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ENERGIE(K)
Ook het klassieke, traditionele jaarlijkse bouwsalon Batibouw 
kon dit jaar niet ontsnappen aan de gevolgen van het C-virus. 
De organisatie koos voor een digitale versie. 

Verbouwen en alles wat met energie te maken heeft staat tegen-
woordig centraal in deze markt. 

Ook de Gezinsbond helpt gezinnen met advies bij het maken 
van de juiste keuzes. 

In het kader van “verbouwen” kan je terecht bij de Provinciale 
steunpunten “duurzaam bouwen”. Er is een contactpunt voor 
technische vragen. In veel gevallen geven zij ook “advies aan 
huis”. Je kan hen bereiken via energiesparen.be.

Ben je op zoek naar het goedkoopste energiecontract, dan je 
terecht op vtest.vreg.be.

Op die website kan je diverse contracten onafhankelijk vergelij-
ken. De V-test houdt geen rekening met lopende promoties. Er 
zijn prijsvergelijkers die wel rekening houden met lopende pro-
moties. Zo kreeg energie-vergelijker.be van de federale regulator 
een kwaliteitslabel. Hier krijg je dus geen misleidende informatie. 

Indien je op zoek bent naar inspiratie om zelf het energieverlies 
te zoeken: we schreven een tijdje geleden een brochure met 
een aantal aandachtspunten. Je vindt ze op gezinsbond.be. 
Deel 1 gaat over renoveren en de bouwkwaliteiten van je huis. 
Deel 2 gaat over energie besparen via gedrag en nieuwe 
toestellen.

Binnen onze afdelingen is er ook heel wat energie aanwezig. 
Deze werd in de huidige Coronatijden goed opgeslagen. Zo zal 
je -van zodra het opnieuw mogelijk is- volop kunnen genieten 
van jouw lokale Gezinsbond.

Veel leesgenot!
Met genegen groet,
Ronny Meulemeester
Voorzitter Gezinsbond Gewest Brugge

ZEGELTJESACTIE
PAGINA 14
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BEZOEK OOK MIJN.GEZINSBOND EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

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
kod@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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GOSA
GROOTOUDERS EN SENIORENACTIE

Bezoek aan de Tuinen en het Canadamuseum in Adegem
donderdag 10 juni - 14u00

De tuinen en het museum zijn de toeristische parel van Groot Maldegem. Ontdek de unieke private tuinen van Gilbert Van 
Landschoot. Hij neemt je mee op een tocht door zijn aangelegde tuin van drie hectare. Je ervaart een romantische Franse 
tuin, een Engelse landschapstuin, een exotentuin en een Japanse filosofische tuin. Na de rondleiding rusten we even in de 
tearoom met een ambachtelijke warme appeltaart en koffie/thee. Daarna bezoek met gids in het Canadamuseum met 27 
complete uniformen, indrukwekkende panorama’s, enz. Afspraak om 14u (met eigen vervoer) op de parking: Heulendonk 
21, Maldegem. Inschrijven ten laatste 21 mei bij Eddy De Wispelaere, edwlop@skynet.be of 050 82 54 43 en door storten van 
€19 per persoon op BE22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest Brugge. Afstand Brugge-Adegem (tuinen): minimum 30 minuten.

Vijfdaagse uitstap naar Bourgondië met overnachtingen in Autun
zaterdag 4 september tot woensdag 8 september - 7u30

Om 7u30 vertrek aan de parking van Steenbrugge. Begeleide vijfdaagse in volpension met als gids Philippe Despriet. We 
overnachten in Autun in hotel “La Tête Noir” en bezoeken onder ander Châtillon-sur-Seine, Autun, Cluny, Taizé, Vezelay, 
Pontaubert, Bazoches met het kasteel van de beroemde vestingbouwer Vauban, Dyon, Route de Vins met bezoek aan 
een wijnhuis, Beaune, Nuits-Saint-Georges. Wie het volledig programma wil ontvangen mailt naar gosagewestbrugge@
scarlet.be. Inbegrepen in de prijs: autocar, taxen, parking en fooi chauffeur, overnachtingen met ontbijt, alle avondmalen 
behalve laatste dag (vrij langs de snelweg), alle middagmalen behalve eerste dag (vrij langs de snelweg), inkomgeld 7 
musea, maaltijden, verblijf en onkosten chauffeur en reisleider. Geen annulatieverzekering voorzien. Info en inschrijven 
bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op gosagewestbrugge@scarlet.be of 050 35 75 75 en door storten van €675 of €795 (voor 
single) per persoon op BE22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest Brugge voor 1 mei.

