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“Een gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid, voor jou en 
voor allen die jou dierbaar zijn!” Een klassieke wens bij het aan-
snijden van een nieuw jaar. Ook dit jaar wens ik jullie dit toe en 
dit in naam van alle vrijwilligers die dagelijks De Gezinsbond 
doen leven binnen de vele duizenden Vlaamse gezinnen.
Uiteraard hebben deze woorden een iets diepere betekenis na 
een jaar waarin we meer over sterftecijfers hebben gepraat dan 
over de leuke momenten die we hebben beleefd tijdens onze 
vakanties. 
Een jaar waarin de samenleving als het ware stil viel. We ver-
nemen pas dat de niet-essentiële winkels opnieuw hun deuren 
kunnen openen, dit onder strenge voorwaarden. Maar Kerst- 
en Nieuwjaar vieren zal maar in zeer beperkte kring kunnen 
doorgaan. 
We kijken echter hoopvol de toekomst tegemoet. Onze inspan-
ningen lijken de gewenste vruchten af te werpen, al is de weg 
nog lang. Een aangekondigd vaccin doet de hoop op betere tij-
den stijgen.
Ons hoofddoel dit jaar ligt in het najaar. Dan willen we onze 
uitgestelde 100ste verjaardag vieren met een bruisend feest. We 
maken van oktober onze feestmaand! Elke afdeling zal hierbij 
een steentje bijdragen. We kijken er alvast naar uit.
Op dit moment volgen we bij De Gezinsbond de evolutie op 
de voet. Onze afdelingen zitten in de startblokken om jullie 
opnieuw te verrassen met uiteenlopende activiteiten. Hou 
vooral de website en de sociale media van jullie afdeling in de 
gaten, die zal snel worden bijgewerkt.
In deze editie van De Bondsklapper staan heel wat leuke activi-
teiten. Uiteraard even checken of die kunnen doorgaan conform 
de geldende maatregelen. 
Hou het gezond en zorg goed voor jezelf en voor jullie familie! 
Veel leesgenot!!

Met genegen groet,
Ronny Meulemeester
Voorzitter Gezinsbond Gewest Brugge

DE KROKUSKRIEBELS
PAGINA 14
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AFDELING VOORZITTER LEDENDIENST SECRETARIS
(ADMINISTRATIE) KINDEROPPAS GSM/NMBS-PASSEN

+ BIOSCOOPCHEQUES
KORTINGSKAART
GROOT GEZIN

ASSEBROEK
8310

Yola Barbez
Garenmarkt 10/29
050 35 49 14

De Smet-Meulemeester
Jagerspad 13
050 35 92 69

Georges Verlinde
Kleine Kerkhofstraat 93
050 35 75 75
georges.verlinde@scarlet.be

Inge Rappe
Lodewijck De Raetstraat 18
0478 71 16 80
inge.rappe@telenet.be

Krantenwinkel
Papyrus
Sint-Kristoffelstraat 63
050 35 24 13

Benedict Ghyssaert
0488 72 89 86
benedict.ghyssaert@telenet.be

BEERNEM
8730

Kris Vandeghinste
Essenstraat 6
0496 87 38 56
kris.vandeghinste@gmail.com

Kris Vandeghinste
Essenstraat 6
0496 87 38 56
kris.vandeghinste@gmail.com

Moyra Verplancke
H. d’Ydewallestraat 23
0497 49 03 16
kinderoppasbeernem@ hotmail.com

Kranten & cadeaushop
Harlekijn
Hoornstraat 1
0477 24 40 72
harlekijnbeernem@skynet.be

Kris Vandeghinste
Essenstraat 6
0496 87 38 56
kris.vandeghinste@gmail.com

BRUGGE
8000

Inge Rappe
Lodewijck De Raetstraat 18
0478 71 16 80
inge.rappe@telenet.be

Regine Wyseure
Karel de Stoutelaan 84
050 31 12 81
wyseure_regine@hotmail.com

Inge Rappe
Lodewijck De Raetstraat 18
0478 71 16 80
inge.rappe@telenet.be

Regine Wyseure
Karel de Stoutelaan 84
050 31 12 81
wyseure_regine@hotmail.com

Regine Wyseure
Karel de Stoutelaan 84
050 31 12 81
kortingskaartbrugge@gmail.
com

HERTSBERGE
8020

Marc De Spiegelaere
Sint-Jansdreef 19
050 68 08 58
de.spiegelaere@telenet.be

Lieselot Segaert
Muntestraat 11A
050 82 06 20
lieselot.segaert@telenet.be

Lieselot Segaert
Muntsestraat 11A
050 82 06 20
lieselot.segaert@telenet.be

Heike Rotsaert
Proostdijstraat 68
kinderoppasdienstoostkamp
@gmail.com

Marc De Spiegelaere
Sint-Jansdreef 19
050 68 08 58
de.spiegelaere@telenet.be

KOOLKERKE
8000

Kathleen Marechal
Zagersweg 67
050 34 66 12

Eric Lagrou
Zagersweg 69
eric.lagrou@telenet.be

Eric Lagrou
Zagersweg 69
eric.lagrou@telenet.be

Inge Rappe
Lodewijck De Raetstraat 18
0478 71 16 80
inge.rappe@telenet.be

‘t Gazetje
Karel van Manderstraat 17a

Eric Lagrou
Zagersweg 69
eric.lagrou@telenet.be

LOPPEM
8210

Eddy De Wispelaere
Buskinslaan 2
050 82 54 43
edwlop@skynet.be

Eddy De Wispelaere
Buskinslaan 2
050 82 54 43
edwlop@skynet.be

Wim Allemeersch
Vijvers 18
050 39 26 66

Ann Allemeersch
Buskinslaan 2
0493 58 98 99
allemeersch.ann@skynet.be

Marleen Sierens
Eninkstraat 24
050 82 51 30

Peter Puype
Albert Scheuremanspark 2
050 82 34 95

MOERKERKE-
DAMME
8340

André Verhelst
Natiënlaan 14
050 50 12 55
andre.verhelst-bulcke@telenet.be

H. Van Dousselaere-Denaeghel
Weststraat 41
050 50 06 34

H. Van Dousselaere-Denaeghel
Weststraat 41
050 50 06 34

Martine Dewitte-Jacxsens
Hoornstraat 48
050 50 09 46
martine.jacxsens@gmail.com

Rita Lameire
Nieuwdorpstraat 34
050 50 04 84

OEDELEM-
OOSTVELD
8730

Christine Tallir
Zandgrachtstraat 21
0486 06 24 73
christinetallir@gmail.com

Heidi De Muynck
Tinhoutstraat 17
050 79 06 22
heidi.de.muynck@telenet.be

Monica Verbiest
Den Akker 8
050 78 99 86
tantverbiest@skynet.be

Wesley Portugaels
 Drieluikstraat 20
0475 29 12 68
wesley@gezinsbondoedelemoostveld.be

Christine Tallir
Zandgrachtstraat 21
0486 06 24 73
christinetallir@gmail.com

Monica Verbiest
Den Akker 8
050 78 99 86
tantverbiest@skynet.be

OOSTKAMP
8020

Bieke Verduyn
Arteveldestraat 14
0476 61 01 62
gezinsbond.oostkamp@
gmail.com

Cécile Van Deynse
Walbrugstraat 1a
050 82 55 80
cecile.vandeynse@telenet.be

Daniella Daniels

kinderoppasdienstoostkamp
@gmail.com

Walter De Lameilleure
Everaertstraat 24
050 82 37 32
walter.de.l@telenet.be

Walter De Lameilleure
Everaertstraat 24
050 82 37 32
walter.de.l@telenet.be

SIJSELE
8340

Rony Sarazijn
Burg. Capellelaan 20
050 35 70 75 - 0468 12 48 07
rony.sarazijn@telenet.be

Regine Lameire
Oedelemse steenweg 29
050 35 02 94
regine.lameire@telenet.be

Magda Keirse
Noordermeers 14
050 35 96 66
magda.keirse@hotmail.com

Martine Jacxsens
Hoornstraat 48
050 50 09 46
martine.jacxsens@gmail.com

Magda Keirse
Noordermeers 14
050 35 96 66
magda.keirse@hotmail.com

Magda Keirse
Noordermeers 14
050 35 96 66
magda.keirse@hotmail.com

SINT-ANDRIES
8200

Rik Vandewiele
Torhoutsestraat 65, Ruddervoorde
0494 20 69 01

Geert Boone
Doornstraat 64
050 39 31 01
gboone@telenet.be

Claudine Guilini
Gistelse Steenweg 374
050 67 08 70
info@jandumarey.be

Nancy Brandt
Zandstraat 133
050 32 32 23
nancy.brandt@telenet.be

An Schalembier
Olympialaan 17
050 38 91 09
ddas@hotmail.be

Guido De Vos
Kasteelhoevestraat 8
050 67 61 51
guidodevos@telenet.be

SINT-JORIS
8730

Krista Verniest

Oedelemsesteenweg 38
0472 79 83 01
gezinsbondsintjoris@hotmail.be

Paul Bruggeman

Galgeveld 39
050 79 13 78
paulbruggeman@telenet.be

Paul Bruggeman

Galgeveld 39
050 79 13 78
paulbruggeman@telenet.be

Jana Devisscher

gezinsbondsintjoris@hotmail.be

Kranten & cadeaushop
Harlekijn
Hoornstraat 1, Beernem
0477 24 40 72
harlekijnbeernem@skynet.be

