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Bij de aanvang van ons nieuwe werkjaar ben ik trots om de bijgaande Bondsklapper aan
jullie te presenteren. Het is de vrucht van een enthousiaste vrijwilligerswerking die onze
vereniging zo kenmerkend maakt. Een vereniging die steeds weer op zoek gaat naar nieuwe
invalshoeken, verrassende activiteiten voor het ganse gezin, waarbij we ook onze senioren
niet vergeten.

Daarnaast is ook weer werk gemaakt van een goed gevulde bonnenboek waarbij jullie als
lid de mogelijkheid krijgen om jullie lidgeld terug te verdienen. 

Onze missie als verdedigers voor de belangen van alle gezinnen (groot, klein, alleen -
staanden,…) vullen we zo goed en zo kwaad als het mogelijk is in.  Al moeten we toegeven
dat dit steeds meer een uitdaging is. 

We kunnen alvast enkele successen voorleggen.  Zo werd er een korting voor de gezinnen
bij De Lijn bedongen en heeft de minister van mobiliteit duidelijk gemaakt niet te willen
raken aan de kortingskaarten.  Al moet dit laatste nog in de praktijk worden omgezet. 
We blijven waakzaam!

Op het vlak van de kinderbijslagen is het windstil. Toch wil ik hierbij meegeven dat we de
vinger aan de pols houden. 

Hoe we dit alles voor elkaar kunnen krijgen? Dankzij onze vele vrijwilligers. 

Een studie, die eind Oktober in de pers kwam, heeft aangetoond dat er 1.800.000 vrij -
willigers in ons land actief zijn.  Samen presteren ze meer dan 220 miljoen uren aan vrij-
willigerswerk ofwel gemiddeld 3,6 uur per week! Dit is een equivalent van 190.000 voltijdse
jobs! Opzienbarend daarbij is dat meer dan de helft van de vrijwilligers een job uitoefent. 

Dit engagement verdient ons grenzeloos respect!

Een grote dankjewel aan de 400 actieve vrijwilligers die zich binnen De Gezinsbond Gewest
Brugge dagelijks inzetten.  

Leve de Gezinsbond. 

Ronny Meulemeester
Voorzitter 
Gezinsbond Gewest Brugge

(*) cijfergegevens betreffende studie werden overgenomen uit Het Laatste Nieuws 19/10/2015
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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 Martin Ballegeer
8310 Babbaertstraat 7 Schaakstraat 17 Schaakstraat 17 Tramstraat 52 Babbaertstraat 7

050 37 50 31 050 37 31 97 050 37 31 97 0496 29 19 31 050 37 50 31
gezinsbond8310@gmail.com secbond@gmail.com secbond@gmail.com kod.sintkruis@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

DE SINT, HIJ KOMT, HIJ KOMT!
Zondag 22 november | 13.30u

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

Tickets bij Regine Wyseure vanaf 2 november, Karel de Stoutelaan 84 te
8000 Brugge (op weekdagen van 10u tot 12u en van 17u tot 19u).
Info op 050 31 12 81 en via het formulier op www.gezinsbondgewest-
brugge.be.

De intrede zelf is gratis maar wie de show wil bijwonen moet tickets
kopen aan 6 euro voor leden van de Gezinsbond en 9 euro voor niet-
leden. Hierbij komt 1 euro aan verzendingskosten. Betalen op rekening -
nummer BE91-7380-0809-5276 Gezinsbond Gewest Brugge met 
vermelding van naam, adres, lidnummer, aantal kinderen en aantal 
volwassenen.  Kaarten aan de deur van het Concertgebouw: voor ieder-
een 9 euro.

Stip dus zondag 22 november zeker aan in je agenda.  We wachten de
Sint en zijn zotte pietenbende op om 13.30u aan het seminarie aan de
Potterierei in Brugge. Daarna gaan we richting Burg waar de Stad de Sint
zal ontvangen en waar we een leuke gast ontvangen. En natuurlijk is er
ook dit jaar terug dé spetterende zwartepietenshow in het Concertgebouw.

• 13.30u: Vertrek van Sint per boot aan het seminarie, Potterierei, Brugge.
• 14.15u: Aankomst van de Sint aan het "Stadhuis" met officiële ver-
welkoming door de Stad Brugge.

• 14.30u: Stoet van de Sint en pieten, samen met 
de kinderen, naar het Concertgebouw.

• 15.30u: Optreden "Grote zwartepietenshow" 
door vzw Artbij.

Print de Sint-tekening af die je vindt op www.gezinsbondgewestbrugge.be/sint, 
kleur ze in en geef ze op 22 november af aan Sinterklaas!
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LIJNKAART DE LIJN

Als u af en toe de bus of tram neemt, kiest u best voor de Lijnkaart.
Met een Lijnkaart kunt u meerdere ritten maken.

Prijs Lijnkaart: € 14
Prijs per rit (60 minuten): € 1,40

• Een Lijnkaart is 50% goedkoper dan
een biljet op het voertuig.

• Een Lijnkaart is geldig op alle bus-
sen en trams van De Lijn, uitgezon-
derd op de Limburgse snellijnen.

Vanaf 1 februari geldt een vereen-
voudigd tarief. U hoeft niet langer
het aantal zones te kennen waar -
binnen u reist. Een rit met een
Lijnkaart zal een tijdstarief van 60
minuten volgen, waarbinnen u 
onbeperkt mag overstappen. Na 60 minuten mag u uw rit uitrijden,
maar overstappen kan dan niet meer.

Waar te koop?
Bij alle verkooppunten (zie pagina 2) .

Hoe te gebruiken? 
• Bij elke instap of overstap, moet u uw biljet ontwaarden (uitgezonderd

aan de kust, als de kaart al ontwaard is in de Lijnwinkel):
• Als u het biljet in het gele toestel bij de chauffeur steekt, moet u

verder niets doen. De chauffeur ontwaardt voor u.
• Gebruikt u het gele toestel links bij het instappen of bij de andere

ingangen, dan ontwaardt u het biljet zelf. Kies het cijfer 1 op het
toestel. Indien u met meerdere personen reist moet u voor iedere
persoon uw Lijnkaart ontwaarden.

Gebruikt u met meerdere personen dezelfde Lijnkaart, dan moet u voor
elke persoon ontwaarden. Dit geldt niet bij een overstap: dan moet u
de kaart maar één keer ontwaarden. U moet wel de hele reis samen
blijven. Stapt er toch iemand vroeger uit, zorg er dan voor dat de
Lijnkaart in het bezit blijft van degene die de reis voortzet.

Als de geldigheidsduur (60 minuten) verstrijkt terwijl u op het voertuig
zit, mag u de rit beëindigen. U moet dus niet uitstappen, noch een
ander vervoerbewijs kopen.

JE EERSTE ERVARING
MET HET M-DECREET

Dinsdag 19 januari 2016 | 19.30 uur

Filip Dehaene, 
CLB-medewerker en competentiemedewerker

voor scholen en leraren

Wat kan je verwachten:
• samen in gesprek gaan met andere ouders en begeleiders
• ervaringen, gedachten uitwisselen
• iedereen komt aan bod

Plaats en inkom
CM, Koningin Astridlaan 2, 8200 Brugge
Inclusief drankje. Iedereen welkom ook jongeren
Inkom: leden: € 3 / niet-leden: € 6 / studenten: €2
Inschrijven via website of mail naar west-vlaanderen@sprankel.be

Noteer ook alvast in je agenda
Leerproblemen bestaan echt: 
je staat er niet alleen voor.
Spreker Rudy Vandevoorde
Datum: donderdag 3 maart 2016 
om 19u30
Waar: Cultuurfabriek, 
Stationsstraat 22,8340 Sijsele
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Symfonieorkest Vlaanderen leidt je naar de wondere wereld van Ali Baba en de 40 rovers.  Laat je verrassen op
de markt vol vreemde geuren en klanken.  Maak een tocht door de smalle straatjes en val van het ene avontuur
in het andere.  Wie weet ontdek je op het einde van je zoektocht een muzikale schat...  Neem je vliegend
tapijt en zoef de concertzaal in!  Ali Baba en de 40 rovers is een interactieve muzikale belevenis voor de hele
familie. Op het menu: klassieke muziek, gekruid met magische sfeer en pittige geluiden uit het Midden-Oosten. 

