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Begin maart hebben we -ook binnen onze vereniging- de vele vrijwilligers een warm dank-
jewel bezorgd. Binnen het gewest Brugge mag je algauw van enkele honderden vrijwilligers
spreken die zich op de een of de andere manier -vrijwillig- inzetten voor onze vereniging,
hierin gesteund en ondersteund door enkele betaalde arbeidskrachten binnen De Gezinsbond. 

Onze vele actieve vrijwilligers vormen het gezicht van onze vereniging in jullie gemeente.
Zij organiseren vele activiteiten en dit op maat van alle gezinnen. Deze vrijwilligers zijn
ook geëngageerd binnen de vereniging om standpunten en visie te ontwikkelen in samen-
werking met onze studiedienst. Dankzij deze werking slaagt De Gezinsbond erin om steeds
maatschappij getrouwe standpunten in te nemen en zo -daar waar het kan en nodig zou
zijn- te wegen op de politieke besluitvorming. 

Dankzij dergelijke werking slagen de politici erin om de polsslag van onze maatschappij te
voelen. Ze kunnen inspelen op de pijnpunten die aan de oppervlakte komen. 

Dat er een te grote afstand bestaat tussen de nationale politiek en wat er leeft aan de
basis binnen onze samenleving is helaas aan het licht gekomen bij de aanslagen op 22
maart op onze nationale luchthaven en ons metronet. Het is belangrijk dat onze beleids-
mensen nauw in contact staan met wat er lokaal leeft binnen een gemeenschap. Een
goede vrijwilligerswerking, vele actieve verenigingen in een gemeente zorgen voor die
binding. Een binding die we moeten koesteren.  

De Gezinsbond zet zich al sinds haar ontstaan belangeloos in voor alle gezinnen en zal dit
ook blijven doen! Getuige daarvan de vele activiteiten die in deze editie van de
Bondsklapper zijn opgenomen. 

Tot op één van onze activiteiten!

NB: een volgende editie van de Bondsklapper zal pas begin september in de bus vallen.

Veel leesplezier. 

Met een genegen 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 Vossenpad 4 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
de.spiegelaere@telenet.be linda.dedeyne@telenet.be lieselot.segaert@telenet.be @gmail.com stefanie.costenoble@telenet.be

KOOLKERKE Kathleen Marechal Kathleen Marechal Kathleen Marechal Regine Wyseure Kathleen Marechal
8000 Zagersweg 67 Zagersweg 67 Zagersweg 67 Karel de Stoutelaan 84, Brugge Zagersweg 67

050 34 66 12 050 34 66 12 050 34 66 12 050 31 12 81 050 34 66 12
kathleen.marechal@telenet.be kathleen.marechal@telenet.be kathleen.marechal@telenet.be kinderoppasdienst.be wyseure_regine@hotmail.com kathleen.marechal@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 Cécile Van Deynse Bieke Verduyn Cécile Van Deynse Heike Rotsaert Walter De Lameilleure Walter De Lameilleure 
8020 Walbrugstraat 1a Arteveldestraat 14 Walbrugstraat 1a Everaertstraat 24 Everaertstraat 24

050 82 55 80 0476 61 01 62 050 82 55 80 kinderoppasdienstoostkamp 050 82 37 32 050 82 37 32
cecile.vandeynse@telenet.be gezinsbond.oostkamp@gmail.com cecile.vandeynse@telenet.be @gmail.com walter.de.l@telenet.be walter.de.l@telenet.be

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

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 ‘t Gazetje Martin Ballegeer
8310 Babbaertstraat 7 Schaakstraat 17 Schaakstraat 17 Tramstraat 52 Karel van Manderstraat 17a Babbaertstraat 7

050 37 50 31 050 37 31 97 050 37 31 97 0496 29 19 31 050 35 11 81 050 37 50 31
gezinsbond8310@gmail.com secbond@gmail.com secbond@gmail.com kod.sintkruis@gmail.com fabienne.decloedt@telenet.be kortingskaartennmbs@gmail.com

SINT-MICHIELS Roos Logghe Daniella Daniels Rita Decloedt Rita Decloedt 
8200 Ter Beke 10 De Meersen 2 Veeweide 87 Veeweide 87

050 38 94 07 050 39 60 31 050 39 60 31
gezinsbondsintmichiels@gmail.com gezinsbondsintmichiels@gmail.com kod.sintmichiels@telenet.be gezinsbondsintmichiels@gmail.com gezinsbondsintmichiels@gmail.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 0473 68 40 90
gezinsbondjohan@hotmail.com gezinsbondwilfried@gmail.com honore.vandecasteele1@telenet.be maaike.dhaene@telenet.be kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com honore.vandecasteele1@telenet.be

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
martin.vlaeminck@gmail.com martin.vlaeminck@gmail.com

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

Mijn.gezinsbond.be

Op 'mijn gezinsbond' vind je alle informatie over
jouw lidmaatschap. 
Je kan je persoonlijke adres en e-mail gegevens raad-
plegen en wijzigen, je verrichtingen zien en nakijken
op welke abonnementen je bent ingeschreven.

Als je al een profiel hebt aangemaakt, kan je
rechts met je gebruikersnaam of e-mailadres en je
wachtwoord inloggen. 

Als je nog geen gebruikersprofiel hebt, kan je er
een aanmaken via ‘Geen gebruikersprofiel?’. Wij
helpen je in vijf stappen op weg. Eens dit in orde
is, heb je voortaan toegang tot ‘mijn gezinsbond’.

Door op de blokjes onderaan de webpagina te klikken kan je als lid je
persoonlijke gegevens controleren of wijzigen, nakijken welke publicaties
je in de bus krijgt en je online portemonnee raadplegen. Je kan er ook
tegoedbonnen verzilveren en indien nodig – bijvoorbeeld bij diefstal -
je kaart blokkeren. Op termijn bouwen we onze online dienstverlening
nog verder uit.

Kroenkelen
Zondag 18 september 2016

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. 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 Gezins -
bond in het Graaf Visartpark. Jong en oud komt er aan zijn trekken met
onze schminkstand, de gekke kapsels, volksspelen, ballonplooier, 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 zijn open vanaf
10u.  Meer info volgt nog op brugge.be/gezinsbondgewestbrugge.be

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

35ste Cactusfestival!

Brugge maakt zich op voor de komst van AIR en andere internationale
helden als Damien Rice, Wilco, Calexico, The Cinematic Orchestra,
Gregory Porter, Charles Bradley, Kurt Vile, Goat, Daniel Norgren, … en
daar komen binnenkort nog een hoop namen bij.

Ook de Belgen zijn goed vertegenwoordigd op dit fijne festival in het
feeërieke Minnewaterpark: Black Box Revelation, SX, Flying Horseman, …
zullen er volwaardige concertsets spelen op één en hetzelfde podium.
Geen hartverscheurende dilemma’s dus op Cactusfestival. Tijdens de
pauzes is er ruimte voor de (gezond) etende én spelende mens, met
een internationaal aanbod aan democratisch geprijsde spijzen, kinder -
animatie en een unieke aankleding van het park. Ook met de Gezinsbond
zijn we terug aanwezig met ons top animatieteam! Op naar de zomer! 

