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Kies voor een babysit in je buurt.
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Goedgezind.be
De recente bestuursverkiezingen binnen onze lokale 
afdelingen hebben voor heel wat nieuw bloed en 
vernieuwde engagementen gezorgd. Zo maken heel 
wat afdelingen nu actief gebruik van sociale media en 
websites op het internet, om hun werking toe te lichten. 
In deze nieuwe Bondsklapper kan je de gegevens van de 
Facebook-pagina of website van jouw eigen afdeling terug 
vinden. Aarzel niet om er een kijkje te gaan nemen, je zal 
verrast staan over de vele info die je er terug kan vinden. 
Ook het online aanbod van De Gezinsbond is verder 
uitgebreid. Zo kan je alle info over de werking van De 
Gezinsbond, de vele voordelen die het lidmaatschap biedt 
en de dienstverlening die via jouw lokale afdeling wordt 
verzorgd, raadplegen op de website www.gezinsbond.be. 
Voor informatie over de politieke standpunten van De 
Gezinsbond en de actuele debatten die gevoerd worden, 
kan je eveneens op die website terecht 
Vrij recent werd ook de website www.goedgezind.be 
opgestart. Goedgezind.be is een platform van de Gezinsbond 
om gezinnen te informeren en te adviseren over opvoeding, 
in welke fase de ontwikkeling van het kind zich ook 
bevindt. De informatie op de site wordt uitgesplitst naar 
leeftijd van het kind, van voor de geboorte tot studerend 
kind en kleinkind! 
Er wordt gebruik gemaakt van de ruime ervaring en 
kennis, zoals die onder andere al aan bod komt in 
andere magazines van De Gezinsbond (Brieven aan 
Jonge Ouders, BOTsing, de gezinskrant De Bond). Deze 
expertise is opgebouwd door het jarenlange werk voor 
en met gezinnen binnen onze vereniging.
Ook de opiniestukken en de standpunten waar De 
Gezinsbond voor staat én voor pleit bij de beleidsmakers, 
komen aan bod. Daarnaast komen ook nieuwe artikels, 
gelinkt aan actualiteit of die de opvoeding kunnen 
ondersteunen, aan bod.
Gezinnen die niet over internet beschikken, vinden een 
selectie van de artikels die op deze website verschijnen 
terug in De Bond. Het magazine dat om de veertien dagen 
in de brievenbus zit.
Met genegen groet,

Ronny Meulemeester
Voorzitter Gezinsbond Gewest Brugge

VANAF NU NIEUWE WERKING 
KINDEROPPASDIENST

MIJN.GEZINSBOND.BE
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SECRETARIS
(ADMINISTRATIE)

KINDEROPPAS
GSM/NMBS-PASSEN
+ BIOSCOOPCHEQUES

KORTINGSKAART
GROOT GEZIN

ASSEBROEK Yola Barbez De Smet-Meulemeester Georges Verlinde Martine Cloet Benedict Ghyssaert Benedict Ghyssaert
8310 Garenmarkt 10/29 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 Moyra Verplancke Kranten & cadeaushop Kris Vandeghinste 
8730 Harlekijn
 Essenstraat 6 Essenstraat 6 H. d'Ydewallestraat 23 Hoornstraat 1 Essenstraat 6

050 78 12 03 0496 87 38 56 0477 46 52 37 050 59 87 15 050 78 12 03
kris.vandeghinste@gmail.com kris.vandeghinste@gmail.com kinderoppasbeernem@ harlekijnbeernem@skynet.be kris.vandeghinste@gmail.com 

hotmail.com
BRUGGE Mieke Van Damme Regine Wyseure Nico Verbeke Inge Rappe Regine Wyseure Frederic Tanghe
8000 Nicolaus Muleriusstraat 10 Karel de Stoutelaan 84 Nicolaus Muleriusstraat 10 Lodewijck De Raetstraat 18 Karel de Stoutelaan 84 Karel de Stoutelaan 84

050 31 84 04 050 31 12 81 050 31 84 04 0497 23 40 01 050 31 12 81 050 31 12 81
voorzitter@gezinsbondbrugge.be wyseure_regine@hotmail.com info@gezinsbondbrugge.be kod.brugge@hotmail.com wyseure_regine@hotmail.com kortingskaartbrugge@gmail.com

HERTSBERGE Marc De Spiegelaere Lieselot Segaert Lieselot Segaert Heike Rotsaert Marc De Spiegelaere 
8020 Sint-Jansdreef 19 Muntestraat 11A Muntsestraat 11A Proostdijstraat 68 Sint-Jansdreef 19

050 68 08 58 050 82 06 20 050 82 06 20 kinderoppasdienstoostkamp 050 68 08 58
de.spiegelaere@telenet.be lieselot.segaert@telenet.be lieselot.segaert@telenet.be @gmail.com de.spiegelaere@telenet.be

KOOLKERKE Kathleen Marechal Eric Lagrou Eric Lagrou Inge Rappe ‘t Gazetje Eric Lagrou
8000 Zagersweg 67 Zagersweg 69 Zagersweg 69 Lodewijck De Raetstraat 18 Karel van Manderstraat 17a Zagersweg 69

050 34 66 12 eric.lagrou@telenet.be eric.lagrou@telenet.be www.kod.brugge@hotmail.com eric.lagrou@telenet.be
LOPPEM Eddy De Wispelaere Marleen Sierens Wim Allemeersch Ann Allemeersch Marleen Sierens Peter Puype 
8210 Buskinslaan 2 Eninkstraat 24 Vijvers 18 Buskinslaan 2 Eninkstraat 24 Albert Scheuremanspark 2 

050 82 54 43 050 82 51 30 050 39 26 66 0493 58 98 99 050 82 51 30 050 82 34 95
edwlop@skynet.be allemeersch.ann@skynet.be 

MOERKERKE- André Verhelst H. Van Dousselaere-Denaeghel H. Van Dousselaere-Denaeghe 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- Christine Tallir Heidi De Muynck Monica Verbiest Ann Vandenbussche Christine Tallir Monica Verbiest 
OOSTVELD Zandgrachtstraat 21 Tinhoutstraat 17 Den Akker 8 Beernemstraat 59a Zandgrachtstraat 21 Den akker 8
8730 050 78 09 32 050 79 06 22 050 78 99 86 050 79 03 62 - 0495 82 43 62 050 78 09 32 050 78 99 86

christinetallir@hotmail.com tantverbiest@skynet.be ann@kantoorvandenbussche.be christinetallir@hotmail.com tantverbiest@skynet.be 
OOSTKAMP Bieke Verduyn Cécile Van Deynse Daniella Daniels Walter De Lameilleure Walter De Lameilleure 
8020 Arteveldestraat 14 Walbrugstraat 1a Everaertstraat 24 Everaertstraat 24

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

gmail.com @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 - 0468 12 48 07  050 35 02 94 050 35 96 66 0472 775 626 • 050 37 43 56 050 35 96 66 050 35 96 66
rony.sarazijn@telenet.be regine.lameire@telenet.be magda.keirse@hormail.com hilde.lemahieu@gmail.com magda.keirse@hotmail.com magda.keirse@hotmail.com 

SINT-ANDRIES Rik Vandewiele Geert Boone Claudine Guilini Nancy Brandt An Schalembier Guido De Vos 
8200 Pastoriestraat 252 Doornstraat 64 Gistelse Steenweg 374 Zandstraat 133 Olympialaan 17 Kasteelhoevestraat 8

0494 20 69 01 050 39 31 01 050 67 08 70 050 32 32 23 050 38 91 09 050 67 61 51
 rik.vandewiele@scarlet.be gboone@telenet.be gezinsbondsintandries@gmail.com nancy.brandt@telenet.be guidodevos@telenet.be
SINT-JORIS Krista Verniest Paul Bruggeman Paul Bruggeman Tamara Piers Kranten & cadeaushop Christine Deman 
8730 Harlekijn

Oedelemsesteenweg 38 Galgeveld 39 Galgeveld 39 Galgeveld 43 Hoornstraat 1, Beernem Vijverstraat 11
0472 79 83 01 050 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 Jana Borglevens Linda Van Steenberghe Catherine Herman Vanessa Van de Putte ’t Gazetje Catherine Herman 
8310 Assebroeklaan 40 Schaakstraat 17 Babbaertstraat 7 Tramstraat 52 Karel van Manderstraat 17a Babbaertstraat 7 

050 37 31 97 050 37 50 31 0496 29 19 31 050 35 11 81 050 37 50 31 
voorzitter@ ledendienst@ secretariaat@ kinderoppasdienst@ fabienne.decloedt@telenet.be kortingskaarten@
gezinsbond-sintkruis.be gezinsbond-sintkruis.be gezinsbond-sintkruis.be gezinsbond-sintkruis.be gezinsbond-sintkruis.be

SINT- Rita Decloedt Roos Logghe Daniella Daniels Rita Decloedt Rita Decloedt 
MICHIELS Veeweide 87 Ter Beke 10 De Meersen 2 Veeweide 87 Veeweide 87
8200 050 39 60 31 050 38 94 07 050 39 60 31 050 39 60 31

gezinsbondsintmichiels@ gezinsbondsintmichiels@ kod.sintmichiels@telenet.be gezinsbondsintmichiels@ gezinsbondsintmichiels@ 
gmail.com gmail.com gmail.com gmail.com

SNELLEGEM Sabine Mosar Wilfried Aernoudt Honoré Vandecasteele Maaike D’haene Christiane Van den Eynde Honoré Vandecasteele 
8490 J. Noterdaemestraat 30 Westmoere 57 Woudweg naar Zedelgem 14 Eernegemweg 20 Hagebos 4 Woudweg naar Zedelgem 14

050 81 48 65 0497 94 13 61 050 81 37 45 050 81 64 75 050 38 43 24 0473 68 40 90
sabine.mosar@gmail.com gezinsbondwilfried@gmail.com honore.vandecasteele1@ maaike.dhaene@telenet.be kortingskaarten.gezinsbond@ honore.vandecasteele1@ 

telenet.be gmail.com telenet.be
VARSENARE Karl Vandermeersch Joëlle De Daniloff Mieke Roelens Tinneke De Leu Christiane Van den Eynde Christiane Van den Eynde 
8490 Reigerzele 22 Uytdreve 58 Hagebos 9 Popstaelstraat 10 Hagebos 4 Hagebos 4

050 39 35 10 0475 86 36 28 050 38 67 91 0474 75 94 53 050 38 43 24 050 38 43 24
 jdedaniloff@hotmail.com secretariaat.gb.varsenare@ tinekedeleu@hotmail.com kortingskaarten.gezinsbond@ kortingskaarten.gezinsbond@

gmail.com gmail.com gmail.com
WAARDAMME Sofie verhelst Martin Vlaeminck Martin Vlaeminck Saskia Van Laere Sofie verhelst Sofie verhelst
8020 Zuidstraat 4 Beekstraat 45 Beekstraat 45 Watersnipstraat 4 Zuidstraat 4 Zuidstraat 4

050 27 92 53 0486 71 31 53 0486 71 31 53 0472 55 38 40 050 27 92 53 050 27 92 53
gezinsbondwaardamme@ gezinsbondwaardamme@ gezinsbondwaardamme@ gezinsbondwaardamme@ gezinsbondwaardamme@ gezinsbondwaardamme@
gmail.com gmail.com gmail.com gmail.com gmail.com 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

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
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Bezoek opleidingscentrum blinde geleide honden en lunch in
hotelschool Ter Duinen in Koksijde. 

dinsdag 17 oktober  8u

Dinsdag 17 oktober 2017 om 8 uur vertrek aan de parkeerplaats van Steenbrugge. We maken de verplaatsing met de 
bus. Om 9 uur worden we ontvangen met koffie in het opleidingscentrum voor blinde geleide honden. We brengen 
een bezoek aan de kennel en wonen een demonstratie bij. Omstreeks 11 uur worden we verwacht in hotelschool 'Ter 
Duinen'. We krijgen een voorstelling van de school en brengen een bezoek aan de keuken met receptie. Vervolgens 
genieten we van een 4 - gangen menu met bijpassende wijnen, water en koffie. De plaatsen zijn beperkt, dus vroeg 
inschrijven is de boodschap. Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op gosagewestbrugge@scarlet.be of telefoon 
050 35 75 75 en door storten van €80 per persoon op BE22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest Brugge voor 7 oktober 2017. 

