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Dankjewel vrijwilligers! 

Van 23 februari tot 3 maart werd het vrijwilligerswerk in het daglicht 
geplaatst. Uniek binnen de Gezinsbond is de samenwerking tussen 
de betaalde krachten in het centrum en de vele actieve vrijwilligers 
aan de basis. Deze tandemwerking zorgt voor een dienstverlening 
naar de leden toe en vooral ook voor een gevarieerd aanbod aan 
activiteiten waarbij de leden kunnen aansluiten. 
Vrijwilligerswerk is in vele gevallen niet zichtbaar en niet meetbaar. 
Vrijwilligers lopen ook niet zo graag in de kijker. En toch… elke 
vrijwilliger verdient erkenning, respect en waardering. 
Daarom is de week van de vrijwilliger zo belangrijk. Om te 
illustreren wat dit voor de Gezinsbond allemaal betekent enkele 
cijfergegevens. 

- Binnen onze vereniging krijgt het volledige gezin onze 
aandacht.

- 260.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond en genieten van 
de dienstverlening en de voordelen die onze vereniging kan 
bieden.

- Meer dan 8.000 ouders volgen een vormingsactiviteit over 
opvoeding.

- Ondanks de moeilijkheden met de wet op de Privacy bereiken 
we meer dan 30.000 gezinnen die recent een geboorte mochten 
verwelkomen. 

- Onze kinderoppassers verzorgen meer dan 106.000 
oppasdiensten.

- Jaarlijks zijn er meer dan 900 tweedehandsbeurzen.
- De leden-gezinnen sparen gemiddeld meer dan 40 euro per jaar 

op hun lidkaart.
- 13.500 vrijwilligers staan in voor de dienstverlening en het 

activiteitenaanbod.
- 2 op 3 van onze vrijwilligers is ook actief in een andere 

vereniging. 
- 80% van onze vrijwilligers is extra bezorgd over armoede en 

diversiteit. 

Dit zijn indrukwekkende cijfers. 
Als slotsom kan ik nog meegeven dat uit onderzoek gebleken is dat 
vrijwilligers gelukkiger zijn. 
Indien je nog zou twijfelen: vrijwilligers zijn kanjers. Als jij ook 
interesse zou hebben in vrijwilligerswerk binnen onze vereniging, 
aarzel dan niet om ons aan te spreken. 
Tijdens één van de vele activiteiten die in deze editie van de 
Bondsklapper zijn opgenomen kan je ons ongetwijfeld aanspreken.

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 0488 72 89 86
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

0496 87 38 56 0496 87 38 56 0477 46 52 37 050 59 87 15 0496 87 38 56
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 Malehoeklaan 70 Karel de Stoutelaan 84 Nicolaus Muleriusstraat 10 Lodewijck De Raetstraat 18 Karel de Stoutelaan 84 Karel de Stoutelaan 84

0495 65 74 71 050 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 0486 06 24 73 050 79 06 22 050 78 99 86 0495 82 43 62 0486 06 24 73 050 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@hotmail.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 Steenbrugsestraat 25, Loppem 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
 gboone@telenet.be info@jandumarey.be 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 Linda Van Steenberghe Eddy De Wispelaere Vanessa Van de Putte ’t Gazetje Magda Keirse 
8310 Schaakstraat 17 Tramstraat 52 Karel van Manderstraat 17a Noordermeers 14

050 37 31 97 050 82 54 43 0479 15 05 57 050 35 11 81 050 35 96 66
ledendienst@ edwlop@skynet.be kinderoppasdienst@ fabienne.decloedt@telenet.be magda.keirse@hotmail.com 
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

Vrijdag 26 april 2019 om 10u45 Tijdokstraat (hoek 
Vismijnstraat) Zeebrugge. (VOLGEBOEKT) De 
verplaatsing naar Zeebrugge wordt gemaakt 
met eigen vervoer. Om 11u 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 7u30

Vertrek 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.

Bezoek domein Raversijde
met eigen vervoer

donderdag 12 september

Noteer nu al in uw agenda: 
op donderdag 12 september: bezoek domein 
Raversijde met eigen vervoer.

Bezoek Koekelare en zijn unieke 
brouwerijsite met bus

woensdag 26 juni  8u45

Vertrek aan de parkeerplaats van Steenbrugge. 
We starten met de ludieke documentaire ‘Les 
Godverdommes sont là’. Een gids neemt je nadien 
mee op sleeptouw door de monumentale brouwerij. 
De vroegere moutzolder is nu het Käthe Kollwitz 
Museum. De bijgebouwen van de brouwerij 
(paardenstallen, hopkelder & bergruimte) zijn 
vandaag de thuis van het Fransmansmuseum (of 
‘bietenmannen’). Na een deugddoend middagmaal 
in Bistrant Spanje vertrek je richting het Lange 
Max Museum. Daar krijg je kwalitatieve informatie 
gecombineerd met moderne presentatietechnieken 
over het voormalige grootste Duitse kanon dat 
voornamelijk vuurde op Duinkerke. Daarna genieten 
we nog na met 2 pannenkoeken en 2 koffies. 
Inschrijven bij Rosette Verlinde – Van Zeveren op 
gosagewestbrugge@scarlet.be of 050 35 75 75 en 
door storten van €45/ persoon op rek. BE22 0015 
1427 1747 van GOSA Gewest Brugge voor 2 juni 2019.
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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

(JEUGD)VAKANTIES
Ben je op zoek naar 
een leuke, sportieve of 
ontspannende vakantie met 
je vrienden of het hele gezin? 
Bij deze dochterorganisaties 
krijg je korting als lid van de 
Gezinsbond.

Bij Gezinsvakantie-Familiatours vind je een grote 
keuze aan kind- en gezinsvriendelijke vakanties.

Gezinssport Vlaanderen, de sportdienst 
van de Gezinsbond, organiseert actieve 
vakantieformules voor gezinnen, 
eenoudergezinnen, 50-plussers en 
grootouders met kleinkinderen. 

Bij AFYA, de sportieve jeugddienst van de 
Gezinsbond, vind je  jeugdkampen voor kinderen 
en jongeren rond thema's zoals avontuur, dieren, 
sport & taal, sportkicks, techniek & multimedia, 
waterfun én je kan er ook een opleiding tot 
animator volgen.

De websites van Gezinssport Vlaanderen en AFYA-
websites steken in een nieuw jasje! Zo vind je nog 
sneller de weg naar de gepaste vakantie.

NIEUWE VAKANTIEBROCHURE 2019
Voor wie deze zomer meer uit zijn vakantie wil halen, kan zich 
alvast laten inspireren door het nieuwe vakantieaanbod van 
Gezinssport Vlaanderen. Samen actief zijn, samen grenzen 
verleggen, je beleeft en doet het allemaal met je kinderen 
of kleinkinderen in één van de actieve vakantieformules. Op 
en top verzorgde groepsvakanties, waarbij zowel gezinnen, 
eenoudergezinnen, 50-plussers als grootouders met 
kleinkinderen kunnen intekenen.
 
Voordelig op vakantie!
Mooie kortingen en voordelen voor leden Gezinsbond!
Steeds meer en meer niet-leden vinden de weg naar onze 
vakanties en maken zich lid van de Gezinsbond omwille van 
de mooie kortingen en voordelen. Wie nog geen lid is, verdient 
immers bij reservatie meteen zijn lidmaatschap terug.
 
•  40 euro/persoon voordeel op de basisprijs t.o.v. niet-leden 

bij reservatie van een binnenlandse vakantie.
• Vroegboekkorting:  25 euro/persoon bij reservatie vóór 

1/2/2019 voor een sportieve vakantie tijdens de paasvakantie 
en mei/juni,  vóór 1/4/2019 voor de vakanties in juli t.e.m. 
september en vóór 1/9/2019 voor de herfstvakantie.

•  Extra gezinskorting: 30 euro vanaf 2de kind en volgend 
kind(eren) bij reservatie buitenlandse vakantie. Deze korting 
wordt rechtstreeks in de online portemonnee geplaatst.

Word fan van de facebookpagina van Gezinssport Vlaanderen 
(www.facebook.com/Gezinssportvlaanderen), blijf zo op de 
hoogte van onze nieuwtjes en deel onze berichten. 
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ASSEBROEK
DAUWTRIP MET AANSLUITEND ONTBIJT 
IN NATUURDOMEIN VLOETHEMVELD
zondag 5 mei - 6u
Afspraak aan de parking Vloethemveld, Diksmuidse 
Heirweg, Zedelgem. Vloethemveld is een voormalige 
militair domein en krijgsgevangenkamp gelegen 
in Zedelgem. Momenteel is het een beschermd 
natuurdomein. Het Belgische leger heeft de gronden 
verkocht wegens weinig gebruik, ze zijn in handen 
gekomen van het Agentschap voor Natuur en Bos. 
Het gebied is sinds 1995 beschermd en is het een 
Habitatrichtlijngebied als onderdeel van gebied 'Bossen, 
heiden en valleigebieden van Zandig Vlaanderen'. 
Waterdichte schoenen/laarzen zijn aanbevolen.
Info en inschrijvingen voor 20 april op tel. 050 35 75 75 
of door te mailen naar georges.verlinde@scarlet.be. 
Leden van de Gezinsbond betalen €15, niet leden 
€20 (gids en ontbijt inbegrepen). Bijdrage te storten 
op rekening BE51 7380 0607 6262 van Gezinsbond 
Assebroek met vermelding dauwtrip. 