Cactusfestival mocht zich van Yourope (The European Festival Association)
‘Best small European festival’ noemen en werd door OVAM uitgeroepen
tot voorbeeldfestival op het vlak van milieu. Deze awards sterken ons
in de overtuiging om onder het motto ‘small is beautiful’ verder te
wandelen op hetzelfde kleine en groene pad.

Het 35ste Cactusfestival gaat op 8, 9 en 10 juli door in het Brugse Minne -
waterpark. Het volledige programma en meer info op www.cactusfestival.be.
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Kalender
DATUM ACTIVITEIT AFDELING

15/01/2016 - 30/06/2016 Dansen voor kinderen/jongeren Loppem

16/01/2016 - 30/06/2016 Turnen voor peuters en 1e kleuter Loppem

16/01/2016 - 30/06/2016 Turnen voor 2e en 3e kleuter Loppem

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

12/04/2016 - 14/06/2016 Start to run Varsenare

14/04/2016 - 06/10/2016 Tai Chi Chuan Assebroek

18/04/2016 - 19/12/2016 Tai Chi Chuan Varsenare

19/04/2016 - 20/12/2016 Dru yoga op dinsdagvoormiddag Varsenare

23/05/2016 'Het land hier ver vandaan' Oostkamp

24/05/2016 'Omgaan met gevoelens bij kinderen’ door Geert Taghon Varsenare

24/05/2016 Bezoek aan 'Hof Bladelin' Naaldenstraat Brugge GOSA

24/05/2016 De becijferde School Oostkamp

26/05/2016 50+ gewicht in evenwicht Sint-Michiels

26/05/2016 Seizoenskookles Beernem

01/06/2016 Zomerse vegetarische kookles Varsenare

05/06/2016 Natuurwandeling Sint-Michiels

05/06/2016 Brugge voor ridders en prinsesjes. Sint-Kruis

14/06/2016 Gezond koken Loppem

16/06/2016 Bedrijfsbezoek piano's Maene in Ruiselede. GOSA

23/06/2016 Gin Tasting Sint-Andries

03/07/2016 Fietstocht Het groot verzet WO I in eigen streek Waardamme

03/07/2016 Fietstocht met barbecue Loppem

08/07/2016 Geleide wandeling Snellegem

25/08/2016 Concert orgel en dwarsfluit Oostkamp

06/09/2016 Bezoek aan het Permeke museum en laurierkwekerij Lauretum in Jabbeke GOSA

08/09/2016 - 06/10/2016 Ontspanningsyoga Assebroek

10/09/2016 Verkoop lijsten najaarseditie tweedehandsbeurs van zondag 9 oktober 2016. Oostkamp

16/09/2016 Quiztijd! Sint-Michiels

16/09/2016 - 03/12/2016 Watergewenning voor kleuters Brugge

17/09/2016 Kleuterturnen en kleuterdans Zedelgem

24/09/2016 Watergewenning en kleuterzwemmen Zedelgem

29/09/2016 Bezoek Audi fabriek en planetarium Grimbergen GOSA

09/10/2016 Tweedehandsbeurs Sijsele

09/10/2016 Herfsteditie tweedehandsbeurs kinderkledij, kindergerief en speelgoed Oostkamp

23/10/2016 Tweedehandsbeurs Brugge

GSM
Als lid van de Gezinsbond kan je bij de plaatselijke afgevaardigden gsm-
kaarten kopen van Proximus, Base en Mobistar. Je krijgt 4% korting op je
gezinsspaarkaart.  Dankzij de 700 gewestelijke en plaatselijke verkoop-
punten is het voor ieder gezin mogelijk om op een eenvoudige manier
een gsm-kaart met spaarkaart korting aan te kopen.

Spaarkaartkorting
Proximus Pay&Go € 15,00 € 0,60 -4%
Mobistar Tempo € 15,00 € 0,60 -4%
Base € 15,00 € 0,60 -4%

DE LIJN
Lijnkaart 10 ritten € 14,00 € 1,40 -10%

NIEUWE PRIJZEN
NMBS-passen - spaarkaartkorting

Go Pass 2° klas € 51,00 € 2,55 -5%
Rail Pass 1° klas € 117,00 € 5,85 -5%
Rail Pass 2° klas € 76,00 € 3,80 -5%
Keycard 2° klas € 21,00 € 1,05 -5%

Bioscoopcheques
Voor Gezinsbondleden is een bioscoop bezoek een pak voordeliger. Je kan
bioscoopcheques met korting op de gezinsspaarkaart aankopen bij de
plaatselijke afgevaardigden, zie pagina 2. De bioscoopcheques kan je
aan de kassa van de deelnemende bioscoop inruilen voor een filmticket
naar keuze, ongeacht de prijs van het ticket. Met uitzondering van 3D-
films waar bij een supplement aangerekend wordt. Je kan bij Kinepolis je
plaatsen online reserveren met bioscoopcheques.
• je betaalt € 10,50 voor een bioscoopcheque van Kinepolis

en krijgt € 2,00 korting op de lidkaart waarmee je spaart!
• Andere bioscopen: raadpleeg www.gezinsbond.be.
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Bezoek aan Hof Bladelin
Naaldenstraat Brugge

dinsdag 24 mei | 14.40u

We verzamelen aan de voorkant van de stadsschouwburg in Brugge.
"Hof Bladelin" is een verrassende, historische parel in de toenmalige
Italiaanse wijk van onze stad Brugge. Een oud filiaal van de Florentijnse
Medici-bank, een intact gebouw uit 1435 met een boeiende geschiede-
nis. Onder leiding van gids Jo Berten brengen we een exclusief bezoek
aan de binnenkoer, Medici-zaal, Romeinse zaal en aan een unieke neo-
classicistische kapel.  Een beklijvend gebouw waar wijlen Mgr. De
Smedt zijn laatste levensjaren doorbracht.  Inschrijven kan tot 20 mei
bij Hugo Jonckheere 050 38 37 48.  Indien je geen verbinding krijgt,
bel 050 35 75 75.  Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 personen.
Deelname € 4 ter plaatse te betalen.

Bedrijfsbezoek
piano’s Maene in Ruiselede.

donderdag 16 juni | 17.45u

Piano's Maene (Industriestraat 42, Ruiselede) is een van de meest
gerenommeerde piano makers ter wereld met 40 medewerkers.
Het bezoek programma is als volgt: verwelkoming met koffie, inleiding
en rondleiding: toonzalen, auditorium en ateliers, klankpresentatie
(concert in het auditorium) op een aantal historische instrumenten:
klavecimbel, fortepiano en historische vleugelpiano’s (Steinway &
Sons). Daarna is er nog een receptie met belegde broodjes, wijnen en
frisdrank. Einde bezoek i s voorzien om 21.30u. Inschrijven bij Rosette
Verlinde-Van Zeveren op gosagewestbrugge@scarlet.be of telefoon 
050 35 75 75 en door storten van € 18 p.p. op BE 22 0015 1427 1747
van Gosa Gewest Brugge voor 28 mei 2016.  De verplaatsing is met
eigen vervoer. Spreek af om samen te rijden.  Met GPS vindt u het
bedrijf het gemakkelijkst via de Ommegangstraat 58 Ruiselede.

