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VOORWOORD
Tijdens de jaarwisselling worden we steeds weer overstelpt met jaaroverzichten over het voorbije jaar en voorspellingen met betrekking tot
het nieuwe jaar dat zich aandient. Verschillende prominente medeburgers
verdringen elkaar in een jaaroverzicht om bij elke belangrijke gebeurtenis
hun mening te uiten. Bij de opmaak van de prognoses daarentegen is
voorzichtigheid troef. Niet iedereen wil steeds herinnerd worden aan
een uitspraak die naderhand compleet fout blijkt te zijn…
Uitspraken doen die naderhand niet haalbaar blijken te zijn, is niet
voor de Gezinsbond weggelegd. Verantwoordelijkheid nemen en een
voortrekkersrol spelen in de materies die alle gezinnen aanbelangen is
ons motto. Zo wil ik hier 2 belangrijke initiatieven in het kader van het
“opvoeden” onder de aandacht brengen.
Kinderen opvoeden is elke dag opnieuw weer een uitdaging. Iedereen
die in dit proces betrokken wordt, vraagt zich wel eens af “doe ik het
goed ?” Iedereen worstelt wel eens met een concrete vraag naar
opvoeden toe. Wel vanaf nu kan u met deze vraag terecht in de
Opvoedingswinkel. De Opvoedingswinkel is een initiatief dat ook in
Brugge, dankzij de medewerking van de Gezinsbond en met overheidssteun, tot stand is gekomen.
Thuis een goed gesprek hebben onder vrienden over opvoeden binnen het
kader van een voorop gesteld thema onder leiding van een opvoedingsdeskundige is dan weer een ander initiatief dat is opgestart. Tijdens een
dergelijke avond, vergelijkbaar met een Tupperwareparty, wordt er in
groep naast het spreken over problemen bij het opvoeden, ook gezocht
naar oplossingen. Over “Bijtanken over opvoeding@home”, het project
waarin deze avonden zijn opgenomen, zal je de komende weken beslist
meer vernemen.
Deze 2 initiatieven tonen duidelijk aan dat de Gezinsbond niet stilzit.
Ook deze editie van de Bondsklapper staat bol van plaatselijke initiatieven
die jullie interesse verdienen. Ik hoop jullie dan ook te mogen begroeten
tijdens een van de vele activiteiten die jullie worden voorgesteld.

Sint-Michiels

Met genegen groet,

Zedelgem

Ronny Meulemeester
Voorzitter Gezinsbond Gewest Brugge
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SCHRIJF NU IN OP DE ELEKTRONISCHE
NIEUWSBRIEF VAN HET GEWEST BRUGGE!
Kom alles te weten over uw voordelen als lid van de Gezinsbond
via de elektronische nieuwsbrief.
Neem een kijkje op www.gezinsbondgewestbrugge.be/nieuwsbrief
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WIE IS WIE BINNEN MIJN LOKALE AFDELING
VAN DE GEZINSBOND ?
AFDELING

VOORZITTER

LEDENDIENST

Assebroek
8310

Barbez Yola
Kon. Boudewijnlaan 31
050 35 49 14

De Smet-Meulemeester
Jagerspad 13
050 35 92 69

Beernem
8730

Janssens Alain
Goethals Myriam
Schooldreef 40
Hooiestraat 35
0499 59 11 07
050 78 12 18
beernem@gezinsbondgewestbrugge.be

Brugge
8000

Coudenys Hilde
Wyseure Regine
Rapaertstr. 8, 8310 Assebroek Karel de Stoutelaan 63
050 34 51 33
050 31 12 81

SECRETARIS
KINDEROPPAS
(ADMINISTRATIE)
Verlinde Georges
Cloet Martine
Kleine Kerkhofstraat 93
Sint-Katarinastraat 34
050 35 75 75
05036 46 64
georges.verlinde@versatel.be martine.cloet@scarlet.be
Goethals Myriam
Goethals Myriam
Hooiestraat 35
Hooiestraat 35
050 78 12 18
050 78 12 18

Hertsberge
8020

De Spiegelaere Marc
Wingensestraat 16
050 27 99 15

De Deyne Linda
Blauwhuisstraat 1
050 27 96 35

Rita Van de Velde
James Wealestraat 20
050 33 44 82
herionta@skynet.be
Costenoble Stefanie
Proostdijstraat 68
050 27 68 33

Koolkerke
8000

Vandenbroecke Maria
Brugsesteenweg 132
050 33 77 29

Ruyssaert Frieda
Scheurestraat 3
050 33 77 31

Ruyssaert Frieda
Scheurestraat 3
050 33 77 31

Liselotte Claeys
Koetelwijk 16
0497 23 40 01

Matthys Johan
Van Hammelaan 6
050 82 22 33

Sierens Marleen
Eninkstraat 24
050 82 51 30

De Wispelaere Eddy
Buskinslaan 2
050 82 54 43

Karen Vandebuerie
Ieperweg 32
0493 58 98 99

Loppem
8210
Moerkerke
Damme

Oedelem
8730

Verhelst André
Natiënlaan 14
050 50 12 55
Bral Martin
Langendonkstraat1b
050 79 01 77
bralbourgeois@telenet.be

Bral Martin
Langendonkstraat1b
050 79 01 77
bralbourgeois@telenet.be

Turpyn Carine
Potterstraat 4a
050 78 07 73
hoste.turpyn@skynet.be

Vanhove Dirk
Carl Desaever
Cécile Verhenne-Van Deynse
Bevrijdingsstraat 5
Kapellestraat 53
Walbrugstraat 1a
050 82 66 19
050 82 48 82
050 82 55 80
dirkvanhove@gmx.de gezinsbond.oostkamp@advalvas.be cecile.vandeynse@telenet.be

Sijsele
8340

Sarazijn Ronny
Burg. Capellelaan 20
050 35 70 75

Van Acker A.
Dorpsstraat 56
050 35 55 64

Poelman M.
Oedelemsesteenweg 38
050 35 66 96

Snellegem
8490

Verlinde Maria
Bosweg 18
050 81 20 62

Verlinde Maria
Bosweg 18
050 81 20 62

Verlinde Maria
Bosweg 18
050 81 20 62

Varsenare
8490

Vandermeersch Karl
Reigerzele 22
050 39 35 10

Roelens Mieke
Hagebos 9
050 38 67 91

Roelens Mieke
Hagebos 9
050 38 67 91

Boone Geert
Doornstraat 64
050 39 31 01

Boone Geert
Doornstraat 64
050 39 31 01

De Vos Guido
Kasteelhoevestraat 8
050 67 61 51

Sint-Joris
8730

Verhaeghe Thierry
Kauter 53
050 78 83 06

Bruggeman Paul
Galgeveld 39
050 79 13 78

Sint-Kruis
8310

Herman Catherine
Babbaertstraat 7
050 37 50 31

Van Steenberghe Linda
Schaakstraat 17
050 37 31 97

Sint-Michiels
8200

Caroline Linskens
Lema Julien
Het Brembos 4
Wittemolenstraat 41
050 38 37 71
050 38 18 45
carolinelinskens.jandeman@hotmail.com

Waardamme
8020
Zedelgem
8210

Verbaeys Eva
Stationsplein 9
050 55 11 18

Bruyninckx Bart
Hooiestraat 35
0497 23 45 56

Wyseure Regine
Karel de Stoutelaan 63
050 31 12 81

Naeyaert Ludo
Leopold II-laan 20
050 34 54 85

Van Loocke-Puis Thérèse
Gevaartsestraat 52
050 84 00 78

Costenoble Stefanie
Proostdijstraat 68
050 27 68 33

De Clercq L.
Proostdijstraat 131
050 27 98 83
Vandenbroecke Maria
Brugsesteenweg 132
050 33 77 29

Sierens Marleen
Eninkstraat 24
050 82 51 30

Johan Matthys
Van Hammelaan 6
050 82 22 33

Caus Chris
Moerkerke: Lameire Rita
Van Praetstraat 5 Nieuwdorpstr. 34 - 050 50 04 84
050 50 11 55
Damme: Grootaert Dirk
Rakettestr. 20 - 050 50 00 08

De Lille Gudrun
Bruggestraat 12
0477 13 91 20

Tallir Christine
Zandgrachtstraat 21
050 78 09 32

Tant Maurice
Den akker 8
050 78 99 86
tantverbiest@skynet.be

Van Loocke-Puis Thérèse De Lameilleure Walter
Gevaartsestraat 52
Everaertstraat 24
050 84 00 78
050 82 37 32

De Lameilleure Walter
Everaertstraat 24
050 82 37 32

Poelman M.
Oedelemsesteenweg 38
050 35 66 96

Poelman M.
Oedelemsesteenweg 38
050 35 66 96

Dendooven Gilbert
Gistelsesteenweg 132
050 38 61 02

Verlinde Maria
Bosweg 18
050 81 20 62

Steyaert-Martens
Kerkeweg 31
050 81 20 99

Allemeersch Katrien
Dendooven Gilbert
050 30 09 39
Gistelsesteenweg 132
katrien.keppie@pandora.be
050 38 61 02
Schalembier An
Olympialaan 17
050 38 91 09

Dendooven Gilbert
Gistelsesteenweg 132
050 38 61 02

Bruggeman Paul
Galgeveld 39
050 79 13 78

Brandt Nancy
Zandstraat
050 32 32 23
Vanaf 1/9/2008
Maes Lieve
Kauter 53
050 78 83 06

Bruggeman Paul
Galgeveld 39
050 79 13 78

Boone Geert
Eikvarenstraat 10
0495 32 52 16
(Enkel maa. 19-20 uur)
Deman Christine
Vijverstraat 11
050 78 16 58

Van Steenberghe Linda
Schaakstraat 17
050 37 31 97

Govaert Silke
Moerkerksestw 385
0479 65 55 83

Cherlet Johan
Brieversweg 328
050 35 55 99

Cherlet Johan
Brieversweg 328
050 35 55 99

De Man Jan
Het Brembos 4
050 38 37 71

Filliaert Filip
A. Bontestraat 5
050 67 61 71
oppas@verbonden.be

Decloedt Rita
Veeweide 87
050 39 60 31

Decloedt Rita
Veeweide 87
050 39 60 31

Sofie verhelst
Zuidstraat

Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53

POINT Leen’s underwear
Snellegemstraat 12
050 24 10 27

Declerck Hilde
Berkenhagestraat 16
050 24 03 97

Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53

Martin Vlamynck
Beekstraat 45
050 27 98 29

Martin Vlamynck
Beekstraat 45
050 27 98 29

Manhout Caroline
Kan. Davidstraat 1 (Oostkamp)
050 84 01 23

Meulemeester Ronny
Brugsestraat 178
050 20 87 77

Desloovere Karien
Fazantenlaan 40
050 20 84 60

Declerck Hilde
Berkenhagestraat 66
050 24 03 97

Couwelier-Dupont
Dr. Adriaenstraat 53
050 20 82 21

Ouderengezelschapsdienst

Huyghe
Mispelaar 11
050 35 68 04

KORTINGSKAART
GROOT GEZIN
Huyghe
Mispelaar 11
050 35 68 04

Liselotte Claeys
Koetelwijk 16
0497 23 40 01

Van Dousselaere-Denaeghel H. Van Dousselaere-Denaeghel H. Dewitte-Jacxsens Martine
Weststraat 41
Weststraat 41
Hoornstraat 48
050 50 06 34
050 50 06 34
050 50 09 46

Oostkamp
8020

Sint-Andries
8200

GSM/NMBS-PASSEN

• Brugge & randgemeenten, Oostkamp, Loppem): De Soete Rose Mie, Veeweide 35, 8200 Sint-Michiels, 050 67 09 06, 0498 62 79 14
• Beernem, Sint-Joris, Oedelem: Myriam Goethals, 050 78 12 18
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PAASEIERENRAAP 2009
GEWEST BRUGGE
Zaterdag 11 april 2009
van 10.00 tot 11.00 uur

INFORMATIE
VAN DE GEZINSBOND
THUISZORGBEURS
Op de thuiszorgbeurs - in de beneden- en bovenzalen
van de Stadshallen van Brugge - kan je kennismaken
met het aanbod van thuiszorgondersteunende diensten
uit de regio. Je vindt er info rond professionelen en vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden in de thuiszorg. Ook de ouderengezelschapsdienst van de Gezinsbond zal er aanwezig zijn met een standje. Rose-Mie
geeft je er graag wat uitleg. Vrijdag 13 februari is de
beurs toegankelijk van 18 tot 20 uur, op zaterdag 14
februari van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis.