Bezoek aan Vlaams Parlement en 
Garderobe Manneken Pis met trein.

woensdag 8 november 8u50

Afspraak in station Brugge beneden aan perron 4. 
De Garde-Robe van Manneken Pis heeft haar eigen 
museum die vandaag uit meer dan 1.000 kostuums 
bestaat. De gids gaat met de groep tot aan de 
fontein van Manneken Pis en brengt de groep tot de 
Garde-Robe. Daarna is er nog een vrij bezoek aan de 
kleedkamer van Manneken-Pis. Het middagmaal: 
een vleesschotel (drank niet inbegrepen)) is 
voorzien in ‘De Loketten’ in het Huis van Vlaamse 
Volksvertegenwoordigers. Tijdens een rondleiding 
krijgt u uitgebreide toelichting bij de werking van 
het Vlaams Parlement, de architectuur van de 
gebouwen en de Vlaamse hedendaagse kunst en 
het bijwonen van de vergadering van het Vlaams 
Parlement. Deelname per persoon €25 (treinticket 
niet inbegrepen) voor de vleesschotel, de gidsen 
en het bezoek aan de Garde-Robe Manneken 
Pis. Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren 
op gosagewestbrugge@scarlet.be of telefoon 
050 35 75 75 en door storten van €25 per persoon 
op BE22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest Brugge 

voor 26 oktober 2017. 

Vergeet niet vooraf een treinticket aan te schaffen. 
Ben je 65 jaar of ouder? Dan reis je extra voordelig 
met het ‘seniorenbiljet’ van NMBS. Je betaalt 
slechts €6,20 voor een heen- en terugreis in heel 

België. 

Bezoek aan Sensotec in Jabbeke.
dinsdag 5 december  14u30

We verzamelen in Vlamingveld 8 te Jabbeke. Sensotec 
is een bedrijf die hulpmiddelen voor blinden, 
slechtzienden en mensen met dyslexie of andere lees- 
of leerproblemen ontwikkelt en verdeelt. Programma: 
- Onthaal, kopje koffie of glaasje frisdrank, infomap 
met bedrijfs- en productinformatie - Voorstelling 
bedrijf: historiek, activiteiten,… - Praktijkgerichte 
infosessies: hulpmiddelen voor slechtzienden, 
hulpmiddelen voor blinden, hulpmiddelen voor 
personen met een lees- of leerbeperking zoals 
dyslexie. Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren 
op gosagewestbrugge@scarlet.be of telefoon 
050 35 75 75 en door storten van €11 per persoon op 
BE22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest Brugge voor 

25 november 2017. 

GOSA
GROOTOUDERS EN SENIORENACTIE

Met 
je gezin 
op stap

Nieuwe mensen leren kennen, ervaringen delen, rondneuzen op tweedehandsbeurzen, 
wandelen, feesten... De Gezinsbond in je buurt organiseren de ene leuke activiteit na de andere.

Daarnaast geniet je als lid van volgende voordelen:

• Kortingen bij meer dan 2500 partners 
• Een betaalbare kinderoppas met een goede verzekering.
• Interessante vormingen en antwoord op sociaal-juridische 

vragen en consumentenklachten. 
• Een krachtige stem die opkomt voor alle gezinnen.

groeit met je mee

Surf naar gezinsbond.be en word nu lid.

dankzij je 
lidmaatschap van
de Gezinsbond

Lidnummer: 123-456-789
Familie G. Bond

1113-6745-73

LIDKAART 2016
geldig vanaf uitreiking tot 31.12.2016

265001110007735
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ASSEBROEK
ONTSPANNINGSYOGA

donderdag 7 september tot 
donderdag 21 december 
Op donderdag 7 september 2017 om 18u30 start een 
nieuwe reeks yogalessen voor beginners. Er worden 
5 beginnerslessen gegeven. Deze gaan door op 7, 14, 21, 
28 september en 5 oktober. Het is de bedoeling dat de 
5 lessen kunnen gevolgd worden. De lessen beginnen 
stipt om 18u30 en eindigen om 19u45. De lessen 
gaan door in het P.C. Sparrenhof (zij-ingang), Dries 
te Assebroek. Er is een ruime parking op het domein 
Daverlo. Voor de gevorderden start eveneens een nieuwe 
reeks vanaf 7 september om 20u. Voor alle inlichtingen 
en inschrijvingen kan je terecht bij Verhaeghe Karin 
050 37 46 17 of martin.billiet@telenet.be.

TAI CHI CHUAN

donderdag 14 september tot 
donderdag 21 december 
In Tai Chi Chuan plaatsen we onszelf op een bepaalde 
manier in een ruimte en tijd, waarin we langzaam 
beginnen te bewegen. Deze beweging kan groot zijn, 
extern, maar ook klein tot heel klein en evolueren 
naar een heel interne beweging. Zo onderzoeken we 
bij onszelf de meest verheven vorm van bewegen, die 
op dit moment bij ons lichaam past. Bewegen op een 
natuurlijke, lichaamseigen manier wordt aangeleerd 
binnen een structuur (de vorm) zodat we de meeste 
leerkansen krijgen en het vlugst kunnen groeien. De 
lessen bevatten ook oefeningen die de energiestromen 
in ons lichaam activeren, waardoor we meer voeling 
krijgen met het begrip ‘levenskracht (Chi)’. Er worden 
twee vormen doorgegeven: oude,lange Yang Stijl en 
de Chen stijl. Elke donderdagavond is er Tai Chi in OC 
Rustenhove Wantestraat 151 Assebroek. Nieuwe reeks 
vanaf donderdag 14 september 2017 vanaf 19u. 
Belangstelling? Info bij Georges Verlinde 050 35 75 75 of 
georges.verlinde@scarlet.be.

BRUGGE VOOR KINDEREN

zondag 1 oktober • 14u30
Aan de metalen bloemtuil rechtover Dijver 7 Brugge. Een 
geleide wandeling doorheen de stad voor jonge kinderen 
en hun ouders. Vroeger was het een plek vol burchten, 
ridders en jonkvrouwen. Tijdens deze wandeling 
verkennen we op een kindvriendelijke en interactieve 
manier Brugge en zijn verleden. We wandelen onder 
begeleiding van Giel Carette langs het klassieke parcours 
en ontdekken de stad via leuke opdrachten, verrassende 
weetjes en boeiende verhalen.
Kostprijs €2,00/kind, ouders gratis. Ter plaatse te betalen. 
Inschrijven voor 25 september bij Marjan Wensch: 
marjan.wensch@gmail.com.

WORKSHOP BREIEN

woensdag 11 oktober • 19u
Hou die oren warm! Brei je eigen kindermuts! Voor je eigen 
spruit of gewoon om cadeau te doen... Leer het in deze 
workshop! Enige voorkennis vereist (rechts en averechts 
kunnen breien). Breng zelf een breinaald 4 en 5 mee. 
Naast een ongetwijfeld leuke & gezellige avond krijg je 
ook de werkbeschrijving mee naar huis. Deze workshop 
gaat door in het Atelier Miete Confiete, Wantestraat 
122 te 8310 Assebroek op woensdag 11 oktober 
om 19u. Kostprijs €20, wol inbegrepen. Inschrijven 
voor 3 oktober bij Henriette Vantorre 050 36 23 46 of 
jet.vantorre@gmail.com en door overschrijven van €20 
op BE51 7380 0607 6262 van Gezinsbond Assebroek. 

FILM UIT DE OUDE DOOS

vrijdag 10 november • 19u30
Filmavond: ‘The Mission’. ‘The Mission’ is een Britse 
film uit 1986 met in de hoofdrollen onder meer Robert 
De Niro, Jeremy Irons en Liam Neeson. Het won de 
Gouden Palm op het filmfestival van Cannes, werd 
bekroond met de Oscar voor beste camerawerk en werd 
genomineerd voor zes andere Oscars. De muziek in de 
film werd gecomponeerd door Ennio Morricone. De film 
speelt zich af in het Zuid-Amerikaanse oerwoud waarbij 
de jezuïetenpriesters de plaatselijke Guarani-indianen 
trachten te bekeren tot het christelijke geloof. Afspraak 
op vrijdag 10 november 2017 om 19u30 in de grote zaal 
van OC Patria, Kerklaan 37, Assebroek. In samenwerking 
met 3 x Davidsfonds Assebroek. Het wordt in goede 
banen geleid door Coulombier Films uit Bellegem. 
Deelnameprijs: €9. Leden van de Gezinsbond en houders 
van de Davidsfonds Cultuurkaart betalen slechts €5.

TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 18 november • 14u
Zie artikel ‘Tweedehandsbeurzen’, pagina 16.

ORIGAMI VOOR KINDEREN

zondag 26 november • 14u
In het ontmoetingscentrum Sparrenhof, Dries 4, 
Assebroek. Vouwen met papier is erg leuk voor kinderen 
om te doen. Wat leert je kind bij het vouwen (origami)? 
Ruimtelijke oriëntatie: je kind oefent met begrippen als 
‘op elkaar’, ‘tegen elkaar’, ‘zijkanten’ en ook natuurlijk 
de verschillende vormen. Motorische vaardigheden: 
je kind werkt aan zijn fijne motoriek. Het helpt bij 
het mooier kunnen schrijven of tekenen. Trainen van 
oog-handcoördinatie. Goed waarnemen en vergelijken. 
Geheugen trainen door te onthouden wat de stappen 
zijn. Wiskundig inzicht ontwikkelen. Voor kinderen vanaf 
derde leerjaar. €3/kind ter plaatse te betalen.
Inschrijven voor 12 november bij Marjan Wensch: 
marjan.wensch@gmail.com. 

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
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'WAT MET UW GELD'
VOORDRACHT DOOR MICHAEL VAN DROOGENBROECK

dinsdag 28 november • 20u
In het ontmoetingscentrum Sparrenhof, Dries 4, 
Assebroek. Michaël Van Drogenbroeck werkt sinds 
2005 op de nieuwsdienst van de VRT, hij is de financieel 
journalist van Het Journaal. Recent verscheen het boek 
‘Michaël maakt de rekening’ gebaseerd op zijn columns 
voor Het Laatste Nieuws. Ongeziene lage rentes op de 
spaarboekjes en toch stond er nooit meer geld op die 
spaarrekeningen. Wat is het opzet van de Europese 
centrale bank met die lage rentes ? Welke zijn de risico’s bij 
andere vormen van beleggen? Goud? Kunst? Investeren 
in vastgoed? Hoe veilig beleggen in aandelen? In deze 
lezing schetst VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck 
de problemen en de uitdagingen van de lage rente op 
maat van de gewone spaarder. Met handige tips, do's en 
dont's. In samenwerking met 3 x Davidsfonds Assebroek. 
Deelnameprijs: €9. Leden van de Gezinsbond en houders 
van de Davidsfonds Cultuurkaart betalen slechts €5. 

GEZINSBOND ASSEBROEK OP FACEBOOK
Gezinsbond Assebroek heet u van harte welkom op onze 
gloednieuwe Facebookpagina. 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 Assebroek 
wordt waargenomen door Martine Cloet, 
Sint-Katarinastraat 34, Assebroek. Indien men een 
kinderoppas wenst met verzekering inbegrepen gelieve 
bij voorkeur te mailen naar cloet.martine@telenet.be. 
Indien men niet over internet beschikt kan men 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 verantwoordelijke ledenadministratie, Gentil 
Desmet, Jagerspad 13 Assebroek, 050 35 92 69. 

VERNIEUWEN VAN DE 
KORTINGSKAARTEN NMBS 
Voor het vernieuwen van de kortingskaarten of het 
aanschaffen van lijnkaarten met 10% vermindering kan 
men zich wenden naar Benedict Ghyssaert 050 36 46 65 
of benedict.ghyssaert@telenet.be.

BEERNEM
TWEEDEHANDSBEURS 
KINDERARTIKELEN
zondag 22 oktober • 10u - 12u
Zie artikel TWEEDEHANDSBEURZEN, pagina 16.

PRAAT- EN CULTUURCAFÉ

zaterdag 25 november - 10u tot 13u
Praat- en cultuurcafé op zaterdag 25 november 2017 
van 10u tot 13u in O.C. De Kleine Beer, Polyvalente 
zaal 1 en 2, C., Marichalstraat 5, 8730 Beernem. Naast 
de organiserende vereniging nl. het Davidsfonds 
Beernem-Sint-Joris, zullen ook een aantal andere 
verenigingen deelnemen aan dit cultureel gebeuren o.a. 
Wereldwinkel Beernem, Heemkring Bos en Beverveld 
en ook de Gezinsbond Beernem en Oedelem. De leden 
van de Gezinsbond krijgen er de gelegenheid om hun 
bonnenboekjes af te halen en ze kunnen er ook hun 
kortingskaarten van de NMBS aanvragen. 

