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TWEEDEHANDSBEURZEN 
zie pagina 14

Gezondheid! 

Jawel, onze kalender biedt opnieuw plaats om heel 
veel activiteiten te noteren. Een nieuw jaar met nieuwe 
verwachtingen is gestart. 
Bij deze gelegenheid houd ik er dan ook aan om elk van jullie, 
en allen die jullie dierbaar zijn, een gelukkig, gezellig en vooral 
een gezond 2018 toe te wensen. 
Bij Nieuwjaar horen er ook geschenkjes, althans zo wordt 
dit altijd voorgesteld. Wel, ook wij hebben een geschenkje 
voorzien. 
Ons ledenblad De Bond steekt vanaf dit jaar immers in een 
nieuw jasje. Voortaan ontvang je ons ledenblad 1 maal per 
maand. Je vindt er nog steeds, zoals vroeger, alle informatie 
met betrekking tot de dienstverlening van De Gezinsbond 
alsook de standpunten die De Gezinsbond inneemt in politiek 
gevoelige dossiers. Daarnaast kan je ook alle activiteiten 
terugvinden die bij jullie in de buurt doorgaan. Dit laatste is nu 
nog meer op maat, daar er nu meer plaats voorzien is voor de 
activiteiten georganiseerd door afdelingen dicht bij jou in de 
buurt. 
Deze vernieuwing van ons ledenblad De Bond heeft als doel 
jullie nog beter te informeren, zodat jullie ook maximaal 
zouden kunnen genieten van jullie lidmaatschap. 
Ons bonnenboekje werd ook uitgebreid dit jaar. Voortaan 
vind je er ook de bonnen in terug van aangesloten handelaars 
uit het Gewest Oostkust (Blankenberge en omliggende 
gemeenten). Blader er gerust eens door, je zal heel wat nieuws 
ontdekken!
Via onze digitale kanalen vind je dan weer alle aangesloten 
handelaars terug. 
Op de website van De Gezinsbond (www.gezinsbond.be) is er 
een speciale ruimte voorzien voor de leden: 'Mijn Gezinsbond'. 
Met de lidkaart bij de hand kan je vrij snel jouw eigen plekje 
ontdekken. Je kan er het saldo van jouw elektronische 
portemonnee opvolgen. Jouw persoonlijke gegevens kan je 
er snel bijwerken (voorbeeld: aanpassing van jouw adres, 
telefoonnummer of juiste geboortedatum van alle leden van 
het gezin, e-mailadres invoeren,…).
Ik wens jullie een aangename ontdekkingstocht!

Veel leesgenot! 

Met genegen groet,
Ronny Meulemeester
Voorzitter Gezinsbond Gewest Brugge
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AFDELING VOORZITTER LEDENDIENST

SECRETARIS
(ADMINISTRATIE)

KINDEROPPAS
GSM/NMBS-PASSEN
+ BIOSCOOPCHEQUES

KORTINGSKAART
GROOT GEZIN

Krantenwinkel 
ASSEBROEK Yola Barbez De Smet-Meulemeester Georges Verlinde Martine Cloet Papyrus Benedict Ghyssaert
8310 Garenmarkt 10/29 Jagerspad 13 Kleine Kerkhofstraat 93 Sint-Katarinastraat 34 Sint-Kristoffelstraat 63

050 35 49 14 050 35 92 69 050 35 75 75 050 36 46 65 050 35 24 13 0478 43 14 24
georges.verlinde@scarlet.be cloet.martine@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 Oudezakstraat 4 Zandgrachtstraat 21 Den akker 8
8730 050 78 09 32 050 79 06 22 050 78 99 86 0495 82 43 62 050 78 09 32 050 78 99 86

christinetallir@gmail.com heidi.de.muynck@telenet.be tantverbiest@skynet.be info@eliana.be christinetallir@gmail.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 Jana Devisscher Kranten & cadeaushop Christine Deman 
8730 Harlekijn

Oedelemsesteenweg 38 Galgeveld 39 Galgeveld 39 Hoornstraat 1, Beernem Vijverstraat 11
0472 79 83 01 050 79 13 78 050 79 13 78 050 59 87 15 050 78 16 58
gezinsbondsintjoris@hotmail.be gezinsbondsintjoris@hotmail.be 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 0479 15 05 57 050 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 Sint-Laurentiusstraat 59 bus 0203 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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GOSA
GROOTOUDERS EN SENIORENACTIE

Havenrondvaart en bezoek Seafront 
Zeebrugge

vrijdag 26 april 10u45

Samenkomst in de Tijdokstraat (hoek Vismijnstraat) 
te Zeebrugge. De verplaatsing naar Zeebrugge 
wordt gemaakt met eigen vervoer. Om 11 uur 
schepen we in op het nieuwste passagiersschip 
van België en bezoeken een wereldhaven in volle 
actie ! Ankerplaats van vrachtgiganten, ferry's, 
cruiseschepen, vissersboten, sleepboten. Onderweg 
ontmoeten we de marinebasis, de gasterminal en de 
windturbines op de strekdam. Het sterneneiland en 
één van de grootste sluizen ter wereld krijg je er bij! 
De tocht met audiovisuele gidsing (75 min) geeft u 
na afloop een gans andere kijk op een wereldhaven. 
Een boottocht om niet snel te vergeten. Om 12u30 
aperitief, een warme visschotel en koffie in het Ibis 
Styles hotel Kustlaan 99 Zeebrugge. Om 14u30 
bezoek aan Seafront, het boeiende themapark over 
zee en zeevaart, vis en visserij bezoeken we met gids.
Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren 
op gosagewestbrugge@scarlet.be of telefoon 
050 35 75 75 en door storten van €50 per persoon op 
BE 22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest Brugge voor 
2 april 2019. 

Vier-daagse uitstap naar Normandië met 
overnachtingen in Luc-Sur-Mer

woensdag 15 mei tot zaterdag 18 mei 

Vertrek om 7u30 aan de parkeerplaats van 
Steenbrugge. Begeleide vierdaagse in volpension 
met Philippe Despriet als gids. We overnachten in 
Luc-Sur-Mer en bezoeken onder ander Rouen, de 
Pegasus Bridge, Balleroy, de baai van Mont-Saint-
Michel, Mont d'Huisnes, Jardin des Plantes van 
Avranches, Villedieu-les-Poêles, St.-Laurant-sur-
Mer, Pointe du Hoc, Saint-Mèrre-Eglise, Honfleur, 
Ardouval. Wie het volledig programma wil ontvangen 
mailt naar gosagewestbrugge@scarlet.be Info 
en inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren 
op gosagewestbrugge@scarlet.be of telefoon 
050 35 75 75 en door storten van €545 of €662 (voor 
single) per persoon op BE 22 0015 1427 1747 van 
GOSA Gewest Brugge voor 10 februari 2019.

Onder voorbehoud
Bezoek aan het Europees Parlement

 op 11 of 14 maart 2019

Daguitstap met de trein met bezoek aan het 
Parlamentarium. Dat is een bezoekerscentrum met 
een tentoonstelling over de Europese Unie in 23 
talen, die een interactieve ervaring biedt met multi-
mediatoepassingen.
Richtprijs: €30 per persoon (treinreis niet 
inbegrepen).
We hebben hiervoor nog geen bevestiging 
ontvangen, daarom onder voorbehoud.
Wenst u zich in te schrijven graag een mail naar 
edwlop@skynet.be met vermelding van de namen 
en de nodige rijksregisternummers.
Op het ogenblik dat we bevestiging krijgen, wordt u 
persoonlijk verwittigd voor de verdere afspraken.
Volg ook de website:  
www.gezinsbondgewestbrugge.be.

Bezoek WZC Ter Potterie 

dinsdag 12 februari 14u

In april 2016 opende men in de Peterseliestraat 21 
te Brugge, de deuren van het gloednieuwe woon-
zorgcentrum (WZC) ‘Ter Potterie’. Binnen een eigentijdse 
architectuur betekent het WZC een nieuwe thuis voor 
121 bewoners met een zorgprofiel. Alle voorzieningen zijn 
volledig op maat ontworpen voor de hulpbehoevende 
senior. Voor de bewoners betekent dit: een ruime, 
moderne eenpersoonskamer (25 m2 of meer), een 
persoonlijke sanitaire ruimte inclusief wastafel, toilet en 
douche, een tv-toestel kan gehuurd worden, koelkast is 
standaard aanwezig. WZC Ter Potterie is mooi gelegen in 
de historische binnenstad van Brugge.
Inschrijven tot 8 februari 2019 kan bij Hugo Jonckheere 
hugo.jonckheere@hotmail.com of tel. 050 38 37 48. 
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kleuterscholen
sint-lodewijkscollege

infodag voor kleuters en
nieuwe leerlingen lager

christus-koning
	de wimpel
	gerard davidstraat 6
	pim pam poen
 kard. mercierstraat 56
	 050 31 16 39

sint-andries
	zandstraat 69
	lenteweelde
 jan breydellaan 56
 050 31 63 22
	doornstraat 3
 050 40 68 77
	gistelse steenweg 440
	blijmare
 knotwilgenlaan 24
 050 40 68 90

sint-michiels
	immaculata
	koningin astridlaan 4
 050 40 45 07
	spoorwegstraat 250
 050 39 45 93

27 april 2019
9.30u 12.00u

zaterdag 

basisscholensintlodewijkscollege.be

FAMILIEVOORSTELLING DE KLEINE PRINS
MINIMUSICAL (4+) - THEATER VAN SANTEN
Zondag 10 maart 2019, 15u
De Kleine Prins is een muzikale 
theatervoorstelling gebaseerd 
op het bekende boek van 
Antoine de Saint – Exupery - 
Franse schrijver en vliegenier 
(1900 - 1944) - bewerkt door 
John Van Santen met live muziek (piano en saxofoon), zang en dans. Maak 
kennis met het bijzonder en tijdloos verhaal.
www.theatervansanten.nl
Organisatie van de Cultuurdienst in samenwerking met de Gezinsbond. 
GC De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem
Tickets: Standaard €7,00 Gezinsbond €5,50 via www.zedelgem.be/tickets - 
tickets@zedelgem.be – 050/288 330

LIDKAART WAARMEE JE 
SPAART
NIEUW AANGESLOTEN 
HANDELAAR

DE BONTE BAZART
Zuidervaartje 1 8310 Sint-Kruis
Geschenkjes, unieke handgemaakte 
kunstwerken uit eigen atelier. 
3% korting.