OPVOEDINGSWINKEL
BRUGGE
Omdat opvoeden leuk kan zijn, maar
niet steeds gemakkelijk is, opende de
opvoedingswinkel van Brugge recent
zijn deuren. Iedereen die kinderen
heeft, weet dat opvoeden een voortdurende uitdaging is. Alle (groot)ouders
of opvoeders vragen zich wel eens af of
ze het goed doen, zijn wel eens op zoek naar
informatie of zitten met een concrete opvoedingsvraag.
Waar je de juiste informatie vindt, of waar je met een
concrete vraag terecht kan, is voor ouders niet altijd
duidelijk.
Hierop wil de opvoedingswinkel dan ook een laagdrempelig antwoord bieden. Iedere (groot)ouder of opvoeder van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar kan in
de opvoedingswinkel langskomen. Je kunt er rustig
rondneuzen in de verschillende brochures en boeken.
Wanneer je een concrete opvoedingsvraag hebt, helpen
de medewerkers je graag een passend antwoord te zoeken. Verder kan men je ook informatie geven over verschillende diensten in Brugge.

Provinciaal Domein Bulskampveld
te Beernem
Ook in 2009 wil de Paashaas groot en klein verwennen
met een zoektocht naar lekkers. De allerkleinsten (jonger
dan 6 jaar) zoeken paaseieren in de weide en vullen
hun mandje. Ze krijgen dan een leuke verrassing van de
paashaas. Kinderen van 6 jaar t.e.m.
12 jaar spelen eerst een leuk
woordspel en rapen dan naar
hartelust. Gezien dit alles
doorgaat in het prachtige
groen van het Bulskampveld is het sterk aangeraden
dat iedereen laarsjes of
aangepast schoeisel draagt!
Voor de kleintjes is een
mandje of leuk tasje een
aanrader.
De prijs bedraagt € 2,50 per kind
met maximum € 5,00 per gezin (kinderen op hetzelfde adres). Inschrijven kan tot 4 april
2009. Deze activiteit is voorbehouden aan gezinnen die
lid zijn van de Gezinsbond! Inschrijven kan via :
• www.gezinsbondgewestbrugge.be/pasen en het
online inschrijvingsformulier in te vullen
• bijgaande inschrijvingsstrook af te geven bij de secretaris van uw afdeling (gegevens zijn te vinden op
www.gezinsbondgewestbrugge.be) of op te sturen
naar Ronny Meulemeester, Brugsestraat 178, 8210
Zedelgem.
Op welke manier je ook kiest in te schrijven, het moet
steeds gevolgd worden door een storting op 0015017018-60 van JGA Gewest Brugge met vermelding van
Pasen / lidnummer / naam / aantal kinderen. Enkel storten
zonder in te schrijven kan niet! Meer info: 0479 99 41 17.

INSCHRIJVINGSSTROOK
PAASEIERENRAAP 2009
Naam van het gezin
Lidnummer

De winkel is open op maandag -en woensdagvoormiddag
van 9u00 tot 12u30 en op vrijdagnamiddag van 13u30
tot 16u. Buiten deze uren kan je er tevens terecht op
afspraak en we beantwoorden jouw opvoedingsvragen
ook per mail of telefonisch. De opvoedingswinkel vind je
in het Sociaal Huis, Kartuizerinnenstraat 6, 8000 Brugge,
Tel. 050/ 32 77 68, info@opvoedingswinkelbrugge.be,
www.opvoedingswinkelbrugge.be

.............................................................................

...................................................................................

Aantal kinderen

...................................................................

Te betalen: € 2,50 / € 5,00
Naam & voornaam

✁

Ben jij zelf ouder?
Kun je je een halve dag per week vrijmaken? Wil je
meewerken aan dit boeiende project? Aarzel dan niet
om meer informatie te vragen bij:
Nicky Coene (Coördinator Opvoedingswinkel)
Kartuizerinnenstraat 6, 8000 Brugge - 050/32 77 87
nicky.coene@opvoedingswinkelbrugge.be.

Afdeling

...........................................................

geboortedatum

........................................................................

..........................

........................................................................

..........................

........................................................................

..........................

........................................................................

..........................
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INFORMATIE
VAN DE GEZINSBOND
BIOSCOOPTICKETS,
GSM-KAARTEN
EN NMBS-PASSEN
Wist u dat er, telkens u een telefoonherlaadkaart of pas
voor de trein koopt bij een spaarkaartverantwoordelijke,
5 % korting op uw spaarkaart bij komt en bij een bioscoopticket zelfs 20%?
Vanaf 1 februari 2009 wijzigen de prijzen van NMBS-passen
• Go Pass (2e klas)
€ 50 (was 45)
€ 2,50 korting
• Rail Pass (1e klas) € 112 (was 109) € 5,60 korting
• Rail Pass (2e klas) € 73 (was 71)
€ 3,65 korting
• Key Card (2e klas) € 17 (was 16)
€ 0,85 korting
De andere prijzen op een rijtje
• een telefoonkaart (Base, Proximus en Mobistar) van
€ 15,00 brengt € 0,75 korting op;
• telefoonkaart (Base) van € 30,00 brengt € 1,50 korting op;
• nieuwe prijzen voor bioscoopcheques is € 8,00 en je
krijgt nog 20 % korting wat € 1,60 per kaartje opbrengt.
Zeg nu zelf, dat is toch vlug verdiend?
Per schijf van € 20,00 kun je de kaart al gebruiken om te
betalen in gelijk welke winkel waar korting gegeven
wordt, dus ook bij de verantwoordelijke waar u de
passen, telefoonkaarten en bioscooptickets koopt.

VERKOOPPUNTEN
GSM-KAARTEN
EN NMBS-PASSEN
MET 5% KORTING
OP UW GEZINSSPAARKAART
• Assebroek: Huyghe Greta, Mispelaar 11, 050 35 68 04
• Beernem: Verbaeys Eva, Stationsplein 9, 050 55 11 18
• Brugge: Wyseure Regine, Karel de Stoutelaan 63, 050 31 12 81
• Hertsberge: ‘Casa Luca’- S. Costenoble, Kerkplein 1A, 050 27 68 33
• Loppem: Sierens Marleen, Eninkstraat 24, 050 82 51 30
• Moerkerke-Damme: Caus Chris, Van Praetstraat 5, 050 50 11 55
• Oedelem: Tallir Christine, Zandgrachtstraat 21, 050 78 09 32
• Oostkamp: De Lameillieure, Everaertstraat 24, 050 82 37 32
• Sijsele: Poelman M., Oedelemsesteenweg 38, 050 35 66 96
• Sint-Andries: Schalembier Ann, Olympialaan 17, 050 38 91 09
• Sint-Kruis: Cherlet Johan, Brieversweg 328, 050 35 55 99
• Sint-Michiels: Decloedt Rita, Veeweide 87, 050 39 60 31
• Sint-Joris: Bruggeman Paul, Galgeveld 39, 050 79 13 78
• Snellegem/Varsenare: Dendooven Gilbert, Gistelsteenweg 132,
050 38 61 02
• Waardamme: Verhelst Sofie, Zuidstraat 4, 050 27 92 53
• Zedelgem: Leen’s underwear, Snellegemstraat 12, 050 24 10 27
Meer adressen van verkooppunten op www.gezinsbondgewestbrugge.be

GOSA
Geleid bezoek aan de volkssterrenwacht
Woensdag 11 maart - 15.00 uur
Met de leden van de GOSA gaan we op woensdag 11
maart 2009 om 15.00 uur naar de volkssterrenwacht van
Beisbroek (Zeeweg 96 te Sint-Andries). Grootouders,
met eventueel kinderen of kleinkinderen, krijgen er een
zeer leerrijke rondleiding "zwaartekracht en zwarte
gaten" onder deskundige leiding van een gids. Dit zal
jullie een beter inzicht geven in de sterrenhemel, de
bewegingen van de zon, de maan, de planeten en de
plaats van de aarde in het heelal.
De toegangsprijs is € 5,00 p.p. voor volwassenen en € 4,00
p.p. voor jongeren onder de 18 jaar. (ter plaatse te betalen)
Voor inlichtingen en inschrijving kan je terecht bij Dirk
Rommel, Lindenlaan 11, Jabbeke-Varsenare - 050 38 65 69.

Tentoonstelling Karel de Stoute
Dinsdag 31 maart - 14.15 uur
Een fantastische tentoonstelling over Karel de Stoute,
de mooiste in jaren, gaat door in het Groeninge museum
Dijver op dinsdag 31 maart. We verzamelen aan het
museum te 14.15 uur. Start van bezoek om 14.30 uur.
Kosten geleid bezoek: € 5,00 (ter plaatse te betalen).
Voor inwoners van Brugge is het bezoek gratis (mits
voorleggen van de identiteitskaart). Inlichtingen en
inschrijven (noodzakelijk): Yola Barbez - Malfroot,
050 35 49 14.