BRUGGE
WATERGEWENNING VOOR KLEUTERS

zaterdag 9 september tot zaterdag 9 december • 
9u tot 10u
We werken verder zoals de vorige reeks met alle 
kinderen van dezelfde leeftijd in 1 groep. De lessen 
van 9u tot 9u30 is voorbehouden voor de oudsten, 
van 9u30 tot 10u is voorbehouden voor de jongsten. 
Plaats: Interbad, St-Kruis. Inschrijvingen enkel via 
www.gezinsbondgewestbrugge.be/watergewenning. 
Prijs: €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. 

TWEEDEHANDSBEURS

Zondag 1 oktober • 9u - 12u
Zie artikel TWEEDEHANDSBEURZEN, pagina 16.

MOTIVEREN EN PERSOONLIJKHEID BIJ 
KINDEREN: PRAKTISCHE HANDVATEN*
donderdag 5 oktober • 19u30
Motiveren en persoonlijkheid bij kinderen: praktische 
handvaten door Dr. Marie Claire Van de Velde, adviseur 
van de vice-rector aan UGent en mede-editor en -auteur 
van ‘Persoonlijkheid en (de)motivatie van kinderen 
en jongeren’ in Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergse 
Steenweg 221, 8000 Brugge om 19u30.
* Herken je dit thuis of op school?
* Leerlingen lijken niet geïnteresseerd of zetten na 

15 minuten de klas op stelten?
* De leerling die het zo goed deed bij jou, of 

omgekeerd? * Wat je ook doet, je hebt de indruk dat je 
je kinderen niet kunt bereiken.

* Je maakt je zorgen over de tomeloze speelsheid, 
passiviteit, teruggetrokkenheid of agressiviteit van de 
jongeren waarmee je omgaat en je weet niet hoe ze te 
motiveren.

Inschrijven verplicht via mail naar
sprankelwvl@gmail.com.
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Meer info: 050 82 33 41 of 0474 38 13 80 of
sprankelwvl@gmail.com of
http://sprankel.be/agenda/west-vlaanderen.
Inkom:
Sprankel- & gezinsbondleden*: €3 / niet-leden: €6 / 
studenten*: €2 (* op vertoon van lid- of studentenkaart).

HALLO WIEN KOOKT

zondag 29 oktober • 14u tot 18u
Op zondag 29 oktober van 14u tot 18u zijn alle kindjes 
van 2 tot 12 jaar welkom in Buurtcentrum De Dijk, 
Blankenbergsesteenweg 221 te 8000 Brugge St-Pieters. 
Kom samen met jullie ouders griezelkoken aan onze 
verschillende standen, genieten aan onze spookbar,de 
weg zoeken in ons reuze griezeldoolhof en vooral heel 
veel plezier beleven aan onze knutsel-en speelstandjes. 
Kosten? lid: €5 / niet lid: €6. Info en inschrijvingen via 
kod.brugge@hotmail.com en info@gezinsbond.be.
Betalen via het rekeningnummer BE02 9730 8969 6540.

LEUKE IDEETJES
Leuke ideetjes omtrent activiteiten enz. zijn 
steeds welkom en kunnen jullie doormailen op 
info@gezinsbondbrugge.be.

NIEUWE VERANTWOORDELIJKE 
KORTINGSKAARTEN 
Vanaf 1 februari 2017 is Frederic Tanghe verantwoordelijk 
voor de kortingskaarten binnen onze afdeling. Jullie 
kunnen vanaf nu steeds bij hem terecht voor alle info 
en vragen i.v.m. de kortingskaarten via het volgend 
mailadres: kortingskaartbrugge@gmail.com. 

KOOLKERKE
SINTERKLAASONTBIJT KOOLKERKE

zondag 3 december • 9u
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Gezinsbond 
Koolkerke op zondag 3 december 2017 een 
sinterklaasontbijt. Dit gaat door in het Parochiaal 
Centrum De Korf, Ronsaardbekestraat 59, 8000 Brugge.
We starten het ontbijt om 9u en er is een activiteit 
voorzien. Om 11u. komt de Sint met zijn Pieten die voor 
alle kinderen een geschenkje en iets lekkers meebrengt.
Volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar betalen als lid 
€8 p.p. en als niet-lid €10 p.p.
Reserveren kan 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.

LOPPEM
KINDER- EN JONGERENDANS

vrijdag 15 september tot vrijdag 22 juni • 18u30
Kinder- en Jongerendansen vanaf vrijdag 15 september 
2017.
Kinderdans: 18u - 19u (1e t/m 3e leerjaar, afzonderlijke 
inhoud volgens leeftijd).
Prijs: leden: reeks 1 (sept-dec): €35,00 - reeks 2 (jan-
jun): €50,00 jaar (sept-jun): €80,00 vanaf 2 kinderen: 2e 
kind €30,00/ €45,00/ €70,00) niet-leden: €55,00/ €70,00/ 
€120,00. 
Algemene info cursussen:
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 02 42 36 

JEUGDDANSEN

vrijdag 15 september tot vrijdag 22 juni • 19u
Jeugddansen vanaf vrijdag 15 september 2017.
Kinderdans: 19u– 20u (vanaf 4de leerjaar) Prijs: leden: 
reeks 1 (sept-dec): €35,00 - reeks 2 (jan-jun): €50,00 
jaar (sept-jun): €80,00 vanaf 2 kinderen: 2e kind €30,00/ 
€45,00/ €70,00) niet-leden: €55,00/ €70,00/ €120,00. 
Algemene info cursussen:
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. 
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 024236.

KLEUTERTURNEN 
(PEUTER EN 1STE KLEUTER)
zaterdag 16 september tot zaterdag 23 juni • 10u
Kleuterturnen vanaf zaterdag 16 september 2017 
kinderdans: 10u – 11u (peuter en eerste kleuter) Prijs: 
leden: reeks 1 (sept-dec): €35,00 - reeks 2 (jan-jun): €50,00 
jaar (sept-jun): €80,00 vanaf 2 kinderen: 2e kind €30,00/ 
€45,00/ €70,00) niet-leden: €55,00/ €70,00/ €120,00.
Algemene info cursussen:
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. 
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 024236.

KLEUTERTURNEN 
(TWEEDE EN DERDE KLEUTER)
zaterdag 16 september tot zaterdag 23 juni • 11u
Kleuterturnen vanaf zaterdag 16 september 2017 
kinderdans: 11u – 12u (tweede en derde kleuter) Prijs: 
leden: reeks 1 (sept-dec): €35,00 - reeks 2 (jan-jun): €50,00 
jaar (sept-jun): €80,00 vanaf 2 kinderen: 2e kind €30,00/ 
€45,00/ €70,00) niet-leden: €55,00/ €70,00/ €120,00.
Algemene info cursussen:
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. 
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 02 42 36.

TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 7 oktober • 13u tot 16u
Zie artikel ‘Tweedehandsbeurzen’, pagina 16.
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ZAKLAMPENTOCHT

vrijdag 10 november 
De afdeling sluit aan bij een activiteit van KWB-Loppem: 
de Zaklampentocht. Info en inschrijven bij Stefaan 
Deloof, stefaan.deloof@gmail.com.

SINT-MAARTENSTOCHT

zaterdag 11 november • 17u
Om 17u komen de ingeschreven kinderen samen in het 
parochiaal centrum voor het knutselen en worden daarna 
verwend met een boterkoek en chocolademelk. Om 19u 
sluiten de ouderen aan voor de Sint-Maartenstocht. De 
tocht eindigt met een traditionele bondsoep en broodjes. 
Deelnemen kost €2,00 / persoon en max. €4,00 / per 
gezin. Dit is een organisatie van de Jonge Gezinnen Actie 
(JGA). Inschrijven bij Lies De Wispelaere, Vicky De Love of 
Leen Roose.

25 JAAR BONDSOPENDEURDAG

zondag 3 december 
De afdeling organiseert reeds 25 jaar een 
Bondsopendeurdag in de sporthal De Strooien Hane. 
Het wordt een extra feest omwille van het jubileum. 
Rond de middag wordt er aangeschoven aan de 
feesttafel en in de namiddag krijgen we een voorstelling 
van alle georganiseerde reeksen zoals kleuterturnen, 
kinderdansen en jongerendansen. Traditioneel komt de 
Sint op bezoek voor onze jongste leden. Iedereen is er 
welkom en toegang is gratis.

KAAS- EN WIJNFESTIJN

zaterdag 16 december • 19u30
Kaas- en wijnfestijn met daarna gezellig samenzijn op de 
geluiden van Vlaamse liedjes. De avond start op 19u30 
in het parochiaal centrum, Ieperweg. Deelnemen kost 
€17,00 / persoon, niet-leden €22,00 / persoon. Kinderen 
betalen €10,00 en €12,00 en dit tot en met de leeftijd van 15 
jaar. Inschrijven bij Peter Puype, A. Scheuremanspark 2, 
050 82 34 95.

SAMEN NAAR HET NIEUWE JAAR

woensdag 27 december • 15u
Welkom op ons Nieuwjaarsfeestje op woensdag 
27 december 2017 van 15 tot 18 uur. Zin in een leuke 
verrassingsactiviteit met nieuwjaaraperitiefje? Voor 
wie? Alle kinderen tot en met 12 jaar Plaats: Parochiaal 
Centrum, Loppem Deelnemen kost: €5 voor leden 
Gezinsbond (max. €10 per gezin) €10 voor niet-leden 
Gezinsbond. Inschrijven en Info bij de leden van de 
Jonge Gezinnen Actie (JGA): Lies De Wispelaere, Vicky 
Delove of Leen Roose.

MOERKERKE - DAMME
FAMILIEONTBIJT

zondag 12 november • 8u30
Gezellig familie ontbijt met een 'Engels accent' op zondag 
12 november 2017 van 8u30 – 10u30. Niets zo fijn als een 
zondag starten met een gezellig en gezond ontbijt. Dit 
jaar kiezen we voor een ontbijt met een 'Engels accent'. 
Een tas koffie, lekkere broodjes, beleg, yoghurt, vers 
fruit ... alles zal klaar staan in een overheerlijk buffet. 
De achtergrondmuziek wordt verzorgd door Roland 
Van De Velde. Voor kinderen is een lees-, teken- en 
kleurhoek voorzien. Het hele gebeuren vindt plaats in de 
Cultuurfabriek, Stationsstraat 22 te Sijsele.
Leden betalen €5/p.p., niet-leden €7/p.p. Prijs voor een 
gezin, lid van de Gezinsbond maximum €17.
Inwoners Moerkerke en Damme inschrijven op 
andre.verhelst-bulcke@telenet.be of 050 50 12 55.
Inwoners Sijsele op schockaertann@gmail.com of 
050 37 52 85. 
Allen welkom! 

OEDELEM - OOSTVELD
WORKSHOPS EN INFOAVONDEN HUIS 
VAN HET KIND I.S.M GEZINSBOND 
OEDELEM-OOSTVELD, BEERNEM EN 
SINT-JORIS
maandag 25 september tot dinsdag 21 november 
Programma najaar 2017 - Huis van het Kind i.s.m. 
Gemeentebestuur Beernem, Gezinsbond Oedelem-
Oostveld, Gezinsbond Beernem en Gezinsbond Sint-Joris. 
Alle infoavonden, workshops en ouderbijeenkomsten 
zijn gratis. Meer informatie: huisvanhetkind@beernem.
be of 050 28 90 75.
Voor extra info:
gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com
Inschrijven: www.beernem.be/eloketoverzicht 
Workshops en info-avonden:
- Workshop wondzorg bij kinderen op maandag 

25 september om 19u30 - Sporthal Drogenbrood 
(maximum 20 deelnemers).

- Slapen bij kinderen woensdag 18 oktober om 20u met 
Dr. Karlien Dhondt - O.C. De Kleine Beer

- Workshop kindergrime op woensdag 8 november om 
14u - Sporthal Drogenbrood (max 20 deelnemers)

- Draagkracht bij kinderen op dinsdag 21 november om 
20u met Lut Celie - O.C. De Kleine Beer

- Ouderbijeenkomsten (baby's en peuters): 
Zindelijkheid op donderdag 21 september om 13u30. 
(Consultatiebureau Kind en Gezin).