NOG VRIJE RUIMTE
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Het is aangewezen steeds na te gaan of de geplande 
activiteiten kunnen doorgaan in het licht van de maat-
regelen in de strijd tegen Covid-19 die van toepassing 
zouden kunnen zijn. 

 

ASSEBROEK
TAI CHI CHUAN

donderdag 4 maart tot donderdag 17 juni - 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 bewe-
ging. Zo onderzoeken we bij onszelf de meest verheven 
vorm van bewegen die op dit moment bij ons lichaam past. 
Bewegen op een natuurlijke, lichaamseigen manier wordt 
aangeleerd binnen een structuur (de vorm) zodat we de 
meeste leerkansen krijgen en het vlugst kunnen groeien. 
De lessen bevatten ook oefeningen die de energiestromen 
in ons lichaam activeren waardoor we meer voeling krijgen 
met het begrip “levenskracht (Chi)”. Er worden twee 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.

INITIATIE KUBB SPEL

maandag 7 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’. Het 
gaat door op het speelplein van de oude schietstand ‘Tir’. 
Er zijn twee ingangen: Duiventorenstraat naast nr. 70 of 
Schijfstraat naast nr. 57 te Assebroek. Deelname €3 drankje 
inbegrepen. Ter plaatse te betalen. Inschrijven bij Georges 
Verlinde: georges.verlinde@scarlet.be of 050 35 75 75. Bij 
regenweer gaat het spel niet door.

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.

VERKOOPPUNT
NMBS PASSEN, LIJNKAART DE LIJN,  
BIOSCOOPCHEQUES EN KORTINGSKAARTEN ZIE PAG. 2

BRUGGE
PAASEIERENRAAP ... IETSJE ANDERS

zaterdag 3 april - 10u tot 13u
Zin om samen met onze paashazen te bewegen in Bub-
bel? Kom dan op zaterdag 3 april van 10u tot 13u naar ons 
paasparcours op het Ghandiplein, Landjuwelenstraat 43, 
St-Jozef. We voorzien een veilig en mooi parcours waar 
Paasbunny’s en paashazen klaar staan om dit met heel 
veel plezier met jullie bubbel te doorlopen. En natuur-
lijk ontvangen jullie daarna lekkere paaseieren van onze 
paashazen. Voor kinderen van 0 tot 12 jaar samen met hun 
ouders/grootouders. Prijs: €2,50 per kind met een max van 
€10 euro per gezin voor leden Gezinsbond. Niet-leden: 
€3,50 per kind met een max van €17,50 per gezin. Info en 
inschrijven, uiterlijk tegen 23 maart, met vermelding van 
eventueel lidnummer via info.gezinsbondbrugge@tele-
net.be. Inschrijving is pas definitief na betaling op BE02 
9730 8969 6540 met vermelding van eventueel lidnummer, 
naam en adres. In samenwerking met Mintus Team St-Jo-
zef en Stad Brugge.

THEE MET EEN VERHAAL

maandag 10 mei - 14u tot 16u
Locatie: Buurtpaviljoen Den Breydel Kennedypark, Brugge. 
Het reilen en zeilen in de kruidentuin met Rita Neyt. Met 
kruiden kan men zoveel meer doen dan enkel te gebruiken 
als aanvulling in de keuken om de gerechtjes op smaak 
te brengen. Deze namiddag gaan we ons toeleggen op 
thee-kruiden. Vandaar: De wondere wereld van “Thee 
met een verhaal. Kostprijs: leden €5,00 - niet leden: €8,00. 
Info en inschrijven via info.gezinsbondbrugge@telenet.be. 
Inschrijving is pas definitief na betaling op BE02 9730 8969 
6540 met vermelding van naam en eventueel lidnummer. 
In samenwerking met Mintus.