I.O. LIESBETH EN GRIET
Geldmuntstraat 13, 8000 Brugge 
Optiek. 5% korting

VOOR LEDEN VAN SINT-KRUIS
WE DRINKEN SAMEN MET JULLIE EEN GLAS OP HET NIEUWE JAAR !

Kom de bonnenboek afhalen en maak extra kennis met onze diensten.
U ontvangt er ook nog een leuke attentie !

U bent van harte welkom met het gezin en bieden u graag een drankje aan.
Hebt u vragen over de ‘Lidkaart waarmee je spaart’, Gezinsvakantie, Kinderoppasdienst, de vele mogelijke kortingen, 

Kortingskaarten spoorweg, activiteiten, NMBS-passen, Lijnkaarten, enz. Dit allemaal op één plaats !!!

Afspraak: zaterdag 5 januari 2018 van 14 uur tot 16 uur
Plaats: DE ZORGE, Moerkerkse Steenweg 196, 8310 Sint-Kruis

Advertentie



Bondsklapper 164 • 5 

ASSEBROEK
TAI CHI CHUAN

donderdag 1 november tot maandag 1 april 
In Tai Chi Chuan plaatsen we onszelf op een bepaalde 
manier in een ruimte en tijd, waarin we langzaam 
beginnen te bewegen. 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. 
Uurschema: 
19u tot 20u: Chen stijl en energieoefeningen voor 

gevorderden / 
20u tot 20u30: beginners Yang vorm/ 
20u30 tot 21u: Verdiepen van de Yangvorm voor 

beginners en gevorderden / 
21u tot 21u30: gevorderden Yang vorm en initiatie Chen 

vorm. 
Belangstelling? Info bij Georges Verlinde 050 35 75 75 of 
georges.verlinde@scarlet.be.

'IN HET MIDDEN VAN DE STORM'
DOOR PROFESSOR CARL DEVOS

woensdag 6 februari - 19u30
Afspraak in OC Rustenhove Wantestraat 151;Assebroek. 
Op uitnodiging van de drie Assebroekse Davidsfonds 
afdelingen brengt professor en politicoloog Carl Devos 
zijn kijk op de politieke actualiteit. 'In het midden van 
de storm' schetst een beeld van de Belgische politiek 
na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 en 
in de aanloop naar de Vlaamse, federale en Europese 
verkiezingen eind mei 2019. Stilte voor de storm? Of 
gewapende vrede na een toch vrij bitse verkiezingsstrijd 
in enkele grote steden van het land? Voer voor een 
boeiend avondje onvervalste Belgische politiek! 
Leden van het Davidsfonds en de Gezinsbond betalen 
€5 ingang, niet-leden € 9. 

'DE FORENSISCH ARTS, MEDISCHE 
DETECTIVE' 
DOOR PROF. DR. WIM VAN DE VOORDE

dinsdag 19 maart - 19u30
Samenkomst in OC Patria Kerklaan 37 Assebroek. Wat 
doet een forensisch arts? We kennen ze allemaal van 
op tv, de pathologen uit Witse, Baantjer, Aspe, Morse en 
al die andere speurneuzen. Maar hoe gaat het er in de 
dagelijkse praktijk aan toe? Prof. Dr. Wim Van de Voorde 
is verbonden aan de KU Leuven waar hij een opleiding 
tot geneesheer gekregen heeft. Hij specialiseerde zich 
in de Forensische geneeskunde of met andere woorden 
‘de wetsdokter’, die op basis van zijn wetenschappelijke 

kennis als arts een beetje ‘medische detective’ speelt 
bij het oplossen van delicten. Hij is diensthoofd van de 
afdeling Forensische geneeskunde aan het UZ Leuven. 
Hij is bij het brede publiek bekend van verdwijningen van 
personen of als onderzoeker in moordzaken. Hij verleent 
ook zijn medewerking aan een nieuw programma over 
wetsdokter, dat in 2019 op VTM te zien zal zijn. Leden van 
het Davidsfonds en de Gezinsbond betalen €7.

TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 23 maart - 14u tot 17u
Zie Tweedehandsbeurzen, pag. 14. 

GEZINSBOND ASSEBROEK OP FACEBOOK
Gezinsbond Assebroek heet u van harte welkom 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!

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. 

KORTINGSKAART NMBS GROOT GEZIN
Voor het vernieuwen van uw kortingskaart kan u 
terecht bij Benedict Ghyssaert 0478 43 14 24 of 
benedict.ghyssaert@telenet.be.

BEERNEM
GEZELSCHAPSSPELLEN

vrijdag 22 februari - 20u
Spelletjesavond door en met de Beernemse landelijke 
gilden en Gezinsbond Beernem. Gezelschapsspellen 
zijn veel meer dan enkel dammen en monopoly. Onder 
deskundige begeleiding leren we bekende en nieuwe 
soorten gezelschapsspellen kennen en spelen. Een 
activiteit voor het gezin tussen 7 en 77 jaar. 
Waar: OC de Kleine Beer om 20u.
Kostprijs: gratis voor leden, niet leden en vrienden. 

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
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TWEEDEHANDSBEURS 
KINDERARTIKELEN
zondag 24 maart - 10u tot 12u
Zie Tweedehandsbeurzen, pag. 14. 

PAASEIERENRAAP MET ONTBIJT

zaterdag 20 april - 8u30
Zie Paaseierenraap, pag. 13.

BRUGGE
WATERGEWENNING VOOR KLEUTERS

zaterdag 23 februari 2019 tot  
zaterdag 18 mei 2019 - 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 zijn voorbehouden voor de oudste kinderen, van 
9u30 tot 10u voor de jongste kinderen. Plaats: Interbad, 
Veltemweg 35, 8310 St-Kruis. Inschrijving en info via 
www.gezinsbondgewestbrugge.be/watergewenning. 
Prijs voor 12 lessen: €30 voor leden en €40 voor niet-
leden, verzekering inbegrepen. 
Inschrijven en betalen ten laatste op 17 februari 2019 
op BE22 9730 8969 7247. Inkom van het zwembad is 
niet inbegrepen. Een 10-beurtenkaart kunt u best op 
voorhand kopen aan de kassa. Ieder kindje draagt een 
badmuts van de Gezinsbond. Die kunt u de 1ste les 
kopen aan €1,5.

MAANDELIJKSE BABYBABBELS

Dinsdag 29 januari – 18u30 tot 19u30
Voor de tweede maal onze maandelijkse babybabbels 
nodigen wij jullie samen uit met je dreumes in het 
Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergsesteenweg 221, 
8000 St-Pieters. We hebben heel wat leuke vormingen 
klaarstaan voor de komende maanden .  We van start 
met Tamboeri, gegeven door Bart Merlevede. Samen met 
Tamboeri zullen de kindjes liedjes zingen over wat hun 
dagdagelijks bezig houdt: ‘in de auto’ , ‘wandelen’, ‘ik 
maak een klank’, iets is verdwenen en komt terug, eten, 
aankleden, enz. En natuurlijk gaan ze ook zelf muziek 
maken. Geschikt voor dreumesen tussen 15 maand en 
4 jaar. Deze vorming wordt gratis aangeboden. Plaatsen 
zijn beperkt. 
Inschrijven en info kan via mieke.van.damme@gmail.com 
en via inge.rappe@telenet.be. In samenwerking met het 
Buurtcentrum De Dijk en De Opvoedingswinkel.

TWEEDEHANDSBEURS

zondag 17 maart 2019 - 9u tot 12u
Zie Tweedehandsbeurzen, pag. 14.

PAASEIERENRAAP 

zaterdag 20 april - 10u tot 12u 
Zie Paaseierenraap, pag. 13. 

KOOLKERKE
PAASEIERENRAAP

maandag 22 april - 9u30
Zie Paaseierenraap, pag. 13. 