ALI BABA EN DE 40 ROVERS
Zondag 27 december 2015 – 15u. | deSingel Antwerpen

Maandag 28 december 2015 – 15u. | Concertgebouw Brugge

Waar staat de kortingskaart groot gezin voor?
De ‘Kortingskaart groot gezin’ is een bewijsstuk dat aantoont dat de
houder ervan tot een groot gezin hoort volgens de criteria bepaald
door de overheid, en dat de uitgevende instanties, onder andere de
Gezinsbond, de gezinssamenstelling gecontroleerd hebben op het recht
om deze kortingskaart groot gezin te mogen aanvragen.

Deze kortingskaart geeft bepaalde rechten op kortingen:
• 50 % op individuele treintickets van de NMBS. Dit staat

zo in de huidige beheersovereenkomst tussen de
NMBS en de minister, en blijft gelden zolang deze
beheersovereenkomst geldt. Er is een nieuwe beheers-
overeenkomst in de maak.

• Er zijn lokale besturen en privé-initiatieven die spontaan
korting geven aan grote gezinnen, en deze kortings-
kaart als bewijsstuk aanvaarden.

• In het buitenland zijn er musea, meestal overheids -
musea, maar ook privé-musea, die korting geven op
vertoon van deze kortingskaart voor grote gezinnen.
Dit komt vaak voor in Spanje, Frankrijk, Italië.

Ministeriële geruststelling over het behoud van de
kortingskaart groot gezin en de daaraan verbonden
voordelen.
Wat de nieuwe beheersovereenkomst tussen de NMBS
en de bevoegde minister betreft weten we niet wanneer
deze zal ingaan, en wat de juiste kortingformule zal zijn.
Wel kennen we volgende officiële verklaring van minister
Galant in de commissie infrastructuur op 23 september
2015: "Dank, beste collega's, voor deze vragen die me
toelaten klaarheid te schenken in de vraag van de
kortings kaart grote gezinnen. Ik heb inderdaad vorige
week de vertegenwoordigers van de Ligue des Familles
ontmoet die ook de wensen van de Gezinsbond over-
maakten. Zoals ik reeds eerder voor deze commissie 
verwoordde, en aan de gezinsvertegenwoordigers: de
gezinnen moeten natuurlijk een prioriteit blijven binnen
de openbare dienstverlening van de NMBS. Het is evident dat, om deze
klanten aan te moedigen de trein te nemen, deze gezinnen in het hart
van het treinaanbod moeten zitten. De wijzigingen zoals die in de pers
naar voren kwamen kunnen niet beslist worden zonder aanpassing van
de beheersovereenkomst, die nog niet onderhandeld of voorgesteld
werd. Daarom ben ik zeer duidelijk over mijn politieke ambities en
bevestig ik het behoud van de voordelen verbonden aan de kortings-
kaart voor grote gezinnen."

En in het perscommuniqué van de minister op 18 Septembre 2015 luidde
het:
"Minister Galant heeft deze vrijdag de vertegenwoordigers ontmoet van
de Ligue des Familles, die ook de wensen van de Gezinsbond behartig-
den. De minister heeft bevestigd dat zij voorstander is van het behoud
de tariefvoordelen verbonden aan de kortingskaart grote gezinnen. De
modaliteiten hoe deze voordelen vorm krijgen worden kortelings gefi-
naliseerd."

Belangrijke conclusies:
• Totdat de nieuwe beheersovereenkomst tussen de overheid en de

NMBS van start gaat, gelden de kortingen die nu van kracht zijn
• De Minister engageert zich voor het behoud van de voordelen ver-

bonden aan de kortingskaart.
• De Gezinsbond engageert zich om op een constructieve 

manier tot concrete invulling van de nieuwe modalitei-
ten te komen.

• Wanneer de nieuwe beheersovereenkomst duidelijk is, 
zal de Gezinsbond de verdelers en gebruikers van de 
kortingskaart op de hoogte brengen van de nieuwe 
afspraken.

Kortingskaarten openbaar vervoer
De Gezinsbond reikt jaarlijks ongeveer 250.000 kortings-
kaarten uit aan gezinnen met drie of meer kinderen, die
lid zijn, waarmee ze van een korting op het openbaar
vervoer van de NMBS (op de individuele tickets) kunnen
genieten. Tot 31/1/2015 kon je hiermee bij De Lijn ook
de lijnkaart% kopen, maar dit is door De Lijn sinds
1/2/2015 afgeschaft. Het bedrag dat je nog op je lijn-
kaart% hebt kan je verder gebruiken als betaalmogelijk-
heid voor nieuwe vervoerbewijzen.

Alle kinderen die in jouw gezin geboren werden (ook
indien overleden) tellen mee. Kinderen met een handicap
van 66 procent tellen dubbel. Je kan de kortingskaart
rechtstreeks aanvragen bij een plaatselijke afgevaardigde.
Kinderen jonger dan 12 jaar reizen gratis met een bege-
leider (tot vier kinderen per begeleider). Meer dan 4
kinderen of niet begeleid: korting van 50 procent.
Alleenreizende kinderen jonger dan 12 jaar reizen gratis
op vertoon van de Kortingskaart voor grote gezinnen.

Wat heb je voor deze aanvraag nodig?
• formulier gezinssamenstelling, gelegaliseerd door de 

dienst bevolking van jouw gemeente:
je kan het document  opvragen bij je plaatselijke afgevaardigde of
downloaden op https://www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen/
Documents/Aanvraagform_kortingskaarten_2010.pdf

• voor kinderen van 18 tot 25 jaar: een attest van de kinderbijslagkas
• 6 euro per gezin (exclusief verzendingskosten)

Je kan hier het reglement nalezen op https://www.gezinsbond.be/
Ledenvoordelen/Documents/kortingskaarten%20reglement%202008.pdf

De plaatselijke afgevaardigden vind je terug op pagina 2 bij “wie is
wie bij de Gezinsbond gewest Brugge”.

Voor concrete afspraken naar zitdagen en bereikbaarheid verwijzen we
naar de plaatselijke afgevaardigden die je met plezier zullen helpen.

INFORMATIEVE NOTA BIJ DE VERNIEUWING
VAN DE KORTINGSKAARTEN GROOT GEZIN
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KALENDER
DATUM ACTIVITEIT AFDELING
01/09/2015 - 30/06/2016 Yoga Snellegem

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

03/11/2015 Hallo wien kookt? Brugge

03/11/2015 schimmenspel: 'Als schaduwen vertellen' Varsenare

05/11/2015 Scrappy Sint-Kruis

06/11/2015 - 07/11/2015 Loppemnaars hebben iets te vertellen en Loppem leeft en beeft! Loppem

07/11/2015 Wijnproefavond Oostkamp

07/11/2015 Tussen d'oortjes Sint-Kruis

12/11/2015 Voordracht: Problemen met motivatie Sint-Joris

14/11/2015 Sint-Maartenstocht Loppem

15/11/2015 Najaar 2dehandsbeurs Sint-Kruis

15/11/2015 Ontbijt, met oude en nieuwe smaken. Sijsele

15/11/2015 Ontbijt, met oude en nieuwe smaken. Moerkerke - Damme

18/11/2015 Kookatelier Zedelgem

19/11/2015 Feestelijk koken Sint-Andries

20/11/2015 Bierproefavond Sint-Joris

22/11/2015 Meevaren met de Sint Sijsele

22/11/2015 Sinterklaasontbijt Oostkamp

22/11/2015 Meevaren met de Sint Sint-Kruis

26/11/2015 - 24/03/2016 Koken voor vrouwen deel 2 Sint-Kruis

28/11/2015 Boekenmarkt Beernem

28/11/2015 Tussen d'oortjes Sint-Kruis

29/11/2015 Gezond ontbijt Zedelgem

29/11/2015 Bondsopendeurdag Loppem

01/12/2015 Rondleiding groot Seminarie Brugge en lunch in Spermalie restaurant “Hoeve Cortvriendt” GOSA