Christine Deman

Vijverstraat 11
050 78 16 58
christine.deman2@gmail.com

SINT-KRUIS
8310

Linda Van Steenberghe
Schaakstraat 17
050 37 31 97
linda.vansteenberghe@gmail.com

Eddy De Wispelaere

050 82 54 43
edwlop@skynet.be

Inge Rappe
Lodewijck De Raetstraat 18
0478 71 16 80
inge.rappe@telenet.be

’t Gazetje
Karel van Manderstraat 17a
050 35 11 81
fabienne.decloedt@telenet.be

Magda Keirse
Noordermeers 14
050 35 96 66
magda.keirse@hotmail.com

SINT-
MICHIELS
8200

Rita Decloedt
Veeweide 87
050 39 60 31
gezinsbondsintmichiels@
gmail.com

Roos Logghe
Ter Beke 10
050 38 94 07
gezinsbondsintmichiels@
gmail.com

Daniella Daniels
De Meersen 2

kod.sintmichiels@telenet.be

Rita Decloedt
Veeweide 87
050 39 60 31
gezinsbondsintmichiels@
gmail.com

Rita Decloedt
Veeweide 87
050 39 60 31
gezinsbondsintmichiels@
gmail.com

SNELLEGEM
8490

Sabine Mosar
J. Noterdaemestraat 30
050 81 48 65
sabine.mosar@gmail.com

Wilfried Aernoudt
Westmoere 57
0497 94 13 61
gezinsbondwilfried@gmail.com

Honoré Vandecasteele
Woudweg naar Zedelgem 14
050 81 37 45
honore.vandecasteele1@
telenet.be

Maaike D’haene
Eernegemweg 20
050 81 64 75
maaike.dhaene@telenet.be

Christiane Van den Eynde
Hagebos 4
050 38 43 24
kortingskaarten.gezinsbond@
gmail.com

Honoré Vandecasteele
Woudweg naar Zedelgem 14
050 81 37 45
honore.vandecasteele1@
telenet.be

VARSENARE
8490

Karl Vandermeersch
Reigerzele 22
050 39 35 10

Joëlle De Daniloff
Uytdreve 58
0475 86 36 28
jdedaniloff@hotmail.com

Mieke Roelens
Hagebos 9
050 38 67 91
secretariaat.gb.varsenare@
gmail.com

Tinneke De Leu
Popstaelstraat 10
0474 75 94 53
tinekedeleu@hotmail.com

Christiane Van den Eynde
Hagebos 4
050 38 43 24
kortingskaarten.gezinsbond@
gmail.com

Christiane Van den Eynde
Hagebos 4
050 38 43 24
kortingskaarten.gezinsbond@
gmail.com

WAARDAMME
8020

Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53
gezinsbondwaardamme@
gmail.com

Martin Vlaeminck
Beekstraat 45
0486 71 31 53
gezinsbondwaardamme@
gmail.com

Martin Vlaeminck
Beekstraat 45
0486 71 31 53
gezinsbondwaardamme@
gmail.com

Brecht Michels
Stokhovestraat 10
0497 23 47 03
gezinsbondwaardamme@
gmail.com

Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53
gezinsbondwaardamme@
gmail.com

Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53
gezinsbondwaardamme@
gmail.com

ZEDELGEM
8210

Ronny Meulemeester
Sint-Laurentiusstraat 59 bus 0203
050 20 87 77

Karien Desloovere
Fazantenlaan 40
050 20 84 60

Hilde Declerck
Berkenhagestraat 66
050 24 03 97

Ann-Sofie Denoo
Aimé Claeysstraat 28
0475 95 54 94
bbsit.zedelgem@gmail.com

Eye-C
Snellegemstraat 14
050 79 05 50

Hilde Declerck
Berkenhagestraat 66
050 24 03 97

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
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Hoe ervaren onze leden  
deze corona periode

REACTIE 1

Hoe gaat met jullie? Hoe beleven jullie deze periode?  
Wat houdt jullie bezig? Waarover denken jullie na?
Met mij en mijn gezin gaat het goed al begint het wel wat 
tegen te steken. Ik wil me vrijer voelen in ergens naar toe 
gaan. Ik wil niet hoeven denken mag het of mag het niet, 
heb ik mijn masker wel mee, ik heb toch geen koorts, ben 
ik aan het hoesten? Je zou je bijna schuldig voelen als je 
een hoestje had of je kinderen.

Ik beleef deze periode wel als een rustperiode maar wel 
met de hoop op dat het weer normaal zal worden. Ik deed 
heel veel dingen die ik al langer voor me uit schoof (een 
zolder opruimen, wat grondiger poetsen, foto’s afdruk-
ken en inplakken, kinderkamers grondiger poetsen, wat 
uitgebreider koken). Het was/is wel leuker om meer tijd 
te kunnen nemen om een gezelschapsspel te spelen. Ik 
het weekend moesten we meestal ergens naartoe, zowel 
overdag als in de avond en daardoor komt er nu wel mee 
quality-time vrij.

Ik ben er wel mee bezig of het leven van vroeger weer kan 
terug komen en dat het een lange nachtmerrie was. Ik heb 
geen zin om nog een jaar een mondmasker te moeten dra-
gen en op te letten met wie ik in contact kom.

Ik hoop dat hobby’s kunnen blijven doorgaan en we niet 
telkens met golven van corona zitten. 
 
Hoe zien jullie de toekomst, op korte en op iets langere 
termijn? Waar hebben jullie nu -en misschien permanent 
naar de toekomst toe- nodig? Wat zal het eerste zijn dat je 
wilt beleven, eenmaal het leven weer zijn normale gang 
kan gaan? Hoe zien jullie activiteiten? Wat zouden jullie 
op het programma willen plaatsen? Wat zal er na de pas-
sage van het C-virus blijvend gewijzigd zijn? Wat zullen 
we blijven doen? Wat zal er (mogelijks) verdwijnen? 
 
Tot nu toe zie ik de toekomst hoopvol in en kunnen we weer 
normaal doen maar ik had een tweede golf niet zien aanko-
men dus misschien zal de toekomst er nooit meer normaal 
uit zien. Het eerste wat ik weer wil beleven is gaan en staan 
waar ik wil zonder masker. Daarna wil ik naar een feestje of 
festival met mijn vrienden. Ik wil reizen over Europa waar 
ik wil zonder over het virus te moeten nadenken.

Ik denk dat handen wassen zal blijven en ontsmetten ook, 
vooral in de horeca. Ik hoop echt dat de maskers wegblij-
ven. Ik hoop dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en 
kunnen aanraken zonder erbij na te denken.
 
Jana Devisscher, Sint Joris

REACTIE 2

Wat kunnen we onze leden aanbieden: 
Normaal lees ik als vrijwilliger boeken in voor de luister-
puntbibliotheek maar helaas stak het C-virus stokken 
in de wielen... Ik nam het initiatief om zelf boekjes in te 
lezen voor peuters en kleuters... en zo zag Tante Dottie het 
levenslicht...

Gezien de Gezinsbond veel jonge gezinnen telt, kan onder-
staande link misschien wel  een tip zijn. Je vindt er boekjes 
over de verschillende populaire thema’s zoals Halloween, 
Sinterklaas, binnenkort ook Kerst, maar ook verhaaltjes 
over verliefd zijn, boos zijn, verhaaltjes om nieuwe woord-
jes te leren kennen, te leren tellen, kennis te maken met 
beroepen, ...  Voor ieder wat wils dus ... 

In tijden van Corona kan een verhaaltje van Tante Dottie 
misschien wel soelaas, troost, plezier, ... bieden. Je vindt 
mijn verhaaltjes op youtube/tantedottie

Hieronder een link met een voorsmaakje van een 
Sinterklaasverhaaltje: 
https://www.youtube.com/watch?v=IAS8bT8VDqI

Ik ben ook bezig met het zelf schrijven van een peuter-kleu-
terboekje. Misschien een ideetje voor het 100-jarig bestaan 
van de Gezinsbond?