LOPPEM
KINDER- EN JONGERENDANS

tot vrijdag 21 juni - 18u
Kinderdansen: 18u - 19u (1e t/m 3e leerjaar, afzonderlijke 
inhoud volgens leeftijd) Prijs: leden: reeks 2 (jan-jun): 
€50, vanaf 2 kinderen: 2e kind €30/ €45 / €70) niet-leden: 
€55 / €70 / €120 (prijsverschil = prijs lidkaart Gezinsbond).
Algemene info cursussen: 
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. 
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 024236.

JEUGDDANSEN

tot vrijdag 21 juni - 19u
Jongerendansen: 19u- 20u (vanaf 4de leerjaar) 
Prijs: leden: reeks 2 (jan-jun): €50 jaar, vanaf 2 kinderen: 
2e kind €30 / €45 / €70) niet-leden: €55 / €70 / €120 
(prijsverschil=prijs lidkaart Gezinsbond).
Algemene info cursussen: Plaats: turnzaal Sint-
Maartensschool, Maricolenstraat. 
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 024236

KLEUTERTURNEN (PEUTER EN 1STE KLEUTER)

tot vrijdag 21 juni - 10u
Kleuterturnen: 10u - 11u (peuters en eerste kleuter) 
Prijs: leden: reeks 2 (jan-jun): €50 jaar, vanaf 2 kinderen: 
2e kind €30 / €45 / €70) niet-leden: €55 / €70 / €120 
(prijsverschil=prijs lidkaart Gezinsbond).
Algemene info cursussen: 
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. 
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 02 42 36.

KLEUTERTURNEN (TWEEDE EN DERDE KLEUTER)

tot zaterdag 22 juni - 11u
Kleuterturnen: 11u - 12u (tweede en derde kleuter) Prijs: 
leden: reeks2 (jan-jun): €50, vanaf 2 kinderen: 2e kind €30 
/ €45 / €70) niet-leden: €55 / €70 / €120 (prijsverschil=prijs 
lidkaart Gezinsbond).
Algemene info cursussen: 
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. 
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 02 42 36.
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ONTDEK INGHELBURCH
CENTRUM VOOR PSYCHISCHE REVALIDATIE 

zaterdag 23 februari - 14u tot 16u
Ontdekt Inghelburch Centrum voor Psychische 
Revalidatie. Wat is de doelstelling van het centrum: een 
steviger identiteit ontwikkelen in de samenleving voor 
mensen met psychische gekwetstheden. Ons doel is 
mensen met psychische gekwetstheden te ondersteunen 
in hun herstel om hun plek te vinden in de samenleving. 
Wat en wie schuilt er zich achter de muur de Sint-
Jansstraat 11 te Brugge. We worden er rondgeleid door 
Kris Dekorte, die ons zal vertellen over de invulling van het 
Centrum. Een boeiende confrontatie met een misschien 
vreemde wereld. Deelname kost €6,00 / persoon voor 
leden en niet-leden betalen €10,00 / persoon, telkens 
koffie en gebak inbegrepen. Verplicht in te schrijven ten 
laatste 9 februari 2019 bij Eddy De Wispelaere, edwlop@
skynet.be of 050 82 54 43. Het aantal plaatsen is beperkt.

THEATERMONOLOOG ‘ARTHUR 
NAEYAERT, MIEN ZIELE, MIEN ZIEER EN 
MIEN VERZET’
vrijdag 1 maart - 20u
Arthur Naeyaert, 'schrik der Duitschers' van Jozef 
Vackier is de bron voor deze theatermonoloog. Als 
vrijheidsstrijder tijdens WO I, werd hij 5 maal opgepakt, 
maar wist telkens te ontsnappen. Een verhaal waarin 
karakters botsen en waarbij universele thema’s als leven 
en dood, schuld en schaamte, hoop en verzet verrassend 
actueel aan de oppervlakte komen. De ultieme vraag 
zal zijn: Aan welke kant staat finaal het publiek? Deze 
theatermonoloog kondigt zich aan als waar gebeurd, 
ontroerend en grappig in het sappigste West-Vlaams. 
Ignace Goethals, Brigit Decraemer en Theater Overhoop, 
doen dit andermaal belangeloos ten voordele van het 
Heidehuis. De voorstelling vindt plaats in het Parochiaal 
Centrum, Ieperweg te Loppem. Plaatsen bestellen bij 
Eddy De Wispelaere, edwlop@skynet.be of 050 82 54 43. 
Na de voorstelling is er gelegenheid om een vrije bijdrage 
te geven voor het project van het Heidehuis.

INSECTENHOTEL MAKEN

woensdag 6 maart - 14u tot 16u
Heb je aandacht voor ons milieu? Het gaat niet goed met de 
wilde bijen, maar ze zijn héél belangrijk voor de natuur en 
ons voedsel! Daarom maken we voor hen een HOTEL. En...
enkele dagen later kan je meehelpen bij het opruimen van 
zwerfvuil in onze gemeente. Afspraak: Parochiaal Centrum, 
Ieperweg, Loppem. Insectenhotel maken: voor kinderen 
van het 1e tot en met het 6e leerjaar. Mee te brengen 
op de knutselnamiddag: tuin- of winterhandschoenen 
als handbescherming. Inschrijven vóór woensdag 27 
februari 2019 bij volgende bestuursleden: Leen Roose, 
Ieperweg 101, 050/84 08 33 of leen.roose@telenet.be; 
Lies De Wispelaere, Torhoutsesteenweg 55a, 050/69 
11 43 of lies.dewispelaere@telenet.be; Els Derycke, 
Vijvers 5, 0496/02 42 36 of els.derycke@skynet.be.  
Prijs: leden € 7,5/ persoon, niet-leden €15.

ZWERFVUILACTIE

zaterdag 9 maart - 9u30 tot 11u30
Zwerfvuilactie voor iedereen, groot en klein! Je kan 
meehelpen bij het opruimen van zwerfvuil in onze 
gemeente. Afspraak: Parochiaal Centrum, Ieperweg, 
Loppem. Mee te brengen: fluohesje, aangepast schoeisel 
en kledij. Gratis deelname, versnapering en drankje is 
inbegrepen. 
Inschrijven vóór woensdag 27 februari 2019 bij de 
bestuursleden: Leen Roose, Ieperweg 101, 050 84 
08 33, leen.roose@telenet.be; Lies De Wispelaere, 
Torhoutsesteenweg 55a, 050 69 11 43, lies.
dewispelaere@telenet.be; Els Derycke, Vijvers 5, 
0496 02 42 36, els.derycke@skynet.be 

TWEEDEHANDSBEURS VOOR JONG EN OUD

zaterdag 16 maart - 13u tot 16u
Zie Tweedehandsbeurzen, pag. 14.

START TO RUN

zaterdag 30 maart tot zaterdag 8 juni - 10u
De Gezinsbond promoot reeds meerdere jaren succesvol 
deze loop-je-fit actie. Iedereen kan deelnemen, van jong 
(vanaf 10 jaar) tot oud, met of zonder ervaring. En .. 
waarom niet meelopen met het ganse gezin? We starten 
met een combinatie van wandelen en rustig lopen en 
gaan geleidelijk over naar blijven lopen. Tien weken lang 
werk je onder deskundige leiding en met een planmatige 
opbouw naar het uiteindelijk doel: 5 of 8 km blijven 
lopen op jouw tempo (zonder tijdslimiet) op 8 juni. De 
8 km is een keuze voor 2de jaars of gevorderde lopers. 
Eerste samenkomst aan de sporthal De Strooien Hane. 
Info bij Johan Cloet, Albert Scheuremanspark 14, 0476 
67 29 94; Els Derycke, Vijvers 5, 0496 02 42 36; Peter 
Puype, Albert Scheuremanspark 2, 0476 77 02 26, 
Leen Roose, Ieperweg 101, 050 84 08 33 of via www.
gezinsbondloppem.net. 

PAASEIERENRAAP

Zondag 21 april - 10u30
Zie Paaseierenraap, pag. 13.

OEDELEM - OOSTVELD
DANSLESJES VOOR KLEUTERS EN KINDEREN 4 TOT 10 

JAAR MET GRATIS PROEFLES OP ZATERDAG 2 FEBRUARI 2019

zaterdag 2 februari tot  
zaterdag 25 mei - 9u tot 12u
Groep 9u-10u: enkel 2de kleuter - Groep 10u-11u: 3de 
kleuter/1ste leerjaar - Groep 11u-12u: 2de/3de/4de 
leerjaar. De proefles gaat door op zaterdag 2 februari en 
de volgende data van de 10-lessenreeks zijn: 16/2 - 23/2 
- 9/3 - 16/3 - 23/3 - 30/3 - 27/4 - 11/5 - 18/5 - 25/5. Prijs 
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10-lessenreeks: €40 voor leden - €50 voor niet-leden. 
Vanaf 2 kinderen/gezin: 2de kind €5 korting. Gelieve het 
bedrag te betalen na de proefles of door storting op het 
rekeningnummer van Gezinsbond Oedelem-Oostveld: 
BE12 9792 3871 6092. Formulier mutualiteit wordt 
afgegeven na betaling bij de eerstvolgende les. Max. 
15 deelnemers per groep. Locatie: Sporthal Den Akker 
Sportstraat 1 te Oedelem - Spiegelzaal. Inschrijving 
proefles: gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com. 
Info danslessen bij Lien De Wispelaere, 0475 75 62 16 of 
mail naar: angellientje@icloud.com. 

