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VOORWOORD
De zomerperiode laat ons toe even de dingen op een rijtje te plaatsen.
We kunnen nog even achterom kijken, daarna is het tijd om de blik
vooruit te werpen. Wat kunnen we de 2de jaarhelft nog realiseren en
hoe pakken we dit aan?
Dit is net zo binnen onze vereniging. Heel wat vrijwilligers hebben hun
energie gestoken in de werking van de plaatselijke afdeling of gewest.
Tijd voor uitblazen is er niet echt, het najaar lonkt en nieuw werkjaar
kondigt zich dan ook aan. Ook dan willen we een uitgebreide waaier
aan activiteiten kunnen voorleggen. Naast het organiseren van activiteiten is er dit jaar ook aandacht voor de bestuursverkiezingen in de
verschillende geledingen van de Gezinsbond.
De Gezinsbond is, meer dan ooit, op zoek naar geëngageerde vrijwilligers
die willen bijdragen in de werking van een plaatselijke afdeling. Dit
vrijwilligersengagement is onontbeerlijk in onze organisatie. Aarzel
niet om onze bestuursleden aan te spreken en informatie te vragen
betreffende een mogelijk engagement binnen onze vereniging. Het
engagement wordt door uzelf ingevuld en u bepaalt zelf de tijd en
energie die u wilt vrijmaken binnen de contouren van dit engagement.
Wat hebben wij te bieden? Een gezellige, enthousiaste groep bestuursleden die op een superieure manier worden ondersteund door mensen
die beroepshalve de Gezinsbond vertegenwoordigen binnen onze
regio. Een massa activiteiten en contactmomenten waarbij iedereen
leert van elkaar.
Onze vereniging is actief en staat open voor iedereen, getuige daarvan
deze editie van de Bondsklapper die opnieuw bol staat van de diverse
activiteiten.
Ik wens jullie veel plezier en heet jullie alvast welkom zowel op onze
activiteiten als op onze bestuursvergaderingen.
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SCHRIJF NU IN OP DE ELEKTRONISCHE
NIEUWSBRIEF VAN HET GEWEST BRUGGE!
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

SECRETARIS
(ADMINISTRATIE)

KINDEROPPAS

GSM/NMBS-PASSEN

KORTINGSKAART
GROOT GEZIN

Assebroek
8310

Yola Barbez
Kon. Boudewijnlaan 31
050 35 49 14

De Smet-Meulemeester
Jagerspad 13
050 35 92 69

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

Martine Cloet
Sint-Katarinastraat 34
050 36 46 65
martine.cloet@scarlet.be

Huyghe
Mispelaar 11
050 35 68 04

Huyghe
Mispelaar 11
050 35 68 04

Myriam Goethals
Hooiestraat 35
050 78 12 18
myriam.goethals@skynet.be

Myriam Goethals
Hooiestraat 35
050 78 12 18

Eva Verbaeys
Stationsplein 9
050 55 11 18

Kris Vandeghinste
Essenstraat 6
050 78 12 03
kris.vandeghinste@gmail.com

Beernem
8730

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

Brugge
8000

Hilde Coudenys
Rapaertstr. 8, 8310 Assebroek
050 34 51 33

Regine Wyseure
Karel de Stoutelaan 63
050 31 12 81

Rita Van de Velde
James Wealestraat 20
050 33 44 82
herionta@skynet.be

Hertsberge
8020

Marc De Spiegelaere
Wingensestraat 16
050 27 99 15

Linda De Deyne
Blauwhuisstraat 1
050 27 96 35

Stefanie Costenoble
Proostdijstraat 68
050 27 68 33

Koolkerke
8000

Eddy De Wispelaere
Buskinslaan 2
Loppem
050 82 54 43

Eddy De Wispelaere
Buskinslaan 2
Loppem
050 82 54 43

Eddy De Wispelaere
Buskinslaan 2
Loppem
050 82 54 43

Liselotte Claeys
Julia De Bruijn
Koetelwijk 16
Brugsesteenweg 78
0497 23 40 01
oppasdienst.brugge@telenet.be

Loppem
8210

Johan Matthys
Van Hammelaan 6
050 82 22 33

Marleen Sierens
Eninkstraat 24
050 82 51 30

Eddy De Wispelaere
Buskinslaan 2
050 82 54 43

Karen Vandebuerie
Ieperweg 32
050 84 21 61
karen.vandebuerie@telenet.be

Moerkerke
Damme

André Verhelst
Natiënlaan 14
050 50 12 55

Oedelem
8730

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

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

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

Dirk Vanhove
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

Ronny Sarazijn
Burg. Capellelaan 20
050 35 70 75

A. Van Acker
Dorpsstraat 56
050 35 55 64

M. Poelman
Oedelemsesteenweg 38
050 35 66 96

Snellegem
8490

Maria Verlinde
Bosweg 18
050 81 20 62

Maria Verlinde
Bosweg 18
050 81 20 62

Maria Verlinde
Bosweg 18
050 81 20 62

Varsenare
8490

Karl Vandermeersch
Reigerzele 22
050 39 35 10

Mieke Roelens
Hagebos 9
050 38 67 91

Mieke Roelens
Hagebos 9
050 38 67 91

Geert Boone
Doornstraat 64
050 39 31 01

Geert Boone
Doornstraat 64
050 39 31 01

Guido De Vos
Kasteelhoevestraat 8
050 67 61 51

Sint-Joris
8730

Thierry Verhaeghe
Kauter 53
050 78 83 06

Paul Bruggeman
Galgeveld 39
050 79 13 78

Sint-Kruis
8310

Catherine Herman
Babbaertstraat 7
050 37 50 31
Rita Decloedt
Veeweide 87
050 39 60 31

Linda Van Steenberghe
Schaakstraat 17
050 37 31 97
Julien Lema
Wittemolenstraat 41
050 38 18 45

Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53

Martin Vlamynck
Beekstraat 45
050 27 98 29

Ronny Meulemeester
Brugsestraat 178
050 20 87 77

Karien Desloovere
Fazantenlaan 40
050 20 84 60

Sint-Michiels
8200

Waardamme
8020

Zedelgem
8210

Ouderengezelschapsdienst

Jessica Duyck
Stuivenbergstraat 10
050 27 54 47
duyckjessica@skynet.be

H. Van Dousselaere-Denaeghel H. Van Dousselaere-Denaeghel Martine Dewitte-Jacxsens
Weststraat 41
Weststraat 41
Hoornstraat 48
050 50 06 34
050 50 06 34
050 50 09 46
martine.jacxsens@gmail.com

Oostkamp
8020

Sint-Andries
8200

Liselotte Claeys
Regine Wyseure
Koetelwijk 16
Karel de Stoutelaan 63
0497 23 40 01
050 31 12 81
oppasdienst.brugge@telenet.be
Stefanie Costenoble
Proostdijstraat 68
050 27 68 33

Marleen Sierens
Eninkstraat 24
050 82 51 30
Chris Caus
Van Praetstraat 5
050 50 11 55

Ludo Naeyaert
Leopold II-laan 20
050 34 54 85
L. De Clercq
Proostdijstraat 131
050 27 98 83
Maria Vandenbroecke
Brugsesteenweg 132
050 33 77 29
Johan Matthys
Van Hammelaan 6
050 82 22 33
Rita Lameire
Nieuwdorpstraat 34
050 50 04 84