Groetjes !
Sabine Mosar (Tante Dottie)

GOSA
GOSA-activiteiten 2021

Door de gekende reden is er afgelopen jaar maar 1 
daguitstap kunnen doorgaan: op 12 maart bezoch-
ten we Lessines. Zodra het toegelaten is vliegen we 
er terug in met volgende programma: vijfdaagse naar 
Bourgondië 4-5-6-7-8 september 2021, bezoek haven 
Antwerpen, bezoek 'Tuinen van Adegem', bezoek Diks-
muide en ijzertoren, daguitstap naar 'De vallei van 
de Leie', bezoek hotelschool Spermalie met lunch in 
hoeve Cortvriendt, bezoek orthopedie Depreitere. Tot 
ziens in 2021!
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ASSEBROEK
TAI CHI CHUAN

donderdag 3 december tot donderdag 25 maart - 19u
In Tai Chi Chuan plaatsen we onszelf op een bepaalde 
manier in een ruimte en tijd waarin we langzaam beginnen 
te bewegen. Deze beweging kan groot zijn, extern, maar 
ook klein tot heel klein en evolueren naar een interne 
beweging. Zo onderzoeken we bij onszelf de meest verhe-
ven vorm van bewegen die op dit moment bij ons lichaam 
past. Bewegen op een natuurlijke, lichaamseigen manier 
wordt aangeleerd binnen een structuur (de vorm) zodat we 
de meeste leerkansen krijgen en het vlugst kunnen groeien. 
De lessen bevatten ook oefeningen die de energiestromen 
in ons lichaam activeren waardoor we meer voeling krijgen 
met het begrip “levenskracht (Chi)”. Er worden twee vor-
men doorgegeven: oude, lange Yang Stijl en de Chen stijl. 
Elke donderdagavond (indien mogelijk) is er Tai Chi in OC 
Rustenhove, Wantestraat 151 Assebroek. Belangstelling? 
Info bij Georges Verlinde 050 35 75 75 of georges.verlinde@
scarlet.be.

WORKSHOP BABYMASSAGE
RELAX NAMIDDAG
donderdag 28 januari - 13u30 tot 15u30
Locatie: OC in Wholistic relaxatie en coaching, Astridlaan 
18, Assebroek. Stap de wereld binnen van ontspannende 
geuren, voel en leer hoe je jezelf en je baby’tje tot rust kan 
brengen. Tijdens deze workshop neemt relaxatietherapeut 
Lisa De Clerck jullie mee in de magie van babymassage. 
Kleinschaligheid (max. 4 personen), warmte en gezellig-
heid staan hier bovenaan! We overlopen alle voordelen, je 
leert de knepen van de Shantala babymassage in combina-
tie met rustgevende essentiële oliën en ronden af met wat 
extra tips bij krampjes en ongemakken. Flesje massageolie 
en bundel inbegrepen. Happy baby, happy mommy! Info 
en inschrijven bij Lisa De Clerck: lisa.declerck@hotmail.
com. Deze workshop is toegankelijk voor zowel leden als 
niet-leden van de Gezinsbond: €15. Als Covid-19 roet in het 
eten strooit regelen we uiteraard terugbetaling.

ELFJES EN KABOUTER VERHALEN
EN CREA KIDS WORKSHOP

maandag 15 februari - 14u
Locatie: Brieversweg 185, Assebroek (Freinet Context 
school). Tijdens deze dag neemt Lisa van Wholistic-re-
laxatie jullie kleine kabouters mee in de wereld vol magie 
en fantasie. We starten de dag met een prachtig verhaal 
om vervolgens rond dit thema verder te knutselen en spe-
len, we verkennen ook de edelstenen en geuren waar de 
elfen en kabouters zo verzot op zijn! Een kids workshop 
waar uw kindje zich ontspannen kan uitleven! Prijs en 
inschrijving: €15 (crea en verzekering) toegankelijk voor 
leden en niet-leden van de Gezinsbond. Leeftijd tussen 5 

en 10 jaar. Info en inschrijven via lisa.declerck@hotmail.
com. De activiteit is in samenwerking met Freinet Context 
school. Inschrijven voor 1 februari en is definitief na beta-
ling. Indien Covid-19 roet in het eten strooit, regelen we 
uiteraard terugbetaling.

NIEUWE AFDELINGSWEBSITE

Houd onze website in het oog: alle activiteiten worden 
daar aangekondigd! Bezoek onze website via assebroek.
gezinsbond.be

GEBOORTE
Ter gelegenheid van een geboorte kunnen jonge ouders, 
reeds lid van de Gezinsbond, een kleine attentie opha-
len 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 Ghyssaert, 0488 72 89 86 
of benedict.ghyssaert@telenet.be.

VERKOOPPUNT NMBS 
PASSEN, LIJNKAART DE LIJN, BIOSCOOPCHEQUES

Het verkooppunt NMBS passen, lijnkaarten, bioscoop-
cheques voor Assebroek is krantenwinkel Papyrus, 
Sint-Kristoffelstraat 63, Assebroek, 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.

BRUGGE
KOMENDE ACTIVITEITEN EN NIEUWTJES!

Blijf op de hoogte van onze komende activiteiten en 
nieuwtjes via de volgende pagina’s: brugge.gezinsbond.
be, gezinsbondgewestbrugge.be en facebook.com/
gezinsbondbrugge8000.

TWEEDEHANDSBEURS

Onze eerste tweedehandsbeurs zal pas doorgaan begin 
2021. Info via: tweedehandsbeurs@gezinsbondbrugge.be

LOPPEM
ONTDEK UW DEELGEMEENTE LOPPEM 
100 JAAR GEZINSBOND LOPPEM



Bondsklapper 172 • 5

vrijdag 1 januari tot zaterdag 31 juli
De afdeling organiseerde de vorige maanden de foto-
zoektocht ‘Ik zomer West-Vlaams’ met de medewerking 
van het Kasteel van Loppem, Heemkundige Kring Pastoor 
Ronse en De Helpende Hand vzw. We mochten heel wat 
positieve reacties ontvangen. De eigenlijke zoektocht werd 
afgesloten op 31 oktober wat de prijzenpot betreft. Wie 
de deelgemeente Loppem wenst te ontdekken, kan nog 
steeds de nodige deelnemingsbrochures bekomen om in 
de komende wintermaanden de zoektocht te ondernemen 
(tot einde voorraad). De fotozoektocht is een zoektocht 
voor iedereen, jong en oud. Wandelen of fietsen! Het wordt 
meteen een sportieve activiteit zonder veel inspannin-
gen. Men hoeft geen extra kennis of ervaring te hebben 
van zoektochten. Alles staat eenvoudig beschreven in het 
deelnemingsboekje. Alle antwoorden zijn ter plaatse te 
vinden en zijn op één na allemaal cijfers. De tocht is 17 
km en kan na ongeveer 9 km onderbroken worden om op 
een ander moment de zoektocht verder te zetten. Het ant-
woordformulier moet niet ingeleverd worden daar er geen 
prijzen zijn voorzien.

VERNIEUWEN KORTINGSKAARTEN

vrijdag 1 januari
Als houder van een kortingskaart grote gezinnen (drie kin-
deren of meer in één gezin) reizen jij en jouw gezinsleden 
met de trein aan de helft van de prijs. Een mooie bespa-
ring binnen het gezinsbudget. Wist je dat je met deze kaart 
eveneens bij activiteiten georganiseerd door lokale bestu-
ren en bij bepaalde privé-initiatieven ook spontaan korting 
kan bekomen en dat er In het buitenland musea zijn, zowel 
overheidsmusea als ook privé-musea, die korting geven op 
vertoon van deze kortingskaart voor grote gezinnen. Dit 
komt vaak voor in Spanje, Frankrijk, Italië. Graag herinne-
ren wij vele ouders er aan dat hun kortingskaart vervalt 
op 31 december 2020. Vernieuw ze dus tijdig, zodat je ook 
de komende 5 jaar samen met de kinderen van dit voor-
deel kan blijven genieten. De vernieuwing hiervan is heel 
eenvoudig. Neem contact op met Peter Puype die verant-
woordelijk is voor de kortingskaarten bij de Gezinsbond 
in Loppem. Je kan hem bereiken op het mailadres peter.
puype1@telenet.be of anders telefonisch op het nummer 
0476 770 226 of 050 82 34 95.

KINDER- EN JONGERENDANS
(1STE TOT EN MET 3DE LEERJAAR) 
TWEEDE REEKS JANUARI - JUNI

vrijdag 8 januari tot vrijdag 18 juni - 18u tot 19u
Kinderdansen voor eerste tot en met derde leerjaar. Prijs 
leden €50, vanaf 2e kind €45, niet-leden €70. Algemene info 
cursussen: Mabel Ceenaeme, mabel.ceenaeme@telenet.
be. Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.

JONGERENDANSEN 
(VANAF 4DE LEERJAAR) - TWEEDE REEKS JANUARI - JUNI

vrijdag 8 januari tot vrijdag 18 juni - 19u tot 20u
Jongerendans vanaf vierde leerjaar. Prijs reeks 2 (jan-jun): 

leden €50, vanaf 2e kind €45, niet-leden €70. Algemene info 
cursussen: Mabel Ceenaeme, mabel.ceenaeme@telenet.
be. Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.

KLEUTERTURNEN
(PEUTER EN 1STE KLEUTER)  
TWEEDE REEKS JANUARI - JUNI

zaterdag 9 januari tot zaterdag 19 juni - 10u tot 11u
Kleuterturnen (peuters en eerste kleuter) Prijs: leden €50, 
vanaf 2e kind €45, niet-leden €70. Algemene info cursus-
sen: Mabel Ceenaeme, mabel.ceenaeme@telenet.be. 
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.

