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Op naar een goedgezind 2023!

De beste wensen voor een 
gezond en succesvol 2023.
Traditionele nieuwjaarswensen 
bij het begin van een nieuw 
werkjaar. 
Onze vrijwilligers staan te 
trappelen om jullie opnieuw 
te verwennen met tal van 
activiteiten.
Activiteiten die in deze editie 
van de Bondsklapper zijn 
opgenomen. 

De Gezinsbond is fier om 
opnieuw deel te nemen aan 
Krokuskriebels.
Krokuskriebels is een initiatief dat gezinnen naar musea 
brengt. Ouders en grootouders met (klein)kinderen tot 12 jaar 
maken zo op speelse wijze kennis met museumbezoek.
Ook in onze Regio doen heel wat musea mee.
Meer informatie hierover vind je in deze Bondsklapper terug. 

We zien jullie graag op een van onze activiteiten. 

Veel leesgenot!

Met genegen groet. 

Eric De Wasch Ronny Meulemeester
Voorzitter Voorzitter
Gezinsbond  Gezinsbond
Regio Brugge-Oostkust Regio Brugge-Oostkust

De Bondsklapper wordt bedeeld in Beernem, Blankenberge, 
Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, 
Zedelgem en Zuienkerke.

Jouw gezin,
daar doen we

het voor.

Ook in het
nieuwe Jaar!

Gelukkig
en gezond
nieuwjaar!

Op naar een
goedgezind
2023!
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AFDELING 
CONTACT CONTACT KINDEROPPAS VERKOOPPUNT NMBS & DE LIJN

EN BIOSKOOPCHEQUES

BEERNEM
OEDELEM-BEERNEM 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

Harlekijn Beernem
Hoornstraat 1
0477 24 40 72

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

Harlekijn Beernem
Hoornstraat 1
0477 24 40 72

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 gezinsbond.uitkerke @gmail.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

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

BRUGGE 8000
brugge.gezinsbond.be
  Gezinsbond Brugge

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

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

Kathleen Marechal
050 34 66 12
kathleen.marechal@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

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

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

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
0496 37 54 26 
sabine.mosar@gmail.com

Sabine Mosar
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
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AFDELING 
CONTACT CONTACT KINDEROPPAS VERKOOPPUNT NMBS & DE LIJN

EN BIOSKOOPCHEQUES

ZERKEGEM 8490
gezinsbondzerkegem.be
  Gezinsbond Zerkegem

Luc Damme
050 81 36 36 
info@gezinsbondzerkegem.be

DE HAAN
KLEMSKERKE-WENDUINE-VLISSEGEM 8420

 Gezinsbond.dehaan

Marianne Quintens
050 41 97 62
gezinsbond.dehaan@telenet.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

Marianne Quintens
Schoolstraat 26
050 41 97 62
gezinsbond.dehaan@telenet.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
gezinsbondknokke.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
ruddervoorde.gezinsbond.be

 Gezinbond Ruddervoorde

Segaert Sabine
0472 99 57 63
sabisegaert@gmail.com

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

Ann Degrande 
050 27 59 53 
degrandeann1@gmail.com

De Vlier
Koning Alberstraat 109
devlier@telenet.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

Melissa Verniest
0471 51 67 13
melissaverniest1980@outlook.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

Betty Vandevelde
050 31 11 66
vandeveldebetty@telenet.be

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

Bezoek stadsarchief Brugge
donderdag 16 februari - 14u

Het Stadsarchief van Brugge is één van de belangrijkste stedelijke archiefdepots van Europa. Het stedelijk archief, de 
eeuwenlang bewaarde documenten van het stadsbestuur, is de belangrijkste bron voor de Brugse geschiedenis. Dit uniek 
bestand krijgt nog regelmatig aanvulling, ook met privé-archieven. Het archief van Brugge beheert om en bij de zes kilome-
ter archief. Locatie: Predikherenrei 4A, Brugge. Opgelet slechts inschrijven vanaf 10 januari vanaf 9u op gosagewestbrugge@
scarlet.be of tel. 050 35 75 75. Prijs leden €5. Na inschrijving bedrag storten vóór 1 feburari op rekening BE71 7310 5238 
9469 van GOSA Regio Brugge-Oostkust (naam en lidnummer Gezinsbond vermelden).

TWEEDEHANDSBEURZEN IN UW GEMEENTE
22/01/2023 Jabbeke
11/02/2023 Oostkamp (verkoop lijsten)
12/02/2023 Damme
18/02/2023 Sint-Michiels
04/03/2023 Aartrijke
  + Loppem + Veldegem

11/03/2023  Assebroek + Varsenare
18/03/2023 Ruddervoorde 
19/03/2023 Oedelem-Beernem
  + Oostkamp
  + Sint-Andries
08/04/2023 Sint-Kruis

Daguitstap “Kunst en cultuur in de vallei van de Aa – Artesië”
dinsdag 14 maart - 7u30

Begeleide daguitstap met Philippe Despriet als gids. Via Kortrijk, Steenvoorde naar Cassel met koffiehalte. Verder naar 
Watten, Saint-Omer, Lumbres met prachtige bewaarde dorpskernen en bijna Engels aandoende landschappen. Lunch in 
Zoteux – Au Marmiton. Na de middag rondrit in de vallei van de Aa. Terug via Ieper met avondstop voor verzorgde brood-
plank met streekbier. Een rijkgevulde dag met tal van aspecten en inzichten, een ware verkenning door heden en verleden 
van een schitterend stukje verloren vaderland. Opgelet slechts inschrijven vanaf 10 januari om 9u op gosagewestbrugge@
scarlet.be of tel. 050 35 75 75. Prijs leden €62. Inbegrepen in de prijs: bus, fooi chauffeur, gids, koffie en croissant, lunch, 
broodjesmaaltijd. Na inschrijving: bedrag overschrijven vóór 1 maart op rek. BE71 7310 5238 9469 van GOSA Regio Brug-
ge-Oostkust (naam en lidnummer Gezinsbond vermelden). Vertrek aan parking Steenbrugge, Baron Ruzettelaan, Assebroek.

Kastelen en Witloofteelt in en rond Kampenhout
dinsdag 11 april - 7u30

Verwelkoming met een koffie en een koek in Het Labo. Rondrit met gids langs de kastelen en witloofvelden met een 
bezoek aan een hydrocultuur witloofbedrijf. Bezoek met gids aan De Krop, het Brabants Centrum voor Muziektradities en 
het nieuwe Witloofmuseum. Middagmaal met witloof in Het Labo. Bezoek aan de Brouwerij Van Campenhout met twee 
consumpties en vervolg van de rondrit aan een traditioneel witloofbedrijf. Inbegrepen in de prijs: bus, fooi chauffeur, gids, 
koffie en koek, lunch en bezoeken. Opgelet slechts inschrijven vanaf 10 januari vanaf 9 uur en door storten voor 25 maart. 
Locatie: Parking Steenbrugge, Baron Ruzettelaan Assebroek. Prijs leden €65. Info en inschrijven: op gosagewestbrugge@
scarlet.be of telefoon 050 35 75 75. Overschrijven op rek. BE71 7310 5238 9469 van GOSA Regio Brugge-Oostkust (met 
vermelding naam en lidnummer Gezinsbond).
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

AARTRIJKE
WATERGEWENNING EN KLEUTERZWEMMEN

zondag 1 januari tot vrijdag 31 maart - 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. Een lessen-
reeks 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 zwembad. 
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.gezins-
bond.be/watergewenning-en-zweminitiatie-voor-kleuters.

KINDERNAMIDDAG

vrijdag 24 februari - van 13u30 tot 16u30
Een kindernamiddag voor kinderen uit de basisschool 
(vanaf 4 jaar) met verschillende creatieve workshops 
aan de hand van een doorschuifsysteem en aan een 
zeer democratische prijs. Meer info en inschrijvingen via: 
aartrijke.gezinsbond.be. Locatie: Cultuurcentrum Jonk-
hove, Aartrijksestraat 9, Aartrijke.

TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 4 maart - 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. Wij stallen 
dan alle voorwerpen per soort en hangen de kledij volgens 

kledingmaat. Dit is zeer handig voor potentiële kopers die zo 
snel interessante koopjes terugvinden. Locatie: Cultuurcen-
trum Jonkhove, Aartrijksestraat 9, Aartrijke. Toegang tot de 
beurs is gratis. Info en inschrijven: aartrijke.gezinsbond.be.

ASSEBROEK
ONTSPANNINGSYOGA
MET ZINGEN VAN MANTRA’S

donderdag 12 januari tot donderdag 30 maart - 20u
Start van een nieuwe reeks yogalessen. Locatie: OC Spar-
renhof, Dries 4, Assebroek. Er is een ruime parking voorzien 
op het domein Daverlo. Prijs: leden €5 en niet leden €7. Info 
en inschrijven: Karin Verhaeghe: martin.billiet@telenet.be 
of 050 37 46 17.

TAI CHI CHUAN

donderdag 12 januari tot donderdag 30 maart - 19u
Start van een nieuwe reeks Tai Chi Chuan. Uur schema: 19u 
tot 20u: Chen stijl en energieoefeningen voor gevorderden 
20u tot 20u30. Beginners Yang vorm 20u30 tot 21u: verdiepen 
van de Yangvorm voor beginners en gevorderden. 21u tot 
21u30: gevorderden yang vorm en initiatie Chen vorm. Loca-
tie: OLVA Sint-Katarina, Sint Katarinastraat 132, Assebroek. 
Prijs leden €5 en niet leden €7. Info en inschrijven: Georges 
Verlinde: 050 35 75 75 of georges.verlinde@scarlet.be.

ELFEN EN KABOUTER CREA EN
VERHALENMIDDAG

“ NIEUWJAARSFEEST IN ELFENLAND”

zondag 15 januari - 14u
De gekende elfen en kabouters middag door relaxatie en HSP 
coach Lisa is nu nog meer aangepast aan jouw fijngevoelig 
kind. We starten met een verhaal waarop we vervolgens in 
het thema verdwijnen in een wereld van geuren, edelste-
nen, fantasie en rust. Deze editie staat alles ik het teken van 

ELK LID KAN DEELNEMEN AAN DE ACTIVITEITEN VAN ALLE AFDELINGEN!