Bezoek aan het Permeke museum 
en laurierkwekerij Lauretum in Jabbeke

dinsdag 6 september | 10u

Iedere kunstliefhebber kent wel de krachtige figuren van de grootste
Vlaamse expressionist Constant Permeke. In het Permeke museum
(Gistelsesteenweg 341  8490 Jabbeke) zie je bijna het volledige sculp-
turale werk, naast tal van grote tekeningen. 's Middag genieten we
van een lunch in restaurant “Oud Gemeentehuis”. 's Namiddags brengen
we een bezoek aan het Lauretum: een 2 uur durende boeiende en
leerzame ervaring. Met een film en fototentoonstelling krijg je inzage
in de historie van de Brugse laurierkwekerijen.  We wonen een snoei-
demonstratie bij.  Verder kan je genieten van de vele verschillende
snoeivormen en de prachtig vormgegeven oranjerie in de grote tuin.
Ingang museum, gids, lunch (drank niet inbegrepen), bezoek Lauretum
met gids € 32. Inschrijven voor 27 augustus bij Rosette Verlinde-Van
Zeveren op gosagewestbrugge@scarlet.be / tel: 050 35 75 75 en door
het storten van € 32 p.p. op BE 22 0015 1427 1747 van Gosa Gewest
Brugge. De verplaatsing is met eigen vervoer. Spreek af om samen te
rijden.

Bezoek Audi fabriek 
en -planetarium Grimbergen

donderdag 29 september | 7.30u

Altijd al eens willen weten hoe een auto wordt gefabriceerd?
Benieuwd wat er achter de muren van de Brusselse Audi vestiging
schuil gaat? Gedurende twee uur krijg je de kans om een kijkje te
nemen achter de schermen van de Audi A1-productie. In de Audi-
fabriek zijn fototoestellen en videocamera's, materiaal voor geluids -
opnamen en mobiele telefoons, van welke aard dan ook, niet toe -
gelaten. Er zijn kluizen beschikbaar in het bezoekerspaviljoen. We vragen
u om gesloten schoeisel te dragen, open schoenen of sandalen zijn
verboden. Op de middag is een driegangenmaaltijd voorzien (drank
niet inbegrepen). 's Namiddags is er een geleid bezoek van twee uur
aan de volkssterrenwacht Mira in Grimbergen. Op de terugreis is er in
Aalter een broodmaaltijd voorzien (drank niet inbegrepen). 
Inschrijven voor 10 september bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op
gosagewestbrugge@scarlet.be / tel 050 35 75 75 en door storten van
€ 56 p.p. op BE 22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest Brugge.

Zeepreventorium De Haan 
maandag 17 oktober  

Noteer alvast deze datum!

G.O.S.A gewest Brugge
Grootouders- & seniorenactie
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Afdeling Assebroek
Bekijk ook de pagina’s 3 - 5

Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be

Afdeling Beernem
beernem@gezinsbondgewestbrugge.be

Bekijk ook de pagina’s 3 - 5
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be

Afdeling Brugge
info@gezinsbondbrugge.be

Bekijk ook de pagina’s 3 - 5
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
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TAI CHI CHUAN
Donderdag 14 april tot donderdag 6 oktober
Tai Chi Chuan is een uitermate geschikte
methode om soepelheid, stabiliteit en gevoe-
ligheid te oefenen. De oefeningen zijn lang-
zaam, niet hart- of longbelastend, zorgen
voor alertheid bij de beoefenaar, kalmeren
de geest en versterken het lichaam. Allemaal
zaken die we in onze huidige samenleving
broodnodig hebben en die onze levenskwaliteit
opmerkelijk verhogen. Lesgever Luc Desmet,
beoefent 26 jaar Tai Chi Chuan en aanverwante
methodes, heeft 9 jaar ervaring als lesgever
in Tai Chi Chuan (lange Yang vorm) en 6 jaar
ervaring in 'chen form for health'. Elke don-
derdagavond is er Tai Chi in OC Rustenhove
Wantestraat 151 Assebroek. Belangstelling?
Info bij Georges Verlinde 050 35 75 75 of
georges.verlinde@scarlet.be

ONTSPANNINGSYOGA
Donderdag 8 september 
tot donderdag 6 oktober

Op donderdag 8 september start een nieuwe
reeks yogalessen voor beginners. Er zijn 5
kennismakingslessen en deze gaan door op
8, 15, 22, 29 september en 6 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 8
september om 20u. Voor alle verdere inlich-
tingen en inschrijvingen kan je terecht bij
Mevr. Verhaeghe Karin, 050 37 46 17.

GEZINSBOND ASSEBROEK 
OP FACEBOOK

Gezinsbond Assebroek 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!

VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST

De kinderoppasdienst van de afdeling Asse -
broek wordt waargenomen door Mevr. Cloet
Martine, Sint Katarinastraat 34 te Assebroek.

Indien men een kinderoppas wenst met ver-
zekering inbegrepen, gelieve bij voorkeur te
mailen naar cloet.martine@telenet.be. Wie
niet over internet beschikt kan bellen tussen
17u en 19u naar 050 36 46 65.

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.

SEIZOENSKOOKLES
Donderdag 26 mei | 19u - 22u

Het koken gaat door in de leskeuken Midden -
school St-Lutgart, Rollebaanstraat 10, 8730
Beernem. Inschrijven bij pieter.boucique@
telenet.be.  Bijdrage: € 15 Gezinsbond-leden,
€ 25 voor niet-leden. Over te schrijven op rek
nr BE92 8508 5190 5023 van Gezinsbond
Beernem. Je leert hoe je seizoensgroenten,
granen en kruiden, kan combineren tot een
smaakvolle en evenwichtige maaltijd. We
maken een soep, een hoofdgerecht en een
dessert klaar. De recepten zijn eenvoudig
maar ook verrassend. Zowel een beginner als
wie al thuis is in de natuurlijke keuken, zal er
plezier aan beleven. Een volledige maaltijd is
in de prijs inbegrepen. Peter Vandermeersch
is al vele jaren actief als kok en kooklesgever
in de Zonnekeuken (www.dezonnekeuken.be).
Hij verdiepte zich in verschillende stromingen
in de vegetarische keuken en leert je al
doende op een nieuwe manier naar voeding
kijken. Je kan ze gebruiken in de dagelijks
keuken en ze zijn ook geschikt voor kinderen.
Breng een schort, mes en snijplank mee.