 Grenzen stellen op dinsdag 28 november om 13u30. 
(Consultatiebureau Kind en Gezin).
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KOOKAVOND
‘FEESTMAALTIJD’ MET STREEKPRODUCTEN 

vrijdag 24 november • 19u30 tot 22u
De feestdagen zijn in aantocht! Gezellige familiedagen, 
momenten om te koesteren. Lekkere, originele hapjes, 
een heerlijk diner en een toetje om de lippen bij af te 
likken, maken het geheel pas helemaal af! Dit mag u 
uiteraard komen proeven met aangepaste wijnen.
Kom je ook? 
Prijs Leden: €15/persoon - niet-Leden: €25/persoon
Graag inschrijven vóór 18 november via e-mail: 
gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com en 
bevestigen door betaling op ons rekeningnummer: 
BE12 9792 3871 6092 - BIC: ARSPBE22 van Gezinsbond 
Oedelem (met vermelding naam, telefoonnummer en 
eventueel lidnummer).

SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET BIJ U 
AAN HUIS 
vrijdag 1 december - 16u tot 20u
Voor alle kindjes van bondsleden afdeling Oedelem-
Oostveld staan de Sint en zijn Hoofdpiet weer paraat. 
Een spannend huisbezoek waarbij er natuurlijk iets 
gezongen wordt voor de Sint en cadeautjes worden 
uitgedeeld. Sinterklaas haalt zijn grote boek boven en 
uiteraard weet hij echt alles over de kinderen: het staat 
dan ook in zijn boek in een sierlijk handschrift genoteerd.
Inschrijven vóór 25 november via mail naar: 
Gezinsbond.Oedelem.Oostveld@gmail.com Graag uw 
naam,lidnummer, adres en telefoonnummer, aantal 
kinderen en gewenst uur van het bezoek. Wij nemen 
dan contact met u op om het bezoek te plannen (details 
i.v.m. betaling, info over de kinderen, speelgoed, ...).
Alle info in verband met deze activiteit is te bekomen bij 
Marleen Mareydt 0495/14.17.36.

KERSTBORREL
AFHALEN BONNENBOEKEN 2018 VOOR LEDEN GEZINSBOND 
OEDELEM-OOSTVELD

zondag 17 december • 10u30 tot 12u
Haal je nieuwe bonnenboek af, geniet intussen van een 
drankje en een babbel met vrienden en bestuur. Zoals 
gewoonlijk trakteert onze Kerstman de aanwezige 
kinderen op een klein geschenkje en snoepjes. 
Aangevraagde kortingskaarten voor NMBS voor 
gezinnen met 3 kinderen of meer kunnen op dat moment 
aangevraagd of afgehaald worden na telefonische 
afspraak met de verantwoordelijke Monica Verbiest 050 
78 99 86. Gelieve uw lidkaart mee te brengen. Betaal dus 
‘tijdig’ uw lidmaatschap zodat ook uw bonnenboekje 
klaar ligt. Van harte welkom op onze kerstborrel met het 
hele gezin in de Gemeenteschool ‘Het Schepenhuys' 
Markt 1 te Oedelem! Kan je niet aanwezig zijn, geen 
nood: de bonnenboeken worden daarna verdeeld door 
bereidwillige vrijwilligers, ten laatste tegen eind januari 
2018.

MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF 
FACEBOOKPAGINA

Maandelijks versturen we onze 'Nieuwsbrief' met de 
komende activiteiten. Krijg je deze brief niet in je mailbox 
dan bezitten we je mailadres nog niet. Wens je deze brief 

of ben je ondertussen van mailadres veranderd? Stuur 
een mailtje met je contactgegevens naar: gezinsbond.
oedelem.oostveld@gmail.com. Op Facebook kan je ons 
vinden onder 'Gezinsbond Oedelem-Oostveld'. Je kan 
er informatie vinden over onze geplande activiteiten, 
gewestactiviteiten, foto's van voorbije activiteiten, enz. 
We zouden het heel fijn vinden als u onze 'vind ik leuk' 
knop zou aanklikken.

BEN JE NET OUDER GEWORDEN? 
PROFICIAT!
Een geboorte, een heuglijke gebeurtenis in je gezin! 
De trotse ouders kunnen een gratis geboortegeschenk 
ontvangen bij één van onze verantwoordelijken. 
Momenteel een nieuw uniek geschenkje namelijk 
een voorleesboekje gecreëerd en geschreven door de 
Gezinsbond zélf. Je dient enkel een geboortekaartje 
mee te brengen als bewijs. Voor onze afdeling kan je 
na telefonische afspraak terecht bij: Bisschop Ilse, 
Bruggestraat 124, 8730 Oedelem, 0474 84 16 89; 
Verhaeghe Evi, Bruinbergstraat 12, 8730 Oedelem 
(Oostveld), 0475 92 13 59.
Vanuit de Gezinsbond krijg je ook gratis de 'Brieven 
aan Jonge Ouders' opgestuurd. Tenminste als we over 
jouw adresgegevens beschikken. Of het nu je eerste 
kindje is of je tweede, derde, vierde ... of je hebt er 
eentje geadopteerd: iedereen kan de ‘Brieven aan 
Jonge Ouders’ aanvragen. De volledige reeks omvat 
20 nummers. Indien je nog nooit lid was (gratis of 
betalend), heb je bovendien ook recht op een gratis 
kennismakingslidmaatschap. Stuur je gegevens door via 
onderstaande website: https://gezinsbond.be/Paginas/
Geboorte-melden.aspx.

VERLENGING KORTINGSKAARTEN 
OPENBAAR VERVOER
Vanaf 3 kinderen komt een gezin in aanmerking voor de 
kortingskaart. Alle kinderen die in jouw gezin geboren 
werden (ook indien overleden) tellen mee. Kinderen 
met een handicap van 66 procent tellen dubbel. Naast 
gehuwden mogen nu ook samenwonenden met drie of 
meer kinderen (van één van de partners of van beiden) 
een kortingskaart aanvragen. Alle info te verkrijgen bij 
onze plaatselijke verantwoordelijke Monica Verbiest, 
Den Akker 2, 8730 Oedelem, 050 78 99 86 of neem ook een 
kijkje op volgende website: https://www.gezinsbond.be/
kortingskaarten.

VERKOOPUNT: NMBS-PASSEN, 
LIJNKAARTEN DE LIJN, 
BIOSCOOPKAARTEN, GSM- EN 
KORTINGSKAARTEN

Bij onze plaatselijke afgevaardigde Christine Tallir kan 
je bioscoopcheques, gsm-kaarten, NMBS-passen en 
Lijnkaarten kopen met spaarkorting. Van zodra je €10 
bij elkaar gespaard hebt kan je betalen met je lidkaart 
en besparen op je aankopen. Enkele voorbeelden: 
Kinepolis: je betaalt €10,50 voor een bioscoopcheque 
en je krijgt 2 euro korting; Go- en Railpass: 5% korting, 
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Pay&Go-kaarten van Proximus 4% korting en voor Base 
en Mobistar is dit 5%. Lijnkaarten (tienrittenkaart) De 
Lijn: 10% korting. Een rit betekent het recht op één uur 
tram of busgebruik bij De Lijn. Bij een overstap blijft die 
éne rit geldig indien de overstap binnen het uur gebeurt.

OOSTKAMP
TWEEDEHANDSBEURS 
HERFSTEDITIE KINDERKLEDIJ, KINDERGERIEF EN 
SPEELGOED

zondag 15 oktober • 9u tot 12u
Zie artikel ‘Tweedehandsbeurzen’, pagina 16.

KOOKWORKSHOP VOOR MINI-CHEFS

zaterdag 4 november 
Voor alle mini-chefs die graag mee roeren in de potten 
en pannen van mama en papa organiseren we een mega-
de-max-kookworkshop onder leiding van een erkende 
diëtiste die het gewoon is om te koken met kleine chefjes. 
Dit is voor kids van 4 tot 8 jaar en gaat door op zaterdag 
4 november van 14u tot 17u in het Ontmoetingscentrum 
de Raat, Schooldreef 5 in Oostkamp. €8 voor kinderen 
van leden en €11 voor kinderen van niet-leden.
Meer info bij Tessa De Roeck,
e-mail: jgagezinsbondoostkamp@gmail.com.

SINTERKLAASONTBIJT

zondag 3 december • 8u30 tot 11u
De Sint komt weer naar het Ontmoetingscentrum de 
RAAT, Schooldreef 5 in Oostkamp. Er wordt gestart 
met een ontbijtbuffet vanaf 8u30. tot 11u. Daarna is er 
animatie en verwelkomen we de Sint met zijn Zwarte 
Piet. Volwassenen betalen €6, kinderen tussen 3 en 
6 jaar: €3 en kleintjes jonger dan 3 jaar hoeven niets te 
betalen. Een gezin (ouders en inwonende kinderen) 
betalen maximum €18. Graag vooraf betalen door 
overschrijving op rekening van Gezinsbond Oostkamp 
BE48 8508 0758 6127. Voor alle kinderen is er een 
verrassing. Inschrijven ten laatste tegen 25 november 
met een mailtje naar: cecile.vandeynse@telenet.be of 
een telefoontje: 050 82 55 80.
Opa's en oma's zijn natuurlijk ook van harte welkom.

GEBOORTEGESCHENKJE
Ter gelegenheid van een geboorte kunnen jonge ouders 
die reeds lid zijn van de Gezinsbond een kleine attentie 
krijgen. Dat geschenkje moet wel zelf aangevraagd 
worden.
Voor de leden van afdeling Oostkamp kan daarvoor een 
mailtje gestuurd worden naar: marleen.deschaght@
skynet.be en het geschenkje wordt je bezorgd.
Een telefoontje of berichtje mag ook:
GSM (Marleen) 0479 30 93 91.

DRINGEND GEZOCHT: 
OPPASCOÖRDINATOR
Dringend gezocht: oppascoördinator gezinsbond 
Oostkamp. Jij kunt overweg met je computer en met een 
beetje van je vrije tijd kun je tientallen jonge gezinnen 
gelukkig maken.
Info bij cecile.vandeynse@telenet.be of 050 82 55 80. 

SIJSELE
TWEEDEHANDSBEURS

zondag 1 oktober • 8u30
Zie artikel: TWEEDEHANDSBEURZEN, pagina 16.

DE KRACHT VAN RECHTVAARDIGHEID

donderdag 26 oktober • 20u
Voordracht op donderdag 26 oktober 2017 om 20u in de 
cultuurfabriek. Ere vrederechter Jan Nolf (°15 juli 1951) 
komt spreken over zijn nieuwste boek 'De kracht van 
rechtvaardigheid'. Jan Nolf is licentiaat in de rechten 
en de criminologie. Hij was 10 jaar advocaat (in 
Brugge) en bijna 25 jaar vrederechter (in Roeselare). 
De professionele pers publiceerde ongeveer 200 van 
zijn vonnissen. Midden 2011 nam hij ontslag uit protest 
tegen het systeem waarbij de familiale nabijheidsjustitie 
uitgehold werd. Sindsdien is hij actief als columnist voor 
o.a. Knack, De Morgen, De Tijd, De Standaard en VRT 
DeRedactie.be. Hij geeft ook duiding in reportages over 
juridische actualiteit op VRT. Bondsleden betalen bij 
VVK €6 of €8 AAD, niet-bondsleden betalen €8 bij VVK of 
€10 AAD. Er kan overgeschreven op BE22 7381 1006 8447 
van Gezinsbond Sijsele met melding van het lidnummer 
en het aantal kaarten.
Inlichtingen bij magda.keirse@hotmail.com.

GEZINSONTBIJT

zondag 12 november • 8u30 tot 10u30
Op zondag 12 november 2017 nodigen we onze leden 
uit om samen te genieten van een Engels getint 
ontbijt. Er zal zang en achtergrond muziek zijn terwijl 
er kennis kan gemaakt worden tussen de leden uit 
Moerkerke en Sijsele. 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 of bij André (bestuurslid 
Moerkerke) 050 50 12 55 - andre.verhelst-bulcke@telenet.be. 
Voor kinderen is een lees-, teken- en kleurhoek voorzien.
Het hele gebeuren vindt plaats in de Cultuurfabriek, 
Stationsstraat 22, Sijsele, tussen 8u30 en 10u30.
Allen welkom! 
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MEEVAREN MET DE SINT

zondag 26 november • 14u tot 16u
‘Met Sinterklaas op de boot’ op zondag 26 november 
2017. Alle kinderen van Groot-Damme worden 
uitgenodigd om mee te varen met de Sint op de Damse 
Vaart.Er zijn afvaarten voorzien om 14u, 14u30, 15u, 
15u30 en 16u. De kinderen mogen hun tekeningen aan 
de Sint afgeven en hun vragen en verlangens aan de Sint 
meedelen. De kindjes varen gratis mee, de volwassenen 
betalen €3. We varen een stukje mee met de Sint. 