Gudrun De Lille
Bruggestraat 12
05 78 16 93

Christine Tallir
Zandgrachtstraat 21
050 78 09 32

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

Jessica Duyck
Stuivenbergstraat 10
050 27 54 47
duyckjessica@skynet.be

Walter De Lameilleure
Everaertstraat 24
050 82 37 32

Walter De Lameilleure
Everaertstraat 24
050 82 37 32

Hilde Lemahieu
Marnix Poelman
Kan. Bittremieuxlaan 74 Oedelemsesteenweg 38
0472 775 626 • 050 37 43 56
050 35 66 96
hilde.lemahieu@gmail.com

Marnix Poelman
Oedelemsesteenweg 38
050 35 66 96

Martine Steyaert-Martens
Kerkeweg 31
050 81 20 99
marte@telenet.be

Gilbert Dendooven
Gistelsesteenweg 132
050 38 61 02

Katrien Allemeersch
Gilbert Dendooven
050 30 09 39
Gistelsesteenweg 132
katrien.keppie@pandora.be
050 38 61 02

Nancy Brandt
An Schalembier
Zandstraat
Olympialaan 17
050 32 32 23
050 38 91 09
nancy.brandt@telenet.be
Paul Bruggeman
Ide-Decoessemaecker
Paul Bruggeman
Galgeveld 39
Kauter 13
Galgeveld 39
050 79 13 78
050 67 93 45
050 79 13 78
elki19@hotmail.com
Linda Van Steenberghe
Ann De Prest
Patricia Mellaerts
Schaakstraat 17
050 67 63 88•0496 28 08 97 Moerkerksestw. 251
050 37 31 97
ann.de.prest@telenet.be
050 35 08 20
Caroline Linskens
Thomas Van Langenhove
Rita Decloedt
Het Brembos 4
Stockveldelaan 12
Veeweide 87
050 38 37 71
0471 11 37 14
050 39 60 31
thomas.van.langenhove@telenet.be
Martin Vlamynck
Griet De Ketelaere
Sofie verhelst
Beekstraat 45
Olieslagerijstraat 17
Zuidstraat
050 27 98 29
0474 55 84 42
050 27 92 53
koenengriet@skynet.be
Hilde Declerck
Couwelier-Dupont
POINT Leen’s underwear
Berkenhagestraat 66
Dr. Adriaenstraat 53
Snellegemstraat 12
050 24 03 97
050 20 82 21(d)•050 24 11 65(n)
050 24 10 27

Maria Verlinde
Bosweg 18
050 81 20 62
Gilbert Dendooven
Gistelsesteenweg 132
050 38 61 02
Geert Boone
Eikvarenstraat 10
0495 32 52 16
(Enkel maa. 19-20 uur)
Christine Deman
Vijverstraat 11
050 78 16 58
Johan Cherlet
Brieversweg 328
050 35 55 99
Rita Decloedt
Veeweide 87
050 39 60 31
Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53
Hilde Declerck
Berkenhagestraat 16
050 24 03 97

• Brugge & randgemeenten, Oostkamp, Loppem: Rose-Mie De Soete, Veeweide 35, 8200 Sint-Michiels, 050 67 09 06, oma_mie50@telenet.be
• Beernem, Sint-Joris, Oedelem: Myriam Goethals, Hooiestraat 35, 8730 Beernem, 050 78 12 18, myriam.goethals@skynet.be
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ACTIVITEITEN
I.S.M. DE GEZINSBOND

KNAPPEL EN BABBEL
2de Houtlandse Fruithappening
Zondag 3 oktober 2010 | 10.00 tot 18.00 uur
Chartreuzinnebos langs de Zeeweg te Brugge
Luister naar de pomoloog en de plantendokter van de
Nationale Boomgaardenstichting. Kom proeven van oude
en streekeigen fruitrassen en van vers geperst fruitsap.
Maak kennis met hun 100 appel- en perensoorten. Er
zijn ook diverse standen met materiaal, boeken, fruitstruiken/bomen en proevertjes. Imkers vertellen je over
de bijen en nuttige en schadelijke insecten....
De fruitsneukeltocht, georganiseerd door de Gezinsbond
toont enkele mooie plekjes in het Chartreuzinnebos.
Onderweg krijgen de kinderen de kans om enkele fruitige
hapjes te maken en te proeven. Daarnaast kunnen de
kinderen ook een nestkast timmeren en een schuilplaats
voor nuttige insecten in elkaar knutselen.
Er zijn workshops over het snoeien en het onderhoud
van hoogstamfruitbomen, sessies over kleinfruit in de
tuin en verwerking van fruit. Voor de laatste twee dien
je in te schrijven.
Wie zijn appels (min. 75kg) wil laten persen kan op deze
dag terecht bij de mobiele fruitpers van Thijs Tanghe.
Inschrijven doe je bij hem via het nummer 050 781194
of info@houtlandsetuinsappen.be.
De Wereldwinkel Brugge zorgt voor een heuse fruitbar.
Mmmm lekkere fruitcocktails! Een kok bereidt live
enkele fruithapjes die dan geproefd kunnen worden.
Ijshoeve Danneels biedt voor deze gelegenheid artisanaal
fruitijs aan.
Op 3 oktober start de week van de fair trade en organiseert de Noord-Zuiddienst van Brugge een heus fair
trade spektakel voor jong en oud aan onze tenten. Niet
te missen dus! Met de bon uit de landschapskrant krijg
je bovendien een cider aan onze stand!
Voor meer info: Regionaal Landschap Houtland, Dieter
Willems, 0476 537002, dieter.willems@west-vlaanderen.be.

DYSLEXIE EN NU OOK
NOG VREEMDE TALEN
Dinsdag 28 september 2010 om 20.00 uur
Spreekster: Conny Milliau
Basisschool ‘Het Palet’,
Nieuwstraat, 8000 Brugge
Dat dyslexie te maken heeft met het lezen en schrijven
van het Nederlands is voor iedereen die een beetje
bekend is met het onderwerp, een evidentie. De problematiek heeft ook een grote nefaste invloed op de
verwerving van de moderne vreemde talen. Daarom is
het belangrijk de hulp en ondersteuning die aan deze
leerlingen wordt geboden niet te beperken tot het
Nederlands. Ook de verschillende moderne vreemde
talen (Frans, Engels, Duits, ..) vragen de nodige opvang.
Bewijzen zijn er genoeg te vinden: met de juiste opvang
hebben deze studenten een behoorlijke kans op slagen
in een richting waar moderne vreemde talen tot het lespakket behoren.
Inkom: leden: € 2,50 ; niet-leden: € 5,00 ; studenten: € 1,00

HOE PRAAT IK BEST
MET MIJN SCHOOL?
Tips voor ouders..
Dinsdag 26 oktober 2010 om 20.00 uur
Spreker: Guy Van Deuren
Howest, Kortrijk
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KROENKELEN
Zondag 19 september 2010
Voor plezier van groot tot klein moet je in het Graaf Visartpark zijn!
Breng ons zeker een bezoekje!

Nieuw!
Themaroute ‘fietsen tussen zoet en zout water’, een
thematische fietstocht langs Lissewege en Zeebrugge.

