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Vrijwilliger worden bij de Gezinsbond?
Deze Bondsklapper staat opnieuw bol van de activiteiten dicht 
bij jou in de buurt. Hier gaat heel wat voorbereiding aan vooraf. 
Ook tijdens en na de activiteiten is er heel wat te doen. We kun-
nen dus nog steeds helpende handen gebruiken... 
Wat kan je allemaal doen als vrijwilliger bij de Gezinsbond? 

Activiteiten organiseren
Gezinnen ontmoeten elkaar in de buurt tijdens allerlei activiteiten. 
Of het nu een gezinsactiviteit, een sportief kindergebeuren, een 
tweedehandsbeurs of een infoavond over opvoeding is, telkens 
staan onze vrijwilligers in voor de ideeën en de organisatie.

Leden ondersteunen
De Gezinsbond heeft een sterk uitgebouwd dienstverlenings-
pakket en wil daarmee het leven van gezinnen eenvoudiger en 
voordeliger maken. Deze diensten in eigen buurt organiseren en 
kenbaar maken, is het terrein bij uitstek van vrijwilligers.

Informeren en activeren
Gezinnen informeren over gezinspolitieke thema’s, zoals bij-
voorbeeld de hervorming van de kinderbijslag, een combinatie 
van werk en gezin. Een actie bedenken naar aanleiding van 
een ingrijpende gebeurtenis in je buurt? Ook dit behoort tot de 
mogelijkheden!

Je bent onderdeel van een ploeg!
Je staat er nooit alleen voor. De kernploeg betrekt je op jouw 
maat bij de werking. Als vrijwilliger krijg je de kans om je 
engagement in te vullen volgens je eigen talent, interesse en 
beschikbare tijd.

Interesse? Aarzel niet contact op te nemen met de afdeling in 
jouw buurt!

Altijd welkom!

Met genegen groet,
 
Eric De Wasch Ronny Meulemeester
Voorzitter Voorzitter
Gezinsbond  Gezinsbond
Regio Brugge-Oostkust Regio Brugge-Oostkust
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BEZOEK OOK GOEDGEZIND.BE EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

AFDELING 
CONTACT CONTACT KINDEROPPAS VERKOOPPUNT DE LIJN

EN BIOSKOOPCHEQUES

BEERNEM
BEERNEM 8730
beernem.gezinsbond.be
  Gezinsbond Oedelem Beernem

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

Wesley Portugaels
0475 29 12 68 &
Vicky Verhulst 0489 19 17 65
kod@gezinsbondoedelembeernem.be

BEERNEM
OEDELEM-OOSTVELD 8730
oedelem.gezinsbond.be
  Gezinsbond Oedelem Beernem

Marleen Mareydt
0495 14 17 36
gezinsbond.oedelem.beernem@gmail.com

Wesley Portugaels
0475 29 12 68 &
Vicky Verhulst 0489 19 17 65
kod@gezinsbondoedelembeernem.be

SINT-JORIS 8730
  Gezinsbond Sint-Joris

Paul Bruggeman
050 79 13 78
paulbruggeman@telenet.be

Jana Devisscher
Lattenklieversstraat 84 
0473 21 24 84 
kodsintjoris@hotmail.be

BLANKENBERGE
BLANKENBERGE 8370
blankenberge.gezinsbond.be
  gezinsbond-Blankenberge-Uitkerke

Rik Carrebrouck
0478 48 94 88
rik.carrebrouck@proximus.be

Martine Beckx
0495 89 85 91
martine_beckx@hotmail.com
Inge Van Daele
0478 72 45 23

Anne-Marie Blomme
Pluvierlaan 6
050 41 46 36
annemie.blomme@scarlet.be

UITKERKE 8370
  gezinsbond-Blankenberge-Uitkerke 

Jessica Maelfeyt
0473 79 45 13
jessica_maelfeyt@hotmail.com

Martine Beckx
0495 89 85 91
martine_beckx@hotmail.com
Inge Van Daele
0478 72 45 23

Anne-Marie Blomme
Pluvierlaan 6
050 41 46 36
annemie.blomme@scarlet.be

BRUGGE
ASSEBROEK 8310
assebroek.gezinsbond.be
  Gezinsbond Assebroek

Georges Verlinde
050 35 75 75
georges.verlinde@scarlet.be

Inge Rappe
0478 71 16 80
inge.rappe@telenet.be

‘t Gazetje
Karel van Manderstraat 17a 
050 35 11 81 
fabienne.decloedt@telenet.be

BRUGGE 8000
brugge.gezinsbond.be
  Gezinsbond Brugge

Inge Rappe
0478 71 16 80
inge.rappe@telenet.be

Inge Rappe
0478 71 16 80
inge.rappe@telenet.be

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

DUDZELE 8380 Marc Moens
050 59 99 84
moensmarc@skynet.be

KOOLKERKE 8000 
  Gezinsbond Koolkerke

Eric Lagrou
050 67 04 19
eric.lagrou@telenet.be

Inge Rappe
0478 71 16 80
inge.rappe@telenet.be

‘t Gazetje 
Karel van Manderstraat 17a 
050 35 11 81 
fabienne.decloedt@telenet.be

LISSEWEGE 8380 Hedwig Vansteenkiste
050 54 65 83
vansteenpitte@skynet.be

Martine Beckx
0495 89 85 91
martine_beckx@hotmail.com
Inge Van Daele
0478 72 45 23

Linda De Budt
050 54 68 63
hubert.v@scarlet.be

SINT-ANDRIES 8200 
sintandries.gezinsbond.be
  Gezinsbond Sint-Andries

Claudine Guilini 
gezinsbondsintandries@gmail.com

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

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

SINT-KRUIS 8310 
sintkruis.gezinsbond.be
  Gezinsbond afdeling Sint-Kruis

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

Inge Rappe
0478 71 16 80
inge.rappe@telenet.be

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

SINT-MICHIELS 8200
sintmichiels.gezinsbond.be
  Gezinsbond Sint-Michiels

Rita Decloedt
050 39 60 31
gezinsbondsintmichiels@gmail.com

Daniella Daniels
kod.sintmichiels@telenet.be

ZEEBRUGGE 8380 Rik Carrebrouck
0478 48 94 88
rik.carrebrouck@proximus.be

Martine Beckx
0495 89 85 91
martine_beckx@hotmail.com
Inge Van Daele
0478 72 45 23

Anne-Marie Blomme
Pluvierlaan 6 
050 41 46 36 
annemie.blomme@scarlet.be”

DAMME
DAMME 8340
sijsele.gezinsbond.be
  Gezinsbond Damme

Rony Sarazijn
0468 12 48 07
rony.sarazijn@telenet.be

Martine Jaccxsens
050 50 09 46
martine.jacxsens@gmail.com

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

JABBEKE
JABBEKE 8490
gezinsbondjabbeke.be 

 Gezinsbond Jabbeke

Kristof & Dorine Slabbinck
050 81 49 58 
slabbinck.ketels@telenet.be

Marianne Roels-Vandoorne
050 37 76 81 
babysit@gezinsbondjabbeke.be

Apotheek Coorevits Sophie
Gistelsteenweg 336 
050 81 15 47 
sophie.coorevits@hotmail.com

SNELLEGEM 8490
  Gezinsbond afdeling Snellegem

Sabine Mosar
050 81 48 65 - 0496 37 54 26 
sabine.mosar@gmail.com

Sabine Mosar
050 81 48 65 - 0496 37 54 26 
sabine.mosar@gmail.com 
of Honoré 0473 68 40 90

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

VARSENARE 8490
varsenare.gezinsbond.be
  Gezinsbond Varsenare

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

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

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

ZERKEGEM 8490
gezinsbondzerkegem.be
  Gezinsbond Zerkegem

Luc Damme
050 81 36 36 
info@gezinsbondzerkegem.be
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AFDELING 
CONTACT CONTACT KINDEROPPAS VERKOOPPUNT DE LIJN

EN BIOSKOOPCHEQUES

DE HAAN
KLEMSKERKE 8420

Evelien Valcke
0478 96 12 61 
evelien.valcke@proximus.be

Trui Jonniaux
0498 13 75 55 
truijonniaux@gmail.com

De Gelaarsde Haan
Evelien Valcke
Koninklijk Plein 3
0478 96 12 61 
evelien.valcke@proximus.be

WENDUINE 8420
wenduine.gezinsbond.be

 Gezinsbond.Wenduine

Marianne Quintens
050 41 97 62
gezinsbond.wenduine@telenet.be

Marianne Quintens
Schoolstraat 26
050 41 97 62
gezinsbond.wenduine@telenet.be

VLISSEGEM 8421 Francis Asaert
0474 42 39 79
francis.asaert@hotmail.com

Trui Jonniaux
0498 13 75 55 
truijonniaux@gmail.com

De Gelaarsde Haan
Evelien Valcke
Koninklijk Plein 3
0478 96 12 61 
evelien.valcke@proximus.be

KNOKKE-HEIST
HEIST-DUINBERGEN 8301
heistduinbergen.gezinsbond.be

 Gezinsbond-Heist-Duinbergen

Lieve Van Vaerenbergh
lieve.van.vaerenbergh1@hotmail.be

Martine Beckx
0495 89 85 91
martine_beckx@hotmail.com
Inge Van Daele
0478 72 45 23

Tom Hofman
Grommer 7
0476 83 78 84
hofman.tom@hotmail.com

KNOKKE 8300
knokke.gezinsbond.be

 Gezinsbond Knokke

Fabienne Maes
0485 61 59 72
gezinsbondknokke@gmail.com

Jozef Stubbe
Smedenstraat 48
050 60 79 52
jozefstubbe@gmail.com 

WESTKAPELLE 8300 Christopher Beausaert
050 60 12 36 - 0475 66 35 63
beausaert.christopher@skynet.be

Martine Beckx
0495 89 85 91
martine_beckx@hotmail.com
Inge Van Daele
0478 72 45 23

Kerckhof Rita
0485 43 69 19
rita.kerckhof.haers@gmail.com

OOSTKAMP
HERTSBERGE 8020

 Gezinsbond Hertsberge

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

Mieke Gregoire
0473 94 43 75 
kodoostkamp@gmail.com

OOSTKAMP 8020 
oostkamp.gezinsbond.be

 Gezinsbond Oostkamp

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

Mieke Gregoire
0473 94 43 75 
kodoostkamp@gmail.com

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

RUDDERVOORDE 8020
gezinsbondruddervoorde.be

 Gezinbond Ruddervoorde

Carine Couffez
0474 20 27 57
carine.couffez@skynet.be

Marjolein Plovie
0485 65 15 59
marjoleinplovie85@gmail.com

Ann Leliaert
Torhoutsestraat 256
0497 43 42 82
klaas.demeyer@telenet.be

WAARDAMME 8020
waardamme.gezinsbond.be

 Gezinsbond Waardamme

Martin Vlaeminck
0486 71 31 53
gezinsbondwaardamme@gmail.com

Brecht Michels
0497 23 47 03
gezinsbondwaardamme@gmail.com

Sofie Verhelst
Zuidstraat 4  
0477 41 72 44 
gezinsbondwaardamme@gmail.com

ZEDELGEM
AARTRIJKE 8211
aartrijke.gezinbond.be

 Gezinsbond Aartrijke

Kathleen Storme
050 24 11 14 - 0497 51 09 79
kathleen.storme@skynet.be
Doris Vandenbossche
0476 21 59 43
dorisvandenbossche@gmail.com

Heidi Eeclo
0475 68 85 82
eecloo.heidi@telenet.be

Marleen Carbonez
Brugse Heirweg 57
050 20 03 17

LOPPEM 8210
loppem.gezinsbond.be

 Gezinsbond Loppem

Eddy De Wispelaere
0477 38 62 84
edwlop@skynet.be

Ann Allemeersch
050 82 54 43
allemeersch.ann@skynet.be 

Eddy De Wispelaere
Buskinslaan 2 
0477 38 62 84 
edwlop@skynet.be

VELDEGEM 8210
veldegem.gezinsbond.be

 Gezinsbond Veldegem

An Degrande 
050 27 59 53 
degrandeann1@gmail.com

An Degrande 
050 27 59 53 
degrandeann1@gmail.com

De Vlier
Koning Alberstraat 109
info@natuurhuis-devlier.be

ZEDELGEM 8210
zedelgem.gezinsbond.be

 Gezinsbond Zedelgem

Ronny Meulemeester 
0476 38 30 08 
ronny.meulemeester5@telenet.be

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

Ronny Meulemeester 
0476 38 30 08 
ronny.meulemeester5@telenet.be

ZUIENKERKE
HOUTAVE-STALHILLE 8377 - 8490

 Houtave-Stalhille

Martine De Bree
martine.gerard@telenet.be
0475 82 35 81

Kathy Mermuys
0486 90 42 93
babysithoutavestalhille@gmail.com

Wim Derudder
Oostendsesteenweg 72
050 31 50 56
derudder.wim@telenet.be

MEETKERKE 8377
 Gezinsbond Zuienkerke

Dhondt Rita
050 31 14 18
dhondt-rita@hotmail.com

Kathy Mermuys
0486 90 42 93 
babysithoutavestalhille@gmail.com

Dhondt Rita
Klinkestraat 6
050 31 14 18
dhondt-rita@hotmail.com

ZUIENKERKE 8377
 Gezinsbond Zuienkerke

Isabelle Crul
Nieuwesteenweg 74
050 70 31 73 - 0486 09 70 41
dhoorecrul@hotmail.com

Betty Vandevelde
050 31 11 66
vandeveldebetty@telenet.be

Isabelle Crul
Nieuwesteenweg 74
050 70 31 73 - 0486 09 70 41
dhoorecrul@hotmail.com
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GROOTOUDERS EN SENIORENACTIE

Suikerfabriek Tienen en ‘Op en af door ’t Zoete Land’ VOLZET
dinsdag 18 oktober - 7u15

Voormiddag bezoek aan de Suikerfabriek van Tienen. Duik en vlieg gedurende een bezoek van 1,5 uur (onthaal, bedrijfs-
film & rondleiding) in het proces van biet tot suiker. Een bezoek dat meer dan 180 jaar traditie en innovatie koppelt aan 
milieu, aan duurzaamheid, aan veiligheid en aan mensen met talent en een hart voor suiker, “onze Sweethearts”. Tijdens 
de rondleiding moeten bezoekers ±200 trappen op en af. Daarom raden wij rolstoelgebruikers en minder mobiele mensen 
af zich in te schrijven voor een bezoek. ‘s Middags 3-gangenmenu in Feestzalen Vogelzang. In de namiddag busrit met gids 

‘Op en af door ’t Zoete Land’. In de plooien van het weelderig Haspengouw bezoeken we rustige plattelandskernen, waar 
de geur van de vruchtbare aarde onze neus kittelt. Rijke teelten, granen, suikerbieten, aardappelen, alom.

GOSA Voordracht valpreventie door kinesitherapeut Jan Tessier
vrijdag 28 oktober - 14u

Deze gratis vorming behandelt de valproblematiek en de belangrijkste risicofactoren van vallen. Er worden tips meegege-
ven om het eigen valrisico te verkleinen. Locatie: Dienstencentrum de Bollaard, Koning Albert-I-laan 112, Blankenberge. 
Info en inschrijven: bollaard@blankenberge.be of 050 23 58 50.

Bezoek Poperinge met bus
dinsdag 15 november - 8u30

Bezoek Hopmuseum om 10u, een kenner neemt je op sleeptouw doorheen het museum. Nadien wordt er na-genoten met 
een streekbiertje. ’s Middags een driegangen lunch in “De Strooyen Hen”. Om 14u30 bezoek aan “De Lovie”, onthaal met 
koffie of thee, korte voorstelling en wandeling in het kasteeldomein o.l.v. gids met bezoek aan het hoeve project. Daarna 
een streekbiertje met 3 hapjes van streekproducten. Prijs leden €58. Inbegrepen in de prijs: bus + fooi chauffeur, ingang 
museum en De Lovie, gidsen, lunch. Locatie: Parking Steenbrugge Baron Ruzettelaan Assebroek om 8u30.
Inschrijven via gosagewestbrugge@scarlet.be of 050 35 75 75 en door storten van €58 op BE71 7310 5238 9469 van
GOSA Regio Brugge-Oostkust voor 31 oktober.

Seniorendansnamiddag met GOSA
donderdag 17 november - 14u

Georganiseerd door de Blankenbergse seniorenbonden o.a. GOSA. Locatie: Saveryzaal CC, Zeedijk 150, Blankenberge. 
Inlichtingen bij Annemie Blomme 050 41 46 36 of in de Bollaard 050 23 58 50.