BIJBLIJVEN!
Op de hoogte blijven. Activiteiten worden vaak een 
lange periode vooraf vermeld in de Bondsklapper. Niet 
iedereen noteert meteen die data en mist daardoor 
soms een of andere activiteit. Als we over je mailadres 
mogen beschikken kunnen we een herinnering 
sturen enkele dagen voor de activiteit. Je kunt je 
mailadres bezorgen aan onze ledenverantwoordelijke: 
regine.lameire@telenet.be of op mijn.gezinsbond.be, 
waar je ook je mailadres steeds kunt aanpassen. 

GEBOORTE
Ter gelegenheid van een geboorte kunnen jonge ouders 
die reeds lid zijn van de Gezinsbond een kleine attentie 
ophalen bij onze onthaalverantwoordelijke: 
Bruynseraede Francine, Burg. Capellelaan 31, 
0485 15 38 25. 

KORTINGSKAARTEN
Kortingskaarten NMBS die vervallen op 31/12/2017 
tijdig vervangen bij uw secretaris: Noordermeers 14 
(050 35 96 66) op 26 nov. van 9u30 tot 11u45, betaling 
contant 6€.
Ofwel via mail: magda.keirse@hotmail.com en betaling 
van €6 op BE22 7381 1006 8447 van Gezinsbond Sijsele. 

SINT-ANDRIES
TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 7 oktober • 13u tot 16u
Zie artikel: TWEEDEHANDSBEURZEN, pagina 16.

GEZONDE TUSSENDOORTJES

maandag 23 oktober • 19u30 tot 21u30
Gezond snoepen: zoet of hartig? Een hongertje 
tussendoor verslaan we snel met een hap die op ons 
pad komt. Dikwijls ongezond en van minderwaardige 
kwaliteit met weinig voedingsstoffen. We vergeten dat 
er ook veel lekkere, waardevolle tussendoortjes zijn. 
Welke zijn dit? En kunnen we echt gezond(er) snoepen? 
An Parmentier, diëtiste, zet voor ons alles op een rijtje 
en bezorgt ons heel wat tips en nuttige informatie. Deze 
infosessie is gericht naar alle leeftijdscategorieën. Meer 
weten ? Kom dan op maandag 23 oktober van 19u30 tot 
21u30 in de POC Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat 
2 naar de infosessie. Deelname in de kosten: €1 
ter plaatse te betalen. Graag inschrijven via email: 
gezinsbondsintandries@gmail.com (met vermelding 

van naam en lidnummer) of bij Geert Boone 050 39 31 01 
(na 20u). 

FEESTELIJK KOKEN

woensdag 22 november • 19u30
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 is €15/pp en €20/pp voor niet-leden. De 
avond gaat door op woensdag 22 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 

SINT-JORIS
SLAPEN BIJ KINDEREN

woensdag 18 oktober 
Tijdens deze infoavond gaat Dr.Karlien Dhondt (UZ Gent) 
in op de betekenis van de slaap voor de ontwikkeling 
van het opgroeiende kind. Ze kadert de oorzaken van 
slaapproblemen en beantwoordt de vragen ‘kunnen 
ouders er iets aan doen’, ‘wanneer is onderzoek 
noodzakelijk’ en ‘wat zijn mogelijke behandelingen’. 
Dit is een activiteit van 'Huis van het Kind Beernem' in 
samenwerking met de Gezinsbond. Inschrijven kan via 
www.beernem.be.

WORKSHOP KINDERGRIME EN 
GLITTERTATTOO
woensdag 8 november tot zondag 8 oktober 
Eerst wordt er kort wat uitleg gegeven over de soorten 
producten, verschillende materialen, hygiëne,... 
Daarna worden verschillende technieken getoond. 
Na de demonstratie krijg je volop de kans om alles uit 
te proberen, te experimenteren met kleuren, vormen, 
glitters, enz. Per inschrijving mag er één kind meekomen. 
Deze workshop wordt georganiseerd door ‘Huis van het 
Kind Beernem’ in samenwerking met de Gezinsbond. 
Inschrijven kan via www.beernem.be.

VORMING
-DRAAGKRACHT BIJ KINDEREN MET LUT CELIE-

dinsdag 21 november 
Het Huis van het Kind Beernem organiseert, samen 
met Gezinsbond, de gratis vorming 'Anders kijken en 
luisteren naar jongeren – vergroten/ontwikkelen van hun 
draagkracht' op dinsdag 21 november om 20u in O.C. De 
Kleine Beer. inschrijven kan via www.beernem.be

SINT EN PIET IN JULLIE HUISKAMER!
zaterdag 2 december 
Hij komt! Hij komt! Jawel. Ook dit jaar brengt de Sint een 
bezoekje bij jullie thuis. Gelieve jullie adres en de naam 
van de kindjes aan ons door te geven via het secretariaat. 
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HERFSTWANDELING
We zetten de herfstvakantie in met een buggy- en 
gezinsvriendelijke wandeling!! Geniet mee van de herfst 
met het hele gezin. Hou alvast deze datum vrij, meer info 
volgt in de brievenbus en op onze website. In de kijker! 
Vanaf September 2017 gaat onze kinderoppasdienst 
digitaal. Met een aantal muisklikken is je babysit zo 
geregeld.
Neem contact op met onze verantwoordelijke 
kinderopasdienst Tamara Piers 
op tamarapiers@hotmail.com of 
kodsintjoris@hotmail.com. 

SINT-KRUIS
ZWEMMEN 55+

donderdag 7 september tot 
donderdag 14 december • 12u - 13u
De reeks gaat voor 14 december 2017.
* 13 lessen en 1 gratis les voor onvoorziene 

omstandigheden.
* Tijd: van 12u tot 13 u ( niet in de schoolvakanties of 

feestdagen)
* Prijs: €26,00 voor de leden van de Gezinsbond + 9 euro 

verzekering of €33,00 voor de niet leden + 9 euro 
verzekering

* Plaats: Interbad, Veltemweg 35, 8310 Sint-Kruis-
Brugge

* Graag inschrijven en betalen op rekening 
BE90 0014 3545 7732 van GSF St-Kruis, met 
mededeling: naam deelnemer en lidnummer 
Gezinsbond ( indien lid). De betaling geldt als 
inschrijving. Max 45 deelnemers.

Nog vragen? Neem gerust contact op met: Elinck Joëlle, 
Tel: 050 35 73 56 of mail naar joelle.elinck@gmail.com

TWEEDEHANDSBEURS

zondag 29 oktober • 9u - 12u
Zie artikel ‘Tweedehandsbeurzen’, pagina 16.

MEEVAREN MET DE SINT

zondag 26 november • 14u - 16u
Op zondag 26 november 2017 worden alle kinderen 
uitgenodigd om mee te varen met de Sint op de Damse 
Vaart. De kinderen mogen hun tekeningen meebrengen 
en aan de Sint hun wensen en verlangens meedelen. Er 
zijn afvaarten om 14u, 14u30, 15u, 15u30 en 16u. 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.

NIEUWE E-MAILADRESSEN
Met de opstart van onze nieuwe website: gezinsbond-
sintkruis.be vind je onder contacten onze bestuursleden 
terug en hun eigen e-mailadres.
Hier volgen de speciale e-mailadressen:
Algemene vragen: info@gezinsbond-sintkruis.be
Voorzitter: voorzitter@gezinsbond-sintkruis.be
Secretariaat: secretariaat@gezinsbond-sintkruis.be
Ledenbeheer: ledenbeheer@gezinsbond-sintkruis.be
Kortingskaarten: kortingskaarten@gezinsbond-sintkruis.be
Kinderoppasdienst: kinderoppasdienst@gezinsbond-sintkruis.be

SINT-MICHIELS
HALLOWEEN MET EEN ECHTE HEKS

zaterdag 28 oktober • 14u
Heksje Kriebelkruidje leert je magische badbruisballen 
maken of toverlipgloss. Of misschien maak je wel 
heksenbadzout? En hoe maak je een stoere vloeibare 
zeep? Zo wordt handjes wassen leuk! Alle producten 
zijn veilige, koude bereidingen. Kom het ontdekken 
op 28 oktober 2017 van 14 tot 16u30. Wij verzamelen 
in het CM ontmoetingscentrum, Koningin Astridlaan 
in Sint-Michiels. De activiteit is bedoeld voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar, maar de oudere broer/zus is ook 
welkom. Misschien maken we wel iets speciaals voor de 
oudsten?
Kostprijs: €5 per kind voor leden Gezinsbond. Niet-leden 
betalen €7,50.
Inschrijven vóór 15 oktober 2017 op 
gezinsbondsintmichiels@gmail.com, met vermelding 
van naam en leeftijd van de kinderen.

KINDEROPPASDIENST

Je vraagt best één week vooraf de oppas aan. Lid zijn van 
de Gezinsbond is de eerste vereiste. Daarna registeer je 
je voor de eerste keer via www.kinderoppasdienst.be. De 
coördinator Daniella Daniels contacteert je voor verdere 
informatie en je profiel wordt geactiveerd. Ook nieuwe 
oppassers moeten eerst via deze registratie vooraleer ze 
kunnen ingeschakeld worden. Alle oppassers en gezinnen 
zijn verzekerd, mocht er iets gebeuren. Gezinnen, maak 
gebruik van deze oppasdienst en ga met een gerust 
hart naar de bioscoop, het toneel of een vergadering! 
Meer info: kod.sintmichiels@telenet.be. Oppasboekjes 
kunnen aangeschaft worden bij Daniella, De Meersen 2 
te Sint-Michiels.

BABYGESCHENKJES

Gezinnen-leden met een 2e of 3e baby, geboren in 2017, 
kunnen een geschenkje afhalen bij Roos Logghe, Ter 
Beke 10. Best even vooraf bellen op 050 38 94 07. Voor 
een 1e baby, geboren in 2017, wordt u een omslag met 
geschenk thuis bezorgd. De lidkaart is dan gratis voor het 
lopende jaar.
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zaterdag 11 november 2017
Kom eens een onbekend gezelschapsspel aanleren bij 
echte players. Zij leren je de trucjes en de do’s en don’ts om 
een spel te winnen. Keuze uit vele spellen, oud en nieuw. 
Je kan beginnen om 14u in Onze Ark, Sint-Michielslaan 35, 
Sint-Michiels. Er is koffie en taart en andere drankjes. De 
toegang is gratis.

OP BEZOEK BIJ GLASKUNSTENAAR PIA 
BURRICK
Zaterdag 2 december om 10u kan je deze glaskunstenaar 
aan het werk zien in haar atelier in Fort Zevenberg 8, 
Sint-Andries. Zij maakt decoratieve glas-in-loodramen, 
glasjuwelen en nog zoveel meer. Zij won met haar werk 
reeds diverse prijzen en onderscheidingen. Hoe alles in 
het werk gaat, kun je volgen tijdens dit bezoek.
Vanwege de beperkte plaatsen, is inschrijven de 
boodschap. Doe het snel en vóór 27/11/2017 op 
gezinsbondsintmichiels@gmail.com. Inschrijven en €5 
betalen, daarna is je plaats gegarandeerd.
Betalen kan op BE43 0680 7137 0001 van de Gezinsbond 
Sint-Michiels.

ONTBIJTEN IN STIJL

zondag 17 december 2017
De eetzaal van Howest, Rijselstraat 5, Sint-Michiels, 
wordt omgetoverd tot een leuke ontbijtplek. Je kan er 
terecht tussen 8u30 en 10u30. We serveren je alles wat op 
een gezonde ontbijttafel thuis hoort, maar ook lekkere 
croissants zullen niet ontbreken, net zoals yoghurt, 
müsli, broodjes, lekkere zelfbereide confituren en fruit. 
Kortom, je zit gegarandeerd een uurtje of meer aan tafel. 
Samen met vrienden, kan het zelfs langer duren!
Kostprijs voor leden Gezinsbond: volwassenen €8 p/p, 
kinderen tot 10 jaar, €5 per kind. Niet-leden-vrienden 
eten mee voor €12 p/p en de kinderen voor €7 per kind. 
Kinderen minder dan 3 jaar mogen gratis mee snoepen. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk en ten laatste tegen 
1 december 2017 op gezinsbondsintmichiels@gmail.com 
en betalen op BE43 0680 7137 0001 van de Gezinsbond 
Sint-Michiels. 
Wie zijn lidgeld reeds betaalde, kan tezelfdertijd ook zijn 
bonnenboek meenemen, op vertoon van de lidkaart 
2018.