Bedankt en beste wensen
Bij de start van het nieuwe jaar 2023 wensen we alle leden een gezond en vreugdevol jaar toe, gevuld 
met warme, deugddoende vriendschappen. Een oprecht dank je wel aan allen die de werking van 
onze plaatselijke afdeling van de Gezinsbond mogelijk maken. Heb jij ideeën of activiteiten waarvan 
je vindt dat ze bij de Gezinsbond aan bod moeten komen, aarzel dan niet ons te contacteren. Altijd 
welkom! Ook een dank je wel aan jullie die lid blijven of werden en zo de Gezinsbond steunen om een 
spreekbuis te zijn voor alle gezinnen, ouders en kinderen. Vergeet ook niet dit jaar de gezinsspaarkaart 
te gebruiken en zo te genieten van talrijke en ruime kortingen op diverse evenementen en talrijke 
aankopen. Volg naast de Bondsklappers ook het tijdschrift ”De Bond”, dat naast interessante artikelen 
en plaatselijke activiteiten ook extra kortingen aankondigt. Volg ook onze afdelingswebsites en/of op 
facebook pagina’s. Een verbonden en prachtig 2023!
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feest, een nieuw begin en onszelf omhullen in moois. Nieuw 
is dat ook er ook een ontspanningsmoment in verweven 
zit (volgens eigen ritme). Locatie: Buurtcentrum Ter Leyen, 
Kroosmeers 1, Assebroek. Voor wie? kindjes 5-10jaar. Prijs 
leden €15 en niet leden €18, knutsels, drank & koek inbegre-
pen. Info en inschrijven: lisa.declerck@hotmail.com.

 
WORKSHOP “RELAXATIE FOR DUMMIES: 
S.O.S. TIJD VOOR JEZELF”

donderdag 9 februari - 19u tot 21u
Eens even tot jezelf komen, nood aan een moment van her-
bronnen. We horen het onszelf vaak roepen maar hoe begin je 
er aan? Lisa van Wholistic neemt jullie tijdens deze avond mee 
met producten en manieren die garant staan om jou tot rust te 
brengen en een moment van herbronning te schenken. Hou je 
van essentiële oliën, relaxatie, edelstenen en ander holistisch 
schoon maar is dat zweverige gedoe er je soms net iets teveel 
aan? Dan is deze workshop iets voor jou! Op een toffe manier 
gaan we aan de slag met geuren, kleuren, muziek en smaak. 
Je leest het: alle zintuigen komen aan bod in een workshop 
waar je eigenlijk niks hoeft te doen behalve genieten. Jij hoeft 
enkel jouw comfy outfit aan te trekken en op te dagen!O ja, 
en trommel jouw vriendinnen maar op! Locatie: Wholistic, 
Astridlaan 18, Assebroek. Prijs: leden €15, niet-leden €18. 
Inschrijving voor 1 februari via lisa.declerck@hotmail.com.

TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 11 maart - 14u tot 17u
Verkoop van kinderkledij, speelgoed, babyuitzet, kin-
derfietsen, kinderboeken, zwangerschapskledij… 
Gratis toegang. Locatie: OC Sparrenhof Dries 4, Assebroek. 
Gezinsbondsleden die een verkoopstand willen kunnen 
zich hiervoor inschrijven: georges.verlinde@scarlet.be of 
050 35 75 75. Prijs leden €10. Opgelet: het verschuldigde 
bedrag staat uiterlijk op 1 maart op rek. BE51 7380 0607 
6262 van Gezinsbond Assebroek met vermelding van 
naam/THB/lidnummer, anders vervalt uw inschrijving.

 
ELFEN EN KABOUTER CREA EN 
VERHALENMIDDAG “LENTE IN ONS LIJF!”

zaterdag 18 maart - 14u
De gekende elfen en kabouters middag door relaxatie en 
HSP coach Lisa is nu nog meer aangepast aan jouw fijn-
gevoelig kind. We starten met een verhaal waarop we 
vervolgens in het thema verdwijnen in een wereld van 
geuren, edelstenen, fantasie en rust. Deze editie staat voor 
frisse energie en plezier, de lentekriebels in ons lijf! Nieuw 
is dat ook er ook een ontspanningsmoment in verweven 
zit (volgens eigen ritme). Voor kindjes 5 tot 10 jaar. Locatie: 
Buurtcentrum Ter Leyen, Kroosmeers 1, Assebroek. Prijs: 
lid Gezinsbond €15, niet leden €18. Knutsels, drank & koek 
inbegrepen. Info en inschrijven: lisa.declerck@hotmail.com.

VERNIEUWEN KORTINGSKAARTEN NMBS

Voor het vernieuwen van de kortingskaarten NMBS kan 
men zich wenden naar Benedict Ghyssaert 0488 72 89 86 
of beneghys@hotmail.com.

VERKOOPPUNT LIJNKAART DE LIJN,
BIOSCOOPCHEQUES

Het verkooppunt lijnkaarten en bioscoopcheques kranten-
winkel ’t Gazetje, Karel van Manderstraat 17a Sint Kruis is 
afgeschaft. Gelieve u te wenden bij Regine Wyseure, Karel 
de Stoutelaan 84, 8000 Brugge: 050 31 12 81 of wyseure_
regine@hotmail.com. De korting wordt op de lidkaart 
geplaatst dus breng altijd uw lidkaart mee.
 

BLANKENBERGE-UITKERKE
ONTBIJTFILM ENCANTO (6+)

zondag 15 januari - 10u
Ontbijtfilm: Maak er een gezellige ochtend van en sluit vanaf 
9u aan voor een zondags ontbijtje met zicht op zee. Voor 
een democratische prijs serveren we verse koffiekoeken 
en pistolets. Je kan enkel komen ontbijten als je aanslui-
tend naar de film gaat. Je kan wel filmtickets kopen zonder 
supplement ontbijt. Locatie: Belgium Pier, Zeedijk 261, Blan-
kenberge. Prijs Basis €6 - jong volk €4. Supplement ontbijt 
volwassene €10 - supplement ontbijt kind (-14j) €8. Info en 
inschrijven: cultuur@blankenberge.be of 050 63 66 10.

KROKUSKRIEBELS 2023 BELLE EPOQUE
CENTRUM: BINGOFIETSSPEL

zaterdag 18 februari tot zondag 26 februari - 14u tot 17u
De Krokuskriebels zijn weer in het land! In Brugge Oostkust 
kan je alvast je hart ophalen in het Belle Epoque Centrum, 
Elisabethstraat 24 Blankenberge. Pssst... Nieuwsgierig naar 
wat de Krokuskriebels-musea in petto hebben? Neem een 
kijkje op www.krokuskriebels.be. Veel Krokuskriebelplezier! 
Leden van de Gezinsbond genieten tijdens Krokuskriebels, 
op vertoon van hun lidkaart, van een fikse korting!

KROKUSKRIEBELS IN HET ZWIN,
ALLE UITLEG BIJ KNOKKE-HEIST

MUZIEKTHEATER ZONZO COMPAGNIE 
HUSH – HENRY’S DREAM MACHINE (6+)

woensdag 8 maart - 15u
Zonzo Compagnie verovert de wereld met een reeks voor-
stellingen die het jonge volkje laten kennismaken met het 
oeuvre van een markant componist. Na onder meer J.S. 
Bach, Miles Davis en John Cage is het nu de beurt aan de 
Engelse barokcomponist Henry Purcell. Locatie: Saveryzaal 
CC Blankenberge, Zeedijk 150, Blankenberge. Prijs: kind 

-18j lid Gezinsbond €3, niet-lid €5 – volwassene lid Gezins-
bond €5, niet-leden €7.
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WATERGEWENNING-KLEUTERZWEMMEN
IN HET FARYS NOORDZEEBAD BLANKENBERGE 10 BEURTEN 
IN 2 REEKSEN 1/2 UUR

maandag 20 maart tot vrijdag 31 maart - 17u30 of 18u
Voor kinderen van 3 tot 6 jaar: voor de kleinsten is dit water-
gewenning. Door indeling in kleine groepjes leert elk kind 
volgens eigen mogelijkheden. Van maandag 20 maart tot 
en met vrijdag 31 maart (niet op zaterdag en zondag). Reeks 
A: van 17u30 tot 18u. Reeks B: van 18u tot 18u30. Locatie: 
ploeterbad van het Farys Noordzeebad, A. Van Ackersquare 
1, Blankenberge. Meer info en inschrijven bij Eric De Wasch, 
Pluvierlaan 6, Blankenberge: tel. 050 41 46 36 of dewasch.
eric@scarlet.be. Prijs: leden Gezinsbond €51, leden groot 
gezin (3 kind.) €44. Niet-leden betalen €61. Toegang zwem-
bad en verzekering inbegrepen. Betalen op rek. BE46 4779 
1100 1136 van zwemclub De Goudvisjes, Blankenberge.
 

BRUGGE
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 recreatieve badminton van 20u tot 21u en omnis-
port 21u tot 22u op dinsdagavond. Dit gaat door in het 
sportpark Meuleweg te Moerkerke. Doorlopend tot eind 
juni 2023 (42 sessies!). Meer info en inschrijving bij Johan 
Bisschop 0495 40 10 25 of via bisschop.johan@gmail.com. 
20% Korting voor leden van de gezinsbond.

TWEEDEHANDSBEURS

zondag 12 februari - 8u30 tot 12u
Onze tafelverkoop gaat door in de Cultuurfabriek, Stations-
straat 22 te Sijsele. Mensen die baby-uitzet, kinderkledij, 
speelgoed of fietsjes willen verkopen schrijven in door te 
telefoneren naar Francine Bruynseraede vanaf maandag 
23 januari op het nummer 0485 15 38 25. De deelnameprijs: 
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 07 februari op 
de rekening, zo niet vervalt de inschrijving.

KORTINGSKAARTEN VERNIEUWEN

Kortingskaarten vernieuwen kan bij Magda Keirse, Noor-
dermeers 14, Sijsele: 050 35 96 66. Je hoeft niet langs te 
komen maar het kan. Schrijf €6 per gezin over op BE69 7755 

0566 6778 (dossierkosten en thuisbezorging). Voor ouder-
kaarten: mail je adres en lidnummer en een kopie van de 
te vervangen kaarten naar magda.keirse@hotmail.com. 
Voor jaarlijks te vernieuwen kaarten (18 tot 25 jarigen): mail 
een studiebewijs of een kopie van de studentenkaart. Voor 
nieuwe aanvragen: mail je lidnummer en een document 

“gezinssamenstelling”. Méér info nodig, bel 050 35 96 66 of 
stuur uw vragen: magda.keirse@hotmail.com.
 

