Driemaandelijks informatieblad
van de Gezinsbond gewest Brugge

2011/136
33ste jaargang
november/december/januari

INHOUD
1

Voorwoord

2

Wie is wie binnen mijn lokale afdeling?

3

Dyslexie bij (jong)volwassenen

3

De liefste Sint op de Brugse reien

4

G.O.S.A - Gewest Brugge

4

Koolkerkse Gezinsbond uit de startblokken

4

Fotowedstrijd

5

‘Vrijwilligers zijn het handelsfonds
van de vereniging’

6

Kalender

7

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
Assebroek
Beernem
Brugge
Koolkerke
Loppem
Oedelem-Oostveld
Oostkamp
Sint-Joris
Sijsele
Sint-Andries
Sint-Joris
Sint-Kruis
Sint-Michiels
Snellegem
Varsenare
Zedelgem

12

Nieuwe handelaars

13

Vernieuwen ‘Kortingskaarten’
even opfrissen!

14

Lidkaart-meer-waard

16

Juridisch-praktisch

VOORWOORD
Deze editie van ons ledenblad betekent de start van een nieuw werkjaar. Het vorig werkjaar
werd afgesloten in het thema van het Europees Jaar van de Vrijwilliger. Op 07/10/2011 zijn
alle vrijwilligers die zich actief inzetten voor onze vereniging in het zonnetje gezet en werden
ze met z'n allen uitgebreid bedankt voor hun inzet en engagement voor onze vereniging.
Uiteraard stopt het hiermee niet, maar zoeken we nieuwe impulsen om onze leden steevast
opnieuw te kunnen verrassen met nieuwe activiteiten en nieuwe voordelen. Op een ogenblik
dat we op economisch vlak een ernstige crisis doormaken, een crisis die straks iedereen zal
raken in de besparingen die ons node zullen worden opgelegd, is het noodzakelijk dat we
tijd en ruimte maken om samen te komen en deel te nemen aan de diverse activiteiten.
De 400 vrijwilligers die hiervoor garant staan binnen ons Gewest Brugge rekenen hierbij op
jullie. Al deze vrijwilligers hebben in de loop van het afgelopen werkjaar hun engagement
binnen hun bestuursploeg hernieuwd met als doel jullie een rijkgevulde waaier aan activiteiten
te kunnen voorstellen.
Ondertussen viel bij iedereen de uitnodiging tot betalen van het lidgeld in de bus. Onze vrijwilligers rekenen erop dat jullie zich opnieuw achter onze vereniging scharen. 2012 is
immers een jaar waarin er zich opnieuw verkiezingen voordoen, ditmaal op gemeentelijk
niveau, dicht bij de basis.
Samen met onze leden willen wij de plaatselijke politici sensibiliseren voor de noden van de
gezinnen, thema's als bijvoorbeeld verkeersveiligheid, betaalbaar wonen, seniorenzorg, enz.
zijn hierbij prioritair. Jullie lidmaatschap zal ons helpen deze thema's sneller op de politieke
agenda te plaatsen.
Bijgaande Bondsklapper zal jullie vast en zeker overtuigen om ook in 2012 lid te zijn van
onze bloeiende vereniging.
Veel leesplezier!
Leve de Gezinsbond.
Ronny Meulemeester
Voorzitter
Gezinsbond Gewest Brugge
SCHRIJF IN OP DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN HET GEWEST BRUGGE!
Neem een kijkje op www.gezinsbondgewestbrugge.be/nieuwsbrief

Bezoek ook www.gezinsbondgewestbrugge.be
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WIE IS WIE BINNEN MIJN LOKALE AFDELING
VAN DE GEZINSBOND ?
AFDELING

VOORZITTER

LEDENDIENST

ASSEBROEK
8310

Yola Barbez
Garenmarkt 10/29, 8000 Brugge
050 35 49 14

De Smet-Meulemeester
Jagerspad 13
050 35 92 69

SECRETARIS
(ADMINISTRATIE)
Georges Verlinde
Kleine Kerkhofstraat 93
050 35 75 75
georges.verlinde@base.be