BABYBABBELS

woensdag 26 mei - 15u tot 16u30
Eindelijk het zonnetje komt eraan! Dus kunnen we ook 
langzaam onze babybabbels terug opbouwen. Weliswaar 
momenteel op een andere locatie, een mooie plaats op 
St-Pieters op woensdag 26 mei van 15u tot 16u30 voor 
kindjes van 0 tot 6 jaar samen met hun ouders/grootouders. 
De wereld van bloemen. Inschrijven en meer info over de 
locatie enz. kan via inge.rappe@telenet.be.
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BLOEMENTAART

dinsdag 1 juni tot woensdag 30 juni
Bloementaart maken met Benedikte Decaluwe. Per duo 
ouder/kind maken we op een mooie zaterdagmorgen in 
juni een bloementaart. Inschrijvingen zijn beperkt. Prijs 
Lid: €25 ouder/kind - niet-leden: €30 ouder/kind. Inschrij-
ving en meer info omtrent de locatie en datum via info.
gezinsbondbrugge.be. Inschrijven uiterlijk tegen 5 juni.

KINDERYOGA

woensdag 2 juni tot woensdag 30 juni - 16u tot 17u
Ben je tussen 6 en 10 jaar en heb je zin in Yoga met Els 
Devolder? Kom dan naar de eerste reeks van dit jaar op 
woensdagen 2-9-16-23-30 juni van 16u tot 17u. Locatie: 
Het Buurthuis, Landjuwelenstraat 43, St-Jozef. Kostprijs: 
per reeks €30 voor leden Gezinsbond, €38 voor niet-leden. 
Inschrijven uiterlijk tegen 20 mei. Info via info.gezins-
bondbrugge@telenet.be. Inschrijving is pas definitief na 
betaling op het rekeningnummer BE22 9730 8969 7247 met 
vermelding van naam en adres (+ lidnummer). In samen-
werking met Mintus team St-Jozef.

BABYBABBELS

woensdag 30 juni - 15u tot 16u30
Eindelijk, het zonnetje komt eraan. Dus kunnen we ook 
langzaam onze babybabbels terug opbouwen. Weliswaar 
momenteel op een andere locatie, een mooie plaats op 
St-Pieters op woensdag 30 juni van 15u tot 16u30. Stappen 
we samen de zomer in? Inschrijven en meer info over de 
locatie enz. kan via inge.rappe@telenet.be. Voor kindjes 
van 0 tot 6 jaar samen met hun ouders/grootouders.

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.

 LOPPEM
ONTDEK UW DEELGEMEENTE LOPPEM - 
100 JAAR GEZINSBOND LOPPEM
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 inspanningen. 
Men hoeft geen extra kennis of ervaring te hebben van 
zoektochten. Alles staat eenvoudig beschreven in het deel-
nemingsboekje. 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 antwoordfor-
mulier moet niet ingeleverd worden daar er geen prijzen 
zijn voorzien. Info: Eddy De Wispelaere, edwlop@skynet.be.

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.

START TO RUN

zaterdag 3 april
De gezonde en sportieve loop-je-fit actie van de Gezins-
bond Loppem. Tien weken onder deskundige leiding met 
een planmatige opbouw. Ontspannen wandelen en lopen 
tot geleidelijk blijven lopen. Op eigen tempo naar 5 km 
(beginners) of 10 km (2dejaars). Voor iedereen van tien tot 
eeuwig jong, met of zonder ervaring. Alleen, met vrienden 
of waarom niet met het hele gezin. Dankzij de opgebouwde 
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conditie kan je probleemloos deelnemen aan Dwars door 
Brugge, Nacht van Vlaanderen, … Training op zaterdag 
10u, maandag en woensdag 20u. Groepjes van 4 volgens 
de corona-instructies. Minstens 1x per week aanwezig zijn 
om je vordering te volgen. De resultaten zijn verbazing-
wekkend. Een goede lichaamsconditie geeft een boost aan 
energie. Afspraak op de startdag dus? Zaterdag 3 april om 
9u30 aan de sporthal de Strooien Hane. De trainers van de 
Gezinsbond staan er je graag te woord. Info: johan.cloet6@
telenet.be.