AFHALEN BONNENBOEKEN 2018
Op zondag 17 december 2017 kan je terecht in de eetzaal 
van Howest, Rijselstraat 5, Sint-Michiels tussen 10u en 
11u30. Voor het afhalen van de bonnenboek, nieuwe 
editie, dit op vertoon van je lidkaart 2018.
Nieuw in deze bonnenboek: je krijgt er, naast de gewone 
winkels uit onze streek, ook de bonnen van de handelaars 
in Oostkust bij. Dit gaat over winkels in Blankenberge, 
De Haan, Heist, Knokke, Wenduine, Westkapelle en 
Zeebrugge. Je bonnenboek niet vergeten als je een 
uitstapje plant naar de kust! 
Wie niet kan komen, krijgt de bonnenboek in zijn bus 
bezorgd tussen 20 december 2017 en 15 januari 2018.

SNELLEGEM
KINDEROPPAS

zondag 1 januari tot maandag 31 december 
Voor het aanvragen van een kinderoppas en het 
aankopen van verzekeringsboekjes, kan je terecht bij 
onze verantwoordelijke voor de kinderoppasdienst, 
Maaike D'Haene. Je kan je er ook aanbieden als nieuwe 
kinderoppasser of om je prestatiebriefjes binnen te 
brengen. Je kan er eveneens terecht met al je vragen 
over de kinderoppasdienst. Maaike is te bereiken tussen 
19u en 21u30 of via mail maaike.dhaene@telenet.be.

NEEM EEN KIJKJE OP ONZE 
FACEBOOKPAGINA!
vrijdag 1 september tot dinsdag 31 december 
Wilt u weten welke activiteiten er in Snellegem gepland 
zijn? Of wilt u gewoon enkele foto's bekijken van onze 
afgelopen activiteiten? Het kan allemaal als u onze 
facebookpagina bezoekt! En u mag ons uiteraard 
ook 'leuk' vinden! Doen! https://www.facebook.com/
gezinsbondsnellegem/.

KERSTKRIEBELS!

zaterdag 23 december • 9u - 11u
De grote vakantie is afgelopen. Het aftellen naar Kerst 
kan beginnen! Voel jij het ook al weer kriebelen? Dan 
is kerstkriebels nét iets voor jou! We verwachten je op 
zaterdag 23 december van 9u tot 11u in het kleine zaaltje 
naast de Schelpe in Snellegem. Ondertussen kunnen 
mama en papa gerust hun kerstinkopen doen. Wat staat er 
op het programma? We versieren 4 cupcakejes helemaal 
in kerststijl en pakken die mooi in als geschenkje voor 
onder de kerstboom! Uiteraard is er ook tijd voor een 
mooi kerstverhaal! En om zelf helemaal in de kerstsfeer 
te komen zorgen wij voor hapjes en kinderchampagne! 
Voor wie ? Voor alle kinderen van het 2de tot en met het 
6de leerjaar! Wil je meer info of meteen al inschrijven? 
Stuur een mailtje naar sabine.mosar@gmail.com.
Inschrijven kan tot en met 20 december 2017. Opgelet: 
Maximum 12 deelnemers. 

YOGA

De gezinsbond Snellegem organiseert reeds meer dan 
10 jaar yogalessen. Zowel leden als niet-leden zijn 
welkom op maandagavond van 20u15 tot 21u15, op 
woensdagavond van 20u tot 21u en op vrijdagavond 
van 17u30 tot 18u30. 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.
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VARSENARE
TAI CHI CHUAN

maandag 11 september tot maandag 25 juni 
Tai Chi Chuan is een uitermate geschikte methode om 
soepelheid, stabiliteit en gevoeligheid te oefenen. De 
oefeningen zijn langzaam, niet hart- of longbelastend, 
zorgen voor alertheid bij de beoefenaar, kalmeren de 
geest en versterken het lichaam.
Lessen op maandagavond in het Sportcentrum in 
Varsenare. Lessenreeks in groepen afhankelijk van het 
niveau. Nieuwe reeks start in september. Belangstelling? 
Info en inschrijven bij Brigitte Vandenbriele: 
brigitte.vandenbriele.be@gmail.com, 050 31 47 34 of 
0496 33 51 79. 

DRU YOGA OP DINSDAGVOORMIDDAG

zaterdag 16 september tot dinsdag 19 december 
Bij dru yoga 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 brengt een lessenreeks dru 
yoga op dinsdagvoormiddag van 10u tot 11u30 in het 
sportcentrum te Varsenare. Je kunt op elk moment 
instappen. Nieuwe reeks start in september.
Info en inschrijven: brigitte.vandenbriele.be@gmail.com 
of 050 31 47 34 of 0496 33 51 79.

NAAR DE SIERCK MET DE GEZINSBOND

dinsdag 31 oktober • vanaf 13u
Met de Gezinsbond Varsenare plannen we een bezoek aan 
Familiepark De Sierck in De Haan in de Herfstvakantie. 
In De Sierk kunnen de kinderen én ouders in de 54 
speelhoeken terecht om er te toveren in de 'Woonwagen 
van de Goochelaar', te musiceren in het Fanfarekot, 
koprollen en molentjes te maken in de Acrobatenhoek, 
de lenigheid te testen in de Wagen van de Slangevrouw, 
en zoooooveel meer leuke circusactiviteiten. In de 
circustent is een extra ‘apenparcours’ gebouwd. De 
vertellers (Meneer Zee!) vertellen op maat van uw 
kinderen in de verwarmde pipowagen. Afspraak om 15u. 
Om 16u is er voor iedereen gratis vieruurtje in de vorm 
van ‘koekestuutjes’! Feest dus!
Inlichtingen en graag naam opgeven bij Liliane Cocquyt: 
lilianecocquyt@skynet.be / 0475 51 11 20.
Betalen ter plaatse maar vergeet je lidkaart Gezinsbond 
niet.

INSCHRIJVEN VOOR HUISBEZOEK 
SINTERKLAAS
donderdag 9 november tot zaterdag 11 november 
De Sint gaat op huisbezoek bij de kinderen van Varsenare 
op 1 en 2 december. Inschrijven is enkel mogelijk op het 
secretariaat van de Sint op donderdag 9 november tussen 

19u30 en 20u30en op zaterdag 11 november tussen 10u 
en 11u in het Parochiaal Centrum, Westernieuwweg, 
8490 Varsenare. De uitnodiging volgt nog maar noteer 
nu al deze datum indien je een huisbezoek wenst. De 
andere dagen is het secretariaat niet open, want dan is 
het veel te druk voor de pieten om alles klaar te maken. 

KNUTSELEN VOOR KERST

woensdag 27 december • 14u
Noteer deze datum al, info volgt later.
Inlichtingen bij Brigitte Vandenbriele, 
Brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of 0496 33 51 79.

GEZINSBOND VARSENARE OP FACEBOOK

Wij heten u van harte welkom op onze Facebookpagina 
Gezinsbond Varsenare 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, bioscoopcheques, GSM kaarten EN 10 beurten 
kaart van De Lijn MET 10% korting. Indien ze afwezig 
is zal ze 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.

NIEUW TELEFOONNUMMER 
VERANTWOORDELIJKE 
KINDEROPPASDIENST
Het tel. nr. van de verantwoordelijke Kinderoppasdienst, 
Tinneke De Leu, Popstaelstraat 10, Varsenare wordt 
0474/759453! Alle aanvragen voor kinderoppas 
voor de afdeling Varsenare gebeuren met het online 
programma: www.kinderoppasdienst.be, gemakkelijk 
en zelf te besturen! Benieuwd? Ga eens kijken!!! Nieuwe 
gezinnen die een kinderoppas wensen maken eerst een 
afspraak met Tinneke op tinekedeleu@hotmail.com of 
0474/759453. Zij geeft u de nodige uitleg en ze activeert 
uw toegang zodat u de website kan gebruiken. Zin om 
ook kinderoppas te zijn? Nieuwe kandidaat oppassers 
maken ook eerst een afspraak met Tinneke. 

ZEDELGEM
WIJNPROEVEN

woensdag 4 oktober • 19u30
De wijnproefavonden in Wijnbar Vinho zijn een jaarlijkse 
gewoonte geworden. Dit jaar verdiepen we ons in de 
Bourgogne-wijnen en concentreren we ons op het echte 
proeven, smaken en geuren detecteren en definiëren. 
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Zowel wit als rood komen aan bod en dit gespreid over 
2 woensdagen: 4 en 11 oktober om 19u30. Wil je dit jaar 
mee proeven bij Vinho, Brugsestraat Zedelgem? 
Schrijf dan tijdig in, inschrijven op voorhand is verplicht 
en de plaatsen zijn beperkt!
Voor meer info kan je terecht bij Ronny Meulemeester 
0474 10 43 15 of ronny.meulemeester5@telenet.be

NAAICAFÉ

donderdag 7 september • 19u
Elke maand komen we samen met een gezellige bende 
die graag nieuwe dingen creëert, kleding bedenkt 
en accessoires voor in huis maakt. Gezellig samen 
naaien, met professionele begeleiding. Naai volgens je 
eigen patroon of herstel je kledij. Reserveren is enkel 
noodzakelijk als je een naaimachine wil gebruiken. Er 
zijn steeds twee overlockmachines vrij te gebruiken 
Kostprijs voor 1 avond: €2,5 voor leden en niet-leden. 
Activiteit gaat door in LDC De Braambeier en loopt in 
samenwerking met Oranje en De Braambeier.
Voor meer info kun je mailen naar 
gezinsbond.zedelgem@gmail.com of bellen naar 
0474/104.315.

NAAIWORKSHOPS 

donderdag 19 oktober • 19u00
Thema in oktober: naaien van homeware (katoenen 
kamerjas en zachte pantoffels) en dit op 19/10 en 

26/10. Daarna volgt nog het naaien van een jongens- 
en mannenhemd (Kerstboomtip) op 30/11, 07/12 en 
14/12. Deze workshops gaan door in LDC De Braambeier. 
Inschrijven op voorhand is verplicht.
Voor meer info kun je mailen naar 
gezinsbond.zedelgem@gmail.com of bellen naar 
0474 10 43 15. 

TAFEL DEKKEN 

donderdag 9 november • 19u
Ine van Studio Lala, bekend van het boek 'Feest' zakt 
af naar de Groene Meersen in Zedelgem en toont hoe 
we een gewone tafel aan de hand van 10 tips kunnen 
omtoveren tot een tafel met een heuse wow-factor. 
Hierbij laat ze de etiquetteregels los en gaan we voor 
talloze ohhhs en ahhhs bij de gasten. Vooraf inschrijven 
via mail naar gezinsbondzedelgem@gmail.com

GEZIN IN EVENWICHT

donderdag 30 november • 19u30
In evenwicht zijn met jezelf, je werk en je gezin. Een hele 
uitdaging voor de ouders van vandaag! 'Te druk', 'te veel', 
'te weinig '. Herken je jezelf in deze uitspraken? Welke 
belemmerende gedachten en gevoelens kruisen je pad? 
Hoe ga je hier best mee om? Je krijgt een aantal ideeën 
mee die je kunnen helpen een nieuw evenwicht te vinden. 
Voordracht door Mw An Coetsiers, klinisch psychologe en 

KINDEREN TEM 18 JAAR GRATIS
LEDEN GEZINSBOND AAN HALVE PRIJS!
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gedragstherapeut in de Spiegelzaal van VBS De Leeuw, 
P. Staelensstraat, Zedelgem. Een samenwerking tussen 
Gezinsbond Zedelgem, Spes Nostra Instituut en VBS De 
Leeuw. 

TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 2 december • 14u
Zie artikel ‘Tweedehandsbeurzen’, pagina 16.

GEZOND EN GEZELLIG ONTBIJT

zondag 3 december • 9u
Dit jaar organiseren we opnieuw ons Gezond en Gezellig 
Ontbijt. Op zondagmorgen 3 december worden jullie 
verwacht vanaf 9u in LDC De Braambeier, Loppemsestraat 
in Zedelgem. Inschrijven vooraf tot 26/11.