WATERGEWENNING
VOOR KLEUTERS

Vrijdag 16 september 
tot zaterdag 3 december | 9u tot 10u

De lessen gaan door van zaterdag 17 septem-
ber tot 3 december voor kinderen van 3 t.e.m.
6 jaar. Er zijn 2 groepjes: van 9u tot 9.30u en
van 9.30u tot 10u. De lessenreeks gaat door
in het Interbad, Sint-Kruis. Inschrijvingen enkel
via www.gezinsbond gewestbrugge.be/
watergewenning. € 30 per reeks, verzekering
inbegrepen. Inkom van het zwembad is niet
inbegrepen. Een 10-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. Inschrijven en betalen ten laatste
op 8 september op BE22 9730 8969 7247. 
Meer info bij: dewilde.Chantal@gmail.com

TWEEDEHANDSBEURS
Zondag 23 oktober | 9u tot 12u

Verkoop van kinderkledij, speelgoed, ... in het
Sint-Leocollege, Potterierei 12, Brugge. Ingang
en parking via de Elisabeth Zorghe straat
(zijstraat Carmerstraat). Wie als standhouder
wil deelnemen (lid zijn van de Gezins bond)
kan inschrijven (lidkaart bij de hand houden)
bij Freia Tuerlinckx, freiatuerlinckx@telenet.be
m.v.v. naam, adres, lid- en telefoonnummer
en aantal tafels. Opgelet: maximum 2 tafels
p.p. Prijs per tafel is € 12. Inschrijven uiterlijk
tegen 15 oktober 2016. Opgelet inschrijving
is pas definitief na betaling op het volgend
rekening nummer BE11 9730 8969 7348

VAKANTIEAFSLUITER
GEZINSWANDELING 

IN BRUGGE MET GIDS
Zondag 28 augustus 

Meer informatie op www.gezinsbondbrugge.be.
Inschrijven tot 18 augustus via info@gezins-
bondbrugge.be. Een gezin (incl. kinderen) dat
lid is, betaalt € 7,50. Een gezin (incl. kinderen)
dat geen lid is, betaalt € 10. Een individueel
lid betaalt € 5 p.p. Een individueel niet-lid,
betaalt € 7,5 p.p.  Overschrijven met vermel-
ding van: 'Gezinswandeling' + (lidnr) + naam
op BE02 9730 8969 6540
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Afdeling Loppem
Bekijk ook de pagina’s 3 - 5

Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be

Afdeling Sijsele
Bekijk ook de pagina’s 3 - 5

Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be

Afdeling Sint-andries
gezinsbondsintandries@telenet.be

Bekijk ook de pagina’s 3 - 5
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be

Afdeling Oostkamp
gezinsbond.oostkamp@gmail.com

www.gezinsbondoostkamp.be

Bekijk ook de pagina’s 3 - 5
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
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DANSEN VOOR
KINDEREN/JONGEREN

Op vrijdag | nog tot eind juni | 18u & 19u
Kinderdans van 18u tot 19u voor kinderen
van het eerste t.e.m. derde leerjaar.
Jongerendans van 19u tot 20u voor kinderen
vanaf het vierde leerjaar. Dit gaat door in de
turnzaal van het Sint-Maartensschool. 
Info: Els Derycke, els.derycke@skynet.be.

TURNEN VOOR PEUTERS
EN 1E KLEUTER

Op zaterdag | nog tot eind juni | 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.

TURNEN VOOR 
2E EN 3E KLEUTER

Op zaterdag | nog tot eind juni | 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
Op maandag | nog tot eind juni | 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.

GEZOND KOKEN
Dinsdag 14 juni | 19.30u

Gezond koken onder leiding van Leen Roose
in het parochiaal centrum. Inlichtingen bij
Leen Roose: leen.roose@telenet.be of 
050 84 08 33

FIETSTOCHT MET BARBECUE
Zondag 3 juli

We gaan fietsen naar gelang de mogelijkheden
van de deelnemer. Er is keuze tussen drie rit-
ten. De fietsnamiddag wordt afgesloten met
een zomerse barbecue. Inlichtingen bij Eddy De
Wispelaere: edwlop@skynet.be of 050 82 54 43

'HET LAND HIER 
VER VANDAAN'
Maandag 23 mei | 19u

Hoe kan je kinderen animeren bij het vertellen
of voorlezen van een verhaal? Een activiteit
i.s.m. de Opvoedingswinkel. Iedereen welkom
in de bovenzaal van de Valkaart. Inkom gratis.
Info: Cécile Van Deynse, tel. 050 82 55 80 of
mail: cecile.vandeynse@telenet.be

DE BECIJFERDE SCHOOL
Dinsdag 24 mei | 20u

'Nieuwe aanpak van de evaluatie door punten-
systeem. Cijfers zeggen niet alles en zijn
soms nefast voor leerlingen én scholen.' 
Dat is de boodschap van Prof. Em. in de
pedagogiek Roger Standaert. Een organisatie
van de Ouderraad van de VBS De Vaart in
Moerbrugge ism de Gezinsbond, afdeling
Oostkamp. Meer info in De Bond of bij Cécile
Van Deynse, tel. 050 82 55 80.

CONCERT ORGEL 
EN DWARSFLUIT

Donderdag 25 augustus | 20.30u
In de Sint Pieterskerk te Oostkamp gaat een
concert van Frank Heye (orgel) en Astrid
Verstuyft (dwarsfluit) door. Leden van de
gezinsbond Oostkamp kunnen dit concert, op
vertoon van hun lidkaart gratis bijwonen.

VERKOOP LIJSTEN VOOR 
DE NAJAARSEDITIE TWEEDE-

HANDSBEURS VAN 
ZONDAG 9 OKTOBER 2016

Zaterdag 10 september | 9u tot 10.30u
Verkoop van de lijsten voor de tweedehands-
beurs van zondag 9 oktober. De lijstenverkoop
gaat door in de Wieke, Brugsestraat in
Oostkamp.  Enkel leden van de Gezinsbond
kunnen lijsten aankopen aan € 2,50 per lijst.
Op vertoon van twee lidkaarten, kunnen wel
2 lijsten aangekocht worden. Meer info:
Cécile Van Deynse, tel. 050 82 55 80,
cecile.vandeynse@telenet.be 
Voor meer info, zie De Bond.

HERFSTEDITIE 
TWEEDEHANDSBEURS 

KINDERKLEDIJ, KINDER -
GERIEF EN SPEELGOED
Zondag 9 oktober | van 9u tot 12u

Herfsteditie van de tweedehandsbeurs voor
kinderkledij, kindergerief en speelgoed in de
Koning Boudewijnschool, Marechalstraat,
Oostkamp. Iedereen van harte welkom. 
Info: Cécile Van Deynse, tel. 050 82 55 80 of
mail: cecile.vandeynse@telenet.be

TWEEDEHANDSBEURS
Zondag 9 oktober | 9u

De tweedehandsbeurs gaat door in de
Cultuurfabriek te Sijsele van 9u tot 12u. Deze
keer wordt de beurs in een nieuw kleedje
gestopt!!  We gaan voor een tafelverkoop,
waar iedereen persoonlijk zijn eigen waren
kan verkopen! Iedereen welkom! Inschrijven
voor de tafelverkoop kan op woensdag -
namiddag 7 september tussen 13.30u en 16u.
Deelnameprijs voor leden is € 10, niet-leden
betalen € 15. Dit kan bij Van Moeffaert Isabel,
Kloosterstraat 39 in Sijsele of 0486 51 83 40,
vanmoeffaertisabel@telenet.be.  Het aantal
plaatsen is beperkt!  Er snel bij zijn is de
boodschap!!!