Senioren quiznamiddag met GOSA
maandag 21 november - 14u

Quiznamiddag in samenwerking met seniorenraad Blankenberge Locatie: Dienstencentrum de Bollaard, Koning Albert-I-
laan 112, Blankenberge. Inlichtingen bij Annemie Blomme 050 41 46 36 of in de Bollaard 050 23 58 50.
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Nagenieten van de vijfdaagse uitstap naar Bourgondië 2021
dinsdag 6 december

GOSA organiseerde van 4 september tot en met 8 september 2021 een vijfdaagse uitstap naar Bourgondië met overnach-
tingen in Autun. De gids was toen Philippe Despriet. Eén van de deelnemers, Roland Deschuyter, maakte een beeldverslag 
over de vijfdaagse uitstap. De prachtige samenstelling van beelden en klank zal te bewonderen zijn op dinsdag 6 december 
om 14 uur in het Parochiaal Centrum, Ieperweg te Loppem. We sluiten de namiddag af met een stuk taart en koffie. Info 
en inschrijven bij Eddy De Wispelaere op edwlop@skynet.be of 050 82 54 43 en door storten van €5 per op BE22 0015 1427 
1747 van GOSA Regio Brugge-Oostkust voor 30 november. We nodigen alle deelnemers van de uitstap uit. Uiteraard zijn 
ook alle andere GOSA-leden van harte welkom om het beeldverslag van Roland te bewonderen. Het wordt meteen de 
afsluit van het GOSA-werkjaar 2022.

GOSA
GROOTOUDERS EN SENIORENACTIE

PUZZELKAMPIOENSCHAP GEZINSBOND:
SAMEN PUZZELEN MET JE GEZIN!
Dit najaar nodigen we gezinnen uit om samen te puzzelen in de afdeling. Vorm teams van maximaal 3 à 4 deelnemers en 
neem het tegen elkaar op: grootouders en kleinkinderen tegen mama’s & papa’s, of tieners & tantes tegen nonkels & neven. 
Noem maar op… 
Elk team probeert de exclusieve Gezinsbondpuzzel van 500 stukjes zo snel mogelijk te maken. Deze unieke puzzel wordt 
ontworpen door Standaard Uitgeverij waarin zowel de gekende stripfiguren uit Jommeke als de Gezinsbond goed uit de verf 
komen.  Een unieke belevenis die in heel Vlaanderen plaatsvindt in oktober en november! 

Welkom in de afdelingen:
Loppem
Veldegem 

9 oktober

Zuienkerke 15 oktober
Sint-Andries
Westkapelle 16 oktober
Zedelgem
Ruddervoorde 21 oktober
Blankenberge-
Uitkerke 23 oktober
Brugge 
Zerkegem 6 november
Assebroek 19 november
Sint-Michiels 20 november
Aartrijke 27 november

}

}
}
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
AARTRIJKE
WATERGEWENNING EN KLEUTERZWEMMEN

donderdag 1 september tot woensdag 30 november
13u tot 14u30
De Gezinsbond organiseert elke trimester een lessenreeks 

‘Watergewenning en zweminitiatie voor kleuters’ (3 tot 6 
jaar) in het zwembad ‘Groene Meersen’ te Zedelgem. Zo 
ook in september-oktober-november. Een lessenreeks 
bestaat uit 10 lessen van 30 min. Er wordt gewerkt in 
groepjes van ongeveer 8 kinderen, ingedeeld volgens de 
ervaring van de kleuter. Ouders kunnen de “prestaties” van 
hun kinderen meevolgen vanop een bank bij het zwem-
bad. Watergewenning: op een speelse manier worden 
de kinderen vertrouwd gemaakt met het water, zodat 
ze geen watervrees meer hebben, o.a. durven springen 
in het water, hoofdje onder water durven steken, enz... 
Zweminitiatie: leren drijven in het water, aanleren van 
de arm- en beenbewegingen van de schoolslag. In de 
prijs is de huur van het zwembad, lesgeld en verzekering 
inbegrepen. Prijs leden €35 en niet leden €50. Meer info 
en inschrijven op onze website: aartrijke.gezinsbond.be/
watergewenning-en-zweminitiatie-voor-kleuters.

WORKSHOP POTTENBAKKEN

vrijdag 7 oktober - van 19u tot 22u
Wil je een tof ouder-kind moment beleven. Gezinsbond 
Aartrijke organiseert een workshop pottenbakken en 
glazuren bij De Pottenbakkerij te Ichtegem. Het is een 3 
uur durende workshop waarbij je een potje leert draaien 
en ook een ter plaatse aangekocht stukje keramiek kan 
beschilderen en glazuren. Locatie: Cultuurcentrum Jonk-
hove, Aartrijksestraat 9, Aartrijke Prijs: € 30 per draaischijf 
+ het beschilderen en glazuren van keramiek (wordt aan-
gekocht in het atelier en start vanaf € 10). Cash betaling ter 
plaatse. Inschrijven kan tot 24 september via een e-mail 
naar veerle.lannoy@icloud.com met vermelding van je 
naam en het aantal personen.

TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 22 oktober - van 13u tot 16u
Wij kiezen ervoor om onze tweedehandsbeurzen te organi-
seren volgens het principe van kapstokverkoop. Dit heeft zo 
z’n voordelen voor zowel kopers als verkopers. het houdt 
namelijk in dat verkopers op de verkoopdag zelf ‘s morgens 
hun spullen (voorzien van een prijsetiket) en een over-
zichtslijst bij ons binnenbrengen. ‘s Avonds komen zij dan 
gewoon hun overgebleven spullen terug ophalen. Zij krij-
gen dan ook het bedrag dat zij verkocht hebben uitbetaald. 
Let wel, 10% van dit bedrag gaat naar de Gezinsbond ter 
compensatie voor de organisatie. Wij stallen dan alle voor-
werpen per soort en hangen de kledij volgens kledingmaat. 
Dit is dan weer handig voor potentiële kopers die zo snel 
interessante koopjes terugvinden. Kopers vinden er aller-

lei spullen, zoals speelgoed, boeken, baby uitzet, fietsen, 
kledij alle leeftijden (ook voor volwassenen), autostoelen, 
enz ... Locatie: Cultuurcentrum Jonkhove, Aartrijksestraat 9, 
Aartrijke. Gratis inkom - Deelnemen: Leden €2 en niet leden 
€6. Info en inschrijven: aartrijke.gezinsbond.be.

PUZZELKAMPIOENSCHAP

zondag 27 november - 14u
Gezinsbond Aartrijke organiseert een puzzelkampioen-
schap voor jong en oud. Strijd tegen andere teams van 3 
tot 4 personen en leg zo vlug mogelijk een puzzel van 500 
stukjes. Wordt met jouw gezin, vrienden of familie puz-
zelkampioen van Aartrijke. Naast de unieke Jommeke 
Gezinsbondpuzzel van 500 stukjes die elk team mee naar 
huis krijgt zijn er ook leuke prijzen te winnen! Locatie: Cul-
tuurcentrum Jonkhove, Aartrijksestraat 9, Aartrijke. Prijs 
leden € 10/team (min. 1 pers. v.h. team is lid) en niet-le-
den: € 15/team (niemand lid). Info en inschrijven: aartrijke.
gezinsbond.be.

ASSEBROEK
TAI CHI CHUAN

donderdag 8 september tot donderdag 27 oktober - 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 krij-
gen met het begrip “levenskracht (Chi)”. Er worden twee 
vormen doorgegeven: oude, lange Yang Stijl en de Chen 
stijl. Nieuwe reeks start op donderdag 8 september vanaf 
19u in nieuwe locatie OLVA Sint-Katarina, Sint Katarina-
straat 132, Assebroek. Prijs leden €5 en niet leden €7. Info 
en inschrijven: Georges Verlinde 050 35 75 75 of georges.
verlinde@scarlet.be.

NAAIWORKSHOP VOOR KINDEREN
MET MAX & LOU

woensdag 26 oktober - 13u30 tot 16u30
Max en Lou organiseert opnieuw samen met de Gezins-
bond een naaiworkshop voor kinderen van het tweede tot 
het zesde leerjaar. Samen gaan ze aan de slag en na een 
leuke middag ga je naar huis met je eigen gemaakte kus-
sensloop! Ervaring niet nodig. Inschrijving voor 16 oktober 
via lisa.declerck@hotmail.com . Locatie: Buurtcentrum Ter 
Leyen, Kroosstraat 1, Assebroek. Deelname €16 voor leden 
(materiaal, koek en drank inbegrepen).



Bondsklapper 179 • 7BEZOEK OOK GOEDGEZIND.BE EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 29 oktober - 14u tot 17u
Verkoop van kinderkledij, speelgoed, babyuitzet, kinderfiet-
sen, kinderboeken, zwangerschapskledij... Gratis toegang 
in OC Sparrenhof Dries 4, Assebroek. Gezinsbondsleden 
die een verkoopstand willen kunnen zich na 15 september 
inschrijven door te mailen naar georges.verlinde@scarlet.
be of te bellen naar 050 35 75 75. Prijs leden €10, overschrij-
ven op rek. BE51 7380 0607 6262 van Gezinsbond Assebroek 
met vermelding van: naam/THB/lidnummer. Opgelet: het 
verschuldigde bedrag (€10) staat uiterlijk op 10 oktober op 
de rekening, anders vervalt uw inschrijving.

WORKSHOP HOLISTISCHE BABYMASSAGE

donderdag 10 november - 10u
Tijdens dit moment leert Relaxatie en HSP coach Lisa je 
de knepen van de basis babymassage. Ook komt het wel-
bevinden van jouw baby aan bod. Vaak ervaren we naast 
lichamelijk ongemak ook onrust bij de baby (en opvoeder). 
Vandaar dat naast de massage ook tips en tricks voor een 
algemene ontspanning aangeleerd zullen worden. Je gaat 
naar huis met een bundel, flesje olie en een goed gevoel. 
Voedingsmoment mogelijk. Voor wie? (groot)ouders van 
baby’s tot 6 maand. Inschrijven via lisa.declerck@hotmail.
com. Locatie: Buurtcentrum Ter Leyen, Kroosstraat 1, Asse-
broek. Deelname: €15.

VERBONDEN IN VERLIES 
OVER ROUWEN EN VERLOREN HEBBEN

zaterdag 12 november
Op deze herfstavond kan al wie dat wil samen met Johanna 
Cafmeyer, rouwtherapeute en verliescoach, deelnemen 
aan deze gespreksavond rond rouw en verlies. Rouwen kan 
heel veel omvatten: het verlies van een dierbare, een echt-
scheiding, iemand die je niet meer ziet, het verlies van een 
(huis)dier of een voor jou belangrijk voorwerp. Centraal 
staat hier het menselijke aspect en de persoonlijke ver-
werking van verdriet door verlies. Wat kun je verwachten? 
Een gemoedelijke, ongedwongen sfeer waarin je tips krijgt 
rond het omgaan met verlies. Het is dus zeker geen puur 
theoretische uiteenzetting over hoe je verlies ‘moet’ ver-
werken, maar een menselijke benadering van het thema bij 
een hapje en een drankje. Op deze ontmoetingsavond kun 
je ook jou verhaal kwijt, maar wie liever gewoon luistert 
is zeker even welkom! Meebrengen (indien mogelijk): een 
door jou persoonlijk gekozen voorwerp (foto, ring, stuk kle-
dij…) Inschrijven voor 2 november via johannacafmeyer@
hotmail.com. Deelname: leden €15 (hapje en drankje inbe-
grepen). Locatie: Buurtcentrum Ter Leyen, Kroosstraat 1, 
Assebroek.

ELFEN EN KABOUTER CREA EN 
VERHALENMIDDAG

zaterdag 12 november - 14u
De gekende elfen en kabouters middag door relaxatie 
en HSP coach Lisa is nu nog meer aangepast aan jouw 

fijngevoelige kind. We starten met een verhaal waarop 
we vervolgens verdwijnen in een wereld van geuren, 
edelstenen, fantasie en rust. Nieuw is dat ook er ook een 
ontspanningsmoment in verweven zit (volgens eigen 
ritme). Voor kindjes 5 tot 10 jaar. Inschrijven via lisa.
declerck@hotmail.com . Locatie: Buurtcentrum Ter Leyen, 
Kroosstraat 1, Assebroek. Deelname: leden €15 en niet 
leden €18. Knutsels, drank en koek inbegrepen.

PUZZELKAMPIOENSCHAP GEZINSBOND

zaterdag 19 november - 18u
Samen puzzelen met je gezin! Of grootouders met kleinkin-
deren! (vanaf 9 jaar oud) Dit najaar nodigen we gezinnen 
uit om samen te puzzelen in onze afdeling. De uitdaging is 
om in teams van 3 tot 4 personen zo vlug mogelijk een puz-
zel van 500 stukjes te leggen. Spannend! Voor de kampioen 
is er een mooie prijs te winnen. Leden betalen €10/ploeg 
en niet leden €15/ploeg, drankje inbegrepen. Geen zin in 
puzzelen? Er ligt een heel aanbod aan andere bekende en 
onbekende spellen om uit te proberen. Nadien is er tijd 
voor een drankje, een belegd broodje, en een officiële 
prijsuitreiking. De puzzelwedstrijd start stipt om 18u in 
OC Sparrenhof, Dries, Assebroek. Info en inschrijven bij 
Chantal Van Poucke chantalvanpoucke@skynet.be en 
overschrijven op rekening BE51 7380 0607 6262 van Gezins-
bond Assebroek met vermelding van lidnummer en naam.
 

BLANKENBERGE 
- UITKERKE
OPTREDEN ZEISTER MANNENKOOR

vrijdag 7 oktober - 20u
O.l.v. dirigent Arie Perk en pianiste Daniëlle Kok geeft dit 
vierstemmig Nederlandse koor met 50 zangers een con-
cert met een gevarieerd programma. Dit jaar viert het zijn 
130ste jubileumjaar. Locatie: Sint-Rochuskerk, Albertstraat 
1, Blankenberge. Kaarten €12 zijn vanaf 10 september te 
koop bij het bestuur van Gezinsbond Blankenberge of 
rechtstreeks via pol.gheysen@telenet.be. Het concert 
komt ten goede aan de stichting Afopadi die onderwijs en 
gezondheidsprojecten steunt in Guatemala.

GEZOND ONTBIJT VOOR IEDEREEN

zondag 16 oktober - 8u30 tot 10u30
Gezond ontbijtbuffet voor iedereen. Neem deel aan dit 
gezellig ontbijt en laat je verwennen. Voor de kleinsten 
is er een speelhoek met kinderoppas. Je mag ontbijten 
tot uiterlijk 11u15. Locatie: Sint-Jozef Sint-Pieter college, 
tijdelijke ingang via Molenstraat 1E tijdens de bouwwer-
ken (zonder parking). Deelnameprijs: €5 maar maximum 
€15/gezin (kinderen geboren na 16 oktober 2019 gratis). 
Inschrijven (met vermelding van: naam en adres, aantal 
personen, leeftijd van de kinderen die mee komen, lid-
nummer) bij: Eric De Wasch, Pluvierlaan 6, dewasch.eric@
scarlet.be of 050 41 46 36. Men kan lid worden (lidkaart 
2023).
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WATERGEWENNING-KLEUTERZWEMMEN
in het Farys Noordzeebad Blankenberge

maandag 17 oktober tot vrijdag 28 oktober - 17u30 of 18u
Kleuterzwemmen voor kinderen van 3 tot 6 jaar; voor de 
kleinsten is dit watergewenning. 10 beurten van maan-
dag tot vrijdag (niet op zaterdag en zondag). Reeks A: van 
17u30 tot 18u. Reeks B: van 18u tot 18u30. Locatie: Farys 
Noordzeebad, A. Van Ackersquare 1, Blankenberge. Meer 
info en inschrijven: Eric De Wasch, Pluvierlaan 6, Blanken-
berge: dewasch.eric@scarlet.be of 050 41 46 36. Betalen op 
BE46 4779 1100 1136 van zwemclub De Goudvisjes, Blan-
kenberge (toegang zwembad en verzekering inbegrepen).

PUZZELKAMPIOENSCHAP GEZINSBOND

zondag 23 oktober - 14u tot 17u
Zijn jullie er klaar voor om samen te puzzelen? De uitda-
ging is om in teams van 3 tot 4 personen zo vlug mogelijk 
een puzzel van 500 stukjes te leggen. Spannend! Maar ook 
een leuke manier om mensen samen te brengen van ver-
schillende generaties en een kans om de Gezinsbond beter 
te leren kennen. Het exclusief puzzelpakket in het thema 
Jommeke krijg je mee naar huis (één per team). Locatie: 
Dienstencentrum de Bollaard, Koning Albert-I-laan 112, 
Blankenberge. Prijs: €20/team ter plaatse betalen, voor elk 
een drankje inbegrepen. Info en inschrijven: gezinsbond.
blankenberge@gmail.com.