INITIATIE KUBB SPEL

maandag 3 juni - 19u
Kubben is een buitenspel met als doel het omvergooien 
van houten blokken door er houten stokken tegenaan 
te gooien. Het woord ‘Kubb’ betekent ‘houten blok’. 
Afspraak op het speelplein oude schietstand ‘Tir’. Er 
zijn twee ingangen: Duiventorenstraat naast nr. 70 of 
Schijfstraat naast nr. 57 te Assebroek. Deelname €3 /
persoon, drankje inbegrepen en ter plaatse te betalen.
Inschrijven bij Georges Verlinde: 
georges.verlinde@scarlet.be of 050 35 75 75. 
Bij regenweer gaat het spel niet door. 

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 NMBS groot 
gezin kan u terecht bij Benedict Ghysaert 0488 72 89 86 
of benedict.ghyssaert@telenet.be.

NIEUW VERKOOPPUNT NMBS
PASSEN, LIJNKAART DE LIJN, BIOSCOOPCHEQUES, 
GSM KAARTEN

Er is een nieuw verkooppunt NMBS passen, lijnkaarten, 
bioscoopcheques en gsm kaarten; krantenwinkel 
Papyrus, Sint-Kristoffelstraat 63, Assebroek. Tel. 050 35 
24 13. Alles te verkrijgen tijdens openingsuren winkel, 
elke dag open van 6u tot 18u, ook op zaterdag. Gesloten 
op zondag. De korting wordt op de lidkaart geplaatst dus 
breng altijd uw lidkaart mee. 

NIEUWE SPAARHANDELAAR 
Keurslagerij Finesse Pieter & Annelies – Astridlaan 276 – 
8310 Brugge geeft 2% spaarkorting. 

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!

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. 

DE ACHTERKANT VAN HET NIEUWS

dinsdag 4 juni - 20u
‘De achterkant van het nieuws’, voordracht met 
PowerPointvoorstelling. We luisteren naar het nieuws 

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
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op radio of kijken er naar op televisie. Je stelt je dan 
ongetwijfeld een aantal vragen. Wie bepaalt de keuze van 
de onderwerpen? Hoe wordt het programma gemaakt? 
Hoeveel mensen zijn daarvoor nodig? Hoe wordt het 
nieuws geselecteerd en via welke bronnen komt het bij de 
nieuwsdienst terecht? Hoe ziet een doorsnee dag van een 
journalist, cameraman of geluidstechnicus er uit? Welke 
technische middelen worden ingezet om een journaal te 
maken? Op deze en andere vragen krijgt u antwoorden 
tijdens de lezing van VRT-journalist Tijs Mauroo. Hij 
werkt sinds 2001 bij de VRT-Nieuwsdienst als algemeen 
verslaggever. De voordracht wordt geïllustreerd met 
beelden van het werk achter de schermen. Je kijkt na de 
lezing ongetwijfeld anders naar het nieuws. 
Locatie: OC De Kleine Beer. 
Toegang: €5 (één consumptie inbegrepen). 
Organisatie: Landelijke Gilden Groot- Beernem, 
Gezinsbond en Davidsfonds Beernem-Sint-Joris.

BRUGGE
WATERGEWENNING VOOR KLEUTERS

tot zaterdag 18 mei - 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, St-Kruis. Inschrijving en info via 
www.gezinsbondgewestbrugge.be/watergewenning. 
Prijs voor 12 lessen: €30 voor leden en €40 voor niet-
leden, verzekering inbegrepen. 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. 

BABYBABBELS

tot dinsdag 28 mei - 18u15 tot 19u15 
Op de volgende dinsdagen nodigen wij jullie samen 
met je dreumes (0 tot 5 jaar) uit voor onze maandelijkse 
‘Babybabbels’. Wij bieden de volgende workshops: 
dinsdag 26 maart 2019 'Bewegen en dansen', dinsdag 
30 april 2019 'Lekker en gezond eten. Samen maken we 
eenvoudige,goedkope,lekkere & gezonde hapjes klaar!', 
op dinsdag 28 mei 2019 'ontdek samen met uw kind 
het boekplezier' in bibliotheek De Dijk. De babybabbels 
gaan telkens in het Buurtcentrum De Dijk gelegen in de 
Blankenbergsesteenweg 221 te Brugge St-Pieters. 
Inschrijven en info via inge.rappe@telenet.be en 
mieke.van.damme@gmail.com. 
In samenwerking met Het Huis Van Het Kind Brugge en 
Het Buurtcentrum De Dijk.

PAASEIERENRAAP 

zaterdag 20 april - 10u tot 12u 
De paashaas verstopt dit jaar zijn 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, 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.

VADERDAG ONTBIJT AAN HUIS 

zondag 16 juni - 8u tot 10u 
Het ontbijt kan besteld worden via 
info@gezinsbondbrugge.be t.e.m. 8 juni 2019. 
Prijs: leden €6/volw. en €5/kind. Niet leden €8/volw. en 
€6/kind. De bestelling is pas definitief na betaling op 
rek. BE02 9730 8969 6540 met vermelding van naam + 
eventueel lidnummer. 
Meer info via onze facebookpagina: 
www.facebook.com/gezinsbondbrugge8000.

KOOLKERKE
MOCKTAIL WORKSHOP

donderdag 11 april - 20u
De tijd dat wie geen alcohol dronk enkel kon kiezen 
tussen water, fruitsap of een softdrink behoort stilaan 
tot het verleden. Acties zoals Toernee Minerale zetten 
de mocktail volop in de aandacht. In deze workshop 
leert Franky Malbrancke, technisch adviseur van de 
hotelschool Ter Duinen, ons originele en verfrissende 
alcoholvrije cocktails maken in prachtig versierde glazen. 
Waar: 't Reigersnest, Arendstraat 12, Koolkerke. 
Inschrijving ten laatste op 1 april via 
gezinsbondkoolkerke@gmail.com en door 
overschrijving van €10 p/p op het rekeningnummer 
BE08 7512 0546 2713.

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. 
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LOPPEM
FIETS (JE) VAARDIG

Zaterdag 6 april – 14u tot 16u
Wanneer stuur je een kind met de fiets de weg op? Hoe 
kan ik mijn kind voorbereiden op veilig fietsen op straat? 
In deze workshop staan we stil bij hoe fietsvaardig je kind 
is en kom je te weten waar je best nog eens op oefent. Je 
krijgt tips om je kind beter te begeleiden in de overstap 
naar (zelfstandig) fietsen op straat.
Op speelse wijze met een quiz, korte spelletjes 
en hindernissenparcours oefent jouw kind zijn 
fietsvaardigheid.
Kinderen laten fietsen op straat, dat is logisch. Of toch 
niet? Op 11 jaar zijn ze te jong (?), maar zijn ze op 12 jaar 
voldoende geoefend? Zijn we als ouder niet een beetje 
bang voor de verkeersdrukte? Kan je goed inschatten wat 
jouw kind al kan op de fiets? En weet je voldoende welke 
regels je hen best nog eens goed influistert voor je hen 
op weg stuurt? Een infosessie rond verkeersveiligheid 
vanuit fietsstandpunt, meteen de perfecte voorbereiding 
op een workshop fiets (je) vaardig.
Plaats: wordt nog meegedeeld in de ‘Loppemse 
Bondsgazette’.
Info: Jonge Gezinnen Actie, 
lieven.goethals@gezinsbond.be, mabel.ceenaeme@
telenet.be, maaike_dewispelaere@hotmail.com of 
lies.dewispelaere@telenet.be.

KINDER- EN JONGERENDANS

tot vrijdag 21 juni - 18u
Kinderdansen: 18u - 19u (1e t/m 3e leerjaar, afzonderlijke 
inhoud volgens leeftijd). 

JEUGDDANSEN

tot vrijdag 21 juni - 19u
Jongerendansen: 19u - 20u (vanaf 4de leerjaar). 

KLEUTERTURNEN (PEUTER EN 1STE KLEUTER)

tot vrijdag 21 juni - 10u
Kleuterturnen: 10u - 11 (peuters en eerste kleuter). 

KLEUTERTURNEN (TWEEDE EN DERDE KLEUTER)

tot zaterdag 22 juni - 11u
Kleuterturnen: 11u - 12u (tweede en derde kleuter). 

Algemene info cursussen: 
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. 
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 02 42 36.

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. 