Midweekvakantie in Retie
Maandag 4 mei tot vrijdag 8 mei
Van maandag 4 mei tot vrijdag 8 mei 2009 gaan de
grootouders naar de Linde in Retie. We snuiven er eens
andere lucht op in de fietsvriendelijke Antwerpse
Kempen in het prachtig hotel De Linde. We plannen
geleide bezoeken aan bezienswaardigheden van de
streek (Abdij Postel, Turnhout, enz…). Men kan er ook
fietsen huren.
Prijs in halfpension van maandag in de namiddag tot
vrijdag na het ontbijt is € 228,00 p.p. Toeslag voor een
eenpersoonskamer is € 80,00. Inschrijven bij Andreas
Vercruysse, 050 35 36 54. Uw deelname is pas zeker na
betaling van uw voorschot van € 57,00 p.p. en dit voor
28 februari op 001-5142717-47 van GOSA.
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KALENDER
DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

02/09/2008 - 30/06/2009

Badminton Loppem

Loppem

12/09/2008 - 12/09/2009

Kinderdansen

Loppem

12/09/2008 - 12/09/2009

Dansen voor jongeren

Loppem

06/01/2009 - 17/02/2009

Zachte yoga voor alle leeftijden

Varsenare

12/01/2009 - 30/03/2009

Tai Chi Chuan

Varsenare

01/02/2009

Gezinsvoorsteling: “Ook klein klein kleutertje houdt van pop”

Loppem

03/02/2009

Voordracht: “Kindje gezond”

Snellegem

03/02/2009

Bowling, omnisporters en badmintonspelers

Moerkerke - Damme

03/02/2009

Dessertbuffet

Loppem

13/02/2009

Vrijdag de dertiende met heks Epona

Loppem

15/02/2009

Nieuwjaarswandeling

Loppem

19/02/2009

Dirk Draulans te gast in Sint-Kruis

Sint-Kruis

22/02/2009

Kom op tegen kanker

Zedelgem

22/02/2009

Tweedehandsbeurs

Sint-Michiels

27/02/2009

CREFI film “Casper”

Brugge

02/03/2009

Voordracht: “Huwen of Samenwonen?”

Sint-Kruis

04/03/2009

Djembé

Sint-Kruis

04/03/2009 - 18/03/2009

Computerlessen

Assebroek

05/03/2009 - 14/05/2009

Start to run - loop je fit

Sint-Michiels

05/03/2009 - 19/03/2009

Vorming: massage

Varsenare

07/03/2009

Tweedehandsbeurs

Loppem

10/03/2009

Gezonde eetgewoonten aanleren bij kinderen

Assebroek

11/03/2009

Geleid bezoek aan de volkssterrenwacht

GOSA

12/03/2009

Gezond koken met de wok

Sint-Andries

13/03/2009

Quiz-avond

Sint-Michiels

14/03/2009

Tweedehandsbeurs

Sint-Andries

14/03/2009

Start nieuwe reeks babyzwemmen en kleuterzwemmen

Brugge

14/03/2009

Chinese kalligrafie voor kinderen

Oostkamp

15/03/2009

Lentetweedehandsbeurs

Brugge

18/03/2009

Snoeien van sierstruiken en rozen

Sint-Kruis

18/03/2009

Voordracht: “Ma, ik ben toch al groot genoeg!”

Oostkamp

18/03/2009

Knutselnamiddag voor kinderen

Zedelgem

22/03/2009

Tweedehandsbeurs

Assebroek

22/03/2009

Tweedehandsbeurs

Oostkamp

27/03/2009

Voordracht “Een hond in het gezin: verantwoord?”

Varsenare

28/03/2009

Start to run

Loppem

29/03/2009

Tweedehandsbeurs

Sijsele

31/03/2009

Voordracht: “Voeding en gezondheid”

Assebroek

31/03/2009

Tentoonstelling Karel de Stoute

GOSA

02/04/2009

Kleur in de woning

Sint-Andries

04/04/2009

Bloemschikken

Sint-Kruis

05/04/2009

Lente-2de-handsbeurs

Beernem

08/04/2009

Knutselnamiddag rond Pasen

Sint-Michiels

11/04/2009

Paaseierenraap

Moerkerke - Damme

11/04/2009

Paaseierenraap

Beernem

11/04/2009

Paasontbijt en paaseierenraap

Varsenare

11/04/2009

Paaseierenraap

Oedelem - Oostveld

14/04/2009

Start To Run

Varsenare

18/04/2009

Karel de Stoute: Pracht en Praal in Bourgondië (1433 – 1477)

Sint-Kruis

20/04/2009 - 29/06/2009

Tai Chi Chuan

Varsenare

25/04/2009 - 09/05/2009

Initiatie Skiken

Sint-Kruis

26/04/2009

Dauwtrip met aansluitend ontbijt

Assebroek

04/05/2009 - 08/05/2009

Midweekvakantie in Retie

GOSA

06/05/2009

Knutselen: strandbloemen in crèpepapier

Varsenare

08/05/2009 - 13/06/2009

Initiatie Nordic Walking

Sint-Kruis

10/05/2009

Moederdagontbijt

Oedelem - Oostveld
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NIEUWS
VAN DE
AFDELINGEN
AFDELING
ASSEBROEK
COMPUTERLESSEN
Woensdag 4 maart
tot woensdag 18 maart
9.00 uur
Na het succes van de vorige reeks
richten we nog een cursus in. We
willen jullie laten kennismaken met
de computer en het internet. In
samenwerking met Basiseducatie
Brugge Oostende Westhoek richten
we 3 gratis lessen in, speciaal voor
beginners. U krijgt vooreerst uitleg
over wat een computer precies is,
dan leren we omgaan met muis en
klavier en daarna maken we kennis
met het internet. De cursussen gaan
door in de Collaert Mansionstraat 24,
8000 Brugge op woensdag 4 - 11 –
18 maart 2009 van 9.00 tot 12.00 uur.
Inschrijven voor 25 februari 2009 bij
Martine Desoppere, tel. 050 36 26 42
of via mail: martine.desoppere@
telenet.be

TWEEDEHANDSBEURS
Zondag 22 maart - 9.00 tot 12.00 uur
Gaat door in de polyvalente zaal
van de basisschool OLVA SintKatarina (Sint-Katarinastraat 132,
Assebroek). Je vindt er kinderkleding,
speelgoed, babyuitzet, kinderfietsen,
kinderboeken, zwangerschapskleding ... De toegang is gratis.
Mensen die iets willen verkopen
kunnen zich hiervoor inschrijven bij
Georges Verlinde (050 35 75 75).
Leden van de afdeling Assebroek
mogen bellen op maandag 16
februari tussen 16.00 en 20.00 uur.
Leden van andere afdelingen kunnen
zich inschrijven op donderdag 19
februari tussen 16.00 en 20.00 uur.
Betalen via 738-0060762-62 van
Gezinsbond Assebroek met vermelding van naam/THB/lidnummer/
telefoonnummer.
Opgelet: het verschuldigde bedrag
(€ 10,00) staat uiterlijk op vrijdag
14 maart op de rekening, anders
vervalt uw inschrijving.

VOORDRACHT:
"VOEDING EN GEZONDHEID"
GEZONDE EETGEWOONTEN
AANLEREN BIJ KINDEREN
Dinsdag 10 maart - 20.00 uur
Als ouder ben je er van overtuigd
dat gezonde voeding belangrijk is.
Dit in de praktijk toepassen, is niet
eenvoudig. Nochtans zijn de voedingsgewoonte die je aanleert als
kind van groot belang voor hun
verdere leven: de basis om overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten,… te voorkomen wordt veelal
in de kindertijd gelegd. Als we
gezonde eetgewoonten willen aanleren aan onze kinderen moeten
we een kennis hebben van gezonde
voeding en een kennis van eetgedrag. Deze avond staan we stil bij
deze twee belangrijke facetten.
Op dinsdag 10 maart om 20.00 uur
komt diëtiste en auteur van het boek
“Een goed gewicht voor je kind” Lien
Joossens daarover een voordracht
geven, dit in samenwerking met het
oudercomité OLVA De Meersen. De
voordracht gaat door in OLVA De
Meersen, Astridlaan 400, 8310 Brugge.
De toegang is gratis.

Dinsdag 31 maart - 20.00 uur
Is er een verband tussen wat wij
eten en wie we zijn? Aandachtstekorten, impulsiviteit, leerproblemen, maag- en darmproblemen, te
weinig energie, te weinig vitaliteit
en vreugde kunnen hun oorzaak
vinden in onze voeding.
Raph Dochy, ingenieur in scheikunde
en voeding, met een jarenlange
ondervinding, zal ons deze avond
wegwijs maken in het belang van
de juiste voeding. De wisselwerking
van onze manier van eten of wat
we eten, op vlak van de gezondheid, zal nader toegelicht worden.
Het wordt een avond waarbij een
andere kijk op voeding gegeven
wordt en waar sommige ideeën of
gewoonten in verband met voeding
zullen sneuvelen.
Deze voordracht gaat door op
dinsdag 31 maart om 20.00 uur in
het P.C. Sparrenhof (zij-ingang Dries
te Assebroek). Iedereen welkom.
Inkom € 2,00.
Info bij Georges Verlinde 050 35 75
75 of georges.verlinde@versatel.be

DAUWTRIP
MET AANSLUITEND ONTBIJT
Zondag 26 april - 06.00 uur
We wandelen in het natuurgebied
Gemene Weidebeek onder begeleiding van natuurgids Roland Dufoort.
Achteraf is een ontbijt voorzien in
’t Leenhof (Pastoor Verhaegheplein,
Assebroek). Leden van de Gezinsbond betalen € 6,00 p.p. voor volwassenen en € 4,00 p.p. voor kinderen tot 12 jaar (gids en ontbijt
inbegrepen). Bijdrage te storten op
738-0060762-62 met vermelding
"dauwtrip" en aantal volwassenen
en kinderen. We verzamelen om
06.00 uur aan het schooltje
(Gemene Weideweg-Zuid 121) ter
hoogte van Ter Heide. Inlichtingen
en inschrijvingen (voor 19 april) bij
Georges Verlinde (050 35 75 75 of
georges.verlinde@versatel.be)

VERNIEUWEN
LIDMAATSCHAP
Ieder lid heeft al een brief ontvangen
om zijn lidmaatschap te vernieuwen
voor 2009. Mogen wij je er aan
herinneren dat wie niet betaald
heeft voor 1 januari 2009 de bonnenboek en lidkaart zelf moet komen
afhalen bij Gentil De Smet - Meulemeester (Jagerspad 13, Assebroek 050 35 92 69).

NIEUWE VERANTWOORDELIJKE KINDEROPPASDIENST
Vanaf 1 februari 2009 wordt de
kinderoppasdienst van de afdeling
Assebroek waargenomen door
Martine Cloet (Sint-Katarinastraat 34,
Assebroek). Indien men vanaf 1
februari 2009 een kinderoppas
wenst gelieve bij voorkeur te mailen
naar martine.cloet@scarlet.be
Indien men niet over internet
beschikt kan men bellen tussen
17.00 en 19.00 uur naar 050 36 46 65.
We danken de vorige verantwoordelijke Mevr. Hedwige Bossuyt voor
haar jarenlange inzet in de kinderoppasdienst en wensen haar verder
het allerbeste.

BONDSKLAPPER

AFDELING
BEERNEM

naam, adres, lidnummer en telefoonnummer. Inschrijvingen waarbij één
van deze gegevens niet vermeld
zijn, worden ongeldig beschouwd.
Vlug inschrijven is de boodschap!!!

LENTE-2DE-HANDSBEURS

NIEUWE VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST

beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be

Zondag 5 april - 10.00-12.00 uur
Zaal Kleine Beer
Verkopers kunnen zich via e-mail
inschrijven bij petra.vandaele@
hotmail.com met vermelding van je
lidnummer. Het inschrijvingsrecht
bedraagt € 5,00 voor leden en €
15,00 voor niet leden. Er wordt ook
een waarborg aangerekend van
€ 5,00 die teruggegeven wordt
nadat de stand opgeruimd is.
Leden van de afdeling Beernem
hebben inschrijvingsvoorrang tot 18
februari. De standplaats is gereserveerd als inschrijvingsgeld en waarborg gestort zijn voor 4 maart op het
rekeningnummer van de Gezinsbond Beernem 850-8519050-23.
Leden van andere afdelingen kunnen
op woensdag 11 maart bellen tussen
19.00 en 21.00 uur om zich in te
schrijven (050 79 10 51).
Elke verkoper is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar verkoop
en kan dus vrij onderhandelen met
kandidaat kopers. Kopers en kijklustigen kunnen van 10 uur tot 12
uur vrij rondlopen tussen de verkoopstanden en genieten uiteraard
van gratis toegang.