KLEUTERTURNEN
2DE KLEUTERKLAS EN 3DE KLEUTERKLAS 
TWEEDE REEKS JANUARI - JUNI

zaterdag 9 januari tot zaterdag 19 juni - 11u tot 12u
Kleuterturnen (2de kleuterklas en 3de kleuterklas) Prijs: 
leden €50, vanaf 2e kind €45, niet-leden €70. Algemene info 
cursussen: Mabel Ceenaeme, mabel.ceenaeme@telenet.
be. Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.

TWEEDEHANDSBEURS - TAFELVERKOOP

zaterdag 6 maart - 13u30 tot 16u
100 jaar Gezinsbond Loppem. Tafelverkoop voor tweede-
handsmateriaal voor ‘jong en oud’, niet enkel voor baby- en 
kinderspullen. Op de beurs kunnen zwangerschapskledij, 
babykleertjes, kinderkledij, speelgoed, kinderboeken, 
kinderfietsen,… te koop worden aangeboden. Voor de 
deelnemers: tafel van 2 m en nog extra ruimte naast de 
tafel. Men mag geen eigen tafel meebrengen! Deelname 
€12,00. Lid van de Gezinsbond krijgt €5 terug op de ‘Lid-
kaart waarmee je spaart’. Plaats: Sporthal Strooien Hane in 
Loppem. Gratis toegang voor iedereen! Gelegenheid voor 
een drankje en een hapje. Inschrijven voor deelname tot 
en met 15 februari 2021: edwlop@skynet.be. Volg op de 
afdelingswebsite loppem.gezinsbond.be en facebook.
com/gezinsbondloppem over verdere informatie over het 
al dan niet organiseren volgens de laatste beslissingen in 
verband met de coronamaatregelen.

GEZOND ONTBIJT

zondag 7 maart
Het jaarprogramma maakt melding van het organiseren 
van een derde ‘Gezond ontbijt’. Met de huidige situatie 
is het onduidelijk om dit te organiseren. Volg op de afde-
lingswebsite loppem.gezinsbond.be en facebook.com/
gezinsbondloppem verdere informatie.

ZWERFVUILACTIE

zaterdag 20 maart - 9u30 tot 11u30
Dit werkjaar zet Gezinsbond Loppem zich opnieuw in om 
een aantal straten in onze gemeente het hele jaar schoon 
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te houden. Jij wil toch ook een propere gemeente? Daar-
voor zijn er twee gezamenlijk zwerfvuilacties: één in het 
voorjaar en één in het najaar. We verzamelen aan het paro-
chiaal centrum. Iedereen kan meehelpen bij het opruimen 
van zwerfvuil in onze gemeente! Gratis deelname. Om 
praktische redenen en om het corona-proof te houden 
wel inschrijven tegen 13 maart. Mee te brengen: aangepast 
schoeisel en kledij, eventueel fluo-jasje en handschoenen. 
Inschrijven bij Leen Roose: leen.roose@telenet.be, Peter 
Puype: peter.puype1@telenet.be, 050 82 34 95 of Els Dery-
cke: els.derycke@skynet.be.

WANDELWENSEN

Na het succes van de ‘Griezeltelling’ pakt Gezinssport 
Vlaanderen i.s.m. Sport Vlaanderen uit met een nieuwe 
kant-en-klare activiteit voor alle leden. Hiervoor werd 
een drieluikfolder ontwikkeld met wandelwensen. Op 
elke wenskaart staat een winterse tekening die kinderen 
kunnen inkleuren, schilderen of versieren. Op de wens-
kaarten kan je een origineel complimentje of een warme 
wens kwijt. Nadien gaat men op pad om de ‘wandelwen-
sen’ te posten/te verspreiden in de buurt. Zo zet je meteen 
ook jouw clubleden in beweging! De drieluikfolder wordt 
bezorgd aan al onze leden als bijlage van onze ‘Loppemse 
Bondsgazette’ of als bijlage bij de Bondsklapper. Ook alle 
leerlingen van de plaatselijke school zullen ‘Wandelwen-
sen’ ontvangen. Een activiteit van onze club Gezinssport en 
de Jonge Gezinnen Actie van de afdeling Loppem.

MOERKERKE - DAMME
BADMINTON EN OMNISPORT

dinsdag 1 september tot dinsdag 29 juni - 20u
Wekelijks recreatief badminton en omni-sport op dinsdag-
avond. Dit gaat door in sportpark Meuleweg te Moerkerke. 
Doorlopend vanaf september 2020 tot eind juni 2021. 
Inschrijven bij Verhelst André, 0494 21 62 12 of andre.ver-
helst-bulcke@telenet.be.

OEDELEM - OOSTVELD
BEWEGING, 
DANS EN SPEL VOOR 2DE EN 3DE KLEUTER

zaterdag 16 januari tot zaterdag 17 april - 9u tot 9u45
10-lessenreeks voor 2de & 3de Kleuter telkens op zater-
dag van 9u tot 9u45 met Lindsay Vanhaelemeersch. Een 
mix van beweging, dans en spel ingekleed in leuke the-
ma’s. Locatie: Danszaal Sporthal te Oedelem Start lessen: 
16-23-30 januari 6-20-27 februari 6-20-27 maart en 17 
april prijs leden €40, niet-leden €50 euro inclusief verze-
kering Gezinssportfederatie. Teruggave mutualiteit vanaf 
€15. Inschrijven of info? Stuur een mail naar: gezinsbond.
oedelem.oostveld@gmail.com met naam, adres, geboor-
tedatum van je zoon/dochter, gsm nummer ouders 
(eventueel lidnummer).

DANSLESJES 
VOOR 1STE EN 2DE LEERJAAR

zaterdag 16 januari tot zaterdag 17 april - 10u tot 11u
10-lessenreeks voor 1ste en 2de leerjaar vanaf 10u tot 11u 
met lesgeefster Lindsay Vanhaelemeersch. Start lessen 
vanaf 16-23-30 januari 6-20-27 februari 6-20-27 maart en 
17 april. Locatie: Danszaal Sporthal te Oedelem. Prijs leden 
€40, niet-leden €50 inclusief verzekering Gezinssportfe-
deratie. Mogelijkheid tot teruggave van mutualiteit vanaf 
€15. Inschrijven of info? Stuur een mail naar: gezinsbond.
oedelem.oostveld@gmail.com met naam, adres, geboor-
tedatum van je zoon/dochter, gsm nummer ouders 
(eventueel lidnummer). Aantal deelnemers beperkt.

DANSLESJES 
OP ZATERDAG VOOR 3DE TOT 6DE LEERJAAR

zaterdag 16 januari tot zaterdag 17 april - 11u tot 12u
10-lessenreeks voor 3de tot 6de leerjaar vanaf 11u tot 12u 
met lesgeefster Lindsay Vanhaelemeersch. Start lessen 
vanaf 16-23-30 januari 6-20-27 februari 6-20-27 maart en 
17 april. Locatie: Danszaal Sporthal te Oedelem. Prijs leden 
€40, niet-leden €50 inclusief verzekering Gezinssportfe-
deratie. Mogelijkheid tot teruggave van mutualiteit vanaf 
€15. Inschrijven of info? Stuur een mail naar: gezinsbond.
oedelem.oostveld@gmail.com met naam, adres, geboor-
tedatum van je zoon/dochter, gsm nummer ouders 
(eventueel lidnummer). Aantal deelnemers beperkt.

DE BOURGONDIËRS EN HUN MADAMMEN

vrijdag 12 februari - 19u
Wij zien ons graag als echte Bourgondiërs door het leven 
gaan: lekker eten en genieten. Maar hoe komt dat eigenlijk? 
In de 15e eeuw hadden Vlaanderen en Bourgondië dezelfde 
bazen, dus ook in Brugge (en Oedelem). Op deze wandeling 
gaan wij op zoek naar deze Bourgondiërs: waar zij leefden, 
hoe zij leefden en wie zij eigenlijk waren. Gruuthuse en zijn 
vrouw hadden zelfs een handschrift met daarin een lied 
over de Kapelaan van Oedelem! Het begon bij Margaretha 
van Male en het duurde meer dan 100 jaar lang. Vloeide er 
echt wijn uit een fontein op de markt van Brugge bij het 
huwelijk van Karel de Stoute en wat moeten wij ons voor-
stellen bij het banket van de fazant. Was Filips de Schone 
waarlijk een mooie man? En hoe zat het met de vrouwen 
van deze Bourgondiërs of met hun maîtresses? Welke was 
hun invloed op de heren? Een wandeling vol leuke weetjes 
en pittige details met gids Geert Gruyaert! Interesse? Mail 
naar gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com.