GOSA VOORDRACHT VALPREVENTIE
door kinesitherapeut Jan Tessier

vrijdag 28 oktober - 14u
Deze gratis vorming behandelt de valproblematiek en 
de belangrijkste risicofactoren van vallen. Er worden tips 
meegegeven om het eigen valrisico te verkleinen. Locatie: 
Dienstencentrum de Bollaard, Koning Albert-I-laan 112, 
Blankenberge. Info en inschrijven: bollaard@blanken-
berge.be of 050 23 58 50.

OUDERCAFÉ KETCHUP IS EEN GROENTE

donderdag 3 november
Groenten zijn gezond! Samen koken is een prima manier 
om je kind kennis te laten maken met gezonde voeding. 
In deze workshop ga je samen met je zoon/dochter aan 
de slag. Jullie leren groenten anders klaar te maken of te 
combineren. Max. 8 duo’s ouder-kind. Deelnemen is gratis. 
Vooraf inschrijven is verplicht via huisvanhetkind@blan-
kenberge.be of 050 23 59 75. Locatie: Dienstencentrum de 
Bollaard, Koning Albert-I-laan 112, Blankenberge.

SENIORENDANSNAMIDDAG MET GOSA

donderdag 17 november - 14u
Georganiseerd door de Blankenbergse seniorenbonden 
o.a. GOSA. Locatie: Saveryzaal CC, Zeedijk 150, Blanken-
berge. Inlichtingen bij Annemie Blomme 050 41 46 36 of in 
de Bollaard 050 23 58 50.

SINTERKLAASFEEST
ontvangst haven Blankenberge en show door Artbij

zaterdag 19 november - 14u tot 16u
Om 14u: verwelkoming aan de haven met aankomst van de 
boot met Sinterklaas en zotte pieten. Vrolijke optocht van 
Sinterklaas onder muzikale begeleiding naar het CC Casino. 
Om 15u: CC Casino Saveryszaal, Zeedijk 150, Blankenberge, 
show door Artbij. SINT GEZOCHT Info: gezinsbond.blan-
kenberge@gmail.com.

43STE SCHILDERWEDSTRIJD
van de Gezinsbond voor alle kinderen

zondag 20 november - 14u30 tot 16u
Voor kinderen geboren vanaf 2010 t/m 2017 in vier leef-
tijdscategorieën. Locatie: De Wullok, Ruiterstraat 9, 
Uitkerke. Inschrijvingen: per e-mail dewasch.eric@scar-
let.be. Te bezorgen gegevens: naam en voornaam van 
het deelnemend kind, geboortedatum, adres en telefoon. 
Deelnameprijs: € 4 (drankje inbegrepen), te betalen aan de 
ingang. Tentoonstelling van de schilderwerkjes en prijsuit-
reiking op donderdag 24 november om 19u in De Wullok.

SENIOREN QUIZNAMIDDAG MET GOSA

maandag 21 november - 14u
Quiznamiddag in samenwerking met seniorenraad Blan-
kenberge Locatie: Dienstencentrum de Bollaard, Koning 
Albert-I-laan 112, Blankenberge. Inlichtingen bij Annemie 
Blomme 050 41 46 36 of in de Bollaard 050 23 58 50.

BABYBOOM: een boom voor een geboorte

zaterdag 26 november - 9u tot 11u
De boomplantactie is een gebeuren waarop tientallen kin-
deren, ouders en grootouders aanwezig zijn. Nieuw leven 
in huis is een speciale gebeurtenis. Dat vinden we met de 
Gezinsbond ook. Daarom planten we in onze stad Blan-
kenberge een geboorteboom ter ere van alle kindjes die 
in 2021 geboren werden.
 

BRUGGE
HELPENDE HANDEN GEVRAAGD

We zijn nog op zoek naar enthousiastelingen die ons 
willen helpen om leuke dingen te organiseren voor onze 
leden? Interesse om hieraan mee te helpen? Geef gerust 
een seintje aan annemarie.van.meulebroeck@gezinsbond.
be WELKOM!

SAMEN PUZZELEN MET JE GEZIN

zondag 23 oktober - 15u
We organiseren een mega cool puzzelkampioenschap voor 
gezinnen. Dit najaar nodigen we iedereen uit om samen te 
puzzelen. De uitdaging is om in teams van 3 tot 4 perso-
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nen zo vlug mogelijk een puzzel van 500 stukjes te leggen. 
Spannend hé! Wij zorgen voor een coole puzzel, een toffe 
locatie, een hapje en een drankje en jullie zorgen voor de 
sfeer, die zeker en vast plezant zal zijn. We verwelkomen 
jullie graag in dienstencentrum ’t Werftje, Werfstraat 88, 
Brugge. Inschrijven kan per team bij marlies.vancoillie@
outlook.com.

TWEEDEHANDSBEURS

Op een nog te bepalen zondag in oktober is er terug onze 
Tweedehandsbeurs voor baby- & kinderspeelgoed, -kle-
dij, -boeken, fietsen, enz. Jawel, het is alweer tijd om de 
kasten op te ruimen en ze ook meteen weer aan te vullen. 
Verkopers reserveren vooraf een tafel bij Marlies en krijgen 
van haar dan alle info: marlies.vancoillie@outlook.com. 
Opgelet, we hebben een nieuwe locatie locatie! De beurs 
gaat door in “De Balsemboom”, Ganzenstraat 33, Brugge. 
Jullie komen toch ook? Zin om ons een handje toe te ste-
ken met de opbouw en achteraf met de tafels en zo terug 
te zetten? Dat zou ons heel veel plezier doen! Hou onze 
Facebookpagina Gezinsbond Brugge in de gaten.

BONNENBOEKJE 2023

Het bonnenboekje 2023 van de Gezinsbond kan je dit jaar 
afhalen in de maand december en januari in Karel De Stou-
telaan 84 te Brugge. In de weekdagen van 10u tot 12u en 
van 17u tot 19u. Indien dit niet mogelijk is graag een seintje 
op 050 31 12 81 om af te spreken wanneer het wel past voor 
jullie. Graag je lidkaart 2023 meebrengen.
 

DAMME
BADMINTON EN OMNISPORT

donderdag 1 september tot vrijdag 30 juni
Wekelijks recreatief badminton van 20 tot 21u en daarna 
omnisport van 21 tot 22u in Sportpark, Meuleweg, Moer-
kerke. Doorlopend vanaf 6 september 2022 tot 27 juni 2023 
(42 sessies!). Inschrijven bij André Verhelst, 0494 21 62 12, 
andreverhelst858@gmail.com of bij Johan Bisschop, 0495 
40 10 25, bisschop.johan@gmail.com.

TWEEDEHANDSBEURS

zondag 9 oktober - 8u30 tot 12u
Onze tafelverkoop gaat door in de Cultuurfabriek, Stati-
onsstraat 22, Sijsele. Mensen die baby-uitzet, kinderkledij, 
speelgoed of fietsjes willen verkopen schrijven in door te 
telefoneren naar Francine Bruynseraede vanaf maandag 
19 september op het nummer 0485 15 38 25. De deelname-
prijs: leden €10 en niet-leden €15 wordt overgeschreven op 
rek. BE71 7755 1696 6369 van Van Moeffaert-Bruynseraede 
met vermelding van THB, naam en lidnummer. Let wel: 
het verschuldigde bedrag staat uiterlijk op 4 oktober op 
de rekening, zo niet vervalt de inschrijving.

MEEVAREN MET DE SINT

zondag 20 november - 13u30
Meevaren met de Sint! Met Sinterklaas op de boot. Alle 
kinderen worden uitgenodigd om mee te varen met de Sint 
en de lieve Pieten op de Damse Vaart. Afvaarten gepland 
om 13u30 - 14u - 14u30 - 15u - 15u30 - 16u en 16u30. De 
kinderen kunnen hun tekeningen meebrengen voor de 
Sint en hun wensen en verlangens in zijn oor fluisteren. 
Kindjes varen gratis, volwassenen betalen €4. Afspraak aan 
de aanlegsteiger in Damme. Dit is een organisatie van de 
afdelingen Damme en Sint-Kruis.
 

DE HAAN
TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 29 oktober - 14u tot 17u
De najaar traditie van de Gezinsbond Wenduine wordt ver-
der gezet door Gezinsbond De Haan: tweedehandsbeurs 
van babyuitzet, kinderkledij tot 14j, zwangerschapskledij 
en speelgoed. Ben je op zoek naar tweedehandskledij aan 
een mooi prijsje, iets waarmee je kapoen kan ravotten, een 
extra stuk speelgoed, een babyuitzet, een tweedehands-
fiets,... kom dan zeker een kijkje nemen! Wie spullen wil 
verkopen kan een tafel van 2m op 2m reserveren door een 
mailtje te sturen naar gezinsbond.wenduine@telenet.be . 
Plaatsen zijn beperkt! Inkom is gratis.

PRIJSUITREIKING WANDEL- EN FOTO- 
ZOEKTOCHT GEZINSBOND VLISSEGEM
vrijdag 4 november
Traditiegetrouw organiseerde Gezinsbond Vlissegem zijn 
jaarlijkse wandel- en fotozoektocht. Dit was terug een 
groot succes, zowel bij leden als niet leden. Tijdens het 
Puzzelkampioenschap zal de prijsuitreiking plaatsvin-
den. Meer info volgt! Houd zeker de Facebookpagina van 
Gezinsbond Wenduine in de gaten!

SINTERKLAASFEEST

zaterdag 26 november - 14 u
Sinterklaasfeest in Wielingencentrum, Rotonde, Wenduine 
(deuren open om 13u45). Info en inschrijven: Marjolein, Kof-
fie Kàn, Kerkstraat 84, Wenduine van maandag tot vrijdag 
tijdens openingsuren, 050 41 46 23. Uiterste inschrijfda-
tum: 22 november! Er worden geen kaarten meer verkocht 
aan de deur!

PUZZELKAMPIOENSCHAP

Op een nog te bepalen tijdstip in november nodigen we 
gezinnen uit om samen te puzzelen in de afdeling. Vorm 
teams van 3 à 4 deelnemers en neem het tegen elkaar op: 
grootouders en kleinkinderen tegen mama’s en papa’s, 
of tieners en tantes tegen nonkels en neven. Noem maar 
op... Elk team probeert de exclusieve Gezinsbondpuzzel 
van 500 stukjes zo snel mogelijk te maken. Deze unieke 
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puzzel wordt ontworpen door Standaard Uitgeverij waarin 
zowel de gekende stripfiguren uit Jommeke als de Gezins-
bond goed uit de verf komen. Voor de deelnemende teams 
worden leuke prijzen voorzien! Voor leden en niet-leden, 
bezoekers zijn ook welkom. Meer info volgt. Houd onze 
Facebookpagina Gezinsbond Wenduine in de gaten.

FUSIE GEZINSBOND KLEMSKERKE,
VLISSEGEM EN WENDUINE

Vanaf heden is de Gezinsbond Klemskerke en Vlissegem 
gefusioneerd met Gezinsbond Wenduine, onder de noe-
mer “Gezinsbond De Haan”. Nu kunnen we samen genieten 
van het mooie aanbod van activiteiten. Vanuit Gezinsbond 
Vlissegem en Wenduine werd regelmatig een nieuwsbrief 
gestuurd of bezorgd, vanaf nu krijgt iedereen de kans om 
hem te ontvangen mits jullie e-mailadres gekend is. Heb-
ben jullie dit nog niet gedaan en willen jullie op de hoogte 
blijven? Gelieve je gegevens door te mailen naar: evelien.
valcke@proximus.be. Tot een volgende ontmoeting! Het 
bestuur Gezinsbond De Haan.

HEIST-DUINBERGEN
GEZOND ONTBIJT

zondag 23 oktober - 8u tot 12u
Na een eerste geslaagde editie van ons ‘Gezond Ontbijt’ in 
2021, mikken we dit jaar op een nog ruimere opkomst. Na 
een start met een glaasje cava kan je genieten van een uit-
gebreid ontbijtbuffet met een ruim assortiment broodjes, 
beleg, cornflakes, fruit, kaas ... en als afsluiter serveren we 
lekkere mini-pannenkoekjes. Voor de kinderen is een knusse 
speelhoek ingericht met verschillende leuke spellen. Locatie: 
De Vierbote, De Vrièrestraat 26, Knokke-Heist. Prijs: leden 
€6, niet-leden €9, kinderen tot 7 jaar €2. Info en inschrijven: 
Danny Martens 0475 34 74 60 of danny.martens2@telenet.be 
tot 20 oktober. Overschrijven op rek. BE60 7360 4058 5470.
 

HOUTAVE-STALHILLE
GEANIMEERDE HALLOWEENWANDELING

zaterdag 29 oktober - 19u
Vrij vertrek tussen 19u en 20u. Inbegrepen in de prijs: pizza, 
braadworst, cava, fruitsap, popcorn, soep, verrassing en... 
veel griezel! Prijs: lid en kind -12j: €10 en gezinstarief: €40. 
Prijs niet lid: €14. Info en inschrijven (ten laatste op 19 
oktober): martine.gerard@telenet.be of 0475 82 35 81 of 
sietsketilley@hotmail.com. Inschrijving is definitief door 
betaling op BE12 7755 7795 2592. Locatie: De Maere, Pas-
toriestraat 4, Houtave.
 

KNOKKE
BADMINTON

zaterdag 10 september tot donderdag 29 juni - 10u
Leden van de Gezinsbond, zowel jong (vanaf 12 jaar) 

als oud(er), kunnen zich elke zaterdag (behalve juli & 
augustus) uitleven in een gezellig en recreatief partijtje 
badminton. Geïnteresseerden kunnen zich ter plaatse 
inschrijven. Wie nog geen lid is van de Gezinsbond, kan 
dan eveneens het lidmaatschap aanvragen. Lidmaatschap 
Gezinsbond bedraagt 45€/jaar voor het ganse gezin. Loca-
tie: sporthal De Stormmeeuw. Prijs leden: €40 (+ 18 jaar) 
en €20 (12-18 jaar). Info en inschrijven: Dewilde Els, 0472 
58 70 12 of ter plaatse op zaterdagmorgen.

KINDERYOGA

zaterdag 24 september tot zaterdag 17 december
11u30 tot 12u30
In deze reeks kinderyoga is er ruimte voor rust, beweging, 
spel, verhaal en creativiteit. We vluchten er even weg van 
alle prikkels die op ons afkomen en genieten van het gewoon 

‘zijn’. Kinderyoga heeft een gunstig effect op de ontspanning, 
motoriek, het zelfvertrouwen en het concentratievermogen. 
Ook stimuleert het de fantasie en creativiteit. Deze reeks 
van 10 lessen voor kinderen van 4 en 5 jaar gaat door in 
het Cultuurcentrum Scharpoord vanaf 24 september elke 
zaterdag. Prijs leden €50 en niet leden €70, voor 10 lessen. 
Info en inschrijven: via gezinsbondknokke@gmail.com.

SINTPLEZIER

woensdag 30 november - 15u
Vierdubbel Sintplezier in de bib. Zoek de spiekpietjes in 
elk bib filiaal en dit tussen 21 november en 8 december. 
Kom luisteren naar een leuk Sint verhaal, maak de gekste 
of mooiste selfie met de Sint, oefen samen met dakenpiet 
ons parcours en ontvang een echt pietendiploma en iets 
lekkers. Deze 3 activiteiten gaan door in de bibliotheek 
Scharpoord. Inschrijven noodzakelijk via de bib, gratis 
deelname, voor kinderen tot 8 jaar. Locatie: Bibliotheek 
Scharpoord. Prijs leden € gratis en niet leden € gratis. Info 
en inschrijven: bibliotheek@knokke-heist.be.

SINTERKLAAS AAN HUIS

zaterdag 3 december - 14u tot 18u30
Voor alle kindjes van bondsleden staan de Sint en zijn Pie-
ten weer paraat. Op aanvraag brengt de Sint een bezoekje 
aan huis. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, doen 
we zelf een voorstel van uur zodat de Sint zijn bezoekroute 
kan opmaken (het bezoekuur hangt af van het aantal 
inschrijvingen en de adressen waar de Sint een bezoekje 
zal brengen en kan dus niet zelf worden gekozen - de 
Gezinsbond maakt zelf een planning op). Prijs leden € 10. 
Info en inschrijven: dewilde.els@skynet.be en dit vóór 23 
november met vermelding: lidnummer, naam en leeftijd 
kinderen, adres en mailadres, telefoonnummer.

WERELDLICHTJESDAG Geen woorden voor

zondag 11 december - 19u
Op wereldlichtjesdag komen mensen wereldwijd samen 
om overleden kinderen te herdenken en steken dan een 
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kaarsje aan. We steken ook hier symbolisch een kaarsje 
aan en praten wat na bij een drankje. Aansluitend is er 
een theatervoorstelling door Theatergroep Helegans. Zij 
willen een aantal getuigenissen brengen die ze afwisse-
len met muziek en poëzie. De symbolische samenkomst 
is uiteraard gratis, wie aansluitend om 20u ook de the-
atervoorstelling wil volgen, dient vooraf een ticket te 
reserveren via cc.ticket@knokke-heist.be. De voorstelling 
is er trouwens ook op zaterdagavond 10 december om 20 
uur. Locatie: St. Niklaaszaal Westkapelle. Prijs leden € 3 en 
niet leden € 3. Info en inschrijven: CC.ticket@knokke-heist.
be (enkel voor de theatervoorstelling).