PAASEIERENRAAP
Zaterdag 11 april - 15.30 uur
De Paasklokken komen naar
Beernem!! De Gezinsbond nodigt
alle kinderen (tot en met het tweede
leerjaar) van onze leden uit op
paaszaterdag 11 april om paaseieren
te komen rapen samen met de
Paashaas in Reigerlo (Kerkhofdreef).
We rapen echte eitjes, tussen de
bomen en in het mos. Laarsjes en
iets om je gevonden eitjes in te
bewaren voordat je ze in de gemeenschappelijke mand deponeert, zijn
aangeraden. Daarna worden alle
eieren uit de mand verdeeld onder
de kinderen. Terwijl de Paashaas
de eitjes uitdeelt, kan iedereen
genieten van koffie (of chocomelk
voor de kinderen) met lekkere
pannenkoeken! Ook opa en oma
zijn van harte welkom.
Samenkomst in zaal Reigerlo om
15.30 uur! De deelnameprijs is
€ 3,00 p.p. Inschrijven ten laatste
tegen woensdag 1 april door overschrijving van het correcte bedrag
op rekeningnummer 850-8519050-23

van Gezinsbond Beernem met vermelding van "lidnummer, aantal volw.
en aantal kinderen". Extra inlichtingen bij Isabelle Vercauteren (Schooldreef 33, Beernem - 050 36 01 26)

Sinds 1 december 2008 hebben we
een nieuwe verantwoordelijke voor
de kinderoppasdienst.
Liselotte Claeys, Koetelwijk 16,
8000 Brugge - 0497 23 40 01
oppasdienst.brugge @telenet.be

BABY- EN KLEUTERZWEMMEN

AFDELING
BRUGGE

herionta@skynet.be
CREFI FILM "CASPER"
Vrijdag 27 februari
14.30 -16.15 uur
Crefi Brugge vertoont de Nederlands
gesproken film 'Casper' in het Aquarius theater, de toneel- en filmzaal
van het Sint-Leocollege, Potterierei 12.
Casper het spookje moet in actie
komen, anders valt het kasteel
waar hij woont in verkeerde handen.
De excentrieke Dr. Harvey, een
spokenverdrijver, is ingehuurd door
de nieuwe eigenaars van het huis.
We beginnen om 14.30 uur met
een korte uitleg en eindigen rond
16.15 uur. Tijdens de pauze wordt
een drankje aangeboden. Inkom
voor leden is € 2,00 p.p. (Let op!
Enkel bij vertoning van een geldige
lidkaart!, niet de spaarkaart); nietleden betalen € 4,00 p.p.

JEUGDBOEKENFEEST:
ACHTER DE SPIEGEL
Zondag 9 maart 2009
Alle info op http://www.gezinsbond
gewestbrugge.be/joomla/external/
brugge.html#activiteiten

LENTETWEEDEHANDSBEURS
Zondag 15 maart
9.00 - 12.00 uur
Plaats van het gebeuren is het SintLeocollege (Potterierei 12, Brugge).
Ingang en parking via de Elisabeth
Zorgestraat (zijstraat Carmerstraat).
Personen die als standhouder willen
deelnemen (lid zijn van de Gezinsbond is een must) kunnen ofwel
telefonisch inschrijven bij Rita Van
de Velde (050 33 44 82 - Gezinsbond
Lidkaart 2009 zeker bij de hand
houden!) of via e-mail herionta@
skynet.be met vermelding van

zaterdag 14 maart - Interbad
9.30 uur - kleuterzwemmen
12.30 uur - babyzwemmen
Enkel voor leden van de gezinsbond.
Inschrijvingsgeld bedraagt € 19,00
(les en verzekering - inkom zwembad
niet inbegrepen). Meer info en
inschrijven bij Kristien Temperville
kleuterzwemmen@skynet.be.

AFDELING
LOPPEM
BADMINTON LOPPEM
Dinsdag 2 september
tot dinsdag 30 juni
Vanaf 2 september 2008 gaat het
badmintonseizoen in de sporthal
De Strooien Hane weer van start.
Er kan gespeeld worden in augustus,
enkel op donderdagavond. Wie kan
meespelen? Iedereen vanaf het
vierde leerjaar. Jongeren tot 15
jaar krijgen op dinsdag initiatieles
van onze trainer Dirk Degryse.
Tarieven speelseizoen 2008-2009
10 tot 15 jaar: dinsdagavond groep 1
van 17.00 tot 18.00 uur (vierde tot
zesde leerjaar) / groep 2 van 18.00
tot 19.00 uur (tussen 12 en 15 jaar).
Voor beide groepen is er training
tot einde mei. Geen training in de
vakantieperiodes. Prijs: € 80,00.
Voor +15 jaar: dinsdagavond van
18.00 tot 19.00 uur (halve zaal),
donderdagavond van 18.00 tot
20.00 uur en zaterdagvoormiddag
van 9.00 tot 10.00 uur of 11.00 uur.
Prijs: voor eenzelfde prijs kan je op
de drie bovenstaande tijdstippen
spelen. Verzekering is inbegrepen.
Aankoop T-shirt mogelijk: € 10,00
uniseksmodel / € 15,00 damesmodel.
Op vertoon van de lidkaart - en niet
de spaarkaart - van de Gezinsbond
in de maand september wordt een
deel van uw inschrijvingsgeld terug-
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AFDELING
OEDELEMOOSTVELD

gestort. De teruggave bedraagt:
jongeren tot 15 jaar: € 15,00;
jongeren +15 jaar: € 30,00.
Wil je er volgend speelseizoen bij
zijn dan kan je nu inschrijven door
te storten op 743-0169994-64 van
Badminton Gezinsbond Loppem,
Spreeuwenweg 69, Loppem.

gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.be
MOEDERDAGONTBIJT

KINDERDANSEN
Vrijdag 12 september
tot zaterdag 12 september
17.30 uur
Elke vrijdag van 17.30 tot 18.30 uur
voor de leerlingen van het eerste,
tweede en derde leerjaar. De eerste
reeks kost voor leden € 25,00.
(niet-leden € 40,00). Een tweede
reeks start op 9 januari 2009. De
tweede reeks kost € 40,00 (Nietleden € 60,00). Voordeelprijs voorzien voor beide reeksen: € 60,00
(enkel voor leden).
Lesgeefster: Mieke Deruytere.
Plaats: Turnzaal, Maricolenstraat.

DANSEN VOOR JONGEREN
Vrijdag 12 september
tot zaterdag 12 september
18.30 uur
Elke vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur
voor de leerlingen van het derde,
vierde en vijfde leerjaar. De eerste
reeks kost voor leden € 25. (nietleden € 40). Een tweede reeks start
op 9 januari 2009. De tweede reeks
kost € 40,00 (Niet-leden € 60,00).
Voordeelprijs voorzien voor beide
reeksen : € 60,00 (enkel voor leden).
Lesgeefster: Mieke Deruytere.
Plaats: Turnzaal, Maricolenstraat.

DESSERTBUFFET
Dinsdag 3 februari - 19.00 uur
Chef-kok Koen geeft zijn keukengeheimen prijs in het parochiaal
centrum. Deze keer houden we
geen rekening met een kilootje
meer, want Koen laat ons genieten
van een heerlijk dessertbuffet.
Prijs: leden € 8,00 p.p., niet-leden:
€ 12,00 p.p. Inschrijven en info:
Hildegarde Gantois, 050 82 64 50.

VRIJDAG DE DERTIENDE
MET HEKS EPONA
Vrijdag 13 februari - 20.00 uur
In het parochiaal centrum te Loppem,
zal Heks Epona het hebben over
hekserij, kruiden en de kelten. Een
spannende avond waar men geen
zwarte kat mag ontmoeten.
Deelname € 2,00 p.p. Info: Eddy
De Wispelaere, 050 82 54 43

NIEUWJAARSWANDELING
Zondag 15 februari - 14.00 uur
Nieuwjaarswandeling met daarna
gratis koffietafel. Info: Eddy De
Wispelaere, 050 82 54 43

TWEEDEHANDSBEURS
GEZINSVOORSTELING:
"OOK KLEIN KLEIN
KLEUTERTJE HOUDT VAN POP"
Zondag 1 februari
15.00 uur
Groene Meersen te Zedelgem
Voor iedereen vanaf 2 jaar.
Leden van de Gezinsbond betalen
€ 3,50 p.p., anderen € 5,00 p.p.
Info en reservatie bij de dienst
Cultuur Zedelgem (050 28 86 05 valerie.loose@zedelgem.be www.zedelgem.be)

Zaterdag 7 maart
Gaat door in Sporthal "De Strooien
Hane". Voor meer info kan je
terecht bij Marleen Bulcke (050 82
51 30) of Daisy Demey (050 82 42 74)

AFDELING
MOERKERKE
-DAMME
BOWLING, OMNISPORTERS
EN BADMINTONSPELERS

START TO RUN
Zaterdag 28 maart
9.30 uur
Start to run start op zaterdag 28
maart om 9.30 uur. Samenkomst in
de Strooien Hane te Loppem.
Aan dit initiatief kan en mag iedereen deelnemen.
Inschrijving en informatie: Johan
Cloet, 0476 67 29 94

Dinsdag 3 februari
Meer informatie bij Verhelst André
(Natienlaan 14, Damme)

PAASEIERENRAAP
Zaterdag 11 april
Gaat door op het domein Kasteel
Moerkerke. Informatie bij Verhelst
André (Natiënlaan 14, Damme).

Zondag 10 mei
08.00 tot 10.00 uur
Het moederdagontbijt gaat door
op zondag 10 mei in de parochiezaal J.Creytensstraat te Oedelem
van 8.00 tot 10.00 uur. Inlichtingen
en inschrijvingen bij Maurice Tant
(050 78 99 86 of Gezinsbond.
Oedelem.Oostveld@gmail.com)

JAARPLANNING 2009
Als activiteiten staan voorlopig op
het programma: bezoek aan
Sunparks De Haan, paaseierenraap ,
een bedrijfsbezoek, een natuurwandeling, het Moederdagontbijt,
de sneukelgordel, sinterklaas, kerstwandeling, ...

ELEKTRONISCHE
NIEUWSBRIEF
Details over activiteiten en wijzigingen lees je op www.freewebs.com/
gezinsbondoedelem.
Schrijf in op de elektronische
nieuwsbrief en u ontvangt de
nieuwsbrief via e-mail met de laatste
nieuwtjes van uw afdeling, voordelen
en acties van de Gezinsbond.
Al onze nieuwtjes rechtstreeks in
uw mailbox? Stuur ons een mailtje
met uw adresgegevens en wij doen
de rest.