INFOAVOND: SUCCESIEPLANNING 'HET 
NIEUWE ERFRECHT' MET NOTARIS 
PHILIPPE VANLATUM
maandag 18 februari - 19u30
Ons erfrecht heeft sinds 1 september 2018 een 
grondige up-date ondergaan. Over de nieuwe regels die 
betrekking hebben op de erfrechtelijke reserve van de 
kinderen is er al heel wat inkt gevloeid. Wat betekent 
dit voor jouw gezin? Hoe zit het met het erfrecht van 
de langstlevende echtgenoot? Op onze infoavond 
bespreekt notaris Philippe Vanlatum de nieuwe erfwet, 
en de mogelijkheden die ze je biedt. 
Locatie: Ter Muiden Meulestraat 6 8730 Oedelem. 
Info en voor 16 februari inschrijven via gezinsbond.
oedelem.oostveld@gmail.com, gsm 0495 14 17 36. 
Deelnameprijs leden: €4 /niet-leden: €7 (inclusief 
drankje) te storten op rekening van de gezinsbond 
Oedelem-Oostveld: BE12 9792 3871 6092. 

OP WANDEL IN WATERVLIET: BELEEF DE 
FRATSEN VAN PASTER SIES
zondag 7 april - 14u
De legendarische ‘Paster Sies’ liet zijn stempel na in 
Watervliet. De gids kruipt in de huid van deze guitige 
pastoor uit de oorlogsperiode en maakt met de groep 
een verkennende dorpswandeling langs verschillende 
bezienswaardigheden in Watervliet. Ondertussen kom 
je meer te weten over de grappen en grollen van Paster 
Sies. Maar de pastoor brengt ook andere boeiende 
vertellingen uit de geschiedenis van Watervliet. Ook 
de innerlijke mens wordt versterkt want een 2-tal 
keer stoppen we voor een hapje en een drankje. Deze 
activiteit duurt 3u. Startplaats wandeling: de kerk van 
Watervliet om 14u. Opgelet: maximum 25 personen! 
Reservering voor 18 maart! Mail je gegevens door naar: 
gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com. Info bel 
naar: 0495 14 17 36. Deelnameprijs (inclusief gids en 
consumpties): leden €20 en niet-leden €25, te storten 
op rekening van de gezinsbond Oedelem-Oostveld: 
BE12 9792 3871 6092.

PAASEIERENRAAP MET ONTBIJT 
BULSKAMPVELD
zaterdag 20 april - 8u30
Zie Paaseierenraap, pag. 13. 

OOSTKAMP
LIJSTENVERKOOP TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 26 januari - van 9u tot 10u30
In de bovenzaal van het Gemeentehuis, Gemeenteplein 
in Oostkamp: verkoop van lijsten voor de 
tweedehandsbeurs van 10 maart. Enkel leden van de 
Gezinsbond kunnen lijsten aankopen aan €2,50 per 
lijst. Op vertoon van twee lidkaarten kunnen max 3 
lijsten aangekocht worden. De tweedehandsbeurs gaat 
door op zondag 10 maart van 9u tot 12u in de Koning 
Boudewijnschool, Marechalstraat te Oostkamp.

TWEEDEHANDSBEURS LENTE-EDITIE

zondag 10 maart - 9u tot 12u
Zie Tweedehandsbeurzen, pag. 14. 

WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR
Het bestuur van de afdeling Oostkamp wenst aan al 
haar leden een gezond en gelukkig 2019! Dank voor het 
vertrouwen het voorbije jaar en we zijn ervan overtuigd 
dat de Gezinsbond ook dit jaar zal tegemoet komen aan 
uw vragen en wensen. 

NOG STEEDS DRINGEND OP ZOEK NAAR 
KINDEROPPASCOÖRDINATOR
We zijn nog steeds op zoek naar een oppascoördinator. 
Kan je overweg met de computer en heb je een beetje 
vrije tijd? Dan kan je tientallen jonge gezinnen gelukkig 
maken. 
Inlichtingen bij secretaris Cécile Van Deynse, 
tel. 050 82 55 80.
 

SIJSELE
TWEEDEHANDSBEURS

zondag 17 februari - 8u30 tot 12u
Zie Tweedehandsbeurs, pag. 14. 

OPA EN OMA ZONDER STRESS

woensdag 20 februari - 20u
Opa en oma zonder stress. Bieke Geenen, 
grootoudercoach en auteur van het boek ‘Opa en oma 
zonder stress’, komt naar de bibliotheek Burgemeester 
Daniël Coens, Eikelberg 1, 8340 Sijsele op 20 februari 
2019 om 20u. Grootouder zijn is een geweldig privilege 
maar het brengt ook soms onverwachte uitdagingen met 
zich mee. Want hoe vind je een goede balans tussen mee-
opvoeden en lekker verwennen? Hoe geef je aan waar je 
grenzen liggen? Wat als de opvang van je kleinkinderen 
wat te vermoeiend wordt? En vooral: hoe word je de opa 
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en oma die je altijd al had willen zijn? Aan de hand van 
herkenbare verhalen van andere opa's en oma's leer je 
je rol als grootouder zelf vorm te geven, zodat je er nog 
meer van kunt genieten. Want één ding is zeker: oma en 
opa zijn is fantastisch! 
Deelnemen: €3 (drankje inbegrepen) overschrijven naar 
BE22 7381 1006 8447 van Gezinsbond Sijsele. 
Info bij Martine Harnisfeger: 050 36 32 43 - 
geertine@scarlet.be.

VERKEERSQUIZ

dinsdag 19 maart - 14u
Verkeersquiz. Een ideale workshop om in groep, in een 
ontspannen sfeer uw verkeerskennis op te frissen. Net 
als bij het theorie-examen om een rijbewijs te behalen 
(maar dan zonder stress) krijgen de deelnemers 25 
meerkeuzevragen voorgeschoteld. Iedereen krijgt de 
kans om het antwoordformulier in te vullen. Na afloop 
worden alle vragen en antwoorden overlopen en 
toegelicht met extra uitleg bij de verschillende thema’s 
die aan bod komen. Wellicht zullen velen opgelucht zijn 
dat het 'niet geslaagd' alleen op de workshop slaat en 
niet op een echt rijexamen! We organiseren die activiteit 
samen met Femma en KWB in de cultuurfabriek. 
Leden betalen €2, niet-leden €4 euro. 
Inlichtingen en inschrijven bij Magda Keirse: 
050 35 96 66 of magda.keirse@hotmail.com.

KINDEROPPASCOÖRDINATOR GEZOCHT
Kinderoppascoördinator gezocht. Hilde, onze huidige 
coördinator, zou graag de fakkel doorgeven. Daarom 
zoeken we een gemotiveerde matchmaker, die op een 
vlotte manier de baby en ouders weet te koppelen aan 
de ‘sitter’. Hoe alles in zijn werk gaat zal Hilde graag 
doorgeven en er is heel wat ondersteuning vanuit de 
diensten van het gewest en Brussel. Voor wie is dit 
een nieuwe uitdaging? Wie zich geroepen voelt neemt 
contact op met Rony Sarazijn, 0468 12 48 07. Namens de 
vele ouders en je collega’s vrijwilligers een dikke merci 
Hilde voor je 10-jaar nauwgezette en plichtsbewuste 
inzet. 

WENSEN EN BEDANKING
Bedanking en beste wensen. Met de eerste bondsklapper 
van 2019 wensen we alle leden een gezond en vreugdevol 
jaar toe, gevuld met warme, deugddoende vriendschap. 
Een oprecht dank je wel aan allen die de werking van 
onze plaatselijke afdeling van de gezinsbond mogelijk 
maken. Misschien heb jij ook zin om wat vrijwilligerswerk 
bij ons op te nemen. Altijd welkom! Ook een dank je 
wel aan jullie die jullie lidmaatschap vernieuwden 
en zo de Gezinsbond steunen om een spreekbuis te 
zijn voor gezinnen, ouders en kinderen. Vergeet niet 
de gezinsspaarkaart te gebruiken en zo te genieten 
van talrijke en ruime kortingen op evenementen en 
aankopen. Volg het tijdschrift 'De Bond', dat naast 
interessante artikels en plaatselijke activiteiten ook 
extra kortingen aankondigt. Een prachtig 2019! 