NAAIWORKSHOPS VOOR KINDEREN 
VANAF 2DE LEERJAAR TOT 6DE LEERJAAR

zaterdag 20 februari - 13u30
Ook creatieve kriebels in je bloed? Kom dan samen met 
Ine van Max & Lou leuke naaisels in elkaar knutselen... 
Deze activiteit is bestemd voor jongens en meisjes van het 
tweede tot zesde leerjaar. We organiseren twee workshops 
op zaterdagnamiddag 20 februari en 13 maart telkens 
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vanaf 13u30 tot 16u30. Het materiaal voor de werkstukken, 
het gebruik van de naaimachine is inbegrepen in de prijs. 
Prijs leden €14, niet-leden €18. Voor elke workshop kan je 
apart inschrijven. Interesse? Stuur een mail naar gezins-
bond.oedelem.oostveld@gmail.com.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN ACTIVITEITEN 
EN NIEUWTJES!
Bent u geïnteresseerd in onze activiteiten en weetjes? 
Schrijf je in voor onze maandelijkse e-nieuwsbrief! Acti-
viteiten en nieuwtjes van onze afdeling kan je ook steeds 
terugvinden op onze website: oedelem.gezinsbond.be 
en eveneens op onze facebook.com/gezinsbondOede-
lem-Oostveld. Nieuw mailadres? Verhuis? Laat het ons 
meteen weten! Stuur ons een mail gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.com en we passen uw gegevens meteen 
aan.

KINDEROPPASDIENST
OEDELEM-OOSTVELD
Met de Gezinsbond zijn oppas én kind(eren) verzekerd voor 
burgerlijke aansprakelijkheid. De babysitter is ook verze-
kerd voor de verplaatsing. Alle aanvragen gebeuren online 
via de website: www.kinderoppasdienst.be . Heb je vragen? 
Contacteer onze coördinatoren Wesley Portugaels en zijn 
echtgenote Vicky Verhulst: kod@gezinsbondoedelemoost-
veld.be - 0475 29 12 68 (Wesley) - 0489 19 17 65 (Vicky). 
Nieuwe kandidaat oppassers contacteren ook eerst onze 
coördinatoren voor een afspraak!

AANVRAAG/HERNIEUWEN 
KORTINGSKAART NMBS
Heb je drie of meer kinderen? Vraag dan vóór het einde van 
het jaar je kortingskaart ‘Grote gezinnen’ aan bij Monica 
Verbiest Den Akker 8 8730 Oedelem 050/78 99 86 of mail 
tantverbiest@skynet.be en reis met de trein aan de helft 
van de prijs. Opgelet: ook de vijfjarenkaart moet dit jaar 
nog vernieuwd worden!

BEN JE NET OUDER GEWORDEN?
PROFICIAT!
Wist je dat je recht hebt op een gratis geboortegeschenkje? 
Gezinnen met een eerste kindje, die voordien nooit lid 
geweest zijn van de Gezinsbond, hebben recht op een 
gratis kennismakingspakket met lidkaart. Bovendien 
ontvangen alle gezinnen met baby’s en peuters het gratis 
tijdschrift ‘Brieven aan jonge ouders’. Wat moet je hiervoor 
doen? Tot hiertoe ontving je dat allemaal automatisch, 
omdat de Gezinsbond van de gemeente maandelijks de 
lijsten met de geboorten ontving. Door de nieuwe wetge-
ving op de privacy mag de gemeente ons deze gegevens 
niet meer doorgeven. Vanaf nu is het dus van belang om 
zelf een geboorte in uw gezin te melden. Was er recent 
een geboorte in uw gezin, stuur dan een e-mail naar: 
gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com met vermel-

ding: naam ouders, naam + voornaam + geboortedatum 
van het kindje, adres, en eventueel uw lidnummer van de 
gezinsbond. Wij doen dan de rest: je krijgt het geschenkje 
thuisbezorgd, en wij informeren de nationale ledendienst. 
Geef deze informatie ook door aan gezinnen, familie, ken-
nissen, die geen lid zijn van de Gezinsbond.

VERKOOPPUNT NMBS 
PASSEN, LIJNKAART DE LIJN, BIOSCOOPCHEQUES

Bioschoopcheques, NMBS-passen: Youth Multi (Go Pass), 
Standard Multi (Rail Pass) en 10-beurtenkaart van de Lijn 
kan je aankopen bij onze verantwoordelijke Christine Tallir, 
Zandgrachtstraat 32, Oedelem. Graag eerst telefonisch een 
afspraak maken: 050 78 09 32 of 0486 06 24 73. De korting 
wordt op je lidkaart gezet dus vergeet zeker je lidkaart niet!

OOSTKAMP
NIEUWS EN ACTIVITEITEN
VAN ONZE AFDELING
Kan u steeds vinden op facebook.com/gezinsbondoost-
kamp, en ook op de website: oostkamp.gezinsbond.be

VERGEET UW VIJFJAARLIJKSE NMBS-
KORTINGSKAART NIET TE VERNIEUWEN!
Neem tijdig contact met verantwoordelijke Walter De 
Lameilleure, Everaertstraat 24, 050 82 37 32. Een mailtje 
mag ook walter.de.l@telenet.be

WENSEN VOOR 2021

2020 was voor de meesten van ons een moeilijk jaar. 
Het bestuur wenst alle leden veel moed toe in de 
komende maanden. Aan iedereen een gezond en geluk-
kig jaar 2021! Dank voor het vertrouwen in onze grote 
gezinsbond-familie!

SIJSELE
HOE ONS IMMUUNSYSTEEM VERSTERKEN?

woensdag 27 januari - 20u tot 22u30
Voordracht door Dr. Ir. Eric De Maerteleire in de Cultuurfa-
briek, Stationsstraat 22 te Sijsele. Wat is de functie van het 
immuunsysteem? Wat is het verschil tussen het specifiek 
en niet-specifiek immuunsysteem? Hoe kunnen we het 
immuunsysteem versterken? Welke vier factoren hebben 
de sterkste invloed op ons immuunsysteem? Wat is de 
invloed van de voeding? Wat is de rol van ons darmstelsel 
in het behoud van een goed immuunsysteem? Bestaat er 
een verband tussen ontstekingen en ons immuunsysteem? 
Rol en toegevoegde waarde van supplementen? In het 
licht van de COVID-19 pandemie: hoe ons wapenen tegen 
(toekomstige) virusaanvallen? Welke factoren moeten we 
bewaken en hoe doen we dat? Andere factoren die ons 
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immuunsysteem verzwakken dan wel versterken? Gele-
genheid tot vraagstelling na de voordracht. Inschrijving 
verplicht bij Magda Keirse, 050 35 96 66, magda.keirse@
hotmail.com. Overschrijven op BE22 7381 1006 8447 van 
Gezinsbond Sijsele met vermelding van je lidnummer. 
Leden €3, niet-leden €6.

KORTINGSKAARTEN VERNIEUWEN

Ben je het uit het oog verloren? Geen nood, het kan nog 
steeds bij Magda Keirse, Noordermeers 14, Sijsele, tel. 050 
35 96 66. Je hoeft er niet voor langs te komen maar het kan. 
Schrijf €6 per gezin over op BE69 7755 0566 6778 (dossier-
kosten). Voor vijfjaarlijkse ouderkaarten: mail je adres en 
lidnummer en een kopie van de te vervangen kaarten naar 
magda.keirse@hotmail.com. Voor jaarlijks te vernieuwen 
kaarten (18- tot 25-jarigen): mail een studiebewijs of een 
kopie van de studentenkaart. Voor nieuwe aanvragen: mail 
je lidnummer en een document ‘gezinssamenstelling’.

TWEEDEHANDSBEURS

De onzekerheden, onze veiligheid en gezondheid laten 
niet toe om een voorjaars tweedehandsbeurs te organi-
seren in februari 2021. Als de omstandigheden het toelaten 
schieten we uit de startblokken en brengen we jullie op 
de hoogte.

BONNENBOEK 2021

Bij de leden die hun lidgeld reeds hernieuwd hebben wordt 
de bonnenboek 2021 aan huis bezorgd samen met een 
schat aan informatie over onze plaatselijke werking. We 
zijn erg blij dat jullie met velen lid blijven. Samen is er veel 
te bereiken. Zo kunnen we samen voor een goed jaar 2021 
zorgen. We hopen elkaar te mogen ontmoeten op activitei-
ten en jouw lidmaatschap geeft de gezinsbond een luidere 
stem om de gezinsbelangen van iedereen te behartigen. 
Dank je wel en een veilig en gezond nieuwjaar.

SINT-ANDRIES
TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 6 maart - 13u tot 16u
Onze succesvolle tweedehandsbeurs gaat opnieuw door in 
het POC van Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat 2 (achter 
Mister Grill/Quick en naast de kerk). Op de beurs kunnen 
zwangerschapskledij, baby-uitzet, babykleertjes, kinder-
kledij, speelgoed, kinderboeken, kinderfietsen… te koop 
worden aangeboden. Als lid van de Gezinsbond kan u een 
stand huren voor €12. Inschrijven kan vanaf zaterdag 13 
februari via mail naar tweedehandsbeurs.gsa@gmail.com, 
met vermelding van je naam, adres, lidnummer (9 cijfers) 
en telefoonnummer en/of gsm nummer. De inschrijving is 
geldig na bevestiging en overschrijving op de meegedeelde 
bankrekening. Verdere info: gezinsbondgewestbrugge.be 
of facebook.com/gezinsbondsintandries.