PAASEIERENRAAP
Zaterdag 11 april
10.00 tot 11.00 uur
De jaarlijkse paaseierenraap van de
JGA gaat zoals elk jaar door op het
Bulskampveld en dit jaar is dat op
11 april. Inschrijvingen kan online
of via Marleen Sierens (Beverhoutsveldstraat 75 - 050 79 02 53)
Zie ook het algemene artikel in
deze Bondsklapper

COÖRDINATOR GEZOCHT
VOOR DE
KINDEROPPASDIENST

AFDELING
OOSTKAMP
CHINESE KALLIGRAFIE
VOOR KINDEREN
Zaterdag 14 maart
van 10 tot 12 uur
In samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek organiseren we
een voormiddag Chinese kalligrafie
voor kinderen van 10 tot en met 12
jaar. Er kunnen maximum 15 kinderen deelnemen dus is vooraf
inschrijven noodzakelijk. Voor kinderen van gezinnen die lid zijn van
de Gezinsbond is deze activiteit
gratis, voor de andere kinderen
vragen we € 2,00 per kind.
Info: Dirk Vanhove, Bevrijdingsstraat
5, 050 82 66 19, of in de bibliotheek
Beukenpark.

VOORDRACHT:
"MA, IK BEN TOCH
AL GROOT GENOEG!"
Woensdag 18 maart
20.00 uur
Deze vormingsactiviteit met Jef
Carette is in samenwerking met het
oudercomité van de Sint-Pietersschool van Oostkamp en gaat door
op woensdag 18 maart om 20 uur
in de conferentiezaal van de
Schooldreef 18.
Info: Cécile Van Deynse,(050 82 55
80) of Chantal Louage (voorzitter
oudercomité Vrije Basisschool SintPieter Oostkamp).

TWEEDEHANDSBEURS
Zondag 22 maart
van 9.00 tot 12.00 uur
In de Koning Boudewijnschool
(Marechalstraat, Oostkamp) is er
onze tweedehandsbeurs voor babyuitzet, speelgoed, kinderkleding en
-schoeisel. Er is gratis kinderopvang!
Een dringende oproep vanwege de
inrichters van de tweedehandsbeurs: wenst u mee te werken aan
deze activiteit? Graag! Er zijn
steeds helpende handen tekort!
Mail dan naar Ann Buffel (tweedehandsmarkt_oostkamp@edpnet.be)
Verkoop van de lijsten van de tweedehandsbeurs gaat door op zaterdag 14 februari van 9.00 tot 10.30
uur in de Wieke. Elke persoon mag
max. 2 lijsten kopen op vertoon van
2 lidkaarten van de Gezinsbond.
Geen spaarkaarten!. Een lijst kost
€ 2,50 en kan 60 artikels bevatten.

BONDSKLAPPER

AFDELING
SIJSELE

Verschillende gesprekken, telefoontjes, e-mails, nadenken, bespreken...
leverden nog geen vervanging op
voor onze kinderoppasdienstverantwoordelijke, waarvoor onze excuses.
Als er leden zijn die zich hiervoor
geroepen voelen mogen ze zonder
aarzelen contact opnemen met de
voorzitter. Ondertussen raden we
de mensen aan eventueel beroep te
doen naburige afdelingen.
Uiteraard zijn we Tania dankbaar
voor de jarenlange verstrekking
van deze Gezinsbond dienst.

TWEEDEHANDSBEURS
Zondag 29 maart
van 9.00 uur tot 12.00 uur
Je kan er terecht met en voor kinderkledij (0-16 jaar), speelgoed, boeken,
fietsen, baby- en kinderuitzet. De
beurs gaat door in de Cultuurfabiek
(Stationsstraat 22, Sijsele).
Inschrijven doe je tussen 18 maart
en 26 maart bij Sesiel Van Damme
(Hoge Akker 11, Sijsele) enkel tussen
16.00 en 20.00 uur. Op dezelfde
momenten kan je inlichtingen
bekomen op 050 35 63 68.
Iedereen is welkom!

BEDANKING EN WENSEN
Bij dit eerste nummer van 2009
danken we alle leden die hun lidmaatschap vernieuwden en zo de
Gezinsbond steunen om een
spreekbuis te zijn voor gezinnen,
ouders en kinderen...
Moge 2009 voor iedereen een goed
jaar worden. Een bijzonder woord
van dank aan allen die op de een
of andere manier meewerkten aan
het gezins-ontbijt-je-fit van zondag
7 december, dat voor de eerste
maal doorging in de Cultuurfabriek.
Alle aanwezigen genoten van het
gezellig samenzijn en de lekkere
spijzen. Het werk dat de gezinnen
van de bestuursploegen van Sijsele
en Moerkerke presteerden, leverde
een resultaat op dat mocht gezien
worden.
Leden die met ons willen meewerken
zijn altijd welkom en kunnen helpen
het werk lichter en aangenamer te
maken, onze mogelijkheden
vergroten en nieuwe ideeën aanbrengen. Het proberen waard!
Voor de huidige bestuursploeg een
oprechte proficiat en dank je voor
de inzet!

AFDELING
SINT-ANDRIES
gezinsbondsintandries
@telenet.be

KLEUR IN DE WONING
Donderdag 2 april
20.00 uur
U hebt zin om uw woning in een
nieuw kleedje te stoppen, maar weet
niet echt welke kleuren te kiezen,
welke kant op te gaan? Geen probleem: op 2 april kunt u genieten
van een rondleiding en een kijkje
in een privé-woning, professioneel
advies en een drankje die u frisse
ideeën en inspiratie kan opleveren.
We spreken af om 20.00 uur bij
Sofie Verhelst (Zuidstraat 4,
Waardamme).
Graag vooraf inschrijven bij Mia
Stevens (050 38 44 64) en dit uiterlijk
op maandag 31 maart. We vragen
een bijdrage van € 2,00 p.p.

GEZOND KOKEN
MET DE WOK
Donderdag 12 maart
19.30 uur
In het Parochiaal Centrum Sint-Willibrord, K.K Theodoorstraat 6, SintAndries laat Kristien Meulebrouck
laat ons kennis maken met de Wok.
Hoe gezond is wokken? Hoeveel
tijd heb ik hiervoor nodig?
Een grondige kennis van het wokken
zal ons aangeleerd worden en een
klein feestelijk gerecht wordt klaar-
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VOORDRACHT:
"HUWEN OF SAMENWONEN?"

gemaakt met aperitiefhapje, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.
De deelnameprijs is € 8,00. Het
aantal deelnemers is beperkt en
vooraf inschrijven is noodzakelijk
bij Marieroos Onraet (050 31 11 99
of paul.logghe@skynet.be).

TWEEDEHANDSBEURS
Zaterdag 14 maart
13.30 tot 16.30 uur
Onze succesvolle tweedehandsbeurs
is opnieuw in het POC van SintWillibrord (K.K. Theodoorstraat,
Sint-Andries - achter Mister
Grill/Quick en naast de kerk).
Op de beurs kunnen enkel kinderkleding, speelgoed, kinderboeken,
baby-uitzet, kinderuitzet, zwangerschapskleding, kinderfietsen, … te
koop worden aangeboden. U kunt
een stand huren voor € 10,00.
Leden van de Gezinsbond kunnen
inschrijven op dinsdag 17 februari
2009 tussen 20 en 22 uur. Op andere
data telefoneren heeft geen zin,
dan worden geen inschrijvingen
genoteerd! De inschrijving is enkel
geldig na overschrijving op de meegedeelde bankrekening.
Inlichtingen en inschrijvingen bij
Geert Van der Donckt, Jachthoornlaan 20, Sint-Andries, 050 39 23 13,
na 20 uur.

AFDELING
SINT-KRUIS

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond8310@gmail.com
INITIATIE SKIKEN
Zaterdag 25 april tot zaterdag 9 mei
Maak kennis met deze unieke sport
welke een combinatie is van langlaufen en biken. Skiken kan zowel
op verharde als bijna alle onverharde
wegen. Bovendien is skiken veilig
door het unieke en bijzonder effectieve remsysteem. Meer info en een
filmpje vind je op www.skike.nl.
We skiken op zaterdag 25 april, 2 en
9 mei telkens van 10.00 tot 12.00 uur.
Leden betalen € 45,00. Niet-leden
betalen € 50,00. In de prijs is de
verzekering en het gebruik van skikes en stokken inbegrepen.
Voor meer info of vooraf inschrijven
kan je terecht bij Els Dobbelaere Depickere (050 36 18 45).
Inschrijving is definitief na betaling
op 001-2482576-34 (Gezinsbond
Sint-Kruis) met vermelding “SKIKEN”.

DIRK DRAULANS
TE GAST IN SINT-KRUIS
Donderdag 19 februari
20.00 uur
Dirk Draulans brengt ons een voordracht rond de evolutietheorie toegespitst op het dagelijkse leven van
de moderne mens in het algemeen
en Vlaming in het bijzonder. Een mix
tussen wetenschap en amusement.
Hij is bekend van o.a. de Laatste
Show en als redacteur bij Knack. Hij
is bioloog, doctor in de wetenschappen en bekwaamde zich in gedragswetenschappen aan de universiteit
van Oxford. Zijn ervaringen als oorlogscorrespondent en Afrikaganger
heeft hij neergeschreven o.a. in
"Een grap van God". In 2007 schreef
hij het boek "Dagboek voor mijn
dochter". Daarin vertelt hij hoe het
leven ontstaat en hoe cultuur en
natuur een bondgenootschap aangaan om van ons denkende, pratende
en lachende mensen te maken.
Deze voordracht in samenwerking
met verschillende Sint-Kruise verenigingen gaat in Studiohall, Boogschutterslaan,Sint-Kruis. Inschrijven
kan telefonisch op 050 37 31 97 of
mail gezinsbond8310@gmail.com.
Pas na overschrijving van het
bedrag op rek. 001-2482576-34 met
vermelding: Draulans/lidnummer/
aantal kaarten, is deze definitief.

80 JAAR
GEZINSBOND SINT-KRUIS
In 2009 bestaat de afdeling SintKruis 80 jaar, een gelegenheid om
een overzicht te maken van deze
80 jaar. In de loop der jaren is heel
wat gebeurd en hebben we ook
wel wat informatie. We hebben de
Heemkundige Kring van Sint-Kruis
gevraagd om alles te bundelen en
er een mooi geheel van te maken.
Hierbij kunnen ze wel wat hulp
gebruiken, vandaar onze vraag naar
de leden toe, als jullie nog foto’s,
uitnodigingen, oorkonden, herinneringen of andere dingen hebben
i.v.m. "De Bond" (Gezinsbond, Bond
van Grote en Jonge Gezinnen, ...)
laat het ons dan weten. Wij hopen
veel leuke foto’s of anekdotes van
jullie te mogen ontvangen.