SINT-ANDRIES
KNUFFELTURNEN

zaterdag 2 februari tot  
zaterdag 2 maart - 14u30 tot 16u30
Via speelse ontspannings- en behendigheidsoefeningen 
krijgen de kinderen en de (groot)ouders de gelegenheid 
om in een vertrouwde sfeer te bewegen. Kom samen met 
1 (groot)ouder samen voelen, ontspannen, beleven en 
vooral genieten en dit onder deskundige begeleiding. 
Wanneer: 5 opeenvolgende zaterdagen; 2, 9, 16, 23 
februari en 2 maart 2019 14u30 tot 15u30 kleuters (4-5 
jaar) 15u30 tot 16u30 peuters (2-3 jaar).
Waar: In de judozaal van het Jan Breydelstadion, Koning 
Leopold III-laan 50, Sint-Andries. 
Meebrengen: een grote badhanddoek of katoenen 
deken.
Kostprijs/duo kind met 1 (groot)ouder: Leden €20 - Niet-
leden €30. 
Inschrijven kan tot 26 januari 2019. Let op: we kunnen 
max. 8 duo’s per groep toelaten! Stuur een mail naar 
gezinsbondsintandries@gmail.com met vermelding 
van de naam en de geboortedatum van het kindje, 
jullie lidnummer en tel. of GSM nr. De inschrijving 
is geldig na bevestiging. www.facebook.com/
gezinsbondsintandries.

TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 16 maart - 13 tot 16u
Zie Tweedehandsbeurzen, pag. 14. 

NEEM EEN KIJKJE OP ONZE 
FACEBOOKPAGINA!
Wil u weten welke activiteiten er in Sint-Andries gepland 
zijn? Wil u foto's bekijken van onze afgelopen activiteiten? 
Het kan allemaal als u onze Facebookpagina bezoekt. 
U mag ons uiteraard ook 'liken’! Doen!
www.facebook.com/gezinsbondsintandries/

SINT-JORIS
DRIEKONINGENTOCHT

vrijdag 4 januari - 18u45
Gaan jullie mee op pad met de Drie Koningen voor het 
goede doel? Reeds enkele jaren hebben we de traditie 
om een Driekoningentocht te organiseren doorheen 
de wijken van Sint-Joris. Onder begeleiding van de 
muzikanten van de Harmonie ‘De Vrienden van Groot-
Beernem’ trekken we van deur tot deur om geld in te 
zamelen. Onze opbrengst gaat naar GROS de organisatie 
die zich ondermeer inzet voor de vluchtelingen. Zin om 
erbij te zijn? Kom dan op vrijdag 4 januari rond 18u45 
naar zaal Sinjo, Lattenklieverstraat 28. Om 19 uur trekt 
de stoet zich op gang! Om zichtbaar te zijn in het donker 
vragen we aan alle kinderen & deelnemers om een fluo-
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hesje aan te doen. Nog niet overtuigd? Misschien kunnen 
de heerlijke pannenkoeken en chocomelk als afsluiter je 
over de streep halen!

PAASEIERENRAAP EN ONTBIJT

zaterdag 20 april - 8u30
Zie Paaseierenraap, pag. 13.

SINT-MICHIELS
BELONEN EN STRAFFEN

maandag 4 februari - 19u30
Kinderen helpen opgroeien is boeiend en meestal ook 
erg leuk. Ongetwijfeld doet je kind veel waar je blij van 
wordt. Toch is de weg van klein naar groot niet altijd 
even makkelijk. Ieder kind doet wel eens iets wat je niet 
oké vindt. Heb je soms het gevoel dat je geen vat hebt 
op je kind? Maak je je zorgen over zijn of haar gedrag? In 
dit thema vind je informatie over wat je kunt doen zodat 
je kind zich vaker positief dan negatief gedraagt. Deze 
interactieve vorming wordt in goede banen geleid door 
begeleiders van de Gezinsbond. Deze gespreksavond is 
een samenwerking van de Stedelijke Basisschool Sint-
Michiels en de Gezinsbond Sint-Michiels en gaat door in 
de Basisschool afd. B, Sint-Michielslaan 33, Sint-Michiels. 
Inschrijven voor 28 januari 2019 op 
gezinsbondsintmichiels@gmail.com en betalen van 
€2 /persoon op rekening BE43 0680 7137 0001 van de 
Gezinsbond. 

TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 2 maart - 12u30 - 16u30
Zie Tweedehandsbeurzen, pag. 14. 

HEERLIJK PAASONTBIJT

zondag 31 maart - 8u30 tot 10u30
Het ontbijt is een belangrijk moment van de dag voor 
zowel ouders als kinderen. Maar meestal wordt het 
haasten en reppen. Kom dus deze zondag uitgebreid 
en op je gemak ontbijten met je kinderen. We hebben 
fruitsap, broodjes, koffie en thee, beleg, koeken, melk, 
en fruit, kortom alles wat op een ontbijttafel niet mag 
ontbreken. Die ontbijttafel staat klaar in de refter van 
Howest, Rijselstraat 5, Sint-Michiels. Inschrijven doe je 
voor 23 maart 2019. Breng ook gerust je vrienden mee. 
Leden van de Gezinsbond betalen €8 p/p, kinderen 
tussen 3 en 10 betalen €5 en kindjes jonger dan 3 eten 
gratis een koekje mee. Niet-leden betalen €12 p/p, hun 
kinderen €7 en de kleintjes jonger dan 3, eten gratis.

EEN LUXEHOTEL VOOR BIJEN

zaterdag 27 april - 14u tot 16 u
Solitaire bijen zijn bedreigd. Je leest het overal. Het zijn 

nochtans nuttige dieren voor bestuiving enerzijds en 
bestrijding van schadelijke insecten anderzijds. In deze 
workshop willen we ze helpen aan een onderkomen, 
gebouwd op hun maat vooral van snoeiresten. Papa, 
mama, opa of oma helpen hun kind/kleinkind. Nogal wat 
materiaal is hiervoor nodig. Zie je het zitten? Begin alvast 
maar blikjes te verzamelen, holle rietstengels, bamboe, 
droge houtblokken en ander tuinmateriaal. Papa of 
opa heeft zeker een boormachine met houtboortjes, 
een snoeischaar, werkhandschoenen. De plaatsen zijn 
beperkt tot 12 deelnemers. In de volgende Bondsklapper 
zal alle info verschijnen maar je kan alvast inschrijven op 
gezinsbondsintmichiels@gmail.com.

BABYGESCHENKJES
Gezinnen-leden met een 2e of 3e baby, geboren in 2018, 
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 2018, wordt op uw vraag, een 
omslag met geschenk thuis bezorgd. De lidkaart is dan 
gratis voor het lopende jaar indien je vroeger nog geen 
lid was.

KINDEROPPASDIENST
Je kind is een kostbaar bezit en dus vertrouw je die 
niet aan eender wie toe. Elk van de oppassers uit jouw 
buurt heeft een infogesprek gehad met Daniella, onze 
plaatselijke kinderoppascoördinator. Met de Gezinsbond 
zijn oppas én kind(eren) verzekerd voor burgerlijke 
aansprakelijkheid. De babysitter is ook verze¬kerd voor 
de verplaatsing. Zo ga je pas écht zonder zorgen de deur 
uit. Wil je online een babysitter aanvragen, Sint-Michiels 
zit in het digitaal aanbod. Registreer je dan vervolgens 
als nieuwe gebruiker of meld je aan met je log-in. Je 
betaalt het verschuldigde bedrag rechtstreeks aan de 
babysitter. Wat kost het? €5 per begonnen uur, met een 
minimum van 2 uur. Overnachten kost €20. 
Daniella geeft je graag uitleg op alle andere vragen via 
kod.sintmichiels@telenet.be.

OP ZOEK ??
Je bent enige ouder maar je hebt nood aan wat 
ontspanning of een zinvolle activiteit. Dat mag geen 
hindernis zijn voor je sociale contacten. Ons team zoekt 
nog mensen (M/V) met jonge kinderen, die bereid zijn om 
hun ideeën te delen in ons bestuur. Kinderen alleen thuis 
laten is geen optie, daarom zorgen wij voor een oppas 
gedurende de vergadering. Interesse? Laat iets weten op 
onze mail of via telefoon. Je bent meer dan welkom! 
gezinsbondsintmichiels@gmail.com - 050 39 60 31 - 
050 38 94 07.

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

VARSENARE
TAI CHI CHUAN
maandag 7 januari tot maandag 24 juni 
De lessenreeks Tai chi Chuan wordt verder gezet op 
maandagavond in het SPC Hof Ter Straeten in groepen 
afhankelijk van het niveau. 
Info en inschrijven bij Brigitte Vandenbriele: 
brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of 
GSM 0496 33 51 79.

DRU YOGA 

dinsdag 8 januari tot  
woensdag 26 juni - 10u tot 11u30
De Gezinsbond Varsenare brengt een lessenreeks dru 
yoga op dinsdagvoormiddag en woensdagvoormiddag 
telkens van 10u tot 11u30 in het Sportcentrum van 
Varsenare. 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, 
lichaamshoudingen en een diepe ontspanning. Er is veel 
aandacht voor het ademhalen. Je kunt op elk moment 
instappen. 
Info en inschrijven bij Brigitte Vandenbriele: 
brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of 
GSM 0496 33 51 79.

HOUTEN VOGELHUISJE TIMMEREN EN 
SCHILDEREN
zondag 3 februari - 10 tot 12u
Houten vogelhuisje timmeren en schilderen voor 
kinderen vanaf 7 jaar in SPC Varsenare, Crea zaal. Leden 
Gezinsbond: €9, niet-leden €15.
Info en inschrijven bij Brigitte Vandenbriele: 
brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of 
GSM 0496 33 51 79.