• Beisbroek: In de Claere Maene, hommelgroep; Noordzee Brassband, muziekkorps; Koen Raeymaeckers,
doedelzakspeler
• KHBO: Aramis Jazzband, dixieband
• St.-Lodewijkscollege: The North Side Boys, streetband;
J.E. Band, covergroep.
• Bloso: animatie wielerbaan, springkasteel, schmink;
Adonaï, gospelkoor; Soul Spirit, bluesgroep
• Sint-Pietersplas: sfeervolle muzikale omlijsting op het
terras “De Waterkant”; springkasteel; ‘proeven’ van
watersport, gratis watersporten met o.a. kajakken, zeilen
en windsurfen: demonstraties, tricks & kicks
• Graaf Visartpark: Kinderdorp Gezinsbond;
Stepparcours o.l.v. Fedes; Papa Chico (clown); muziekoptreden, org. jeugdhuis Comma
• Hallenzalen Brugge: Dreamteam Dixieland, streetband

Fietsroutes van 25 km tot 100 km met start te
• Brugge, sportcomplex KTA, Rijselstraat 7
• Varsenare, sport- en cultuurcentrum Hof ter Straeten
• Oostkamp, ’t Roodhof, Nieuwburgstraat 32
• Zedelgem, Groene Meersen, Stadionlaan 48
Wandelroutes van 6 km tot 40 km met start te
• Brugge, sportcomplex KTA, Rijselstraat 7
Animatie
• KTA: Slotevenement KTA focus-wtv artiesten met
optreden van Bart Herman en Nicole & Hugo; JMC
Productions (Clown & schmink)
START FIETSROUTES
Brugge, sportcomplex
KTA,Rijselstraat 7

25 KM

45 KM

60 KM

7u-16u

7u15u30

75 KM 100 KM

7u-15u 7u-15u

Praktische informatie
• inschrijvingsbedrag: € 1,50 leden en € 2,00 niet-leden
• buslijnen 7 en 17 hebben een halte aan het KTA Brugge

7u14u30

Varsenare, sport- en cultuur9u-15u 9u-15 u 9u-15u
centrum Hof ter Straeten
Oostkamp, ’t Roodhof,
Nieuwburgstraat 32
Zedelgem, Groene Meersen,
Stadionlaan 48

9u-15u 9u-15u

9u14u30

9u-15u 9u-15u 9u-15u

9u14u30

WANDELROUTES

6 km

Brugge, sportcomplex KTA,
Rijselstraat 7

7u-16u

Info
sportdienst stad Brugge, Kon. Leopold III-laan 50, 8200
Brugge, t 050 72 70 00, f 050 30 03 44,
sportdienst@brugge.be, www.brugge.be/kroenkelen

H

11 km

13 km

18 km

21 km

25 km

32 km

40 km

7u-15u

7u-15u

7u-15u

7u-14u

7u-13u30

7u-13u

7u-11u30

7u-10u

8km

G.O.S.A. - GEWEST BRUGGE
Groot-Ouders-Senioren-Aktie
BEZOEK HOORCENTRUM SPERMALIE
Dinsdag 12 oktober | 13.45u
Door de grote belangstelling in december vorig jaar
bezoeken we nogmaals het hoorcentrum Spermalie, we
nemen een kijkje achter de schermen. Er zullen hoortesten
worden gedemonstreerd, alsook de werking van de allernieuwste hoorapparaten en andere hulpmiddelen, o.a. FM,
licht- en trilsystemen. We verzamelen aan het hoorcentrum Spermalie Ruddershove 6, 8000 Brugge om 13.45u.
Er worden maar twintig bezoekers toegelaten, dus vlug
inschrijven bij Mevr. Yola Barbez-Malfroot, 050 35 49 14.

BEZOEK ABDIJ ZEVENKERKEN SINT ANDRIES
Dinsdag 16 november | 14.30u
Gezien de grote belangstelling in maart 2010 hebben we
besloten een tweede, iets andere variatie, te brengen
over de abdij van Zevenkerken. De film die zal vertoond
worden staat niet los van het kerkbezoek en voorgesteld
door pater Luc De Prest. We maken kennis met het abdijleven van de paters en hopen opnieuw op ruime belangstelling. We verzamelen op de parking ter hoogte van
de cafetaria om 14.15u. Vooraf inschrijven bij Mevr. Yola
Barbez- Malfroot, 050 35 49 14. Deelname € 2,50 ter
plaatse te betalen. Tijdig inschrijven, max. 40 deelnemers.

BEZOEK TENTOONSTELLING
“VAN EYCK TOT DÜRER”
Bezoek aan de prestigieuze kunsthistorische tentoonstelling “Van Eyck tot Dürer” in het Groeningemuseum
te Brugge. Meer info in de volgende Bondsklapper.

GELEID BEZOEK AAN BRUSSEL
Woensdag 15 september 2010
In de voormiddag bezoeken we de “benedenstad”. Na
het middagmaal bezoeken we de “bovenstad”. Na een
drankstop gaan we langs het Parlement terug naar het
Centraal station. Prijs € 25,00 (gids en middagmaal inbegrepen). Keuze uit diverse menu’s en één drankje inbegrepen.
Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op 050 35
75 75 of gosagewestbrugge@base.be met vermelding
van keuze lunch (vlees of vis) en betaal € 25,00 op rekening: 001-5142717-47 op naam van GOSA Gewest Brugge.
We verzamelen in lokettenzaal van het station te Brugge
om 9.10 uur. Ieder neemt zijn ticket. De trein vertrekt
om 9.31 uur. We verzamelen in de lokettenzaal van het
Centraal station te Brussel om 10.40 uur.
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ZIN IN ZONIËN
Zondag 17 oktober 2010

Met een speciale bus gaan we richting Zoniënwoud
voor een hele dag gevuld met allerhande aktiviteiten,
met aandacht voor bos en natuur, cultuur en avontuur. .
Het inkomticket geeft toegang tot het Afrikamuseum
met een mooie tentoonstelling over de Congostroom.
Wandelen en fietsen!
Het Zoniënwoud is een ideale plek om te ontspannen,
te genieten en te leren. Ontdekken doe je al wandelend
door het bos of met een kortere luswandeling. Hier en
daar kom je een natuurgids tegen die je alle geheimen
van het bos prijsgeeft! We stippelen ook fietsroutes uit
maar het Zoniënwoud is minder geschikt voor jonge
fietsers! We verhuren ook geen fietsen.
Spelen!
We nodigen je uit om te komen meespelen en ravotten
in de talrijke speelzones van het Zoniënwoud. We zorgen
voor heel wat extra animatie in en rond het bos.
Plantastisch!
Een interactieve tentoonstelling over het dynamische
leven van planten en hun interactie met mensen, dieren
en insecten. Kookliefhebbers leren biodiverse hapjes
maken en jeugdauteurs vertellen een mooi natuurverhaal.
De Grasmobielwedstrijd!
Je hebt zeker al wel gehoord van de opwarming van de
aarde. De verbranding van fossiele brandstoffen zijn er
mede de oorzaak van dat het CO²-gehalte stijgt en de
aarde opwarmt. Professor Gobelijn had er een oplossing
voor: de grasmobiel, een auto die op gras rijdt!
Spektakel in hoge bomen!
De gigantische oude beuken in het Zoniënwoudworden
ook wel‘de beukenkathedraal’ genoemd. Kom kennismaken met echte boomklimmers, of leer hoe je zelf naar
boven kan klauteren! Leer over de dieren die leven in
de hoge bomen, of ga op zoek naar de meest fantastische circusacts hoog verscholen tussen de bomen.
Bruisend bosfeest!
Het bruist van leven in het Bosmuseum en het kasteeltje
van Inverde in Groenendaal. Ga zelf op ontdekkingstocht en onderzoek je schatten met de microscoop. Ga
terug in de tijd en ontmoet ridders en koningen, narren
en troubadours. Wie wil griezelen, komt luisteren naar
de gruwelijke verhalen van Roald Dahl …
Kunstige klanken en kleuren uit de wereld!
Poort Tervuren is de plaats om te genieten van mooie
klanken en zelf aan de slag te gaan. Bouw je dromen
met houten blokjes, kom tekenen en ga kunstig en
milieuvriendelijk aan de slag met Jommeke.
Help jij een handje mee?
Ontwerp een milieuvriendelijk vervoermiddel: teken een
plan (op A4-papier), beschrijf de materialen en vertel hoe
het werkt. Stuur dit voor 25 september naar Gezinsbond