WIJZIGING MAILADRES EN WEBSITE

Vanaf heden is het nieuwe mailadres van de afdeling 
Knokke: gezinsbondknokke@gmail.com en de nieuwe 
website: knokke.gezinsbond.be.
 

LOPPEM
KINDERDANSEN (1ste tot en met 3de leerjaar)

vrijdag 16 september tot vrijdag 23 juni - 18u tot 19u
Kinderdansen voor eerste tot en met derde leerjaar. Prijs: 
leden reeks 1 sept-dec €40/ reeks 2 jan-jun €55/ jaar van 
sept tot juni €85. Vanaf 2 kinderen: 2e kind €35 / €50 / €75, 
niet-leden: €60 / €75 / €125 Locatie: turnzaal Sint-Maar-
tensschool, Maricolenstraat. Inschrijvingen bij Mabel 
Ceenaeme: mabel.ceenaeme@telenet.be.

JONGERENDANSEN (vanaf 4de leerjaar)

vrijdag 16 september tot vrijdag 23 juni - 19u tot 20u
Jongerendansen vanaf vierde leerjaar. Prijs: leden reeks 
1 (sept-dec) €40 - reeks 2 ( jan-jun) €55 - jaar (sept-jun) 
€85. Vanaf 2 kinderen: 2e kind €35 / €50 / €75, niet-leden: 
€60 / €75 / €125 Locatie: turnzaal Sint-Maartensschool, 
Maricolenstraat. Inschrijvingen: Mabel Ceenaeme, mabel.
ceenaeme@telenet.be.

KLEUTERTURNEN
(peuter vanaf 2,5 jaar en 1ste kleuter)

zaterdag 17 september tot zaterdag 24 juni - 10u tot 11u
Kleuterturnen (peuters vanaf 2,5 jaar) en eerste kleuter) 
Prijs: leden reeks 1 (sept-dec) €40 - reeks 2 (jan-jun) €55 - 
jaar (sept-jun) €85. Vanaf 2 kinderen: 2e kind €35 / €50 / €75, 
niet-leden: €60 / €75 / €125 Locatie: turnzaal Sint-Maartens-
school, Maricolenstraat. Inschrijvingen: Mabel Ceenaeme, 
mabel.ceenaeme@telenet.be.

KLEUTERTURNEN 
2de kleuterklas en 3de kleuterklas

zaterdag 17 september tot zaterdag 24 juni - 11u tot 12u
Kleuterturnen - 2de kleuterklas en 3de kleuterklas Prijs: 
leden reeks 1 (sept-dec) €40 - reeks 2 (jan-jun) €55 - jaar 

(sept-jun) €85. Vanaf 2 kinderen: 2e kind €35 / €50 / €75, 
niet-leden: €60 / €75 / €125 Locatie: turnzaal Sint-Maartens-
school, Maricolenstraat. Inschrijvingen: Mabel Ceenaeme, 
mabel.ceenaeme@telenet.be.

ZWERVUILACTIE

zaterdag 1 oktober - 9u30 tot 11u30
Dit werkjaar zet Gezinsbond Loppem zich in om een aantal 
straten in onze gemeente het hele jaar schoon te houden. 
Jij wil toch ook een propere gemeente ? Daarvoor zijn er 
twee gezamenlijke zwerfvuilacties: één in het voorjaar en 
één in het najaar. We verzamelen op zaterdag 1 oktober 
om 9u30 uur aan het parochiaal centrum. We eindigen 
om 11u30. Iedereen kan meehelpen bij het opruimen van 
zwerfvuil in onze gemeente! Gratis deelname. Inschrijven 
tegen 25 september. Mee te brengen: aangepast schoeisel 
en kledij, evt. fluojasje en handschoenen. Inschrijven bij: 
Leen Roose, leen.roose@telenet.be, Peter Puype, peter.
puype1@telenet.be of 050/82 34 95, Els Derycke, els.dery-
cke@skynet.be.

ARNOUT HAUBEN ACHTERNA

zondag 2 oktober
Tweede deel. Op stap op de GR129. Arnout Hauben ach-
terna! Wildenburg – Aarsele. Snelheid circa 5 km per uur, 
afstand 20 à 25 km. Elke deelnemer kan ook eigen tempo 
volgen. Voldoende rustpunten: picknick, Bondsverras-
sing. Traktaat aan de eindhalte. Vervoer: carpooling. Info 
en inschrijving: Johan Cloet, 0476 67 29 94, johan.cloet6@
telenet.be of Eddy De Wispelaere, edwlop@skynet.be. 
Betaling €7 en niet-leden €10 ter plaatse.

PUZZELKAMPIOENSCHAP

zondag 9 oktober - 14u30
Eerste editie! We maken het spannend & plezant op zondag 
9 oktober in het Ontmoetingscentrum De Strooien Hane! 
Zo snel mogelijk met je puzzelploeg de wedstrijdpuzzel 
afwerken (500 stuks). De ploegen: vorm een team van 4 
personen met familie, kinderen, ouders en grootouders. 
Het aantal ploegen is beperkt tot 10! Bestaat je ploeg uit 
meerdere generaties van één familie? Gaan jullie voor de 
originaliteitsprijs qua groepsnaam of outfit? Of worden 
jullie gewoon het super-snelste team dat alle anderen ver-
slaat? We maken het spannend, maar het plezier van sámen 
puzzelen staat voorop! Deelnameprijs voor onze leden: €15 
per ploeg. Iedereen is welkom om te supporteren. Intussen 
kunnen andere aanwezigen genieten van gezelschapsspel-
len ! Info en inschrijvingen: 050 82 54 43. In heel Vlaanderen 
organiseren verschillende afdelingen van de Gezinsbond 
het Puzzelkampioenschap = samen puzzelen!

TWEEDEHANDSBEURS - TAFELVERKOOP

zaterdag 22 oktober - 13u30 tot 16u30
De tweedehandsbeurs gaat dit jaar door in het Parochi-
aal Centrum en Sint-Maartensschool, Ieperweg, Loppem. 
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Tafelverkoop voor tweedehandsmateriaal voor ‘jong en 
oud’, niet enkel voor baby- en kinderspullen. Op de beurs 
worden zwangerschapskledij, babykleertjes, kinderkledij, 
speelgoed, kinderboeken, kinderfietsen,… te koop aange-
boden. Gelegenheid voor een drankje en een hapje. Voor de 
deelnemers: tafel van 2 m en nog extra ruimte naast de tafel. 
Men mag geen eigen tafel meebrengen! Deelname: €13. Lid 
van de Gezinsbond krijgt €5 terug op de ‘Lidkaart waarmee 
je spaart’. Gratis toegang voor iedereen! Inschrijven voor 
deelname tot en met 10 oktober: edwlop@skynet.be.

GEZOND ONTBIJT - VIERDE EDITIE

zondag 23 oktober - 8u30 tot 11u
Alleen gezonde producten worden aangeboden. Een 
stevig ontbijt sterkt je immers voor de rest van de dag 
en wapent je tegen de stress. Verschillende generaties - 
opa’s, oma’s, kinderen, tantes en nonkels, kleinkinderen 

- kunnen samen genieten van een ontspannend familiemo-
ment. Aanschuiven aan een mooi verzorgd ontbijtbuffet 
met keuze uit een uitgebreid gamma aan knapperige 
broodjes en lekker beleg of cornflakes, vers fruit, fruitsap, 
verse kaas enzovoort. De activiteit gaat dit jaar door in de 
Sint-Maartensschool, Ieperweg 9! De vroege vogels kunnen 
ontbijten om 8u30 en de uitslapers kunnen aanschuiven 
tot 10u15. En dit alles aan een zacht prijsje per volwassene 
(+12 jaar) €7 kind (3-12 jaar) €4 en gratis voor kinderen tot 
3 jaar. Niet-leden €11 en €6. Enkel vooraf inschrijven tot 
ten laatste 5 oktober: Eddy De Wispelaere, Buskinslaan 2, 
Loppem, edwlop@skynet.be, 050 82 54 43. Dit jaar niet in 
de sporthal De Strooien Hane.

GRIEZELEN IN HET DOOLHOF

zaterdag 29 oktober tot maandag 31 oktober - 14u tot 19u
Kom dit jaar mee griezelen tijdens Halloween. Het 
Loppemse doolhof een beetje anders dan gewoonlijk: een 
combinatie van verdwalen en griezelplezier! Wie durft de 
Halloweenzoektocht aan? Het doolhof baadt drie dagen 
lang in een spookachtig Halloween sfeertje dankzij de 
decoratieve pompoenen en skeletten, griezelige minia-
tuurfiguren, spinnen(webben) en vooral… de uitlopers in 
de doolhof worden boeiend. Wat je normaal in de doolhof 
moet vermijden, namelijk die uitlopers (‘pishoekjes’) wor-
den deze keer belangrijk in de zoektocht. Daarnaast zorgt 
de Gezinsbond voor een moment waar men kan proeven 
van heerlijke spinnensoep, smakelijke griezeldrankjes, … 
en een gezellig contact met alle bezoekers. Kom verkleed 
naar dit Halloweengebeuren en wie weet… misschien 
wordt je uitgeroepen tot Miss of Mister Halloween van de 
driedaagse ! Info: edwlop@skynet.be. Toegang: €1,50 (gra-
tis onder 4 jaar). Een organisatie van Gezinsbond en Dienst 
Toerisme Zedelgem.

PATJE, DE KIKKERPRINS

donderdag 3 november
Een vrolijk springerig en hoppend verhaal over uiterlijk en 
innerlijk, over eigenbelang en vriendschap, over oogklep-
pen en ogen openen en volwassen worden. Bij papa Patrick 

en zijn dochter Patricia is alles van goud. Ook de bal die ze 
krijgt. Wanneer ze ermee wil gaan buiten spelen, blijkt dat 
ze nooit naar buiten mag van haar vader. Hij is bang voor de 
‘buitenwoners’. Maar dochterlief ontsnapt toch, maakt ken-
nis met een kikker, smasht overmoedig haar bal de vijver in 
en overtuigt Patje, de kikker, om hem voor haar op te duike-
len. Hij doet het, maar stelt drie voorwaarden... Wat volgt is 
een spannend, grappig en - wie weet – romantisch avontuur. 
Spel: Jolijn Antonissen, Jos Dom en Johan De Paepe. Speel-
duur: 60 minuten. Zaal: Groene Meersen, Stadionlaan 48, 
Zedelgem. ‘Patje, de Kikkerprins’ is een familievoorstelling 
voor iedereen vanaf 7 jaar. Prijs leden €5,50 en niet-leden 
€7. Activiteit in samenwerking met Cultuurdienst Zedelgem. 
Info: Eddy De Wispelaere, edwlop@skynet.be.

VAN 100 NAAR 101 JAAR
GEZINSBOND LOPPEM

zondag 27 november
Meer hierover is terug te vinden op oppem.gezinsbond.be. 
Jaarlijkse Opendeurdag in de Sporthal De Strooien Hane. 
Een dag met optredens van het kleuterturnen, jongeren-
dans, .... en het bezoek van de Sint.
 

OEDELEM - BEERNEM
BEWEGING, DANS EN SPEL
voor 2de en 3de kleuter: 2 groepen

zaterdag 24 september tot zaterdag 10 december
9u - 9u45/11u -11u45
10 Lessenreeks op zaterdag: beweging, dans en spel voor 
2de en 3de kleuter 9u tot 9u45 of vanaf 11u tot 11u45. Loca-
tie: Sporthal Den Akker te Oedelem. Info Ellen Aesaert: 
0476 39 93 25 of gezinsbond.oedelem.beernem@gmail.
com. Data: 24 september, 1, 8, 15, 22 oktober, 12, 19, 26 
november, 3 en 10 december. Te betalen: leden €40 en 
niet-leden €50.

DANSLESJES voor 1ste en 2de leerjaar

zaterdag 24 september tot zaterdag 10 december
10u tot 11u
10-lessenreeks voor 1ste en 2de leerjaar telkens op zater-
dag in Danszaal Sporthal Sportstraat 1, Oedelem. Op 24 
september, 1, 8, 15, 22 oktober, 12, 19, 26 november, 3 en 
10 december. Info lessen: Ellen Aesaert: 0476 39 93 25. Prijs 
leden €40 en niet-leden €50 inclusief verzekering Gezins-
sportfederatie. Mogelijkheid tot teruggave van mutualiteit 
vanaf €15. Inschrijven via onze website: oedelembeernem.
gezinsbond.be/activiteiten of mail gezinsbond.oedelem.
beernem@gmail.com.

DUO-NAAILESJE OUDER/DOCHTER
GROOTOUDER/KLEINDOCHTER
vanaf 2de tot 6de leerjaar

zaterdag 15 oktober - 13u30 tot 16u30
Het is zover! Duo-lesje samen met je mama/oma/tante of 
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wie weet je papa gaat door op 15 oktober. We maken een 
leuke keukenschort voor beide. Geen naaikennis nodig - 
max 10 duo’s. Deze activiteit is bestemd voor jongens en 
meisjes van het tweede tot zesde leerjaar. Prijs per duo: 
leden €43 en niet-leden €48. Locatie: Parochiezaal J. Crey-
tensstraat, Oedelem. Info of inschrijven via onze website: 
oedelembeernem.gezinsbond.be/activiteiten of mail 
gezinsbond.oedelem.beernem@gmail.com.

TWEEDEHANDSBEURS KINDERARTIKELEN

zondag 16 oktober - 10u tot 12u
Ben je als (toekomstige) ouder of grootouder op zoek naar 
leuke betaalbare baby- of kinderkledij, babyuitzet, speel-
goed en andere toffe spulletjes? Kom dan zeker eens langs. 
Iedereen welkom in O.C. De Kleine Beer, Marichalstraat, 
Beernem. GRATIS TOEGANG! Alle plaatsen van de stand-
houders zijn reeds volzet! Mail naar lien.dewispelaere@
icloud.com om op onze reservelijst te staan.

NOTEER ALVAST VOLGENDE ACTIVITEITEN 
IN JULLIE AGENDA

donderdag 17 november tot zondag 18 december
Noteer alvast volgende activiteiten in jullie agenda: 
1. Kookavond: feestelijk maaltijd op 17 november te Oede-
lem. 2. Bezoek van Sint en Piet aan huis op vrijdag 2 en 
zaterdag 3 december. 3. Kerstborrel en afhalen Bonnen-
boek 2023 voor alle leden van Oedelem en Beernem op 
zondag 18 december Schepenhuys, Oedelem vanaf 10u 
tot 12u. - Meer info volgt in onze nieuwsbrief of op onze 
Facebookpagina: oedelembeernem of oedelembeernem.
gezinsbond.be/activiteiten.

TEELTTECHNIEKEN VOOR KLEIN FRUIT
Voordracht i.s.m. TuinHier Beernem

maandag 28 november - 19u30
Klein fruit zoals aardbei, framboos, jeneverbes, druif, 
blauwe bessen, enz. Deze planten vragen weinig werk, wei-
nig plaats en geven lekkere vruchten. De voordracht wordt 
gegeven door een ervaren lesgever van TuinHier. Gratis toe-
gang voor iedereen. Na de voordracht voor iedereen gratis 
tombola. Locatie: O.C. De Kleine Beer C. Marichalstraat 5, 
Beernem. Info: Daniel Vermeire 0470 88 05 46 of vermeire.
daniel@skynet.be.

NAAILES WORKSHOP voor 3de kleuter & 1ste leerjaar

zaterdag 10 december
Tijdens deze workshop maken we een leuke slinger met 
kerstdecoratie in vilt. Je kan kiezen tussen verschillende 
figuurtjes om te maken. De workshop is bedoeld voor 
kindjes van het 3de kleuter en 1ste leerjaar. Groep max 12 
kindjes. Locatie: Parochiezaal J. Creytensstraat, Oedelem. 
Inschrijven mail naar: gezinsbond.oedelem.beernem@
gmail.com of bezoek onze website: oedelembeernem.
gezinsbond.be/activiteiten.

FUSIE GEZINSBOND OEDELEM-BEERNEM

Onze activiteiten kan je bekijken op oedelembeernem.
gezinsbond.be of ga naar onze Facebookpagina: Gezins-
bond Oedelem-Beernem. Onze maandelijkse nieuwsbrief 
krijg je als we in het bezit zijn van jullie mailadres. Nog 
niet ontvangen? Stuur een mail naar: gezinsbond.oedelem.
beernem@gmail.com met je naam en je adres.