04/12/2015 - 05/12/2015 Huisbezoek van Sinterklaas Varsenare

05/12/2015 De Sint op bezoek Sint-Joris

06/12/2015 Sinterklaasontbijt Koolkerke Koolkerke

10/12/2015 “Music Maestro please” of project Metronoom. GOSA

12/12/2015 Kerstborrel - ledenfeest Sint-Michiels

13/12/2015 Kerstdrink Snellegem

13/12/2015 Kom je bonnenboek afhalen Sint-Andries

14/12/2015 Bloemschiksessie. Assebroek

18/12/2015 Vierde whiskydegustatie Loppem

19/12/2015 knuffelturnen Brugge

20/12/2015 Overgangsdrink Sint-Joris

22/12/2015 Kerstknutselen Varsenare

23/12/2015 Kerstfeest Loppem

01/01/2016 - 30/06/2016 Yoga Snellegem

05/01/2016 - 28/06/2016 Dru yoga op dinsdagvoormiddag Varsenare

09/01/2016 Watergewenning en kleuterzwemmen Zedelgem

11/01/2016 - 27/06/2016 tai chi chuan op maandagavond Varsenare

15/01/2016 - 30/01/2016 Kinderdansen Loppem

15/01/2016 - 30/06/2016 Jongerendans Loppem

16/01/2016 - 30/06/2016 Kleuter turnen Loppem

16/01/2016 - 30/06/2016 Kleuter turnen Loppem

18/01/2016 - 30/06/2016 Dans-Cardio Loppem

30/01/2016 Bio en veggie kookworkshop Sint-Andries

06/02/2016 Tweedehandsbeurs Sint-Michiels Sint-Michiels

23/02/2016 Geleid bezoek aan Adornesmuseum met Jeruzalemkerk. GOSA

29/02/2016 Werken "in de Cloud" Sint-Andries

01/03/2016 - 31/05/2016 Badminton Snellegem

15/03/2016 Bezoek aan Damme met gids. GOSA
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G.O.S.A GEWEST BRUGGE
GROOTOUDERS- & SENIORENACTIE

RONDLEIDING 
GROOT SEMINARIE TE BRUGGE

EN LUNCH IN SPERMALIE 
RESTAURANT 

“HOEVE CORTVRIENDT”
dinsdag 1 december | 10.15u

Een gids zal ons rondleiden, de geschiedenis vertellen en de bijzonder-
heden van het Grootseminarie tonen. Omdat de hoeve Cortvriendt, in
de buurt van het Grootseminarie gelegen is, kunnen we ons na de
rondleiding te voet verplaatsen. In de de hoeve Cortvriendt, het restau-
rant van de hotelschool Spermalie, schuiven we aan voor een gastrono-
mische lunch. In het gastronomisch menu is alles inbegrepen: aperitief,
voorgerecht, hoofdschotel, wijn, water, dessert en koffie. Het aantal
deelnemers aan de rondleiding en de lunch is beperkt tot maximum 35
personen. Het bezoek aan het grootseminarie en de lunch kan aange-
boden worden aan de prijs van € 62 per persoon. Inschrijven bij
Rosette Verlinde-Van Zeveren op gosagewestbrugge@scarlet.be of 050
35 75 75 en door storten van € 62 per persoon op BE 22 0015 1427
1747 van Gosa Gewest Brugge voor 20 november 2015.
We spreken af om 10.15u aan de toegangspoort van het
Grootseminarie, Potterierei 72, Brugge.

“MUSIC MAESTRO PLEASE” 
OF PROJECT METRONOOM

donderdag 10 december | 14u

Heb je altijd al willen weten of er een muzikaal talent schuilt in jou?
Of droomde je er eigenlijk al lang van om te leren een instrument te
bespelen? Dan hebben we goed nieuws! Je kan gratis een introductieles
percussie of slagwerk volgen, dit wordt gefinancierd door dienst welzijn
van de stad Brugge. De cursussen van Metronoom staan garant voor
een educatieve maar tevens ook erg plezierige kennismaking met
musiceren, laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen, met of zonder
muzikale bagage... klinkt het niet dan botst het maar. 

Inschrijven kan bij Hugo Jonckheere 050 38 37 48 tot 5 december, 
aantal beperkt tot 20 personen.  Afspraak om 13.45u aan het nieuw
gebouw Metronoom, Fort Lapin 49, Brugge (hoek Fort Lapin en
Koolkerksesteenweg).

GELEID BEZOEK AAN ADORNES
MUSEUM MET JERUZALEMKERK

dinsdag 23 februari | 14.30u

Het Adornesdomein is vandaag nog steeds in familiebezit. En dat maakt
het heel bijzonder. De graaf en de gravin Maximilien de Limburg Stirum,
ondertussen de zeventiende generatie van de Adornesfamilie, zetten
zich dan ook met veel overgave in voor het behoud van dit unieke Brugse
erfgoed. In de godshuisjes maak je via een film en een tentoonstelling
kennis met het leven van Anselm Adornes (1424-1483), zakenman,
diplomaat en ridder. De 15de eeuwse kapel vormt een buitengewone
illustratie van de grote verering van de Adornesfamilie voor Jeruzalem.
De architectuur en de inrichting is er uniek. Achteraf is er gelegenheid
om iets op eigen kosten te nuttigen in de lounge. Inschrijven bij
Rosette Verlinde-Van Zeveren op gosagewestbrugge@scarlet.be of 
050 35 75 75 en door storten van € 7 per persoon op BE 22 0015 1427
1747 van Gosa Gewest Brugge voor 15 februari 2016.
Afspraak om 14.30u aan de ingang van het museum Peperstraat 3,
Brugge.

BEZOEK AAN DAMME 
MET GIDS

dinsdag 15 maart | 14.15u

Damme is en charmant-toeristisch stadje. Een stadswandeling met gids
brengt ons terug in het verleden. We krijgen uitleg over al het merk-
waardige van het stadhuis, Jacob van Maerlant, Huyse de Grote Sterre,
de Onze Lieve Vrouwenkerk en nog veel meer. Het wordt een leerrijke
namiddag om niet te vergeten. Inschrijven kan bij Hugo Jonckheere,
050 38 37 48 tot 10 maart 2016. Aantal beperkt tot 25 personen.
Deelname € 4 ter plaatse betalen.
Start van de wandeling aan het stadhuis Damme.

NOTEER NU REEDS
IN UW AGENDA

• 15 maart 2016 | geleide wandeling in Damme. 
• 26 april 2016 | daguitstap Ronse & Oudenaarde. 
• 24 mei 2016 | geleid bezoek aan Hof Blandelin, Naaldenstraat, Brugge. 
• 16 juni 2016 | bedrijfsbezoek aan piano’s Maene, Ruiselede.

Bestuur Grootouders- en seniorenactie Gewest Brugge
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AFDELING
ASSEBROEK

AFDELING
BEERNEM

beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be

NIEUWS
VAN DE

AFDELINGEN

AFDELING
BRUGGE

info@gezinsbondbrugge.be
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BLOEMSCHIKSESSIE
• maandag 14 december | 19.30u •

Bloemschiksessie in teken van het kerstfeest
waarbij ieder een tafelstuk maakt om de
kersttafel te versieren. Deelname € 5 + beno-
digdheden ter plaatse te betalen. Inschrijven
en info bij Hedwige Reubens, 0472 70 66 79
of hedwige.reubens19@ gmail.com voor 1
december. Van harte welkom in het OC
Sparrenhof (zijingang), Dries te Assebroek.

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

VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST

De kinderoppasdienst 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.

BOEKENMARKT
• zaterdag 28 november | 9u tot 13u •

I.s.m. Davidsfonds Beernem, organiseert
Gezinsbond Beernem een boekenmarkt met
als thema: nieuwe kinderboeken, jeugdboeken
en strips.  Dit alles voor een prikje!  De
boeken markt vindt plaats in De Kleine Beer,
C. Marichalstraat 5 te Beernem. Inkom gratis.
De leden die hun lidgeld voor 2016 reeds
betaald hebben kunnen meteen hun bonnen-
boek ophalen.

AANSCHAF KAARTEN
GSM-kaarten, bioscoopcheques, NMBS-passen
en NIEUW 10-rittenkaart De Lijn.  Deze kaart
kost € 14  en je krijgt onmiddellijk € 1,40
korting op je lidkaart waarmee je spaart.
Alles te verkrijgen bij Harlekijn, Hoornstraat 1,
Beernem. Indien je een aantal kaarten wenst
een mailtje sturen naar harlekijnbeernem@
skynet.be om zeker te zijn dat er voldoende
voorraad is.