NIEUWS EN ACTIVITEITEN
VAN ONZE AFDELING
Nieuws en activiteiten van onze afdeling kun je steeds vin-
den op facebook.com/gezinsbondsintandries

KNUFFELTURNEN 
VOOR BABY’S, PEUTERS EN KLEUTERS

Hopelijk kunnen we deze activiteiten in 2021 opnieuw 
organiseren. Volg ons verder via gezinsbondgewestbrugge.
be/web3/afdelingen/afdeling-sint-andries#activiteiten of 
via facebook.com/gezinsbondsintandries of stuur een 
mailtje naar knuffelturnen.gsa@gmail.com dat je graag 
verder op de hoogte wordt gehouden over het knuffeltur-
nen en vermeld in de mail ook de geboortedatum van je 
kindje(s).

SINT-JORIS
JAARPROGRAMMA 2021
GEZINSBOND SINT-JORIS

Ook dit jaar trakteren we jullie op een brede waaier aan 
activiteiten. Uiteraard houden we steeds rekening met 
de richtlijnen van de regering voor ieders veiligheid en 
gezondheid. Noteer alvast deze data in jullie agenda voor 
2021: 30 mei ontbijt moeder- en vaderdag, 13 juni familie-
fietstocht, 3 november lego en duplofestijn, 4 december de 
Sint is jullie huiskamer. Activiteiten nog te plannen: gezel-
schapsspelen, alpaca wandeling, bezoek sterrenwacht, 
feestelijke kapsels! Hou onze website en facebook-pagina 
in de gaten. Graag tot op onze volgende activiteit.

SINT-KRUIS
WANDELWENSEN

vrijdag 1 januari
Na het succes van de ‘Griezeltelling’ pakt Gezinssport 
Vlaanderen i.s.m. Sport Vlaanderen uit met een nieuwe 
kant-en-klare activiteit voor alle leden. Hiervoor werd 
een drieluikfolder ontwikkeld met wandelwensen. Op 
elke wenskaart staat een winterse tekening die kinderen 
kunnen inkleuren, schilderen of versieren. Op de wens-
kaarten kan je een origineel complimentje of een warme 
wens kwijt. Nadien gaat men op pad om de ‘wandelwen-
sen’ te posten/te verspreiden in de buurt. Zo zet je meteen 
ook jouw clubleden in beweging! De drieluikfolder wordt 
bezorgd aan al onze leden bij het afleveren van de bonnen-
boek 2021. (zolang de voorraad)

BONNENBOEKEN 2021

vanaf 9 januari
Normaal hadden we als afdeling voorzien om voor de 
derde keer een bonnenboekafhaalmoment te voorzien. 
Door corona moeten we de plannen wijzigen en zullen de 



Bondsklapper 172 • 9

bonnenboeken door de vrijwilligers van de afdeling Sint-
Kruis aan de leden worden bezorgd. Alle verdere info bij 
Linda Van Steenberghe, Schaakstraat 17, Sint-Kruis, 050 
37 31 97.

BESTELLING KORTINGSKAARTEN NMBS

maandag 1 maart
De leden van Sint-Kruis kunnen de ‘Kortingskaarten’ ver-
nieuwen bij Magda Keirse, Noordermeers 14, Sijsele, 050 
35 96 66. Je hoeft niet langs te komen maar het kàn. Schrijf 
€7 / per gezin over op BE69 7755 0566 6778 (dossierkosten 
en thuisbezorging). Voor ouderkaarten: mail je adres en 
lidnummer en een kopie van de te vervangen kaarten naar 
magda.keirse@hotmail.com. Voor jaarlijks te vernieuwen 
kaarten (18 tot 25 jarigen): mail een studiebewijs of een 
kopie van de studentenkaart. Voor nieuwe aanvragen: mail 
je lidnummer en een document ‘gezinssamenstelling’.

SINT-MICHIELS
GOOGLE FOTO’S IN DE CLOUD

maandag 25 januari tot zondag 28 februari - 14u
Google is met haar vernieuwde Foto-app dé plek om al 
je foto`s samen te brengen. Het fijne is dat de app orde 
schept in de honderden of duizenden foto`s die je op je 
Android of laptop hebt staan. Vervolgens worden ze in hoge 
kwaliteit in de Cloud opgeslagen, waardoor je ze altijd bij 
de hand hebt. Met je Google account heb je toegang tot 
je foto’s waar je ook bent, en op eender welk toestel of 
moment. Wifi en je Google account zijn voldoende om 
je eigen foto’s gerangschikt in de tijd te kunnen bekijken. 
Herman zal je in 3 maandagnamiddagen alle (of toch veel) 
kneepjes leren op 25 januari 2021, 1 februari 2021 en 8 
februari 2021 telkens van 14u tot 16u30, telkens in Onze 
Ark, Sint-Michielslaan 35, Sint-Michiels. Je eigen laptop 
meebrengen is noodzakelijk. Leden betalen vooraf €18, 
niet-leden volgen de reeks voor €25. Betalen kan vooraf 
op rekening BE43 0680 7137 0001. Inschrijven via gezins-
bondsintmichiels@gmail.com uiterlijk tot 20 januari 2021. 
De reeks is beperkt tot 12 personen om de coronamaatre-
gelen te kunnen volgen.

TWEEDEHANDSBEURS
INFO VOOR BEZOEKERS
zaterdag 13 februari - 12u30 tot 16u30
Kinderen! Ze worden groot! Speelgoed past niet meer voor 
hun leeftijd maar nieuw aanschaffen kost handen vol geld. 
Je verwacht een baby? Hier vind je mooie bruikbare spul-
len voor de eerste en tweede leeftijd. Je vindt er allerlei 
naar je gading: boekjes, speelgoed, meubeltjes, kleertjes 
en nog veel meer. Kom naar het wijkcentrum De Xaveria-
nen, Xaverianenstraat 3, Sint-Michiels. Let op: nieuw adres! 
De beurs is open van 12u30 tot 16u30 en de toegang is 
gratis. Verkopers vinden alle info op de website gezins-
bondsintmichiels@gmail.com.

ACHTER DE SCHERMEN VAN FOCUS-WTV

woensdag 7 april - 14u tot 16u30
Benieuwd hoe een nieuwszender als Focus-WTV werkt? 
Hoe wordt het nieuws gemaakt? Hoe komt een programma 
tot stand? Als inleiding krijg je ook een globaal beeld over 
de werking van een regionale zender. Ontdek het in Roe-
selare samen met kinderen of kleinkinderen. Kinderen 
vanaf 8 jaar zijn welkom. Kinderen vanaf 12 jaar en vol-
wassenen betalen €7,50 / persoon. Niet-leden betalen 
€12,50 / persoon. Vooraf inschrijven is noodzakelijk vóór 
31 maart 2021 daar het aantal bezoekers beperkt is. Mail 
naar gezinsbondsintmichiels@gmail.com. en betaal ook 
vooraf op BE43 0680 7137 0001. Adresgegevens krijg je bij 
inschrijving.

VERLENGEN VAN DE KORTINGSKAARTEN

Weer een jaar voorbij! De hernieuwing van de kortingskaar-
ten is dit keer ook voor de 5-jaren-kaart van de ouders. Voor 
hen volstaat het om de oude kaarten mee te brengen naar 
de verantwoordelijke. Voor de kinderen zijn de vervaldata 
naar gelang hun leeftijd. Die datum staat vermeld op de 
kaart. Voor +18 jarigen is dat elk jaar, mits voorlegging van 
een schoolattest of een attest van de kinderbijslag. Aanvra-
gen kan in de Veeweide 87, Sint-Michiels. Kostprijs: €6 per 
gezin + €1,50 voor thuisbezorging = samen €7,50. Omslag 
met postzegel meebrengen mag ook. Liefst vooraf bellen 
voor een afspraak op 050 39 60 31.

UITDELEN BONNENBOEKJES 2021

De nieuwe bonnenboek wordt u bezorgd door een aantal 
vrijwilligers in de eerste weken van januari 2021. Zij doen 
hun best om iedereen te bedienen in hun vrije tijd. Heb je 
zin om een handje toe te steken bij dit omslachtige werk, 
laat dan iets weten op gezinsbondsintmichiels@gmail.com. 
Je hulp wordt zeer gewaardeerd.

WAAR VIND IK INFO 
OVER GEPLANDE ACTIVITEITEN?
Omdat er nogal wat twijfel bestaat over het al dan niet 
doorgaan van activiteiten plaatsen wij op onze website 
de laatste en correcte informatie. Je kan ons ook volgen 
op Facebook en er is de nieuwsbrief waarop je je kan abon-
neren om niets te missen. Mocht je toch nog twijfelen, dan 
is er het mailadres gezinsbondsintmichiels@gmail.com 
waar je je vragen kan stellen. Hopelijk tot een volgende 
activiteit!

SNELLEGEM
LET’S YOGA!!!

vrijdag 1 januari tot vrijdag 31 december
Let’s yoga want yoga vergroot je flexibiliteit, versterkt je 
uithoudingsvermogen, bevordert je bloeddoorstroming, 
verbetert je lichaamshouding, helpt je detoxen, verlaagt 
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je bloeddruk, verbetert je balans, helpt je ontspannen én... 
maakt je gelukkiger! Geen excuses meer om geen yoga te 
doen! Let’s yoga op maandag en/of vrijdag! Reeks in janu-
ari en september. Meer info? Of meteen inschrijven kan 
via de verantwoordelijke: Martine Steyaert - Martens, Ker-
keweg 31, Snellegem, 050 81 20 99 of marte@telenet.be.