SPRANKEL MET MEDEWERKING 
VAN GEZINSBOND
Motiveren en persoonlijkheid bij kinderen: 
praktische handvaten
 Dr. Claire Van de Velde 
adviseur van de vice-rector aan UGent 
mede editor en - auteur van ‘Persoonlijkheid en 
(de)motivatie van kinderen en jongeren’

Donderdag 5 oktober 2017 om 19u30
Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

Motiveren en persoonlijkheid bij kinderen (met 
praktische handvaten) 
Herken je dit thuis of op school? 
Leerlingen lijken niet geïnteresseerd of zetten na 
15 minuten de klas op stelten? 
De leerling die het zo goed deed bij jou, of 
omgekeerd? 
Wat je ook doet, je hebt de indruk dat je je kinderen 
niet kunt bereiken. 
Je maakt je zorgen over de tomeloze speelsheid, 
passiviteit, teruggetrokkenheid of agressiviteit van 
de jongeren waarmee je omgaat en je weet niet hoe 
ze te motiveren.

Sprankel- & Gezinsbondleden*: €3 /  
niet-leden: €6 / studenten*: €2  
* op vertoon lid- en/of studentenkaart 
Inschrijven verplicht: sprankelwvl@gmail.com

Straff e ledenkorting

Halloweensfeer

Gratis parking

Boek snel je tickets op www.gezinsbond.be/gezinsdag

Griezeligste 
Gezinsdag
Zaterdag 21 oktober

Exclusief 

voor leden 

van de 

Gezinsbond

VRAAG JE BABYSIT VIA
'MIJN GEZINSBOND'
 Vanaf nu zal je de kinderoppasdienst terugvinden 
onder 'Mijn Gezinsbond'. 

• Surf naar de Gezinsbond-website en klik op Mijn 
Gezinsbond.

• Heb je nog geen gebruikersprofiel? Maak er dan 
gauw eentje aan.

• Controleer je persoonlijke gegevens en vul ze 
verder aan indien nodig.

Ontdek
goedgezind.begoedgezind.begoedgezind.be

NIEUW
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TWEEDEHANDSBEURZEN
BEERNEM
TWEEDEHANDSBEURS KINDERARTIKELEN
zondag 22 oktober • 10u tot 12u
Tweedehandsbeurs kinderartikelen op zondag 22 oktober 
in het OC De Kleine Beer, C. Marichalstraat 5, Beernem. 
Ben je als (toekomstige) ouder, grootouder op zoek 
naar leuke betaalbare baby- of kinderkledij, babyuitzet, 
speelgoed en andere toffe spulletjes? Kom dan zeker 
eens langs, in het ruime aanbod vindt je wellicht wat je 
zoekt! Je kan er tevens genieten van een kop koffie of een 
drankje, een stukje gebak aan democratische prijzen. 
Er is ook een stand kindergrime voorzien. Iedereen van 
harte welkom, de toegang is gratis. 

BRUGGE
TWEEDEHANDSBEURS
zondag 1 oktober • 9u tot 12u
Verkoop van kinderkledij, speelgoed, ... in het Sint-Leo 
Hemelsdaele, Potterierei 12, Brugge. Ingang en parking 
via de Elisabeth Zorghestraat (zijstraat Carmerstraat). 
Wie als standhouder wil deelnemen (lid zijn van de 
Gezinsbond) kan inschrijven (lidkaart bij de hand 
houden) bij Freia Tuerlinckx, freiatuerlinckx@telenet.
be m.v.v. naam, adres, lidnummer, telefoonnummer en 
aantal tafels. OPGELET: maximum 2 tafels p/p. Prijs per 
tafel is €12. Inschrijving is pas definitief na overschrijving 
op het volgend rekeningnummer: BE11 9730 8969 7348 
en dit ten laatste tegen 22 september 2017.

ASSEBROEK
TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 18 november • 14u
Verkoop van kinderkledij, speelgoed, babyuitzet, 
kinderfietsen, kinderboeken, zwangerschapskledij in 
het ontmoetingscentrum Sparrenhof, Dries 4 Assebroek. 
Gratis toegang. Mensen die iets willen verkopen kunnen 
zich hiervoor inschrijven door te mailen naar georges.
verlinde@scarlet.be of te bellen naar 050 35 75 75. Betalen 
via IBAN: BE51 7380 0607 6262 van Gezinsbond Assebroek 
met vermelding van: naam/THB/lidnummer. Opgelet: 
het verschuldigde bedrag (€10) staat uiterlijk op vrijdag 3 
november op de rekening, anders vervalt uw inschrijving. 

LOPPEM
TWEEDEHANDSBEURS: KAPSTOKVERKOOP EN 
TAFELVERKOOP
zaterdag 7 oktober • 13u tot 16u
1: Inschrijven ‘Kapstokverkoop’:
 Afhalen lijsten (42 producten), reglement en betalen 

tussen 20 tot 30 september 2017 Leden: €5 – Niet-
leden: €10 bij Marleen Bulcke, 050 82 51 30 of Daisy 
Demey, 050 82 42 74.

2: Inschrijven ‘Tafelverkoop’ (tafel 2,50 meter): 
 Doorlopend via edwlop@skynet.be en betalen 

via IBAN: BE85 7381 1903 6806 van Gezinsbond 
Loppem met vermelding van: naam/lidnummer/
telefoonnummer. Opgelet: het verschuldigde bedrag 
(€15, leden krijgen €5 terug op de 'Lidkaart waarmee 
je spaart'!) staat uiterlijk op zaterdag 1 oktober op de 
rekening, anders vervalt uw inschrijving.

Tweedehandsbeurs opnieuw in De Strooien Hane te 
Loppem.

OOSTKAMP
TWEEDEHANDSBEURS KINDERKLEDIJ, KINDERGERIEF EN 
SPEELGOED
zondag 15 oktober • 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.

SIJSELE
TWEEDEHANDSBEURS
zondag 1 oktober • 8u30 tot 12u
Tweedehandsbeurs in de Cultuurfabriek te Sijsele. 
We gaan verder met tafelverkoop waar iedereen 
persoonlijk zijn eigen waren kan verkopen. Iedereen 
welkom!!!Inschrijven voor de tafelverkoop kan op 
donderdagnamiddag 7 september 2017 tussen 13u en 
16u. Deelnameprijs voor leden is €10, niet-leden betalen 
€15. Inlichtingen en inschrijven doe je bij Francine 
Bruynseraede, Burgemeester Capellelaan 31, in Sijsele of 
telefonisch op 0485 15 38 25 of 050 35 16 84. Het aantal 
plaatsen is beperkt! Er tijdig bij zijn is de boodschap!!! 
Tijdens de beurs zijn er fragmenten te zien uit de ‘Expo 
Hallo Baby’ te zien. Die expo gaat over geboorterituelen 
in verschillende culturen gebaseerd op wetenschap, 
geloof of bijgeloof. 

SINT-ANDRIES
TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 7 oktober • 13u tot 16u
Opnieuw onze succesvolle tweedehandsbeurs in het 
POC van Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat 2 (achter 
Mister Grill/Quick en naast de kerk). Op de beurs kunnen 
zwangerschapskledij, baby-uitzet, babykleertjes, 
kinderkledij, speelgoed, kinderboeken, kinderfietsen… 
te koop worden aangeboden. Als lid van de Gezinsbond 
kan je een stand huren voor €10. Je kan inschrijven vanaf 
11 september 2017 via mail naar tweedehandsbeurs.
gsa@gmail.com, met vermelding van je naam, adres, 
lidnummer en tel. of GSM nr. De inschrijving is geldig 
na bevestiging en overschrijving op de meegedeelde 
bankrekening. www.gezinsbondgewestbrugge.be www.
facebook.com/gezinsbondsintandries.

SINT-KRUIS
TWEEDEHANDSBEURS
zondag 29 oktober • 9u tot 12u
Tweedehandsbeurs van babyuitzet, kinderkledij en 
speelgoed in zaal Doc Effeta, Polderstraat 76a, 8310 
Sint-Kruis Brugge. Inschrijven als standhouder? Als 
lid van onze afdeling kan je vanaf 15 september 2017 
inschrijven, bij voorkeur via inschrijving link op onze 
website of via mail: sintkruisgezinsbond@gmail.com 
Houd je lidkaart bij de hand! Na inschrijving en controle 
van het lidnummer ontvang je een mail van goedkeuring 
en uitnodiging tot betalen. Kostprijs voor 1 stand (tafel): 
€12. Na betaling volgt 1 week voor de beurs de nodige 
informatie betreffende het opzetten en verder verloop 
van de beurs. 

ZEDELGEM
TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 2 december - 14u tot 16u30
De tweedehandsbeurs gaat door in LDC Braambeier. 
Inschrijven voor Zedelgemse verkopers vanaf 4/11, kom 
je niet uit Zedelgem dan kan je informeren voor een plaats 
vanaf 12 november. Je betaalt als lid van de gezinsbond 
€5 per tafel. Info gezinsbondzedelgem@gmail.com.
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SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST GEWEST BRUGGE PRAKTISCH WEETJE
Praktisch weetje over de rechtsbijstandverzekering:
De rechtsbijstandverzekering is alom ingeburgerd. Deze vrijwillige verzekering wordt bij uw familiale verzekering, 
bij uw autoverzekering, ... aangeboden. Bij juridische conflicten (vb. verkeersovertreding, ongeval, ….) kunt u een 
advocaat/dokter zelf kiezen om u bij te staan, op kosten van de verzekeraar binnen de contractuele grenzen. De keuze 
is vrij en kan in principe niet geweigerd worden door uw verzekeraar. Dit bespaart u veel geld bij een schadegeval (vb. 
zware menselijke schade/materiële schade).
(www.mieke-listhaeghe.be, www.facebook.com/AdvocaatMiekeListhaeghe) 
 
Heeft u een vraag over (echt)scheiding, jongeren, contracten, erfenis, burenruzie, rechten en plichten als 
gehuwde/samenwonende, ed.?
Dan kunt u elke tweede dinsdag van de maand terecht bij advocaat Mieke Listhaeghe voor een richtinggevend advies 
in Rusthuis Van Zuylen, Geralaan 50, 8310 Sint-Kruis, van 18 tot 20 uur.
 
Concreet gaan de zittingsdagen door op donderdag 12 oktober 2017 en op donderdag 9 november 2017 en op 
donderdag 14 december 2017. Deze dienstverlening is gratis voor de leden op vertoon van uw lidkaart. 
Volg de pijlen die u naar het juiste lokaal leiden.

SPAARKAARTKORTING
BIJ THUISWEDSTRIJDEN VAN CERCLE BRUGGE!
Het komende voetbalseizoen krijg je, na het 
overweldigend succes van vorig jaar, opnieuw 
korting op je lidkaart bij een hele reeks wedstrijden 
van Cercle Brugge!
Ledenkorting bij Cercle Brugge
+16 jaar: €4/ticket * | jongeren tot 16 jaar: €3/ticket *

Abonnementen geven geen recht op korting
Breng dus zeker je lidkaart mee! Onze mensen 
zitten aan de stand van de Gezinsbond aan het loket 
van Noord en Zuid en geven graag de korting op je 
lidkaart!! 
De tickets worden in voorverkoop aangeboden op 
het secretariaat tijdens de werkweek tussen 13u30 
en 17u30.
Op de wedstrijddag kan je ook aan het loket terecht. 
Tickets in voorverkoop kan men voorleggen de dag 
zelf aan de stand van de Gezinsbond, dan pas wordt 
de korting op je lidkaart geplaatst. Secretariaat 
Cercle Brugge: 050 38 91 93.
Zie voor definitieve dag en uur: 
www.cerclebrugge.be/nl/a-kern/wedstrijden
Meer info op www.gezinsbond.be/ledenvoordeel of 
Gewest Brugge, secretariaat Eddy De Wispelaere, 
050 82 54 43, edwlop@skynet.be.

Wedstrijden:
14/10 Cercle Brugge - SV Roeselare
4/11 Cercle Brugge - Westerlo
02/12 Cercle Brugge – Union St-Gilloise

06/01 Cercle Brugge – OH Leuven
20/01 Cercle Brugge - Lierse
24/2 Cercle Brugge - Westerlo

NIEUW AANGESLOTEN HANDELAARS!

FLO FASHION
Dorpsstraat 91 – 8340 Sijsele
Bij Flo vindt u een selectie van nationale en 
internationale merken.
Naast kledij heeft u een grote keuze aan trendy 
juwelen, handtassen en sjaals.
5 % spaarkorting
 
DAMESBOETIEK KOKKETEUTE
Stationstraat 34, 8210 Loppem
Biedt u een groot assortiment in kleedjes, broeken 
en t-shirts in alle maten, groot en klein.
5 % spaarkorting
 
EL POZO
El Pozo, Gistelsteenweg 18, Varsenare
Na overname:
Fijne Spaanse wijnen en delicatessen te verkrijgen 
met 5 % spaarkorting



Stip dus zondag 26 november zeker aan in je agenda.
We wachten de Sint en zijn zotte pietenbende op om 13u30 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.