GIN TASTING
Donderdag 23 juni | 19.30u

Zin in een leerrijke, gezellige maar vooral
smaakvolle avond? Gin & Tonic is veel meer
dan een aangename aperitief of party-drankje.
Dat kom te je weten op onze Gin Tasting in
het POC van Sint-Willibrord, K.K. Theodoor -
straat, Sint-Andries. Na een korte inleiding is
er een degustatie waarbij 5 gins met hun
garnituren en tonics worden gepresenteerd.
We ruiken en proeven elke gin eerst puur.
Daarna kan je zelf combineren met de ver-
schillende tonics. Na het proeven kies je elk 1
volwaardige Gin & Tonic uit de selectie van 5!
De tasting wordt doorspekt met weetjes, 
verhalen en anekdotes uit de rijke gin-
geschiedenis. De prijs is € 30 p.p.. 
Inschrijven vóór 19 juni door te mailen naar
gintasting.gsa@gmail.com. Inschrijving is pas
geldig na betaling op BE98 9731 3503 9693.
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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 
gezinsbondsintjoris@hotmail.be, dan nemen
wij contact met je op of contacteer
Vandenbussche Steve voor meer inlichtingen
050 72 07 74.

BRUGGE VOOR RIDDERS
EN PRINSESJES

Zondag 5 juni | 15u - 17u
Een geleide wandeling doorheen de stad
voor jonge kinderen en hun ouders. Brugge
is de stad van frietjes en chocolade, dat weet
iedereen. Maar vroeger was het ook een plek
vol burchten, ridders en jonkvrouwen. Tijdens
deze wandeling verkennen we op een kind-
vriendelijke en interactieve manier Brugge en
zijn verleden. We wandelen langs het klassieke
parcours en ontdekken de stad via leuke
opdrachten, verrassende weetjes en boeien-
de verhalen. Jonge wandelaars kunnen zeker
hun mooiste ridder- of prinsessenkostuum
aantrekken! Afspraak om 14.45u op het
Stationsplein (voorkant Station). Kostprijs: € 5
per volwassenen. Kinderen zijn gratis maar
kunnen enkel deelnemen onder begeleiding
van een volwassene. Graag inschrijven en
betalen voor 1 juni 2016

GEZOCHT: 
NIEUWE BESTUURSLEDEN

& WEBMASTER!
We zijn dringend op zoek naar gemotiveerde
gezinnen (jong en oud) die onze bestuurs-
ploeg willen komen versterken. We vergaderen
4 à 5 maal per jaar en bespreken hierin de
voorbije en komende activiteiten, nieuws van
de verschillende geledingen en van het
Gewest Brugge. We verwachten een engage-
ment, maar elk gezin beslist aan welke 
activiteiten ze kunnen en willen medewerken
of organiseren. Voel je als gezin en lid van
de Gezinsbond er iets voor om deel uit te
maken van ons bestuur dan ben je van harte
welkom. Voor meer informatie kan je steeds
terecht bij één van onze bestuursleden, op
gezinsbond8310@gmail.com of bij Catherine
Herman, 050 37 50 31. Liefst na 19u.

NIEUW VERKOOPPUNT 
RAIL-PASSEN, GSM-KAARTEN,

BIOSCOOPTICKETS 
EN LIJN-KAARTEN

Voor de aankoop Lijnkaarten, Rail-passen,
GSM-kaarten en bioscoopcheques kan je vanaf
heden terecht bij dagbladhandel 't Gazetje,
Karel van Manderstraat 17/A, 8310 Sint-Kruis
en dit volgens de openingsuren van de winkel:
op ma van 6u tot 16u, op di, woe, do en vrij
van 6u tot 18.30u, op zat van 6u tot 18u. Op
zondag is de winkel gesloten!

MAANDELIJKSE
NIEUWSBRIEF

Sedert september 2015 versturen we maan-
delijks onze Nieuwsbrief met de komende
activiteiten door. Tussendoor sturen we soms
een aparte brief door betreffende de
2dehandsbeurs, opening nieuw verkooppunt
Passen enz. Krijg je deze brief nog niet in je
mailbox dan beschikken we nog niet over jou
e-mailadres. Interesse? Stuur dan een mailtje
naar gezinsbond8310@gmail.com.  Jullie
gegevens worden strikt gebruikt binnen onze
afdeling Gezinsbond Sint-Kruis. Wist je dat je
via de website www.gezinsbond.be je gege-
vens kan controleren? In 'Gezin en Lidmaat -
schap' je 'Abonnementen & Nieuwsbrieven'
en je online portemonnee in 'Sparen' kan
raadplegen? De moeite waard om deze site
eens te bezoeken!

Afdeling Sint-Joris
gezinsbondsintjoris@hotmail.be

Bekijk ook de pagina’s 3 - 5
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be

Afdeling Sint-Kruis
www.gezinsbond.be/sintkruis

gezinsbond8310@gmail.be

Bekijk ook de pagina’s 3 - 5
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
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50+ GEWICHT
IN EVENWICHT

Donderdag 26 mei | 14u
Obesitas of ernstig overgewicht is een kwaal
van deze tijd. Nooit zijn we zo zwaar geweest
als nu en toch zijn er nooit zoveel diëten en
gezondheidsprogramma's geweest. Heel wat
kwaaltjes houden (on)rechtstreeks verband met
een ongezonde levensstijl: roken, stress, te
weinig bewegen, te eenzijdig en te vet eten.
Je krijgt inzichten en ideeën die je op weg
helpen naar een gezondere levensstijl, waar-
door je je fitter zal voelen, meer zelfvertrouwen
krijgt en op lange termijn blijvend gewicht
verliest. Dit zonder op dieet te zijn! De vorming
wordt gegeven door Karolien Bruyninckx,
psychologe in het Imelda ziekenhuis in Bon -
heiden en ook privé al jaren bezig met de
begeleiding van mensen met overgewicht. Waar?
Onze Ark, Sint-Michiels laan om 14u. In samen-
werking met Okra trefpunt Sint-Godelieve.
Kostprijs voor leden Okra en Gezinsbond: € 4,
koffie en gebak inbegrepen. Niet-leden zijn
welkom en betalen € 6. Inschrijven bij één van
beide verenigingen vóór 18 mei op gezinsbond-
sintmichiels@ gmail.com of op 050 39 60 31.