CASINO

woensdag 6 maart - 15u tot 17u
Ben jij tussen de 6 en de 12 jaar? Heb je zin in een fijne 
namiddag vol spel, spanning en plezier? Hou je van een 
glaasje bubbels, een lekkere versnapering en een kleine 
verrassing? Dan word je verwacht in ons casino in SPC 
Hof ter Straeten in Varsenare. 
Info bij Carine Balbaert: carinebalbaert@hotmail.com.

HOE GEZOND IS ONZE VOEDING?

dinsdag 26 maart - 20u
"Hoe gezond is onze voeding? " een voordracht door 
Dr. ir. Eric De Maerteleire in SPC Hof Ter Straeten. Hoe 
toxisch is onze voeding m.a.w. welke stoffen komen, al 
dan niet gewenst, in onze voeding terecht en kunnen zo 
schadelijke effecten aan onze gezondheid veroorzaken? 
In eerste instantie wordt gedacht aan contaminanten 
zoals hormonen, pesticide residuen, zware metalen, 
antibiotica en zo verder, toegevoegd of van nature in 
de voeding. Ook de E-nummers worden besproken. 
Hoe kunnen we de risico’s m.b.t. de toxiciteit van onze 
voeding spreiden of vermijden? Info bij Dirk Rommel: 
dirk.rommel1942@gmail.com of 050 38 65 59.

PAASEIERENZOEKTOCHT IN BEISBROEK

zaterdag 20 april 
Zie Paaseeirenraap, pag. 13.

KINDEROPPASDIENST VARSENARE
De kinderoppasdienst met verzekering! 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!!! 
Alle inlichtingen bij de verantwoordelijke 
kinderoppasdienst Varsenare Tinneke De Leu, 
Popstaelstraat 10: tinekedeleu@hotmail.com. of 
0474 75 94 53.
Zin om ook kinderoppas te zijn? Nieuwe kandidaat 
oppassers maken ook eerst een afspraak met Tinneke. 

VERKOOPSPUNT 
NMBS PASSEN, LIJNKAART DE LIJN, BIOSCOOPCHEQUES, 
GSM- EN KORTINGSKAARTEN
10% korting. Na afspraak: tel. 050 38 43 24 of via mail 
kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com.
De korting wordt op de spaarkaart geplaatst, dus 
breng je lidkaart mee. Ook aanvraag of hernieuwen 
kortingskaarten NMBS op hetzelfde adres en na afspraak.

GEZINSBOND VARSENARE OP FACEBOOK
Wij heten u van harte welkom op onze Facebook pagina 
"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 u wel bij voorbaat.

ZEDELGEM
SCHAPENWOLKJESWIT

woensdag 30 januari - 16u
… knuffelen, zingen, wiegen, spelen, vertellen. Actieve 
workshop rond het slaapritueel. Tijdens deze workshop 
ontdek je als (groot)ouder samen met je (klein)kind 
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(van 18 maanden tot 3 jaar) leuke slaapritueeltjes die 
je thuis kan toepassen. Slaapritueeltjes brengen ritme 
en rust aan het einde van de dag en bereiden het kindje 
voor op de nachtrust. Het slaapritueel is plezierig en 
een kwalitatief moment voor ouder en kind. Breng een 
zacht dekentje en een knuffel mee! Afspraak in LDC De 
Braambeier, Loppemsestraat 14a, Zedelgem ( rood en 
blauwe zaal). 
Info: Ann Pattyn, Gezinsbond.zedelgem@gmail.com of 
0476 38 30 08.

KAARTNAMIDDAG

zondag 24 februari - 16u00
We kaarten in LDC De Braambeier, Loppemsestraat 
14a, Zedelgem in de rood en blauwe zaal. Een gezellig 
samenzijn waarbij het kaarten centraal staat. Iedereen 
welkom! 

WHISKY TASTING

donderdag 7 maart - 20u00
Heb je interesse in Whisky? Wil je meer te weten komen 
over de productie en de verschillende smaken? Dan ben 
je welkom op de whiskytasting. Er worden 7 drams single 
malt aangeboden met bij 1 van deze drams een passend 
hapje. Na de degustatie zijn er 2 mini belegde broodjes 
voorzien. Dit alles gaat door in café Breughelhof. 
Inschrijven via 0476 38 30 08 of 
gezinsbond.zedelgem@gmail.com.

DE KLEINE PRINS 
(THEATERVOORSTELLING)
zondag 10 maart - 15u00
Organisatie van de Cultuurdienst in samenwerking met 
de Gezinsbond (zie pagina 4). Tickets via www.zedelgem.
be/tickets - tickets@zedelgem.be - 050/288 330
(zie pagina 4).

TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 30 maart - 14u tot 16u
Zie Tweedehandsbeurzen, pag. 14.

INSCHRIJFMOMENT WATERGEWENNING 
EN KLEUTERZWEMMEN
zaterdag 30 maart - 10u30 tot 12u
Inschrijfmoment voor een nieuwe reeks van de 
watergewenning en het kleuterzwemmen in de inkomhal 
van het sportcentrum De Groene Meersen in Zedelgem. 
Breng alvast de lidkaart en de verzekeringskaart 2019 
GSF mee aub.

AFHALEN BONNENBOEK

zaterdag 12 januari - 10u tot 12u

Heb je je bonnenboek nog niet afgehaald, dan krijg je 
in januari een tweede kans. We verwelkomen je in de 
Groene Meersen Breng zeker je nieuwe lidkaart mee. Heb 
je nog bijkomende vragen dan proberen we die zeker te 
beantwoorden. 

GEBOORTEGESCHENK AFHALEN
Wie recht heeft op een geboortegeschenk kan 
contact opnemen met Annelien Rogiers via 
annelienrogiers@gmail.com.

PAASEIERENRAAP 

Zaterdag 20 april – 10 uur tot 12 u
Zie Paaseierenraap, pag. 13.

SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST GEWEST BRUGGE PRAKTISCH WEETJE
Praktisch weetje over ‘rechtsbijstandverzekering’:
De rechtsbijstandverzekering is alom ingeburgerd : deze vrijwillige verzekering wordt bij uw familiale verzekering, bij 
uw verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van uw voertuig, edm. aangeboden door uw verzekeraar.  Bij 
juridische conflicten kunt u een beroep doen op een eigen keuze van een advocaat/dokter/en andere (technische) 
raadsman om u bij te staan, die in principe niet geweigerd kan worden door uw verzekeraar. Dit geschiedt uiteraard 
binnen de contractuele grenzen qua financiële ten last neming van uw verzekeraar.
(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 donderdag 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.  
Concrete data voorjaar 2019: donderdag 10 januari, donderdag 14 februari en donderdag 14 maart 2019.  
Deze dienstverlening is gratis voor de leden op vertoon van uw lidkaart.  
Volg de pijlen die u naar het juiste lokaal leiden.
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BEERNEM
PAASEIERENRAAP MET ONTBIJT
zaterdag 20 april - 8u30
We zoeken de eitjes die de Paashaas verstopt heeft in 
Bulskampveld, na een gezond ontbijt. We verwachten jullie 
vanaf 8u30 in restaurant Bulskampveld voor het gevarieerd 
ontbijt. Er is gelegenheid tot kindergrime. Om 10u15 
gaan de kindjes tot en met het 2e leerjaar samen met de 
Paashaas eitjes rapen in het bos (einde rond 11u). 
Volwassenen betalen €7 – kinderen tot 12 jaar €5 (niet-leden 
Gezinsbond €9 - €6). Kinderen jonger dan 2 jaar mogen gratis 
deelnemen. Inschrijven kan enkel voor inwoners van groot-
Beernem via mail naar paaseierenraapbeernem@outlook.
com met vermelding van naam, adres, aantal deelnemers 
en de namen + geboortedatum van de kinderen (voor 
het indelen in leeftijdscategorieën). Meer info: 0495 14 17 
36. We kijken er alvast naar uit: Gezinsbonden Beernem, 
Oedelem-Oostveld en Sint-Joris; in samenwerking met het 
Huis van Het Kind. 

BRUGGE
PAASEIERENRAAP 
zaterdag 20 april - 10u tot 12u 
De paashaas verstopt dit jaar zijn eitjes in de mooie tuin 
van het Gezellemuseum. Alle gezinnen worden uitgenodigd 
om samen met ons de eitjes te zoeken tussen 10u en 12u. 
Er worden tal van spelletjes voorzien aangepast aan de 
leeftijd van de kinderen (0-12j). Vergeet zeker jullie mandje 
niet! Een initiatief van Gezinsbond Brugge en Musea 
Brugge Adres: Rolweg 64, 8000 Brugge. Prijs: €2,5/kind 
leden Max €7 per gezin (max 5 kinderen, 6e kind ev à €2,5) 
niet leden: €3,5 /kind, max €10 per gezin. inschrijven kan 
ten laatste tegen 13 april via info@gezinsbondbrugge.be 
met vermelding van (eventueel) lidnummer, naam, aantal 
kinderen Inschrijving pas geldig na overschrijving op 
BE02 9730 8969 6540.