KORTINGSKAARTEN GROOT GEZIN (NMBS)

Met deze kaart heb je korting op individuele treintickets 
van de NMBS, op een 10-beurtenkaart NMBS voor een 
vast traject en bij sommige lokale besturen en privé-ini-
tiatieven die spontaan korting geven aan grote gezinnen 
en deze kortingskaart als bewijsstuk aanvaarden, en in 
heel wat buitenlandse musea in Spanje, Frankrijk, Italië… 
Kortingskaart aanvragen? Oedelem: Monica Verbiest, Den 
Akker 6, Oedelem, 0477 43 07 62, tantverbiest@skynet.be. 
Beernem: Kris Vandeghinste, Essenstraat 6, Beernem, 0496 
87 38 56, krisvandeghinste@hotmail.com.
 

OOSTKAMP
WINTEREDITIE TWEEDEHANDSBEURS
voor kinderkledij, kindergerief en speelgoed

zondag 16 oktober - van 8u30 tot 12u
De wintereditie van de tweedehandsbeurs voor kinderkle-
dij, zwangerschapskledij, kindergerief en speelgoed gaat 
door in de basisschool Facet, Marechalstraat 48, Oostkamp. 
Het betreft hier een kapstokverkoop, géén tafelverkoop. 
Iedereen is van harte welkom. Nieuw voor deze editie: aan 
kassa 1 kan betaald worden met payconic.Meer info bij 
secretaris Cécile Van Deynse, 050 82 55 80 of cecile.van-
deynse@telenet.be.

SINTERKLAASONTBIJT

zondag 4 december - vanaf 8u30 tot 11u
In het Ontmoetingscentrum de RAAT, Schooldreef 5, staat 
vanaf 8u30 een lekker ontbijtbuffet klaar. Rond 9u30 komt 
de Sint op bezoek in het gezelschap van zijn Piet. Voor elk 
kind tot 12 jaar hebben ze een geschenkje bij. Inschrijven 
ten laatste tegen maandag 28 november bij Cecile Van 
Deynse, 050 82 55 80 maar liefst mailen: cecile.vandeynse@
telenet.be. Volwassenen betalen €8, kinderen tot 12 jaar 
€4 en kinderen jonger dan 4 jaar hoeven niets te betalen. 
Max. €25 voor een gezin (ouders + inwonende kinderen). 
De grootouders zijn ook van harte welkom.
 

RUDDERVOORDE
PUZZELKAMPIOENSCHAP

vrijdag 21 oktober - 20u
Wordt jouw gezin puzzelkampioen? In heel Vlaanderen 
organiseren verschillende afdelingen van de Gezinsbond 
het ‘Puzzelkampioenschap - Samen puzzelen’! Ook in 
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Ruddervoorde word je uitgedaagd om met je team zo vlug 
mogelijk een puzzel van 500 stukjes te leggen. Vorm teams 
van maximaal 3 à 4 deelnemers en neem het tegen elkaar 
op : grootouders en kleinkinderen tegen mama’s & papa’s, 
tieners & tantes tegen nonkels & neven. Noem maar op… 
Elk team probeert de exclusieve Gezinsbondpuzzel van 
500 stukjes zo snel mogelijk te maken. Voor het winnende 
team wordt een leuke prijs voorzien! Locatie: Gemeen-
schapshuis, Sportstraat 2, Ruddervoorde. Prijs per team: 
leden €10 en niet leden €15. Info en inschrijven: Facebook 
Gezinsbond Ruddervoorde en op gezinsbondrudder-
voorde.be. Overschrijven op rek. BE49 1043 8245 4071.

HALLOWEENWANDELING

zaterdag 29 oktober tot zondag 6 november
Zin in een Halloween-zoektocht voor het hele gezin? Je 
zal moeten zoeken, rekenen, denken en, jaja… enkel de 
beste speurneuzen zullen dit jaar de geheime code kun-
nen kraken! In onze goodie bag vind je alle info en word je 
tevens verwend met halloweenknabbels en betoverende 
drankjes! Je kan tijdens de ganse herfstvakantie kiezen 
wanneer je de zoektocht doet. We zijn nog volop bezig met 
het uitwerken van deze speurneuzentocht: volg onze vor-
deringen op onze facebookpagina. Locatie: Ruddervoorde. 
Info en inschrijven: Facebook Gezinsbond Ruddervoorde 
en op gezinsbondruddervoorde.be. Verschuldigde bedrag 
overschrijven op BE49 1043 8245 4071.

SINTERKLAASONTBIJT

zondag 4 december - 9u
Een gezellig ontbijt voor groot en klein met klaaskoeken, 
snoepgoed, koffie en warme chocolademelk. Aansluitend 
krijgen we hoog bezoek van Sint en Piet! Die brengen voor 
elk kind (t.e.m. 6de leerjaar) een mooi geschenk mee. Loca-
tie: Gemeenschapshuis, Sportstraat 2, Ruddervoorde. Info 
en inschrijven: Facebook Gezinsbond Ruddervoorde en op 
onze website gezinsbondruddervoorde.be. Overschrijven 
op rek. BE49 1043 8245 4071.

WORKSHOP: CREATIEF INPAKKEN

donderdag 8 december - 19u30
Wil je dit jaar kunnen uitpakken met de feestdagen, maar 
moet je eerst nog inpakken ? Maak van de verpakking van 
jouw eindejaarsgeschenken een kadootje op zich. In deze 
workshop leer je hoe dit moet. Locatie: Gemeenschapshuis, 
Sportstraat 2, Ruddervoorde. Info en inschrijven: Facebook 
Gezinsbond Ruddervoorde en op gezinsbondrudder-
voorde.be, overschrijven op rek. BE49 1043 8245 4071.

SINT-ANDRIES
PUZZELKAMPIOENSCHAP
SAMEN PUZZELEN

zondag 16 oktober - 14u30
In heel Vlaanderen organiseren verschillende afdelingen van 

de Gezinsbond het Puzzelkampioenschap - Samen puzze-
len! Ook in Sint-Andries word je uitgedaagd om met je team 
zo vlug mogelijk een puzzel van 500 stukjes te leggen. Vorm 
teams van maximaal 3 à 4 deelnemers en neem het tegen 
elkaar op: grootouders en kleinkinderen tegen mama’s & 
papa’s of buren tegen elkaar… Elk team probeert de exclu-
sieve Gezinsbondpuzzel van 500 stukjes zo snel mogelijk 
te maken. Deze unieke puzzel wordt ontworpen door Stan-
daard Uitgeverij waarin zowel de gekende stripfiguren uit 
Jommeke als de Gezinsbond goed uit de verf komen. Voor 
de deelnemende teams worden leuke prijzen voorzien! Een 
unieke belevenis die in heel Vlaanderen plaatsvindt tussen 
9 oktober en 15 november 2022! Voor leden en niet-leden. 
Bezoekers zijn ook welkom. Locatie: Huize Wellecome, 
Koude Keukenstraat 8. Prijs leden: €5/team en niet-leden 
€10/team. Inschrijven: stuur een mail met vermelding van 
de namen van de teamleden, een GMS nummer en lidnum-
mer van de Gezinsbond naar gboone@telenet.be.

WINTERBUFFET

woensdag 19 oktober - 19u tot 22u
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we terug onze 
kookavond. Dit jaar zal Kristien Meulebrouck ons in 
demonstratie een winterbuffet met warme en koude 
hapjes voorschotelen. Kleine lekkere gerechtjes die je op 
voorhand kan klaarmaken zodat je volop kan genieten 
van het feestgezelschap. De hapjes kunnen ook meege-
nomen worden naar huis. Locatie: Parochiaal Centrum 
Huize Wellecome, Koude Keukenstraat 8, Sint-Andries. 
Prijs: leden €20 en niet-leden €25. Inschrijven: per mail 
naar marieroseonraet@gmail.com, met vermelding van 
naam, lidnummer en GSM nummer. Je kunt ook bellen 
op 050 31 11 99. Inschrijving is geldig na bevestiging en 
overschrijving op BE65 4783 0007 4196.

TWEEDEHANDSBEURS

zondag 23 oktober - 9u tot 12u
Gezinsbond Sint-Andries organiseert opnieuw zijn najaars 
tweedehandsbeurs waar je zwangerschapskledij, baby- en 
kinderuitzet, baby- en kinderkledij, speelgoed, kinderboe-
ken, kinderfietsen...op de kop kunt tikken voor een billijk 
prijsje. Locatie: PC Huize Wellecome, Koude-Keukenstraat 
8, Sint-Andries. Gratis inkom voor kopers! Info en inschrij-
ven: als verkoper kun je als lid van de Gezinsbond een 
stand huren voor €12. Inschrijven via mail naar tweede-
handsbeurs.gsa@gmail.com, met vermelding van je naam, 
adres, lidnummer (9 cijfers) en GSM nr. De inschrijving is 
geldig na bevestiging en overschrijving op de meegedeelde 
bankrekening.

ZELF EEN GESCHENKDOOSJE MAKEN

dinsdag 22 november of  29 november - 19u30 tot 21u30
Zelf een geschenkdoosje maken De meerwaarde van een 
geschenkje zit hem soms in de verpakking. We maken 
onder deskundige begeleiding een kartonnen opberg-
doosje van 10x7x5 cm. en bekleden het van buiten en van 
binnen met sierpapier tot een mooie geschenkverpakking. 
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Alle materialen zijn aanwezig om er een creatieve workshop 
van te maken met een leuk eindresultaat. Schrijf je snel in 
want het aantal deelnemers is beperkt ! Datum: 22 of 29 
november, telkens van 19u30 tot 21u30. Locatie: Pastoriestraat 
47, Brugge. Prijs leden: €10 en niet-leden €15. Inschrijven: per 
mail naar francine.vanrolleghem@gmail.com met vermelding 
van één van de twee data, naam, lidnummer en GSM nummer. 
Overschrijven: inschrijving is geldig na bevestiging en over-
schrijving op BE97 9796 2482 9949.

SINTERKLAAS GAAT ROND IN SINT-ANDRIES

vrijdag 2 en zaterdag 3 december - 16u30 tot 20u30
Sinterklaas heeft ons bevestigd dat hij dit jaar tijd vrijmaakt 
om in Sint-Andries een aantal kinderen thuis te bezoeken. 
Duur van het bezoek: 15 à 20 minuten. Prijs leden: 10 € per 
gezin (zakje met speculoos/mandarijntjes/snoepjes inbegre-
pen). Inschrijven: per mail naar gezinsbondsintandries@gmail.
com met vermelding van voorkeursdatum en -uur, aantal en 
naam van de kinderen, lidnummer Gezinsbond en GSM num-
mer. Omdat Sinterklaas een drukke agenda heeft, is het aantal 
plaatsen beperkt en kunnen we niet garanderen dat hij op 
jouw voorkeurstijdstip kan langskomen. Snel inschrijven is 
dus de boodschap. Inschrijving is pas geldig na bevestiging en 
overschrijving op het rekeningnummer BE97 9796 2482 9949.
 

SINT-JORIS
LEGO EN DUPLO BOUWNAMIDDAG

donderdag 3 november
Schuilt er een legomaster in jou? Wij zorgen voor het bouwma-
teriaal! Ondertussen kunnen de ouders bijpraten bij een lekkere 
kop koffie of thee. Benieuwd naar zelfgebouwde kunstwerken! 
Locatie: Sint-Joris. Prijs leden gratis mits inschrijving. Info en 
inschrijven: Paul Bruggeman, paulbruggeman@telenet.be.

DE SINT IN DE HUISKAMER

zaterdag 3 december
De lieve Sint en zijn helper komen heel graag langs bij jullie 
in de huiskamer op zaterdag 3 november. Geef ons de namen 
van de kindjes door tegen ten laatste woensdag 30 november. 
We laten jullie dan enkele dagen voordien weten wanneer de 
Sint kan langs komen in de namiddag. Altijd een onvergetelijk 
moment voor groot en klein! Locatie: Sint-Joris. Prijs leden 
gratis. Info en inschrijven: Paul Bruggeman, paulbruggeman@
telenet.be.

WINTERWANDELING

zondag 18 december
Om het jaar in schoonheid te eindigen zorgen wij voor een 
gezellige winter-wonder-wandeling. Iedereen is welkom ook 
nadien voor een afsluitende drink. Alle leden ontvangen op 
dat moment ook hun nieuw bonnenboekje 2023! Locatie: 
Sint-Joris. Info en inschrijven: Paul Bruggeman, paulbrugge-
man@telenet.be.

SINT-KRUIS
55+ ZWEMMEN

donderdag 1 september tot donderdag 22 december
12u tot 13u
Reeds meer dan 100 jaar Gezinsbond, waarvan meer dan 
40 jaar ‘55+ zwemmen’ in het Interbad, Veltemweg in Sint 
Kruis. De nieuwe reeks start op 1 september en eindigt op 22 
december. Er wordt gezwommen op donderdagmiddag. Het 
zwembad is dan ter beschikking van de Gezinsbond maar deze 
activiteit staat open voor leden en niet-leden. Jaarlijks wordt er 
een verzekering afgesloten bij Sport Vlaanderen (Afd. Gezins-
bond) dit bedraagt €10. Leden betalen €40 voor de reeks en 
niet-leden betalen €48. Wie zich nu voor de eerste maal aan-
sluit betaalt de verzekering die geldt tot eind 2023! Inlichtingen 
en inschrijving via linda.vansteenberghe@gmail.com.

HAAL MEER UIT JE SMARTPHONE (DEEL 2)

donderdag 20 oktober - 19u30 tot 21u30
De afdeling organiseert een vervolg cursus onder leiding van J. 
Desender, waarbij men enkele apps meer in detail bespreekt, 
waaronder het installeren en gebruik!! Een basiskennis is 
noodzakelijk en is enkel voor android-gebruikers. Maximum 
12 personen zodat er een individuele begeleiding mogelijk is. 
Deze gaat door op 20 en 27 oktober en 10 november in de 
CM-lokalen, Moerkerkse Steenweg in Sint Kruis. Leden betalen 
€20 voor de drie avonden en niet-leden €28. Inschrijven via 
linda.vansteenberghe@gmail.com.

TWEEDEHANDSBEURS - TAFELVERKOOP

zaterdag 29 oktober - 9u tot 12u
Tafelverkoop voor tweedehandsmateriaal voor ‘jong en oud’, 
niet enkel voor baby- en kinderspullen. Op de beurs worden 
zwangerschapskledij, babykleertjes, kinderkledij, speelgoed, 
kinderboeken, kinderfietsen,… te koop aangeboden. Locatie: 
Gemeenschapshuis, Sint-Kruis. Gelegenheid voor een drankje. 
Voor de deelnemers: tafel van 1,20 m. Men mag geen eigen 
tafel meebrengen! Deelname: €13. Lid van de Gezinsbond 
krijgt €5 terug op de ‘Lidkaart waarmee je spaart’. Gratis toe-
gang voor iedereen! Inschrijven voor deelname tot en met 10 
oktober: Tine Proot, tine.proot@gmail.com.

MEEVAREN MET DE SINT

zondag 20 november
Meevaren met de Sint! Met Sinterklaas op de boot. Alle kinde-
ren worden uitgenodigd om mee te varen met de Sint en de 
lieve Pieten op de Damse Vaart. Afvaarten gepland om 13u30 

- 14u - 14u30 - 15u - 15u30 - 16u en 16u30. De kinderen kunnen 
hun tekeningen meebrengen voor de Sint en hun wensen en 
verlangens in zijn oor fluisteren. Kindjes varen gratis, volwas-
senen betalen €4. Afspraak aan de aanlegsteiger in Damme. 
Dit is een organisatie van de afdelingen Damme en Sint-Kruis.
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SINT-MICHIELS
HEERLIJK ONTBIJTEN MET JE GEZIN

zondag 9 oktober - 8u30 tot 10u30
Samen met je gezin ontbijten op een rustige zondagmorgen. 
Niets is plezanter dan je laten bedienen. Locatie: eetzaal van 
Howest, Rijselstraat 5, Sint-Michiels. De prijs voor volwassenen 
is €7,5, kinderen tussen 3 en 12 betalen €5 en kindjes jonger 
dan 3 komen gratis mee. Info en inschrijven: ten laatste tot 20 
september. Graag een mailtje naar gezinsbondsintmichiels@
gmail.com met het aantal personen. Overschrijven vooraf op 
rek. BE43 0680 7137 0001. Opgelet: de Rijselstraat is ook op 
zondag blauwe zone. Vergeet je parkeerschijf niet!