- (ge)Zin in Zoniën!, Troonstraat 125, 1050 Brussel. Kom
op 17 oktober naar de ontwerpen kijken! Alle creatievelingen kunnen een leuke prijs afhalen. Vermeld ook je
naam, telefoonnummer, adres, (emailadres) en leeftijd.
De Week van het Bos slotapotheose (ge)Zin in Zoniën is
een organisatie van de Gezinsbond, het Agentschap voor
Natuur en Bos en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen
i.s.m. De Bosuil, Inverde, Natuurgroepering Zoniënwoud,
Technopolis en gemeentes Overijse, Tervuren, Hoeilaart en
Vlaams Woningfonds. Meer info op www.gezinsbond.be.

SPECIALE BUS NAAR ZIN IN ZONIËN
• Prijs per plaats: € 8,00 (excl. deelnameprijs Zin in
Zoniën).
• Opstappen kan:
• Of randparking Brugge (parking Steenbrugge):
vertrek 8.30 uur
• Of carpooling parking Beernem: 8.50 uur
• Terugkeren: vertrek vanuit Brussel om 18.00 uur
Meegaan met autocar van het gewest betekent
inschrijven via gewest (zowel autocar als inschrijving
Zin in Zoniën) door overschrijving op rekening van
het gewest 001-5007520-68 m.v.v.:
• naam+ adres;
• lidnummer Gezinsbond;
• het aantal personen (opsplitsing tussen volwassenen
en kinderen, belangrijk voor deelname in Zin in
Zoniën);
• keuze opstapplaats;
Mensen ontvangen een bevestiging van deelname +
inschrijving op de bus.
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BEWEGEN VOOR KLEUTERS
Zaterdag 18 september
tot zaterdag 18 december
De nieuwe reeks start op 18 september 2010 en loopt tot 18
december 2010. Deze reeks gaat
door in de Zonnetuin, Beeweg 32,
8310 Sint-Kruis-Brugge telkens op
zaterdagvoormiddag 12 lesjes)
• Groep 1° en 2° kleuter van 9.45
tot 10.30 uur.
• Groep 2° en 3° kleuter van 10.35u
tot 11.20u
Prijs: € 16,00 voor leden Gezinsbond
€ 20,00 voor niet-leden.
+ € 5,00 voor verzekering, indien
dit jaar nog geen les gevolgd.
Inschrijven liefst online via website:
www.gezinsbond.be/sintkruis (zie
agenda) of via 050 35 73 56 bij
Joëlle Van Houtryve-Elinck of via
e-mail: joelle.elinck@gmail.com
Betalen kan door overschrijving op
rek. 001- 4354577-32 van de
Gezinsbond Sint-Kruis met als
mededeling: BO/naam kindje en
groep 1 of 2. Bij de eerste les
gelieve jouw lidkaart en of het
verzekeringskaartje 2010 mee te
brengen. Juiste data worden later
meegedeeld.

BEZOEK AAN HET
HOORCENTRUM SPERMALIE
Maandag 18 november | 19.00 uur
Rondleiding in het nieuwe HOORcentrum Spermalie, Ruddershove.
Inleidend krijgt u een korte voordracht over gehoor en gehoorverlies.
Tijdens de rondleiding krijg je een
demonstratie hoe een gehoortest
wordt afgenomen. Verder word je
ook wegwijs gemaakt in de werking,
de mogelijkheden en de beperkingen
van een hoorapparaat en maak je
kennis met de hulpmiddelen-apparatuur om spraak verstaanbaar op
afstand en in lawaai te verbeteren.
Nadien krijg je met een drankje de
kans tot vragen stellen.
Dit bezoek is gratis maar vragen om
in te schrijven vóór 15 november via
mail op gezinsbond8310@gmail.com
of telefonisch op 050 37 50 31.

BEZOEK TENTOONSTELLING:
"VAN EYCK TOT DÜRER"
Zaterdag 13 november | 14.00 uur
Een prestigieuze tentoonstelling in
het Groeningemuseum over de
invloed van de Vlaamse Primitieven
op de kunstenaars van het Heilige
Roomse Rijk. Deze tentoonstelling
wordt bezocht onder leiding van
een gids. Deze rondleiding is enkel
voor leden van de Gezinsbond SintKruis. Deelname € 5,00 p.p.(onkosten gids). Inschrijven via gezinsbond8310@gmail.com en te storten
op rek.nr.:001-2482576-34 met vermelding: museum, aantal personen
en lidnummer. We verzamelen om
13.45 uur (ten laatste) aan Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge

KOKEN MET KINDEREN
Zaterdag 20 november
14.00 tot 17.00 uur
Mmmm, lekker! Dat zal het in elk
geval zijn. Maar we houden het
menu nog even geheim ...
Ben je tussen 9 en 12 jaar oud en
steek je graag eens de handen uit
de mouwen in de keuken?
Kom dan zeker samen met ons
koken van 14.00 tot 17.00 uur in de
kookklas van Mariawende,
Boogschutterslaan 25, Sint-Kruis.
Gezinnen lid van de Gezinsbond
betalen € 7,00 voor het eerste en
€ 5,00 voor de overige kinderen uit
eenzelfde gezin. Gezinnen geen lid
van de Gezinsbond betalen € 10,00.
Een helpende hand van ouders of
grootouders is welkom.
Inschrijven via mail naar els.dobbelaere@gmail.com of via 050 36 18 45
vóór 30 oktober 2010. Je bent
definitief ingeschreven na betaling
op 001-2482576-34 met vermelding
koken/lidnummer/aantal kinderen.
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KINDEROPPASDIENST
Een babysit nodig voor een avondje
uit, of om...? Neem gerust contact
op met Ann De Prest, onze plaatselijke verantwoordelijke voor de
Kinderoppasdienst. Ann is bereikbaar iedere dag met uitzondering
op zondag van 18.00 tot 21.00 uur.
Je kan haar bereiken op 050 67 63 88
of op 0496 28 08 97 of via
ann.de.prest@telenet.be.

AANKOOP NMBS-PASSEN,
GSM-KAARTEN EN
BIOSCOOPSCHEQUES!!!
Leden kunnen tijdens de openingsuren NMBS-passen, GSM-kaarten en
Bioscoopcheques aankopen aan
voordeelprijzen bij Dagbladhandel
"Patje", Moerkerkse Steenweg 251.
Gelieve steeds uw lidkaart en gezinsspaarkaart samen mee te brengen.
Voor de aanvraag verminderingskaart NMBS kan je nog steeds
terecht bij Johan Cherlet, liefst op
afspraak 050 35 55 99.
Opgepast: verminderingskaarten
voor ouders zijn nog geldig tot
31/12/2010, vanaf november zal je de
kans krijgen om deze te vernieuwen.
Verdere info volgt.