PAASACTIVITEIT

zondag 4 april
Er zijn drie mogelijke tijdshiften: 10 tot 12 uur, 13 tot 15 
uur en 15 tot 17 uur, om vrij te zoeken naar paasfiguren 
in het kasteelbos. Start: Poort ingang manège - richting 
doolhof. Onze paashazen zorgen zoals gewoonlijk voor 
een extra animatie. Op het einde van de zoektocht krijgen 
de kinderen een zakje paaseieren en een sapje. Er is dus 
een vrije start in de ingeschreven tijdshift en men moet 
zich houden aan de keuze van de tijdshift, die het gezin 
heeft aangeduid bij inschrijving. De gezinnen blijven in hun 
eigen bubbel. Betalend inschrijven is verplicht: leden en 
niet-leden € 2,50 - max. € 6/per gezin - leeftijd tot en met 
het vierde leerjaar. Inschrijven tot en met 1 april: Buskin-
slaan 2, Loppem, edwlop@skynet.be. Ter gelegenheid 
van ‘100 jaar Gezinsbond afdeling Loppem’ staat de acti-
viteit uitzonderlijk ook open voor niet-leden. Traditioneel 
wordt onze paasactiviteit afgesloten met een bondsape-
ritief. Omwille van corona kunnen we dit niet aanbieden, 
maar gaan we dit eind 2021 ‘100 jaar Gezinsbond afdeling 
Loppem’ dubbel en dik compenseren!

INTERNATIONALE DAG VAN HET GEZIN

zaterdag 15 mei
Eind 1993 hebben de Verenigde Naties 15 mei als ‘Interna-
tionale Dag van het Gezin’ (International Day of Families) 
uitgeroepen. Een dag waarop wordt stilgestaan bij het 
belang van het gezin. In veel landen wordt uitgebreid aan-
dacht besteed aan deze dag. De afdeling bezorgde in het 
verleden afwisselend aan onze gezinnen een attentie voor 

‘moederdag’ of ‘vaderdag’. Dit jaar ter gelegenheid van ‘100 
jaar Gezinsbond Afdeling Loppem’ ontvangen onze gezin-
nen op zaterdag 15 mei een ‘Internationale Dag van het 
Gezin-attentie’ en wie weet nog een extra activiteit. Ver-
dere info: Loppemse Bondsgazette, facebook Gezinsbond 
Loppem of loppem.gezinsbond.be.

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
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 van Gezinsbond Oede-
lem-Oostveld: oedelem.gezinsbond.be en eveneens op 
facebook.com/gezinsbondOedelem-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 ZIE PAG. 2

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 mail naar: gezinsbond.
oedelem.oostveld@gmail.com met vermelding: 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 infor-
matie ook door aan gezinnen, familie, kennissen, die geen 
lid zijn van de Gezinsbond.

VERKOOPPUNT 
NMBS PASSEN, LIJNKAART DE LIJN,   
BIOSCOOPCHEQUES EN KORTINGKAARTEN ZIE PAG. 2

OOSTKAMP
DE VOS IN HET BOS
THEATER VOOR KINDEREN
vrijdag 2 april tot dinsdag 31 augustus
Laat u meevoeren door een hongerige vos op zoek naar een 
heerlijk maal En geniet van deze uitzonderlijke wandeling 
Samen met de Gezinsbond organiseert de jeugddienst van 
de gemeente Oostkamp een theaterwandeling voor het 
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gezin. De theaterwandeling bestaat uit 6 korte verhaaltjes 
waar naar geluisterd/gekeken kan worden na het scannen 
van een QR-code op 6 paaltjes op de uitgestippelde wan-
deling van telkens ongeveer 2,5 km. De theaterwandeling 
(bord, paaltjes en wegwijzers) verhuizen maandelijks van 
locatie. Van 2 april tot en met 29 april: Speelbos De Waarde 
Waardamme, van 1 mei tot en met 27 mei: Speelbos Nieu-
wenhovebos Oostkamp, van 29 mei tot en met 24 juni: 
speelbos Hertsberge (Lodistraat), van 26 juni tot en met 29 
juli: Speelbos Zorgvliet Ruddervoorde (voorste percelen) 
van 31 juli tot en met 31 augustus: Beukenpark

NIEUWS EN ACTIVITEITEN
VAN ONZE AFDELING
Nieuws en activiteiten van onze afdelingen Kan u steeds 
vinden op facebook.com/gezinsbondoostkamp, en ook op 
de website:oostkamp.gezinsbond.be
 

SIJSELE
HOE ONS IMMUUNSYSTEEM VERSTERKEN?

woensdag 12 mei
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 
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.

VOOR GROOTOUDERS

Schrijf je gratis in op het grootoudermagazine. ‘Grootou-
ders’ richt zich naar grootouders van alle leeftijden. In het 
magazine ligt de nadruk op de relatie van grootouders met 
hun kleinkinderen. Het gratis driemaandelijks magazine 
laat deskundigen aan het woord en vooral de grootouders 
als ervaringsdeskundigen. Ben jij grootouder en wil je dit 
magazine gratis ontvangen? Schrijf je in via goedgezind.be/
grootouders. Ken je iemand die grootouder is maar geen 
lid? Zij kunnen een proefnummer bestellen.