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 van zaterdag
19/9 t.e.m. 12/12/15. Geen les op zaterdag
21/11/15. De lessenreeks gaat door in het
Interbad, Sint-Kruis. Inschrijvingen enkel via
www.gezinsbondgewestbrugge.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 
brengen. Prijs: leden € 3, niet leden € 4. 
Je wordt verwacht in CC De Dijk, Blanken -
bergsesteenweg 221, 8000 Brugge Sint-Pieters!

KNUFFELTURNEN
• zaterdag 19 december | 9u tot 10.45u •

Ook zin om op een andere, leuke speelse
manier om te gaan met je klein-, meter-,
peterkindje. Om via beweging te genieten van
ontspanning. Schrijf je dan in voor een sessie
knuffelturnen. Voor 1,5 - 2,5 jarigen van 9u-
9u30. Voor 2,5 - 4 à 5 jarigen van 10u-10u45.
Prijs: € 5. Info en inschrijving: dewilde.Chantal
@gmail.com Plaats: Kristel Geers, Oostendse -
steenweg 7, 8000 Brugge Sint-Pieters.
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LOPPEM

N
IE

U
W

S
 V

A
N

 D
E 

A
FD

EL
IN

G
EN

AFDELING
MOERKERKE

-DAMME

SINTERKLAASONTBIJT
KOOLKERKE

• zondag 6 december | 9u •
Heerlijk Sinterklaasontbijt in 't Reigersnest,
Arendstraat 12, Koolkerke. Het ontbijt start
om 9u en wordt om 9.45u gevolgd door
Poppentheater Maximini. Om 11u komen dan
de Sint en zijn Pieten die voor alle kinderen
een geschenkje en iets lekkers meebrengen.
Volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar betalen
€ 7/p.p. als Gezinsbondlid en € 10/p.p. als
niet-lid. Reserveren via gezinsbondkoolkerke@
gmail.com en is definitief na storting van het
volledige deelnamebedrag op BE08 7512
0546 2713. Gelieve uw naam, adres, aantal
volwassenen en kinderen en uw eventuele
lidnummer van de Gezinsbond door te geven
samen met de naam en het geboortejaar van
de kinderen.

LOPPEMNAARS HEBBEN 
IETS TE VERTELLEN 

& LOPPEM LEEFT EN BEEFT!
• vrijdag 6 november & 

zaterdag 7 november | 20u •
Voor de vijfde keer krijgen we in Loppem te
maken met 'Loppemnaars hebben iets te ver-
tellen' met Kris Dekorte en Trui De Maré.
Daarna spelen de bestuursleden 'Loppem
leeft en beeft' met tekst en regie van Johan
Dewulf. Kaarten te verkrijgen bij alle
bestuursleden: leden € 6/ persoon, niet-
leden € 8/ persoon. Aan de deur: € 10 /
persoon.

SINT-MAARTENSTOCHT
• zaterdag 14 november | 17u •

Heb je zin in een spannende tocht in het
donker? We knutselen eerst een lampion,
smullen boterkoeken met chocolademelk en
gaan daarna op tocht. Een activiteit voor alle
kinderen tot en met 12 jaar. Om 17u starten
we met knutselen in het parochiaal centrum.
Om 19u komen de ouders voor de tocht in
het donker. We voorzien enkele verrassingen
en sluiten af met lekkere soep. Inschrijven
voor 7 november bij: Vicky De Love
(delove.vicky@telenet.be), Leen Roose,
(leen.roose@telenet.be) of Lies De
Wispelaere (lies.dewispelaere@telenet.be).
Inschrijven tot 7 november.

BONDSOPENDEURDAG
• zondag 29 november •

Alle gezinnen zijn van harte welkom op de
Bondsopendeurdag met o.a. een gebedsviering
voor overleden leden, Chinees buffet, optre-
dens van de reeksen zoals kinderdans en 
jonderendans. De Sint is dit jaar opnieuw op
de afspraak. De activiteit vindt plaats in de
sporthal van de Strooien Hane. Info bij Piet
Tanghe, Henri Blommelaan 17 of Eddy De
Wispelaere, Buskinslaan 2.

VIERDE WHISKYDEGUSTATIE
• vrijdag 18 december | 19.30u •

De karakteristieke kwaliteit en kenmerkende
smaak van whisky is afhankelijk van veel
factoren, zoals het klimaat, het water en de
eigenheid van de turf, zodat iedereen er wel
zijn gading in kan terugvinden. Laat u door
een Loppemse kenner meenemen in deze
boeiende wereld van whisky's en proef zes
zorgvuldig geselecteerde malt whisky's. 
De avond wordt opnieuw verzorgd door Wim
Allemeersch. Deelnemen kost € 10 / persoon
voor leden en niet-leden betalen € 15 / per-
soon. Inschrijven tot en met 10 december
2015 bij Eddy De Wispelaere, Buskinslaan 2,
050 82 54 43.

KERSTFEEST
• woensdag 23 december | 18u •

Welkom op ons kerstfeest in het parochiaal
centrum. Zin om een leuke kerstversiering te
maken en de geur van zelfgebakken koekjes
op te snuiven? Voor alle kinderen tot en met
14 jaar. We voorzien een warme wafel en
een drankje. Deelnemen kost € 5 per persoon
(max. € 10 per gezin), niet-leden betalen € 10
per persoon. Inschrijven tot 18 december bij
Leen Roose (leen.roose@telenet.be) of Lies
De Wispelaere (lies.dewispelaere@telenet.be).

KINDERDANSEN
• Nieuwe start | vrijdag 15 januari | 18u •

Kinderdansen van 18u tot 19u voor kinderen
van het eerste tot en met het derde leerjaar
in de turnzaal van het Sint-Maartensschool.
Info: Els Derycke, els.derycke@skynet.be.

JONGERENDANS
• Nieuwe start | vrijdag 15 januari | 18u •

Jongerendans van 19u tot 20u voor kinderen
vanaf het vierde leerjaar in de turnzaal van
het Sint-Maartensschool. Info: Els Derycke,
els.derycke@skynet.be.

ONTBIJT, MET OUDE 
EN NIEUWE SMAKEN

• zondag 15 november | 8.30u - 10.30u •
Naar jaarlijkse gewoonte nodigt Gezinsbond
Sijsele en Moerkerke alle gezinnen uit voor
een gezellig familie-ontbijt in de Cultuur -
fabriek, Stationsstraat 22, Sijsele.  Een 
activiteit in 'De Week Van De Smaak' met als
thema 'Vergeten? en weer teruggevonden.
Een uitgebreid buffet biedt keuze uit producten
van lokale producenten, eigen creaties... 
De heerlijke producten van Oxfam-Wereld -
winkel 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

KLEUTERTURNEN
• Nieuwe start | zaterdag 16 januari | 10u •
Kleuter turnen van 10u tot 11u voor peuters
en eerste kleuterklas in de turnzaal van het
Sint-Maartensschool. 
Info: Els Derycke, els.derycke@skynet.be.

KLEUTERTURNEN
• Nieuwe start | zaterdag 16 januari | 11u •
Kleuter turnen van 11u tot 12u voor tweede
en derde kleuterklas in de turnzaal van het
Sint-Maartensschool. 
Info: Els Derycke, els.derycke@skynet.be.