NIEUWE BESTUURSLEDEN,
VAN HARTE WELKOM
De Gezinsbond komt op voor de
belangen van alle gezinnen, ook voor
dat van jou. Maar een vereniging
valt en staat met de inzet van zijn
vrijwilligers. Daarom zijn wij dringend
opzoek naar dynamische, jonge
gezinnen die deel willen uitmaken
van ons bestuur. Voel je als gezin
geroepen? Neem dan gerust contact
op met één van de volgende personen: Catherine Herman, voorzitter,
op 050 37 50 31 of bij Linda Van
Steenberghe, secretaris, op 050 37
31 97. Mailen kan ook op
gezinsbond8310@gmail.com

AFDELING
SINT-JORIS
ACHTSTE SNEUKELGORDEL
VAN GROOT-BEERNEM
Jammer genoeg dienen we dit jaar
de sneukelgordel te schrappen.
Dank voor de vele jaren sneukelgordelplezier die je onze organisatie
bezorgde.

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

het 50+ zwemmen en de andere
bondsactiviteiten elektronisch wil
ontvangen,gelieve het mailadres
door te mailen naar linda.vansteenberghe@scarlet.be: Met vermelding
Zwemmen 50+. Verdere inlichtingen
te verkrijgen bij Linda van
Steenberghe op 050 37 31 97.

BONDSKLAPPER

12

BONDSKLAPPER

Nr. 131 • augustus | september | oktober

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

AFDELING
SINT-MICHIELS
SINT-MICHIELSE FEESTEN
Zondag 5 september
Feest in Sint-Michiels, zo zou je het
kunnen noemen. Ons 'dorp' op zijn
kop. Heel wat animatie en muziek,
rommelmarkt, een hapje en een
drankje en natuurlijk ook de stand
van de Gezinsbond. Wil je lid worden?
Waarom zou ik lid worden? Moet ik
een gezin hebben om lid te worden?
Wat kan ik allemaal doen met die
spaarkaart? Waar zitten al die kortingen? Hoe kan ik kinderoppasser
worden? Met deze en nog veel
meer vragen kan je die dag terecht
op onze infostand. Je vindt ons ter
hoogte van de Gemeenteschool.

Verzamelen aan de ingang van het
kerkhof om 14.00 uur. Nadien praten
we nog even na bij een kopje koffie.
Deelnameprijs bedraagt € 6,00 p.p.,
koffie inbegrepen. Inschrijven voor
30 oktober 2010 bij Roos VerdinLogghe, 050 38 94 07.

LEDENFEEST MET BEZOEK
VAN SINTERKLAAS
Zondag 28 november
Zondag 28 november is het weer
zover. Sinterklaas komt op bezoek
en hij brengt leuke verrassingen
mee. Het feest gaat door in het
ontmoetingscentrum 'Onze Ark',
Sint-Michielslaan te Sint-Michiels.
Alle info krijg je in de volgende
Bondsklappers en op gezinsbondgewestbrugge.be.

OP ZOEK ...
KOOKLESSEN
Woensdag 15 september tot
woensdag 27 oktober
Voor de 21ste keer zullen in september onze kooklessen weer
beginnen. Dirk heeft ons al heel
veel tips en trucjes geleerd om van
een gewone saus een extra saus te
maken, om het voorgerecht een
feestelijke uitzicht te geven en om
niet te denken aan onze lijn als we
koken.
Dirk heeft weer een reeks overheerlijke recepten voor ons bijeen
gesprokkeld om duimen en vingers
af te likken. We beginnen op
woensdag 15 september, 22 september, 6 - 13 - 20 en 27 oktober
2010. Inschrijven vanaf 15 augustus
2010 bij Suzanne Buffel, 050 38 17 43.

GEZELSCHAPSSPELLETJES
SPELEN?
Zondag 10 oktober
13.00 tot 18.00 uur
Doorlopend kan je er kennis maken
met allerhande gezelschapsspellen,
bekend en minder bekend.
Iedereen die van (bord)spelletjes
spelen houdt, is van harte welkom.
Er worden geen spelletjes verkocht.
Place to be: Onze Ark, Sint-Michielslaan 35, Sint-Michiels.

WANDELEN
IN DE TUIN VAN HADES
Zondag 14 november | 14.00 uur
Op het Brugs kerkhof in Steenbrugge
staan pareltjes van grafmonumenten.
Er zijn zelfs graven zijn die niet
mogen afgebroken worden. We
maken een rondleiding langs enkele
mooie en speciale grafmonumenten
onder leiding van een gids.

We zijn hard op zoek naar allerhande
mensen die ons bestuur kunnen
versterken met frisse ideeën,
enthousiasme, een helpende
hand... Interesse? Contacteer onze
voorzitster ad interim, Rita
Decloedt op 050 39 60 31.

AFDELING
SNELLEGEM
ZWEMINITIATIE
VOOR KINDEREN
Vrijdag 1 januari tot 31 december
U kiest zelf in welke periode en in
welk zwembad u de zweminitiatie
van uw kind laat doorgaan. Na
voorlegging van uw betalingsbewijs
ontvangt u dan een korting van
20% van de Gezinsbond Snellegem.

VERTELNAMIDDAG
Donderdag 9 september | 14.00 uur
Meester Gerard Buffel graaft in
eigen onderwijzesverleden en
vertelt schalkse en andere verhalen.
Achteraf kunt u genieten van een
heerlijke pannenkoek.
Dit alles gaat door in "'t Oosthof".

VAN GEWONE CAKE
TOT CUPCAKE
Woensdag 6 oktober | 19.30u
Peter Balcaen is onze bakker van
dienst. Hij leert ons hoe we verschillende soorten cake kunnen
bakken: van gewone cake tot cupcake. Ben je nieuwsgierig en wil je
weten wat cupcake is? Wil je
weten hoe al dit lekkers gemaakt
wordt? Wil je van al dit lekkers

ook proeven? Kom dan zeker naar
deze bakdemonstratie. Je bent van
harte welkom.

TONEEL
Maandag 1 november
tot dinsdag 30 november
De precieze datum van de activiteit
is nog onbekend. Verdere informatie
volgt nog.

BLIJDE INTREDE
VAN DE SINT
Zondag 21 november

KINDEROPPASDIENST
Na een lange dienst (bijna 20 jaar)
als verantwoordelijke van de KOD
Snellegem en Zerkegem zou ik
graag mijn taak overdragen aan
een nieuwe, enthousiaste verantwoordelijke! Heb je interesse of
wil je deze taak overnemen? Neem
dan contact op met de huidige
KOD-verantwoordelijke: SteyaertMartens Martine, 050 81 20 99.
NB: eventueel te starten vanaf
januari 2011!