DE HAAN
WATERGEWENNING EN KLEUTERZWEMMEN

woensdag 1 maart - 16u30 tot 17u30
Watergewenning voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Kleuter-
zwemmen voor kinderen van 4 tot 5 jaar. Elke woensdagavond 
vanaf 1 maart (2groepen/30 min). Prijs (les + verzekering): 
leden: 50 euro en niet-leden: 60 euro. Toegang tot het zwem-
bad is niet inbegrepen in de prijs. Inschrijven: via website van 
de Gezinsbond De Haan of via mail naar eve.vanpeteghem@
telenet.be. Inschrijvingen pas geldig als betaling in orde is 
voor de 1ste les.
 

JABBEKE
TWEEDEHANDSBEURS

zondag 22 januari - 9u30 tot 12u30
Tijdens de beurs wordt baby- & kinderkledij, speelgoed, 
babyuitzet, kinderfietsen, alsook tiener- & volwassenen-
kledij dat nog in goede staat is te koop aangeboden. Hebt 
u nog gerief op zolder liggen? Schrijf je dan snel in als 
kandidaat-verkoper via mail: slabbinck.ketels@telenet.be. 
Kostprijs standplaats: leden €10 en niet-leden €20. Locatie: 
Vrijetijdscentrum, Vlamingveld 40 te Jabbeke. Inkom gratis 
(83 standplaatsen).

INITIATIELESSEN POTTEN DRAAIEN I.S.M.
TAFEREEL (EVA VANDOORNE)

maandag 30 januari en maandag 6 februari
Voor zij die voor het eerst kennismaken met de draaischijf 
en klei! De basisvaardigheden van het potten draaien wor-
den je aangeleerd. Gedurende de volledige lestijd heb je een 
draaischijf excl. voor jou beschikbaar en word je begeleid. 
Na de 2 lessen kan je 3 potten houden om te laten afwerken 
door Eva. (afdraaien, bakken en glazuren met basisglazuur). 
Inbegrepen in de prijs €99: draaimateriaal, klei, 3 stukken 
afgewerkt en geglazuurd. Plaats lessen: De Pottenbakke-
rij, Diksmuidsebaan 214 te Ichtegem. Inschrijven via mail: 
slabbinck.ketels@telenet.be (Plaatsen zijn beperkt).
 

KNOKKE-HEIST
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) 
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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 (45€/jaar voor het ganse gezin). 
Locatie: 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.

RIDDER FLO & JONKVROUW ISY

zaterdag 18 februari - 14u30
Deze gezinswandeling wordt een ware belevenis voor het 
hele gezin met verschillende opdrachten die de kinderen 
aanwakkeren om al hun zintuigen te openen. De wandeling 
en de opdrachten kunnen op eigen tempo gebeuren. We 
starten alles met het maken van een zwaard. Jezelf verkle-
den met een schild of prinsessenmuts maakt het allemaal 
nog spannender. Tijdens de hele week van de krokusva-
kantie worden QR codes voorzien met (andere) opdrachten 
in Park 58. Locatie: start en aankomst Cultuurcentrum 
Scharpoord, Maxim Willemspad 1 te Knokke-Heist (lokaal 
101-102). Prijs leden €2 en niet leden €4. Overschrijven op 
rek. nr BE10 7785 9560 4004. Info en inschrijven: gezins-
bondknokke@gmail.com of flore.ruysschaert@gmail.com.

BUITENGEWOON KROKUSKRIEBELS IN HET
ZWIN NATUURPARK

zaterdag 18 februari tot zondag 26 februari
In deze editie staan families met kinderen met een beper-
king centraal. In het huttenparcours valt veel te beleven en 
er staan gidsen klaar. Ook in de kijkhut en labohut kan je 
van alles bekijken, beluisteren, betasten en ruiken. Er zijn 
leuke natuurspelletjes en een mooi verhaal om naar te luiste-
ren. Van maandag tot en met donderdag is er om 10u30 een 
gezinswandeling. De Zwingids geeft info op maat van kinde-
ren en zorgt voor een speelse toets. Het Zwin Natuurpark is 
voor het grootste deel toegankelijk voor rolstoelgebruikers, 
er zijn ook enkele ‘all terrain’ rolstoelen gratis ter beschik-
king, die worden best vooraf gereserveerd. Toegangsprijs 
tot park met grote korting op vertoon van lidkaart en gratis 
voor kinderen tot 15 jaar. Reserveren is niet nodig. Noodza-
kelijke begeleiders van personen met een beperking: gratis 
toegang tot het park. De gezinswandelingen kosten resp €10 
en €6, gratis tot 15 jaar. Reserveren hiervoor is nodig om 
zeker te zijn van een plaats. Meer informatie: www.zwin.be, 
info@zwin.be, 050 60 70 86, @zwinnatuurpark.

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 13 januari tot vrijdag 16 juni - 18u tot 19u

Kinderdansen voor eerste tot en met derde leerjaar. 
Prijs: reeks 2 ( jan-jun) €55. Vanaf 2 kinderen: 2e kind 
€50, niet-leden: €75. Locatie: turnzaal Sint-Maartens-
school, Maricolenstraat. Inschrijvingen: Mabel Ceenaeme, 
mabel.ceenaeme@telenet.be.

JONGERENDANSEN (VANAF 4DE LEERJAAR)

vrijdag 13 januari tot vrijdag 16 juni - 19u tot 20u
Jongeren voor eerste tot en met derde leerjaar. Prijs: 
reeks 2 ( jan-jun) €55. Vanaf 2 kinderen: 2e kind €50, 
niet-leden: €75. Locatie: turnzaal Sint-Maartensschool, 
Maricolenstraat. Inschrijvingen: Mabel Ceenaeme, 
mabel.ceenaeme@telenet.be.

KLEUTERTURNEN
(PEUTER VANAF 2,5 JAAR) EN 1STE KLEUTER)

zaterdag 14 januari tot zaterdag 17 juni - 10u tot 11u
Kinderdansen voor peuter en 1ste kleuter. Prijs: reeks 2 
(jan-jun) €55. Vanaf 2 kinderen: 2e kind €50, niet-leden: €75. 
Locatie: turnzaal St-Maartensschool, Maricolenstr. Inschrij-
vingen: Mabel Ceenaeme, mabel.ceenaeme@telenet.be.

KLEUTERTURNEN
2DE KLEUTERKLAS EN 3DE KLEUTERKLAS

zaterdag 14 januari tot zaterdag 17 juni - 11u tot 12u
Kleuterturnen voor 2de en 3de kleuter. Prijs: reeks 2 (jan-jun) 
€55. Vanaf 2 kinderen: 2e kind €50, niet-leden: €75. Locatie: 
turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. Inschrij-
vingen: Mabel Ceenaeme, mabel.ceenaeme@telenet.be.

WINTERWANDELING

zondag 22 januari - 13u30
Ook dit jaar zet Gezinsbond Loppem het nieuwe jaar in met 
een natuurwinterwandeling. We verzamelen aan de krui-
sing Snellegemstraat/Oude spoorwegbedding in Zedelgem. 
(Vanaf de kerk van Zedelgem ongeveer 500 m). Ruime par-
king voor de auto’s naast de spoorwegbedding. Tijdens de 
wandeling kruisen we een paar keer een hoofdweg maar 
de wandeling krinkelt voor de rest langs landelijke paden 
in bosgebied. We bieden u onderweg zoals gewoonte-
getrouw een versnapering en een drankje aan. Afstand: 
6 km. Paden: buiten 1 strook drassig pad, rest goed te wan-
delen. Buggy’s kunnen eventueel een kortere weg nemen 
en het drassige pad ontwijken. Verzamelen om 13u30 stipt 
om 13u45 de wandeling te starten. Stevige laarzen of wan-
delschoenen zijn een pluspunt voor het geval drassig zou 
zijn. Prijs: volwassenen €2,5 per, kinderen +6 jaar: €1,50 
en kinderen –6 jaar gratis. Maximum €8 per gezin op het 
zelfde adres. Alle info en inschrijven kan t.e.m. 19 januari 
bij: vervenne.willaert@telenet.be. Rekening Gezinsbond 
Loppem: BE 85 7381 1903 6806.



Bondsklapper 180 • 9BEZOEK OOK GOEDGEZIND.BE EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

WIJNDEGUSTATIE

vrijdag 10 februari - 19u30
Afspraak in het parochiezaal Loppem, Ieperweg 2. Ontdek 
samen met vrienden, familie en collega’s een ruime selec-
tie van kwalitatieve, verrassende wijnen uit ‘de nieuwe 
wereld’. Niemand minder dan bestuurslid Wim Allemeer-
sch, reeds van kind af gepassioneerd door de wijnwereld, 
brengt graag een persoonlijke degustatie van geselec-
teerde fijne wijnen uit zijn eigen assortiment. Hij zal tevens 
zijn passie delen op welke manier men deze wijnen kan 
combineren met specifieke gerechten (‘pairing’). Betalend 
voorinschrijving is verplicht tegen 31 januari: leden €20 
en niet-leden €25 Inschrijven bij edwlop@skynet.be. De 
opbrengst van deze avond gaat naar een goed doel. Let 
wel: er is geen aankoop van wijnen mogelijk.

TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 4 maart - 13u30 tot 16u30
Tafelverkoop voor tweedehandsmateriaal voor ‘jong en 
oud’, niet enkel voor baby- en kinderspullen. Op de beurs 
kunnen zwangerschapskledij, babykleertjes, kinderkledij, 
speelgoed, kinderboeken, kinderfietsen,… te koop worden 
aangeboden. Voor de deelnemers: tafel van 2m en nog extra 
ruimte naast de tafel. Men mag geen eigen tafel meebren-
gen! Deelname €15. Lid van de Gezinsbond krijgt €5 terug 
op de ‘Lidkaart waarmee je spaart’. Locatie: Sint-Maar-
tensschool en Parochiaal, Loppem. Gratis toegang voor 
iedereen! Gelegenheid voor een drankje en een hapje. 
Inschrijven voor deelname tot en met 15 februari, edwlop@
skynet. Volg op de afdelingswebsite: loppem.gezinsbond.
be en facebook.com/gezinsbondloppem. Plaatsen beperkt!