DANS-CARDIO
• Nieuwe start | maandag 18 januari | 20u •
Dans-Cardio van 20u tot 21u voor tweede en
derde kleuterklas in de turnzaal van het Sint-
Maartensschool. 
Info: Els Derycke, els.derycke@skynet.be.
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AFDELING
SIJSELE

AFDELING
OOSTKAMP

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

WIJNPROEFAVOND
• zaterdag 7 november | 19.30u •

Wijnproefavond met sommelier Christophe
Debonne op zaterdag 7 november om 19.30u
in het Ontmoetingscentrum de RAAT, School -
dreef 5 in Oostkamp.  We proeven weer een
aantal fairtrade wijnen uit het Oxfam assorti-
ment. Een organisatie van de Gezinsbond, 
de gemeentelijke Noordzuidraad, Pamoya, 
en de Wereldwinkel van ’t Gezelletje. 
Meer info in de volgende bondsklapper en in
de Bond. Ook op de website van Pamoya, 
de parochiale Noordzuidwerking:
www.pamoya.be. Het aantal inschrijvingen is
beperkt tot 50. U kan nu al inschrijven bij
Cécile Van Deynse met een mailtje:
cecile.vandeynse@telenet.be

SINTERKLAASONTBIJT
• zondag 22 november | 8u •

Vanaf 8u tot rond 9u ontbijten we samen in
het zaaltje Nieuwvliet, Kan. Duboisplein, in
de wijk Nieuwenhove. Daarna wordt de Sint
met zijn Zwarte Piet verwacht. Einde voorzien
rond 11u. Inschrijven kan tot woensdag 18
november bij Cécile Van Deynse, tel. 050 82
55 80 maar liefst mailen: cecile.vandeynse@
telenet.be.   Volwassenen betalen € 4 en
kinderen € 2.  Een gezin (ouders en 
inwonende kinderen) betaalt maximum € 10.

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

Naar jaarlijkse gewoonte nodigt Gezinsbond
Sijsele en Moerkerke alle gezinnen uit voor
een gezellig familie-ontbijt in de Cultuur -
fabriek, Stationsstraat 22, Sijsele.  Een activiteit
in 'De Week Van De Smaak' met als thema
'Vergeten? en weer teruggevonden’.  Een uit-
gebreid buffet biedt keuze uit producten van
lokale producenten, eigen creaties... De heer-
lijke 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.

MEEVAREN MET DE SINT
• zondag 22 november | 14u •

Op zondag 22 november 2015 worden alle
kinderen van Groot-Damme uitgenodigd om
mee te varen met de Sint op de Damse
Vaart. Er zijn afvaarten voorzien om 14u,
14.30u, 15u, 15.30u en 16u. Tijdens de vaart
mogen de kinderen hun tekeningen aan de
Sint afgeven en hun vragen en verlangens
aan de Sint meedelen. De kindjes varen 
gratis mee, de volwassenen betalen €3.

gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.com

AFDELING 
OEDELEM-
OOSTVELD 

JAARPROGRAMMA
Op 13 februari 2015 organiseren we een
wandeling 'Tour d'amour' in Brugge, paas -
zaterdag 4 april is er de paaseierenraap in
Bulskampveld te Beernem, 16 en 17 april zijn
er de crea-dagen voor de kinderen van de
lagere school, het gekende moederdagontbijt
is dit jaar op 10 mei.  Op het programma
staan ook een kookavond en een bezoek van
sinterklaas voor onze leden. Op zondag 20
december 2015 kunnen leden hun bonnen-
boek 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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gezinsbondsintandries
@telenet.be

AFDELING
SINT-ANDRIES

AFDELING
SINT-JORIS

gezinsbondsintjoris
@hotmail.be

FEESTELIJK KOKEN
• donderdag 19 november | 19.30u •

Feestelijk koken. 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
op donderdag 19 november om 19u30 in het
Parochiaal Centrum “Huyze Wellcome”,
Koude Keukenstraat 8 te Sint Andries.
Inschrijven bij Marieroos Onraet 050 31 11 99
of per e-mail marieroos.onraet@skynet.be

KOM JE BONNENBOEK 
AFHALEN

• zondag 13 december | 10.30u - 12.30 u •
Er zijn veel redenen om 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 2016 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 meer informatie over de babysitdienst 
• je wil de werking van de Gezinsbond leren

kennen 
• je hebt misschien interesse om als vrijwilliger

mee te werken.  We nodigen in het bijzon-
der ook de jonge ouders uit om te komen
kennis maken met de Gezinsbond en zijn
vele troeven. We bieden alle leden in ieder
geval graag een aperitief aan. Vrije ingang!

BIO EN VEGGIE 
KOOKWORKSHOP

• zaterdag 30 januari | 14u-17u •
Doelgroep: 12-102 jaar! Zelfgemaakte gevulde
deegtasjes met winterse streekproducten.
Op het einde proeven we en wat over is kunt
u meenemen naar huis.  Waar? Veldbiesstraat
6, 8200 Sint-Andries.  Meebrengen: keuken-
handdoek, aardappelmesje, snijplank, meng-
kom, voorraaddoos, keukenschort en dikke
trui. Kostprijs: € 10 per persoon (niet-leden:
€ 12). Inschrijven vóór maandag 26 januari
per telefoon 050 38 47 82 of mail 
(hennebert.eric@skynet.be) bij Sabine. 
Let op: maximum 10 deelnemers.  Uw
inschrijving is pas geldig na betaling op BE24
0011 0895 6338.

  WERKEN "IN DE CLOUD"
• maandag 29 februari | 19.30u •

Anno 2016 is het heel trendy om over ‘de
cloud’ te spreken maar achter die term
steekt meer dan een hype.  De cloud biedt
onder meer interessante mogelijkheden voor
online opslag en online samenwerking.
Dankzij clouddiensten kun je - ongeacht het
toestel dat je gebruikt - via het internet altijd
aan al je documenten (samen)werken, waar
ook ter wereld.  Clouddiensten schieten
tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond
waardoor het steeds moeilijker wordt om de
juiste keuze te maken.  De Gezinsbond wil u
daarbij helpen en organiseert een informatie-
sessie.  Wanneer? maandag 29 februari 2016
om 19.30u.  Hou alvast deze datum vrij!
Verdere info in de volgende Bondsklapper.

VOORDRACHT: 
PROBLEMEN MET MOTIVATIE

• donderdag 12 november | 19.30u •
We hopen allen dat onze kinderen gelukkig
zijn. Een zeer belangrijk onderdeel van dit
geluk is zeker hun schoolse evolutie want
meer dan de helft van hun dagtijd brengen
ze op die school door. Als er geen probleem
is maakt het al een belangrijk deel ons 'goed
voelen' uit. Echter... kinderen kunnen heel
wat problemen hebben op school en er zich
daardoor zeer ongelukkig voelen.
Leerproblemen kunnen er aan de oorsprong
van liggen, zeker, maar de allerbelangrijkste
reden is een gebrek aan motivatie, zeker in
het secundair onderwijs. Hoe komt dat? Wat
zijn de oorzaken ervan? Kunnen we er ook
iets aan doen? Dat zijn de drie hoofdvragen
die Koen Ringoot zal trachten te beantwoorden
op deze voordracht doorspekt met anekdotes,
ervaringen en met de nodige humor. 
Nadien wordt u een drankje aangeboden
door het bestuur.  Waar? Vrije Basisschool
Sint-Joris, Kerkstraat 9, Sint-Joris.

BIERPROEFAVOND
• vrijdag 20 november | 19.30u •

Eerst verkennen we de virtuele wereld van
het bier. Daarin komen we meer te weten
over de bereiding van het bier en de bier -
stijlen. Daarna is het tijd voor het echte werk
waar we 8 verschillende soorten bieren zullen
proeven en op zoek gaan naar het bijhorende
passende hapje.  Het aantal plaatsen is
beperkt dus snel inschrijven is de boodschap!
gezinsbondsintjoris@hotmail.be of 050 72 07 74
Waar? Zaal Sinjo, Lattenklieverstraat, Sint-Joris.

DE SINT OP BEZOEK
• zaterdag 5 december | 14u tot 17 u •

Hij komt, hij komt, die lieve goeie Sint... 
En natuurlijk ook naar Sint-Joris! Op zaterdag-
namiddag 5 december 2015 doen de Sint en
Zwarte Piet hun ronde. Uw kinderen of klein-
kinderen kijken ongetwijfeld uit naar dit jaar-
lijks kinderfeest. De Sint heeft ons trouwens
al laten weten dat de meeste kinderen van
Sint-Joris zeer braaf geweest zijn. Als dat
geen goed nieuws is! Wilt u ook een bezoek-
je van de Sint, schrijf dan als de bliksem in!
(gezinsbondsintjoris@hotmail.be of 050 72 07
74)  Omdat de Sint met het ouder worden
wat vergeetachtig wordt vragen wij u om
zeker de naam en de leeftijd van de kindjes
te vermelden. En voor het geval Zwarte Piet
de boek van de Sint vergeet schrijf in je mail
ook wat de brave en minder brave kantjes
van het kindje zijn. Wij laten u per mail
weten wanneer de Sint ongeveer zal langs-
komen en daar de Sint op vele plaatsen
moet zijn kan hij niet aan alle wensen qua
tijdstip voldoen.