GEBOORTES

Heb je weet van een geboorte in de familie of in de buurt? 
Laat het ons gerust weten. Met een geboortegeschenkje 
laten we jonge ouders weten dat we aan hen denken. 
Elke gezinsuitbreiding is een bijzonder moment. En dus 
heeft de Gezinsbond aandacht voor elk gezin. Wij geven 
een geboortegeschenk aan leden en niet-leden, bij zowel 
geboorte als adoptie, aan zowel het eerste, tweede, derde 
kindje enzovoort. Een seintje aan onze ledenverantwoor-
delijke: Regine Lameire, reginelameire@telenet.be en het 
geschenkje wordt bezorgd aan het gelukkige gezin.
 

SINT-ANDRIES
SINT-ANDRIES IN THE PICTURE

donderdag 1 april tot woensdag 30 juni
Van april tot eind juni bekijk je Sint-Andries door een 
andere bril tijdens een fotospeurtocht voor groot en 
klein. Je wandelt 5 kilometer door onze mooie gemeente 
en ontdekt allerlei dieren en leuke speelpleintjes. Door 
de opdrachten onderweg wordt het beslist een boeiend 
avontuur. Jij doet toch ook mee? Wie weet win je ook nog 
een leuke prijs! Schrijf je in door te mailen naar gezins-
bondsintandries@gmail.com, met vermelding van naam, 
gsm-nummer en lidnummer van de Gezinsbond. We sturen 
jullie via mail de route, de foto’s, enkele opdrachten en het 
antwoordformulier.

NIEUWS EN ACTIVITEITEN
VAN ONZE AFDELING
Nieuws en activiteiten van onze afdeling kan 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).

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 gra-
tis kennismakingspakket met lidkaart. Als je al lid bent krijg 
je ook een geboortegeschenkje. Bovendien ontvangen alle 
gezinnen met baby’s en peuters het gratis tijdschrift “Brie-
ven aan jonge ouders”. Wat moet je hiervoor doen? Door 
de privacywetgeving krijgt de Gezinsbond geen lijst meer 
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met de geboortes. U moet dit dus zelf melden door een 
mail te sturen naar gezinsbondsintandries@gmail.com 
met vermelding naam ouders, naam en geboortedatum 
van het kindje, adres en eventueel uw lidnummer van de 
Gezinsbond. Wij doen dan de rest: je krijgt je geschenkje 
thuisbezorgd en wij informeren de nationale ledendienst. 
Geef deze informatie ook door aan gezinnen die geen lid 
zijn van de Gezinsbond. Kijk ook op de site met opvoe-
dingsproblemen voor jonge ouders: goedgezind.be

MEEWERKEN AAN ACTIVITEITEN 
VOOR HET GEZIN?
Heb je zin om je in te zetten voor de Gezinsbond? Lijkt het 
je iets om mee te werken aan activiteiten voor het gezin 
in de ruime zin van het woord? Nieuwe ideeën, vrijwillige 
handen en enthousiaste inzet: van harte welkom. Je komt 
als bestuurslid in een toffe groep die een vijftal keer per jaar 
de koppen bij elkaar steekt en op activiteiten, elk op zijn 
of haar manier, het beste van zichzelf geeft. Interesse om 
eens kennis te maken of om vrijblijvend een vergadering 
bij te wonen? Mail naar gezinsbondsintandries@gmail.com 
of spreek een bestuurslid aan.
 

SINT-JORIS
OP STAP MET DE HERDER EN DE KUDDE 
SCHAPEN DOOR HET BOS
donderdag 1 april tot vrijdag 30 april
In de maand april pikken we een mooie dag uit om samen 
met de herder en zijn kudde schapen een boswandeling 
te maken. Deze activiteit is geschikt voor alle leeftijden. 
Het wordt een echt belevingswandeling om nooit meer te 
vergeten! Verdere info volgt via onze Nieuwsbrief.

GEZELLIG ONTBIJT OM MOEDER- 
EN VADERDAG TE VIEREN
zondag 30 mei
Ook dit jaar mag een gezellig ontbijt voor moeder- en 
vaderdag niet ontbreken. We werken een formule uit zodat 
alles coronaproof kan verlopen: allen samen of elk in zijn 
bubbel? Dat glaasje bubbels komt eraan!! Verdere info 
volgt via onze Nieuwsbrief.