KOKEN VOOR DE FEESTDAGEN

woensdag 3 april en 17 april 
Na een lange tijd hebben we opnieuw een afspraak met 
een kok. Dit keer kunnen we opnieuw beroep doen op 
Roger Ruckebusch, die reeds onze kooklessen in het 
verleden verzorgde in de abdij van Zevenkerken en Salons 
Denotter. Dit keer in de afspraak in de accommodatie 
van TC Loppem. Twee avonden kunnen dames en/of 
heren genieten van nieuwe tips en/of gerechten voor de 
komende feestdagen. Meer informatie bij Suzy Brunee, 
050 82 50 45 of in de eerstvolgende uitgave van de 
Loppemse Bondsgazette. 

PAASEIERENRAAP

zondag 21 april - 10u
Paaseierenraap aan het Kasteel van Loppem. De 
activiteit start om 10u aan de ingang van de manege 
(richting doolhof). De paaseierenraap wordt afgesloten 
met een gratis aperitief. Deelname €2,50 / kind en max. 
€6 / gezin. Inschrijven noodzakelijk tot en met 10 april bij 
Eddy De Wispelaere, Buskinslaan 2, 050 82 54 43.

FINALEDAG START-TO-RUN

zaterdag 8 juni - 10u
Tien weken hebben onze deelnemers hun afstand 
opgebouwd om als doel 5 km of 8 km te lopen op eigen 
tempo. Zaterdag 8 juni is de finaledag om 10 uur in het 
park van het Kasteel van Loppem.

VADERDAG

zondag 9 juni 
De Loppemse afdeling organiseert elk jaar een attentie 
voor de moeders en/of de vaders, leden van de 
Gezinsbond. Dit jaar zorgen de vrouwelijke bestuursleden 
voor de attenties om de vaders te verrassen in het 
weekend van 8 en 9 juni 2019.
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BEZOEK AAN BROUWERIJ DE LEITE

donderdag 13 juni - 19u
Een bezoek aan Brouwerij De Leite. Luc Vermeersch, de 
oprichter van brouwerij De Leite, experimenteerde al in 
1997 in een huisje in de tuin met een kleine brouwerij, 
capaciteit 30 liter, die hij had aangekocht in Finland. Na 
10 jaar brouwen en experimenteren ging hij een jaar 
brouwcursus volgen. Tijdens deze opleiding groeide 
het idee van een grotere brouwerij. In april 2008 was 
brouwerij De Leite een feit. Na 3 jaar werden plannen 
gesmeed voor uitbreiding. In februari 2011 werden 
nog grotere ketels geïnstalleerd. Het wordt dus een 
rondleiding, een woordje over de historiek en proeven 
van alle soorten bieren. 
Brouwerij De Leite, De Leiteweg 32 in Ruddervoorde.

FIETSHAPPENING - 
HALVEDAGFIETSTOCHT EN BARBECUE
zondag 30 juni 
We willen het volledige gezin op de fiets, daarom de 
keuze uit 1e afstand blijft 25 km, 2e afstand wordt 
37 km of 3e afstand wordt 55 km. Het tempo wordt 
aangepast aan de leeftijd van de deelnemers. Hier en 
daar een tussenstop! Ook verder inhoudelijk behouden 
we dezelfde formule: drie verschillende afstanden, maar 
deze maal benadrukken we dat de starturen verschillend 
zullen zijn. Dus niet allemaal tegelijkertijd verzamelen, 
maar langste afstand om 13u30 (55 km), middenlang 
om 14u10 (37 km), of korte afstand tegen 13u50. (25 km). 
Start en einde aan het Parochiaal Centrum, Ieperweg, 
Loppem.

MOERKERKE - DAMME
BADMINTON EN OMNISPORT

zaterdag 1 juni tot zondag 30 juni - 20u
Elke dinsdagavond omnisport en badminton in sportpark 
Meuleweg te Moerkerke. Recreatief badminton om 20u. 
Om 21u omnisport onder begeleiding van een lesgever 
lichamelijke opvoeding. Uitzonderlijk gratis proeflessen 
in de maand juni 2019. Het nieuw sportseizoen 
start op 1 september 2019. Inschrijven voor 25 mei: 
andre.verhelst-bulcke@telenet.be of 050 50 12 55.

OEDELEM - OOSTVELD
ACTIVITEITEN HUIS VAN HET KIND

woensdag 27 maart tot maandag 17 juni 
Activiteiten Huis van het Kind Beernem: 
- Als pesten je kind (k)raakt – Kristl Habils op woensdag 

27 maart om 19u30 in Bibliotheek Beernem 
- Levensreddend handelen bij baby’s en kinderen op 

dinsdag 2 april om 19u30 in Sporthal Drogenbrood 
- Zwanger en wat nu!? op dinsdag 23 april om 19u30 in 

Sporthal Drogenbrood 
- Bootcamp ouder en kind op zondag 5 mei om 10u 

grasplein Sporthal Drogenbrood 
- Hairstyling ouder en kind op woensdag 8 mei om 13u 

in Sporthal Drogenbrood 
- Vormingsmoment voor ouders die hun zoon of dochter 

willen leren rijden op dinsdag 28 mei om 19u in 
Bibliotheek Beernem 

- Babymassage op maandag 17 juni om 9u30 in het 
consultatiebureau van Kind en Gezin 

Inschrijven e-loket Beernem of 
iris.bosmans@beernem.be 
Meer info: Contacteer Iris Bosmans 050 28 90 75.

SMARTPHONE LESSEN ANDROID VOOR 
BEGINNERS IN 4 AVONDEN 
woensdag 3 april tot woensdag 17 april -  
19u tot 21u30
In deze zeer toegankelijke cursus van 4 avonden (3/4-
8/4-15/4-17/4) leer je als beginner de mogelijkheden 
van een “Smartphone”. Berichtjes versturen, contacten 
beheren, foto’s nemen, opslaan en bewerken, e-mails 
sturen, surfen op het internet, Facebook, apps leren 
installeren en nog zoveel meer. Ook het veel gebruikte 
“Whatsapp” communicatiekanaal kent voor jou geen 
geheimen meer na het volgen van deze cursus. Met 
"Whatsapp" kan je gratis “chatten”, berichten en foto’s 
doorsturen en zelfs gratis bellen naar je familie waar 
ook ter wereld. Deze laagdrempelige cursus is een echte 
aanrader voor alle startende smartphone gebruikers 
of personen die binnenkort een smartphone willen 
aanschaffen. Maximum 12 personen. De lessen starten 
vanaf 19u tot 21u30 in de raadzaal van het Schepenhuys 
Markt 1 te Oedelem. Prijs leden: €24 / niet-leden €36 te 
storten op rek. BE12 9792 3871 6092 van Gezinsbond 
Oedelem-Oostveld. 
Interesse? mail naar: 
gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com of 
contacteer Mareydt Marleen 0495 14 17 36 voor 1 april.

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 1 april! 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 rek. 
Gezinsbond Oedelem-Oostveld: BE12 9792 3871 6092.
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PAASEIERENRAAP MET ONTBIJT 
BULSKAMPVELD
zaterdag 20 april - 8u30
We gaan op zoek naar alle eitjes die 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". 

GRATIS INFOAVOND: 
KINDEROPPASDIENST INFORMEERT 
JONGE GEZINNEN/KINDEROPPASSERS 
dinsdag 14 mei - 19u30
Hoe reserveer ik een kinderoppas in Oedelem en wat 
als mijn kinderoppasser struikelt met onze baby in 
haar armen? Wat als het fout loopt tijdens een kinder-
oppasbeurt? Al aan gedacht? Wist je dat je als gezin dan 
een werkgever bent? Wist je dat je als kinderoppasser 
een werknemer bent? En nee… de familiale verzekering 
komt niet tussen! Schrijf je nu in voor de gratis infoavond 
waar je antwoorden krijgt omtrent wie er aansprakelijk 
is. Doen! En dan weet je waarom iedereen een 
kinderoppas reserveert via de Gezinsbond! Want een 
kinderoppas reserveren is poepsimpel! Als lid log je in bij 
www.kinderoppasdienst.be. Lukt dit niet zo goed? Kom 
dan zeker langs op de infoavond: daar zie je stap voor 
stap hoe je een kinderoppas boekt. Snel inschrijven is de 
boodschap want de plaatsen zijn beperkt. 
Inschrijven noodzakelijk via mail 
gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com of 
0460 97 64 97 of 0495 14 17 36. 

LANDELIJKE FIETSTOCHT MET BEZOEK 
TUIN KASTEEL VAN OOSTKERKE
zaterdag 1 juni – 13u30
Landelijke fietstocht met bezoek aan de unieke tuin 
van het Kasteel van Oostkerke. Onze gids, Frans Tytgat 
kent als geen ander deze streek en zal ons gidsen op 
zijn eigen doorspekte manier met leuke anekdotes en 
levenswijsheid. De bloemenpracht en het unieke zicht 
op de omgeving vormen een echte belevenis. Onze 
fietstocht (+-15km) met knooppunten starten we op de 

markt van Oedelem om 13u30 aan het Schepenhuys. 
Voor de niet-fietsers of bij héél slecht weer spreken we 
ter plaatse af om 14u30 aan de kerk van Oostkerke. 
Aantal deelnemers beperkt tot 25 personen. 
Prijs leden: €10, niet-leden: €14. Inschrijven mail naar: 
gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com of 
0495 14 17 36.