OVERGANGSDRINK
• zondag 20 december | 11u tot 12u •

Het oude jaar 2015 zit er alweer bijna op!
Om het oude uit te wuiven en het nieuwe
alvast te verwelkomen organiseren we ook
dit jaar een overgangsdrink waarop u van
harte welkom bent. Wilt u tijdig uw bonnen-
boekje krijgen kom dan zeker langs! (door
de drukke eindejaarsperiode kan het zijn dat
u dit pas in januari ontvangt). Bij een natje
en een droogje kunt u een praatje maken
met het bestuur en de andere leden en hen
beter leren kennen! 
Waar? Zaal Sinjo, Lattenklieverstraat, Sint-Joris.

WIJ ZOEKEN JOU!
We zoeken gemotiveerde mensen (jong als
oud) die ons bestuur willen komen versterken.
Spreekt het je aan om mee te werken aan
de uitwerking en organisatie van grote en
kleine activiteiten? Als je ons ooit bezig zag
tijdens onze activiteiten dacht je dan ook:
“hierbij zou ik ook wel willen helpen.”? 
Heb je zin om maximum 6 x/ jaar samen te
komen om te brainstormen over activiteiten
voor onze leden? Zegt dit je wel iets laat dan
asap iets weten via een berichtje op gezins-
bondsintjoris@hotmail.be , dan nemen wij
contact met je op of contacteer
Vandenbussche Steve voor meer inlichtingen
050 72 07 74
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AFDELING
SINT-MICHIELS

TUSSEN D'OORTJES
• zaterdag 7 november | 10.30u - 11.30u •

Ben je tussen 7 en 10 jaar oud dan ben je
van harte welkom op zaterdag 7 november
van 10.30u tot 11.30u in de Bibliotheek De
Zorge, Moerkerkse Steenweg 190, 8310 Sint-
Kruis. We werken rond het thema: 'Laat de
uitvinder in je los' naar het boek 'De frutsels'
van Marieke Van Hooff. Voor deelname graag
inschrijven bij de balie van de Bib of op 
050 83 37 60 of via de.zorge.bibliotheek@
brugge.be. I.s.m. Gezinsbond Sint-Kruis.

NAJAAR 
TWEEDEHANDSBEURS

• zondag 15 november | 9u - 12u •
Verkoop van kinderkledij, kinderspeelgoed en
baby uitzet in Zaal DOC Effeta, Polderstraat
76 A, 8310 Sint-Kruis-Brugge. Inkom gratis. 
Er is ruime parkeergelegenheid bij de zaal.

MEEVAREN MET DE SINT
• zondag 22 november | 14u •

Op zondag 22 november 2015 worden alle
kinderen uitgenodigd om mee te varen met
de Sint op de Damse Vaart.  Er zijn afvaarten
om 14u, 14.30u, 15u, 15.30u en 16u. 
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 per persoon. 
Plaats: Aanlegsteiger Damse Vaart te Damme.
Deze activiteit is in samenwerking met de
afdeling Sijsele.

KOKEN VOOR VROUWEN 
DEEL 2

• donderdag 26 november tot 
donderdag 24 maart | 19u - 22u •

Onze tweede lessenreeks “Koken voor vrou-
wen” start op donderdag 26 november van
19u tot 22u in Zaal De Doening, Hoeve
Hangerijn, Gemeneweideweg-Zuid 113, 8310
Brugge. Onze lesgeefster is Bibi Deschepper,
een gepassioneerde hobby-kok. Ze neemt ons
in 5 lessen mee op de culinaire toer, aange-
past aan het seizoen. De volgende lessen
gaan door op 17 december, 21 januari, 18
februari en 24 maart. De kostprijs voor deze
reeks is € 125 voor leden en € 150 voor niet-
leden. Voor deze reeks kan je inschrijven tot
21 november op activiteiten.gezinsbond8310@
gmail.com en betalen op BE68 0012 4825
7634 met vermelding van KVV 2 en eventueel
lidnummer.

TUSSEN D'OORTJES
• zaterdag 28 november | 10.30u - 11.30u •
Ben je tussen 5 en 8 jaar oud dan ben je van
harte welkom van 10.30u tot 11.30u in de
Bibliotheek De Zorge, Moerkerkse Steenweg
190, 8310 Sint-Kruis. We werken rond het
thema 'Sint' naar het boek 'Sint gaat op gym'
van Bette Westera & Sylvia Weve. Voor deel-
name inschrijven bij de balie van de Bib. of
op 050 83 37 60 of via de.zorge.bibliotheek@
brugge.be. I.s.m. de Gezinsbond Sint-Kruis.

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

AFDELING
SINT-KRUIS

KERSTBORREL - LEDENFEEST
• zaterdag 12 december | 16.30u - 19u •

Kom naar het ontmoetingscentrum CM op
zaterdag 12 december tussen 16.30u en 19u.
Haal je nieuwe bonnenboek af, geniet intussen
van een drankje en een babbel met vrienden
en bestuur. Ontdek er ook wat de Gezinsbond
kan doen voor u en uw gezin. Kan je niet
aanwezig zijn, geen nood.  De bonnenboeken
worden daarna verdeeld door bereidwillige
vrijwilligers. Even geduld dus! Voel je kriebels
om je schouders onder dit of een ander project
te steken, aarzel dan niet en laat het ons
weten. We verwelkomen je met open armen.

TWEEDEHANDSBEURS 
SINT-MICHIELS

• zaterdag 6 februari | 13u - 17u •
Ruimte maken in je kasten, winteroutfits ver-
vangen door zomerse kledij voor een prikje.
Je kind verrassen met nieuw speelgoed, een
fietsje, spelletjes. Dat wil toch iedereen. Kom
en koop op de tweedehandsbeurs in de
Gemeenteschool afd. B, Sint-Michielslaan op
zaterdag 6 februari 2016 van 13 tot 17 u.
Verkopen? Standhouders kunnen zich melden
op gezinsbondsintmichiels@gmail.com ten
laatste tegen 26 januari 2016. Betalen doe je
door het verschuldigde bedrag te storten op
BE43 0680 7137 0001 van de Gezinsbond
Sint-Michiels. Dan krijg je een plaatsnummer
toegewezen volgens de inschrijvingsdatum.
Haast je, de plaatsen zijn beperkt en voorbe-
houden aan leden van de Gezinsbond.
Kostprijs standplaats: € 12 leden Gezinsbond,
€ 20 niet-leden. Koper? Snuffel rond in het
aanbod en je hebt uiteraard gratis toegang!

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.

ONZE FACEBOOK PAGINA
Kom en volg/like onze pagina http://face-
book.com/gezinsbondsintmichiels Je kan er
informatie over onze geplande activiteiten
terug vinden, foto's van voorbije activiteiten,
acties,.. en zoveel meer.

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

RITTENKAARTEN DE LIJN
Nieuw in het aanbod! De Lijn en de Gezins -
bond kwamen tot een samenwerkingsakkoord
om 10-rittenkaarten aan te bieden aan alle
gezinnen met een korting van 10%. De korting
van € 1.40 wordt op de lidkaart-spaar kaart
geplaatst, net zoals de korting voor de NMBS-
passen, telefoonkaarten en bioscoopcheques.
Dus ook te koop bij het plaatselijk verkoop-
punt in de Veeweide 87 te Sint-Michiels.
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AFDELING
SNELLEGEM

YOGA
• dinsdag 1 september tot 

donderdag 30 juni • 
Elke maandag van 20u tot 21u en elke vrij-
dag van 17u tot 18u: de 'Yoga-club'. 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
Gezinsbond en € 6 voor niet-leden.
Inlichtingen en inschrijven bij Martine
Steyaert-Martens, Kerkeweg 31, 8490
Snellegem, tel: 050 81 20 99.

