag 8 september | 8u

We maken een wandeling in Ronse, brengen een bezoek aan de Sint-
Hermescrypte en aan het Must, museum voor textiel.  In Ronse nemen
we 's middags een maaltijd bestaande uit soep, hoofdmaaltijd, dessert
en koffie (drank niet inbegrepen).  Na de middag hebben we een geleid
bezoek aan het “Mou” museum van Oudenaarde en de Vlaamse
Ardennen. Op de terugweg is er een broodmaaltijd voorzien (drank niet
inbegrepen). Dit alles voor de prijs van € 49 per persoon.  We vertrekken
stipt om 8u aan de parkeerplaats van Steenbrugge! Inschrijven bij
Rosette Verlinde-Van Zeveren op gosagewestbrugge@scarlet.be of 
050 35 75 75 en door storten van € 49 op BE22 0015 1427 1747 van
GOSA gewest Brugge voor 25 augustus 2015. 

DAGUITSTAP 
MET TREIN NAAR KORTRIJK

Dinsdag 13 oktober | 8.40u

Kennismaking met geschiedenis en verleden van Kortrijk... We maken
de uitstap per trein en verzamelen om 8u40 in de voorhal van het 
station en kopen zelf ons (senioren)biljet aan voor heen en terug. 
Trein om 9u05 (vertrek spoor 7) en aankomst in Kortrijk om 10u04. 
Tot 12u en tussen 14u en 16u doen we een historische wandeling onder
de leiding van de gids Philippe Despriet. Op de middag wordt een
warme maaltijd aangeboden in het centrum van Kortrijk met als voor-
gerecht gerookte zalm met z'n garnituur en als hoofdgerecht stoverij
met Bellegems bruin en frietjes en een koffie (drank niet inbegrepen).

Op het einde van de wandeling
rond 16u wordt de mogelijkheid
geboden om na te praten en een
drankje te nemen op eigen kosten.
Daarna nemen we de trein terug
richting Brugge. Inschrijven bij
Rosette Verlinde – Van Zeveren
op gosagewestbrugge@scarlet.be
of 050 35 75 75 en door storten
van € 29 per persoon op BE22
0015 1427 1747 van GOSA
Gewest Brugge voor 3 oktober
2015.

GSF MOERKERKE 
HIELD EEN FEESTWEEKEND
IN DE CHAMPAGNESTREEK

Gsf Omnisportclub  Moerkerke Damme bestaat dit jaar 25 jaar en dat
moest worden gevierd.  Acht koppels hadden zich ingeschreven voor
deze uitstap in de Champagnestreek.  We trokken naar Essoyes, een
gezellig dorpje in het departement van de Aube, een streek die valt
onder de Champagne maar aanleunt tegen de Bourgogne, op ongeveer
450 km van Damme. 

Donderdag 14 mei hadden de eerst aangekomen personen, 34 km
gefietst langs de wijngaarden in de streek. We zagen prachtige huizen
gebouwd met kalksteen in de pittoreske dorpjes. Opvallend is de aan-
wezigheid van de leeuwerik en de zwaluw, die we in onze streken nog
met moeite zien.

In de namiddag had Christa, onze gids van dienst, een mooie wandeling
uitgestippeld. Gestart onder een stralende zon maar geëindigd met een
fikse stortbui.  ’s Avonds aten we allemaal heerlijke spagetti, klaar -
gemaakt door Nele en Irma.  

Vrijdagmorgen speelden we petanque en Kubb op het gemeenteplein;
ondanks de strakke, koude wind. Na het middagmaal, bezochten we de
tentoonstelling van de impressionistische schilder August Renoir, zijn
atelier en het graf. Hij heeft namelijk het grootste deel van zijn leven
in Essoyes doorgebracht.  ’s Avonds gingen we eten en dronken we
champagne op de verjaardag van de voorzitter André.

Zaterdagmorgen wandelde de groep naar Loches sur Ourche, waar we
het champagnehuis Richardot bezoeken. Het huis oogst de eigen druiven,
deze worden verwerkt en klaargemaakt voor verkoop. We kregen een
mooie rondleiding door een knappe dame. We leerden ook de verschil-
lende soorten champagnes kennen.  In de namiddag bezochten we de
cisterciënserabdij van Clairvaux uit 12e eeuw.  Deze abdij werd door
Napoleon omgevormd tot gevangenis in 1808. Dit bleef zo tot 1972.
Nu is er nog een deel van het domein gevangenis, maar wel in nieuwe
gebouwen. 

Op zondagmorgen bezochten we de wijnmarkt in het dorp Essoyes.
Alle wijnstreken uit Frankrijk waren er vertegenwoordigd en de meeste
wijnen werden geproefd.  We zijn plichtsbewuste sporters…

Zo rond 15 uur keerde de rust terug in Essoyes.
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ONTSPANNINGSYOGA
• donderdag 3 september 

tot zaterdag 17 december | 18.30u •
Er zijn 5 kennismakingslessen en deze gaan
door op 3 september, 10 september, 17 sep-
tember, 24 september en 1 oktober. De lessen
beginnen stipt om 18.30u en eindigen om
19.45u. De lessen gaan door in het P.C.
Sparrenhof (zij-ingang) Dries in Assebroek.
Iedereen is welkom. Voor de gevorderden
start eveneens een nieuwe reeks vanaf 3
september om 20u. Voor alle verdere inlich-
tingen en inschrijvingen kan je terecht bij
Mevr. Verhaeghe Karin, 050 37 46 17.

TAI CHI CHUAN
• donderdag 10 september 

tot donderdag 17 december | 19u •
Zich voortbewegen kan op verschillende
manieren. De vele dieren rondom ons tonen
verschillende efficiënte manieren om ondanks
de zwaartekracht sierlijk, efficiënt en ecologisch
te bewegen. Tai Chi Chuan is één van de
meest efficiënte manieren om in overeen-
stemming met de natuur te bewegen en door
het leven te gaan. Tijdens onze beginners
lessen leren we de Yang Stijl aan, voor
gevorderden is er de Chen Stijl en initiaties
in andere stijlen. Vanaf 19 u tot 20.30u. Elke
donderdagavond in OC Rustenhove, Wante -
straat 151, Assebroek. Belangstelling? 
Info bij Georges Verlinde, 050 35 75 75 of
georges.verlinde@scarlet.be

EERSTE HULP 
BIJ REANIMATIE

• maandag 21 september | 19u - 22u •
Hoe benader je een slachtoffer? Hoe kan je
eerste hulp bieden? Hoe voer je bepaalde
controles uit? Hoe leg je je slachtoffer in sta-
biele zij-lig? Welke stappen moet je volgen
voor de meeste kans op succes? Hoe maak je
gebruik van de automatische externe defibril-
lator (AED)? Een AED is een apparaat dat een
elektrische schok toedient waardoor het hart-
ritme kan herstellen. Hoe ga je om met een
bloeding? Een praktische opleiding voor
iedereen! Max 15 deelnemers. Inschrijven via
mail: benedict.ghyssaert@telenet.be voor 15
september. Bijdrage € 2. In het Sparrenhof
(zij-ingang) Dries te Assebroek.

BEWEGEN MET KLEUTERS
• woensdag 30 september, 

7 en 14 oktober | 15u •
Hoofd, benen, romp en voeten ritmisch
bewegen op muziek, voor ervaren kleuters
(3, 4 en 5 jaar) al spelend de weldoende
werking om samen te stappen, springen en
dansen. Begeleider: Giel Carette. Bijdrage
voor de drie lessen: € 6 voor leden en € 10
voor niet-leden Gezinsbond. Inschrijven voor
23 september door te mailen naar
georges.verlinde@scarlet.be en overschrijven
op rek. BE51 7380 0607 6262 van Gezins -
bond Assebroek. In het PC Sparrenhof Dries
te Assebroek.

TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 18 oktober | 9u •

Verkoop van kinderkledij, speelgoed, baby -
uitzet, kinderfietsen, kinderboeken, zwanger-
schapskledij… in de polyvalente zaal van de
basisschool OLVA Sint-Katarina, Sint-Katarina -
straat 132, Assebroek. Gratis toegang. Mensen
die iets willen verkopen kunnen zich hiervoor
inschrijven door te mailen naar georges.
verlinde@scarlet.be of te bellen naar 050 35
75 75. Betalen via BE51 7380 0607 6262 van
Gezinsbond Assebroek met vermelding van:
naam/THB/lidnummer/telefoonnummer.
Opgelet: het verschuldigde bedrag (€ 10/tafel)
staat uiterlijk op vrijdag 2 oktober op de
rekening, anders vervalt uw inschrijving!

HOE KOMT HET JOURNAAL
TOT STAND? 

Door VRT journalist Tijs Mauroo
• dinsdag 27 oktober | 20u •

Misschien vraag je je wel eens af: hoe wordt
een televisiejournaal gemaakt? Hoeveel
mensen zijn daar voor nodig? Hoe wordt
nieuws geselecteerd en via welke bronnen
komt het bij een nieuwsdienst terecht? Hoe
ziet een doorsnee dag van een journalist,
cameraman of geluidstechnicus eruit? Welke
technische middelen worden ingezet om een
journaal te maken? Met een filmpje van het
werk achter de schermen en ook een live
inkijk in de opbouw van het journaal dat die
dag zelf “aan het ontstaan is”. Je kijkt naar
nieuwsbronnen en telexen en bekijkt de
selectie van de dag? Echt een boeiende voor-
dracht en een aanrader voor alle geïnteres-
seerden. I.s.m. Davidsfonds Assebroek Sint-
Katarina. Info Bertil Graeschepe, 050 35 09
95. Kaarten: leden € 4, niet-leden: € 6.
Van harte welkom in OC Rustenhove,
Wantestraat 151, Assebroek.

HALLOWEENFEEST VOOR
KINDEREN TOT 8 JAAR

• zaterdag 31 oktober | 16u •
Allereerst knutselen we een lampion in elkaar,
er wordt een lichtje ingeplaatst (op batterij)
en daarna maken we een korte wandeling in
de buurt van het Sparrenhof. Terug in het PC
krijgen de kinderen een koek met chocolade-
melk aangeboden. Ouders zijn ook welkom
en kunnen een consumptie krijgen aan
democratische prijzen. Bijdrage per kind:
leden € 3, niet-leden € 5. Inschrijven voor 24
oktober bij Marjan Wensch: marjan.wensch@
gmail.com en overschrijven BE51 7380 0607
6262 van Gezinsbond Assebroek voor
24/10/2015 met vermelding 'Halloween en
aantal kinderen'. Inschrijving is enkel definitief
bij betaling. Van harte welkom in het PC
Sparrenhof (zij-ingang), Dries, Assebroek.

VERANTWOORDELIJKE 
KINDEROPPASDIENST

De kinderoppasdienst van de afdeling Asse -
broek 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. 
Wie niet over internet beschikt kan bellen
naar 050 36 46 65 tussen 17u en 19u.

GEBOORTE
Ter gelegenheid van een geboorte kunnen
jonge ouders, reeds lid van de Gezinsbond,
een kleine attentie ophalen bij de verant-
woordelijke ledenadministratie: Gentil Desmet,
Jagerspad 13 Assebroek, 050 35 92 69.
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HERFSTTWEEDEHANDSBEURS
KINDERARTIKELEN

• zondag 11 oktober | 10u - 12u •
Ben je op zoek naar goedkope kinderkledij tot
14 jaar, baby-uitzet, kinder-uitzet, zwanger-
schapskledij, kinderfietsen en kinderspeelgoed?
Verkopers: het inschrijvingsrecht bedraagt € 5
voor leden, € 15 voor niet-leden. Er wordt
eveneens een waarborg aangerekend van € 5
die teruggegeven wordt nadat de stand
opgeruimd is. Leden van de afdeling Beernem
die contact opgenomen hebben met
isabel.vercauteren@belgacom.net en het
inschrijvingsgeld en waarborg gestort hebben
voor 19 september op BE92 8508 5190 5023
van Gezinsbond Beernem, genieten voorrang.
Elke verkoper is persoonlijk verantwoordelijk
voor zijn of haar verkoop en kan dus vrij
onderhandelen met kandidaatkopers. Kopers
en kijklustigen kunnen van 10u tot 12u vrij
rondlopen tussen de verkoopstanden en
genieten uiteraard van gratis toegang. In het
OC Kleine Beer, Marichalstraat, Beernem.

ZINGEN MET KLEUTERS
• zaterdag 17 oktober | 10u - 11u •

Workshop voor en met jonge kinderen die het
heerlijk vinden om te zingen en te bewegen.
Stemspelletjes, stemimprovisaties, liedjes met
gebruik van kleine instrumenten en attributen,
bewegingsoefeningetjes, liedjes zonder woor-
den... het klinkt als muziek in de oren!
Tijdens deze workshop gaan we samen aan de
slag. Je krijgt ook leuke tips om thuis met je
oogappeltjes verder te blijven zingen en 
spelen. Plaats: Bibliotheek Beernem, C. Mari -
chal straat 1. Gratis toegang. Doelgroep: ouders
met kinderen tussen 3 en 6 jaar, maximum
12 kindjes en 12 volwassenen (per kind één
ouder). Inschrijven: bibliotheek@beernem.be,
050 78 11 28 of in de bib. Een organisatie 
van de bibliotheek i.s.m. 
Gezinsbond Beernem.

WATERGEWENNING 
VOOR KLEUTERS
• zaterdag 19 september 

tot zaterdag 12 december | 9u en 9.30u •
Van 3 t.e.m. 6 jaar. Er zijn 2 groepjes: van 9u
tot 9.30u en van 9.30u tot 10u. De lessen-
reeks gaat door in het Interbad, Sint-Kruis.
Inschrijvingen enkel via www.gezinsbond -
gewestbrugge.be/watergewenning. € 25 per
reeks, verzekering inbegrepen. Inkom van
het zwembad is niet inbegrepen. Een 12-
beurtenkaart kunt u best op voorhand kopen
aan de kassa. Lessen zijn voorbehouden aan
leden van de Gezinsbond. Ieder kindje draagt
een badmuts van de Gezinsbond. Die kunt u
kopen de 1ste les aan € 1,5.

HALLO WIEN KOOKT?
• dinsdag 3 november | 13u tot 17u •

Is dat tomatensap? Wat heb je scherpe hoek-
tanden... Zag ik daar nu net een vleermuis?
Wie zal het zeggen... Je bent in ieder geval
uitgenodigd voor onze 'Hallo wien kookt'
workshop voor kinderen.  We delen de 
kinderen in twee groepen: kleuter en lager
onderwijs.  Alle gerechten staan in het teken
van Halloween.  Alles is ter plaatse ter
beschikking, je hoeft dus niets mee te bren-
gen. Prijs: leden € 3, niet leden € 4. Je wordt
verwacht in CC De Dijk, Blankenbergse steen -
weg 221, 8000 Brugge-Sint-Pieters!