OOSTKAMP
ANDERS KIJKEN EN LUISTEREN NAAR 
KINDEREN EN JONGEREN
dinsdag 23 april - 19u45 
Voordracht door Lut Celie ism Ouderraad De Brug in de 
polyvalente zaal van VBS De Vaart, Patersonstraat 98 
in Oostkamp (Moerbrugge ). Vaak blijken kinderen en 
jongeren veel kwetsbaarder dan op het eerste gezicht 
wordt gedacht. Deze lezing gaat over wat kinderen 
en jongeren vandaag kan overkomen, hoe ze dat zelf 
beleven en vooral over de signalen die ze geven die 
door volwassenen niet altijd goed begrepen worden. 
Deze lezing is een echte aanrader voor al wie begaan is 
met kinderen en jongeren. Inkom 3 euro, met drankje 
achteraf inbegrepen. 
Meer info bij Joke Stryckx, 0497 11 03 32, 
voorzitter Ouderraad De Brug.

TIEN KLIMAATACTIES DIE WERKEN

maandag 24 juni - 19u30
Lezing door Pieter Boussemaere, docent geschiedenis 
en klimaat aan de Vives Hogeschool in Brugge en auteur 
van het boek 'Tien klimaatacties die werken'. Daarin 
vertrekt hij van de naakte feiten. Vrij van ideologisch of 
politiek getouwtrek biedt hij tien individuele acties die 
wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken. Hij 
schreef al eerder 'Eerste hulp bij klimaatverwarring'. 
Waarom de opwarming van de aarde veel meer is dan 
een milieuprobleem. Daarin geeft hij een overzicht 
van de klimaatomstandigheden in heden, verleden 
en toekomst, met als rode draad het verhaal achter de 
ontdekking van het probleem, de controverse er rond 
en de duizelingwekkende belangen waarin het verstrikt 
raakte. Hij is al jaren een veelgevraagd spreker. Deze 
lezing gaat door in de bovenzaal van de Valkaart. Inkom 
€3 voor leden, €5 voor niet leden, drankje inbegrepen.

SIJSELE
KINDEROPPPASCOÖRDINATOR GEZOCHT
Kinderopppascoördinator 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 
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vele ouders en je collega’s vrijwilligers een dikke merci 
Hilde voor je 10-jaar nauwgezette en plichtsbewuste 
inzet. 

SPAARKORTING
Spaarkorting! Gebruik je bonnenboek voor tal van 
voordelen. Van blz. 13 tot 21 vind je een handig overzicht 
van alle handelaars, gerangschikt volgens activiteit. Op 
blz. 31 lees je waarvoor en bij wie je in onze afdeling 
terecht kunt. 

VERKOOPPUNT
Nieuwe prijzen sedert 1 februari 2019: 
Rail Pass: €53,00 (korting: €2,65)
Go Pass: €83,00 (korting €4,15)
GSM kaarten: €15,00 (korting €0,60)
Bioscooptickets: €11,30 (korting €2,00)
De Lijnkaarten: €16,00 (korting €1,60). 

SINT-ANDRIES
MOCKTAILS MAKEN

woensdag 3 april - 19u30
Mocktails maken in het POC Sint-Willibrord, K.K. 
Theodoorstraat 4, Brugge. It's time to party! Of dat nu op 
je verjaardag is of op een zomerse dag, een feestelijke 
cocktail kan altijd. Maar soms wil je liever een cocktail 
zonder alcohol. Een mocktail dus. Geen probleem, we 
leren je ze maken. Plezier verzekerd want alles wat je 
zelf maakt kan je natuurlijk zelf proeven! Je krijgt ook 
meer informatie over de verschillende soorten tools en 
barbenodigdheden. Jullie nemen ook deel aan een kleine 
wedstrijd, namelijk die voor “de beste cocktailgroep” 
die op het einde van de workshop een kleine prijs in de 
wacht kan slepen. Kostprijs: Leden €25 - Niet-leden €30. 
Inschrijven kan tot 30 maart 2019. Stuur een mail naar 
gezinsbondsintandries@gmail.com met vermelding van 
naam, lidnummer en gsm-nummer. 
Graag de deelnameprijs met vermelding van je naam vóór 
2 april 2019 overschrijven op rek. BE98 9731 3503 9693 
van de Gezinsbond Sint-Andries. 

KNUFFELTURNEN

zaterdag 27 april 
Via speelse ontspannings- en behendigheidsoefeningen 
krijgen de kinderen samen met 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. Wanneer: 5 
opeenvolgende zaterdagen: 27 april, 4-11-18 en 25 mei 
2019 in de judozaal van het Jan Breydelstadion, Koning 
Leopold III-laan 50, Sint-Andries. 2 groepen: >2,5 jaar - 
4-jarigen: 15u-16u ; >20 maanden – <2,5 jaar: 16u-17u. 
Meebrengen: een grote badhanddoek of katoenen 
deken. Kostprijs/duo kind met 1(groot)ouder: Leden 
€20 - Niet-leden €30. Inschrijven kan tot 20 april. Let 
op: we kunnen max. 10 duo’s per groep toelaten! Stuur 

een mailtje naar knuffelturnen.gsa@gmail.com met 
vermelding van de naam en de geboortedatum van het 
kindje, jullie lidnummer en GSM nummer. 

SPEEL-EN SNEUKELWANDELTOCHT MET 
HET GEZIN
zondag 26 mei - 14u
3de editie van de Speel en –sneukelwandeltocht voor 
het gezin. Vertrek tussen 14u en 14u30 aan de school 
Element, Oorlogsvrijwilligerslaan 2 te Sint-Andries. Zijn 
jullie klaar voor de gezinstocht, georganiseerd voor baby 
tot grootouder? Zowel buggy- als rolstoelvriendelijk… 
De ingrediënten van de vorige edities: jullie – een 
natje – een droogje – spelletjes – (speel)pleintjes – een 
wandeltocht van max. 4 km – een onvergetelijke sfeer/
groepsgevoel. Voelen jullie het opnieuw kriebelen 
of zijn jullie nieuwsgierig en willen jullie dit jaar niet 
ontbreken, schrijf jullie in door een mail te sturen naar 
gezinsbondsintandries@gmail.com met vermelding 
naam, voornaam – lidnummer - (aantal) leden – 
(aantal) niet-leden, een gsm-nummer en eventuele 
voedingsallergieën. Deelnameprijs: €3 leden/ €5 
niet-leden. Graag de deelnameprijs vóór 19 mei 2019 
overschrijven op rek. BE98 9731 3503 9693 van de 
Gezinsbond Sint-Andries met vermelding naam en 
voornaam (zelfde naam als inschrijvingsmail). Bij 
regenweer is er een vervangactiviteit.

SINT-JORIS
PAASEIERENRAAP EN ONTBIJT

zaterdag 20 april - 8u30
We gaan op zoek naar alle eitjes die de Paashaas 
verstopt heeft in Bulskampveld! We verwachten 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. 

MOEDERDAGONTBIJT GEZINSBOND 
ST-JORIS
zondag 12 mei - 8u30
Hoe kunnen we onze mama's en oma's beter verwennen 
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dan met een gezellig ontbijt? Schrijf je dan meteen 
in! Naar goede gewoonte starten we met een glaasje 
bubbels! We voorzien ook kinderanimatie! Inschrijven 
kan tot 8 mei. Kostprijs €6/volwassene; €3/kind.

FAMILIEFIETSTOCHT

zondag 16 juni - 13u45
Deze fietstocht is geschikt voor groot en klein. We starten 
aan de kerk van St-Joris en maken onderweg een aantal 
tussenstops. Om alles veilig te laten verlopen vragen 
we om zelf voor een fluohesje en fietshelms te zorgen. 
Inschrijven kan tegen 14 juni. Deze activiteit is gratis; de 
consumpties zijn voor eigen rekening. Graag tot dan!!  

SINT-KRUIS
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!!!!!!!
Wil je graag activiteiten organiseren voor andere jonge 
ouders? Heb je leuke ideeën om iets te organiseren 
voor de kinderen? Wil je graag nieuwe mensen leren 
kennen en samen dingen doen? Ben je enthousiast en 
heb je creatieve ideeën? Wil je graag gewoon een handje 
toesteken op onze tweedehandsbeurs, bij het zwemmen, 
bij de Sint,… Heb je zelf ideeën voor activiteiten die je 
graag zou organiseren? Of ben je administratief sterk en 
zou je liever wat papierwerk doen? Kortom zoek je een 
leuke manier om wat van je vrije tijd in te vullen? Dan 
ben je bij ons meer dan welkom! We hopen een toffe 
bende mensen bereid te vinden om onze organisatie 
te versterken en om zelf te genieten van een leuke 
vrijetijdsbesteding. Een groepje waar je je eigen zegje 
mag doen en zelf kan beslissen hoeveel tijd en werk je in 
je hobby stopt. We staan open voor alle nieuwe ideeën 
en realisaties… dus laat van he horen!