DE KINDEROPPASDIENST
 WORDT DIGITAAL!
Mobiel bankieren, tax-on web, online winkelen, enz... dat 
de samenleving vandaag steeds digitaler wordt is duidelijk. 
Ook met de kinderoppasdienst van de Gezinsbond trekken 
we radicaal de digitale kaart. Nu is de kinderoppasdienst 
digitaal. Meer info volgt.

VARSENARE
TWEEDEHANDS LENTEBEURS

zaterdag 13 maart
Indien het mogelijk is omwille van Covid wordt er een len-
te-tweedehandsbeurs voor kinderspullen georganiseerd 
op zaterdag 13 maart in SPC Hof ter Straeten in Varsenare. 
Noteer alvast de datum! Info zal te vinden zijn op de web-
site varsenare.gezinsbond.be

KINDEROPPASDIENST VARSENARE

De kinderoppasdienst met verzekering! Alle aanvragen 
voor kinderoppas voor de afdeling Varsenare gebeuren 
met het onlineprogramma: www.kinderoppasdienst.
be, gemakkelijk en zelf te besturen! Benieuwd? Ga eens 
kijken! Alle inlichtingen bij de verantwoordelijke kinder-
oppasdienst Varsenare Tineke 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 Tineke.

VERKOOPPUNT NMBS 
PASSEN, LIJNKAART DE LIJN, BIOSCOOPCHEQUES
KORTINGSKAARTEN

Christiane Van den Eynde, Hagebos 4, Varsenare is de ver-
antwoordelijke voor het verkooppunt van de NMBS-passen, 
bioscoopcheques, 10 beurten kaart van De Lijn met 10% 
korting. Wegens veiligheidsmaatregelen graag eerst 
telefonische afspraak maken : 050 38 43 24 of via mail kor-
tingskaarten.gezinsbond@gmail.com. Masker gebruiken 
en gepast geld meebrengen en de richtlijnen volgen. De 
korting wordt op de spaarkaart geplaatst, dus breng altijd 
je lidkaart mee. Aanvraag of hernieuwen kortingskaarten 
NMBS op hetzelfde adres na afspraak.

NIEUWS EN ACTIVITEITEN
VAN ONZE AFDELING
We zijn jullie dankbaar om verder lid te blijven en te gelo-

ven in de Gezinsbond die de belangen van alle gezinnen 
verdedigt. In 2020 hebben we jullie gemist. Voor 2021 
hopen we dat er geleidelijk toch weer één en ander zal kun-
nen met de nodige veiligheidsmaatregelen. Het bestuur 
staat paraat om met minstens even veel energie en zin als 
voordien te starten. Alle activiteiten die we kunnen organi-
seren maken we bekend door mailing van de Gezinsbond 
Varsenare, op de website ‘gezinsbond.varsenare.be’, in de 
Bond, op facebook van Gezinsbond Varsenare, op de web-
site van Gezinsbond gewest Brugge.

ZEDELGEM
ACTIVITEITEN

Onze activiteitenkalender is de afgelopen maanden flink 
door elkaar geschud. Ondertussen hebben we niet stil 
gezeten en hebben we onze activiteiten voor de komende 
maanden opgemaakt en worden die bij het drukken van 
deze Bondsklapper- voorgelegd ter goedkeuring. Een-
maal die goedkeuring binnen is, zullen deze activiteiten 
verschijnen op onze website zedelgem.gezinsbond.be en 
facebookpagina.

BONNENBOEK 2021

Het bonnenboekje 2021 zal jullie worden bezorgd in de 
brievenbus. Het afhaalmoment dat voorzien was, kon 
helaas niet doorgaan. Indien vragen: gezinsbondzedel-
gem@gmail.com of 0476 38 30 08.

KOOP LOKAAL

Steun de lokale handelaar en spaarkorting.
Je aanpassen aan het ‘nieuwe normaal’? Dat doet iedereen 
op zijn of haar manier. Ook de lokale handelaar, die zwaar 
getroffen werd door de coronacrisis. Steek de spaarhande-
laar in jouw buurt een hart onder de riem en blijf hen meer 
dan ooit steunen. Terwijl jouw aankopen voor hen het ver-
schil maken, blijf jij je vertrouwde kortingen ontvangen.

Meer info: www.gezinsbond.be/handelaars
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KOOP LOKAAL
 NAAM KLANT ADRES GEMEENTE
Optiek Landuyt Astridlaan 20 ASSEBROEK
Bloemen Chris Vossensteert 58 ASSEBROEK
Optiek De Ridder Baron Ruzettelaan 201 ASSEBROEK
Bike World Brugge Baron Ruzettelaan 415 ASSEBROEK
Computerkliniek Nijverheidsstraat 100/1 ASSEBROEK
Keurslagerij Finesse Pieter & Annelies Astridlaan 276 ASSEBROEK
CVTStore Wingenesteenweg 65 BEERNEM
Optiek Bloemendale Parkstraat 3/A BEERNEM
Optiek Lotte Hubert D’Ydewallestraat 15 BEERNEM
Pebbles Fashion Hubert D’Ydewallestraat 15/A BEERNEM
Velo Deluxe Wingenesteenweg 65/A BEERNEM
Daoust Brugge Smedenstraat 56 BRUGGE
Standaard Boekhandel Steenstraat 18 BRUGGE
Philips Light Gallery Brugge Fort Lapin 50 BRUGGE
House of Feet by De Prêtre Braambergstraat 34 BRUGGE
Krokodil Sint-Jakobsstraat 47 BRUGGE
Textiel Scharlaeken Smedenstraat 20 BRUGGE
Kipling Geldmuntstraat 41 BRUGGE
Lingerie Venus Smedenstraat 8 BRUGGE
Pim Pam Poen Vlamingstraat 16 BRUGGE
Mephisto Shop Brugge Noordzandstraat 91 BRUGGE
Kleding De Kat Wollestraat 19 BRUGGE
House Of Feet by De Prêtre Monnikenwerve 171 BRUGGE
Gare De Robe Leopold II-Laan 47/A BRUGGE
La Finesse Smedenstraat 54 BRUGGE
Ensemble Damesboetiek Noordzandstraat 37 BRUGGE
Madsen Nieuwkuis en Wasserij Monnikenwerve 94 BRUGGE
Optiek Rommel Kerkstraat 2 LOPPEM
Machteld Live In Style Torhoutsesteenweg 48 LOPPEM
Boetiek Kokketeute Stationsstraat 34 LOPPEM
Boetiek Iris Vissersstraat 83 MOERKERKE-DAMME
De Plaetsemolen Bruggestraat 77A OEDELEM
Pat’s Coffee Bruggestraat 191 OEDELEM
Standaard Boekhandel Kortrijksestraat 29 OOSTKAMP
The Season’s Cottage Majoor Woodstraat 18 OOSTKAMP
Lingerie Ilse Kortrijksestraat 52 OOSTKAMP
Hetoog Kortrijksestraat 28/1 OOSTKAMP
Callaert Sport Brugsestraat 74 OOSTKAMP
Tuinplanning Verplanken Maciebergstraat 6 OOSTKAMP
Optiek Anseeuw Kortrijksestraat 11 OOSTKAMP
Lingerie Intimo Kortrijksestraat 141 OOSTKAMP
Indesi Kortrijksestraat 8. OOSTKAMP
Jo-Fashion Kortrijksestraat 47/B OOSTKAMP
Lotz of Dotz Dorpsstraat 80 SIJSELE
B Fabulous Dorpsstraat 89/A SIJSELE
Orthoshop Sijsele Dorpsstraat 108 SIJSELE
New Rubens Sport Dorpsstraat 47 SIJSELE
Standaard Boekhandel Gistelse Steenweg 485 SINT-ANDRIES
Schoenen Danneels Gistelse Steenweg 12 SINT-ANDRIES
Axa Sport Gistelse Steenweg 548 SINT-ANDRIES
Sylvie Gistelse Steenweg 393 SINT-ANDRIES
Vandaele Patissier Gistelse Steenweg 88 SINT-ANDRIES
Optiek Lannoo Gistelse Steenweg 303 SINT-ANDRIES
Bloemenboetiek Nico Verlinde Gistelse Steenweg 155 SINT-ANDRIES
Juwelier Coens V. Gistelse Steenweg 445 SINT-ANDRIES
Fine Fleur Gistelse Steenweg 74-76 SINT-ANDRIES
Colora Sint- Andries Torhoutsesteenweg 337/1 SINT-ANDRIES
Jan Dumarey Gistelse Steenweg 374 SINT-ANDRIES
LAGO Zwemparadijs Koning Leopold III laan SINT-ANDRIES
Standaard Boekhandel Maalse Steenweg 326/C SINT-KRUIS
Trend Damesboetiek Maalse Steenweg 317 SINT-KRUIS
Brood en Banket Dereeper Kristof Moerkerkse Steenweg 421 SINT-KRUIS
Bodice Boogschutterslaan 42 SINT-KRUIS
Colora Sint-Kruis Maalse Steenweg 324/B SINT-KRUIS
Bengels & Co Moerkerkse Steenweg 195 SINT-KRUIS
Deleye Maalse Steenweg 21 SINT-KRUIS
De Bonte BazART Zuidervaartje 1. SINT-KRUIS
Petit Castard Moerkerkse steenweg 191 SINT-KRUIS
Lingerie Ultime Moerkerkse Steenweg 1986 SINT-KRUIS
Standaard Boekhandel Campus Vives Xaverianenstraat 10 SINT-MICHIELS
Maillots Pavlova Spoorwegstraat 30 SINT-MICHIELS
Schoenen Van Poucke Dorpsstraat 2 A SINT-MICHIELS
Acarini Lingerie Rijselstraat 92 SINT-MICHIELS
Optiek Dumont Steven Rijselstraat 109 SINT-MICHIELS
Brood & Banket Cloet Dorpsstraat 21 SINT-MICHIELS
Gallet - Claeys Dorpsstraat 4 SINT-MICHIELS
La Dolce Maremma Rijselstraat 40 SINT-MICHIELS
‘t Oosthof Oostmoerstraat 1 SNELLEGEM
El Pozo Gistelsteenweg 18 VARSENARE
Rijwielen Moeyaert Kortrijksestraat 413 WAARDAMME
Lingerie Delta Torhoutsesteenweg 234. ZEDELGEM
Eye-C Optiek & Juwelen Snellegemsestraat 22 ZEDELGEM
Tricotdar Groenestraat 7 ZEDELGEM
Cezar Snellegemsestraat 4 ZEDELGEM
TOVZ info@tovz.be ZEDELGEM