KERSTDRINK
• zondag 13 december | 10.30u- 12u •

Op zondag 13 december 2015 van 10.30u tot
12u organiseert Gezinsbond Snellegem
opnieuw zijn jaarlijkse Kerstdrink. Inschrijven
is niet nodig. Je krijgt er je bonnenboek van
2016. Je kan ook bonnenboeken voor andere
gewesten bestellen.  Info: Vandecasteele
Honoré, Woudweg naar Zedelgem 14, 
8490 Snellegem - Tel. 0473 68 40 90 
e-mail: honore.vandecasteele1@telenet.be

YOGA
• vrijdag 1 januari tot donderdag 30 juni •

De afdeling Snellegem organiseert de yoga op:
1) Maandagavond van 20.15u tot 21.15u, 
2) Vrijdagavond van 17.30u tot 18.30u, 
3) woensdagavond van 20u tot 21u. 
De woensdag avond is voorbehouden voor
mannen!  Inlichtingen: Martens Martine,
Kerkeweg 31, 8490 Snellegem - tel 050 81
20 99 -e.mail: marte@telenet.be

AFDELING
VARSENARE

secretariaat.gb.varsenare@gmail.com

SCHIMMENSPEL: 
'ALS SCHADUWEN VERTELLEN'

• dinsdag 3 november | 14u •
Met de voorstelling 'Als schaduwen vertellen'
brengt Nieke Merveille de magische wereld
van licht en duister tot leven. Beleef het ver-
haal van Ophelia die steeds meer eenzame
schaduwen rond zich heen verzamelt. Die
brengen haar eerst in de problemen maar
uiteindelijk helpen ze te overleven… Het
klassiek schaduwspel wordt gecombineerd
met verteltheater en op smaak gebracht met
muziek en humor.  Na het schimmenspel
kunnen de kinderen zelf experimenteren. 
Voor wie? kinderen van 5 tot 10 jaar (ouders
gratis). Inschrijven bij Christiane Van den Eynde
via mail kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com
of 050 38 43 24. Bedrag (leden €4, niet leden
€6) storten op rek. BE46 7381 2906 9636 van
Gezinsbond Varsenare. Waar? Parochiaal
Centrum, Westernieuwweg 5a, Varsenare.

HUISBEZOEK 
VAN SINTERKLAAS

• vrijdag 4 & zaterdag 5 december •
De Sint brengt weer zijn bezoek aan de 
kinderen thuis op vrijdag 4 december 2015
vanaf 18u en zaterdag 5 december 2015
vanaf 17u.  Info over de kinderen laat de Sint
toe een praatje te maken. Opgelet! Inschrijven
is enkel mogelijk op het secretariaat van de
Sint op donderdag 12 november tussen
19.30u en 20.30u of zaterdag 14 november
tussen 10u en 11u in het Parochiaal Centrum,
Westernieuwweg 5a, 8490 Varsenare. De
inschrijving is pas geldig bij contante betaling.
Inlichtingen bij Mieke Roelens, 050 38 67 91
of secretariaat.gb.varsenare@gmail.com.

KERSTKNUTSELEN
• dinsdag 22 december •

Op donderdag 22 december van 14u tot
16.30u is er een leuke Kerst-knutselnamiddag
voor de kinderen en jongeren vanaf 9 jaar 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 het knutselmateriaal begrepen. Vooraf
inschrijven bij Brigitte Vandenbriele 0496 33
51 79 of brigitte.vandenbriele@skynet.be

BADMINTON
dinsdag 1 maart tot dinsdag 31 mei 

Voor kinderen vanaf 6 jaar organiseert de
gezinsbond Snellegem in de periode maart
tot en met mei opnieuw badminton en dit op
woensdag van 16u tot 17u en van 18u tot
19u (exacte data zijn nog te bepalen). Per
uur worden er maximaal 12 deelnemers toe-
gelaten. Voor inlichtingen en inschrijvingen
vooraf een mail sturen naar Sabine Mosar:
sissau-mosar@skynet.be De inschrijvingen
zijn pas geldig na ontvangst van de betaling.

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.

BADMINTON
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.  Waar? 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!??
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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 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

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com

KOOKATELIER
• woensdag 18 november •

Heb je zin om met een gezellige groep te
koken rond een thema?  Volg dan ons kook -
atelier.  Volgende thema's komen aan bod:
éénpansgerechten, pasta's, feestmaaltijden.
De kookateliers gaan telkens door in de 
keuken van het Spes Nostra Instituut in
Zedelgem op woensdagavond 18/11 en
02/12. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Meer info bij Ann Pattyn: annpattyndenoo@
gmail.com.

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: Ann, annpattyndenoo@gmail.com.

WATERGEWENNING 
EN KLEUTERZWEMMEN

• zaterdag 9 januari •
Start van de eerste reeks watergewenning en
kleuterzwemmen in het nieuwe jaar.  In deze
lessen wordt opgebouwd van watergewenning
tot beginnend zwemmen.  Meer info via
Annelien en op onze Facebook-pagina
Gezinsbond Zedelgem.

BONNENBOEK 2016: 
AFHAALMOMENT

Tijdens het gezond ontbijt in De Braambeier,
Loppemsestraat 14a, 8210 Zedelgem is er
meteen ook het eerste afhaalmoment voor
de bonnenboek 2016. Tussen 9u en 12u kan
je er terecht om de bonnenboek af te halen.

DRU YOGA 
OP DINSDAGVOORMIDDAG
• dinsdag 5 januari tot dinsdag 28 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 con-
centratie versterkt en je ervaart voelbaar ver-
nieuwde vitaliteit en vreugde. De Gezinsbond
van Varsenare zet deze reeks verder op 
dinsdagvoormiddag van 10u 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.

TAI CHI CHUAN 
OP MAANDAGAVOND

• maandag 11 januari tot maandag 27 juni •
Tai Chi Chuan is een uitermate geschikte
methode om soepelheid, stabiliteit en gevoe-
ligheid te oefenen. De oefeningen zijn lang-
zaam, niet hart- of longbelastend, zorgen
voor alertheid bij de beoefenaar, kalmeren
de geest en versterken het lichaam. 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.

VERANTWOORDELIJKE 
KINDEROPPASDIENST

De kinderoppasdienst voor de afdeling
Varsenare wordt verzorgd door mevr. Kristin
Dekeyser, Hagebos 23, Varsenare.  Om een
kinderoppas aan te vragen: liefst 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 bevestigings -
mail. Voor een laattijdige annulering (de dag
zelf) wordt het minimum tarief van € 8 aan-
gerekend. Het is ook belangrijk dat je als
gezin blijft werken met het verzekerings-
boekje (€ 7,50 per boekje voor 5 beurten).
Deze boekjes kan je aankopen bij Kristin via
bovenstaand mail adres. Ook jongeren die
wensen te babysitten kunnen zich bij Kristin
aanmelden.

GEZINSBOND VARSENARE
OP FACEBOOK

Gezinsbond Varsenare heet u van harte welkom
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, LIJNKAART
DE LIJN, BIOSCOOPCHEQUES

EN GSM KAARTEN
Christiane Van den Eynde, Hagebos 4, Varsenare
is de nieuwe verantwoordelijke van het ver-
kooppunt van de N.M.B.S. passen, bioscoop -
checques, GSM kaarten. Nieuw: 10 beurten
kaart van De Lijn met 10% korting!  Ze zal u
helpen op afspraak na tel. 050 38 43 24 of via
mail kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com .
De korting wordt op de spaarkaart geplaatst,
dus breng altijd uw lidkaart mee!

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!
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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

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.

IJSSCULPTURENFESTIVAL 
20-11-2015 tot 3-1-2016

Duik in de winterse wereld van Wanagogo
Ice Magic en vlieg mee met Maya de Bij of
ga op avontuur met Wickie de Viking.
Tijdens de 16e editie van het Sneeuw- en
Ijssculpturenfestival in Brugge beleef je de
virtuele wereld van Wanagogo. Kinderhelden
komen tot leven in sneeuw en ijs en nemen
je mee voor een onvergetelijke ervaring vol
speel- en kijkplezier. Trek je warmste winter-
kleren aan en geniet van je favoriete helden
in ijs!
Spaarkorting: Het sneeuw- en ijssculpturen-
festival vindt plaats van 20 november 2015
tot en met 3 januari 2016 op het Stations -
plein in Brugge. Leden van de Gezinsbond
krijgen 4 euro spaarkorting op tickets (15, 13
en 11 euro). De korting is enkel geldig op
tickets aangekocht aan de kassa en niet op
tickets in voorverkoop. De korting wordt aan
de kassa in de online portemonnee geplaatst.