SINT-MICHIELS
EEN LUXEHOTEL VOOR BIJEN

zaterdag 27 april - 14u tot 16u
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 handige deelnemers tussen 8 en 12 jaar. 
Inschrijven doe je ten laatste tegen 20 april 2019 via mail 
op gezinsbondsintmichiels@gmail.com. De bijdrage (€5/ 
pers. voor leden, €10 voor niet-leden)kan overgeschreven 
worden op rekening BE43 0680 7137 0001.

WANDELEN OP DE DAMSE VESTEN

zondag 19 mei - 14u
Omdat mei veel mooie dagen heeft en Moederdag voorbij 
is hebben we tijd om de benen te strekken. We wandelen 
met een gids door het mooie centrum van Damme naar 
de vesten en ondertussen verzamelen we een heleboel 
weetjes over het ontstaan van de stad en zijn vesten. 
Verzamelen doen we op de Parking Zuid (kant Brugge) 
om 13u45.
Vooraf inschrijven is niet nodig maar het mag op het 
gekende mailadres gezinsbondsintmichiels@gmail.com. 
Deelnemen kost slechts €2 p/p. Iedereen welkom!

BABYGESCHENKJES
Gezinnen-leden met een 2e of 3e baby, geboren in 2019, 
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 of 2019, 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. Daniella geeft je graag uitleg op alle 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
YOGA

tot dinsdag 31 december 
Een sterke geest in een gezond lichaam, wie wil dat 
nu niet? yoga vergroot je flexibiliteit, versterkt je 
uithoudingsvermogen, bevordert je bloeddoorstroming, 
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verbetert je lichaamshouding, helpt je detoxen, verlaagt 
je bloeddruk, verbetert je balans, helpt je ontspannen èn 
... maakt je gelukkiger! Geen excuses meer om geen yoga 
te doen! Onze yoga wordt 2x per jaar georganiseerd. 
Meer inlichtingen via de verantwoordelijke:
Martine Steyaert - Martens, Kerkeweg 31, Snellegem.
Email: marte@telenet.be of tel. 050 81.20.99.

WORKSHOP - CHOCOLADEPROEVERIJ EN 
ZELF LEKKERE DINGEN MAKEN!
woensdag 3 april - 19u30
Dompel je onder in (h)éérlijke chocolade! Proef de 
chocolade in al zijn geuren en kleuren en leer wat je er 
zelf mee kunt maken. Ondertussen vertelt 'Iedereen 
Mondiaal' het verhaal de fair-trade-chocolade en 
welke impact eerlijke handel heeft op het leven van 
de cacaoproducenten in het Zuiden. Duur: 2,5 à 3u. 
Maximum 15 deelnemers. Prijs: €5 drankje inbegrepen. 
Dit kan gestort worden op BE97 3804 0932 8149. Info en 
inschrijven bij Sabine Mosar: sabine.mosar@gmail.com 
of tel. 0496 37 54 26

GELEIDBEZOEK AAN HET VLOETHEMVELD

zaterdag 18 mei - 13u30u
Gezinsbond Snellegem organiseert een geleidbezoek 
met gids aan het vroegere militair domein 'het 
Vloethemveld'. Wij komen samen op de parking van de 
vroegere Teddy om dan met een beperkt aantal auto's 
naar het Vloethemveld te rijden. Het aantal deelnemers is 
beperkt. Er dient vooraf ingeschreven. De deelnameprijs 
dient nog bepaald. Inlichtingen: Honoré Vandecasteele: 
honore.vandecasteele1@telenet.be, gsm: 0473 68 40 90.

WORKSHOP: KNAP RECY(K)LEREN

woensdag 2 oktober - 19u30
Knap recy(K)leren - Creatieve workshop. Geef je oude 
jeans, pull of T-shirt een tweede leven. Op korte tijd kan 
je iets leuks maken, zelfs zonder voorkennis. Je gaat aan 
de slag met schaar, naald en draad en veranderen ofwel je 
T-shirts in een mooie haarband, ketting of armband. In de 
workshop maak je ook kennis met verschillende aspecten 
van de kledingindustrie en ga je dieper in op een ‘cleane' 
kleerkast. Duur: 2,5 à 3 uur. Maximum 15 deelnemers.

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 
afgelopen activiteiten? Het kan allemaal als u onze 
facebookpagina bezoekt! En u mag ons uiteraard ook 
'leuk' vinden! Doen! 
www.facebook.com/gezinsbondsnellegem.

KINDEROPPASDIENST
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 op het nummer 050 81 64 75 of via mail 
maaike.dhaene@telenet.be.

VARSENARE
TAI CHI CHUAN

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.

RESOURCE-YOGA  
KORTE REEKS 8 LESSEN
tot woensdag 3 april - 20u tot 21u30
Met heel eenvoudige oefeningen (liggend, op stoel en 
rechtstaand ) je energie opnieuw laten stromen. De 
verschillende reeksen zijn zorgvuldig opgebouwd uit 
bewegingen, houdingen, dansen, ademhalings- en 
concentratieoefeningen. De filosofie van Resource-
yoga zegt dat de oorzaken van fysieke, emotionele, 
intellectuele, relationele, en omgevingsproblemen 
te vinden zijn in een ontregelde energie-circulatie. 
Resource-yoga is een oefening die je geest en lichaam 
samenbrengt. De technieken laten toe dit weer te 
herstellen. Lesgever Dirk Deleyn. 
Info en inschrijvingen bij: Vandenbriele Brigitte 
brigitte.vandenbriele.be@gmail.com, 
gsm: 0496 33 51 79 of tel.: 050 31 47 34. 
Liefst per reeks (8 lessen) betalen: leden Gezinsbond: 
€32, niet leden Gezinsbond: €40. 
Overschrijven op rek. BE46 7381 2906 9636 van de 
Gezinsbond Varsenare met vermelding van je naam (en 
lidnummer). 
Losse lessen: 6 euro per les ter plaatse te betalen. 

START TO RUN

dinsdag 9 april tot dinsdag 11 juni - 19u30
Zin om te sporten? Vlieg uit de startblokken met ‘Start 
to run’. In 10 weken leer je 5 km lopen en dit onder 
deskundige begeleiding. Startplaats aan Koetsenhuis 
Beisbroek Sint Andries (Zeeweg 98) telkens op dinsdag 
om 19.30u van 9 april tot 11 juni. Info en inschrijven 
op voorhand: lopen.gezinsbondvarsenare@gmail.com 
of tel 0495 20 84 44. Leden Gezinsbond betalen €20 
(verzekering+ lessen) -vanaf 2 pers. in zelfde gezin €10 
korting op totale prijs. Niet-leden betalen €30. 
Ten laatste inschrijven tegen 6 april en betalen op 
rek. BE46 7381 2906 9636 van Gezinsbond Varsenare 
met vermelding naam, adres, geboortedatum en lidnr. 
Gezinsbond.
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PAASEIEREN ZOEKEN IN BEISBROEK

zaterdag 20 april - 10u tot 10u30
Een zoek- en doe-wandeling voor het ganse gezin in 
Beisbroek met paaseieren als beloning! En misschien 
kom je wel de Paashaas tegen! Afspraak: parking 
Beisbroek (ingang Diksmuidse Heirweg!!!). Na de 
zoektocht kan er nog een drankje genuttigd worden. 
Deelnameprijs: leden Gezinsbond: €3 per kind - max. 
€8 per gezin (onder zelfde dak)/ niet-leden Gezinsbond: 
€5 per kind. Vooraf inschrijven is verplicht (tot 13 april) 
via mail: paaseierengzbvarsenare@gmail.com of tel.: 
050 38 43 24 Bij inschrijving duidelijk volledige naam en 
leeftijd kinderen vermelden + lidnummer Gezinsbond. 
De inschrijving is pas definitief na overschrijving van het 
juiste bedrag op BE46 7381 2906 9636 van Gezinsbond 
Varsenare, met vermelding van volledige naam en 
leeftijd van de kinderen met eventueel lidnummer.

DRU YOGA OP DINSDAGVOORMIDDAG OF 
WOENSDAGVOORMIDDAG
dinsdag 23 april tot woensdag 26 juni -  
10u -11u30
De Gezinsbond Varsenare brengt een lessenreeks dru 
yoga op dinsdagvoormiddag en woensdagvoormiddag 
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 uiteen 
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.