Maandag 2 maart
20.00 uur
Advocaat Mieke Listhaeghe, juriste
verbonden aan Sociaal-Juridische
Dienst Gezinsbond Gewest Brugge,
maakt ons wegwijs in deze materie.
Wat zijn de verschillende facetten
die deze keuze mee bepalen?
Welke zijn de rechten en de plichten
tegenover elkaar? Wat bij geboorte
van kinderen, aankoop van een huis,
financiële gevolgen, erfenisrecht...
Deze voordracht gaat door om 20
uur in de Grote zaal van het CMgebouw (Moerkerkse Steenweg 118,
Sint-Kruis).
Inschrijven kan telefonisch op 050
37 50 31 en via gezinsbond8310@
gmail.com. Graag inschrijven en
overschrijving van € 3,00 p.p. voor
leden en € 5,00 p.p. voor niet-leden
op 001-2482576-34 Gezinsbond
Sint-Kruis met vermelding "voordracht 2 maart, lidnummer en
aantal personen" en dit voor 28
februari 2009.
Verdere info is terug te vinden op
onze website.

DJEMBÉ
Woensdag 4 maart
16.30 - 18.30 uur
Deze initiatieles djembé voor jongeren wordt gegeven door Moussa
Diatta, geboren in Dakar te Senegal,
en nu bezieler van de Afrikaanse
percussiegroep "Djembé Ritme".
Deze les laat je in 2 uren kennis
maken met de Afrikaanse muziek.
Je verkent de basisklanken van de
djembé, daarna kom je via eenvoudige ritmische oefeningen tot het
spelen van Afrikaanse ritmes met
djembés. Een unieke ervaring waarin je mee speelt op de Afrikaanse
ritmes van deze percussiegrootmeester.
Prijs voor dit uniek moment € 5,00
p.p. voor leden, € 8,00 p.p voor
niet-leden. Heb je geen djembé dan
kan je er één huren voor € 3,00.
Alles gaat door van 16.30 tot 18.30
uur in Het Franciscus heem (Karel
Van Manderstraat 115, Sint-Kruis naast de kerk)
Inschrijven kan je tot 1 maart bij
Linda Van Steenberghe (050 37 31
97 of gezinsbond8310@gmail.com).
Overschrijven kan op rekening
Gezinsbond Sint-Kruis 001-248257634 met vermelding "Djembé + lidnummer + aantal kinderen" (na
betaling is inschrijving definitief)

Leden betalen € 5,00 p.p.. Wanneer
meerdere personen van dezelfde
familie komen betaal je € 3,00 p.p.
Niet-leden betalen € 7,00 p.p.,
meerdere personen van dezelfde
familie betalen € 5,00 p.p.
Inschrijven via gezinsbond8310@
gmail.com met vermelding van
"bloemschikken", naam, lidnummer
en aantal personen. Inschrijving is
pas definitief na overschrijven op
001-2482576-34 met vermelding
"bloemschikken, naam en lidnummer". Na inschrijving wordt de lijst
met benodigdheden meegedeeld.
Met vragen kun je terecht bij Linda
Van Steenberghe (050 37 31 97).

INITIATIE NORDIC WALKING
KAREL DE STOUTE: PRACHT
EN PRAAL IN BOURGONDIË
(1433 – 1477)
Zaterdag 18 april
15.00 uur
Voor het eerst in 500 jaar komt de
‘Burgunderbeute’ naar België, de
hoogst uitzonderlijke kunstschat
die Karel de ‘stoutmoedige’ aan de
Zwitsers verloor. Deze tentoonstelling laat de verfijnde beschaving
van de Bourgondiërs weer schitteren.
Om de Gezinsbondsleden de gelegenheid te geven een bezoek aan deze
tentoonstelling te brengen, hebben
wij een gids vastgelegd. Het aantal
personen voor deze gidsbeurt is
beperkt tot 20.
We spreken af op zaterdag 18 april
14.45 uur aan Groeninge Museum,
de rondleiding start om 15.00 uur.
Graag inschrijven voor 15 april bij
Linda Van Steenberghe (050 37 31 97
of gezinsbond8310@gmail.com)
Voor deze activiteit vragen wij een
bijdrage van € 2,00 p.p. persoon bij
inschrijving te betalen op 0012482576-34 met vermelding "Karel
de Stoute / lidnummer en aantal
personen". Pas na betaling is jouw
inschrijving definitief.

Vrijdag 8 mei tot zaterdag 13 juni
Nordic Walking lijkt erg op gewoon
wandelen, en wie onwetend
iemand met poles ziet voorbijtrekken
zal niet meteen inzien wat dat
"voortslepen" van die stokken aan
meerwaarde kan geven. Bij Nordic
walking gebruik je 90% van alle
spieren en verbruik je 20 tot 40%
meer energie. Door een lagere
gewrichtsbelasting kan je het wandelen bovendien langer volhouden.
Om de techniek van Nordic walking
aan te leren starten we een nieuwe
reeks van 6 lessen onder begeleiding
van erkende Nordic walking trainers.
Data: 8, 15, 22, 29 mei, 5 en 13 juni
2009 telkens van 19.30 tot 21.00
uur op de sportterreinen Gulden
Kamer (Boogschutterslaan, SintKruis (achter Music Hall)).
Leden betalen € 55,00. Niet-leden
betalen € 60,00. In de prijs is de
verzekering en het gebruik van de
stokken inbegrepen. Deelnemen
kan alleen na vooraf inschrijven bij
Els Dobbelaere - Depickere op 050
36 18 45. Inschrijving is definitief
na betaling op 001-2482576-34 met
vermelding “NORDIC WALKING”.

STANDHOUDERS GEZOCHT
HOBBY EN TUINBEURS
BLOEMSCHIKKEN
Zaterdag 4 april
14.00 tot 17.00 uur
Op deze namiddag bloemschikken
o.l.v. Kathleen Lingier wordt zowel
een bloemstuk voor kinderen als een
stuk voor volwassenen gemaakt.
Vandaar dat zowel oma's met kleinkinderen, mama's met kinderen als
volwassenen welkom zijn (kinderen
graag begeleid). Dit gaat door in
de CM-lokalen (Moerkerkse-steenweg 118, Sint-Kruis).

Voor onze Hobby en Tuinbeurs op
zaterdag 9 mei 2009, van 13.30 16.30 uur zijn wij opzoek naar
standhouders.
Deze beurs gaat door onder de luifel
van de speelplaats Instituut Mariawende, Boogschutterslaan, 8310
Sint-Kruis. Ben je creatief, heb je
groene vingers of heb je een teveel
aan plantjes, tuinmateriaal, tuinmeubelen of kindertuingereedschap
die nog in een perfecte staat zijn,

BONDSKLAPPER

ben je creatief met bloemen, klei,
hout, kaarsen... dan willen we jullie
de kans bieden om dit aan een
democratische prijs te koop aan te
bieden.
Je kan een stand van 2,5/3 m reserveren aan € 3,00 via gezinsbond8310
@gmail.com of 050 37 50 31.
Verdere info volgt via e-mail of
telefonisch en is terug te vinden in
de Bondsklapper of via onze website
www.gezinsbond.be/sintkruis
Noot: enkel bij voldoende standhouders gaat deze beurs door.

SNOEIEN VAN
SIERSTRUIKEN EN ROZEN
Woensdag 18 maart
20.00 uur
Met de lente in het verschiet start
ook het nieuwe tuinseizoen.
Vandaar dat we Jos Thorrez van het
PCLT Roeselare, uitnodigen om ons
wegwijs te maken in het snoeien
van sierheesters en rozen in onze
tuin. Aan de hand van beelden en
meegebrachte takken leert hij ons
de techniek van het snoeien.
Deze voordracht gaat door in de
Grote zaal van het CM-gebouw
(Moerkerkse Steenweg 118, SintKruis). Graag inschrijven via 050 37
50 31 of gezinsbond8310@gmail.com.
Voor leden: € 3,00 pp, niet-leden
€ 5,00 pp.
Pas na overschrijving op rekening
001-2482576-34 van de Gezinsbond
Sint-Kruis met vermelding "snoeien/
lidnummer en aantal personen" is
uw inschrijving definitief.
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AFDELING
VARSENARE

www.gezinsbond-varsenare.be
ZACHTE YOGA
VOOR ALLE LEEFTIJDEN

AFDELING
SNELLEGEM
VOORDRACHT:
"KINDJE GEZOND"
Dinsdag 3 februari
20.00 uur
Deze voordracht is voor ouders,
grootouders en iedereen die
interesse heeft! De voordracht
wordt gegeven door Tine Devlieger.
Ze is herboriste en ze geeft ons
informatie over kruidengeneeskunde,
aromatherapie, Bachbloesemtherapie, volkse kruidenwijsheid
om kleine ongemakken te genezen
of te verlichten. Ze geeft tips om
zelf op een veilige manier middeltjes
te bereiden. We sluiten de avond
naar aloude gewoonte af met koffie
en pannenkoeken.

Dinsdag 6 januari
tot dinsdag 17 februari
10.00 -11.30
Omdat in “beweging” blijven,
belangrijk is. Dru-yoga is een zachte
yoga voor alle leeftijden. Met
bewuste, vloeiende bewegingen,
brengt dru yoga innerlijke rust,
ontspanning en meer vreugde in je
leven! We zetten deze nieuwe reeks
verder op dinsdagvoormiddag van
10.00 tot 11.30 uur in het sportcentrum te Varsenare en dit op 6, 13,
20 en 27 jan; 3, 10 en 17 februari;
3, 10, 17, 24 en 31 maart 2009.
Om deel te nemen schrijf je € 60,00
over op 738-1290696-36 met vermelding van naam en "dru yoga
dinsdag". Niet-leden betalen
€ 30,00 extra (= lidgeld 2009 dus
ineens lid.) Meer info en inschrijvingen bij Brigitte Vandenbriele
(brigitte.vandenbriele@skynet.be 050 31 47 34 of 0496 33 51 79)

TAI CHI CHUAN
De voordracht gaat door in Oostho
(Oostmoerstraat, Snellegem) om
20.00 uur.
Verdere inlichtingen en inschrijven
bij M. Verlinde (Bosweg 18,
Snellegem - 050 81 20 62)

VOORDRACHT
"MEER COMFORT
MET MINDER ENERGIE"
18/03/2009 - 20.00 uur
Misschien beseffen we het niet,
maar elke dag gooien we met z'n
allen een massa energie door ramen
en deuren naar buiten. En toch
hebben veel mensen geen flauw
idee hoeveel kWh ze verbruiken!
Laat staan hoeveel ze daarvoor
moeten betalen? Efficiënter
omgaan met energie kunnen we
dus zeker leren. Naast een massa
informatie biedt deze voordracht
ook stof tot discussie.
In "De Schelpe", Eernegemweg 32,
Snellegem. Info bij Maria Verlinde,
050 84 20 62. Meer details op
www.gezinsbondgewestbrugge.be.