ZWERFVUILACTIE

zaterdag 18 maart tot vrijdag 18 augustus - 9u30 tot 11u30
Dit werkjaar zet Gezinsbond Loppem zich opnieuw in om een 
aantal straten in onze gemeente het hele jaar schoon te hou-
den. Jij wil toch ook een propere gemeente? Daarvoor zijn 
er twee gezamenlijk zwerfvuilacties: één in het voorjaar en 
één in het najaar. We verzamelen aan het parochiaal centrum. 
Iedereen kan meehelpen bij het opruimen van zwerfvuil in 
onze gemeente! Gratis deelname. Wel inschrijven tegen 15 
maart. Mee te brengen: aangepast schoeisel en kledij, even-
tueel fluo-jasje en handschoenen. Inschrijven bij: Leen Roose, 
leen.roose@telenet.be, Peter Puype: peter.puype1@telenet.
be, 050 82 34 95 of Els Derycke: els.derycke@skynet.be.

START TO RUN

zaterdag 25 maart - 9u30
Tien weken onder deskundige leiding met een planmatige 
opbouw. Ontspannen wandelen en lopen tot geleidelijk blij-
ven lopen. Op eigen tempo naar 5 km (beginners) of 10 km 
(2dejaars). Van tien tot eeuwig jong, met of zonder ervaring. 
Alleen, met vrienden of waarom niet met het hele gezin. Dank-
zij de opgebouwde conditie kan je probleemloos deelnemen 
aan Dwars door Brugge, Nacht van Vlaanderen, … Training op 
zaterdag (10u), maandag en woensdag (20u), Minstens 1x per 

week aanwezig zijn om je vordering te volgen. De resultaten 
zijn verbazingwekkend. Een goede lichaamsconditie geeft 
een boost aan energie. Info: Johan Cloet, 0476 67 29 94.

PAASEIERENRAAP

zondag 9 april
Paaseierenraap (enkel voor leden Gezinsbond) aan het 
Kasteel van Loppem. De activiteit start aan de ingang van 
de manege (richting doolhof). De paashazen zorgen voor 
de nodige ambiance in het historische kasteelpark. De 
paaseierenraap wordt afgesloten met een gratis bonds-
aperitief. Deelname €3/kind en max. €7/gezin. Inschrijven 
noodzakelijk tot en met 25 maart bij Eddy De Wispelaere, 
Buskinslaan 2, Loppem of edwlop@skynet.be. Een orga-
nisatie van de Jonge Gezinnen Actie (JGA)!
 

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

zaterdag 14 januari tot zaterdag 25 maart - 9u tot 9u45
10-lessenreeks beweging, dans en spel voor 2de en 3de 
kleuter op zaterdag vanaf 9u tot 9u45. Data: 14, 21, 28 
januari, 4, 11, 18 februari, 4, 11, 18 en 25 maart. Locatie: 
Sporthal Den Akker te Oedelem. Inschrijving voor leden 
€40 en niet-leden €50 storten op BE12 9792 3871 6092. 
Verzekering Gezinssportfederatie incl. en mogelijkheid tot 
teruggave van mutualiteit vanaf €15. Info lesgeefster Lind-
say Vanhaelemeersch: 0474 80 27 83. Inschrijven via onze 
website: oedelembeernem.gezinsbond.be/activiteiten of 
mail gezinsbond.oedelem.beernem@gmail.com.

DANSLESJE VOOR 1STE EN 2DE LEERJAAR OP ZATERDAG

zaterdag 14 januari tot zaterdag 25 maart - 10u tot 11u
10-lessenreeks voor 1ste en 2de leerjaar. Data: 14, 21, 28 
januari, 4, 11, 18 februari, 04, 11, 18 en 25 maart. Info les-
geefster Lindsay Vanhaelemeersch: 0474 80 27 83. Locatie: 
Danszaal Sporthal Sportstraat 1, Oedelem. Te betalen: 
leden €40 en niet-leden €50 op BE12 9792 3871 6092. Ver-
zekering Gezinssportfederatie incl. en mogelijkheid tot 
teruggave van mutualiteit vanaf €15. Inschrijven via onze 
website: oedelembeernem.gezinsbond.be/activiteiten of 
mail gezinsbond.oedelem.beernem@gmail.com.

 
FITNESS DANCE 18+
GROEP 1: 19U30 TOT 20U30 EN GROEP 2: 20U30 TOT 21U30

dinsdag 17 januari tot dinsdag 20 juni
Zin om te dansen? Mix van diverse stijlen voor een stevige 
workout op dinsdagavond. Locatie: Sporthal Den Akker, 
Sportstraat te Oedelem. Data 10-lessenreeks 1: 17, 24, 31 
januari, 7, 14, 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart en/of 10-les-
senreeks 2: 18, 25 april, 2, 9, 16, 23, 30 mei, 6, 13 en 20 juni. 
Te betalen voor 1 reeks: leden: €40 en niet-leden €60. Kor-
ting voor wie meteen inschrijft voor beide reeksen (totaal 
20 lessen) vanaf januari tot juni. Leden: €70 (20 lessen) en 
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niet-leden (20 lessen): €110. Verzekering inclusief bij de 
Gezinssportfederatie met mogelijkheid voor teruggave 
bij de mutualiteit (vanaf €15). Maximum 20 deelnemers. 
Info bij lesgeefster Lindsay Vanhaelemeersch, 0474 80 27 
83. Inschrijven via onze website: oedelembeernem.gezins-
bond.be/activiteiten of mail naar gezinsbond.oedelem.
beernem@gmail.com.

NAAIWORKSHOPS
VOOR KIDS VANAF 2DE LEERJAAR TOT 6DE LEERJAAR

zaterdag 21 januari tot zaterdag 10 juni - 13u30 tot 16u30
Groep 1: 21 januari en 4 februari: 2 lessen voor het maken 
van een heuptasje (max 10 kindjes). Extra groep heuptasje 
op 29 april en 13 mei. Prijs duo-les heuptasje: 60 euro voor 
leden en 66 euro voor niet-leden. Op 10 juni maken we een 
foto-/haarspeldhouder (max 20 deelnemers). Prijs gewone 
workshop: 16 euro voor leden en 21 euro niet-leden. Loca-
tie: Parochiezaal, J. Creytensstraat, Oedelem. Info Tamara 
Landuyt: 0476 30 50 42. Inschrijven mail naar: gezinsbond.
oedelem.beernem@gmail.com of bezoek onze website: 
oedelembeernem.gezinsbond.be/activiteiten.

KOFFIE WORDT EEN BELEVING

woensdag 22 februari - 19u tot 21u
Een groots koffiegenot... van ristretto tot diverse soorten 
latte machiatto. Met passie geeft barista Michel van het Elia-
na-team je alle info over de herkomst, brandwijze, zettijden, 
aroma’s van het zwarte goud, de koffie. Je gaat mee in het 
reisverhaal die een koffieboontje aflegt tot hij in je kopje 
belandt. De zintuigen worden geprikkeld tijdens het branden 
van koffie. Een 5-tal soorten koffie worden geproefd (cuppen) 
zoals een échte barista! Tijdens het vragenuurtje geniet je van 
een heerlijke verwenkoffie! Uiteraard kan dit met een deca, 
chocomelk of één van de 15 soorten thee voor de niet-koffie 
drinker! Irish Coffee met pralines, glaasje wijn, als afsluiter 
kan ook. Prijs: leden €20 en niet-leden €26. Max 18 pers. Loca-
tie: Koffieshop Eliana, Oudezakstraat 2, Oedelem. Inschrijven 
via onze website: oedelembeernem.gezinsbond.be/activitei-
ten of mail gezinsbond.oedelem.beernem@gmail.com.

NAAIWORKSHOP VOOR VOLWASSENEN:
NAAIEN VAN EEN SHOPPINGTAS IN CANVAS

maandag 6 maart en maandag 13 maart - 19u tot 22u
Naaiworkshop voor volwassenen: naaien van een shop-
pingtas in canvas op maandagavond 6 en 13 maart. Locatie: 
Parochiezaal, J. Creytensstraat te Oedelem. Materiaal: stof 
zelf aan te kopen (kan ook in groep). Eigen naaimachine 
mag je meebrengen maar er zijn er ook ter beschikking op 
aanvraag. Prijs leden: €42 en niet-leden €48. Info: Tamara 
Landuyt 0476 30 50 42. Inschrijven mail naar: gezinsbond.
oedelem.beernem@gmail.com of bezoek onze website: 
oedelembeernem.gezinsbond.be/activiteiten.

TWEEDEHANDSBEURS KINDERARTIKELEN

zondag 19 maart - 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. 
Allen welkom in O.C. De Kleine Beer, Marichalstr., Beernem. 
Gratis toegang! Standhouders: leden gezinsbond: €10 (€5 
standplaats + €5 waarborg) en niet-leden betalen €20 (€15 
standplaats + €5 waarborg). De waarborgen worden terugbe-
taald op het einde van de beurs en na het terugzetten van de 
tafels. Reservatie standplaats: lien.dewispelaere@icloud.com.

GEZINSONTBIJT MET PAASEIERENRAAP

zaterdag 8 april - 8u30
Kom jij ook je eitjes rapen en je paasmandje vullen? Na 
een gezond gezinsontbijt in OC De Kleine Beer neemt de 
paashaas alle kinderen mee naar het bosje in de Bargelaan 
om de paaseitjes te rapen. Laat je omtoveren tijdens het 
ontbijt tot een paashaasje bij onze schminkster of zet een 
glittertattoo! Dit wordt zeker en vast een vrolijk paasfeest 
voor jong en oud! De paaseierenraap is voor kinderen tot 
en met het 3e leerjaar. Laarzen zijn aangewezen en ver-
geet ook je mandje niet. Gelieve naam, adres, lidnummer, 
aantal deelnemers, naam en exacte geboortedatum van 
de kinderen te mailen naar: paaseierenraapbeernem@
outlook.com. Kostprijs: kinderen jonger dan 2 jaar gratis, 
kinderen van 2 tot 12 jaar €5 en niet leden €6, volwassenen 
€8 en niet leden €10. Bij bevestiging worden de betaalgege-
vens bezorgd; de inschrijving is pas definitief na betaling.
 