NATUURWANDELING
Zondag 5 juni | 14u

In samenwerking met Natuurpunt Brugge en
o.l.v. van Wim Jans doen we een planten- en
insectenwandeling in de Blauwe Toren, een
gebied dat waterpartijen, graslanden en bos-
gebied omvat, zodat er een grote diversiteit
aanwezig is. We verzamelen om 14u op de
parking van het Crematorium, Zeelaan 2,
8380 Brugge. Voorzie je best van stevige
wandelschoenen, insectenpotjes, eventueel
een insectennet en een loep.

QUIZTIJD!
vrijdag 16 september | 19.30u

Voor deze 6e quiz hebben de inrichters een
leuke quiz met veel variatie opgesteld. Elke
deelnemer krijgt een aandenken en de 3
winnende teams krijgen waardebonnen. Maak
met 4 tot 5 vrienden een team, verzin een
leuke naam en mail de naam door naar
gezinsbondsintmichiels@gmail.com. Inge -
schreven ben je pas als je de verschuldigde
€ 12,00 hebt overgeschreven op BE43 0680
7137 0001. Stel het niet te lang uit en hou de
einddatum in het oog: uiterste inschrijvings-
datum is 7 september.

ONZE FACEBOOKPAGINA
Kom en volg/like onze paginahttp://face-
book.com/gezinsbondsintmichielsJe 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 2016, kunnen een geschenkje
afhalen bij Roos Logghe, Ter beke 10 te Sint-
Michiels. Best vooraf bellen op 050 38 94 07.

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.

NIEUWE COÖRDINATOR
VOOR DE

KINDEROPPASDIENST
Sedert 1 januari 2016 kan je terecht bij
Daniella Daniels voor het aanvragen van een
oppas. Je vraagt best één week vooraf de
oppas aan. Registreer je voor de eerste keer
via www.kinderoppasdienst.be. Daarna con-
tacteert de coördinator je voor verdere infor-
matie en wordt je profiel geactiveerd. Ook
nieuwe oppassers moeten eerst via de regis-
tratie vooraleer ze kunnen ingeschakeld wor-
den. Meer info: kod.sintmichiels@telenet.be.
Oppasboekjes kunnen aangeschaft worden bij
Daniella, De Meersen 2 te Sint-Michiels.

GEHEUGENSTEUNTJE - 
CONTACT INFO - NIEUWSBRIEF
In de Bondsklapper staat een schat aan infor-
matie over activiteiten in alle afdelingen van
het hele gewest Brugge. Maar deze activiteiten
liggen soms een heel eind af van de ver-
schijningsdatum. Het beste is, dat u inschrijft
zodra u iets ziet wat u interesseert, ook al is
dat nog vele weken ver. Maar de realiteit
leert dat dit soms uitgesteld wordt en dat er
activiteiten passeren, zonder dat u inschreef.
Daarom stellen wij u voor om uw mailadres
te laten weten, zodat wij u een kort bericht
kunnen sturen, een tweetal weken voor de
geplande bijeenkomst. U krijgt dan desge-
wenst ook de nieuwsbrief met meer info.
Mail ons uw adres, laat weten voor welke
soort activiteit (bv. kinderen, wandeling ...) u
wil verwittigd worden en wij zorgen dat u
nooit nog een leuke activiteit mist.
Mailadres: gezinsbondsintmichiels@gmail.com
Op mijn.gezinsbond.be kan je ook steeds je
adres en e-mail adres ingeven/aanpassen.
We sturen je dan ook onze twee maandelijkse
nieuwsbrief van Gezinsbond Sint-Michiels toe.

GELEIDE WANDELING
Vrijdag 8 juli | 18.45u

Op vrijdag 8 juli 2016, (niet op vrijdag 17 juni
2016 zoals vermeld in het jaarprogramma) is
er de jaarlijkse geleide wandeling te Brugge.
Er wordt gestart aan het concertgebouw kant
van het cafe 't Putje om 18.45u.  De deel -
nameprijs wordt nog bepaald. Inschrijven en
betalen gebeurt ter plaatse. Meer info: 
0473 684 090 / honore.vandecasteele1@
telenet.be

KINDEROPPASDIENST
Je kan terecht bij Maaike D'Haene
(Eernegemweg 20 Snellegem) als verant-
woordelijke van de kinderoppasdienst voor
het aanvragen van een kinderoppas en om
verzekeringsboekjes aan te kopen. Je kan je
er als nieuwe kinderoppasser aanbieden, of
om er de prestatiebriefjes binnen te brengen.
Je kan er ook terecht met al je vragen over
de kinderoppasdienst. Maaike is te bereiken
tussen 19u en 21.30u op het nummer 
050 81 64 75 of maaike.dhaene@telenet.be.

YOGA
De gezinsbond Snellegem organiseert al 10
jaar yogalessen. Zowel leden als niet leden
zijn welkom op maandagavond van 20.15u
tot 21.15u, op woensdagavond van 20u tot
21u en op vrijdagavond van 17.30u tot
18.30u. Alle sessies zijn toegankelijk voor
mannen en vrouwen. Heb je interesse neem
contact op met de verantwoordelijke Martine
Martens: 050 81 20 99 / marte@telenet.be

BADMINTON
Voor kinderen vanaf 8 jaar organiseert de
Gezinsbond Snellegem jaarlijks badminton in
zaal De Schelpe. Er zijn 2 reeksen: van maart
tot mei 2016 en van september tot december
2016 op woensdagavond van 18u tot 19u
(exacte data volgen nog). Per uur worden er
maximaal 12 deelnemers toegelaten. Wil je
meer weten of een uitnodiging ontvangen?
Contacteer dan Sabine Mosar: sissau-mosar@
skynet.be. Sabine stuurt je enkele weken
vòòr de start een mail met alle inlichtingen.
Inschrijving is pas geldig na ontvangst van
betaling. Tot badmintons?!

Afdeling Sint-Michiels
gezinsbondsintmichiels@gmail.be

Bekijk ook de pagina’s 3 - 5
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be

Afdeling Snellegem
Bekijk ook de pagina’s 3 - 5

Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
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START TO RUN
Dinsdag 12 april tot dinsdag 14 juni | 19.30u
Zin om te sporten? Vlieg uit de startblokken
met 'Start to run'. 10 weken onder deskundige
begeleiding leren beginners 0-5 km lopen.
Gevorderden: leer 1u lopen. Startplaats:
Volkssterrenwacht Sint-Andries, telkens op
dinsdag van 12 april t.e.m. 14 juni 2016. Info
en inschrijving: ten laatste tegen 9 april op
lopen.gezinsbondvarsenare@gmail.com
Betalen op rek.nr. BE46 7381 2906 9636 van
de Gezinsbond Varsenare met vermelding van
naam, adres, geboortedatum en lidnr.
Gezinsbond.

TAI CHI CHUAN
Maandag 18 april tot maandag 19 december
Tai Chi Chuan is een uitermate geschikte
methode om soepelheid, stabiliteit en gevoe-
ligheid te oefenen. De oefeningen zijn lang-
zaam, niet hart- of longbelastend, zorgen
voor alertheid bij de beoefenaar, kalmeren
de geest en versterken het lichaam. Lessen
op maandagavond in het Sportcentrum in
Varsenare. Lessenreeks in groepen afhankelijk
van het niveau. Belangstelling?  Info en
inschrijven bij Brigitte Vandenbriele:
brigitte.vandenbriele@skynet.be, 050 31 47 34
of 0496 33 51 79.