GRIEZELIGE ZOEKTOCHT

maandag 31 oktober - 16 u
In het park zitten opdrachten verscholen die je met enkele 
vrienden moet zoeken. Voer de opdrachten uit en je komt uit 
in ? Waar zeg je? Dat is nu net de zoekopdracht! De doelgroep 
is kinderen van 7 tot 12 jaar. Afspraak op de parking van de Rij-
selstraat 231, aan de Rode Poort, Sint-Michiels. Einde voorzien 
rond 18 u. Mama of papa krijgt het eindpunt in zijn/haar oor 
gefluisterd! Indien de tocht door weersomstandigheden niet 
kan doorgaan krijg je een bericht op je mail. Info en inschrijven 
voor 20 oktober: gezinsbondsintmichiels@gmail.com. Prijs €4 
overschrijven op rek. BE43 0680 7137 0001.

PUZZELEN MET JOMMEKE OF GEWOON
EEN SPEL UITPROBEREN

zondag 20 november - 13u30 tot 17u
Puzzelen, ‘t is eens iets anders. Kom met een team van 4 perso-
nen (minder mag ook) naar onze spellennamiddag in Onze Ark, 
Sint-Michielslaan te Sint-Michiels. Je puzzelt voor de titel van 
kampioen van de afdeling en je krijgt er bovenop een attentie 
bij. Je maakt met je team een onuitgegeven puzzel van 500 
stuks in anderhalf uur. Goed te doen voor een beetje ervaren 
puzzelaar. De puzzelwedstrijd start stipt om 14u30 voor alle 
ploegen. Geen zin in puzzelen? Er ligt een heel aanbod aan 
andere bekende en onbekende spellen om uit te proberen.
Speel je alleen de spellen, dan kom je gratis. Alleen de puz-
zelaars betalen €1 per persoon. Info en inschrijven voor 10 
november op gezinsbondsintmichiels@gmail.com Overschrij-
ven op rek. BE43 0680 7137 0001.

GEANNULEERD - DE GEHEIMEN VAN
WINDOWS 11 UITGELEGD
Door onbeschikbaarheid van de lesgever wordt de cursus ver-
plaatst naar 2023. Wij houden u op de hoogte via de gewone 
kanalen.

VERVANGEN VAN KORTINGSKAARTEN
VOOR KINDEREN
Denk er aan! Kinderen die 12 of 18 worden in 2023, zullen hun 

kortingskaarten moeten vervangen. Aanvragen kan vanaf 7 
november. Liefst vooraf bellen op 050 39 60 31. Kostprijs: €6 
voor alle kaarten uit één gezin, plus €1,50 voor thuisbezorgen 
per post. Omdat de samenwerking van de Gezinsbond met de 
NMBS is gestopt en is ook het verkooppunt voor de tienritten-
kaarten gesloten. Vanaf heden kunnen er dus geen Lijnkaarten 
of bioscoopcheques meer aangekocht worden in de Veeweide 
87. De Lijnkaarten kunnen nog steeds aangekocht worden bij 
Regine Wyseure, Karel de Stoutelaan 84, Brugge. Elke werkdag 
van 10u tot 12u. Bioscoopcheques koop je via de website van 
de Gezinsbond. Hou hiervoor je lidkaart bij de hand want de 
korting wordt digitaal op je kaart geplaatst.
 

SNELLEGEM
DE LEESCOACH GEEFT JE GOESTING OM
TE LEZEN
donderdag 1 september tot vrijdag 30 juni
Het nieuwe schooljaar is van start gegaan! Dat betekent dat er 
opnieuw moet gelezen worden... Geen tijd om samen met jouw 
kindje te lezen? Je kunt het geduld niet opbrengen? Of is ‘samen 
lezen’ helemaal jouw ding niet? Toch wil je jouw kind het lees-
plezier gunnen en ervoor zorgen jouw kind mee kan in de klas! 
Op een speelse manier wordt het leesplezier aangewakkerd en 
wordt de leeskriebel omgezet in weten wat je leest (begrijpend 
lezen). Wat je graag doet, kun je goed en daar kun je alleen maar 
beter in worden! In een reeks van 5 leessessies van een half uur 
krijgt jouw kind goesting om te lezen! Voor leerlingen van 7 tot 
en met 12 jaar. Stuur een mail voor meer info om af te spreken 
naar: sabine.deleescoach@gmail.com Wanneer? Tijdens het 
schooljaar: op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag 
(ook op andere dagen tijdens de vakanties).

 LET’S YOGA

donderdag 1 september tot zaterdag 31 december
Yoga vergroot je flexibiliteit, versterkt je uithoudingsvermogen, 
bevordert je bloeddoorstroming, verbetert je lichaamshou-
ding, 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 januari en september. Meer info? Of 
meteen inschrijven kan via de verantwoordelijke: Sabine 
Mosar: sabine.mosar@gmail.com. Lessen op maandag van 
20u tot 21u met Roger: prijs reeks van 15 lessen: leden: €75 
en niet-leden €90. Lessen op vrijdag van 17u30 tot 18u30 met 
Ann: prijs reeks van 14 lessen: leden €70 en niet-leden: €84.

ZWERFVUILACTIE IN DE HAGEWEG IN 
SNELLEGEM
woensdag 5 oktober - 14u
Nog geen goede daad verricht? Dan is nu hét moment! De 
Gezinsbond Snellegem adopteerde de wegberm in de Hage-
weg. Adopteren betekent dat je zorg draagt voor je straat en 
dus alle vuil die er niet thuis hoort opruimt! En dit is wat wij 
gaan doen! Kinderen ook welkom! Zo leer je hen dat het milieu 
belangrijk is! Wil jij ons een handje toesteken? Dan ben je van 
harte welkom op woensdagnamiddag 5 oktober om 14u. (ver-
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moedelijk tot 15u30). Wie wil mag ook later aansluiten. Als 
dank voor je inzet voor het milieu trakteert de Gezinsbond 
achteraf met een drankje!

ONTBIJT AAN HUIS GELEVERD

zondag 23 oktober - 8u tot 10u
Op zondag 23 oktober geen zin om zelf ontbijt te maken? Je 
wilt jouw gezin verrassen? Dan zorgt de Gezinsbond Snelle-
gem voor de oplossing! Bestel je ontbijt vóór 20 oktober en 
wij leveren jouw ontbijt op zondag 23 oktober tussen 8u en 
10u aan huis! Prijs: leden €10 en niet-leden €12. Wat krijg je 
hiervoor per persoon? 2 vers gebakken broodjes, 1 koffiekoek, 
hesp, jonge kaas, een stukje brie, choco, confituur, fruitsap, kof-
fiestick espresso, melk en suiker, pakje beschuiten, 1 stuk vers 
fruit, chocolade, yoghurt en een gekookt eitje. Hoe inschrij-
ven? 1. Stuur een mail naar sabine.mosar@gmail.com met 
vermelding van je naam, adres, eventueel lidnummer, aantal 
personen en telefoonnummer (voor het geval we je niet thuis 
treffen). 2. Na het ontvangen van een bevestigingsmail stort 
je, vóór 20 oktober het bedrag op BE44 3631 0519 7045 van de 
Gezinsbond met vermelding van je naam en eventueel lidnum-
mer. Inschrijving pas definitief na betaling.
 

UITKERKE
GRIEZELTOCHT

vrijdag 28 oktober - 18u volgens afspraak
Ga op griezelmissie en probeer je opdracht tot een goed einde 
te brengen! De tocht duurt ongeveer 2u30. Start vanaf 18u 
(volgens afspraak bij inschrijving). Per groep max. 15 pers. 
Locatie: Ontmoetingscentrum “De Kerkewegel”, Ruiterstraat 
5, Blankenberge. Prijs (Animatie, soep en hotdog inbegrepen): 
leden €9 (+12j), €6 (-12j) en niet-leden €12 (+12j)- €9 (-12j). 
Info en inschrijven ten laatste op 21 oktober via gezinsbond.
uitkerke@gmail.com met vermelding van je naam + aantal 
volwassenen en aantal kinderen. Kinderen moeten onder 
begeleiding van een volwassene zijn. Griezelbar doorlopend 
open van 18u tot 23u.

SINTERKLAASFEEST
MET POPPENTHEATER JA-JA

woensdag 30 november - 14u tot 16u
Sinterklaasfeest met poppentheater JA-JA voor kinderen tot 10 
jaar. Locatie: Jeugdherberg “De Wullok”, Ruiterstraat 9, Blanken-
berge. Prijs(drankje en Sintzakje inbegrepen): leden GRATIS en 
niet-leden €5,00 per kind. Inschrijven tot 25 november via gezins-
bond.uitkerke@gmail.com (met vermelding van de naam van 
het kind + lidnummer). Graag een zitkussentje meebrengen aub.
 

VARSENARE
TAI CHI CHUAN

maandag 5 september tot maandag 19 december
19u tot 21u30
Tai Chi is een geschikte methode om soepelheid en evenwicht 

te oefenen. De oefeningen zijn langzaam, niet hart of long 
belastend, zorgen voor alertheid bij de beoefenaar, kalmeren 
de geest en versterken het lichaam. In de lessenreeksen Tai Chi 
Chuan wordt gewerkt in 3 reeksen afhankelijk van het niveau. 
Locatie: SPC Hof Ter Straeten, Varsenare. Info en inschrijven: 
Brigitte Vandenbriele: brigitte.vandenbriele.be@gmail.com 
of 0496 33 51 79.

DRU YOGA OP WOENSDAGVOORMIDDAG

woensdag 7 september tot woensdag 21 december
10u tot 11u30
Dru Yoga wordt ook ‘hart yoga’ genoemd. Het gaat over 

‘bewust zijn’. Vanuit vloeiende bewegingen en je ademhaling 
help je je lichaam en geest in soepelheid, ontspanning en 
kracht. Je gaat vanzelf ontstressen, je concentratie versterkt 
en je ervaart voelbaar vernieuwde vitaliteit en vreugde. Een 
lessenreeks met max. 10 deelnemers. Enkel voor leden Gezins-
bond en voor de volledige lessenreeks. Locatie: SPC Hof Ter 
Straeten, Varsenare. Info Brigitte Vandenbriele: brigitte.van-
denbriele.be@gmail.com of 0496 33 51 79.

LESSENREEKS KRUIDEN: 2 GROEPEN

donderdag 8 september tot donderdag 8 december
Lessenreeks onder de leiding van herboriste Anny Vanbranteg-
hem. We leren over het gebruik en de werking van kruiden. Een 
maandelijkse bijeenkomst waarin theorie afgewisseld wordt 
met praktijk. Locatie: SPC Hof ter Straeten, Varsenare. Groep 
1: eerste donderdagnamiddag van de maand van 14u tot 16u. 
Groep 2: tweede donderdagvoormiddag van de maand van 
9u30 tot 11u30. Info en inschrijven: brigitte.vandenbriele.be@
gmail.com of 0496 33 51 79.

HERFST-TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 8 oktober - 14u tot 17u
Tafelverkoop van tweedehands kinderkledij, speelgoed, 
baby-uitzet, kinderfietsen, kinderboeken... in het Sportcen-
trum Hof Ter Straeten, Varsenare. Gratis toegang voor kopers. 
Verkopers kunnen zich inschrijven tot zaterdag 1 oktober (of 
tot volzet) door mail naar beurs2dehandsvarsenare@hotmail.
com. Leden Gezinsbond of KWB betalen €8 en niet-leden €12, 
1 tafel van 2,2m per inschrijver. Later volgt info via varsenare.
gezinsbond.be, de Bond, facebook Gezinsbond Varsenare, 
mail naar leden.

KOOKLES: VEGETARISCHE SEIZOENSPIZZA’S

dinsdag 11 oktober - 19u tot 22u
Onder leiding van Peter Vandermeersch van “de zonnekeuken” 
ga je zelf aan de slag om vegetarische pizza’s met herfstgroen-
ten te maken. Je maakt verrassende, kleurrijke, gezonde maar 
vooral ook smakelijke en eenvoudige pizza’s. Ook leer je zelf 
een licht pizzadeeg te maken zonder gist. Locatie: keuken 
Vrijetijdscentrum, Vlamingveld, Jabbeke. Info en inschrijven 
tot 7 oktober: karl.vandermeersch@telenet.be of 0485 15 28 
64. Prijs leden €35 en niet leden €45; alles inbegrepen. Over-
schrijven op rek. BE46 7381 2906 9636
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REPAIR CAFÉ

zaterdag 15 oktober - 14u tot 17u
Wat doe je met een CD-speler die niet meer open wil? Een 
broodrooster die het niet meer doet, messen die dringend 
moeten geslepen worden, een fiets met een spatbord dat los 
zit... Weggooien? Mooi niet. Kom naar het Parochiaal Centrum, 
Westernieuwweg 5A, Varsenare. Een zaal vol gereedschap en 
materialen, deskundige hulp bij(bijna) elke reparatie, een 
gezellige sfeer en ontmoeting wachten je op. Gratis toegang.

PHISHING

dinsdag 25 oktober - 19u
Bijna iedereen kwam al eens in aanraking met phishing. Je 
weet wel, het fenomeen waarbij oplichters proberen aan je 
bankgegevens te komen via frauduleuze internetberichten, 
mails of sms-berichten. Wouter Van Dyck van Beweging.net 
leert je hoe phishing te herkennen is en ‘vooral’ wat (niet) te 
doen. Informatie die voor jezelf én je familie bijzonder nuttig is. 
Locatie: Parochiaal Centrum, Westernieuwweg 5a, Varsenare. 
Inkom: €3, drankje inbegrepen. Organisatie van Beweging aca-
demie, Okra, Samana en Gezinsbond. Info en inschrijven: Jef 
Vantorre, jef.vantorre@skynet.be of 0472 96 78 32.

HUISBEZOEK VAN DE SINT

vrijdag 2 december en zaterdag 3 december
vr na 18u/za na 17u
De Sint wil op vrijdag 2 december vanaf 18u en zaterdag 3 
december vanaf 17u graag een bezoek brengen aan de kinde-
ren thuis. En natuurlijk komen de Pieten mee! Meer info volgt 
via mail, varsenare.gezinsbond.be en via facebook: Gezins-
bond Varsenare. Voor info en inschrijving (vóór 25 nov.): Mieke 
Roelens, secretariaat.gb.varsenare@gmail.com of 050 38 67 91.
 

VELDEGEM
PUZZELKAMPIOENSCHAP

zondag 9 oktober - 10u tot 11u30
De gezinsbond organiseert over heel Vlaanderen puzzelkampi-
oenschappen. Teams van maximum 4 personen (vanaf 9 jaar) 
maken om ter snelst een unieke Jommekespuzzel van 500 
stukjes. Deze mag nadien meegenomen worden. Ideaal voor 
ouders, grootouders, kinderen, vriendengroepen.... Nadien is 
er een tapasplank te verkrijgen voor €10 leden en niet leden 
€15, te bestellen bij inschrijving. Deuren open om 9.30u. Loca-
tie: ‘t lokaal, Lokaalstraat 7, Veldegem. Info & inschrijven: Ann 
Degrande, 050 27 59 53 of gezinsbond_veldegem@hotmail.be.

TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 15 oktober - 13u tot 17u
Tafelverkoop kindermateriaal in turnzaal de Stapsteen, Konin-
gin Astridstraat 2, Veldegem. Verkopers: €10 voor leden €15 en 
niet-leden. Inschrijven: Tamaracollier@hotmail.com vanaf 1 
september. Kopers geen inkom! Kopers kunnen nadien aan 
de bar genieten van een drankje en van een heerlijk stuk taart.

DROPPING

zaterdag 22 oktober - 18u30
We verzamelen op de parking achter de kerk te Veldegem en 
vertrekken we met de bus naar een geheime locatie. Na enkele 
km stappen vinden jullie hopelijk het restaurant waar er een 
maaltijd en streekbier wordt aangeboden. Inschrijven kan 
alleen door het inschrijvingsformulier in te vullen en te depo-
neren in de brievenbus of afgeven bij Ann Degrande, Koningin 
Astridstraat 54a, Veldegem.
Zie hiervoor op veldegem.gezinsbond.be.

RONDGANG SINT

vrijdag 2 december tot zaterdag 3 december
Onze lieve Sint komt weer langs op 2 en 3 december. Hou 
onze website veldegem.gezinsbond.be in de gaten voor meer 
informatie.

SINTERKLAASONTBIJT

zondag 4 december - 8u30 tot 12u
Sinterklaasontbijt in ‘t Lokaal, Lokaalstraat 7, te Veldegem. 
Buffet open tot 10u15. Voor kinderen is er een speelruimte 
voorzien en om 10u komt de sint op bezoek. Volwassenen: 
lid €9 en niet lid: €12, kind 7-12 jaar: lid €4 en niet-lid €8, kind 
0-6 jaar: lid €2 en niet-lid €4. Tip: jonge gezinnen die lid zijn, 
breng gerust oma en opa mee zij betalen ook maar €9 per 
persoon. Inschrijven bij: Daniël en Agnes Rogiers-Wambeke, 
Boudewijn Hapkenstraat 45, Veldegem of bij Serge en Sylvia 
Devriese-Genouw, Karperstraat 36, Veldegem en dit voor 25 
november, leden gezinsbond met vermelding van lidnummer. 
Enkel bij betaling ben je ingeschreven. Max 220 inschrijvingen. 
Zie ook veldegem.gezinsbond.be.