CREATIEF MET SEIZOENSGROENTEN 
VAN DE LENTE, DE NATUURLIJKE 
VEGETARISCHE KEUKEN
dinsdag 30 april - 19u
Kok Peter Vandermeersch (De Zonnekeuken) leert ons 
hoe we seizoensgroenten, granen en kruiden kunnen 
combineren tot een evenwichtige maaltijd. We bereiden 
een voor-, hoofdgerecht en dessert. De recepten zijn 
steeds eenvoudig en gemakkelijk in te passen in de 
dagdagelijkse keuken en in gezinnen met kinderen. Deze 
activiteit is bedoeld als kennismaking en zowel geschikt 
voor beginners als voor mensen met ervaring. Afspraak 
in de keuken van het Vrijetijdscentrum, Vlamingveld 
in Jabbeke. Breng een schort en handdoek mee. De 
maaltijd met bio-ingrediënten is in de prijs begrepen. 
Inlichtingen en inschrijven vóór 25 april bij Karl 
Vandermeersch: karl.vandermeersch@telenet.be of 
tel. 0485 15 28 64. 
Prijs: leden Gezinsbond €18, niet-leden €25. storten op 
rek. BE46 7381 2906 9636 (vermelden naam +lidnr.). 

KAAS EN BIER AVOND

vrijdag 3 mei - 20u
Guido Vandenbussche (Zytholoog én docent Zythologie 
aan Syntra) vertelt ons over de ingrediënten en het 
brouwproces van een 6-tal bieren. Daarna gaan wij 
de proeftoer op, gecombineerd met zes kazen. Leden 
Gezinsbond betalen €33, niet-leden €40. Plaats: Zaal 
Idea SPC Ter Straeten, Hof ter Straeten in Varsenare. 
Inlichtingen en inschrijven vóór 27 april bij Karl 
Vandermeersch: karl.vandermeersch@telenet.be of 
0485 15 28 64 en bedrag storten op rek.BE46 7381 2906 
9636 van Gezinsbond Varsenare met vermelden kaas + 
naam + lidnr. Gezinsbond 

VERRASSENDE WANDELTOCHT  
DOOR VARSENARE
zondag 26 mei - 13u30 tot 15u
De Gezinsbond organiseert een leuke wandeltocht 
door de vele paden, velden en bossen die Varsenare en 
omgeving rijk zijn. Er is een lus van 4 km en 7 km die los 
van elkaar of gebundeld kunnen gewandeld worden. Op 
de stopplaats is er gelegenheid voor jong en oud om te 
genieten van volksspelen en om een drankje te nuttigen. 
Inschrijven bij Joëlle de Daniloff via 
mail jdedaniloff@hotmail.com of tel 0475 86 36 28 (na 
18u). Je bent ingeschreven na tel. contact of mail. 
Gratis activiteit!

TASTY BELLE EPOQUE- ONTDEK 
WENDUINE OP SMAAKVOLLE WIJZE
zaterdag 15 juni - 14u30
Een erfgoedwandeling met gids doorheen deze 
prachtige badplaats met hier en daar een stop om de 
innerlijke mens te versterken: dat is Tasty Belle Epoque. 
Vertrekplaats: toerismekantoor Wenduine, Leopold II 
laan om 14.30u stipt. Max. 25 deelnemers toegelaten. 
Vooraf inschrijven op 
tasty.gezinsbondvarsenare@gmail.com en na 
bevestiging van inschrijving €15/ pers. 
overschrijven op BE46 7381 2906 9636.

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. 
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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 na afspraak: tel. 050 38 43 24 of via 
mail kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com . De 
korting wordt op de spaarkaart geplaatst, dus ‘Breng 
altijd 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.

WAARDAMME
GOD RIJDT MET EEN PORSCHE

dinsdag 9 april - 20u
God rijdt met een Porsche, voordracht door Dr. Tom 
Herregodts. ‘Fysica van de angst’. Mits enige kennis 
over de werking van de gevoelens in de hersenen en het 
aanleren van enkele technieken kan elk mens deskundig 
geholpen worden om angst te overwinnen. Waar? Het 
Nieuwe Interieur, Zuidstraat 4, Waardamme. Inschrijven 
gezinsbondwaardamme@gmail.com . Prijs: 5 €/ persoon.

OVER DE ZIEKTE VAN PARKINSON

dinsdag 9 april - 13u30 tot 16u30
Over de ziekte van Parkinson. Voordracht met spreker 
Karolien Maes, Ergotherapeut, AZ Sint-Lucas. Inhoud: 
Wat is de ziekte van Parkinson en hoe kunnen we ermee 
omgaan in het dagelijks leven? Waar? Wara, Beekstraat, 
Waardamme. Inschrijven voor 5 april bij Annemie Denolf 
050 27 62 39 of gezinsbondwaardamme@gmail.com. 
Prijs: 5€/ persoon. De koffie staat klaar...

ZEDELGEM
PAASEIERENRAAP

zaterdag 20 april - 10u30 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 

NAAICAFÉ

donderdag 25 april - 19u
Gezellig samen naaien aan eigen projecten. Iedereen helpt 
elkaar verder. Wil je gratis een naaimachine gebruiken 
dan kan je die reserveren via as.denoo@gmail.com. 
Inkom: €2,50; LDC De Braambeier, Loppemsestraat 14a, 
8210 Zedelgem. Bijkomende data: 02/05 en 20/06.

COCKTAILS MAKEN

dinsdag 7 mei - 19u
Een workshop waarin een 20-tal verschillende cocktails 
worden gemaakt, alles met super verse ingrediënten, 
kwaliteitsalcohol en huisgemaakte siropen. De 
cocktails worden bereid met veel show, dus heel wat 
entertainment. LDC De Braambeier, Loppemsestraat 
14a, 8210 Zedelgem. 
Meer info via gezinsbondzedelgem@gmail.com 

NAAIWORKSHOP: JOGGINGBROEK

donderdag 9 mei - 19u
Naaiworkshop met als doel het maken van een 
joggingbroek. 
Meer info via de website stikstof.weebly.com of 
via as.denoo@gmail.com. LDC De Braambeier, 
Loppemsestraat 14a, Zedelgem. Prijs: €35. Over 3 
avonden verspreid: 09/05, 16/05 en 23/05. 

HAPPY FOOD

woensdag 5 juni - 15u
Gezond, natuurlijk, biologisch en vegetarisch koken 
met Nathalie. Frisse salades en een zomermenu op een 
gezonde manier. 
Meer info via gezinsbondzedelgem@gmail.com.

NAAIWORKSHOP: HIPPE HANDTAS

donderdag 6 juni - 19u
LDC De Braambeier, Loppemsestraat 14a, Zedelgem 
Handtas maken met ‘Jace did it!’. Prijs: €55 Onder 
leiding van An van de populaire blog ‘Jace dit it!’ maken 
de deelnemers de Traverse Bag van Noodlehead, een 
handtas met veel compartimenten. 2de avond: 13/06. 
Meer info via as.denoo@gmail.com.
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WITTE PAARD 2019!
Zomershow Imagination 2019  
Verbazingwekkende acts in een verbluffende mix van sensuele 
dans en tijdloze muziek! 
Witte Paard presenteert de reeds gekende, verbluffende cocktail van 
gevarieerde en tijdloze muziek, sensuele dans, verbazingwekkende 
acrobatische stunts, oogverblindende kostuums, humoristische 
sketches en de nodige dosis glitter & glamour. Maar dan nog meer. 
Nog beter.

Variétéshow Ambiance aan Zee 
Variété zoals nooit tevoren! Humor, meezingers, onvergetelijke 
sfeer! The place to be in de zomer! 
De variétéshow van Jacky Lafon wordt ook dit jaar weer een show 
om nooit te vergeten. Met een kleine vernieuwende toets en nieuwe 
schitterende artiesten willen we u een namiddag bezorgen vol zang, 
dans en vooral humor.
Dit jaar wordt ze maar liefst vervoegd door 4 andere sterren, een 
showballet én een special act. De cast bestaat verder uit niemand 
minder dan Luc Steeno, Laura Lynn, Matthias Lens en Frank van Erum! 

Praktisch 
Het Witte Paard zomershow Imagination 2019 
van 20/7/2019 - 7/9/2019  
Variétéshow Ambiance Aan Zee 
van 19/07/2019 – 8/9/2019 

Het Witte Paard • Vissersstraat 53 • 8370 Blankenberge • 050 41 11 00 
Tickets via www.witte-paard.be of ter plaatse aan de kassa.

Ledenvoordeel 
Als lid van de Gezinsbond krijg je 6 euro spaarkorting op tickets 
gekocht aan de kassa of in voorverkoop. 
De spaarkorting wordt ter plekke in de online portemonnee 
geplaatst.
De korting geldt niet op zaterdagen, try-out (17 en 18/07/2019), 
première (19/07/2019), fin de Saison 09/09/2019 en arrangementen.

DE SIERK
De Sierk is een thema-speelterrein waar 
kinderen zich kunnen ontpoppen tot ware 
circusartiesten: gooien met diabolo’s, 
balanceren op éénwielers, bengelen 
aan trapezes, evenwichtlopen op het 
touwlopersparcours, kunstjes tonen in 
de tent, de clown uithangen in de piste, 
messenwerpen, ballen gooien, … teveel 
om op te noemen! Even uitrusten van alle 
circusdrukte?