WEETJE!
Op zondag 27 september verwennen we onze
oppassers met een gezellig samenzijn:
Spellennamiddag met pannenkoeken van
14u-18u. Locatie: CC De Dijk Blankenbergse -
steen weg 221, 8000 Brugge-Sint-Pieters.

ONTBIJT, MET OUDE 
EN NIEUWE SMAKEN

• zondag 15 november | 8.30u - 10.30u •
Een gezellig familie-ontbijt in 'De Week Van
De Smaak' met als thema 'VERGETEN? en
weer teruggevonden. Een uitgebreid buffet
biedt keuze uit producten van lokale produ-
centen, eigen creaties... De heerlijke producten
van Oxfam-Wereldwinkel maken het plaatje
compleet. Voor kinderen is een lees-, teken-
en kleurhoek voorzien. De prijs voor leden is
€ 5 p.p / max. € 17 voor een gezin, voor
niet-leden € 7 p.p. Inschrijven voor 8/11/15
bij André 050 50 12 55 of andre.verhelst-
bulcke@telenet.be. Een samenwerking van
afdelingen Sijsele en Moerkerke. Welkom in
de Cultuurfabriek, Stationsstraat 22, Sijsele.

AFDELING
MOERKERKE

-DAMME

JAARPROGRAMMA
Op het programma staan ook een kookavond
en een bezoek van sinterklaas voor onze
leden. Op zondag 20 december 2015 kunnen
leden hun bonnenboek 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.
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AFDELING
SIJSELE

ORGELCONCERT 
IN DE SINT-PIETERSKERK 

VAN OOSTKAMP
• donderdag 27 augustus | 20.30u •

Ook dit jaar is de Gezinsbond medesponsor van
een van de wekelijkse orgelconcerten op
donderdagavond in augustus in de St.-Pieters -
kerk van Oostkamp. Op donderdag 27 augustus
om 20.30u speelt de organist Korneel
Bernolet uit Brugge. Hij zal wisselend spelen
terwijl de vermaarde sopraan Lore Binon het
beste van zichzelf zal geven. Op vertoon van
hun lidkaart is het concert voor de leden van
de Gezinsbond gratis! Aansluitend op het
laatste orgelconcert van deze zomer volgt een
receptie, aangeboden door het Gemeente -
bestuur van Oostkamp, in de Wieke, Brugse -
straat waarop alle aanwezigen uitgenodigd
worden. Info: Ludo De Kimpe, 050 82 38 of
email: ludo.dekimpe@telenet.be

LIJSTENVERKOOP 
TWEEDEHANDSBEURS
• zaterdag 12 september | 9u •

Lijstenverkoop voor de kandidaatverkopers
van tweedehandskinderkledij en kindergerief
op zaterdag 12 september in de Wieke, Brugse -
straat in Oostkamp tussen 9u en 10.30u.
Enkel leden van de Gezinsbond kunnen op
vertoon van hun lidkaart een lijst aankopen
aan € 2,50 per lijst. Op vertoon van 2 lidkaarten
kunnen wel 2 lijsten aangekocht worden.
Info bij Cécile Van Deynse, 050 82 55 80 of
mailen naar cecile.vandeynse@telenet.be

SOCIALE VOORZIENINGEN
• dinsdag 15 september | 14u •

Mijn ouders willen zo lang mogelijk thuis
verzorgd worden: waar vind ik hulp? Waarvoor
kan ik bij het OCMW terecht? Zolang we geen
hulp nodig hebben, stellen we er ons weinig
vragen bij, en toch… Wilt u méér vernemen
over een aantal sociale voorzieningen, dan
vertellen we er u alles over tijdens deze info -
namiddag in de RAAT, Schooldreef 5. Herman
Himpens, OCMW-voorzitter, zet ons op weg
en beantwoordt uw vragen. Inkom: € 2,
drankje inbegrepen.

TWEEDEHANDSBEURS 
HERFSTEDITIE

• zondag 4 oktober | 9u •
Herfsteditie tweedehandsbeurs voor kinder-
kledij, speelgoed en kindergerief in de
Koning Boudewijnschool, Marechalstraat.
Iedereen van harte welkom! 

PADDENSTOELENWANDELING
• zondag 25 oktober | 10u •

Wandeling onder begeleiding van een gids in
het domein Bulskampveld te Beernem.
Speciaal voor ouders met kinderen tot 12 jaar
(andere leden zijn natuurlijk ook welkom).
Ook geschikt voor buggy’s. Afspraak aan het
kasteel. De wandeling duurt van 10u tot
11.30. Deelname is gratis en nadien is er nog
een drankje voorzien. Liefst vooraf inschrijven
via ludo.dekimpe@telenet.be

WIJNPROEFAVOND
• zaterdag 7 november | 19.30u •

Wijnproefavond met sommelier Christophe
Debonne in het Ontmoetingscentrum de RAAT,
Schooldreef 5 in Oostkamp. We proeven weer
een aantal fairtrade wijnen uit het Oxfam-
assortiment. Een organisatie van Gezinsbond
Oostkamp, de gemeentelijke Noordzuidraad,
Pamoya en de Wereldwinkel ’t Gezelletje.
Meer info in de volgende bondsklapper en in
de Bond. Ook op de www.pamoya.be, de
parochiale Noordzuidwerking. Het aantal
inschrijvingen is beperkt tot 50. U kan nu al
inschrijven bij Cécile Van Deynse met een
mailtje: cecile.vandeynse@telenet.be

DE STILLE KRACHT 
VAN THEE

• woensdag 23 september | 20u •
Ann Vansteenkiste is dé "theemeester" of
"theesommelier" in Vlaanderen. Ze brengt
ons het boeiende verhaal van 5000 jaar
theecultuur. Ze bestudeerde jarenlang de
medicinale werking van thee en kruiden en
trok de wereld door om de rijke cultuur van
de theeplant en het theezetten te ontdekken.
Op onnavolgbare wijze weet ze ons te over-
tuigen van 'de stille kracht van thee'. We
proeven 5 verschillende soorten (met aan -
gepaste hapjes). Dit is een activiteit i.s.m.
Oxfam-Wereldwinkel Sijsele. Vooraf inschrijven:
door overschrijving van € 6 op BE 22 7381
1006 8447 (van Gezinsbond Sijsele met
mededeling 'THEE - .X. pers.') of 050 35 96
66 of magda.keirse@hotmail.com - of contant
bij Oxfam WW- Stationsstraat 24 Sijsele (woe.
14:00-17:00 / zat. 09:30-12:00 en 14:00-
17:00). Deze proeverij heeft plaats in de
Cultuurfabriek.

TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 11 oktober | 9u - 12u •

Verkoop van tweedehandskledij, speelgoed,
... in de Cultuurfabriek te Sijsele. Iedereen
die wil deelnemen aan deze kapstokverkoop,
kan zich op donderdag 10 september tussen
9u en 12u inschrijven bij Van Moeffaert
Isabel, Kloosterstraat 39, 8340 Sijsele, 0486
51 83 40, vanmoeffaertisabel@telenet.be.

LIEFDE, EEN ONMOGELIJK
VERLANGEN

• woensdag 21 oktober | 20u •
Dirk De Wachter heeft het over liefde, 
verveling en het bijzondere van gewonigheid.
Liefde is ondoorgrondelijk, mysterieus en
broos, laat zich niet vatten. De mens blijft op
zoek naar haar ware aard. Vooral niet te luid
roepen wanneer het om liefde gaat lijkt zijn
kernboodschap te zijn. Kwetsbaarheid, 
barstigheid en stilte in ons leven moeten we
koesteren. Dirk De Wachter vertelt hoe de
liefde wordt bedreigd door het hedendaags
consumentisme en de kwalijke illusie dat
alles maakbaar is. De man raakt met zijn
pleidooi een gevoelige snaar.  Vooraf inschrij-
ven noodzakelijk: tel. 050 35 96 66 / mail
magda.keirse@hotmail.com. Kaarten: € 7 -
door overschrijving op BE 22 7381 1006 8447
(van Gezinsbond Sijsele met mededeling
"Dirk De Wachter - .X. pers.) of contant bij
Regina Lameire Oedelemsesteenweg 29
Sijsele. € 3 korting voor leden wordt op de
lidkaart gezet. In de Cultuurfabriek, Sijsele.