KOOLKERKE
PAASEIERENRAAP
maandag 22 april - 9u30
We nodigen dit jaar opnieuw alle kinderen tot en met 10 
jaar uit om eitjes te zoeken in 't Reigersnest, Arendstraat 
12, Koolkerke. De zoektocht kan beginnen vanaf 9u30 
(laatste start 10u30). De gevonden eitjes worden ingeruild 
voor een mandje met lekkere chocolade. Ook de mama's, 
papa's, oma's en opa's worden worden niet vergeten en 
kunnen genieten van een aperitiefje. Volwassenen en 
kinderen betalen als lid van de Gezinsbond €4,00 /per 
persoon, niet-leden betalen €6,00/per persoon. Inschrijven 
kan tot 12 april 2019 via gezinsbondkoolkerke@gmail.com 
met vermelding van familienaam, eventueel lidnummer, 
naam en geboortedatum van de kinderen.

LOPPEM
PAASEIERENRAAP
Zondag 21 april - 10u30
De jaarlijkse afspraak voor de paaseierenraap op het 
kasteel van Loppem. Eerst wordt het een zoektocht naar 
de paashazen en vervolgens wordt het rapen van de 
paaseieren. Daarna kan het gezin nog genieten van een 
paasaperitief. 

OEDELEM – OOSTVELD
PAASEIERENRAAP MET ONTBIJT BULSKAMPVELD
zaterdag 20 april - 8u30
We gaan op zoek naar alle eitjes die de Paashaas verstopt 
heeft in Bulskampveld! Maar niet vóór we samen van een 
gezellig en gezond ontbijt genoten hebben.We verwachten 
groot en klein vanaf 8u30 in restaurant Bulskampveld 
voor het gevarieerd ontbijt. Enthousiaste kindjes kunnen 
zich laten omtoveren tot paashaasje of pronken met een 
glittertattoo. Om 10u15 gaan de kindjes tot en met het 
2e leerjaar samen met de Paashaas eitjes rapen in het 
bos (einde rond 11u). Volwassenen betalen €7 – kinderen 
2-12 jaar €5 (niet-leden €9 - €6)- kinderen jonger dan 
2 jaar: gratis Inschrijven kan enkel voor inwoners van 
groot-Beernem via mail naar: paaseierenraapbeernem@
outlook.com met vermelding van naam, adres, aantal 
deelnemers en de namen/geboortedatum van de kinderen 
De betalingsgegevens worden u bezorgd en uw inschrijving 
wordt dan definitief na betaling. De inschrijvingen worden 
afgesloten op zaterdag 5 april of volzet. Meer info: 0495 14 
17 36 We kijken er alvast naar uit: Gezinsbonden Beernem, 
Oedelem-Oostveld en Sint-Joris; i.s.m. "Huis van Het Kind". 

SINT-JORIS
PAASEIERENRAAP EN ONTBIJT
zaterdag 20 april - 8u30
We gaan op zoek naar alle eitjes die de Paashaas verstopt 
heeft in Bulskampveld! Op zaterdagvoormiddag 20 april 
verwachten we groot en klein vanaf 8u30 in restaurant 
Bulskampveld voor het gevariëerd ontbijt en kinderanimatie. 
Om 10u15 gaan de kindjes tot en met het 2e leerjaar samen 
met de Paashaas eitjes rapen in het bos (einde rond 11u). 
Volwassenen betalen €7 – kinderen tot 12 jaar €5 (niet-leden 
Gezinsbond €9 - €6). Kinderen jonger dan 2 jaar mogen gratis 
deelnemen. Inschrijven kan enkel voor inwoners van groot-
Beernem via mail naar paaseierenraapbeernem@outlook.
com met vermelding van naam, adres, aantal deelnemers 
en de namen + geboortedatum van de kinderen (voor het 
indelen in leeftijdscategorieën). De betalingsgegevens 
worden u bezorgd en uw inschrijving wordt dan definitief 
na betaling. De inschrijvingen worden afgesloten op 
zaterdag 5 april of zodra 150 deelnemers ingeschreven 
zijn. Meer info: 0495 14 17 36 We kijken er alvast naar uit: 
Gezinsbonden Beernem, Oedelem-Oostveld en Sint-Joris; 
in samenwerking met het Huis van Het Kind.

VARSENARE
PAASEIERENZOEKTOCHT IN BEISBROEK
zaterdag 20 april 
Op paaszaterdag wordt terug een paaseierenzoektocht 
georganiseerd. Noteer alvast de datum. Verdere gegevens 
volgen later.

ZEDELGEM
PAASEIERENRAAP 
Zaterdag 20 april - 10u tot 12u
De Gezinsbond Zedelgem organiseert een leuke activiteit voor 
het jonge gezin. Kom met de kindjes paaseieren rapen op 
paaszaterdag aan de lagere school van Zedelgem De Leeuw. We 
starten de activiteit om 10u30 en eindigen met een aperitief.  Meer 
info via facebook alsook via gezinsbond.zedelgem@gmail.com.

PAASEIERENRAAP
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ASSEBROEK
TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 23 maart - 14u tot 17u
Verkoop van kinderkledij, speelgoed, babyuitzet, 
kinderfietsen, kinderboeken, zwangerschapskledij in het 
ontmoetingscentrum Sparrenhof, Dries 4, Assebroek. Gratis 
toegang. Gezinsbondsleden 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 maandag 
4 maart 2019 op de rekening, anders vervalt uw inschrijving. 

BEERNEM
TWEEDEHANDSBEURS KINDERARTIKELEN
zondag 24 maart - 10u tot 12u
Afspraak in O.C. De Kleine Beer. Inschrijvingsgeld: €5 
voor leden, €15 voor niet-leden. Er wordt eveneens een 
waarborg gevraagd van €5, dit wordt teruggegeven nadat 
de stand volledig is opgeruimd. De inschrijvingen starten 
op 2 januari 2019. Leden van de Gezinsbond Groot-
Beernem kunnen zich inschrijven vanaf 21 december 
2018. Uiterste inschrijvings- en betaaldatum is 28 februari 
2019, vervroegde afsluiting is mogelijk. De inschrijving is 
pas definitief na betaling op rekeningnummer BE92 8508 
5190 5023. Elke verkoper is persoonlijk verantwoordelijk 
voor zijn/haar verkoop en kan dus vrij onderhandelen met 
kandidaat-kopers. Interesse als verkoper? 
Stuur dan een mail naar: marie.ann.de.bie@telenet.be en 
alle nuttige informatie over de inschrijvingsvoorwaarden 
en de beursstanden wordt je gemaild.

BRUGGE
TWEEDEHANDSBEURS
zondag 17 maart 2019 - 9u tot 12u
Afspraak in het Sint-Leo Hemelsdaele, Potterierei 12, 
Brugge. Ingang en parking via de Elisabeth Zorghestraat 
(zijstraat Carmerstraat). Tweedehandsbeurs met verkoop 
van kinderkledij, speelgoed... Inschrijven via het mailadres: 
tweedehandsbeurs@gezinsbondbrugge.be voor 13 
oktober m.v.v. naam, adres, lidnummer, tel. nummer 
en aantal tafels. OPGELET: maximum 2 tafels p/p. Prijs 
per tafel: leden €10 en niet-leden €12. Inschrijving is pas 
definitief na overschrijving op rek. BE11 9730 8969 7348 ten 
laatste tegen 9 maart 2019. Info via www.facebook.com/
gezinsbondbrugge8000.

LOPPEM
TWEEDEHANDSBEURS VOOR JONG EN OUD
zaterdag 16 maart - 13u tot 16u
Onze tweedehandsbeurs gaat opnieuw door in de 
sporthal De Strooien Hane. Dit keer enkel tafelverkoop 
voor tweedehandsmateriaal voor 'jong en oud'. Op 
de beurs kunnen zwangerschapskledij, babykleertjes, 
kinderkledij, speelgoed, kinderboeken, kinderfietsen… 
te koop worden aangeboden. 
Deelname €10,00. Als lid van de Gezinsbond krijg je €5 
terug op de 'Lidkaart waarmee je spaart.
Inschrijven tot en met 10 maart: edwlop@skynet.be.

OOSTKAMP
TWEEDEHANDSBEURS LENTE-EDITIE
zondag 10 maart - 9u tot 12u
Lente-editie van de tweedehandsbeurs voor kinderkledij, 
kindergerief en speelgoed in de Koning Boudewijnschool, 
Marechalstraat in Oostkamp. Iedereen van harte welkom! 
Lijstenverkoop op 26 januari van 9 u tot 12u in de bovenzaal 

van het Gemeentehuis, Gemeenteplein in Oostkamp: 
verkoop van lijsten voor de tweedehandsbeurs van 10 maart. 
Enkel leden van de Gezinsbond kunnen lijsten aankopen 
aan €2,50 per lijst. Op vertoon van twee lidkaarten kunnen 
max 3 lijsten aangekocht worden. De tweedehandsbeurs 
gaat door op zondag 10 maart van 9u tot 12u in de Koning 
Boudewijnschool, Marechalstraat te Oostkamp.