DRU YOGA 
OP DINSDAGVOORMIDDAG
Dinsdag 19 april tot dinsdag 20 december

Bij dru yuga ligt het accent op Energy Block
Release waarbij je met zachte opeenvolgende
bewegingen stroming brengt in het lichaam.
Dit bevrijdt geblokkeerde energie en werkt in
op heel diep niveau. Elke les is opgebouwd
uit een aantal opwarmingsoefeningen, een
EBR, asana’s (lichaamshoudingen) en een
diepe ontspanning...Er is veel aandacht voor
het ademhalen. De Gezinsbond 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: Brigitte.vandenbriele@
skynet.be of 050 31 47 34

'OMGAAN MET GEVOELENS
BIJ KINDEREN’ 

DOOR GEERT TAGHON
Dinsdag 24 mei | 20u

Blij, bang, boos, verdrietig… Hoe gaan kinderen
daarmee om? Hoe uiten zij hun gevoelens en
wat doen wij als kinderen gebukt gaan onder
emoties en stress? Dit kan lastig zijn maar
gelukkig bestaan er goede schema’s en een
leidraad die je kan toepassen om je daarbij
te helpen. Geert Taghon wil ons deze leidraad
aanreiken… Voor ouders of grootouders van
kinderen van peuter tot puber.  Voordracht

1,5 u met gelegenheid tot vraagstelling achter-
af.  Waar? in SPC Hof ter Straeten, zaal Crea.
Inschrijven tot 18 mei bij Liliane Cocquyt:
lilianecocquyt@skynet.be of 050 39 60 13 of
0475 52 11 20. Inkom voor leden Gezinsbond
€ 5, niet-leden: € 8. Gaarne storten op rek.
BE46 7381 2906 9636 van Gezinsbond
Varsenare (vermeld naam en lidnr. Gezins bond)

ZOMERSE VEGETARISCHE
KOOKLES

Woensdag 1 juni | 19u
Peter Vandermeersch van 'De Zonnekeuken'
begeleidt ons om een volledige en gezonde
vegetarische menu te bereiden in de keuken
van het Vrijetijdscentrum Jabbeke, Vlaming -
veld 40 op 1 juni om 19u. Soep, hoofdmaal-
tijd en dessert... Max. 15 deelnemers. In de
prijs € 30 is alles inbegrepen. Inschrijven en
storten voor 25 mei bij Karl Vandermeersch:
karl.vandermeersch@telenet.be / 0485 15 28
64 en het verschuldigde bedrag storten op
BE46 7381 2906 9636 van Gezinsbond
Varsenare. U bent pas ingeschreven na storting! 

GEZINSBOND VARSENARE
OP FACEBOOK

Gezinsbond Varsenare heet u van harte wel-
kom op onze 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.

VERKOOPSPUNT NMBS 
PASSEN, LIJNKAART DE LIJN,

BIOSCOOPCHEQUES, 
GSM- EN KORTINGSKAARTEN
Christiane Van den Eynde, Hagebos 4,
Varsenare is de verantwoordelijke voor het
verkooppunt van de NMBS-passen, bioscoop -
cheques, 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.
Ook aanvraag of hernieuwen kortingskaarten
NMBS op hetzelfde adres en na afspraak.

WIJZIGING AANVRAAG
KINDEROPPASDIENST

Sinds enkele maanden gaat Kristin Dekeyser,
de kinderoppascoördinator van de afdeling
Varsenare, aan de slag met het online pro-
gramma voor alle aanvragen kinderoppas:
www.kinderoppasdienst.be.  Als je voor de
eerste keer een oppas aanvraagt als ouder,
registreer je je daar. De kinderoppascoördinator
zal je contacteren om je persoonlijk meer
uitleg te geven over onze kinderoppasdienst.
Het is uiteraard van groot belang dat je bij je
registratie op de site je mailadres vermeldt,
gezien alle communicatie via mail gebeurt.
Na dit gesprek wordt je profiel geactiveerd
en kan je een babysit aanvragen. Wie al
geregistreerd is, kan zijn/haar aanvragen zelf
beheren. De coördinator houdt alle aanvragen
in het oog... Vraag altijd tijdig je babysit aan,
minstens vier dagen vooraf!  Bij voorkeur
aanvraag doen via de website www.kinder-
oppasdienst.be. Bij problemen: stuur mail
naar kristin.dekeyser@telenet.be of tel. naar
Kristin op 0471 36 60 49 (enkel op weekdagen
en op zaterdag tussen 18u en 19u).  Ook
nieuwe kandidaat oppassers registreren zich
op dezelfde manier en via dezelfde website.

FIETSTOCHT 
HET GROOT VERZET WO I

IN EIGEN STREEK
zondag 3 juli | 14u

We vertrekken om 14u met de fiets aan de
markt te Loppem. 
Meer info: Het.nieuwe.interieur@telenet.be

KLEUTERTURNEN EN -DANS
Zaterdag 17 september | 9u

Op zaterdagvoormiddag krijgen kleuters de
kans actief te bewegen. Er wordt dansen en
turnen aangeboden en dit in 2 reeksen van
10 lesjes: van 09u tot 10u en van 10u tot 11u.
Dit gaat door in de turnzaal van de lagere
school van Zedelgem De Leeuw. 
Meer info bij Karien: 050 20 84 60.

WATERGEWENNING
EN KLEUTERZWEMMEN

Zaterdag 24 september | 10u30
Op zaterdagvoormiddag worden er 3 reeksen
watergewenning aangeboden in het zwembad
van De Groene Meersen te Zedelgem. In deze
lessen wordt er opgebouwd van watergewen -
ning naar beginnend zwemmen. De reeksen
duren telkens een half uur.  Inschrijfmoment
zal worden meegedeeld op onze facebook
pagina.

Afdeling Waardamme
Bekijk ook de pagina’s 3 - 5

Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be

Afdeling Varsenare
secretariaat.gb.varsenare@gmail.be

Bekijk ook de pagina’s 3 - 5
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be

Afdeling Zedelgem
gezinsbondzedelgem@msn.com

Bekijk ook de pagina’s 3 - 5
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
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Lidkaart meer waard
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be

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

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

DIRTY DANCING 
26-7-2016 tot 7-8-2016

Kursaal Oostende
 Na Mamma Mia! (2011), Riverdance (2012),
Cats (2013), Evita (2014) en Mamma Mia!
afgelopen zomer haalt Kursaal Oostende met
Dirty Dancing voor het zesde jaar op rij een
internationale show naar Oostende.  De
swingende musical gebaseerd op de film
waar Patrick Swayze en Jennifer Grey in
schitteren toert ondertussen meer dan 10
jaar en komt van 26 juli tot 7 augustus 2016
naar Oostende.