FAMILIE FIETSTOCHT

zondag 13 juni
Onze bestemming is dit jaar de prachtige Vorte Bossen. 
Heb je deze magische plek al ontdekt? Na de fietstocht 
maken we een korte wandeling ter plaatse. Breng zeker 
een versnapering mee want nadien fietsen we terug naar 
St-Joris. Zorg dat je fiets klaar staat! Praktische info volgt 
via onze Nieuwsbrief.
 

SINT-KRUIS
AFHAALPAKKETJE -
TAKE AWAY ‘DOE-ACTIVITEIT’
zaterdag 3 april tot zondag 18 april
Nog op zoek naar een activiteit voor de paasvakantie? 
Omdat een echte knutselnamiddag niet kan, hebben we 
deze volledig uitgewerkt en bieden ze aan in een ‘Take 
Away’ formule. We maken sleutelhangers, eventueel bro-
ches! Alle materiaal is voorzien, alsook een blad vol tips en 
voorbeelden. Daarnaast zitten er ook nog enkele knutsel-
dingetjes in. Voor de paasvakantie maken we een creatieve 
activiteit voor pakket ‘kleuters’, pakket ‘derde kleuterklas 
en begin lagere school’ en verpakken dit als ‘Take Away’. 
De kostprijs is €5 per zakje voor leden en €6 voor niet-le-
den. Bestellen kan per mail linda.vansteenberghe@gmail.
com met vermelding aantal, lidnummer en eventueel 
leeftijd. Het verschuldigde bedrag wordt overgemaakt op 
rekeningnummer BE68 0012 4825 7634 van Gezinsbond 
Sint-Kruis. Er zijn 2 afhaaladressen: Linda Van Steenberghe, 
Schaakstraat 17 of Kristin Van Maele, De Tuintjes 3. Dit in 
de periode van de paasvakantie.

SINT-MICHIELS
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. Niet-leden betalen €12,50. Vooraf 
inschrijven is noodzakelijk vóór 31 maart 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.
 

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 
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, Kerkeweg 
31, Snellegem, 050 81 20 99 of marte@telenet.be.



Bondsklapper 173 • 9

ZWERFVUILACTIE IN DE HAGEWEG
IN SNELLEGEM!
dinsdag 20 april - 9 u
Zin om de handen uit de mouwen en het vuil in de afval-
zak te steken? De Gezinsbond Snellegem adopteerde de 
wegberm in de Hageweg. Adopteren betekent dat je zorg 
draagt voor je straat en dus alle vuil dat er niet thuishoort, 
opruimt! En dat is ook wat wij gaan doen! Wil jij ons een 
handje toesteken? Dan ben je van harte welkom op dins-
dagochtend 20 april en 5 oktober vanaf 9u (vermoedelijk 
tot 11u). We spreken af op de parking aan de kerk van Snel-
legem. Wie wil, mag ook later aansluiten.

KINDEROPPASDIENST ZIE PAG. 2 

VARSENARE
PAASEIEREN IN BEISBROEK

zaterdag 3 april - 9u tot 13u
Een zoek- en doe-wandeling voor het gezin in Beisbroek 
met paaseieren als beloning! Afspraak: parking Beisbroek 
ingang Diksmuidse Heirweg! Start van de zoektocht met 
tijdslot per kwartier tussen 9u en 13u. Respecteer het afge-
sproken uur! Enkel per ‘bubbel’ van het eigen gezin. Ook 
op parcours afstand houden. Dit jaar worden enkel leden 
van de Gezinsbond toegelaten. Houd rekening met alle 
geldende coronaregels! Wij hopen dat we deze wandeling 
mogen organiseren. Vooraf inschrijven is verplicht (tot 25 
maart) via mail: paaseierengzbvarsenare@gmail.com of 
050 38 43 24. Bij inschrijving duidelijk volledige naam en 
leeftijd kinderen vermelden + lidnummer Gezinsbond. In 
mail ook telefoonnummer of gsm-nummer vermelden 
want wij contacteren u om tijdslot af te spreken. Voorkeur 
mag opgegeven worden maar kan enkel indien het tijdslot 
nog vrij is. Deelnameprijs: leden €3,5 per kind - max. €9 
per gezin (onder zelfde dak). De inschrijving is pas defini-
tief na overschrijving van het juiste bedrag op Gezinsbond 
vzw BE68 7380 0813 9534, met vermelding van naam en 
lidnummer.