ONTBIJT, MET OUDE 
EN NIEUWE SMAKEN
• zondag 15 november | 8.30u •

Een gezellig familie-ontbijt in 'De Week Van
De Smaak' met als thema 'VERGETEN? en
weer teruggevonden. Een uitgebreid buffet
biedt keuze uit producten van lokale produ-
centen, eigen creaties... De heerlijke producten
van Oxfam-Wereldwinkel maken het plaatje
compleet. Voor kinderen is een lees-, teken-
en kleurhoek voorzien. De prijs voor leden is
€ 5 p.p / max. € 17 voor een gezin, voor
niet-leden € 7 p.p. Inschrijven bij Ann
(bestuurslid Sijsele) 050 37 52 85, 
schockaertann@gmail.com.  Inschrijven voor
8/11/2015.

DATA OM TE ONTHOUDEN
• Woensdag 23 september 2015 komt Ann

Vansteenkiste de lezing ‘de Stille Kracht
van Thee’ geven voor Wereldwinkel en
Gezinsbond Damme-Sijsele. 

• 11 oktober is er onze najaarstweedehands-
beurs 

• het familieontbijt gaat door op 15 november
2015.

AFDELING
OOSTKAMP

gezinsbond.oostkamp@gmail.com
www.gezinsbondoostkamp.be
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gezinsbondsintandries
@telenet.be

AFDELING
SINT-ANDRIES

AFDELING
SINT-JORIS

gezinsbondsintjoris
@hotmail.be

TWEEDEHANDSBEURS
• zaterdag 3 oktober | 13u-16u •

Onze succesvolle tweedehandsbeurs is er
opnieuw in het POC van Sint-Willibrord, K.K.
Theodoorstraat (achter Mister Grill/Quick en
naast de kerk). Op de beurs kunnen zwanger-
schapskledij, baby-uitzet, kinderkledij, speel-
goed, kinderboeken, kinderfietsen… te koop
worden aangeboden. Als lid van de Gezinsbond
kan u een stand huren voor € 10. Inschrijving,
met vermelding van je lidnummer, enkel
telefonisch op donderdag 10 september 2015
tussen 19u30 en 21u op 050 72 02 53 van
Anne Van Acker. De inschrijving is geldig na
overschrijving op de meegedeelde bank -
rekening. www.gezinsbondgewestbrugge.be
www.facebook.com/gezinsbondsintandries

BIO EN VEGGIE :
KOOKWORKSHOP
• zaterdag 10 oktober | 14u •

Hartig en zoet (brood)beleg met vruchten
van eigen bodem (tamme kastanjes en 
andere). We halen onze kookkunsten boven
bij het maken van brood(jes) en koekjes en
verschillende soorten spreads. Tijdens de
workshop maken we zelf brood(jes) en 
koekjes op basis van bloem, meel, water en
zeezout (groot bruin brood met zaden en 
pitten, kleine bruine broodjes, boekweit -
pannenkoeken, cracotjes en wafeltjes) en
hartige en zoete spreads (met kastanjes,
peulvruchten, pompoenen, verse groenten,
tuinkruiden, appels, peren…). Op het einde
presenteren we alles en werken we het
geheel af met gehakte en geroosterde noten
en eetbare bloemen. En tot slot proeven we.
Wat over is kunt u meenemen naar huis …
Waar? Veldbiesstraat 6, 8200 Sint-Andries.
Meebrengen: keukenhanddoek, aardappel-
mesje, snijplank, 3 bokalen of potjes, keuken-
schort en dikke trui. Kostprijs: € 10 per persoon.
Inschrijven vóór maandag 5 oktober, 050 38
47 82 of via hennebert.eric@skynet.be. Let
op: maximum 10 deelnemers! Uw inschrijving
is pas geldig na betaling op BE24 0011 0895
6338.

FEESTELIJK KOKEN
• donderdag 19 november | 19.30u •

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
voor leden is € 15/pp en € 20/pp voor niet-
leden. De avond gaat door in het P.C. “Huyze
Wellecome”, Koude Keukenstraat 8, Sint
Andries. Inschrijven bij Marieroos Onraet, 050
31 11 99 of via marieroos.onraet@skynet.be

JAARPROGRAMMA 2015
• Unieke gezelschapsspellenmiddag zaterdag

19 september
• Bier- en hapjesavond vrijdag 20 november
• Sinterklaas zaterdag 5 december
• Overgangsdrink zondag 20 december. 
Verdere info over deze activiteiten krijgt u
enkele weken voor de activiteit via onze
nieuwsbrief en onze website.

NIEUWE 
VERANTWOORDELIJKE 
KINDEROPPASDIENST

Wij verwelkomen als nieuw bestuurslid en
verantwoordelijke voor de kinderoppasdienst
Tamara Piers. Tamara is te bereiken via mail
tamarapiers@hotmail.be en 0477 31 51 62.
Wij wensen haar veel succes en wensen bij
deze ook haar voorgangster te bedanken voor
de inzet voor de kinderoppasdienst. Wij vragen
onze leden wel om minimum 3 dagen op voor-
hand een kinderoppas aan te vragen en in de
grote vakantie een week op voorhand.

ZWEMMEN 55+
• donderdag 3 september tot 

donderdag 10 december | 12.30u - 13.30u •
We bieden een zwemuurtje aan in het Inter -
bad. Tijdens het zwemuurtje is het volledig
wedstrijdbad voorbehouden voor de inge-
schreven leden. Er geldt een vooraf verplichte
inschrijving met betaling van de deelname-
kosten: € 33 voor leden en € 40 voor niet-
leden + € 9 verplichte verzekering voor nieuwe
deelnemers. Het aantal deel nemers is beperkt
tot maximum 45. Tijdens de lopende reeks
wordt er niemand meer toegelaten. Interesse?
Neem dan contact op met gezinsbond8310@
gmail.com of met het Interbad.

WO I-VERHALEN OP DE
TWEE BEGRAAFPLAATSEN

VAN SINT-KRUIS
• zaterdag 26 september | 14u •

Johan Duyck neemt ons mee op deze geleide
wandeling op de beide begraafplaatsen van
Sint-Kruis waar meerdere Bruggelingen
begraven werden die een band hadden met
WO I, als gouveneur, burgemeester, gevechts -
piloot, verzetsstrijder, militair of burgerslacht-
offer. Het zijn allemaal boeiende getuigenissen
van stads- of dorpsgenoten! We verzamelen
aan de hoofdingang v.d. kerk. Bij regenweer
wordt een binnenprogramma voorzien in De
Zorge, Moerkerkse Steenweg Sint-Kruis.

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

AFDELING
SINT-KRUIS

Deelnameprijs € 3 p.p voor leden, € 5 voor
niet-leden. Graag inschrijven vóór 23 september
op activiteiten.gezinsbond8310@gmail.com.