WAARDAMME
GOOCHELNAMIDDAG VOOR JONG EN OUD

zondag 4 december
Goochelaar Simon van Het Magisch Verbond zal weer iedereen 
verrassen met zijn talloze onnavolgbare truukjes. Hij brengt 
een goochelshow waarbij de kinderen ( vanaf 5 jaar) actief 
mogen meewerken, zowel op het podium als aan tafel. Ech-
ter, ouders en grootouders worden ook niet vergeten! Kortom 
gegarandeerd een gezellige namiddag voor alle aanwezigen. 
Voor de allerkleinsten is er opvang en animatie voorzien. Aan-
wezige leden kunnen bonnenboek 2023 afhalen. Locatie: zaal 
WARA, Waardamme. Prijs €5 per volwassene, een gezin betaalt 
€10. Info en inschrijven: gezinsbondwaardamme@gmail.com, 
0486/71 31 53. Betalen aan de deur.
 

WESTKAPELLE
KOKEN VOOR MANNEN EN VROUWEN

woensdag 5 oktober tot woensdag 16 november - 19u tot 22u
Het koken voor mannen en vrouwen wordt opnieuw opgestart. 
Voor mannen: 5, 19 oktober en 9 november. Voor vrouwen: 
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12, 26 oktober en 16 november. Heb je zin om iets lekkers en 
vernieuwends klaar te maken dan is het moment aangebroken 
om deel te nemen aan de kookworkshop. Onder deskundige 
leiding van chef-kok Kris wordt er in drie uur tijd een lekker 
menu klaargemaakt. Locatie: school ‘De Vuurtoren’, Heist-
laan 26A, Knokke-Heist. Voor info en inschrijven: beausaert.
christopher@skynet.be of 0475 66 35 63. De inschrijvingen 
worden afgesloten op zaterdag 1 oktober. Haast je want de 
plaatsen zijn beperkt.

PUZZELKAMPIOENSCHAP
SAMEN PUZZELEN MET JE GEZIN

zondag 16 oktober - 10u
Een nieuwe uitdaging in onze afdeling… . We nodigen de 
gezinnen uit om samen te puzzelen. De uitdaging is om in 
teams van 3 tot 4 personen zo vlug mogelijk een puzzel van 
500 stukjes te leggen. Deze unieke puzzel wordt ontworpen 
door Standaard Uitgeverij waarin zowel de gekende stripfigu-
ren uit Jommeke als de Gezinsbond goed uit de verf komen. 
Voor de winnende ploeg is er een leuke prijs voorzien. Het 
puzzelpakket krijg je ook mee naar huis. Prijs per team: €5 voor 
de leden en €10 voor de niet-leden. Er is ook een hapje en een 
drankje voorzien tegen een democratische prijs. Locatie: poly-
valente ruimte in de kerk van Westkapelle. Info en inschrijven: 
beausaert.christopher@skynet.be of 0475 66 35 63.
 

ZEDELGEM
FAMILIE FIETS-O-METER

zondag 2 oktober - 10u30 tot 12u00
De Familie Fiets-o-meter: Een gezinsvriendelijke parcours met 
opdrachten rond fietsvaardigheid. Het parcours kan je terug-
vinden aan de bibliotheek in de Groene Meersen. Kinderen 
kunnen het parcours afleggen. Begeleiders worden warm ont-
haald. Meer info: gezinsbondzedelgem@gmail.com.

PUZZELKAMPIOENSCHAP

zondag 16 oktober - 14u30
Doe mee aan het eerste “Puzzelkampioenschap van de Gezins-
bond”. Ploegen van 3 of 4 leggen om ter vlugst een unieke 
Jommeke Gezinsbondpuzzel van 500 stukjes. Gezinnen, groot-
ouders met kinderen, vriendengroepen… zijn welkom! Schrijf 
snel in, het aantal teams is beperkt. Plaats: Parochiaal Cen-
trum “Ontmoeting”, Sint-Elooistraat 23, Zedelgem (De Leeuw). 
Aanmelden om 14u, aanvang kampioenschap om 14u30. Prijs 
per team: leden €10, niet-leden €15. Telkens is één drankje 
inbegrepen. Meer info: ronny.meulemeester5@telenet.be.

‘PATJE, DE KIKKERPRINS’ (7+)

donderdag 3 november - 14u
Een vrolijk springerig en hoppend verhaal over uiterlijk en 
innerlijk, over eigenbelang en vriendschap, over oogkleppen 
en ogen openen en volwassen worden. Bij papa Patrick en 
zijn dochter Patricia is alles van goud. Ook de bal die ze krijgt. 
Wanneer ze ermee wil gaan buiten spelen, blijkt dat ze nooit 

naar buiten mag van haar vader. Hij is bang voor de “buitenwo-
ners”. Maar dochterlief ontsnapt toch, maakt kennis met een 
kikker, smasht overmoedig haar bal de vijver in en overtuigt 
Patje, de kikker, om hem voor haar op te duikelen. Hij doet 
het, maar stelt drie voorwaarden... Wat volgt is een spannend, 
grappig en - wie weet – romantisch avontuur. Spel: Jolijn Anto-
nissen, Jos Dom en Johan De Paepe. Speelduur: 60 minuten. 
Zaal: Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem. ‘Patje, de 
Kikkerprins’ is een familievoorstelling voor iedereen vanaf 7 
jaar. Prijs leden €5,50 en niet-leden €7. Info: ronny.meulemees-
ter5@telenet.be.

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN

zondag 20 november
Gratis workshops voor kinderen van 6j tot 12j. Samenwerking 
met Cultuur Zedelgem.

THE VILLAGE GAMES (PIETENSPEL)

zaterdag 26 november
Op avontuur in je eigen buurt! Via de Messenger chatbox Super 
Sam krijg je opdrachten: dingen zoeken of uitbeelden, gekke 
groepsfoto’s doorsturen, denkopdrachten met raadsels… In 
dit Pietenspel neem je het op tegen andere gezinnen. Haalt 
jouw foto de hoogste score? Een actief opdrachtenspel met 
foto’s, op maat van gezinnen met kleuters en Lagere School 
kinderen. Meer info: zedelgem.gezinsbond.be.
 

ZERKEGEM
BLOEMSCHIKKEN NAJAAR

donderdag 22 september tot donderdag 15 december 
19u30
Samen groene vingers krijgen! Op donderdagavond 22 sep-
tember, 27 oktober, 10 november en 15 december, wordt er 
onder begeleiding een bloemstuk gecreëerd in Zaal Sarko-
heem (Schoolhuis). Zowel leden als niet-leden zijn welkom. 
Voor de 4 sessies wordt €60 gevraagd – leden van de Gezins-
bond krijgen €20 korting terug betaald op hun spaarkaart 
(lidkaart). Je kan ook voor elke datum afzonderlijk inschrijven 
aan €17 per sessie – leden van de Gezinsbond krijgen per ses-
sie €5 korting terug betaald op hun spaarkaart (lidkaart). In het 
deelnamegeld zijn de kosten voor de lesgeefster, het gebruik 
van de zaal en een drankje inbegrepen. Elke deelnemer brengt 
steeds een aardappelmesje, een snoeischaar, een kniptang en 
een vod mee. Per sessie moet je soms als deelnemer enkele 
specifieke benodigdheden meebrengen, afhankelijk van wat 
er gemaakt zal worden. Als de lesgeefster zelf voor extra mate-
riaal zorgt wordt gevraagd de kosten hiervoor op de sessie zelf 
te vereffenen. Online inschrijven op gezinsbondzerkegem.be.

BLOEMSCHIKKEN NAJAAR 2022

donderdag 27 oktober tot donderdag 15 december - 19u30
Samen groene vingers krijgen! Op donderdagavond 22 sep-
tember, 27 oktober, 10 november en 15 december, telkens om 
19u30, wordt er onder begeleiding een bloemstuk gecreëerd 
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in Zaal Sarkoheem (Schoolhuis). Zowel leden als niet-leden 
zijn welkom. Voor de 4 sessies wordt €60 gevraagd – leden 
van de Gezinsbond krijgen €20 korting terug betaald op hun 
spaarkaart (lidkaart). Je kan ook voor elke datum afzonder-
lijk inschrijven aan €17 per sessie – leden van de Gezinsbond 
krijgen per sessie €5 korting terug betaald op hun spaarkaart 
(lidkaart). In het deelnamegeld zijn de kosten voor de lesgeef-
ster, het gebruik van de zaal en een drankje inbegrepen. Elke 
deelnemer brengt steeds een aardappelmesje, een snoei-
schaar, een kniptang en een vod mee. Per sessie moet je soms 
als deelnemer enkele specifieke benodigdheden mee brengen, 
afhankelijk van wat er gemaakt zal worden. Als de lesgeef-
ster zelf voor extra materiaal zorgt, wordt gevraagd de kosten 
hiervoor op de sessie zelf te vereffenen. Online inschrijven op 
gezinsbondzerkegem.be

PUZZELKAMPIOENSCHAP - SAMEN PUZZELEN

zondag 6 november - 14u
In heel Vlaanderen organiseren verschillende afdelingen van 
de Gezinsbond het Puzzelkampioenschap - Samen puzzelen! 
Ook in Zerkegem word je uitgedaagd om met je team zo vlug 
mogelijk een puzzel van 500 stukjes te leggen. Vorm teams 
van maximaal 3 à 4 deelnemers en neem het tegen elkaar 
op: grootouders en kleinkinderen tegen mama’s & papa’s; 
of tieners & tantes tegen nonkels & neven. Noem maar op… 
Elk team probeert de exclusieve Gezinsbondpuzzel van 
500 stukjes zo snel mogelijk te maken. Deze unieke puzzel 

wordt ontworpen door Standaard Uitgeverij waarin zowel de 
gekende stripfiguren uit Jommeke als de Gezinsbond goed 
uit de verf komen. Voor de deelnemende teams worden leuke 
prijzen voorzien! Een unieke belevenis die in heel Vlaanderen 
plaatsvindt tussen 15 oktober en 15 november. Voor leden en 
niet-leden. Bezoekers zijn ook welkom. Info volgt vanaf sep-
tember, hou de datum alvast vrij!

SINTBEZOEK
zaterdag 3 december - 10u30
Dit jaar hoopt Sinterklaas toch eens echt een bezoekje bij je 
thuis te kunnen brengen. Meer info volgt in november.
  

ZUIENKERKE
PUZZELKAMPIOENSCHAP

zaterdag 15 oktober - 19u
We organiseren een puzzelkampioenschap in de Notelaar, 
Nieuwe Steenweg 96, Zuienkerke. Per team van 3 à 4 perso-
nen maken we een puzzel van 500 stukjes. Deze activiteit is 
geschikt voor alle leeftijden (vanaf 9 jaar). Inschrijven kan bij 
Isabelle Crul: 0486 09 70 41 of via mail op gezinsbondgroot-
zuienkerke@gmail.com. Per team is het 10€ voor leden en 15€ 
voor niet leden. Gelieve op voorhand in te schrijven want de 
plaatsen zijn beperkt. Deze activiteit is in samenwerking met 
Gezinsbond Meetkerke en Houtave-Stalhille.
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Hij komt… hij komt… Sinterklaas in Brugge
Op 20 november komt Sinterklaas om 14u30 met de boot aan in Brugge. Wees er 
samen met je gezin bij en verwelkom de Sint en zijn zotte Pietenbende langs de route, 
volg de intrede live op ‘t Zand of kijk van thuis mee via onze livestream.

Het programma
• 14.00u - 14.30u: Sinterklaas vaart op de Reitjes
• 14.30u - 15.00u: Aankomst Sint en Pieten Oud Sint-Jan
• 15.00u - 15.15u: Stoet van site Oud Sint-Jan naar ‘t Zand
• 15.30u: Sinterklaas spreekt de kinderen toe op ‘t Zand
• 16.30u: De Zotte Pietenshow in het Concertgebouw (tickets)

Bekijk de volledige route en locaties waar je de Sint kan zien op: https://jong.brugge.be/sinterklaas

De Zotte Pietenshow
De intrede zelf is gratis maar wie de Zotte Pietenshow (productie van Artbij vzw) in het Concertgebouw wil 
bijwonen moet tickets kopen. 

SINT GEZOCHT!
De Zotte Pieten en hun helper, Boris, zijn in paniek. Boris heeft namelijk opgevangen dat de Sint met pensioen 
gaat. Wat nu? De Pieten zijn niet zomaar van plan om het leukste feest van het jaar op te geven, maar ze vinden
het wel een beetje ouderwets… Het is tijd voor verandering! Maar is dat wel een goed idee?
De Zotte Pieten en Boris zijn terug met een knotsgek muzikaal verhaal voor jong en oud. 
Regie: Jan Bernolet
Scenario: Tom Vandenbroucke & Jan Bernolet
Muziek: Roosje Strobbe
Zotte Pieten: Jan Bernolet, Robin Boel en Martijn Storme
Boris: Tom Vandenbroucke
Orkest: Roosje Strobbe en Ruben Vanwonterghem
Productie: vzw ARTBIJ

Kinderen betalen 6 euro als lid van de Gezinsbond of 10 euro voor niet-leden. 
Volwassenen die lid zijn van de Gezinsbond, 8 euro, of 12 euro voor niet-leden.  
Tickets zijn te verkrijgen via In & Uit of via www.ticketsbrugge.be

Maak een kleurtekening en geef je tekening aan de Sint.

Sinterklaas krijgt graag veel tekeningen en brieven van kinderen en daar kan je ook een mooie prijs mee winnen! 
Download één van onze kleurplaten via jong.brugge.be/sinterklaas of haal een kleurplaat op in een winkel
in de binnenstad. Kleur, teken, knutsel en post je tekening vanaf 31 oktober in de brievenbus van de Sint op de 
Burg én wie weet val jij in de prijzen! 
 De Intrede van de Sint is een samenwerking tussen Stad Brugge en
Gezinsbond Brugge.
Meer info en een overzicht van deelnemende handelaars waar je een tekening
kan ophalen vind je op: https://jong.brugge.be/sinterklaas

De Sint komt ook naar volgende afdelingen:
19/11/2022 Blankenberge-Uitkerke

20/11/2022 Damme + Sint-Kruis

26/11/2022 De Haan

30/11/2022 Uitkerke + Knokke

2 & 3/12/2022 Veldegem + Sint-Andries + Varsenare

3/12/2022 Zerkegem + Knokke + Sint-Joris

4/12/2022 Veldegem + Ruddervoorde + Oostkamp
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TOMBOLA SPAAR&WIN 2022
Augustus, september, oktober 

Win 2x met jouw “lidkaart waarmee je spaart”:
tot 10% spaarkorting op je aankoop en
gratis deelname aan de tombola met in totaal € 3000 aan spaarkorting.
Betaal bij de gezinsvriendelijke handelaars in de Regio Brugge-Oostkust
met je elektronisch gespaarde korting.

Tot eind oktober 2022 geeft elke ‘afname’ van €5
recht op één kans in de tombola.

Deze actie loopt ook bij je plaatselijke verkooppunt op 
KINEPOLIS-tickets en LIJN-kaarten.

Alle aangesloten handelaars vind je op 
gezinsbond.be/voordelen
Bijkomende vragen over ledenvoordelen 
in de Regio Brugge-Oostkust: 
Herwig De Coninck, herwig.deconinck@skynet.be, 
050 36 30 16

4 euro (volwassenen) 
3 euro (jongeren -16 jaar)

(niet voor abonnementen)
voor leden van de Gezinsbond 

eveneens bij voorverkoop van de tickets 
(Breng je lidkaart mee!) 
(loketten Noord of Oost)

Voetbalseizoen 2022 - 2023
Voor het volgende voetbalseizoen

zijn de wedstrijden nog niet gekend. 
Gezinsbond zal op zoveel mogelijk 

wedstrijden aanwezig zijn
(behalve bij risicowedstrijden)

Voor de maanden augustus/september 
volg het nieuws op

Info: Gezinsbond Regio Brugge-Oostkust 
Eddy De Wispelaere, edwlop@skynet.be 

Info wedstrijden: 
gezinsbond.be/cerclebrugge

of op facebookpagina’s van de afdelingen

Korting
bij Cercle Brugge 

Benieuwd hoeveel korting 
je al gespaard hebt?
Spaar korting 
met je lidkaart
Wanneer je een aankoop doet bij een 
van onze partners, betaal je het volledige 
bedrag en wordt de korting via je lidkaart 
toegekend. 
Hoe meer je je lidkaart gebruikt, 
hoe meer korting je spaart.