AFDELING
VARSENARE

www.gezinsbond-varsenare.be
"VAN OPEN POORT
TOT BRUGSE ZOT"
Zondag 5 september | 14.00 uur
Deze themawandeling schetst een
beeld van de geestelijke gezondheidszorg in Brugge. U wandelt
voorbij locaties waar eertijds arme
en rijke geesteszieken opgenomen
werden, u komt meer te weten
over de evolutie van de geesteszorg
en de verschillende benamingen
ervan, over de heiligen die vereerd
werden, over de rol van de overheid.
U krijgt de verklaring van Brugse
Zot en de link tussen de familie
Maes van de huisbrouwerij De
Halve Maan en Petrus Maes, de
stichter van de congregatie Zusters
van de Bermhartigheid Jesu.
Begin van de wandeling: Hoofdingang Psychiatrisch Ziekenhuis
Onze-Lieve-Vrouw, Koning Albert Ilaan 8, Sint-Michiels
Einde van de wandeling: Huisbrouwerij De Halve Maan, Walplein.
Duur van de wandeling: 2 uur.
Max. aantal deelnemers: 25
Prijs: € 2,50 (ter plaatse te betalen)
Inschrijven voor 25 augustus:
carinebalbaert@hotmail.com,
050 67 38 50.
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DRU-YOGA

DR. BRAL OVER IMMUNITEIT

Dinsdag 7 september
tot dinsdag 14 december
10.00 tot 11.30 uur
Dru-yoga, ook wel 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. De reeks wordt
gegeven op dinsdagvoormiddag
van 10.00 tot 11.30 uur in het SPC
Ter Straeten te Varsenare.
Data: 7, 14, 21, 28 sept; 5, 12, 19,
26 okt; 16, 23, 30 nov; 7 en 14 dec
Inschrijven: Brigitte Vandenbriele,
brigitte.vandenbriele@skynet.be,
0496 33 51 79, 050 31 47 34.
Deelname: leden € 78,00 - nietleden € 113,00. Betalen vooraf via
738-1290696-36 met vermelding
van naam en dru-yoga dinsdag.
Je kan op elk ogenblik instappen.

Dinsdag 5 oktober
20.00 uur
Toelichting over immuniteit door
Dr. Bral. Deze voordracht gaat door
in de zaal "Fresnere" in het SPC Ter
Straeten, Varsenare. Toegang is
gratis dankzij de medewerking van
de plaatselijke apotheken. Info:
dirk.rommel@telenet.be of
0494 66 35 44.

YOGA-AVONDEN
Woensdag 15 september
tot 15 december
20.00 uur
Vanaf september gaan we verder
met onze yoga-avonden onder deskundige leiding van Maria Clicteur.
De lessen vinden plaats elke woensdagavond van 15 september tot 15
december 2010 in de kleuterzaal
van de school "De Wassenaard"
Westernieuwweg om 20.00 u. Wie
wenst deel te nemen voorziet zich
van losse kledij, matje of dekentje.
Inlichtingen en telefonisch inschrijven
bij Mieke Roelens, 050 38 67 91,
roelens.mieke@pandora.be.
Bijdrage leden Gezinsbond: € 54,00
(niet-leden: € 72,00) rekening: 7381290696-36 met vermelding naam +
yoga woensdag. Wij hopen op veel
yoga-enthousiasme.

TENTOONSTELLING
80 JAAR GEZINSBOND
VARSENARE
Zondag 26 september
13.00 tot 18.00 uur
Tijdens Kermiszondag 26 september
richt Gezinsbond Varsenare een
kennismakingstentoonstelling in
rond ons 80-jarig bestaan.
Deze tentoonstelling gaat door in
het SPC Ter Straeten te Varsenare in
samenwerking met fotoclub DIAK.
Bij goed weer worden ook buitenactiviteiten voorzien aan de inkom
van de Sporthal: info-stand activiteiten Gezinsbond, bekendmaking
jaarprogramma, schminkstand,
sportief parcours voor kinderen,
ballonnen,... Allen daarheen!

BONDSKLAPPER

bij Mieke Roelens, 050 38 67 91,
roelens.mieke@pandora.be.
Bijdrage leden Gezinsbond: € 78,00
(niet-leden: € 104,00) rekening:
738-1290696-36 met vermelding
naam + yoga woensdag. Wij hopen
op veel yoga-enthousiasme.

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com
GEZINSBOND VARSENARE
80 JAAR
Zondag 10 oktober | 10.00 uur
Gezinsbond Varsenare viert 80-jarig
bestaan! Alle leden van Varsenare
worden hartelijk uitgenodigd op
dit feest. Er wordt leuke kinderanimatie voorzien, een korte speech,
een verrassingsact en een lange
receptie met overheerlijke hapjes.
Een kleurwedstrijd met leuke prijsjes
voor toffe tekeningen. Een ballonwedstrijd met duizend ballonnen...
Houd 10/10/10 om 10.00 uur alvast
vrij op de agenda. Ieder lid ontvangt een persoonlijke uitnodiging.
Wij verwachten een massale
opkomst van onze leden...

TAI CHI CHUAN
Maandag 6 september
tot maandag 13 december
19.00 tot 20.00 uur
Soepelheid en vertrekken vanuit een
evenwichtspunt elke maandagavond
in het Sportcentrum Ter Straeten te
Varsenare: 6, 13, 20, 27 september;
4,11,18,25 oktober; 8, 15, 22, 29
november; 6, 13 december. Inschrijven
op rek nr. 738-1290696-36. Bij overschrijving: naam vermelden + tai-chi
Beginners - 19.00 tot 20.00 uur:
Leden Gezinsbond: € 70,00.
Niet-leden: € 100,00
Gevorderden - 20.00 tot 21.30 uur:
Leden Gezinsbond: € 84,00.
Niet-leden: € 118,00
Info en inschrijvingen bij
Vandenbriele Brigitte, 050 31 47 34,
0496 33 51 79 of via mail:
brigitte.vandenbriele@skynet.be.

ZOMERFIETSTOCHTEN
Maandag 5 juli tot
maandag 30 augustus | 20.00 uur
Elke maandagavond in juli en
augustus maken we een fietstocht
langs landelijke wegen. We verzamelen om 20.00 uur aan de ingang
van de Groene Meersen te Zedelgem.
Vooraf inschrijven kan via gezinsbondzedelgem@msn.com of 050 24
09 95. Deelnemen is gratis.

KLEUTERZWEMMEN
EN WATERGEWENNING
Maandag 6 september tot
zaterdag 18 december
10.30-12.00 uur
Eerste les in deze reeks start op
zaterdag 18 september. Inschrijfdag
voor deze reeks op maandag 6
september van 19.00 tot 20.30 uur
in de Groene Meersen.
In het zwembad van de Groene
Meersen te Zedelgem. De lessen
gaan door op zaterdagmorgen van
10.30 tot 12.00 uur, en dit in lesgedeeltes van telkens 30 minuten.

AANPLANTEN
GEBOORTEDREEF
Zondag 21 november
10.00-12.00 uur
Aanplanten van een geboortedreef
of geboortebos in een samenwerking
met o.a. het Gemeentebestuur
Zedelgem, Natuurpunt & Regionaal
Landschap Houtland. Meer info bij
Ronny Meulemeester 050 20 87 77.

KNUTSELNAMIDDAG
YOGA-AVONDEN
Woensdag 15 september
tot woensdag 15 december
20.00 uur
Vanaf september gaan we verder met
onze yoga-avonden onder deskundige leiding van Maria Clicteur. De
lessen vinden plaats van 15 september tot 15 december 2010 in de
kleuterzaal van de school "De
Wassenaard" Westernieuwweg. Wie
wenst deel te nemen voorziet zich
van losse kledij, matje of dekentje.
Inlichtingen en telefonisch inschrijven

Woensdag 24 november
14.00-16.00 uur
Speciaal voor kinderen van de
Lagere School in de turnzaal van de
Vrije Basisschool De Leeuw.
Info: Desloovere Karine, 050 20 84 60.