TUSSEN D'OORTJES
• zaterdag 10 oktober | 10.30u tot 11.30u •
je tussen 3 en 6 jaar dan ben je van harte
welkom in de Bibliotheek De Zorge, Moer -
kerkse Steenweg 190, 8310 Sint-Kruis. Graag
inschrijven voor deelname ofwel aan de balie
van de bib, of op 050 83 37 60 of via
de.zorge.bibliotheek@brugge.be.  Dit is i.s.m.
de Gezinsbond Sint-Kruis.

SUIKERS EN KOOLHYDRATEN
IN ONZE VOEDING.

• donderdag 29 oktober | 19.30u - 22u •
Hoe zit het nu met suikers en koolhydraten
in het algemeen in onze voeding? Zijn er
goede en slechte koolhydraten? Hebben wij
koolhydraten nodig? Omdat er steeds meer
tegenstrijdige antwoorden op ons afkomen,
hebben wij Maria Van de Keere, apotheker en
voedingsdeskundige bij Lima, uitgenodigd om
alles voor ons op een rijtje te zetten. Deze
voordracht gaat door in het CM-gebouw, Moer -
kerkse Steenweg 118, 8310 Brugge. I.s.m.
Velt Brugge.  Graag inschrijven op activiteiten.
gezinsbond8310@gmail.com en betalen vóór
12 oktober 2015 op BE68 0012 4825 7634.
Inkom € 3 voor leden en € 5 voor niet-leden

SCRAPPY
• donderdag 5 november | 19u - 22u •

Scrapboekjes maken is een leuke en populaire
hobby. Met eenvoudig materiaal maak je ori-
ginele toffe hebbedingetjes, leuke cadeautjes
of souvenirs. We maken eigen kerstkaartjes
en onder deskundige begeleiding van drie
ervaren dames.  Deze activiteit gaat door in
het CM-gebouw, Moerkerkse Steenweg 118,
8310 Sint-Kruis. Deelname aan de activiteit is
€ 15 voor leden en € 18 voor niet-leden (alle
materiaal in begrepen). Je kan inschrijven via
activiteiten.gezinsbond8310@gmail.com en
betalen op BE68 0012 4825 7634 tot 1 oktober
2015 met vermelding 'Scrappy en lidnummer'.

NAJAARS-
TWEEDEHANDSBEURS

• zondag 15 november | 9u - 12u •
Een datum om reeds in de agenda aan te
stippen. Inschrijvingen als standhouder zijn
enkel voor leden van de Gezinsbond. Verdere
info volgt op onze website en Facebook pagina.
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QUIZ’HET WEL
• vrijdag 18 september | 19.30u •

Het avondje quizen met en onder vrienden,
de niet te missen jaarlijkse afspraak, gaat
door in de Gemeenteschool afd. B, Sint-
Michielslaan, Sint-Michiels. Stel een ploeg
van maximum 5 personen samen, verzin een
leuke teamnaam, betaal € 10 per team op
BE43 0680 7137 0001 van Gezinsbond Sint-
Michiels en mail alle gegevens door naar
gezinsbondsintmichiels@gmail.com.
Inschrijven kan tot 12 september 2015. Lees
intussen de boekskes en de kranten en hou
het nieuws in het oog. Misschien weet je dan
wel enkele antwoorden!

SPELLETJESNAMIDDAG
• zondag 4 oktober | 13.30u - 17.30u •

Nieuwe en oude gezelschapsspellen (her)ont-
dekken kan onder het genot van een koffie,
frisdrank en een stukje taart in Onze Ark,
Sint-Michielslaan 35, Sint-Michiels. Ingang is
gratis. Iedereen die van (bord)spelletjes spelen
houdt kan er kennis maken met allerhande
gezelschapsspellen, bekende en minder
bekende, voor jong en minder jong. Een kleine
greep: Kolonisten van Catan, Puerto Rico,
Carcasonne, 7 Wonders, Pandemie, Treasure
Hunt, Qwixx, Tobago, Rattus, Pinguin, Atlantis,
Alhambra, Regenwormen, Machiavelli,
Genius, Saboteur, Uno, Pandemie, Blokus,
Lino, Weerwolven, Toc Toc Toc, enz..  Ook
voor kleinere kindjes zal er speelgoed, spel-
letjes aanwezig zijn. Er worden geen spelletjes
verkocht. De toegang is gratis, de dranken
tegen democratische prijzen. De bar sluit
rond 17.30u. Iedereen van harte welkom om
te spelen, om te kijken of om wat uitleg te
krijgen.

AFDELING
SINT-MICHIELS

GRIEZELIGE POMPOENEN
• zaterdag 31 oktober | 15u •

Halloween vieren kan niet zonder pompoenen.
We halen de vulling er uit en maken er een
griezelig lekkere gezonde pompensoep mee.
Daarna gebruiken we de uitgeholde pom-
poentjes om er kaarsjes in te plaatsen. We
bakken ook leuke pompoenwafeltjes. Als het
bijna donker is, gaan we in de buurt een
Haloweenwandeling maken. Wil je helpen?
Kom dan naar Onze Ark, Sint-Michielslaan.
Einde is voorzien rond 18 u. en de deelname-
prijs bedraagt € 5 per kind. Inschrijven ten
laatste tegen 20 oktober 2015 op gezins-
bondsintmichiels@gmail.com. Betalen doe je
op BE43 0680 7137 0001.  De inschrijving
wordt pas bevestigd na de betaling.

HULP GEVRAAGD!
Heb je ideeën die absoluut eens aan bod
moeten komen?  Heb je wat vrije tijd en wil
je meehelpen bij een activiteit?  Laat het ons
weten. Ons plaatselijk bestuur ontvangt je
met open armen. Voor alle info, één adres:
gezinsbondsintmichiels@gmail.com
Telefoneren mag ook: 050 39 60 31.

GEBOORTEGESCHENKJES
Gezinnen-leden met een 2e of 3e baby,
geboren in 2015, kunnen een geschenkje
afhalen bij Roos Logghe, Ter beke 10, Sint-
Michiels. Best vooraf bellen op 050 38 94 07.

OPPASVERANTWOORDELIJKE
GEZOCHT

Wij bedanken mevr. Veronique Decraemer om
onze plaatselijke kinderoppasdienst van de
Gezinsbond Sint-Michiels te verzekeren het
afgelopen jaar en zijn op zoek naar iemand
die wat tijd heeft om haar taak over te nemen.
Geïnteresseerd, mail: gezinsbondsintmichiels
@gmail.com of contacteer Rita Decloedt,
Veeweide 87, 8200 Sint-Michiels, 050 39 60 31.
Je kan alvast wat meer informatie vinden op
www.gezinsbond.be/kinderoppasdienst

YOGA
• dinsdag 1 september 

tot vrijdag 18 december •
Elke maandag van 20u tot 21u en elke vrij-
dag van 17u tot 18u.
NIEUW: vanaf september 2015 willen we
starten met “YOGA VOOR MANNEN” op
woensdag van 20u tot 21u (indien voldoende
belangstelling). Dus inschrijven voor een
gezonde, rustgevende ontspanning is de
boodschap! De Yoga word gegeven door dhr.
Roger Meesschaert in zaal “De Schelpe”,
Eernegemweg 34, Snellegem van september
tot december en van januari tot juni.
Kostprijs: € 5/les voor leden en € 6 voor
niet-leden. Inlichtingen en inschrijven bij
Martine Steyaert-Martens, Kerkeweg 31, 8490
Snellegem, 050 81 20 99.