Zodra je 5 euro of meer hebt gespaard, 
kan je dit spaartegoed per schijf van 5 
euro gebruiken om nieuwe aankopen te 
betalen of korting te krijgen. (= afname)

zie: Ontdek hier je spaartegoed 
ledenvoordelen.gezinsbond.be
benieuwd-hoeveel-korting-je-al-gespaard-hebt

LEDENVOORDELEN
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DE LOW IMPACT MAN
KLIMAATSHOW
In deze voorstelling vertrekt Steven van de uitdagingen die ons
te wachten staan rond klimaatverandering en biodiversiteit.
Samen met het publiek gaat hij op zoek naar de verantwoorde-
lijken en vooral naar wat we zelf kunnen doen.

Met heel concrete voorbeelden, grappige beelden, een kwisje en een lied wordt duidelijk dat we zelf bepalen in welke 
richting het met de wereld gaat.
De klemtoon ligt op het ontwikkelen van veerkracht. 
>> Hoe kan je als burger of als gemeenschap je voorbereiden op het onverwachte?
>> Welke kleinschalige initiatieven helpen ons op weg naar een leefbare planeet?
>> Hoe hebben moeilijke situaties in het verleden gezorgd voor onvoorstelbare moed en solidariteit? 
>> Je maakt kennis met het Rad der Onfortuin, je kan tijdens de grote veerkrachttest je eigen schokbestendigheid 
 checken en krijgt praktische instructies voor de spannende tijden die eraan komen.
Natuurlijk met de nodige humor en een paar ongemakkelijke waarheden.
Een spannende blik op het komende parcours van de mensheid met een verrassend hoopvol einde.

De Low Impact Man - Woensdag 5 oktober 2022 van 20u - 22u
Cultuurcentrum Daverlo, Dries 2, Assebroek
Inkom: 8 euro - Inschrijven via www.avansa-brugge.be
Een organisatie van Grootouders voor het Klimaat Brugge,
Gezinsbond regio Brugge-Oostkust en Avansa regio Brugge

5 januari
Concertgebouw Brugge
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NIEUWE PARTNER 
LEDENVOORDELEN

Gezinsbond gaat in zee met een
nieuwe voordelenpartner: 
Eggo Kitchen & House.
Eggo is een Belgisch bedrijf 
gespecialiseerd in ontwerpen en 
plaatsen van keukens,
maatkasten en dressings.
Vanaf 1 september krijgen onze 
leden 20 tot 350 euro 
spaarkorting op het totale
factuurbedrag bij bestellingen.

Eggo heeft meer dan 68 verkooppunten in België en verschillende showrooms waar je het hele 
jaar door geniet van de beste prijzen en de nieuwste trends met een ruime keuze aan afwerkin-
gen, materialen en kleuren. Bij elk project hoort een duidelijke en gedetailleerde offerte! 

Meer info: https: //ledenvoordelen.gezinsbond.be/kortingen/wonen/eggo-keukens-en-interieur

VOORDELENNIEUWSBRIEF
Registreer je voor de maandelijkse voordelennieuws-
brief en ontvang alle ledenvoordelen en kortingen op 
uitstapjes, activiteiten of aankopen rechtstreeks in je 
mailbox. Handig niet!
Elke maand maken wij 20 geregistreerden blij met 
5 euro extra spaartegoed op de lidkaart!
Registreer: gezinsbond.be/voordelennieuwsbrief en 
geef je mailadres door.

Al onze voordelen op gezinsbond.be/ledenvoordelen.
Enkele voorbeelden waar je korting krijgt:
Boudewijn Seapark, Sea Life Blankenberge, Lago 
zwemparadijzen, Historium Brugge, Het Witte paard: 
Colour of passion of Jubiliee aan zee, Ostende Kids 
festival, Center parcs, Sunparks, ….

TOMBOLA SPAAR&WIN 2022
Augustus, september, oktober 

Win 2x met jouw “lidkaart waarmee je spaart”:
tot 10% spaarkorting op je aankoop en
gratis deelname aan de tombola met in totaal € 3000 aan spaarkorting.
Betaal bij de gezinsvriendelijke handelaars in de Regio Brugge-Oostkust
met je elektronisch gespaarde korting.

Tot eind oktober 2022 geeft elke ‘afname’ van €5
recht op één kans in de tombola.

Deze actie loopt ook bij je plaatselijke verkooppunt op 
KINEPOLIS-tickets en LIJN-kaarten.

Alle aangesloten handelaars vind je op 
gezinsbond.be/voordelen
Bijkomende vragen over ledenvoordelen 
in de Regio Brugge-Oostkust: 
Herwig De Coninck, herwig.deconinck@skynet.be, 
050 36 30 16

4 euro (volwassenen) 
3 euro (jongeren -16 jaar)

(niet voor abonnementen)
voor leden van de Gezinsbond 

eveneens bij voorverkoop van de tickets 
(Breng je lidkaart mee!) 
(loketten Noord of Oost)

Voetbalseizoen 2022 - 2023
Voor het volgende voetbalseizoen

zijn de wedstrijden nog niet gekend. 
Gezinsbond zal op zoveel mogelijk 

wedstrijden aanwezig zijn
(behalve bij risicowedstrijden)

Voor de maanden augustus/september 
volg het nieuws op

Info: Gezinsbond Regio Brugge-Oostkust 
Eddy De Wispelaere, edwlop@skynet.be 

Info wedstrijden: 
gezinsbond.be/cerclebrugge

of op facebookpagina’s van de afdelingen

Korting
bij Cercle Brugge 

Benieuwd hoeveel korting 
je al gespaard hebt?
Spaar korting 
met je lidkaart
Wanneer je een aankoop doet bij een 
van onze partners, betaal je het volledige 
bedrag en wordt de korting via je lidkaart 
toegekend. 
Hoe meer je je lidkaart gebruikt, 
hoe meer korting je spaart.

Zodra je 5 euro of meer hebt gespaard, 
kan je dit spaartegoed per schijf van 5 
euro gebruiken om nieuwe aankopen te 
betalen of korting te krijgen. (= afname)

zie: Ontdek hier je spaartegoed 
ledenvoordelen.gezinsbond.be
benieuwd-hoeveel-korting-je-al-gespaard-hebt
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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 oktober 2022, 1 januari 2023, 1 april 2023 en 1 juli 2023.
Verspreidingsgebied Bondsklapper bij de leden van de

Gezinsbond:
Aartrijke, Assebroek, Beernem, Blankenberge, Brugge, 
Damme, Dudzele, Heist-Duinbergen, Hertsberge,  
Houtave-Stalhille, Jabbeke, Klemskerke, Knokke, 
Koolkerke, Lissewege, Loppem, Meetkerke, Oede-
lem-Oostveld, Oostkamp, Ruddervoorde, Sint-Andries, 
Sint-Joris, Sint-Kruis, Sint- Michiels, Snellegem,  
Uitkerke, Varsenare, Veldegem, Vlissegem, Waardamme, 
Wenduine, Westkapelle, Zedelgem, Zeebrugge,  
Zerkegem en Zuienkerke.

Totale oplage: 11.000 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

BEZOEK OOK GOEDGEZIND.BE EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE



 DATUM ACTIVITEIT AFDELING

01/09/2022 - 22/12/2022 55+ Zwemmen Sint-Kruis

01/09/2022 - 30/06/2023 De leescoach geeft je goesting om te lezen Snellegem

01/09/2022 - 30/11/2022 Watergewenning en kleuterzwemmen Aartrijke

01/09/2022 - 31/12/2022 Let’s Yoga Snellegem

01/09/2022 - 30/06/2023 Badminton en Omnisport Damme

05/09/2022 - 19/12/2022 Tai Chi Chuan Varsenare

07/09/2022 - 21/12/2022 Dru yoga op woensdagvoormiddag Varsenare

08/09/2022 - 27/10/2022 Tai Chi Chuan Assebroek

08/09/2022 - 08/12/2022 Lessenreeks kruiden: 2 groepen Varsenare

10/09/2022 - 29/06/2023 Badminton Knokke

16/09/2022 - 23/06/2023 Kinderdansen (1ste tot en met 3de leerjaar) Loppem

16/09/2022 - 23/06/2023 Jongerendansen (vanaf 4de leerjaar) Loppem

17/09/2022 - 24/06/2023 Kleuterturnen (peuter vanaf 2,5 jaar en 1ste kleuter) Loppem

17/09/2022 - 24/06/2023 Kleuterturnen - 2de kleuterklas en 3de kleuterklas Loppem

22/09/2022 - 15/12/2022 Bloemschikken najaar Zerkegem

24/09/2022 - 17/12/2022 Kinderyoga Knokke

24/09/2022 - 10/12/2022 Beweging, dans en spel voor 2de en 3de kleuter: 2 groepen Oedelem - 
  Beernem

24/09/2022 - 10/12/2022 Danslesjes voor 1ste en 2de leerjaar op zaterdag Oedelem - 
  Beernem

01/10/2022 Zwervuilactie Loppem

02/10/2022 Familie Fiets-o-meter Zedelgem

02/10/2022 Arnout Hauben achterna Loppem

05/10/2022 - 16/11/2022 Koken voor mannen en vrouwen Westkapelle

05/10/2022 Zwerfvuilactie in de Hageweg in Snellegem Snellegem

07/10/2022 Optreden Zeister mannenkoor Blankenberge - 
  Uitkerke

07/10/2022 Workshop pottenbakken Aartrijke

08/10/2022 Herfst-tweedehandsbeurs Varsenare

09/10/2022 Puzzelkampioenschap Veldegem

09/10/2022 Heerlijk ontbijten met je gezin Sint-Michiels

09/10/2022 Tweedehandsbeurs Damme

09/10/2022 Puzzelkampioenschap Loppem

11/10/2022 Kookles: vegetarische seizoenspizza’s Varsenare

15/10/2022 Puzzelkampioenschap Zuienkerke

15/10/2022 Duo-naailesje ouder/dochter-grootouder/kleindochter Oedelem - 

 vanaf 2de tot 6de leerjaar Beernem

15/10/2022 Tweedehandsbeurs Veldegem

15/10/2022 Repair café Varsenare

16/10/2022 Puzzelkampioenschap – samen puzzelen met je gezin Westkapelle

16/10/2022 Wintereditie tweedehandsbeurs voor kinderkledij, Oostkamp

 kindergerief en speelgoed 

16/10/2022 Puzzelkampioenschap - Samen puzzelen Sint-Andries

16/10/2022 Gezond ontbijt voor iedereen Blankenberge -
  Uitkerke

16/10/2022 Tweedehandsbeurs kinderartikelen Oedelem - 
  BeernemAC
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DATUM ACTIVITEIT AFDELING

16/10/2022 Puzzelkampioenschap Zedelgem

17/10/2022 - 28/10/2022 Watergewenning-kleuterzwemmen in het Farys Noordzeebad Blankenberge - 
 Blankenberge 10 beurten in 2 reeksen 1/2 uur Uitkerke

18/10/2022 Suikerfabriek Tienen en ‘Op en af door ’t Zoete Land’ VOLZET GOSA

19/10/2022 Winterbuffet Sint-Andries

20/10/2022 Haal meer uit je smartphone (deel 2) Sint-Kruis

21/10/2022 Puzzelkampioenschap Ruddervoorde

22/10/2022 Dropping Veldegem

22/10/2022 Tweedehandsbeurs Aartrijke

22/10/2022 Tweedehandsbeurs - Tafelverkoop Loppem

23/10/2022 Gezond ontbijt Heist-Duinbergen

23/10/2022 Tweedehandsbeurs Sint-Andries

23/10/2022 Puzzelkampioenschap Gezinsbond Blankenberge - 
  Uitkerke

23/10/2022 Samen puzzelen met het gezin Brugge

23/10/2022 Ontbijt aan huis geleverd Snellegem

23/10/2022 Gezond ontbijt - Vierde editie Loppem

25/10/2022 Phishing Varsenare

26/10/2022 Naaiworkshop voor kinderen met Max & Lou Assebroek

27/10/2022 Bloemschikken najaar 2022 Zerkegem

28/10/2022 Griezeltocht Uitkerke

28/10/2022 GOSA Voordracht valpreventie door kinesitherapeut Jan Tessier Blankenberge - 
  Uitkerke

29/10/2022 Tweedehandsbeurs - Tafelverkoop Sint-Kruis

29/10/2022 Tweedehandsbeurs Assebroek

29/10/2022 Geanimeerde Halloweenwandeling Houtave-Stalhille

29/10/2022 - 06/11/2022 Halloweenwandeling Ruddervoorde

29/10/2022 Tweedehandsbeurs De Haan

29/10/2022 - 31/10/2022 Griezelen in het doolhof Loppem

31/10/2022 Griezelige zoektocht Sint-Michiels

03/11/2022 Oudercafé Ketchup is een groente Blankenberge - 
  Uitkerke

03/11/2022 ‘Patje, de Kikkerprins’ (7+) Zedelgem

03/11/2022 Lego en duplo bouwnamiddag Sint-Joris

03/11/2022 Patje, de Kikkerprins Loppem

04/11/2022 Prijsuitreiking Wandel- en Fotozoektocht Gezinsbond Vlissegem De Haan

06/11/2022 Puzzelkampioenschap - Samen puzzelen Zerkegem

10/11/2022 Bloemschikken najaar 2022 Zerkegem

10/11/2022 Workshop holistische babymassage Assebroek

12/11/2022 Verbonden in verlies – over rouwen en verloren hebben Assebroek

12/11/2022 Elfen en kabouter crea en verhalenmiddag Assebroek

15/11/2022 Bezoek Poperinge met bus GOSA

17/11/2022 Seniorendansnamiddag met GOSA Blankenberge - 
  Uitkerke

17/11/2022 - 18/12/2022 Noteer alvast volgende activiteiten in jullie agenda Oedelem - 
  Beernem

19/11/2022 Puzzelkampioenschap Gezinsbond Assebroek



DATUM ACTIVITEIT AFDELING

19/11/2022 Sinterklaasfeest: ontvangst haven Blankenberge Blankenberge - 
 en show door Artbij Uitkerke

20/11/2022 Puzzelen met Jommeke of gewoon een spel uitproberen Sint-Michiels

20/11/2022 43ste Schilderwedstrijd van de Gezinsbond voor alle kinderen Blankenberge - 
  Uitkerke

20/11/2022 Meevaren met de Sint Damme

20/11/2022 Kunstendag voor Kinderen Zedelgem

20/11/2022 Meevaren met de Sint Sint-Kruis

21/11/2022 Senioren quiznamiddag met GOSA Blankenberge -
  Uitkerke

22/11/2022 - 29/11/2022 Zelf een geschenkdoosje maken Sint-Andries

26/11/2022 Babyboom: een boom voor een geboorte Blankenberge -
  Uitkerke

26/11/2022 Sinterklaasfeest De Haan

26/11/2022 The Village Games (Pietenspel) Zedelgem

27/11/2022 Van 100 naar 101 jaar Gezinsbond Loppem Loppem

27/11/2022 Puzzelkampioenschap Aartrijke

28/11/2022 Voordracht i.s.m. TuinHier Beernem: Oedelem - 

 teelttechnieken voor klein fruit Beernem

30/11/2022 Sinterklaasfeest met poppentheater JA-JA Uitkerke

30/11/2022 Sintplezier Knokke

02/12/2022 - 03/12/2022 Rondgang Sint Veldegem

02/12/2022 - 03/12/2022 Sinterklaas gaat rond in Sint-Andries Sint-Andries

02/12/2022 - 03/12/2022 Huisbezoek van de Sint Varsenare

03/12/2022 Sintbezoek Zerkegem

03/12/2022 Sinterklaas aan huis Knokke

03/12/2022 De Sint in de huiskamer Sint-Joris

04/12/2022 Sinterklaasontbijt Veldegem

04/12/2022 Sinterklaasontbijt Ruddervoorde

04/12/2022 Goochelnamiddag voor jong en oud Waardamme

04/12/2022 Sinterklaasontbijt Oostkamp

06/12/2022 Nagenieten van de vijfdaagse uitstap naar Bourgondië 2021 GOSA

08/12/2022 Workshop: Creatief inpakken Ruddervoorde

10/12/2022 Naailes workshop voor 3de kleuter & 1ste leerjaar Oedelem -
  Beernem

11/12/2022 Wereldlichtjesdag - Geen woorden voor Knokke

15/12/2022 Bloemschikken najaar 2022 Zerkegem
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TWEEDEHANDSBEURZEN IN UW GEMEENTE
08/10/2022 Varsenare
09/10/2022 Damme
15/10/2022 Veldegem
16/10/2022 Oostkamp + Oedelem-Beernem
22/10/2022 Aartrijke + Loppem
23/10/2022 Sint-Andries
29/10/2022 Sint-Kruis + Assebroek + De Haan
   Brugge (datum nog niet gekend)