TWEEDEHANDS LENTEBEURS

zaterdag 29 mei
Indien mogelijk (omwille van Covid-19) wordt er een len-
te-tweedehandsbeurs voor kinderspullen georganiseerd 
op zaterdag 29 mei in SPC Hof ter Straeten in Varsenare. 
Noteer alvast de datum! We werken een formule uit zodat 
alles coronaproof kan verlopen. Info zal te vinden zijn op 
de website varsenare.gezinsbond.be.

EHBO BIJ KINDEREN

vrijdag 18 juni - 19u30
Hoe verzorg je best de wonden van je kind? Voordracht in 
SPC Hof ter Straeten, Varsenare. Inkom €5. Inschrijven bij 
carinedebusscher@hotmail.com of 0474 649 775. Initiatief 
van VIVA-SVV Jabbeke en de Gezinsbond Varsenare.

KINDEROPPASDIENST 
VARSENARE ZIE PAG. 2

VERKOOPPUNT
NMBS-PASSEN, LIJNKAART DE LIJN,  
BIOSCOOPCHEQUES, KORTINGSKAARTEN ZIE PAG. 2

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 
KLEUTERZWEMMEN EN WATERGEWENNING

De watergewenning en het kleuterzwemmen werd onder-
broken door Covid-19. Het zwembad kan enkel gebruikt 
worden door de baantjeszwemmers. Ook na overleg met 
de coronacel van de gemeente kregen we geen groen licht. 
We volgen de situatie van nabij op. Het feit dat het vacci-
natiecentrum nu is ondergebracht in de Groene Meersen 
maakt het helemaal niet eenvoudig. Van zodra het moge-
lijk is, zullen we onze activiteit opnieuw opstarten, gelieve 
daartoe onze facebookpagina in de gaten te willen houden 
aub. Dank voor jullie begrip.
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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
Joëlle de Daniloff (eindredactie), Eddy De Wispelaere,  
Carine Balbaert, Mieke Roelens,  
Ronny Meulemeester, Filip Filliaert.

Redactieadres
bondsklapper@gmail.com

Publiciteit
Joëlle De Daniloff, jdedaniloff@hotmail.com

Realisatie: drukta.be

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 juli 2021, 1 oktober 2021, 1 januari 2022 en 1 april 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: 8.000 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 met etiket.

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

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

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

04/03/2021 - 17/06/2021 Tai Chi Chuan Assebroek

01/04/2021 - 30/06/2021 Sint-Andries in the picture Sint-Andries

01/04/2021 - 30/04/2021 Op stap met de herder en de kudde schapen door het bos Sint-Joris

01/04/2021 - 30/06/2021 De vos in het Bos. Theater voor kinderen Oostkamp

03/04/2021 - 18/04/2021 Afhaalpakketje - Take Away ‘Doe-activiteit’ Sint-Kruis

03/04/2021 Paaseieren in Beisbroek Varsenare

03/04/2021 Paaseierenraap... ietsje anders Brugge

03/04/2021 Start to Run Loppem

04/04/2021 Paasactiviteit Loppem

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

20/04/2021 Zwerfvuilactie in de Hageweg in Snellegem! Snellegem

10/05/2021 Thee met een verhaal Brugge

12/05/2021 Hoe ons immuunsysteem versterken? Sijsele

15/05/2021 Internationale Dag van het Gezin Loppem

26/05/2021 Babybabbels Brugge

29/05/2021 Tweedehands lentebeurs Varsenare

30/05/2021 Ggezellig ontbijt om moeder- en vaderdag te vieren Sint-Joris

01/06/2021 - 30/06/2021 Bloementaart Brugge

02/06/2021 - 30/06/2021 Kinderyoga Brugge

07/06/2021 Initiatie Kubb spel Assebroek

10/06/2021 Bezoek aan de Tuinen en het Canadamuseum in Adegem GOSA

13/06/2021 Familie fietstocht Sint-Joris

18/06/2021 EHBO bij kinderen Varsenare

30/06/2021 Babybabbels Brugge

04/09/2021 - 08/09/2021 Vijfdaagse uitstap naar Bourgondië met overnachtingen in Autun. GOSA

Het is aangewezen steeds na te gaan of de geplande activiteiten kunnen doorgaan in het licht van de maatregelen 
in de strijd tegen Covid-19 die van toepassing zouden kunnen zijn.