BADMINTON
• woensdag 16 september 

tot woensdag 16 december •
Let’s go…voor een nieuwe badmintonreeks!
Sociaal contact, plezier, gezondheid en vooral
ontspanning! Reeks van 10 lessen badminton
voor kinderen vanaf 6 jaar. Nieuwe reeks
start eind september 2015.  In De Schelpe,
Eernegemweg 34, Snellegem. Wanneer?
Telkens op woensdagavond van 18u tot 19u
(niet tijdens vakanties). Lesgever: Jean-Marc
(voormalig West-Vlaams kampioen B-klasse
en Belgisch kampioen B-klasse). Inlichtingen?
Stuur een mail naar Sabine Mosar: 
sissau-mosar@skynet.be.  Tot badmintons!

GELEIDE FIETSTOCHT
• woensdag 26 augustus &

woensdag 16 september | 18.30u •
De afdeling Snellegem gaat op speurtocht
naar het oorlogsverleden van onze gemeente
Jabbeke. Onder de leiding van een heem -
kundige gaan we met de fiets op 23 septem-
ber 2015 op zoek in Zerkegem. Er wordt
gestart om 18.30u. Deelname prijs wordt nog
bepaald. Startplaats Kerk van Varsenare.
Inlichtingen: Honoré Vandecasteele, 0473 68
40 90, honore.vandecasteele1@telenet.be

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.

AFDELING
SNELLEGEM
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DRU YOGA 
OP DINSDAGVOORMIDDAG

• dinsdag 1 september tot 
dinsdag 29 december | 10u tot 11.30u •

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 con-
centratie versterkt en je ervaart voelbaar
vernieuwde vitaliteit en vreugde. De Gezins -
bond van Varsenare zet deze reeks verder 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.

TAI CHI CHUAN 
OP MAANDAGAVOND

• maandag 7 september 
tot maandag 28 december •

Tai Chi Chuan is een uitermate geschikte
methode om soepelheid, stabiliteit en
gevoeligheid te oefenen. De oefeningen zijn
langzaam, 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.

SCHIMMENSPEL 
'ALS SCHADUWEN 

VERTELLEN'
• dinsdag 3 november •

Met de voorstelling 'Als schaduwen vertellen'
brengt Lieselot Boone een magische wereld
van licht en duister. Leef mee met het verhaal
van Ophelia die steeds meer eenzame 
schaduwen rond zich verzamelt. Die brengen
haar eerst in de problemen maar uiteindelijk
helpen ze haar te overleven... Het klassieke
schaduwspel wordt gecombineerd met vertel-
theater en op smaak gebracht met muziek en
humor. Na de voorstelling kunnen de kinderen
zelf experimenteren met schaduwen.
Kinderen vanaf 5 tot 10 jaar zijn welkom
maar ook vergezellende ouders, grotere
broers of zussen. Meer uitleg later maar
noteer al de datum: 3 november in de
namiddag. De voorstelling gaat door in het
Parochiaal Centrum, Westernieuwweg.

AFDELING
VARSENARE

NIEUWE 
VERANTWOORDELIJKE 
KINDEROPPASDIENST

De kinderoppasdienst voor de afdeling
Varsenare wordt vanaf heden verzorgd door
mevr. Kristin Dekeyser, Hagebos 23, Varsenare.
Om een kinderoppas aan te vragen: best via
mail kristin.dekeyser@telenet.be. Telefonisch
0471 36 60 49 tussen 18u en 19u, alle dagen
met uitzondering van de zondag. Aanvragen
voor een oppas bij voorkeur 3 dagen op
voorhand. Let op: aanvragen op de dag zelf
worden niet meer verwerkt! Gezinnen die
met vaste oppasjes werken kunnen dit nog
steeds doen. Als de oppasbeurt in orde is,
krijgen zowel het gezin als de oppas een
bevestigingsmail. Voor een laattijdige annule-
ring (de dag zelf) wordt het minimum tarief
van € 8 aangerekend. Het is ook belangrijk
dat je als gezin blijft werken met het ver -
zekeringsboekje (€ 7,50 per boekje voor 5
beurten). Deze boekjes kan je aankopen bij
Kristin. Ook jongeren die wensen te baby -
sitten kunnen zich bij Kristin aanmelden.

GEZINSBOND VARSENARE
OP FACEBOOK

Gezinsbond Varsenare heet u van harte wel-
kom op onze gloednieuwe Facebook pagina!!
Ook langs deze weg blijft u op de hoogte
van onze activiteiten. Word vandaag nog fan!
We zouden het heel fijn vinden als u onze
‘vind ik leuk’ knop zou aanklikken. Dank je
wel bij voorbaat.

NIEUW VERKOOPPUNT
N.M.B.S. PASSEN, 

BIOSCOOPCHEQUES 
EN GSM KAARTEN

Christiane Van den Eynde, Hagebos 4,
Varsenare is vanaf 1 februari 2015 de nieuwe
verantwoordelijke voor het verkooppunt van
de N.M.B.S. passen, bioscoopchecques en
derg.. Ze zal u helpen op afspraak na tel. 050
38 43 24 of via mail kortingskaarten.gezins-
bond@gmail.com . De korting wordt op de
lidkaart geplaatst, dus breng altijd uw lid-
kaart mee! Ook voor aanvraag kortingskaarten
'groot gezin' kan u bij haar terecht maar voor
de vernieuwing kortingskaarten zullen er op
het einde van het jaar zitdagen gehouden
worden.

VERANDERING 
MAILADRES SECRETARIAAT

Het mail adres van het secretariaat van
Gezinsbond Varsenare wordt aangepast naar
secretariaat.gb.varsenare@gmail.com. Mieke
Roelens is ook bereikbaar op 050 38 67 91.
Altijd welkom!

GEZIN IN BALANS
• maandag 5 oktober | 20u •

Hoe krijg je een gezin in balans? door Kelly
Devreese. Gezinnen functioneren vandaag
binnen een maatschappij die aan een snel
tempo verandert en waarbij zowel aan vol-
wassenen als aan kinderen hoge eisen en
verwachtingen worden gesteld. Dit wordt
vaak ervaren als een enorme druk die stress
met zich meebrengt wat op haar beurt een
voedingsbodem kan zijn voor gezondheids-
problemen op psychisch en fysisch vlak,
relatieproblemen, opvoedingsproblemen…
We gaan er tijdens deze inspirerende work -
shop van uit dat een gelukkig gezin begint
bij gelukkige ouders. Van harte welkom in
Het nieuwe interieur, Zuidstraat 4,
Waardamme. Inschrijven tot 1 oktober bij
Sofie Verhelst, het.nieuwe.interieur@telenet.be.
Bijdrage: € 6 voor leden, € 8 niet-leden.

AFDELING
WAARDAMME

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com

WIJNPROEVERIJ
• woensdag 7 oktober | 19.30u •

De wijnproefavonden in Vinho & Tapas zijn
een jaarlijkse gewoonte geworden. Dit jaar
naast het wijnproeven ook ruimte om Gin-
Tonics te leren ontdekken. Inschrijven op
voorhand is verplicht. We trekken er 2 avonden
op uit, je kan inschrijven per avond. Meer
info bij Ronny Meulemeester, 0474 104 315.

GEZOND ONTBIJT
• zondag 29 november | 9u •

Geniet opnieuw van ons gezond ontbijt in de
Braambeier op Zedelgem-Dorp. Inschrijven op
voorhand is verplicht. Inschrijvingsprijs per
persoon bedraagt € 3, voor een gezin € 10.
Meer info bij Ann via annpattyndenoo
@gmail.com. Dit is tevens het 1ste afhaal -
moment voor de bonnenboek 2016.