De Sierk is ook een plaats waar u met uw 
kinderen rust kunt vinden in het groen, leuks 
kunt beleven in de circuswoonwagens, uw 
kinderen kunt uitdagen op de go-cars of als 
een heus circusorkest muziek kunt maken in 
het fanfarekot.

De Sierk is een prachtig alternatief voor de 
drukke pretparken!

Praktisch
Open tijdens de paas- , zomer- , en 
herfstvakantie
Vossenslag 42 • 8420 De Haan
www.desierk.be

Ledenvoordeel 
Als lid van de Gezinsbond krijg je 
2 euro spaarkorting op tickets vanaf 3 jaar. 
Kinderen jonger dan 3 jaar 
komen er gratis in.
De korting geldt niet op groepstickets en is 
niet cumuleerbaar met andere acties. 
Betalen met de lidkaart is mogelijk.

LEDENVOORDELEN
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2019

JACKY LAFON - LUC STEENO - LAURA LYNN - MATTHIAS LENS - FRANK VAN ERUM
SHOWBALLET en SPECIAL ACT

19 JULI T/M 8 SEPTEMBER
ELKE VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG

VARIÉTÉSHOW OM 14.30 UUR
IN HET WITTE PAARD, VISSERSTRAAT 53, BLANKENBERGE

INFO & TICKETS
050 41 11 00  |  www.witte-paard.be

G E P R O D U C E E R D  M E T  D E  S T E U N  VA N  H E T  B E LG I S C H E  TA K S  S H E LT E R  S T E L S E L  –  V. U. C H E VA L  B L A N C  P R O D U C T I O N S

p i z z e r i a  -  r i s t o r a n t e

DA GIOVANNI

p i z z e r i a  -  r i s t o r a n t e

DA GIOVANNI

Geproduceerd met de steun van het Belgische Taks Shelter Stelsel V.U. Cheval Blanc Productions

     

AVONDSHOW
 20:30

DEUREN 19:30

SPECIAL GUEST

NEST VAN ‘DE STRANGERS’
6 INTERNATIONALE ACTS

PATRICK ONZIA I DIMITRI VERHOEVEN I STEVE RYCKIER
DAISY THYS I SATYN SISTERS I FRÉDÉRIC CELINI 

VEGAS SHOWGIRLS & LIVE ORKEST

17 JULI — 9 SEPTEMBER
INFO & TICKETS 050 41 11 00 — WWW.WITTE-PAARD.BE

RANG 1 € 47 — RANG 2 € 39

2019Imagination
2019Imagination
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SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST GEWEST BRUGGE PRAKTISCH WEETJE
Praktisch weetje over “huwelijkscontracten”:
“Een huwelijkscontract betekent juridisch de voorbereiding op uw echtscheiding.  Ik verklaar mij nader.  Het  is een 
notariële overeenkomst tussen twee aanstaande echtgenoten die de vermogensrechtelijke situatie na het huwelijk 
regelt.  Er bestaan drie soorten: het wettelijk stelsel, scheiding van goederen en de algehele gemeenschap.  Het 
contract bepaalt of er een gemeenschappelijk vermogen tot stand gekomen is, die het voorwerp kan uitmaken 
van een verdeling bij helften bij echtscheiding,  of niet. Hou evenwel rekening met het wettelijk erfrecht, waarbij 
de langstlevende echtgenoot een levenslang vruchtgebruik krijgt over de (eigen) goederen van de eerst stervende 
echtgenoot, zelfs bij een contract van scheiding van goederen.   
(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.  
Concreet: op donderdag 11 april 2019, op donderdag 9 mei 2019 en op donderdag 13 juni 2019.   
Let op: de enige vakantie zitting gaat door op donderdag 22 augustus 2019.  
Deze dienstverlening is gratis voor de leden op vertoon van uw lidkaart.  
Volg de pijlen die u naar het juiste lokaal leiden.

GEZINSPOLITIEK

DE GEZINSBOND VERDEDIGT DE BELANGEN 
VAN JOUW GEZIN
De belangen van gezinnen verdedigen, daar draait het 
om bij gezinspolitiek. Een visie en voorstellen uitwerken 
over thema's die gezinnen nauw aan het hart liggen. 
Zoals  kinderbijslagen, combinatie gezin en werk, 
kinderopvang, onderwijs, milieu en gezondheid, zorg, 
pensioenen en zoveel meer. Daarbij houden we één doel 
voor ogen: de leefwereld van gezinnen verrijken, verbeteren 
en versterken. Met deze visie en voorstellen gaan wij 
lobbyen bij de beleidsmakers, en dit op alle niveaus: 
federaal, Vlaams, Brussels en Europees.  We houden ook 
contact met andere organisaties die mee het beleid kleuren. 
Samenwerken loont vaak de moeite!

JOUW STEM
Maar ook jouw stem telt! Om te weten wat bij gezinnen 
leeft, houdt de studiedienst regelmatig bevragingen. De 
resultaten hiervan geven onze standpunten en voorstellen 
mee vorm.
Voor het ontwikkelen van een visie werken wij ook met Themagroepen. Aan de bijeenkomsten kunnen vrijwilligers en 
leden deelnemen.
De Gezinsbond is een ledenorganisatie. Hoe meer gezinnen wij vertegenwoordigen, hoe groter onze impact op het 
beleid. Word jij ook een van ons?

NIEUW GEMEENTEBESTUUR, 
AANGENAME KENNISMAKING! 
ACTIEPLAN GEZINSBOND
Een aantal zaken waar gezinnen wakker van liggen, staan nu reeds op de agenda van vele afdelingen. Wij bieden als 
afdeling een antwoord op signalen die gezinnen geven.
Is jouw afdeling al op de koffie geweest bij uw nieuw gemeentebestuur?
Vraag eens aan jouw afdeling of er daar initiatieven worden genomen !
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WERELDFESTIVAL IZEGEM, 
VERBAZEND ANDERS!
Van 4 tot en met 9 juli 2019 kun je de wereld 
ontmoeten in Izegem.
Laat je verbazen door artiesten vanuit alle 
hoeken van de wereld die gepassioneerd dans 
en muziek brengen uit eigen cultuur.
Naast een aantal unieke betalende 
voorstellingen in de ruime concerttent kun 
je verder de sfeer opsnuiven op het gratis 
toegankelijk festivalterrein. Je kan er steeds 
terecht voor een hapje en drankje, en geniet 
daarnaast van de verscheidene optredens 
verspreid op de site rond De Leest. 
In de concerttent kun je genieten van optimaal 
kijk- en luistercomfort vanop de tribune met 
genummerde kuipzetels. Er zijn ook plaatsen 
voorzien voor rolstoelgebruikers.
Ook kinderen kunnen zich uitleven in het 
kinderdorp. 

Praktisch
4/07/2019 - 9/07/2019
Adres: Festivalterrein rond De Leest, 
Sint-Jorisstraat 62, 8870 Izegem
Meer info, zie: www.wereldfestivalizegem.be
Ledenvoordeel
Als lid van de Gezinsbond krijg je 
1 euro spaarkorting op de gewone 
voorstellingen en 2 euro spaarkorting op de 
namiddagvoorstellingen op vrijdag 05/07, 
zondag 07/07 en dinsdag 09/07/2019 telkens 
om 15u. De korting wordt ter plaatse aan de 
Gezinsbondstand bij de kassa toegekend.

Bestellen
Bestellen kan via www.wereldfestival.be, tickets 
kunnen ook aan de kassa aangekocht worden.

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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LIDKAART WAARMEE JE SPAART

NIEUW AANGESLOTEN WINKEL
KEURSLAGERIJ FINESSE  
PIETER & ANNELIES 
Astridlaan 276, 8310 Brugge geeft 2 % spaarkorting

AANGESLOTEN WINKELS  
IN DE VOEDING !
In het gewest Brugge zijn 90 handelszaken 
aangesloten waar men met de ‘Lidkaart waarmee je 
spaart’ terecht kan. Ook bij een aantal aangesloten 
handelszaken in de ‘voeding’ kan je terecht met de 
‘Lidkaart waarmee je spaart’ !