OOSTKAMP
VERKOOP VAN LIJSTEN VOOR DE LENTE 
EDITIE VAN DE TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 11 februari - 9u tot 10u30
Verkoop van lijsten voor de lente editie van de tweede-
handsbeurs van zondag 19 maart in het Gemeentehuis 
(naast de kerk) in Oostkamp. Enkel leden van de Gezins-
bond kunnen lijsten aankopen. Met je lidkaart kan je 2 
lijsten kopen. Een lijst kost €2,50. Het betreft een kapstok-
verkoop, géén tafelverkoop. Er kunnen dus geen tafels 
gereserveerd worden.

GEZOND LENTEONTBIJT

zondag 12 maart - van 8u tot 11u
Zin om lekker en gezellig te ontbijten op zondagmorgen? 
Dan nodigen wij u uit naar het Ontmoetingscentrum de RAAT, 
Schooldreef 5 in Oostkamp. Vanaf 8u tot 11u staat een uitge-
breid ontbijtbuffet voor u klaar. We verwelkomen u met een 
glaasje fruitsap, dan is er koffie, thee of chocolademelk met 
allerlei broodjes, een assortiment beleg, een eitje, yoghurt, 
platte kaas... voor elk wat wils. Kom samen met je gezin en 
breng oma en opa mee of je vrienden. Volwassenen betalen 
€8, kinderen tussen 4 en 12 jaar betalen €4 en kinderen jonger 
dan 4 jaar hoeven niets te betalen. Een gezin (ouders + inwo-
nende kinderen) betalen max. €30. Inschrijven ten laatste 
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tot woensdag 8 maart bij Cecile Van Deynse: 050 82 55 80 of 
cecile.vandeynse@telenet.be of bij Marleen Deschaght: GSM 
0479 30 93 91 of marleen.deschaght@skynet.be. Liefst vooraf 
betalen op rekening BE48 8508 0758 6127 van Gezinsbond 
Oostkamp. Het Gezond Lenteontbijt is een samenwerking 
tussen de Gezinsbond Oostkamp en de Werkgroep Parochie-
animatie. Ook niet-leden zijn uiteraard van harte welkom.

TWEEDEHANDSBEURS MET ZOMERSE KIN-
DERKLEDIJ, KINDERGERIEF EN SPEELGOED

zondag 19 maart - van 8u30 tot 12u
De zomereditie van de tweedehandsbeurs voor kinderkle-
dij, zwangerschapskledij, kindergerief en speelgoed gaat 
door in de basisschool FACET, Marechalstraat 48 in Oost-
kamp. Het betreft een kapstokverkoop, géén tafelverkoop. 
Iedereen is van harte welkom. Er kan zowel cash betaald 
worden als met payconiq. Meer info bij secretaris Cecile 
Van Deynse: 050 82 55 80 of cecile.vandeynse@telenet.be.
 

RUDDERVOORDE
VALENTIJNSDROPPING

zaterdag 11 februari - 18u30
Verzamel met een groepje mensen waarmee je samen op 
pad wil! Ben je alleen? Geen nood, je kan aansluiten bij een 
andere groep. Laat je verrassen op onze jaarlijkse Valen-
tijndropping (ook dit jaar niet met de bus). We hebben 
het al geprobeerd, maar geen geluk: ook dit keer hebben 
we niet weten te achterhalen waar we naartoe gaan! Wel 
weten we dat op de eindbestemming een heerlijke warme 
maaltijd en een drankje op ons wachten om de innerlijke 
mens weer te sterken. Je beleeft een onvergetelijke avond 
en je hebt gespreksvoer voor de rest van het jaar. Locatie : 
Sint-Elooisplein, Ruddervoorde. Prijs voor leden en niet-le-
den wordt later bepaald. Info en inschrijven gezinsbond.
be/Ruddervoorde of gbruddervoorde@gmail.com. Over-
schrijven op rek. BE49 1043 8245 4071 met vermelding van 
jullie naam en ‘Valentijndropping’.

VOORJAARS TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 18 maart - 14u
Een voorjaarstraditie bij de Ruddervoordse Gezinsbond is 
de tweedehandsbeurs van babyspullen, speelgoed, kinder-
kledij en jongerenkledij. Ben je op zoek naar tweedehands 
merkkledij aan een mooie prijs, een kledingstuk waarmee 
jouw kapoen kan ravotten in de jeugdbeweging, een extra 
stuk speelgoed voor jouw kleinkinderen, een baby-uitzet, 
een tweedehandsfiets? Kom dan zeker een kijkje nemen. 
Wie spullen wil verkopen kan een plaats reserveren via onze 
facebookpagina of via onze website of stuur een mailtje naar 
gbruddervoorde@gmail.com. Voor een standplaats van 2m 
op 2m is het voor leden €6 en niet-leden €12. Beschikbare 
plaatsen zijn beperkt tot 55, max 2 plaatsen per standhou-
der. Locatie: Evenementenzaal in Sporthal, Sportstraat 2, 
Ruddervoorde. Gratis inkom. Info en inschrijven: gezins-
bond.be/Ruddervoorde of facebook of gbruddervoorde@
gmail.com. Overschrijven op rek. BE49 1043 8245 4071.

VINTAGE FAIR

vrijdag 31 maart - 19u
Al meer dan 20 jaar zeggen wij néén tegen de werg-
werp-cultuur en organiseren we met onze afdeling van de 
Gezinsbond tweedehandsbeurzen voor kinderen. Maar... 
waarom niet eens een beurs organiseren voor volwasse-
nen? Tijdens deze beurs krijg je de kans om mooie kledij, 
riemen, handtassen, sjaals, tweedehandse juweeltjes, enz. 
te scoren. Wij zorgen dat het gezellig wordt en voorzien 
ook een trendy pop-up bar. Hou deze datum dus vrij in 
jullie agenda. Locatie: Evenementenzaal Sportstraat. Gratis 
inkom voor leden en niet-leden. Info en inschrijven: onze 
facebookpagina of website of stuur een mailtje naar gbrud-
dervoorde@gmail.com.
 

SINT-ANDRIES
PUZZELKAMPIOENSCHAP

zondag 15 januari - 14u30
In heel Vlaanderen organiseren verschillende afdelingen 
van de Gezinsbond het Puzzelkampioenschap “Samen 
puzzelen”! 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 exclusieve Gezinsbondpuzzel zo snel moge-
lijk te maken. Deze unieke puzzel wordt ontworpen door 
Standaard Uitgeverij waarin zowel de gekende stripfi-
guren uit Jommeke als de Gezinsbond goed uit de verf 
komen. Voor de deelnemende teams worden leuke prijzen 
voorzien! Voor leden en niet-leden en bezoekers zijn ook 
welkom. Locatie: Huize Wellecome, Koude Keukenstraat 
8. Prijs leden: €5/team en niet leden: €10/team. Info en 
inschrijven: stuur een mail met vermelding van de namen 
van de teamleden, GSM nummer en lidnummer van de 
Gezinsbond naar gboone@telenet.be.

KNUFFELTURNEN VOOR PEUTERS EN KLEUTERS

zaterdag 4 februari tot zaterdag 11 maart - 14u30
Via speelse ontspannings- en behendigheidsoefeningen 
krijgen de kinderen samen met de (groot)ouders de gele-
genheid om in een vertrouwde sfeer te bewegen. Kom 
samen met 1 (groot)ouder voelen, ontspannen, beleven 
en vooral genieten op zaterdag 4, 11 en 18 februari en 4 en 
11 maart. Locatie: judozaal sportcentrum Hof ter Straeten, 
Hof Ter Straeten 2, Varsenare. Voor >2,5 jaar tot 4-jarigen: 
14u30-15u30. Voor >20 maanden tot <2,5 jaar: 15u30-
16u30. Meebrengen: een grote badhanddoek of katoenen 
deken. Prijs: leden per duo kind met 1 (groot)ouder: €37 
(€14 verzekering inbegrepen) en niet-leden: duo kind met 1 
(groot)ouder: €60 (€14 verzekering inbegrepen). Let op: we 
kunnen max. 10 duo’s per groep toelaten! Stuur een mail-
tje naar knuffelturnen.gsa@gmail.com met vermelding 
van de naam en de geboortedatum van het kindje, jullie 
GSM nummer en lidnummer.
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TWEEDEHANDSBEURS

zondag 19 maart - 9u - 12u
Gezinsbond Sint-Andries organiseert opnieuw zijn voor-
jaars-tweedehandsbeurs waar je zwangerschapskledij, 
baby- en kinderuitzet, baby- en kinderkledij, speelgoed, 
kinderboeken, kinderfietsen... op de kop kunt tikken 
voor een billijk prijsje. Gratis inkom! Locatie: PC Huize 
Wellecome, Koude-Keukenstraat 8, Sint-Andries. Info en 
inschrijven: wie als verkoper wil deelnemen kan als lid van 
de Gezinsbond een stand huren voor €12. Inschrijven via 
mail naar tweedehandsbeurs.gsa@gmail.com met vermel-
ding van je naam, adres, lidnummer (9 cijfers) en GSM nr. 
De inschrijving is geldig na bevestiging en overschrijving 
op de meegedeelde bankrekening.
 

SINT-JORIS
JAARPROGRAMMA 2023

zondag 1 januari tot dinsdag 31 januari
Noteer alvast volgende data in jullie agenda! Op 19 mei: 
bezoek aan special olympics. Op 4 juni: ontbijt voor 
bondsleden. We organiseren graag opnieuw volgende 
succes-activiteiten: feestelijke kapsels, gezelschaps-
spelen-namiddag, lego-duplo bouwmaster. Dhr. Koen 
Ringoot, psycholoog, geeft ons een voordracht over het 
maatschappelijk thema. En wat dachten jullie van een win-
terwandeling in de oude stadskern van Brugge? Hou onze 
website met de uitnodiging alvast in de gaten. Heel graag 
tot op één van onze volgende activiteiten!

DRIE KONINGEN ZINGEN

vrijdag 6 januari
Naar jaarlijkse traditie trekken wij voor het goede doel door 
de straten van Sint-Joris. Dit onder de muzikale leiding van 
de Harmonie De Vrienden van Groot-Beernem. Mis deze 
hartverwarmende activiteit niet! Jouw engagement telt om 
kansarmoede tegen te gaan! We verzamelen aan de Sinjo. 
Dit is een activiteit voor jong en oud. Vergeet je koninklijke 
outfit niet. Info en inschrijven: paulbruggeman@telenet.be.