KINDEROPPASDIENST
Er komt een nieuwe toepassing voor onze
Kinderoppasdienst. Daarnaast is er ook een
nieuwe Kinderoppascoördinator. Ann-Sofie
Denoo zal voortaan die taak op zich nemen
en hierbij de kinderoppassers en de gezinnen
die gebruikmaken van onze kinderoppasdienst
verder begeleiden. Je kan Ann-Sofie bereiken
op bbsit.zedelgem@gmail.com of via 0475
955 494.
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NIEUWE HANDELAAR
Steeds 5% korting met de lidkaart waarmee je spaart!

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!

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

• Zaterdag 27 september 2015: Cercle Brugge - Heist
• Zaterdag 7 oktober 2015: Cercle Brugge - Coxyde
• Zaterdag 12 december 2015: Cercle Brugge - Lierse
• Zaterdag 13 februari 2016: Cercle Brugge - Roeselare
• Zaterdag 9 april 2016: Cercle Brugge - Antwerp
• Zaterdag 23 april 2016: Cercle Brugge - Deinze

Onder voorbehoud van wijzigingen. 

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

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

Secretariaat Cercle Brugge: 050 38 91 93. | Meer info op www.gezinsbond.be/ledenvoordeel 

* Abonnementen geven geen recht op korting

NIEUWADRES

LINGERIE DELTA
Torhoutsesteenweg 234 | 8210 Zedelgem
Tel. 050 24 06 35 | info@delta-lingerie.be

Openingsuren: ma 13.30u - 19u, din. en woe 10u - 19u, 
don. 10u - 20u, vrij. en zat 10u - 19u, zon. 10u - 12.30u.

Lingerie: Ambra, Cette, Dacapo, Fantasie, Fauve, Freya, Implicite, Lingadore, Lise Charmel, L. Charmel Antigel, 
L. Charmel Antinéa, L. Charmel Eprise, L. Charmel Epure, Mimi Holiday, Simone Pérele, Skiny, …

Badmode: Beachlife, Fantasie, Freya, Lingadore, Lise Charmel, L. Charmel Antigel, Roidal, Seafolly
Nachtkledij: Alice et Maman, Lords & Lilies, Woody, Zoizo

Juwelen: o.a. Chapeau, Cheté, Roca, Rohm en TOV Essentials.

Gebruik uw lidkaart en vraag uw elektronische korting bij elke aankoop. Betaal uw aankopen met de gespaarde
elektronische korting en bij elke afname van € 10 maak je automatisch kans in de tombola. Deze aktie is bovendien
ook geldig bij aankoop van GSM-kaarten en NMBS-passen bij uw plaatselijke afgevaardigde (lijst op pagina 2). U
wordt persoonlijk verwittigd als u één van de prijzen gewonnen hebt. Een lijst van de winnaars zal ook verschijnen
in de Bondsklapper. Leden van de Gezinsbond van het gewest Brugge kunnen er GRATIS aan deelnemen.  Met de
“lidkaart waarmee je spaart” win je 2 maal: 1. Bij aankoop tot 10% korting. 2. Jaarlijkse tombola met € 3000 aan
waardebonnen. Een lijst van alle aangesloten handelaars van het gewest Brugge kun je terugvinden op
www.gezinsbond.be. U kunt sorteren op postnr, type handelszaak, ... 

SPAAR EN WIN 
MET DE GEZINSBOND! 

Deze actie loopt van 15 augustus t.e.m. 31 oktober 2015. 
Win tot € 3000 aan waardebonnen.
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S&R ZWEMBADEN
De subtropische zwembaden van S&R hebben
elk hun eigen faciliteiten maar waterpret is
steeds verzekerd. Met zowel een binnen-
als buitenaanbod zit je hier zeker goed.
Durfallen leven zich uit in de glijbaan of in
het golfslagbad. De allerkleinsten spetteren
in de verwarmde kinderbaden. Wie het liever
rustig aandoet kan relaxen in de wellness.
Spaarkorting: Het hele jaar door 10 % spaar -
korting op alle tickets en abonnementen.
De korting geldt in deze zwembaden: S&R
De Meerminnen (Beveren), S&R De Water -
perels (Lier), S&R Dommelslag (Pelt), S&R
Rozebroeken (Gent), S&R Olympia (Brugge).

HISTORIUM
Wil je de geschiedenis van Brugge echt
beleven, dan ben je hier aan het juiste adres. 
Spaarkorting: Vijftien procent spaarkorting
op tickets voor volwassenen, kinderen (2-14
jaar), studenten en op de Family Pass.
Kinderen jonger dan twee jaar zijn gratis.

MUSEA BRUGGE
16 museum locaties opgedeeld in 3 groepen:
Groeninge museum/ Musea voor Schone
Kunsten, Bruggemuseum en Hospitaalmuseum. 
Spaarkorting: Vijftien procent spaarkorting
(op normale dagtoegangsprijs volwassenen).
Korting is niet cumulatief met andere voor-
deelaanbiedingen. Korting wordt in de
Museumshop in de online portemonnee
gezet. Op aankopen in de Museumshop
geldt tien procent spaarkorting.

STORMS EXPO
Permanente expo op de Blankenbergse pier.
Spaarkorting: Volwassenen 4 euro spaar-
korting (ticket 11 euro). Studenten, senioren
en andersvaliden 3 euro spaarkorting (ticket
9 euro). Kinderen 4-12 jaar 2 euro spaarkor-
ting (ticket 7 euro). De korting komt in de
online portemonnee, niet cumuleerbaar met
andere aanbiedingen.

SERPENTARIUM
Het Serpentarium in Blankenberge bezorgt je
een schitterende reis door de reptielenwereld.
Spaarkorting: 10 procent spaarkorting, geldig
op het standaard individueel dagtarief en
enkel voor eigen gezinsleden. Niet cumu-
leerbaar met andere promoties, kortingen
of acties. Dagtickets moeten gelijktijdig
aangekocht worden aan de kassa en zijn
alleen geldig op de dag van aankoop.

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN
MET GEZINSBONDKORTING 

IN ONZE PROVINCIE

KARAKTERKOPPEN 
Nog tot 21-9-2015

Dr Guislain Museum | Gent
 Vooroordelen en stereotypen zijn zo oud als de
mens zelf. Hoe komt het dat we geloven dat
de buitenkant iets meer kan vertellen over de
binnenkant, over ons brein en onze aanleg?
De tentoonstelling gaat in op de relatie tussen
uiterlijk-innerlijk en het gebruik in de psychi -
atrie, de criminologie, maar ook de publieke
opinie. Hoewel het de geschiedenis en oude
opvattingen illustreert, is de actualiteit nooit
ver weg: vooroordelen en stereotypen spelen
een niet te onderschatten rol in de media en
het leven van alledag.
  Ledenvoordeel: Leden van de Gezinsbond
betalen op vertoon van hun lidkaart 6 i.p.v. 8
euro, -26 jarigen betalen 3 euro, -22 jarigen
betalen 1 euro en -12 jarigen zijn gratis.

FLANDRIA ANTWERPEN
Ontdek de Scheldestad vanuit een andere hoek
en geniet van Antwerpen vanop het water.
Flandria biedt verschillende boottochten.
Tijdens de Scheldetocht geniet je van de rust
op het water, de prachtige skyline van
Antwerpen en de oevers van de Schelde. De
havenrondvaarten laten je kennismaken met
de tweede grootste haven van Europa.
Spaarkorting: Op bovenstaande tochten krijg
je vijftien procent spaarkorting. Op de Schelde -
vaart en de havenvaarten krijg je als extra
een gratis frisdrankje per lidkaart (tonen aan
de kassa). De korting geldt voor kinderen en
volwassenen en wordt aan het vertrekpunt in
de online portemonnee geplaatst. Reserveren
is verplicht en kan online of telefonisch.
Meer info op www.flandria.nu.