• 13u30: Vertrek van Sint per boot aan het seminarie, Potterierei, Brugge.
• 14u15: Aankomst van de Sint aan het 'Stadhuis' met officiële 

verwelkoming door de Stad Brugge.
• 14u30: Stoet van de Sint en pieten, samen met de kinderen, naar het 

Concertgebouw.
• 15u30: Optreden 'Grote zwartepietenshow' door vzw Artbij

 GROTE ZWARTEPIETENSHOW
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.gezinsbondgewestbrugge.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 nietleden. 
Hierbij komt 1 euro aan verzendingskosten. Betalen op rekeningnummer 
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 iedereen 9 euro.
 
Print de Sint-tekening af die je vindt op 
www.gezinsbondgewestbrugge.be/sint, kleur ze in en geef ze op 
26 november af aan Sinterklaas!

DE SINT, HIJ KOMT, HIJ KOMT! PSSSST… OOK DIT JAAR KOMT DE LIEVE SINT NAAR BRUGGE!

basisscholen
sint-lodewijks

college

basisscholen
sint-lodewijks

college

basisscholensintlodewijkscollege.be

christus-koning
â gerard davidstraat 6 en 57
à kard. mercierstraat 56
 pim pam poen
 050 31 16 39

sint-andries
â zandstraat 69
à jan breydellaan 56
 lenteweelde
 050 31 63 22
â doornstraat 3
 050 40 68 77
â gistelse steenweg 440
à knotwilgenlaan 24
 blijmare
 050 40 68 90
â noordveldstraat 31
 buitengewoon
 basisonderwijs
 het noordveld
 050 31 69 60

sint-michiels
â koningin astridlaan 4
 immaculata
 050 40 45 07
â spoorwegstraat 250
 050 39 45 93
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UW ADVERTENTIE KAN HIER 
WORDEN AFGEDRUKT !
Verschijningsdata:
1 januari 2018, 1 april 2018, 1 juli 2018 en 1 oktober 2018.
Verspreidingsgebied Bondsklapper bij de leden van de 
Gezinsbond:
Brugge-centrum, Assebroek, Koolkerke, Sint-Andries, 
Sint-Kruis, Sint-Michiels, Sint-Pieters, Kristus-Koning, 
Beernem, Oedelem, Sijsele, Damme, Moerkerke, 
Loppem, Zedelgem, Varsenare, Snellegem, Oostkamp, 
Waardamme, Hertsberge.
Totale oplage: 10.500 exemplaren.

Wie kan adverteren?
Handelaars met de ‘Lidkaart waarmee je spaart’ 
krijgen absolute voorrang voor het plaatsen van 
een advertentie. Daarna volgen de partners van de 
Gezinsbond en scholen
Het staat het gewestbestuur vrij om eventuele andere 
adverteerders toe te laten.
Tarieven
1/1 800 euro (180x270) 1/2 400 euro (180x135)
1/4 200 euro (87x135) 1/8 100 euro (87x65)
De factuur zal worden opgemaakt telkens na het 
verschijnen van een editie.
Bijkomende voorwaarden:
Enkel op de binnenpagina’s kunnen advertenties 
worden voorzien.
Alle advertenties moeten in pdf (zonder bijkomende 
aanmaak) worden aangeleverd.
De pdf moet uitdrukkelijk een maand voor de voorziene 
verschijningsdata worden aangeleverd.
De Bondsklapper verschijnt enkel in zwart-wit en wordt 
verstuurd onder krimpfolie.

Contactadres:
Eddy De Wispelaere, Buskinslaan 2, 8210 Loppem, 
050 82 54 43, edwlop@skynet.be.

De Bondsklapper is het driemaandelijks gratis 
informatieblad voor leden van de Gezinsbond vzw - Gewest 
Brugge en wordt verdeeld over alle afdelingen van het 
gewest Brugge, Assebroek, Beernem, Brugge, Hertsberge, 
Koolkerke, Loppem, Moerkerke-Damme, Oedelem-
Oostveld, Oostkamp, Sijsele, Sint-Andries, Sint-Joris, Sint-
Kruis, Sint-Michiels, Snellegem, Varsenare, Waardamme, 
Zedelgem.

Verantwoordelijke uitgever
Ronny Meulemeester, voorzitter,
Brugsestraat 178, 8210 Zedelgem

Redactie
Eddy De Wispelaere, gewestsecretaris (eindredactie),  
Anne-Marie Van Meulebroeck, Nico Verbeke, Carine 
Balbaert, Mieke Roelens, Ronny Meulemeester, Filip Filliaert

Redactieadres
bondsklapper@gmail.com  

Publiciteit
Eddy De Wispelaere, edwlop@skynet.be, 050 82 54 43

Realisatie
L.capitan

EXPO LEONARDO DA VINCI – 
THE INVENTIONS OF A GENIUS 
Xpo Center Bruges (Site Oud Sint-Jan Brugge) brengt 
nog tot 31 oktober 2017 een unieke expo over de 
uitvindingen van ’s werelds gekendste genie, Leonardo 
da Vinci.
Expo Leonardo da Vinci – the inventions of a genius toont 
meer dan 100 maquettes van da Vinci's uitvindingen en 
machines en meer dan 100 documenten en schriftjes 
van da Vinci en enkele tijdsgenoten. Verschillende 
machines staan op ware grootte en interactief 
opgesteld. Via 3D filmpjes op verschillende schermen 
worden de uitvindingen volledig gestript en uitgelegd. 
De tentoonstelling bevat ook replica’s van da Vinci’s 
gekendste schilderwerken, zoals de Mona Lisa en Het 
Laatste Avondmaal.
Leden van de Gezinsbond krijgen 3 euro spaarkorting op 
een ticket aan de kassa (13,50 euro) of op een trioticket 
Xpo Picasso + Miró + da Vinci (17 euro); niet geldig op het 
reductietarief nocturnes of op online tickets.
Info: www.gezinsbond.be/xpocenterbruges.

SYMFONIEORKEST VLAANDEREN 
FAMILIECONCERT 
Het is roodgeelblauw en het klinkt als wauw!
 Van een leeg podium naar een feest van vorm en kleur.  
Van niets, naar iets, naar barstensvol! 
Met 'Het is roodgeelblauw en het klinkt als wauw!' 
brengt het Symfonieorkest Vlaanderen een kleurrijke, 
dynamische en interactieve familievoorstelling voor 
al wie zich kind voelt. Een leeg podium wordt dankzij 
prachtige muziek een feest van vorm en kleur. Om 
15 uur start het voorprogramma met een knallend 
kleurenfeest en een spannend spelparcours. Onder 
begeleiding van tromgeroffel en trompetgeschal kleur 
je mee de wereld en dender je al zingend de concertzaal 
binnen. Dit wil je echt niet missen!
Praktisch
• 28 december - 15 uur Concertgebouw Brugge
• 29 december - 15 uur deSingel Antwerpen
Info en tickets
www.symfonieorkest.be - tickets@symfonieorkest.be 
T 050-84.05.84 
Ledenvoordeel
Als lid van de Gezinsbond krijg je ter plaatse 20% 
spaarkorting aan de stand van de Gezinsbond.
De ticketprijzen variëren van 8 tot 37 euro.
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DATUM ACTIVITEIT AFDELING
01/01/2017 - 31/12/2018 Kinderoppas Snellegem
01/09/2017 - 31/12/2018 Neem een kijkje op onze facebookpagina! Snellegem
07/09/2017 - 21/12/2017 Ontspanningsyoga Assebroek
07/09/2017 - 14/12/2017 Zwemmen 55+ Sint-Kruis
09/09/2017 - 09/12/2017 Watergewenning voor kleuters Brugge
11/09/2017 - 25/06/2018 Tai Chi Chuan Varsenare
14/09/2017 - 21/12/2017 Tai chi chuan Assebroek
15/09/2017 - 22/06/2018 Kinder- en Jongerendans Loppem
15/09/2017 - 22/06/2018 Jeugddansen Loppem
16/09/2017 - 23/06/2018 Kleuterturnen (peuter en 1ste kleuter) Loppem
16/09/2017 - 23/06/2018 Kleuterturnen (tweede en derde kleuter) Loppem
16/09/2017 - 19/12/2017 Dru yoga op dinsdagvoormiddag Varsenare
25/09/2017 - 21/11/2017 Workshops en infoavonden Huis van het Kind i.s.m Gezinsbond Oedelem-Oostveld, Beernem en Sint-Joris Oedelem - Oostveld
01/10/2017 Tweedehandsbeurs Sijsele
01/10/2017 Brugge voor kinderen. Assebroek
01/10/2017 Tweedehandsbeurs Brugge
04/10/2017 Wijnproeven Zedelgem
05/10/2017 Naaicafé Zedelgem
05/10/2017 Motiveren en persoonlijkheid bij kinderen: praktische handvaten* Brugge
07/10/2017 Tweedehandsbeurs: kapstokverkoop en tafelverkoop Loppem
07/10/2017 Tweedehandsbeurs Sint-Andries
11/10/2017 Workshop breien Assebroek
15/10/2017 Herfsteditie tweedehandsbeurs kinderkledij, kindergerief er speelgoed Oostkamp
17/10/2017 Bezoek opleidingscentrum blinde geleide honden en lunch in hotelschool Ter Duinen in Koksijde. GOSA
18/10/2017 Slapen bij kinderen Sint-Joris
19/10/2017 Naaiworkshops Zedelgem
22/10/2017 Tweedehandsbeurs Kinderartikelen Beernem
23/10/2017 Gezonde Tussendoortjes Sint-Andries
26/10/2017 De kracht van rechtvaardigheid. Sijsele
28/10/2017 Halloween met een echte heks Sint-Michiels
29/10/2017 Najaar Tweedehandsbeurs Sint-Kruis
29/10/2017 Hallo Wien Kookt Brugge
31/10/2017 Naar De Sierck met de Gezinsbond Varsenare
04/11/2017 Kookworkshop voor mini-chefs Oostkamp
08/11/2017 Bezoek aan Vlaams Parlement en Garderobe Manneken Pis met trein. GOSA
08/11/2017 - 08/10/2017 Workshop kindergrime en glittertattoo Sint-Joris
09/11/2017 - 11/11/2017 inschrijven voor huisbezoek Sinterklaas Varsenare
09/11/2017 Tafel Dekken Zedelgem
10/11/2017 Film uit de oude doos. Assebroek
10/11/2017 Zaklampentocht Loppem
11/11/2017 Sint-Maartenstocht Loppem
12/11/2017 Gezinsontbijt Sijsele
12/11/2017 familieontbijt Moerkerke - Damme
18/11/2017 Tweedehandsbeurs. Assebroek
21/11/2017 vorming -draagkracht bij kinderen met Lut Celie- Sint-Joris
22/11/2017 Feestelijk Koken Sint-Andries
24/11/2017 Kookavond: """"Feestmaaltijd"""" met streekproducte Oedelem - Oostveld
25/11/2017 Praat- en cultuurcafé Beernem
26/11/2017 Meevaren met de Sint Sint-Kruis
26/11/2017 Origami voor kinderen. Assebroek
26/11/2017 Meevaren met de Sint. Sijsele
28/11/2017 “Wat met uw geld” voordracht door Michael Van Droogenbroeck. Assebroek
30/11/2017 Gezin in evenwicht Zedelgem
01/12/2017 Sinterklaas en Zwarte Piet bij u aan huis op vrijdag 1 december vanaf 16u30 Oedelem - Oostveld
02/12/2017 Sint en Piet in jullie huiskamer! Sint-Joris
02/12/2017 Tweedehandsbeurs Zedelgem
03/12/2017 Sinterklaasontbijt Koolkerke Koolkerke
03/12/2017 Sinterklaasontbijt Oostkamp
03/12/2017 gezond en gezellig ontbijt Zedelgem
03/12/2017 25 jaar Bondsopendeurdag Loppem
04/12/2017 - 13/12/2017 Smartphone lessen Android voor beginners in 3 avonden Oedelem - Oostveld
05/12/2017 Bezoek aan Sensotec in Jabbeke. GOSA
16/12/2017 Kaas- en wijnfestijn Loppem
17/12/2017 Kerstborrel - afhalen Bonnenboeken 2018 voor leden Gezinsbond Oedelem-Oostveld Oedelem - Oostveld
23/12/2017 Kerstkriebels! Snellegem
27/12/2017 Knutselen voor kerst Varsenare
27/12/2017 Samen naar het nieuwe jaar LoppemAC
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