GESPREKSAVOND MET KOEN RINGOOT

donderdag 16 februari
Psycholoog Koen Ringoot zal die avond een voordracht 
geven over een maatschappelijk thema. Meer info volgt.
 

SINT-KRUIS
AFHALEN VAN DE BONNENBOEK ‘2023’

zaterdag 7 januari - 9u tot 12u
Iedereen kan de bonnenboek persoonlijk komen ophalen 
in het ‘Gemeenschapshuis’, Moerkerkse Steenweg 196, 
Sint-Kruis. Daarnaast ontvangen alle gezinnen die de bon-
nenboek afhalen een extra attentie. Het gemeenschapshuis 
is gelegen op het kerkplein naast de kerk. Op hetzelfde 

moment kan je informatie verkrijgen over de ‘Lidkaart 
waarmee je spaart’ (ledenvoordelen), ‘Gezinsvakantie’, 

‘Kinderoppasdienst’, Grootouders- en Seniorenactie’, ‘Kor-
tingskaarten NMBS’, enz. Dezelfde dag is de afgevaardigde 
kortingskaart aanwezig om de kortingskaarten die verval-
len op 31 december 2022 tijdig te vervangen.

NIEUWE REEKS 55+ ZWEMMEN

donderdag 12 januari tot donderdag 29 juni - 12u tot 13u
Op 12 januari start de nieuwe reeks” 55+ zwemmen” in het 
interbad, Veltemweg, Sint Kruis. Deze reeks loopt van 12 
januari tot eind juni 2023 met uitzondering van de school-
vakanties. januari: 12, 19, 26, februari: 2, 9, 16, maart: 2, 9, 
16, 23, 30, april: 20, 27, mei: 4, 11, 25, juni: 1, 8, 15, 22, 29. 
Deze sportactiviteit staat open voor leden als niet-leden.Er 
is jaarlijks een verzekering te betalen van €12 afgesloten 
bij Gezinsport Vlaanderen (deel van de Gezinsbond). Leden 
betalen €50 voor de reeks plus 12€ verzekering, tenzij deze 
in september afgesloten is. Niet-leden betalen €60 voor 
de reeks plus €12 verzekering, tenzij deze afgesloten is in 
september. Inschrijven via linda.vansteenberghe@gmail.
com. Storten op rekening gezinssport Vlaanderen BE90 
0014 3545 7732 met vermelding van naam en lidnummer.

TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 8 april - 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. Loca-
tie: Gemeenschapshuis, Sint-Kruis. Gelegenheid voor een 
drankje. Voor de deelnemers: tafel van 1,20 m. Men mag geen 
eigen tafel meebrengen! Deelname: €10. Lid van de Gezins-
bond krijgt €2 terug op de ‘Lidkaart waarmee je spaart’. 
Gratis toegang voor iedereen! Inschrijven voor deelname 
tot en met 30 maart: Tine Proot, tine.proot@gmail.com.

KORTINGSKAARTEN VERNIEUWEN

Je hoeft niet langs te komen maar het kàn. Schrijf €7/per 
gezin over op BE69 7755 0566 6778 (dossierkosten en thuisbe-
zorging). Voor ouderkaarten: mail je adres en lidnummer en 
een kopie van de te vervangen kaarten naar magda.keirse@
hotmail.com. Voor jaarlijks te vernieuwen kaarten (18- tot 
25-jarigen): mail een studiebewijs of een kopie van de stu-
dentenkaart. Voor nieuwe aanvragen: mail je lidnummer en 
een document ‘gezinssamenstelling’. Méér info nodig, bel me 
050 35 96 66 of stuur uw vragen: magda.keirse@hotmail.com.

SINT-MICHIELS
TWEEDEHANDSBEURS
VOOR KINDERARTIKELEN

zaterdag 18 februari - 10 u tot 13u
Gezinsbond Sint-Michiels organiseert de voorjaarseditie 
van hun tweedehandsbeurs voor babyspulletjes, kinder-
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kledij (tot 12 jaar) en speelgoed. Kom gerust een kijkje 
in de grote zaal van wijkcentrum De Xaverianen, Xaveri-
anenstraat in Sint-Michiels. De toegang is gratis. Inschrijven 
als verkoper/standhouder kan vanaf maandag 2 januari 
vanaf 8u. Je betaalt €12,50 per standplaats (verkooptafel 
is voorzien ter plaatse) of rek (zelf mee te brengen). Elke 
deelnemer kan slechts 1 plaats reserveren. De beurs is 
voorbehouden voor verkopers, lid van de Gezinsbond. Res-
terende plaatsen aan €25 worden verdeeld in volgorde van 
aanvraag. Inschrijving is definitief na betaling op rek. BE43 
0680 7137 0001 en terugsturen van contract.

DE GEHEIMEN VAN WINDOWS 11 UITGELEGD

maandag 27 februari tot maandag 27 maart - 14u tot 16u30
Wat wil je weten over Windows 11, het nieuwe bestuurssys-
teem van Windows? Herman heeft een overzicht gemaakt 
en laat je kennis maken met de nieuwigheden. De eerste 
les is gratis ter kennismaking. Voor de reeks van 4 betaal 
je €18 als lid van de Gezinsbond, €24 als je geen lid bent. 
Voor de reeks hou je ook volgende maandagen vrij: 6, 13 
en 27 maart. Inschrijven kan tot 20 feburari. Locatie: Onze 
Ark, Sint-Michielslaan 33, Sint-Michiels. Info/inschrijven: 
gezinsbondsintmichiels@gmail.com.

AUTODELEN, HOE WERKT DAT NU

zaterdag 25 maart - 10u
Autodelen is even flexibel in te vullen als jouw vrije tijd. 
Met een stadsauto of een ruimere wagen. Eenmalig of fre-
quent. In je eigen stad of tijdens een weekendje weg. 24/7, 
wat de dag ook brengt. De gemiddelde autobezitter geeft 
maandelijks €400 uit aan zijn wagen die het grootste deel 
van de tijd stilstaat. Dat kan efficiënter, toch? Benieuwd 
hoeveel jij straks uitspaart met autodelen? Dat wordt dui-
delijk gemaakt door Wout De Raes tijdens een theoretische 
en praktische uitleg. Kom luisteren en kijken in Onze Ark, 
Sint-Michielslaan 33, Sint-Michiels. Toegang €3, drankje 
inbegrepen en niet-leden betalen €5.

OP BEZOEK BIJ FOCUS-WTV

woensdag 5 april - 14u
Benieuwd hoe een nieuwszender zijn nieuws bijeen raapt? 
Hoe komt een programma tot stand? Na een algemene 
inleiding krijg je een globaal beeld over de werking van een 
regionale nieuwszender. Ontdek het in Roeselare samen 
met je kinderen of kleinkinderen. Kinderen vanaf 8 jaar 
zijn welkom en betalen €5/kind. Ouders/grootouders en 
kinderen vanaf 12 jaar betalen €7,50. Vooraf inschrijven 
is noodzakelijk en dit vóór 25 maart. ‘t Is voor de rappe 
want de plaatsen zijn beperkt! Mail naar gezinsbondsint-
michiels@gmail.com en betaal vooraf op BE43 0680 7137 
0001. Alle info krijg je na je inschrijving.

BRUGGE, OLTIED SCHOANE

zaterdag 15 april - 9u30
Zwerfvuil in je straat, buurt of favoriete recreatieplek geeft 

vaak aanleiding tot veel ergernis en irritatie... Brugge is 
dagelijks in de weer voor een leefbaar en proper openbaar 
domein, maar kan dat niet zonder jouw hulp! Je krijgt alle 
nodige materiaal, uitleg en begeleiding van een volwas-
sene. We wandelen van Onze Ark in de Sint-Michielslaan 
via verschillende straten naar het bosje aan de Rijselstraat. 
Benieuwd hoeveel zakken we gaan vullen? Kom ons hel-
pen met je vrienden. Je beloning? Een propere omgeving 
om te spelen. Verzamelen op de parking van Onze Ark, 
Sint-Michielslaan 33, Sint-Michiels. Einde op de parking 
van Kasteel De Rode Poort in de Rijselstraat 229 rond 12u. 
Inschrijven verplicht, zodat we voldoende materialen heb-
ben, op gezinsbondsintmichiels@gmail.com.

VERVANGEN VAN KORTINGSKAARTEN
VOOR KINDEREN

Denk er aan! Kinderen die 12 of 18 worden in 2023, zullen 
hun kortingskaarten moeten vervangen. Liefst vooraf bel-
len 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 
is het verkooppunt voor de tienrittenkaarten gesloten. 
Vanaf heden kunnen er dus geen Lijnkaarten of bioscoop-
cheques 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
LET’S YOGA

zondag 1 januari tot zondag 31 december
Yoga vergroot je flexibiliteit, versterkt je uithoudingsver-
mogen, bevordert je bloeddoorstroming, verbetert je 
lichaamshouding, helpt je detoxen, verlaagt je bloeddruk, 
verbetert je balans, helpt je ontspannen én... maakt je geluk-
kiger! 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 verantwoor-
delijke: Sabine Mosar - e-mail: sabine.mosar@gmail.com. 
Lessen op maandag van 20u tot 21u met Roger. Lessen op 
vrijdag van 17u30 tot 18u30 met Ann. De data volgen nog.

ZWERFVUILACTIE IN DE HAGEWEG IN 
SNELLEGEM

dinsdag 18 april - 9u
De gezinsbond Snellegem adopteerde de wegberm in de 
Hageweg. Adopteren betekent dat je zorg draagt voor je 
straat en dus alle vuil dat er niet thuis hoort, opruimt! En 
dat is ook wat wij gaan doen ! Wil je een handje toesteken 
? Dan ben je van harte welkom op dinsdagvoormiddag 18 
april vanaf 9 u (vermoedelijk tot 11u). We spreken af op de 
parking aan de kerk van Snellegem. Wie wil, mag ook later 
aansluiten. Als dank voor je hulp trakteren we je achteraf 
op een drankje! Tot dan?!
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VARSENARE
TAI CHI CHUAN

maandag 9 januari tot maandag 26 juni - 19u tot 21u30
Tai Chi is een geschikte methode om soepelheid en even-
wicht te oefenen. De oefeningen zijn langzaam, niet hart 
of long belastend, zorgen voor alertheid bij de beoefe-
naar, 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: bri-
gitte.vandenbriele.be@gmail.com of 0496 33 51 79.