GEZOND ONTBIJT
Zondag 28 november
9.30-11.30 uur
Een gezellig én gezond ontbijt in
de sportzaal van Spes Nostra.
Info: Mw. Pattyn Ann, 050 24 09 95.
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HERNIEUWING SPOORWEGKAARTEN 2011
‘OUDERS’
Voor het jaar 2011 kunnen de kortingskaarten NMBS
van de volwassenen en de vervallen kortingskaarten
van de kinderen vernieuwd worden. Kinderen uit
gezinnen met minimum drie kinderen en geboren in
1986 en later hebben recht op een kortingskaart.
Voor kinderen geboren vóór 1993 is een kinderbijslagof studieattest vereist. Opgepast: alle ouderkaarten
vervallen op 31/12/2010. Voor alle info over welke
kaarten moeten vervangen worden kan je terecht bij
de verantw., zie pagina 2.
Afdeling Brugge organiseert speciale zitdagen:
Zondag 10 oktober tot zaterdag 16 oktober
10.00-12.00 uur
Alle zitdagen gaan door op volgend adres:
Naeyaert Ludo, Leopold 2 laan 20, 8000 Brugge,
050 34 54 85.
Voor andere afdelingen,
zie pagina 2 voor contactpersonen

Voor de ouders zonder kinderen worden speciale zitdagen ingericht. Deze gaan door op de volgende
zaterdagen van 10.00 tot 12.00 uur: 16 en 23 oktober.
Gelieve mee te brengen: vervallen kaart 2010, lidnummer Gezinsbond (noodzakelijk voor opmaken van de
nieuwe kaarten) en 6,60 euro.
Dit jaar kan de vernieuwing van de spoorwegkaarten
ook gebeuren via het internet en de betaling via de
bank.
Alle gegevens worden opgestuurd naar volgend emailadres: ludonaeyaert@skynet.be en de betalingen
gebeuren op 035-22539472-91 van Naeyaert Ludo.
Woensdag 20 oktober tot zaterdag 27 november
10.00-12.00 uur
De aanvraag voor de vernieuwing van de spoorwegkaarten voor de ouders met kinderen zal gebeuren op
volgende data zaterdag 20 en 27 november 2010 van
10.00 tot 12.00 uur.

MET SPAARKAARTKORTING
NAAR DE BRUGSE DERBY!
15 augustus 2010 | Cercle Brugge-Club Brugge
(wijziging o.v.)
Breng je gezinsspaarkaart mee en ontvang zo:
• volwassenen 4,00/ticket*
• jongeren -16 jaar € 3,00/ticket*
Noteer ook deze wedstrijden van Cercle Brugge!
• Zaterdag 16 oktober: 20.00 uur: Cercle- Anderlecht
• Zaterdag 06 november: 20.00 uur: Cercle - AA Gent
• Zondag 26 december: 20.00 uur: Cercle- Standard
• Zaterdag 05 maart: 20.00 uur: Cercle- Genk
(Datum en uur onder voorbehoud)

Breng dus zeker je gezinsspaarkaart mee! Onze
vrijwilligers zetten aan de stand van de Gezinsbond
(ingang Olympialaan) graag de korting op de
gezinsspaarkaart.
De tickets worden in voorverkoop aangeboden op
het secretariaat tijdens de werkweek tussen 13.30
uur en 17.30 uur en elke zaterdagvoormiddag in het
weekend van een thuiswedstrijd tussen 10.00 uur en
12.00 uur. Tijdens de wedstrijddag kan je ook aan
het loket terecht.
Secretariaat Cercle Brugge: 050 38 91 93.
Meer info: wwwcerclebrugge.be
*Abonnementen geven geen recht op korting met
de gezinsspaarkaart.

SPAAR EN WIN
MET DE GEZINSSPAARKAART!
In het gewest Brugge neem je bij een afname met
je gezinsspaarkaart tussen 1 augustus en 30 november
automatisch deel aan een extra tombola waarbij
voor 3000 euro aan waardebonnen te winnen zijn!
Elke afname van 20 euro is goed voor een extra
kans in de tombola.

GEZINSSPAARKAART,
ZO BRENGT
KOPEN GELD OP!
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LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be
We laten je graag met het hele gezin
genieten van ‘lidkaart-meer-waard’
acties. Alle details over deze acties,
aanvullingen of wijzigingen lees je
in De Bond of www.gezinsbond.be.
Met deze folder op je prikbord
en de vaste gewoonte van een
‘snelle blik’ op website of in De
Bond, mis je geen enkele korting.

PLOPSALAND DE PANNE
Weekend van 28-29 augustus
Korting als lid van de Gezinsbond
(op vertoon van je lidkaart) aan de
kassa: € 17,00 i.p.v. € 28,00;
€ 7,50 jonge kinderen (85 cm-1 m)
en zeventigplussers

EARTH EXPLORER OOSTENDE
1 juli tot 31 augustus
50 % Korting als lid van de Gezinsbond (op vertoon van je lidkaart)
aan de kassa: normale toegangsprijs € 14,50 (volwassenen)
€ 10,50 (-13 jaar) en 12,50 (zestigplussers en mensen met een handicap); gratis voor jonge kinderen (-4
jaar). In de zomervakantie dagelijks
open van 10.00 tot 18.00 uur.

CIRQUE DU SOLEIL MET
DE WERELD VAN VAREKAI
Grand Chapiteau Oostende
Donderdag 29 juli (20u); zondag 1,
8 en 15 augustus (telkens om 14.00
en 18.00 uur); di-woe-do 3, 4, 5, 10,
11 en 12 augustus (telkens om
20.00 uur); vrijdag 27 augustus
(16.00 uur). 25 % korting als lid
van de Gezinsbond: volwassenen
€ 56,25 i.p.v.€ 70,00 (cat. 1) en
€ 41,25 i.p.v.€ 50,00 (cat. 2).
kinderen € 45,00 i.p.v. € 60,00 (cat. 1)
en € 33,00 i.p.v. € 44,00 (cat. 2)

EFTELING KAATSHEUVEL
Het hele seizoen korting als lid van
de Gezinsbond: € 25,00 i.p.v. € 29,00
(of i.p.v. € 31,00 in de Zeven Mijls
Zomer periode) na vertoon lidkaart
aan kassa of tickets online. Jonge
kinderen (-4 jaar) gratis. Dagelijks
van 10.00 tot 18.00 uur. Van 19 juli
tot 5 september (Efteling Zeven Mijls
Zomer) open tot 21.00 en op zaterdag in deze periode tot middernacht.

SEAFRONT ZEEBRUGGE
1 juli tot 31 augustus
Eén gratis ticket als lid van de Gezinsbond bij twee betalende tickets
(niet cumuleerbaar met andere
acties). € 10,50 voor volwassenen
€ 8,50 voor kinderen (-12 jaar)
Het goedkoopste ticket is gratis!
Dagelijks van 10.00 tot 19.00 uur.

BOOMBALFESTIVAL NODIGT
UIT TEN DANS LOVENDEGEM
26-29 augustus
25 % korting als lid van de Gezinsbond via de gezinsspaarkaart (aan
kassa op de kaart geplaatst) op een
dagticket € 18,00 (in vvk) of € 22,00
(aan de kassa), weekendticket van €
52,00 (in vvk) of € 62,00 (aan de
kassa); Gratis voor kinderen (-12 jaar);
Voorverkoop in de Fnac-winkels en
op www.boombalfestival.be.

‘Z-IN-1’
IN TECHNOPOLIS MECHELEN
Tot 5 september
korting als lid van de Gezinsbond
€ 10,00 i.p.v. € 11,50 volwassenen
€ 6,00 i.p.v. € 9,00 (-12 jaar)
Gratis voor jonge kinderen (-3 jaar)
Dagelijks open van 9.30u tot 17u.