Dirty Dancing is een tijdloos verhaal over het
jonge meisje Frances “Baby” Houseman dat
tegen haar zin mee moet op vakantie met
haar ouders. Ze raakt verveeld en trekt al
snel op met de lokale jonge werknemers in
het resort.  Zij nemen haar mee in de bij -
zondere wereld van een leven vol dans en
plezier. Daar ontmoet ze ook de charismatische
en sexy dansinstructeur Johnny Castle die
haar de tijd van haar leven bezorgt. De hele
film wordt omgezet in een swingende musical
waarbij de songs en de bijhorende choreo -
grafie centraal staan.

Ledenvoordeel
Leden van de Gezinsbond krijgen op vertoon
van hun lidkaart volgende korting: volwassenen
krijgen 15% korting op de tickets, kinderen
tot 18 jaar betalen 50 % van de ticketprijs.
Prijzen van tickets variëren van 44 tot 69
euro (inclusief reservatiekosten).

Reserveren via de website
Klik op 'Reserveer nu' en geef uw lidnummer
en postcode in. Daarna komt u terecht op
een speciale pagina van de website van
Sherpa.  Geef in stap 1 het aantal gewenste
tickets in en klik helemaal onderaan de 
pagina op volgende. U komt nu in stap 2 van
de reservatie en hier kan u de korting 
'gezinsbond' selecteren.  Opgelet: dit dient u
bij elk ticket te doen.

IXe SYMFONIE
BÉJART BALLET LAUSANNE

20-5-2016 en 21-5-2016 | 20 uur
Vorst Nationaal - Brussel

 In 1970 speelden Les Ballets de Maurice Béjart
de nieuwe zaal Vorst Nationaal in met deze
spectaculaire choreografie. 46 jaar later en
bijna tien jaar na de dood van de legendarische
choreograaf, wordt de cirkel rondgemaakt.
Vijftig dansers, een symfonisch orkest, een
koor en vier solisten – liefst 200 artiesten –
brengen de balletversie van Beethovens 9de
symfonie opnieuw naar Vorst Nationaal.  De
choreografie volgt de muzikale bewegingen in
deze symfonie van Beethoven: van angst en
lijden naar hoop en vreugde, van duisternis
naar licht. Een intense ervaring, dankzij het
gecombineerde genie van Béjart en Beethoven.
Ledenvoordeel: Leden van de Gezinsbond
krijgen 15% korting op tickets cat. 1, 2, 3, 4,
Golden Seats en Platinum. Prijzen variëren
van 38,90 tot 102,90 euro. Prijzen exclusief
mobiliteits bijdrage en verzendingskosten.



Wat?
Er zijn drie actuele samenlevingsvormen anno 2016: 

1. Feitelijk samenwonenden: deze wonen enkel officieel samen op één
adres (inschrijving bevolkingsregister).

2. Wettelijk samenwonenden: deze officiële samenwoners hebben een
verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd voor de ambtenaar
van de burgerlijke stand.

3. Gehuwde koppels: trouwen voor de ambtenaar van de burgerlijke
stand.

Bij (echt)scheiding volgt elke vorm zijn eigen regels.

Vorm?
Algemeen
De (echt)scheiding wordt het best
in der minne geregeld.  Dit is niet
gemakkelijk door de vaak emotio-
nele achtergronden die een (echt)-
scheiding karakteriseren.  Het
blijft de ‘minst slechte oplossing’.

Concreet 
1. Feitelijk samenwonenden: het
koppel is niet gebonden en kan
vrijelijk kiezen om te scheiden.

2.Wettelijk samenwonenden: de
wettelijke samenwoning kan een-
zijdig, zonder reden, beëindigd
worden.

3. Gehuwde koppels: een echt-
scheiding maakt een einde aan
het huwelijk. De wet van 27 april
2007 ligt aan de basis van een
‘humane’ echtscheidingsprocedure
door de invoering van twee echt-
scheidingsgronden: de onherstelbare
ontwrichting en de echtscheiding
door onderlinge toestemming.

Verblijfsregeling kinderen? 
Wanneer de ouders van een kind
niet meer samenleven, dienen er
verschillende maatregelen getroffen
te worden met betrekking tot de
persoon en de goederen van de
kinderen.

De samenlevingsvorm van de ouders voor de (echt)scheiding speelt
hierbij geen enkele rol. 

De wet van 18 juli 2006 bepaalt dat kinderen van ouders die niet meer
samenleven, in principe evenveel tijd bij beide ex-partners moeten
doorbrengen.  Het is van uitermate belang dat beide ex-partners hier-
omtrent overeenkomen, zo niet moet de rechtbank deze beslissing voor
u nemen. 

Een beurtelings verblijf houdt in dat het kind ongeveer evenveel tijd
doorbrengt bij de vader of de moeder, zonder dit eventueel in te delen
in een strikte week-week regeling. 

Het kan bijvoorbeeld zijn dat men overeenkomt om een aantal dagen
per week bij de moeder en/of bij de vader te verblijven, los van een
strikte week-week regeling: vb. van vrijdag tot dinsdag, van woensdag
tot zondag.

Elk geval is anders en men moet telkens rekening houden met de 
concrete arbeidsomstandigheden van beide ex-partners.

Onderhoudsgeld ?
Ex-Partner
1. Feitelijk samenwonenden: in principe geen wettelijke grond.
2. Wettelijk samenwonenden: mogelijkheid om een uitkering te bekomen

tot maximum 1 jaar na het einde van de wettelijke samenwoning
(hulp en bijstandsplicht).

3. Gehuwde koppels: mogelijkheid
om een uitkering te bekomen tot
maximum de duur van het huwelijk
(criterium : behoeftigheid). Een
echtscheiding garandeert geen
‘Win for Life’ meer…

Kinderen
De wet van 19 maart 2010 ‘ter
bevordering van een objectieve
berekening van de  onderhouds-
bijdragen’ legt aan de rechter een
strikte motiveringsplicht op.
Deze wordt minutieus toegepast
in de praktijk door de rechtbank.

Bevoegde rechtbank?
De wet van 30 juli 2013 betreffen-
de de invoering van een Familie-
en Jeugdrechtbank steunt op de
volgende kernwoorden :  toegan-
kelijkheid, eenvormigheid, soepel-
heid, specialisering en minnelijke
schikking.  De concrete toepassing
ervan sedert 1 september 2014
lijkt mij als practicus correct.

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

De zitdagen gaan door op donderdag 12 mei 2016 en op donderdag
9 juni 2016 in het Rusthuis Van Zuylen, Geralaan 50, 8310 Sint-Kruis,
van 18 tot 20 uur.  De enige vakantiezitting gaat door op donderdag
25 augustus 2016.  Volg de pijlen die u naar het juiste lokaal leiden
(verbouwingswerken).
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Juridisch-Praktisch Artikel 
• Sociaal-Juridische dienstverlening Gewest Brugge •

“(Echt)scheiding: enkele praktische reflecties anno 2016”

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, contracten, ...

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



Enkele sfeerbeelden van de

Paaseierenraap 2016