VANDAELE PATISSIER
Gistelse Steenweg 88, 8200 Brugge

BROOD & BANKET CLOET
Dorpsstraat 21, 8200 Brugge

BROOD EN BANKET DEREEPER KRISTOF 
Moerkerkse Steenweg 421, 8310 Brugge

'T OOSTHOF 
Oostmoerstraat 1, 8490 Jabbeke

PAT’S COFFEE
Bruggestraat 191, 8730 Beernem

LA DOLCE MAREMMA
Rijselstraat 40, 8200 Brugge

EL POZO
Gistelsesteenweg 18, 8490 Varsenare

SPAARPARTNERS EN 
EVENEMENTEN MET KORTING
HISTORIUM BRUGGE     
Nieuw!
Nu ook 15 % spaarkorting op 
tickets Historium Tower

BOUDEWIJN SEAPARK  
Verhoogde spaarkorting: 20 % 
6 april – 30 juni

MUSEUM AAN DE IJZER
Nieuw! Kinderzoektocht 
'Het geheim van de IJzertoren'

SEAFRONT        
08.06.2019 – 03.01.2021:
herdenkingsexpo 75 jaar WOII 
<OPERATIE NOORDZEE> 1944-1945
En wegens succes blijft de duikboot open voor 
bezoek tot en met 2 juni 2019

DAOUST DIENSTENCHEQUES
Kan je wel een helpende hand in het huishouden 
gebruiken?
Daoust heeft meer dan 15 jaar ervaring in 
dienstencheques en beschikt over 3.300 
huishoudhulpen die dagdagelijks hun diensten ter 
beschikking stellen van meer dan 24.000 tevreden 
klanten.
Dankzij een huishoudhulp van Daoust hoef je zelf 
niet meer bezig te zijn met huishoudelijke taken. Je 
woning schittert als nooit tevoren en bovendien maak 
je meer tijd vrij voor jezelf en je gezin.
Je huishoudhulp van Daoust is het nieuwste lid van je 
familie!
Jouw voordeel
0,75 euro spaarkorting per gepresteerd uur 
=  tot 375 euro* korting per jaar!
Dienstencheques bestel en betaal je eerst bij Sodexo.
Neem na je bestelling contact op met Daoust.
Vergeet niet 'Gezinsbond' en je lidnummer te 
vermelden.
Van zodra een huishoudhulp van Daoust bij jou 
van start gaat, noteert je JobCenter hoeveel 
dienstencheques je poetshulp binnenbrengt en op 
hoeveel spaarkorting je recht hebt.
Ga regelmatig bij een Daoust-JobCenter langs om de 
korting via je lidkaart te laten toekennen.

RENAULT, BELEEF HET ONVERWACHTE
Als autoconstructeur zet Renault zich in om een 
veilige en duurzame mobiliteit te promoten. Is 
je wagen aan vervanging toe? Ga dan eens langs 
bij Renault en ontdek het uitgebreide gamma 
personenwagens. Van de stadswagen Twingo, over 
de superhandige Kangoo en de elektrische Zoë tot de 
Grand Scénic voor grote gezinnen… er is een Renault 
voor iedereen, voor elke mijlpaal in je leven.
Jouw voordeel
100 euro spaarkorting op Twingo, Clio, Clio Grandtour, 
Captur, Kangoo, Grand Kangoo, Mégane, Mégane 
Grandtour, Scénic, Grand Scénic, Kadjar, Twizy, Zoë, 
Kangoo ZE
200 euro spaarkorting op Alaskan,Trafic Passenger, 
Trafic bedrijfswagen, Master personenwagen en 
Master bedrijfswagen
300 euro spaarkorting op Talisman, Talisman 
Grandtour, Espace, Koleos (vanaf 2019)
Korting geldig voor nieuwe wagens aangekocht bij 
een officiële Renault dealer.
Bezorg na levering van je wagen zo snel mogelijk een 
kopie van je lidkaart, de bestelbon, de factuur en de 
officiële inschrijving van je wagen aan onze dienst 
Ledenvoordelen (ledenvoordelen@gezinsbond.be 
of 02-507.88.44). Voor de toekenning van de korting 
geldt steeds de datum op de bestelbon. 
Op 30 juni worden de dossiers met een bestelbon uit 
het voorgaande jaar afgesloten.
Na goedkeuring van je dossier wordt je korting 
toegekend.
Personeelsleden van Renault hebben geen recht op 
deze extra korting.
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OOK U KUNT IN  
DE BONDSKLAPPER ADVERTEREN !
Verschijningsdata:
1 juli 2019 en 1 oktober 2019, 1 januari 2020, 1 april 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 

Extra voorstelling in  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

KOD

Nieuw tarief vanaf 1 jan '19

Uurtarief  
(per begonnen uur) €5,00

Minimumvergoeding €10,00

Nachttarief €25,00

Forfait voor  
verzekering €2,00

Info: www.kinderoppasdienst.be
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DATUM ACTIVITEIT AFDELING
14/09/2018 - 21/06/2019 Kinder- en Jongerendans Loppem
14/09/2018 - 21/06/2019 Jeugddansen Loppem
15/09/2018 - 21/06/2019 Kleuterturnen (peuter en 1ste kleuter) Loppem
15/09/2018 - 21/06/2019 Kleuterturnen (peuter en 1ste kleuter) Loppem
15/09/2018 - 22/06/2019 Kleuterturnen (tweede en derde kleuter) Loppem
01/11/2018 - 01/04/2019 Tai chi chuan Assebroek
01/01/2019 - 31/12/2019 Yoga Snellegem
07/01/2019 - 24/06/2019 Tai Chi Chuan Varsenare
06/02/2019 - 03/04/2019 Resource-yoga korte reeks 8 lessen Varsenare
23/02/2019 - 18/05/2019 watergewenning voor kleuters Brugge
26/03/2019 - 28/05/2019 Babybabbels Brugge
27/03/2019 - 17/06/2019 Activiteiten Huis van het Kind Oedelem - Oostveld
30/03/2019 - 08/06/2019 Start to run Loppem
03/04/2019 Workshop - chocoladeproeverij en zelf lekkere dingen maken! Snellegem
03/04/2019 - 17/04/2019 Smartphone lessen Android voor beginners in 4 avonden Oedelem - Oostveld
03/04/2019 Mocktails maken Sint-Andries
03/04/2019 Koken voor de feestdagen Loppem
06/04/2019 Fiets (je) vaardig Loppem
07/04/2019 Op wandel in Watervliet. Beleef de fratsen van Paster Sies Oedelem - Oostveld
09/04/2019 - 11/06/2019 Start to run Varsenare
09/04/2019 God rijdt met een Porsche Waardamme
09/04/2019 Over de ziekte van Parkinson Waardamme
11/04/2019 Mocktail workshop Koolkerke
20/04/2019 Paaseierenraap met ontbijt Beernem
20/04/2019 Paaseierenraap met ontbijt Bulskampveld Oedelem - Oostveld
20/04/2019 Paaseierenraap en ontbijt Sint-Joris
20/04/2019 Paaseieren zoeken in Beisbroek Varsenare
20/04/2019 Paaseierenraap Zedelgem
20/04/2019 Paaseierenraap Brugge
21/04/2019 Paaseierenraap Loppem
22/04/2019 Paaseierenraap Koolkerke
23/04/2019 - 26/06/2019 Dru yoga op dinsdagvoormiddag of woensdagvoormiddag Varsenare
23/04/2019 Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren Oostkamp
25/04/2019 Naaicafé Zedelgem
26/04/2019 Havenrondvaart en bezoek Seafront Zeebrugge GOSA
27/04/2019 Een luxehotel voor bijen Sint-Michiels
27/04/2019 Knuffelturnen Sint-Andries
30/04/2019 Creatief met seizoensgroenten van de lente, de natuurlijke vegetarische keuken Varsenare
03/05/2019 Kaas en bier avond Varsenare
05/05/2019 Dauwtrip met aansluitend ontbijt in natuurdomein Vloethemveld Assebroek
07/05/2019 Cocktails maken Zedelgem
09/05/2019 Naaiworkshop: joggingbroek Zedelgem
12/05/2019 Moederdagontbijt Gezinsbond St-Joris Sint-Joris
14/05/2019 Gratis infoavond: Kinderoppasdienst informeert jonge gezinnen/kinderoppassers Oedelem - Oostveld
15/05/2019 - 18/05/2019 Vier-daagse uitstap naar Normandië met overnachtingen in Luc-Sur-Mer. GOSA
18/05/2019 Geleidbezoek aan het Vloethemveld Snellegem
19/05/2019 Wandelen op de Damse Vesten Sint-Michiels
26/05/2019 Verrassende wandeltocht door Varsenare Varsenare
26/05/2019 Speel-en sneukelwandeltocht met het gezin Sint-Andries
01/06/2019 - 30/06/2019 badminton en omnisport Moerkerke - Damme
01/06/2019 Landelijke fietstocht met bezoek tuin Kasteel van Oostkerke Oedelem - Oostveld
03/06/2019 Initiatie Kubb spel. Assebroek
04/06/2019 De achterkant van het nieuws Beernem
05/06/2019 Happy Food Zedelgem
06/06/2019 naaiworkshop: Hippe Handtas Zedelgem
08/06/2019 Finaledag Start-to-Run Loppem
09/06/2019 Vaderdag Loppem
13/06/2019 Bezoek aan Brouwerij De Leite Loppem
15/06/2019 Tasty Belle Epoque- ontdek Wenduine op smaakvolle wijze Varsenare
16/06/2019 Vaderdag ontbijt aan huis Brugge
16/06/2019 Familiefietstocht Sint-Joris
24/06/2019 Tien klimaatacties die werken Oostkamp
26/06/2019 Bezoek Koekelare en zijn unieke brouwerijsite met bus GOSA
30/06/2019 Fietshappening - Halvedagfietstocht en barbecue Loppem