DRU YOGA OP WOENSDAGVOORMIDDAG

woensdag 11 januari tot woensdag 28 juni - 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 
Gezinsbond en voor de volledige lessenreeks. Locatie: SPC 
Hof Ter Straeten, Varsenare. Info Brigitte Vandenbriele: 
brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of 0496 33 51 79.

DUPLO EN LEGO BOUWNAMIDDAG

zondag 26 februari - 14u tot 16u
We organiseren we een leuke namiddag voor grote of 
kleine kinderen en hun ouders om creatief te bouwen met 
DUPLO of LEGO. Wij zorgen voor de blokken, jullie voor de 
creativiteit en gezelligheid! Leden €2, niet-leden €5. Locatie: 
Parochiaal Centrum, Westernieuwweg 5A. Verdere info volgt.

TWEEDEHANDS - ZOMERBEURS VOOR KIN-
DERKLEDIJ - BABYARTIKELEN - SPEELGOED

zaterdag 11 maart - 14u tot 16u30
Tafelverkoop voor kinderkledij - babyartikelen - speelgoed 
in het Sportcentrum Hof Ter Straeten in Varsenare. U biedt 
zelf uw tweedehands spullen aan. Inschrijving voor verko-
pers via mail beurs2dehandsvarsenare@hotmail.com tot en 
met zaterdag 4 maart (of tot volzet). 1 tafel per inschrijver 
(2,20m). Plaatsen verkopers beschikbaar vanaf 12u30. Voor 
kopers gratis toegang om goedkoop leuke spullen op de kop 
te tikken voor kinderen of kleinkinderen. Verdere info volgt.

DIGITALISERING VAN DE GEZONDHEIDSZORG

woensdag 15 maart - 19u30
De digitale trein dendert door de gezondheidszorg. We wor-
den daarmee geconfronteerd maar het is toch ingewikkeld 
geworden! Daarom deze info-avond door apotheker Chr. De 
Pauw die een antwoord geeft op de vragen: is mijn privacy 
gewaarborgd? Hoe kan ik mij digitaal aanmelden? Waar 
kan ik mijn elektronische voorschriften bekijken? Help, 

mijn elektronische voorschriften zijn verdwenen! GFD: Wat 
is dat? Welke informatie vind ik terug op mijngezondheid.
be? En nog heel wat andere vragen. Zo moet niemand de 
trein missen! Liefst op voorhand inschrijven op secretari-
aat.gb.varsenare@gmail.com en €2 per persoon storten op 
rek. BE46 7381 2906 9636 met vermelding digitalisering en 
naam deelnemer. Locatie: SPC Hof ter Straeten Varsenare.

ACTIVITEITEN VOOR APRIL

Noteer al de data voor onze geplande activiteiten voor 
de maand april: info volgt later. Zaterdag 6 april: paas-
wandeling voor de kinderen. Zaterdag 22 april: gegidste 
wandeling Bel Epoque in Blankenberge. Dinsdag 25 april: 
voordracht door Dr. E. De Maerteleire: Het microbioom, 
bron van alle ziekten? Hou onze website: gezinsbond.var-
senare.be in de gaten of onze facebookpagina.
 

VELDEGEM
BELEVINGSNAMIDDAG ROND IJSPRET

woensdag 22 februari - 13u30 tot 16u30
Samen met Kaboem voor kinderen van het 3de kleuter tot 
en met 4de leerjaar. Locatie: ‘t Lokaal, Lokaalstraat 7, Vel-
degem. Prijs per persoon: leden €8 en niet leden €12. Info 
en inschrijven: gezinsbond_veldegem@hotmail.be.

TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 4 maart - 11u tot 16u
Tweedehandsbeurs: tafelverkoop kindermateriaal. Kopers 
kunnen aan de bar een drankje nuttigen en genieten van 
een heerlijk stukje taart! Locatie: ‘t Lokaal, Lokaalstraat 7, 
Veldegem. Info en inschrijven: tamaracollier@hotmail.com. 
Prijs leden €10 en niet leden €15.
 

WESTKAPELLE
PUZZELKAMPIOENSCHAP
SAMEN PUZZELEN MET JE GEZIN

zondag 5 februari - 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 ontwor-
pen door Standaard Uitgeverij waarin zowel de gekende 
stripfiguren 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/team voor de leden en €10/team voor 
de niet-leden. Er is ook een hapje en een drankje voorzien 
tegen een democratische prijs. Locatie: polyvalente ruimte 
in de kerk van Westkapelle. Info en inschrijven: beausaert.
christopher@skynet.be of 0475 66 35 63.
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KOKEN VOOR MANNEN EN VROUWEN

woensdag 8 maart - 19u
Het koken voor mannen en vrouwen wordt opnieuw opge-
start. 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’, Heistlaan 
26A, Knokke-Heist. Voor info en inschrijven: beausaert.
christopher@skynet.be of 0475 66 35 63. De inschrijvingen 
worden afgesloten op zaterdag 4 maart. Haast je want de 
plaatsen zijn beperkt.

KOKEN VOOR KINDEREN

KINDERKOKKERELLEN

woensdag 15 maart - 14u tot 16u30
Wij organiseren weer de populaire kookworkshop voor 
kinderen. Hou je van koken en ben je tussen 6 en 12 jaar? 
Dan is dit beslist iets voor jou! De chef-koks leren jou om 
een lekker menu klaar te maken. De prijs €12 en voor het 
tweede kind is het €10. Dit vindt plaats in de eetzaal van de 
VBS De Driemaster ‘Windekind’, Pastoor de Neveplein 18, 
Westkapelle. Voor info en inschrijven: beausaert.christop-
her@skynet.be of 0475 66 35 63. De inschrijvingen worden 
afgesloten op zaterdag 11 maart. Haast je want de plaatsen 
zijn beperkt (max. 15 deelnemers).
 

ZEDELGEM
NAAILES VOOR KINDEREN
SAMEN MET OUDERS/GROOTOUDERS

woensdag 1 maart - 14u
Samen naaien van een keukenschort, een leuke doe-ac-
tiviteit voor kinderen samen met ouders of grootouders. 
Meer info te verkrijgen via gezinsbondzedelgem@gmail.
com. Raadpleeg ook onze facebookpagina.

KLEUTERZWEMMEN EN WATERGEWENNING

In de loop van januari start een nieuwe reeks kleuterzwem-
men en watergewenning. Volg hiervoor de facebookpagina 
van Gezinsbond Zedelgem. Ondertussen zijn we ook op 
zoek naar een monitor die onze kinderen wil helpen in het 
zwembad. Indien interesse dan kan je dit steeds melden 
bij Carine in het zwembad.

KLEUTERTURNEN EN -DANSEN

Vanaf februari start er een nieuwe reeks kleuterturnen. 
Raadpleeg onze facebookpagina. Voor meer info: gezins-
bondzedelgem@gmail.com.
 

ZERKEGEM
INHULDIGING OOIEVAARSPAAL

zondag 22 januari - 14u30
Enkele bestuursleden van Gezinsbond Zerkegem hebben een 
heuse ooievaarspaal geknutseld. Deze staat opgesteld op het 
domein van “Kenny’s Paradijs”. Vandaag wordt deze plechtig 
ingehuldigd. Meer info via de Nieuwbrief en op gezinsbond-
zerkegem.be. Gratis deelname voor groot en klein.

BLOEMSCHIKKEN VOORJAAR 2023

donderdag 9 februari tot donderdag 8 juni - 19u30
Samen groene vingers krijgen! Op donderdagavond 9 
februari, 9 maart, 6 april, 4 mei en 8 juni wordt er onder 
begeleiding een bloemstuk gecreëerd in Zaal Sarkoheem 
(Schoolhuis). Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Voor 
de 5 sessies wordt €75 gevraagd – leden van de Gezins-
bond krijgen €25 korting terug betaald op hun spaarkaart 
(lidkaart). Je kan ook voor elke datum afzonderlijk inschrij-
ven 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 les-
geefster, 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 als deelnemer enkele specifieke benodigdheden mee-
brengen, afhankelijk van wat er gemaakt zal worden. Als de 
lesgeefster zelf voor extra materiaal zorgt wordt gevraagd 
de kosten hiervoor op de sessie zelf te vereffenen. Info en 
inschrijven: info@gezinsbondzerkegem.be.

GARAGEVERKOOP

zaterdag 15 april - 9u tot 16u
Na het succes vorig jaar organiseren we onze 2e garagever-
koop. Gemakkelijk toch: je spullen rechtsreeks bij je thuis 
verkopen vanuit je garage of vanonder een parasol of par-
tytent op je oprit, terwijl kandidaat-kopers via een handige 
lijst de verkooplocaties kunnen vinden. Heb jij nog spullen 
te koop? Dan is deze garageverkoop misschien iets voor jou! 
Wat je mag verkopen en onder welke voorwaarden vind je in 
het reglement op onze website. Daar vind je meteen ook ver-
dere praktische informatie. Zowel leden als niet-leden van 
de Gezinsbond kunnen als verkoper deelnemen. Hiervoor 
wordt een deelnamekost van €5 gevraagd. Als deelnemend 
lid van de Gezinsbond krijg je €2 terug betaald op je lidkaart/
spaarkaart, dit ten laatste op de dag van de garageverkoop. 
Deelnemen kun je enkel door online in te schrijven vóór 1 
april via onze website: gezinsbondzerkegem.be.

Vlammend familieconcert met orkest!
Voor kinderen/ouders en grootouders.
5 januari - Concertgebouw Brugge.
Gezinsbond-leden genieten 20% spaarkorting.
Tickets en info: symfonieorkest.be/vlam
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051 81 61 44

Bezoek ook de nieuwe winkel in Dikmuide, 
Gen. Baron Jacquesstraaat 23

PRIJSWINNAARS TOMBOLA
Prijswinnaars tombola Regio Brugge-Oostkust: 300 gezinnen uit onze regio zullen 10 euro in hun 
online portemonee ontvangen, dus 300 gezinnen-winnaars!
Alle winnaars ontvangen een bericht! Proficiat!

BONNEN DUBBELE KORTING
Bonnen dubbele korting, de extra kortingsbonnen van de centrale partners van de Gezinsbond 
(die voorheen verschenen in de Bonnenboek) van Vayamundo, Standaard boekhandel, Torfs en 
JBC worden via een flyer meegestuurd met De Bond van 25 januari!