CARMEN
Donderdag 12/11/2015 | 20u | Gent
Vrijdag 13/11/2015 | 20u | Hasselt

Zondag 15/11/2015 | 15u | Antwerpen 
 De wereldberoemde opera Carmen is het
bekendste werk van Georges Bizet, niet in de
laatste plaats door de Habanera, de aria
waarmee Carmen haar entree maakt.  Laat je
verrassen door de passie en de dramatiek
van deze prachtige opera!
Ledenvoordeel: Leden van de Gezinsbond
krijgen een korting van 15% op de tickets.
Tickets zijn te bestellen via de webpagina.

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.

HERTEHART, 
EEN KITSCHY MINI-OPERETTE 

VOOR KLEUTERS (4+)
Zondag 8 november 16u 

De Kolonie MT
Kapitein Hert woont op het prachtige kasteel
't Hert in Hertefretten, zijn bosrijk privéparadijs
aan de rand van een meer. In dat kasteel zit
ook stilletjes te smachten: Hart, een werkloze
gouvernante, want de Kapitein is voorlopig
kinderloos. Zo gulzig is ze naar zijn liefde. Zo
gaarne zou ze met hem kleine, koddige herte-
harten maken ...  Of dat lukt? Dat kom je te
weten in deze zwierige, romantische mini-
operette voor iedereen vanaf 4 jaar. In Herte -
hart krijgt het genre een verfrissende bol-
wassing. Zwaar aangezette emoties, groteske
gestes, protserige kostuums en kartonnen
decors: we kiezen voor ongeremde potsierlijk-
heid die dit genre zo onweerstaanbaar maakt.
Een lichtvoetig verhaal maar met een kwink-
slag en dramatiek. Gesneden - én toch artis-
tiek verantwoorde - koek voor het jonge volk.
Bo Spaenc en Benjamin Van Tourhout slaan na
het succes van ScattiWhatti weer de handen
in elkaar. Benjamin zet het genre naar de
goesting van DE KOLONIE MT, zonder er een
parodie van te maken. Met veel liefde én een
knipoog maken ze er iets ongeziens van. Met
Leen De Veirman, Dimitri Duquennoy en live-
muzikant Roel Van Camp. www.dekoloniemt.be

Prijs: € 7 of € 5,5 op vertoon van lidkaart
Gezinsbond
Info & tickets: Gemeentehuis Zedelgem, 
050 28 86 00, tickets@zedelgem.be of
www.zedelgem.be/tickets. 

MUSICAL "BLINKER" 
11, 12 en 13 september 2015

Stadsschouwburg Brugge
Na een jaar lang brieven schrijven zal Blinker
Nelle eindelijk terugzien. Het is een kalme
zomer tot de barones sterft. De dovenschool
erft het BagBag-juweel maar niemand weet
waar het verborgen ligt. Blinker gaat samen
met zijn vrienden op zoek naar het juweel,
maar er zijn kapers op de kust… Lukt het
Blinker om het juweel terug te vinden? Een
avontuurlijk spektakel voor jong en oud!
Ledenvoordeel: 15% korting voor leden.
Meer info op www.teamjacques.be/blinker



Elke dag worden overeenkomsten gesloten.  Het Burgerlijk Wetboek
voorziet strikte regels dienaangaande voor privépersonen.  Het kern -
artikel in deze materie is art.1134 van het Burgerlijk Wetboek, dat stelt: 

“Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die
deze hebben aangegaan, tot wet.  Zij kunnen niet herroepen worden
dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet
erkend.  Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht.“  

Een overeenkomst kan mondeling of schriftelijk opgesteld worden,
doch in het dagelijkse leven, tussen particulieren, dient er (bijna) altijd
geschrift opgesteld te worden, niettegenstaande de meeste ‘afspraken’
vaak mondeling gebeuren.

Immers, artikel 1341 van het
Burgerlijk Wetboek bepaalt qua
bewijs het volgende: 

“Een akte voor een notaris of een
onderhandse akte moet worden
opgemaakt van alle zaken die de
som of de waarde van [375 EUR]
te boven gaan, zelfs betreffende
de vrijwillige bewaargevingen; het
bewijs door getuigen wordt niet
toegelaten tegen en boven de
inhoud van de akten, en evenmin
omtrent hetgeen men zou beweren
vóór, tijdens of sinds, het opmaken
te zijn gezegd, al betreft het ook
een som of een waarde van minder
dan [375 EUR].”

In mensentaal wil dit zeggen dat
een privépersoon dient, voor bijna
elke rechtshandeling (contract)
met een waarde van meer dan
375,00 €, te beschikken over een
geschrift om zijn beweringen te
staven.

Er bestaan 2 soorten geschriften,
te weten een onderhandse akte
en een authentieke akte.

Ik verklaar mij nader:  

1. Onderhandse akte
Een onderhandse akte is een akte
gesloten tussen privé – partijen.

De onderhandse akte heeft geen
uitvoerbare kracht, d.w.z. dat de partij die de uitvoering van de over-
eenkomst vordert, zich eerst in rechte dient te voorzien en pas na het
bekomen van een definitief vonnis de gedwongen uitvoering kan eisen.

2. Notariële akte
Een notariële akte daarentegen wordt gesloten (‘verleden’) bij de notaris,
die authenticiteit verleent aan de overeenkomst.

De authentieke akte heeft uitvoerbare kracht, d.w.z. dat de partij die
de uitvoering van de overeenkomst vordert, zich niet eerst in rechte

dient te voorzien en direct de gedwongen uitvoering kan eisen.

Praktijk 
Stel: u wenst geld te lenen aan een vriend (vb. 50.000,00€), met
beding dit terug te betalen ineens (zonder intresten) exact 1 jaar na de
overhandiging van de som.  Het jaar nadien wordt niets betaald en uw
vriend laat niets meer van zich horen.

Hypothese 1: u heeft enkel een mondelinge overeenkomst
U kunt niets terugvorderen want, conform art. 1341 B.W. dient u te
beschikken over een geschrift voor een vordering die een waarde heeft
van meer dan 375,00€..

Hypothese 2: u beschikt over een onderhandse overeenkomst
U kunt een vordering inleiden voor
de Rechtbank van Eerste Aanleg
West-Vlaanderen, afdeling Brugge,
burgerlijke kamer, om op basis
van de overeenkomst een uitvoer-
bare titel te bekomen.

Hypothese 3: u beschikt over een
notariële akte
U kunt onmiddellijk uitvoeren via
de gerechtsdeurwaarder en beslag
leggen op het ganse vermogen
van uw vriend.

Besluit
In het dagdagelijkse leven geldt
maar 1 regel: ALLES moet op
papier staan.  Er is een verschil
tussen gelijk hebben en gelijk
halen.  

Handelaars zijn een aparte catego-
rie van personen, waarvoor andere
regels gelden qua bewijs.

Een gewaarschuwd man/ vrouw is
er 2 waard !

Mieke Listhaeghe
Advocaat (www.mieke-listhaeghe.be,
www.facebook.com/AdvocaatMiekeListhaeghe)
Sociaal – Juridische Dienst Gezinsbond Gewest Brugge

Opgelet: De enige vakantiezitting gaat door op donderdag 27 augustus 2015
van 18 tot 20 uur in Rusthuis Van Zuylen, Geralaan 50, 8310 Brugge.  Daarna
gaan deze opnieuw elke tweede donderdag door te weten op donderdag 10
september, donderdag 8 oktober en op donderdag 12 november 2015.
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL 
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •

Overeenkomsten tussen privépersonen!

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