WINTERMOMENTS
WITH FLOWERS 2015 

20/11/2015 tot 29/11/2015
Oud Sint-Janshospitaal in Brugge

 Wintermoments with Flowers in Brugge is dé
beurs voor liefhebbers van kerstsfeer, deco -
ratie en bloemen.  Dit jaar wordt de 20ste
verjaardag gevierd met nog meer demonstra-
ties en feestideeën, mooi gedekte tafels,
leuke kerstideetjes zoals alternatieve kerst-
bomen en leuke kerstballen, inspirerende
feestdecors.  Wintermoments with Flowers
vindt plaats in het prachtige decor van het
Oud Sint-Janshospitaal gelegen langs de 
idyllische reien, in het hartje van middel-
eeuws Brugge.
Ledenvoordeel: Leden van de Gezinsbond
krijgen op vertoon van hun lidkaart volgende
korting: 1 ticket kopen 1 gratis. Tickets kosten
15 euro.

PIET PIRAAT 
EN DE KLEINE DINO

31/1/2016 tot 19/3/2016
Piet Piraat en zijn maatjes zijn bezig proviand
in te slaan voor een nieuwe reis. Plots stuiten
onze vrienden op een reuzenei. Zo’n groot ei
hebben ze nog nooit gezien en van wie zou
het zijn? Berend wil het meenemen om er
een reuzenomelet van te maken. Maar dan
breekt het ei en verschijnt er een kleine dino!
Dat is het begin van een grappig en bijzonder
spannend verhaal. Kunnen de piraten de kleine
dino terug bij zijn mama brengen? Details op
www.gezinsbond.be. De voorstelling vindt o.a.
plaats op woensdag 24 februari 2016 om 13u30
en 16u00 in het Concertgebouw te Brugge 
Ledenvoordeel: Leden van de Gezinsbond
krijgen 15% korting op de tickets in categorie
1, 2 en 3. Let wel: 15% korting wordt gegeven
op tickets (excl. verzending en reservatie).

DE GROTE
SINTERKLAASSHOW

Antwerpen | 5 en 6/12/2015 | 10u
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zetten het
Sportpaleis helemaal op stelten met de enige
echte Grote Sinterklaasshow! Het wordt één
groot feest met alle Studio100-vrienden: Ghost
Rockers, Prinsessia, Rox én de nieuwe meisjes
van K3! Maar ook met Mega Mindy, Bumba,
Samson & Gert, Piet Piraat en zijn kornuiten,
de Ploppertjes, Wickie de viking én Maya.
Ledenvoordeel: Leden van de Gezinsbond
krijgen een korting van 15% op de tickets
(32,99 euro, 23,99 euro, 18,99 euro).  Let
wel: 15% korting wordt gegeven op tickets
(excl. verzendings- en reservatiekosten).

SAMSON & GERT
KERSTSHOW 

Plopsaland De Panne 
19-12-2015 tot 27-12-2015

Samson & Gert bestaan dit jaar 25 jaar en
dat wordt gevierd met een extra feestelijke
editie van de Samson & Gert Kerstshow met
een indrukwekkend showballet en kinderkoor,
live-orkest en prachtig decor. Natuurlijk zijn
de Burgemeester, Alberto en Van Leemhuyzen
ook van de partij. En met jouw ticket van de
Kerstshow kan je gratis genieten van de
attracties, shows en animaties van Winter
Plopsaland! De voorstelling vindt plaats van
19 december tot en met 23 december 2015
en op 27/12/15 (telkens om 10u30 en
12u30) in Plopsa Theater De Panne
Ledenvoordeel: Leden van de Gezinsbond
krijgen 4,13 euro korting op categorie 1 en
3.07 euro op categorie 2. Let wel: de korting
wordt gegeven op de tickets exclusief ver-
zendings- en reservatiekosten.



Inleiding
Anno 2015 bevindt het faillissement zich nog
altijd in een taboesfeer.  Indien een persoon
failliet verklaard wordt, dan beschouwt de
goegemeente dit nog altijd als een persoon-
lijke faling.  Vervolgens wordt de persoon,
‘de gefailleerde’, en zijn familie voor de rest
van zijn leven ‘scheef’ bekeken.  In de
Verenigde Staten geldt er een andere publieke
opinie nopens faillissement: de ene mislukking
staat een nieuw succes niet in de weg, in -
tegendeel.  Dienen wij deze positieve menta-
liteit te absorberen?

Wat?
Art. 2 Faillissementswet van 8
augustus 1997 stipuleert dienaan-
gaande: 
“De koopman die op duurzame
wijze heeft opgehouden te betalen
en wiens krediet geschokt is,
bevindt zich in staat van faillisse-
ment.”

Enkel een handelaar (koopman)
kan failliet verklaard worden door
de Rechtbank van Koophandel.
Een handelaar stelt ‘daden van
koophandel’, de zgn. ‘commercië-
le activiteiten’, die limitatief
omschreven zijn in art. 2 Wetboek
van Koophandel.  Een burgerlijke
zaak kan daarentegen nooit failliet
verklaard worden: advocaat, 
dokter, boekhouder, ed.. 

De handelsactiviteit kan door een
natuurlijke persoon (de eenmans-
zaak) of door een rechtspersoon
(BVBA, NV, ed.) uitgeoefend wor-
den.  Het is belangrijk te weten
dat de rechtspersoon het econo-
misch risico draagt en in principe
het  bestuursorgaan (zaakvoerder,
bestuurder, ed..) niet raakt.

Gevolgen?
Er dient een onderscheid gemaakt
te worden tussen het faillissement
van een natuurlijke persoon (een-
manszaak) en een rechtspersoon
(BVBA, NV, ed.).  Het faillissement
van een natuurlijke persoon betreft het ganse vermogen van deze per-
soon.  Het faillissement van een rechtspersoon betreft in principe enkel
het vermogen dat ingebracht werd in deze rechtspersoon.  De
bestuursorganen (zaakvoerder, bestuurder, ed..) van de rechtspersonen
vallen in principe uit het faillissement met hun persoonlijk vermogen.

Curator? 
Bij een faillissement van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon,
verliest de handelaar / rechtspersoon de controle over de commerciële
activiteiten en wordt de curator baas, belast met de vereffening ervan.

Curatoren zijn altijd advocaten die ingeschreven
zijn op een lijst en die ook een bijzondere
opleiding genoten hebben.

Opdracht curator?
De aangestelde curator heeft de opdracht de
failliete boedel te vereffenen en te verdelen.
Dit komt er in grote lijnen op neer dat de
curator het actief dient te realiseren en het
passief dient te betalen.

Rol rechter-commissaris?
De rechter-commissaris wordt tevens aange-
steld door de Rechtbank van Koophandel.

Deze is meestal een handelsrechter
in de Rechtbank van Koophandel
(niet-jurist), die toezicht houdt op
het beheer en vereffening van het
faillissement.

De rechter-commissaris kan ook
dringende maatregelen bevelen.

Sluiting en verschoonbaarheid? 
De gunst van de verschoonbaar-
heid geldt enkel voor gefailleerde
natuurlijke personen bij sluiten
van het faillissement (a contrario
niet voor rechtspersonen).  Dit is
een toepassing van de Amerikaanse
'fresh start' doctrine. De rechtbank
verklaart de gefailleerde verschoon -
baar en zo bekomt de gefailleerde
een persoonlijke exceptie bij 
verdere uitvoering door schuld -
eisers na sluiting faillissement

Besluit
Het faillissement dient uit de
taboesfeer gehaald te worden : de
ene commerciële mislukking staat
een nieuw succes niet in de weg ! 

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

Zitdagen: donderdag 12 november 2015, donderdag 10 december
2015 en donderdag 14 januari 2016, in Rusthuis Van Zuylen,
Geralaan 50 van 18 uur tot 20 uur.
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL 
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •

Het faillissement anno 2015

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

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!