DE LIJN RITTENKAARTEN
De lijn rittenkaarten, voor de in omloop zijnde 10-rittenkaarten (aangekocht aan 16 euro)
moeten jullie leden niet bijbetalen op de bus/tram.
Bij problemen stuur een mail contact@gezinsbond.be.

Bijkomende vragen over ledenvoordelen
in de Regio Brugge-Oostkust:
Herwig De Coninck, herweg.deconinck@skynet.be
050 36 30 16.

In de bonnenboek
Brugge-Oostkust-Oostende-Gistel-Torhout werd een
fout adres vermeld voor naaststaande handelaar:

LEDENVOORDELEN

e portem

Alle families welkom
in het museum!

18 t/m 26
februari

krokuskriebels.be
v.u. Jeroen Sleurs, Arduinkaai 16, 1000 Brussel  - ontwerp: debemanning.be

Ontdek vanaf 20 december wat er in je buurt te beleven valt!

Check ook activiteiten in Bondsklapper afdeling Blankenberge: Belle Epoque Centrum
Bingofietsspel en Knokke-Heist: Krokuskriebels in Zwin natuurpark.
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‘Lidkaart waarmee je spaart’ !

Zaterdag 7 januari 2023 - 18.15 uur
Cercle Brugge - Westerlo

Korting 4 euro (volwassenen) of 3 euro (jongeren -16 jaar)
(niet voor abonnementen)

voor leden van de Gezinsbond - (Breng je lidkaart mee!) 

(loketten Noord of Oost)

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

Info wedstrijden: gezinsbond.be/cerclebrugge

Korting op volgende wedstrijden: (datum en uur kan wijzigen)

Als lid van de Gezinsbond krijg je 4 euro spaarkorting bij aankoop van een ticket voor volwassenen en 3 euro spaar-
korting op een ticket voor jongeren -16 jaar. De korting wordt op vertoon van je Gezinsbond-lidkaart en de aangekochte 
tickets toegekend aan het loket op de dag van de wedstrijd of in de week voor de wedstrijd aan de dienst ticketing.

Zaterdag 7 januari: Cercle Brugge – Westerlo
Zaterdag 4 maart: Cercle Brugge – Seraing

Zondag 2 april: Cercle Brugge – Kortrijk
Zaterdag 15 april: Cercle Brugge – Sint-Truiden
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De Bondsklapper is het driemaandelijkse gratis informatieblad 
voor leden van de Gezinsbond VZW - Regio Brugge-Oostkust.

Verantwoordelijke uitgever
Ronny Meulemeester, voorzitter,
Sint-Laurentiusstraat 59 bus 0203, 8210 Zedelgem

Redactie
Joëlle de Daniloff (eindredactie), Eddy De Wispelaere,  
Carine Balbaert, Mieke Roelens,  
Ronny Meulemeester, Filip Filliaert.

Redactieadres
bondsklapper@gmail.com

Publiciteit
Joëlle De Daniloff, jdedaniloff@hotmail.com

Realisatie: drukta.be

KINDEROPPASDIENST

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

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

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

OOK U KUNT IN DE BONDSKLAPPER 
ADVERTEREN!

Verschijningsdata:
1 januari 2023, 1 april 2023, 1 juli 2023 en 1 oktober 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

zie pagina 2 en 3.

BEZOEK OOK GOEDGEZIND.BE EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE



Bondsklapper 180 • 19

 DATUM ACTIVITEIT AFDELING

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

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

01/01/2023 - 31/01/2023 Jaarprogramma 2023 Sint-Joris

01/01/2023 - 31/03/2023 Watergewenning en kleuterzwemmen Aartrijke

01/01/2023 - 31/12/2023 Let’s Yoga Snellegem

06/01/2023 Drie Koningen Zingen Sint-Joris

07/01/2023 Afhalen van de bonnenboek ‘2023’ Sint-Kruis

09/01/2023 - 26/06/2023 Tai Chi Chuan Varsenare

11/01/2023 - 28/06/2023 Dru yoga op woensdagvoormiddag Varsenare

12/01/2023 - 30/03/2023 Ontspanningsyoga met zingen van mantra’s Assebroek

12/01/2023 - 30/03/2023 Tai Chi Chuan Assebroek

12/01/2023 - 29/06/2023 Nieuwe reeks 55+ Zwemmen Sint-Kruis

13/01/2023 - 16/06/2023 Kinderdansen (1ste tot en met 3de leerjaar) Loppem

13/01/2023 - 16/06/2023 Jongerendansen (vanaf 4de leerjaar) Loppem

14/01/2023 - 17/06/2023 Kleuterturnen (peuter vanaf 2,5 jaar) en 1ste kleuter) Loppem

14/01/2023 - 25/03/2023 Beweging, dans en spel voor 2de en 3de kleuter te Oedelem Oedelem-Beernem

14/01/2023 - 25/03/2023 Danslesjes voor 1ste en 2de leerjaar op zaterdag Oedelem-Beernem

14/01/2023 - 17/06/2023 Kleuterturnen - 2de kleuterklas en 3de kleuterklas Loppem

15/01/2023 Puzzelkampioenschap Sint-Andries

15/01/2023 Ontbijtfilm Encanto (6+) Blankenberge-
  Uitkerke

15/01/2023 Elfen en kabouter crea en verhalenmiddag “ Nieuwjaarsfeest in elfenland” Assebroek

17/01/2023 - 20/06/2023 Fitness Dance 18+: Groep 1: 19u30 tot 20u30 en Oedelem-Beernem
 Groep 2: 20u30 tot 21u30 

21/01/2023 - 10/06/2023 Naaiworkshops voor kids vanaf 2de leerjaar tot 6de leerjaar Oedelem-Beernem

22/01/2023 Inhuldiging Ooievaarspaal Zerkegem

22/01/2023 Winterwandeling Loppem

22/01/2023 Tweedehandsbeurs Jabbeke

30/01/2023 - 06/02/2023 Initiatielessen potten draaien i.s.m. TAFEREEL (Eva Vandoorne) Jabbeke

04/02/2023 - 11/03/2023 Knuffelturnen voor peuters en kleuters Sint-Andries

05/02/2023 Puzzelkampioenschap – samen puzzelen met je gezin Westkapelle

09/02/2023 - 08/06/2023 Bloemschikken voorjaar 2023 Zerkegem

09/02/2023 Workshop “relaxatie for dummies: S.O.S. tijd voor jezelf” Assebroek

10/02/2023 Wijndegustatie Loppem

11/02/2023 Valentijnsdropping Ruddervoorde

11/02/2023 Verkoop van lijsten voor de lente editie van de tweedehandsbeurs Oostkamp

12/02/2023 Tweedehandsbeurs Damme

16/02/2023 Gespreksavond met Koen Ringoot Sint-Joris

16/02/2023 Bezoek stadsarchief Brugge GOSA

18/02/2023 Tweedehandsbeurs voor kinderartikelen Sint-Michiels

18/02/2023 - 26/02/2023 Krokuskriebels 2023 Belle Epoque Centrum: Bingofietsspel Blankenberge-
  Uitkerke

18/02/2023 Ridder Flo & Jonkvrouw Isy Knokke-Heist

18/02/2023 - 26/02/2023 Buitengewoon krokuskriebels in het Zwin Natuurpark Knokke-Heist

22/02/2023 Koffie wordt een beleving Oedelem-Beernem

22/02/2023 Belevingsnamiddag rond ijspret Veldegem

24/02/2023 Kindernamiddag Aartrijke

26/02/2023 DUPLO en LEGO bouwnamiddag Varsenare
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27/02/2023 - 27/03/2023 De geheimen van Windows 11 uitgelegd Sint-Michiels

01/03/2023 Naailes voor kinderen samen met ouders/grootouders Zedelgem

01/03/2023 Watergewenning en kleuterzwemmen De Haan

04/03/2023 Tweedehandsbeurs Veldegem

04/03/2023 Tweedehandsbeurs Loppem

04/03/2023 Tweedehandsbeurs Aartrijke

06/03/2023 - 13/03/2023 Naaiworkshop voor volwassenen: Oedelem-Beernem
 naaien van een shoppingtas in canvas 

08/03/2023 Muziektheater Zonzo Compagnie – HUSH – Blankenberge-
 Henry’s Dream Machine (6+) Uitkerke

08/03/2023 Koken voor mannen en vrouwen Westkapelle

11/03/2023 Tweedehands - zomerbeurs voor kinderkledij - babyartikelen - Varsenare
 speelgoed 

11/03/2023 Tweedehandsbeurs Assebroek

12/03/2023 Gezond Lenteontbijt Oostkamp

14/03/2023 Daguitstap “Kunst en cultuur in de vallei van de Aa – Artesië” GOSA

15/03/2023 Digitalisering van de gezondheidszorg Varsenare

15/03/2023 Koken voor kinderen - Kinderkokkerellen Westkapelle

18/03/2023 Voorjaars tweedehandsbeurs Ruddervoorde

18/03/2023 Elfen en kabouter crea en verhalenmiddag “Lente in ons lijf!” Assebroek

18/03/2023 - 18/08/2023 Zwerfvuilactie Loppem

19/03/2023 Tweedehandsbeurs Sint-Andries

19/03/2023 Tweedehandsbeurs met zomerse kinderkledij, kindergerief en Oostkamp
 speelgoed 

19/03/2023 Tweedehandsbeurs kinderartikelen Oedelem-Beernem

20/03/2023 - 31/03/2023 Watergewenning-kleuterzwemmen in het Farys Noordzeebad Blankenberge-
 Blankenberge 10 beurten in 2 reeksen 1/2 uur Uitkerke

25/03/2023 Autodelen, hoe werkt dat nu? Sint-Michiels

25/03/2023 Start to run Loppem

31/03/2023 Vintage Fair Ruddervoorde

05/04/2023 Op bezoek bij Focus-WTV Sint-Michiels

08/04/2023 Gezinsontbijt met paaseierenraap Oedelem-Beernem 

08/04/2023 Tweedehandsbeurs Sint-Kruis

09/04/2023 Paaseierenraap Loppem

11/04/2023 Kastelen en Witloofteelt in en rond Kampenhout GOSA

15/04/2023 Brugge, oltied schoane Sint-Michiels

15/04/2023 Garageverkoop Zerkegem

18/04/2023 Zwerfvuilactie in de Hageweg in Snellegem! Snellegem