SIJSELE
TWEEDEHANDSBEURS
zondag 17 februari - 8u30 tot 12u
Onze tweedehandsbeurs met tafelverkoop gaat door in de 
“Cultuurfabriek”. Mensen die baby-uitzet / kinderkleding / 
speelgoed of fietsjes willen verkopen schrijven in door te 
mailen naar francine.bruynseraede@skynet.be of tel 050 35 
16 84/0485 15 38 25 vanaf 28 januari 2019. De deelnameprijs: 
leden €10, niet-leden betalen €15. Dit wordt overgeschreven 
op rek. BE22 7381 1006 8447 van Gezinsbond Sijsele 
met vermelding van: naam/THB/lidnummer. Let op: het 
verschuldigde bedrag staat uiterlijk op 14 februari 2019 op 
de rekening anders vervalt uw inschrijving. 

SINT-ANDRIES
TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 16 maart - 13 tot 16u
Onze succesvolle tweedehandsbeurs gaat opnieuw door 
in het POC van Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat 4 
(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 
u een stand huren voor €12. Inschrijven kan vanaf zaterdag 
23 februari 2019 via mail naar tweedehandsbeurs.gsa@
gmail.com, met vermelding van je naam, adres, lidnummer 
en tel. en/of GSM nr. De inschrijving is geldig nadat u een 
bevestigingsmail hebt gekregen. 
www.gezinsbondgewestbrugge.be.
www.facebook.com/gezinsbondsintandries.

SINT-MICHIELS
TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 2 maart - 12u30 tot 16u30
Zoek je leuke en betaalbare baby- en kinderkledij? Een 
eerste fietsje? Ander speelgoed? Kinderboeken? Toffe 
kinderspullen? Word je binnenkort mama of oma? Kom eens 
langs in de refter van Howest, Rijselstraat 5, Sint-Michiels. 
Je vindt veel leuke dingen, in goede staat. De zaal is open 
van 12u30 tot 16u30 en je komt er gratis in. Misschien ben je 
die kleine kleertjes en het kinderspeelgoed ontgroeid en wil 
je verkopen? Meld je dan aan op gezinsbondsintmichiels@
gmail, en dit vanaf 2/1/2019. Vroegere inschrijvingen 
worden niet aanvaard. Na je inschrijving en controle 
lidnummer, krijg je een bevestigingsmail en een uitnodiging 
tot betalen. Let op: nieuwe locatie maar de plaatsen zijn 
beperkt. Standhouders, lid van de Gezinsbond, betalen 
€12.50 - Niet-leden betalen €25. De Rijselstraat is een 
Blauwe Zone, dus kaart niet vergeten te plaatsen. 

ZEDELGEM
TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 30 maart - 14u tot 16u
Heb je kinderspullen liggen die wachten op een nieuwe 
eigenaar, neem dan deel aan de tweedehandsbeurs. 
Inschrijven in verplicht, tijdens de eerste dagen kunnen 
enkel leden van Gezinsbond Zedelgem inschrijven. Hierdoor 
kunnen we jullie voorrang geven op de beste plaatsen. De 
beurs bezoeken is gratis en als lid van de Gezinsbond krijg 
je bovendien 5% korting op al je aankopen.
Meer info: gezinsbond.zedelgem@gmail.com.

TWEEDEHANDSBEURZEN
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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:
27/01/2019 - 15u: Cercle Brugge KSV - STVV
22-24/02/2019: Cercle Brugge KSV - KV Oostende

VOORDELIG MET  
TREIN, TRAM OF BUS

Bij je plaatselijk afgevaardigde krijg je 
10% spaarkorting op een 10-rittenkaart van 
De Lijn voor tram of bus en 
5% spaarkorting bij aankoop van een Go Pass, 
Rail Pass (1ste of 2de klas) of Key Card (2de 
klas) van de NMBS.

COMFORTLIFT
Een traplift op maat
Comfortlift wil alle mensen met een beperking door ouderdom 
of handicap een gepaste oplossing bieden voor hun mobiliteit. 
Met een traplift is elke verdieping van je huis gemakkelijk 
bereikbaar en krijg je je onafhankelijkheid terug. De installatie 
is eenvoudig en betekent niet dat je je huis ingrijpend moet 
verbouwen.
Jouw voordeel
·  150 euro spaarkorting bij aankoop van een rechte traplift
·  250 euro spaarkorting bij aankoop van een gebogen traplift
·  5% spaarkorting op de onderhoudscontracten van Comfortlift

MUMMIES IN BRUGES - SECRETS OF ANCIENT EGYPT 
WEGENS SUCCES VERLENGD TOT 3/11/2019
Vanaf 31 maart start de tijdelijke tentoonstelling “Mummies 
in Bruges – Secrets of Ancient Egypt” in Xpo Center Bruges 
(site Oud Sint-Jan in Brugge). Deze fascinerende expo bevat 9 
menselijke én dierlijke mummies uit het oude Egypte van meer 
dan 2.000 jaar oud. Daarnaast zijn ook meer dan 200 objecten 
uit het oude Egypte te zien, waaronder enkele die nog nooit 
eerder werden tentoongesteld. Deze objecten en mummies 
behoren tot de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden (Nederland), dat 1 van de 10 belangrijkste Egyptische 
verzamelingen ter wereld bezit. Grote infoborden en video’s 
doorheen de tentoonstelling geven uitleg over de opmerkelijke 
rituelen van oude Egyptenaren rond de dood en hun rotsvaste 
geloof in het hiernamaals. 

OP SPEURTOCHT MET DUMMIE DE MUMMIE 
Xpo Center Bruges mikt met deze 
tentoonstelling op een breed publiek. Speciaal 
voor kinderen (8-12 jaar) is er een speurtocht 
met Dummie de Mummie, bekend uit de 
gelijknamige kinderboekenreeks van de 
Nederlandse schrijfster Tosca Menten. De 
reeks won in Vlaanderen en Nederland al 
meerdere prijzen. 
Aan de hand van een speur- en doeboekje 

begeleidt Dummie de Mummie het jonge publiek doorheen deze 
tentoonstelling. Kraak de mummie-code en leer je naam schrijven 
in hiërogliefen!

PRAKTISCH
31/03/2018 –  3/11/2019
Adres: Site Oud Sint-Jan Mariastraat 38 8000 Brugge
Openingsuren: Elke dag 10u-18u
Meer info, zie: www.xpo-center-bruges.be

LEDENVOORDEEL
Als lid van de Gezinsbond krijg je 3 euro spaarkorting op alle 
tickets, ook op triotickets (Picasso-Warhol-Mummies) gekocht 
aan de kassa. De korting wordt ter plaatse toegevoegd in je 
online portemonnee. Betalen met afnames is mogelijk.
Korting niet geldig op groepstarief, schooltarief, nocturnes en 
online tickets.

MINDER UITGEVEN DANKZIJ DE GEZINSBOND – VERDERE KORTINGEN OP WWW.GEZINSBOND.BE (LEDENVOORDELEN)

LEDENVOORDELEN
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UW ADVERTENTIE KAN HIER 
WORDEN AFGEDRUKT !
Verschijningsdata:
1 april 2019, 1 juli 2019 en 1 oktober 2019, 1 januari 2020.
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,
Sint-Laurentiusstraat 59 bus 0203, 8210 Zedelgem

Redactie
Eddy De Wispelaere, gewestsecretaris (eindredactie), 
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

ROODKAPJE
Het eeuwenoude 
sprookje over een lief 
meisje dat koekjes gaat 
brengen naar haar zieke 
oma werd bewerkt tot 
een interactieve en 
humoristische voorstelling. 

Roodkapje zorgt samen 
met haar vrienden uit het 
dorp voor meer dan een 
uur muzikaal vermaak. De 
vegetarische wolf Gerrit 
en zijn gemene vrouw Tina staan uiteraard garant 
voor hilarische scènes die jong en oud tranen van het 
lachen zullen bezorgen. Voorzien van een schitterend 
decor, prachtige kostuums en uiteraard swingende 
meezingliedjes is Roodkapje dé familievoorstelling die 
je niet mag missen! 

Met o.a. Dorothy Wuyts, Liesa Naert en Katrien De 
Becker 
Duur: 80 minuten (zonder pauze) 
Familiemusical voor kinderen vanaf 3 jaar

Praktisch
Deze voorstellingen gaan door op 14 locaties in 
Vlaanderen waaronder: 
Di  16/04/2019 CC Scharpoord Knokke
Woe  29/05/2019 De Valkaart Oostkamp 
 
Meer info, zie: www.event-team.be
Ledenvoordeel
Als lid van de Gezinsbond krijg je op vertoon van tickets 
en lidkaart 10% spaarkorting ter plaatse toegekend.  
De korting geldt niet op  try-outs, avant-première,  
première en speciale voorstellingen.
Bestellen kan via www.event-team.be of de website van 
het lokale theater.

KINDEROPPASDIENST
Tariefverhoging vanaf 1/01/19

KOD

Huidige tarief Nieuw tarief 
vanaf 1 jan '19

Uurtarief  
(per begonnen uur) € 4,00 € 5,00

Minimumvergoeding € 8,00 € 10,00

Nachttarief € 20,00 € 25,00

Forfait voor  
verzekering € 1,50 € 2,00

Info: www.kinderoppasdienst.be