ZANSCULPTURENFESTIVAL
REIS OM DE WERELD
Duinse Polders, Blankenberge
(tegenover Sea Life Centre)
Tot 31 augustus dagelijks open
van 10.00 tot 19.00 uur
Korting als lid van de Gezinsbond
(op vertoon lidkaart) aan de kassa:
€ 9,00 i.p.v.€ 11,00 (volwassenen);
€ 5,00 i.p.v. € 7,00 (4-12 jaar); € 7,00
i.p.v. € 9,00 (studenten en 60+).
Gratis voor jonge kinderen (-4 jaar).

MET BOZAR
NAAR AFRIKA EN AZIË
‘GEO-Graphics’ en ‘A Passage to Asia’
Bozar Brussel
Tot 26 september (Afrika-expo)
Tot 10 oktober (Azië-expo)
Korting als lid van de Gezinsbond
(op vertoon lidkaart) aan de kassa:
€ 6,00 i.p.v. € 8,00 (volwassenen);
€ 5,00 voor jongeren (-26 jaar);
Gratis voor kinderen (-12 jaar);
Dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur en
op donderdag tot 21.00 uur (gesloten op maandag); ‘Family Kit’ voor
Afrika-expo (vier personen vanaf 6
jaar) tegen extra kostprijs van € 5,00;
Info en reservatie op 02 507 82 00
of via www.bozar.be.

BOUDEWIJN SEAPARK
VOL DIERENPLEZIER
Brugge
Het hele seizoen 25 % korting als
lid van de Gezinsbond via de gezinsspaarkaart! Normale toegangsprijs
€ 23,5 (volwassenen) en € 19,5 (-12
jaar, zestigplussers, mensen met
een handicap). Gratis voor kinderen
kleiner dan 1 meter. Dagelijks open
van 10u tot 18u.

ELS DE SCHEPPER RODDELT
Capitole Gent
20-21 juli | 20.00 uur (Gentse Feesten)
15 % korting als lid Gezinsbond op
tickets van € 21,00 tot € 29,00.

AUTISME IN HUISJES
MUSEUM DR. GUISLAIN GENT
Tot 12 september
Korting als lid Gezinsbond € 4,00
i.p.v. € 6,00; € 1,00-tarief (-26 jaar)
en gratis voor kinderen (-12 jaar)

SHARLEEN SPITERI
OP SOLOTOURNEE
Kursaal Oostende | 23 juli
15 % korting als lid van de Gezinsbond op tickets tussen € 54,00 en
€ 69,00. Reserveren op 070 22 56 00.
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
“Nieuwe wet nopens objectieve berekening
van de onderhoudsbijdrage”
Inleiding
De wet van 19 maart 2010 ter bevordering van een
objectieve berekening van de door de ouders te betalen
onderhoudsbijdragen voor hun kinderen, treedt op 1
augustus 2010 in werking.
Voor alle duidelijkheid: de wet voert geen wiskundige
en uniforme begrotingsmethode voor onderhoudsbijdragen in, doch wel legt deze nieuwe wet aan de rechter
een strikte motiveringsplicht op indien de rechter uitspraak zal moeten doen over een onderhoudsbijdrage
voor kinderen.

van de kinderen. In het nieuwe artikel § 2 van het
Burgerlijk Wetboek wordt duidelijk beschreven wat men
onder middelen moet verstaan: “het betreft niet alleen
de inkomsten, maar ook alle inkomsten die men zou
hebben uit activa die tot het patrimonium van de desbetreffende ouder behoren: inkomsten uit beleggingen,
huurinkomsten, maaltijdcheques, gebruik van luxegoederen die eigendom zijn van een vennootschap, edm…
De rechter zal dus, zoals in het verleden, niet enkel
rekening moeten houden met de inkomsten zoals aangegeven in de inkomstenbelasting, doch ook met deze
“ inkomsten die ook een deel van zijn patrimonium uitmaken”.

Wijziging artikelen
In het belangrijk artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek
nopens de onderhoudsMotivering - berekening
bijdragen voor kinderen
In een nieuwe wet zal de
werd in hoofdzaak het
rechter zich moeten baseren
volgende bepaald:
op deze objectieve para• Oud artikel artikel 203 §
meters, die de hoegroot1 van het Burgerlijk
heid van de onderhoudsWetboek stipuleert:
bijdrage zouden moeten
“De ouders dienen naar
rechtvaardigen.
evenredigheid van hun
middelen te zorgen voor
Besluit
de huisvesting, het levensDit betreft slechts enkele
onderhoud, het toezicht,
nieuwe elementen uit de
de opvoeding en de opwet, doch de voornaamste
leiding van hun kinderen.
in de praktijk.
SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST
Indien de opleiding niet
Het feit dat men rekening
voltooid is, loopt de verhoudt, niet alleen met de
De sociaal-juridische dienst van het gewest Brugge
plichting door na de meerpure inkomsten, doch ook
is gratis voor de leden en wordt verzorgd
derjarigheid van het kind.”
met het ganse patrimonium
door advocaat Mieke Listhaeghe.
• Nieuw artikel 203 § 1
waar een ouder van geniet,
van het Burgerlijk
is een duidelijke stap voorElke 2de en 4de donderdag
Wetboek stipuleert:
uit, versterkt door de
van 18.00 tot 20.00 uur.
“De ouders dienen naar
duidelijke motiveringsin het O.C.M.W.-centrum ‘Van Zuylen’,
evenredigheid van hun
plicht van de rechter.
middelen te zorgen voor
Geralaan te Sint-Kruis.
huisvesting, het levensHet kan immers zijn dat
onderhoud, de gezondheid,
een ouder leeft van een
U kunt er terecht voor richtinggevend advies omtrent
het toezicht, de opvoeding,
vervangingsinkomen, doch
sociaal-juridische zaken zoals o.a. rechten en plichten
de opleiding en de ontdat hij ook een aanzienlijk
gehuwden, samenwonenden, jongeren, echtscheiding,
plooiing van hun kinderen.
roerend/onroerend patriconsumentenrecht, huurcontract, burenruzie, adoptie,
Indien de opleiding niet
monium bezit, waarmee
voltooid is, loopt de vertot op heden weinig of
erfenis maar ook over sociale zekerheid, studiebeurzen,
plichting door na de meergeen rekening werd
contracten, enz...
derjarigheid van het kind.
gehouden bij het bepalen
• Er werd bovendien een
van de onderhoudsbijdrage.
De sociaal-juridische dienst Brussel
nieuw lid toegevoegd, art.
Het is nog even wachten
is te bereiken op 02 507 88 66
203 § 2, dat stipuleert:
op de concrete toepassin“§ 2. Met de middelen
gen om de werkelijke
wordt onder andere
impact van deze wet te
bedoeld: “alle beroepsinkomsten, roerende en onroerende
kunnen evalueren. Wordt vervolgd dus…
inkomsten van de ouders, alsook alle voordelen en
middelen die hun levensstandaard en deze van de
Mieke Listhaeghe
kinderen waarborgen.”
Advocaat (www.mieke-listhaeghe.be)
Sociaal - Juridische Dienst Gezinsbond Gewest Brugge
Belang
Tot op heden bestond er geen enkele eenduidigheid
Opgelet!
over wat men moest verstaan onder de notie “middelen”
In juli en augustus 2010 is er enkel zitdag op donderdag 8
van elk der ouders, die de vertrekbasis zou moeten zijn
juli en op donderdag 26 augustus van 18.00 tot 20.00 uur.
voor de berekening van hun aandeel in de opvoeding