Hieronder vind je de lokale handelaars in jouw 
buurt die spaarkorting geven. 
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DE KROKUSKRIEBELS ZIJN WEER IN HET LAND!

Van 13 tot en met 21 februari 2021 (tijdens de krokusvakantie) organiseert de Gezinsbond voor de tiende keer op rij 
het museumproject Krokuskriebels.Heel wat musea in Vlaanderen en Brussel zetten hun deuren wagenwijd open voor 
gezinnen met kinderen van 0 tot en met 14 jaar.Wat staat er op het programma? Verrassende, speelse, creatieve ac-
tiviteiten voor jong en oud! Beleef een onvergetelijk avontuur met de hele familie!Ben je benieuwd welke activiteiten 
Krokuskriebels in petto heeft? Neem vanaf 20/12 een kijkje op www.krokuskriebels.be

Een fikse korting
Bovendien genieten leden van de Gezinsbond op vertoon van hun lidkaart van een fikse korting op het Krokuskriebel-
saanbod: deelname is gratis voor kinderen tot en met 14 jaar, volwassenen genieten van de best mogelijke korting. Bij 
een deelnameprijs voor workshops, audiogids, zoektochten, boekje… krijgen alle leden de best mogelijke korting.

Tieners@Musea
Musea vinden niet altijd de juiste formule om hun aanbod aantrekkelijk te maken voor tieners. Ouders krijgen hun 
jong volk dan weer niet overtuigd om samen op stap te gaan naar een museum.Musea en tieners een onmogelijk 
huwelijk? 17 musea vinden alvast van niet. Zij werken een aanbod uit voor families met tieners van 10 tot 14 jaar. Zij 
zijn er alvast van overtuigd dat hun missie zal slagen.Op www.krokuskriebels.be vindt je de activiteiten op maat van 
tieners onder het label ‘tieners @ musea’.

Ontdek, ontdek, ontdek…
Deelnemende museums in West-Vlaanderen:
Abdijmuseum - Koksijde
Hopmuseum - Poperinge
Bellle Epoque Centrum - Blankenberge
Memorial Museum Passchendaele 1917 - Zonnebeke
Stadsmuseum - Oostende
Eperon d’Or - Izegem
KOERS, Museum de Wielersport - Roeselare
Yper museum - Ieper
Bakkerijmuseum - Veurne
mu-zee-um - Oostende
De Oude Kaasmakerij - Passendale
Zwin Natuur park - Knokke-Heist

100 JAAR GEZINSBOND
SPAARACTIE

Spaar mee voor een exclusief stripalbum 
‘Het Jubilee’ van Jommeke!

Het 100ste album ‘Het Jubilee’ gaat exclusief voor de Gezins-
bond in herdruk met tal van interessante Gezinsbond-weetjes en 
spelletjes!

De actie start op 1 mei 2021 en eindigt op 31 augustus 2021.
Leden van de Gezinsbond ontvangen bij elke aankoop met 
spaarkorting (bij deelnemende handelaars) 5 zegels om de 
spaarkaart te kleven.

Met een volle spaarkaart (16 zegels: 1 voorgedrukte  
+ 15 kleefzegels) + bedrag van 2,50 euro kunnen jullie het  
exclusieve album afhalen bij Standaard Boekhandel.
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KINDEROPPASDIENST

Heb je graag eens een avondje helemaal voor jezelf?
Je volgt avondonderwijs of wil er eens tussenuit?
Onze kinderoppasdienst staat voor je klaar. Hier zijn
alvast drie goede redenen om voor onze babysitters
te kiezen.

• We kennen de oppassers. Elk van hen heeft
een gesprek gehad met onze plaatselijke
kinderoppascoördinator. Het zijn dus mensen uit
jouw buurt.
• Via het vaste tarief van 5 euro per uur zijn zowel de
babysitter als je kind(eren) uitstekend verzekerd -
de oppas trouwens ook voor de verplaatsing. Dàt
is pas zonder zorgen de deur uitgaan!
• Met je lokale kinderoppascoördinator heb je altijd
een aanspreekpunt en klankbord dichtbij.

Overtuigd? Surf dan naar ons portaal
www.kinderoppasdienst.be.
Deze dienst is exclusief voor leden van de
Gezinsbond. Nog geen lid? Niet twijfelen, doen.
Want naast de kinderoppasdienst bieden we je nog
zoveel andere voordelen.

OOK U KUNT IN DE BONDSKLAPPER 
ADVERTEREN!

Verschijningsdata:
1 april 2021, 1 juli 2021, 1 oktober 2021 en 1 januari 2022.
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: 10.000 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:
Joëlle De Daniloff, jdedaniloff@hotmail.com.

Tarief

Uurtarief
(per begonnen uur) € 5,00

Minimumvergoeding € 10,00

Nachttarief € 25,00

Forfait voor verzekering € 2,00
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 DATUM ACTIVITEIT AFDELING

01/09/2020 - 29/06/2021 Badminton en Omnisport Moerkerke - Damme

03/12/2020 - 25/03/2021 Tai Chi Chuan Assebroek

01/01/2021 - 31/07/2021 Ontdek uw deelgemeente Loppem - 100 jaar Gezinsbond Loppem Loppem

01/01/2021 Vernieuwen Kortingskaarten Loppem

01/01/2021 Wandelwensen Sint-Kruis

01/01/2021 - 31/12/2021 Let’s Yoga!!! Snellegem

08/01/2021 - 18/06/2021 Kinder- en Jongerendans (1ste tot en met 3de leerjaar)  
 Tweede reeks januari - juni Loppem

08/01/2021 - 18/06/2021 Jongerendansen (vanaf 4de leerjaar)  
 Tweede reeks januari - juni Loppem

09/01/2021 - 19/06/2021 Kleuterturnen (peuter en 1ste kleuter) 
 Tweede reeks januari - juni Loppem

09/01/2021 - 19/06/2021 Kleuterturnen - 2de kleuterklas en 3de kleuterklas 
 Tweede reeks januari - juni Loppem

09/01/2021 Bonnenboeken 2021 Sint-Kruis

16/01/2021 - 17/04/2021 Beweging, dans en spel voor 2de en 3de kleuter Oedelem - Oostveld

16/01/2021 - 17/04/2021 Danslesjes voor 1ste en 2de leerjaar Oedelem - Oostveld

16/01/2021 - 17/04/2021 Danslesjes op zaterdag voor 3de tot 6de leerjaar Oedelem - Oostveld

25/01/2021 - 28/02/2021 Google foto’s in de Cloud Sint-Michiels

27/01/2021 Hoe ons immuunsysteem versterken? Sijsele

28/01/2021 Workshop babymassage relax namiddag Assebroek

12/02/2021 De Bourgondiërs en hun madammen Oedelem - Oostveld

13/02/2021 Tweedehandsbeurs - info voor bezoekers Sint-Michiels

15/02/2021 Elfjes en kabouter verhalen en crea kids workshop Assebroek

20/02/2021 Naaiworkshops voor kinderen vanaf 2de leerjaar tot 6de leerjaar Oedelem - Oostveld

01/03/2021 Bestelling Kortingskaarten NMBS Sint-Kruis

06/03/2021 Tweedehandsbeurs - Tafelverkoop Loppem

06/03/2021 Tweedehandsbeurs Sint-Andries

07/03/2021 Gezond ontbijt Loppem

13/03/2021 Tweedehands lentebeurs Varsenare

20/03/2021 Zwerfvuilactie Loppem

07/04/2021 Achter de schermen van Focus-WTV Sint-Michiels