Maandag 12 januari
tot maandag 30 maart
19.00 - 20.15 uur
Soepelheid en vertrekken vanuit
een evenwichtspunt zijn belangrijke
vaardigheden in het leven. Ze zorgen
ervoor dat we constructief kunnen
omgaan met de stresserende factoren die vandaag op ons afkomen.
Tai Chi Chuan is een uitermate
geschikte methode om deze vaardigheden te oefenen. De oefeningen
zijn langzaam, zorgen voor een
bepaalde alertheid bij de beoefenaar, kalmeren de geest en versterken het lichaam. Onze lesgever is
Luc Desmet, die al 23 jaar Tai Chi
Chuan beoefent. De 11 lessen gaan
door elke maandagavond van 19.00
tot 20.15 uur voor 1ste jaars en van
20.15 tot 21.30 uur voor gevorderden. Afspraak dus op 12, 19 en 26
januari; 2, 9 en 16 februari; 2, 9, 16,
23 en 30 maart 2009 in het sportcentrum te Varsenare.
Om deel te nemen schrijf je € 55,00
over op 738-1290696-36 met vermelding van naam en "tai chi".
Niet-leden Gezinsbond betalen
€ 85,00 (= € 55,00 + € 30,00 lidgeld
2009). Info en inschrijvingen bij
Vandenbriele Brigitte (brigitte.
vandenbriele@skynet.be of 0496 33
51 79)

VORMING: MASSAGE
Donderdag 5 maart
tot donderdag 19 maart
19.30 - 22.00 uur
Op donderdagavonden 5, 12 en 19
maart van 19.30 tot 22.00 uur gaan
massagelessen door in de Creazaal
Sportcenter te Varsenare. Info en
inschrijven bij Brigitte Vandenbriele
(brigitte.vandenbriele@skynet.be 0496 33 51 79)

VOORDRACHT
"EEN HOND IN HET GEZIN:
VERANTWOORD?"
Vrijdag 27 maart
20 uur
De voordracht wordt gegeven door
hondengedragstherapeut R. Vergracht
in het "Hof ter Straeten" te
Varsenare. Vragen zoals "Hoe
reageert een hond op een baby,
een peuter, op handelingen van
een kind?", "Hoe leer ik mijn kind
goed reageren in contacten met
een hond?", "Wat houdt lichaamstaal in bij een hond?", "Hoe blijf ik
mijn hond de baas?", "Hoe voorkom je problemen?" komen zeker
aan bod.
Redgy Vergracht traint al 23 jaar
honden op een positieve manier.
Hij was ook 14 jaar hoofdverantwoordelijke voor alle Martin
Gaushondenscholen in België.
De inkom is € 3,00 pp indien lid van
de Gezinsbond, kinderen (-18j)
gratis. Niet leden betalen € 5,00 pp
Info en inschrijvingen bij Brigitte
Vandenbriele (brigitte.vandenbriele
@skynet.be - 0496 33 51 79)

PAASONTBIJT
EN PAASEIERENRAAP
Zaterdag 11 april
10.00 - 12.00 uur
Dit jaar organiseren wij weer een
paaseierenraap en een paasontbijt
en dit op Paaszaterdag 11 april.
Houd alvast deze dag vrij...
Verdere info volgt.

START TO RUN
Dinsdag 14 april
20.00 uur
Start To Run voor mannen start op
dinsdag 14 april om 20.00 uur en
dit voor een reeks van 10 lessen.
I.s.m. KWB Varsenare en meer info
te krijgen bij Conny Vermoote
(kerver@pandora.be)
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TWEEDEHANDSBEURS

KNUTSELEN:
STRANDBLOEMEN
IN CRÈPEPAPIER
Woensdag 6 mei
14.00 - 17.00 uur
Deze knutselactiviteit gaat door in
de creazaal van het sprotcentrum
Varsenare en is voor is voor
(groot)ouder en kinderen vanaf 7
jaar. Per gezin willen we minstens
1 (groot)ouder aanwezig hebben.
Alle materiaal is voorzien om
prachtige crèpebloemen te maken.
Inschrijven en inlichtingen kan bij
Brigitte (brigitte.vandenbriele@
skynet.be of 0496 33 51 79 of 050
31 47 34). Kostprijs leden: € 3,00
per kind (1 drankje en koekje inbegrepen). Niet-leden: € 5,00 per kind.

TAI CHI CHUAN
Maandag 20 april
tot maandag 29 juni
19.00 - 20.15 uur
Soepelheid en vertrekken vanuit
een evenwichtspunt zijn belangrijke vaardigheden in het leven. Ze
zorgen ervoor dat we constructief
kunnen omgaan met de stresserende factoren die vandaag op ons
afkomen. Tai Chi Chuan is een
uitermate geschikte methode om
deze vaardigheden te oefenen. De
oefeningen zijn langzaam, zorgen
voor een bepaalde alertheid bij de
beoefenaar, kalmeren de geest en
versterken het lichaam.
Onze lesgever is Luc Desmet, die al
23 jaar Tai Chi Chuan beoefent.
De 11 lessen gaan door elke maandagavond van 19.00 tot 20.15 uur
voor 1ste jaars en van 20.15 tot
21.30 uur voor gevorderden.
Afspraak dus op 20, 27 april; 4, 11,
18 en 25 mei; 8, 15, 22 en 29 juni in
het sportcentrum te Varsenare.
Om deel te nemen schrijf je € 55,00
over op 738-1290696-36 met vermelding van naam en "tai chi".
Niet-leden betalen € 85,00 (= € 55,00
+ € 30,00 lidgeld 2009). Info en
inschrijvingen bij Vandenbriele
Brigitte (brigitte.vandenbriele@
skynet.be of 0496 33 51 79)

Zondag 22 februari
08.30 - 12.00
Onze succesvolle tweedehandsbeurs
gaat opnieuw door in de Gemeenteschool, afdeling Sint-Godelieve,
Sint-Michielslaan te Sint-Michiels.
Alle gebruikte kindermateriaal als
kinderkleding, speelgoed, kinderboeken en babyuitzet kunnen aangeboden worden. U kunt een stand
huren voor € 10,00. Leden van de
afdeling Sint-Michiels krijgen voorrang en kunnen inschrijven op 2 en
3 februari 2009 tussen 18.00 en 20.00
uur. Leden van andere afdelingen
kunnen inschrijven op 4 en 5 februari
2009 eveneens tussen 18.00 en
20.00 uur. Onnodig om vroeger te
bellen, inschrijvingen worden dan
niet aangenomen. Inschrijven en
inlichtingen bij Jan De Man en
Caroline Linskens, Het Brembos 4,
8200 Sint-Michiels, tel. 050 38 37 71.

QUIZ-AVOND
Vrijdag 13 maart - 19.30 uur
Laat Murphy en andere ambetanterikken thuis, breng je parate kennis
en familie mee naar 'Onze Ark'
(Sint-Michielslaan, Sint-Michiels naast de kerk van Sint-Godelieve)
voor de eerste Gezinsquiz. Je maakt
een team van minimum 4, maximum
5 leden, waarvan 2 ouder dan 16
en de anderen jonger dan 16 jaar.
Eén oudere is bovendien lid van de
Gezinsbond. Je geeft je team een
naam, stort € 8,00 per team op
rekening 068-0713700-01 en mailt
je inschrijving door naar dierickxdecloedt@telenet.be. Vermeld de
naam van de groep en lidnummer
en dit alles vóór 25 februari 2009.
Telefonisch inschrijven kan ook op
050 39 60 31. De inschrijving is
alleen geldig na betaling.

START TO RUN - LOOP JE FIT
Donderdag 5 maart tot 14 mei
20.00 - 21.00 uur
Een nieuwe reeks van lopen voor
beginners ('Loop je fit'/'Start to run')
gaat van start op donderdag 5 maart
2009 i.s.m. Olympic Brugge. In groep
lopen we 10 donderdagavonden op
de kunststofpiste in het BLOSOSportcentrum Julien Saelens (Nijveheidsstraat 112, Assebroek (ingang
via Matmeers)). Onder deskundige
begeleiding van Annemie leren we
opwarmen, lopen en stretchen om
10 weken later 5 km te kunnen lopen.
Ook gevorderden zijn welkom. Joke
blijft begeleiden met aandacht voor
hen die een beginnersreeks beëindigd
hebben en we graag zien verder doen.
Inschrijven én betalen ter plaatse.
Wie zijn Gezinsbond lidkaart meebrengt, betaalt € 18,00 i.p.v. € 25,00
voor de verzekering, gebruik piste
en begeleiding. Meer informatie
bij Georges Vanparys, 0486 46 23 35,
georges.vanparys@ skynet.be http://users.skynet.be /bs899075/)

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com
KOM OP TEGEN KANKER
Zondag 22 februari
Op deze dag wordt het ‘kom op
tegen kanker’-bos ter hoogte van
het Vloethemveld te Zedelgem aangeplant. Ook Gezinsbond Afdeling
Zedelgem gaat meewerken aan het
vergroten van de Zedelgemse groene
long. De acties worden momenteel
allemaal gecoördineerd, via de
gemeentelijke infokanalen zal u
meer vernemen. Wij streven naar
ons eigen perceel voorzien van een
persoonlijk naambord van onze
vereniging! Meer info via Ronny
Meulemeester (0479 99 41 17) of
via gezinsbondzedelgem@msn.com.

KNUTSELNAMIDDAG
VOOR KINDEREN
KNUTSELNAMIDDAG
ROND PASEN
Woensdag 8 april
14.00 - 16.30 uur
Kinderen van 6 tot 12 jaar worden
uitgenodigd om onder deskundige
begeleiding van vrijwilligers een
knutselwerk te maken met als
thema "Pasen". Geïnteresseerd?
Schrijf dan in via Francine Ballegeer
(050 38 49 02) voor 25 maart. De
knutselnamiddag gaat door in de
Gemeenteschool (afdeling SintGodelieve, Sint-Michielslaan, SintMichiels). Deelnameprijs € 5,00 per
kind (vieruurtje inbegrepen).
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Woensdag 18 maart
14.00 - 16.00 uur
Knutselnamiddag die doorgaat in
Vrije Basisschool De Leeuw. Kinderen
uit het 3de kleuter, 1ste en 2de
leerjaar zijn welkom. Meer info bij
Karien Desloovere (050 20 84 60).

BONNENBOEK
Is de bonnenboek nog niet in uw
bezit? Aarzel niet en contacteer
Karien Desloovere (050 20 84 60 gezinsbondzedelgem@msn.com).
Na contact kan je je bonnenboek en
bijhorende nieuwe lidkaart afhalen.

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

AFDELING
SINT-MICHIELS

BONDSKLAPPER
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HET EUROPEES
JEUGDFILMFESTIVAL
In Antwerpen en Brugge
van 21 februari tem 1 maart 2009
Krokusvakantie

De feesteditie is alweer een jaar geleden en het was een ongelooflijk succes. Dit jaar hebben we een superdeluxe avant-première te pakken van de
avonturenfilm Inkheart. Naast de eenhoorn in Inkheart vind je in ons spiksplinternieuw programma ook films met paarden, poezen, trollen en vuurvliegjes. Natuurlijk staan er ook jonge mensen zoals jij in de hoofdrol en
kan je helemaal wegdromen bij de romantische film Magique. Ons randprogramma staat bol van de Franse films en de geselecteerde kortfilms zijn
om van te snoepen. Naast geweldige films en workshops is er ook veel
animatie waaronder de indrukwekkende licht-, geluid- en video-installatie
Luma2solator die voor het eerst in België staat. Kortom het wordt weer
leuk leuk leuk dit jaar.
Bekijk ook onze vernieuwde
festivalsite waar je naast het filmprogramma (vanaf 19/1) ook allerlei
leuke nieuwtjes, video’s en foto’s
kan vinden.
www.jeugdfilmfestival.be

We geven vrijkaarten weg
voor beide locaties!
1 x 20 vrijkaarten voor een film naar
keuze (niet voor opening en slot)
Voor Antwerpen:
antwerpen@ jeugdfilmfestival.be
Voor Brugge:
brugge@jeugdfilmfestival.be
Met de vermelding: vrijkaarten van
de Bond+lidnummer.

ANNIE DE MUSICAL
Capitole Gent, 10/4/2009 - 11/04/2009
Wie kent Annie niet? Het roodharige
weesmeisje is één van de meest
geliefde musicaliconen uit Broadway!
De emotionele zoektocht naar haar
ouders kan je beleven in een Vlaamse
versie! Verlenging in Capitole Gent
op 10 en 11 april om 15 en 20 uur.
Als lid van de Gezinsbond heb je 15
% korting op alle tickets.

BELGIAN BOAT SHOW
7-8 en 14-15 februari
Alle aspecten van watersport, waterrecreatie en watertoerisme verenigd
onder 1 dak. Ontdek alle watersporten in de Waterfun hal van
Flanders Expo Gent, met een spetterend doe-parcours voor kinderen!
Op vertoon van je lidkaart betaal je
op 7-8 en 14-15 februari € 7,00 i.p.v.
€ 10,00. Je kinderen tot 12 jaar
mogen gratis mee (i.p.v. € 5,00).

2009 WORDT EEN SPAARJAAR!
Het lijkt wel of de kranten geen zin meer op papier krijgen zonder er de woorden “crisis” en “financiële” in te
gebruiken. De dienst gezinsspaarkaart durft ook wel eens het woord “financiële” gebruiken maar alleen als het
gevolgd wordt door het woord “voordelen”. In de bondsklapper vind je een kort overzichtje van de meest in het
oog springende nieuwe acties en voordelen. Uiteraard zijn er alle handelaars die korting geven op de gezinsspaarkaart. Alle adressen en voordelen vind je op www.gezinsspaarkaart.be.

NIEUW AANGESLOTEN HANDELAAR
SKIN & BODYCENTER SYBELLE
Rijselsestraat 55 | 8200 Sint-Michiels
Tel. 050/30 02 90
Sylvie en haar collega's verzorgen uw lichaam, uw gezicht,
uw voetjes en uw handen met producten van Dermalogica.
Geen korting op zonnebank, manicure en pedicure
Gesloten op dinsdag
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LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be
DIT IS ONZE AARDE

amore! Doorheen al deze turbulenties proberen Rosa en Peppino
hun uitgebluste relatie te redden.

Deze tentoonstelling toont de Aarde
zoals je ze nooit eerder zag! Je
volgt een interactief parcours langs
indrukwekkende decors en kunstzinnige impressies, laat je nu eens
zweven en brengt je weer met je
voeten op de grond: kijk in de toekomst of wordt ruimtereiziger in
het planetarium. Zoek mee naar
oplossingen voor een beter leefmilieu
en een duurzame toekomst. Deze
tentoonstelling kan je beleven in Tour
& Taxis Brussel tot 26 april 2009. Op
vertoon van je lidkaart betaal je €
7,00 in plaats van € 10,00. Kinderen
betalen € 6,00 in plaats van € 7,00.

Op 23 tot 25 januari in Capitole
Gent, en van 13 tot 15 februari in
de Stadsschouwburg. Ticketprijzen
(excl. reservatie- en verzendingskosten) van € 19,00 tot € 33,00. Als
bondslid heb je 15 % korting op
alle voorstellingen via 0900-69 900
of via onze website.

SLEEPING BEAUTY
Donderdag 2 april in Capitole Gent
Hét Sprookjesballet bij uitstek. Het
doopfeest van Prinses Aurora wordt
verstoord door boze fee Carabosse.
Zij spreekt de wens uit dat Aurora
zich ooit aan een naald zal prikken
en sterven. Seringenfee Lilac zorgt
dat Aurora niet sterft, maar in een
diepe slaap verzinkt. Alleen een
kus van een prins kan haar wakker
maken... Als bondslid kan je tickets
bestellen voor de voorstelling van 2
april in Capitole Gent met een korting van 15 % via 0900-69 900 of
via onze website.

PIET PIRAAT EN HET GEHEIM
VAN LORRE
8 april - zaal Elckerlyc te Antwerpen
21 mei - Grenslandhallen te Hasselt
23 mei - Kursaal Oostende
Op de Scheve Schuit staat een ding
onder een doek waar rare geluiden
uitkomen. Daar zit Lorre, de papegaai van Piraat Roodbaard. Piet wil
dat Lorre de Schuit verlaat tot hij
erachter komt dat Lorre misschien
weet waar de schat van Roodbaard is.
€ 3,00 euro korting op de bovenstaande data (telkens om 13 uur) en
via 070-344 555 of via onze website.

MUSICAL SUSKE EN WISKE:
DE CIRCUSBARON
19 tot 22 februari - Capitole Gent
12 april om 15 uur - Oostende
Een rondreizend circus heeft Jerom
ontvoerd! Reden genoeg voor
onze vrienden om als artiesten te
infiltreren in dit wereldje vol halsbrekende circusacts en wilde beesten.
Deze spetterende musical toont een
razend spannend, maar tegelijkertijd
ontwapenend en grappig avontuur.
20 % korting op prijzen van € 17,50
tot € 57,00 (volwassenen) of € 15,00
tot € 40,50 (kinderen) via 0900-69
900 of via onze website op alle
voorstellingen in Gent en Oostende.

ZATERDAG, ZONDAG,
MAANDAG
Gent en Antwerpen
23/01/2009 - 15/02/2009
Een dolle komedie in Rome, 1950.
De familie Priore komt samen in het
riante ouderlijk huis. De drie dagen,
zaterdag, zondag en maandag
ontsporen in een Italiaanse cocktail
van heftige discussies, oplaaiende
passies, venijnige trots en bijtende
haat. En natuurlijk: amore, amore,
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MET DE GEZINSBOND
GOEDKOPER NAAR HET VOETBAL!

Met medewerking van
de afdelingen,
de adverterende handelaars,
Mieke Listhaeghe

HET KOMENDE VOETBALSEIZOEN KRIJG JE,
NA HET OVERWELDIGENDE SUCCES VAN VORIG JAAR,
OPNIEUW KORTING OP JE GEZINSSPAARKAART BIJ
EEN HELE REEKS WEDSTRIJDEN VAN CERCLE BRUGGE!

Redactieadres
bondsklapper@gezinsbondgewestbrugge.be

• Zaterdag 07 maart 2009: Cercle- Club Brugge (ovv wijzigingen)
• Zaterdag 25 april 2009: Cercle- Genk (ovv wijzigingen)
Meer informatie op www.gezinsbondgewestbrugge.be
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
De Rechtsbijstandsverzekering
Inleiding
De praktijk leert mij dat de figuur van de rechtsbijstandsverzekering “weinig” gekend is, hoewel quasi iedereen
over minstens één rechtsbijstandsverzekering beschikt
(en dit niet altijd beseft).
Wat?
De essentie van een verzekering is het feit dat men een
onzekere toekomstige situatie (voorkomen van het
schadeverwekkende feit) vervangt door zekerheid (ten
laste neming schadegeval) door het betalen van een
premie.
De rechtsbijstandsverzekering is volgens de wetgever:
“een contract, waarbij de verzekeraar (verzekeringsinstelling) er zich toe verbindt diensten te verrichten en
kosten te betalen, zodat de
verzekerde (uzelf) zijn
rechten kan doen gelden
als eiser of verweerder,
hetzij in een gerechtelijke,
administratieve of andere
procedure, hetzij buiten
iedere procedure om.”
Het is dus een (schade) verzekering dat u afsluit voor
uzelf om u bij te staan, bij
juridische of niet-juridische
conflicten die kunnen
plaatsvinden”.
Soorten
De rechtsbijstandsverzekering wordt vaak aangeboden als een deelverzekering in een of los
van een aansprakelijkheidverzekering: aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, familiale verzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, edm…
Naast de afzonderlijke
polissen zijn er ook de
globale rechtsbijstandcontracten: een verzekeraar
kan bijvoorbeeld 1 polis
rechtsbijstand aanbieden
met een waarborglening
voor een volledig pakket
geschillen, gekoppeld aan
de hoedanigheid van “burger”.

Met andere woorden: “u kunt steeds een beroep doen
op een eigen keuze van een advocaat/dokter/en andere
raadsman om u bij te staan, die niet geweigerd kan
worden door uw verzekeraar”.
Ten laste neming door de rechtsbijstandsverzekering
van de kosten van de raadsman.
De essentie van de rechtsbijstandsverzekering ligt in het
feit dat de verzekeraar, binnen de contractueel bepaalde
grenzen, de erelonen van de door u gekozen raadslieden
ten laste neemt.
Dit bespaart u veel geld. Ik verklaar mij nader:
1. Bij ongevallen met lichamelijke schade wordt de
schadevergoeding essentieel bepaald door een intensieve
samenwerking tussen de medische en de juridische
wereld.
De verzekeraar van de
aansprakelijke stelt u altijd
het laagste bedrag voor,
waardoor vele mensen
verblind geraken en dit
aanvaarden, terwijl ze
recht hebben op meer.

SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST
De sociaal-juridische dienst van het gewest Brugge
is gratis voor de leden en wordt verzorgd
door advocaat Mieke Listhaeghe.

Elke 2de en 4de donderdag van 18 u tot 20 u.
in het O.C.M.W.-centrum ‘Van Zuylen’,
Geralaan te Sint-Kruis.
U kunt er terecht voor richtinggevend advies omtrent
sociaal-juridische zaken zoals o.a. rechten en plichten
gehuwden, samenwonenden, jongeren, echtscheiding,
consumentenrecht, huurcontract, burenruzie, adoptie,
erfenis maar ook over sociale zekerheid, studiebeurzen,
contracten, enz...

De sociaal-juridische dienst Brussel
is te bereiken op 02 507 88 66

Vrije keuze van raadsman
Vooral dit aspect van de rechtsbijstandsverzekering is
niet of weinig gekend. Indien u een beroep wenst te
doen op de rechtsbijstandsverzekering, heeft de particulier een wettelijk beschermd recht op vrije keuze van
een raadsman (juridisch, medisch, edm), afhankelijk van
de aard van het geschil.

Het is van uitermate
belang dat deze persoon
bijgestaan wordt door én
een juridisch raadsman én
een medisch raadsman in
het kader van de rechtsbijstandsverzekering.
2. Stel: u huurt een auto,
of u bent in het bezit van
een bedrijfswagen als
werknemer: u bent dan
meestal niet verzekerd in
rechtsbijstand.
Immers, het verhuurkantoor of uw werkgever verzekert alleen maar het
voertuig (omnium).
Indien u in een verkeersongeval met lichamelijk schade betrokken geraakt (in
uw recht), dan beschikt u
niet over een verzekering
rechtsbijstand om de
essentiële verdedigingskosten te dekken.

Besluit
Hierboven heb ik enkele gevallen aangehaald, waaruit
duidelijk blijkt dat een rechtsbijstandsverzekering nuttig,
zoniet noodzakelijk is in diverse aspecten van uw leven.

Mieke Listhaeghe
Advocaat (www.mieke-listhaeghe.be)
Sociaal - Juridische Dienst Gezinsbond Gewest Brugge
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