BEERNEM
8730

Kris Vandeghinste
Essenstraat 6
0496 87 38 56
kris.vandeghinste@gmail.com

Kris Vandeghinste
Essenstraat 6
0496 87 38 56
kris.vandeghinste@gmail.com

BRUGGE
8000

Regine Wyseure
Karel de Stoutelaan 63
050 31 12 81
herionta@skynet.be

Greet Laporte
Biddersstraat 28
0485 08 16 92
greet_laporte@hotmail.com

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

GSM/NMBS-PASSEN
+ BIOSCOOPCHEQUES
Huyghe
Mispelaar 11
050 35 68 04

KORTINGSKAART
GROOT GEZIN
Huyghe
Mispelaar 11
050 35 68 04

Myriam Goethals Kranten & cadeaushop Harlekijn
Kris Vandeghinste
Hooiestraat 35
Hoornstraat 1
Essenstraat 6
050 78 12 18
050 59 87 15
0496 87 38 56
myriam.goethals@skynet.be harlekijnbeernem@telenet.be kris.vandeghinste@gmail.com
Liselotte Claeys
Regine Wyseure
Koetelwijk 16
Karel de Stoutelaan 63
0497 23 40 01
050 31 12 81
oppasdienst.brugge@telenet.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

Kathleen Marechal
Zagersweg 67
050 34 66 78
kathleen.marechal@telenet.be

Anne Van horenbeeck
Zagersweg 39
050 67 64 38
anne.vanhorenbeeck@telenet.be

Anne Van horenbeeck
Zagersweg 39
050 67 64 38
anne.vanhorenbeeck@telenet.be

Johan Matthys
Van Hammelaan 6
050 82 22 33

Marleen Sierens
Eninkstraat 24
050 82 51 30

Piet Tanghe
Henri Blommelaan 17
050 82 38 79

Karen Vandebuerie
Ieperweg 32
0493 58 98 99
karen.vandebuerie@telenet.be

Marleen Sierens
Eninkstraat 24
050 82 51 30

André Verhelst
Natiënlaan 14
050 50 12 55

H. Van Dousselaere-Denaeghel
Weststraat 41
050 50 06 34

H. Van Dousselaere-Denaeghel
Weststraat 41
050 50 06 34

Martine Dewitte-Jacxsens
Hoornstraat 48
050 50 09 46
martine.jacxsens@gmail.com

Chris Caus
Van Praetstraat 5
050 50 11 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

Ann Vandenbusche
Beernemstraat 59a
050 79 03 62

Christine Tallir
Zandgrachtstraat 21
050 78 09 32

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

OOSTKAMP
8020

Ludo De Kimpe
Leliestraat 37

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

LOPPEM
8210

MOERKERKE
DAMME

SIJSELE
8340

Bieke Verduyn
Cécile Verhenne-Van Deynse
Arteveldestraat 14
Walbrugstraat 1a
0476 61 01 62
050 82 55 80
ludo.dekimpe@telenet.be gezinsbond.oostkamp@advalvas.be cecile.vandeynse@telenet.be

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

Stefanie Costenoble
Proostdijstraat 68
050 27 68 33

Greet Laporte
Biddersstraat 28
0485 08 16 92
greet_laporte@hotmail.com

Liselotte Claeys
Anne Van horenbeeck
Koetelwijk 16
Zagersweg 39
0497 23 40 01
050 67 64 38
oppasdienst.brugge@telenet.be anne.vanhorenbeeck@telenet.be

L. De Clercq
Proostdijstraat 131
050 27 98 83
Anne Van horenbeeck
Zagersweg 39
050 67 64 38
anne.vanhorenbeeck@telenet.be
Johan Matthys
Van Hammelaan 6
050 82 22 33
Rita Lameire
Nieuwdorpstraat 34
050 50 04 84

Rony Sarazijn
Burg. Capellelaan 20
050 35 70 75

A. Van Acker
Dorpsstraat 56
050 35 55 64

Marnix 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

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

Gilbert Dendooven
Gistelsesteenweg 132
050 38 61 02

Maria Verlinde
Bosweg 18
050 81 20 62

VARSENARE
8490

Karl Vandermeersch
Reigerzele 22
050 39 35 10

Joelle De Daniloff
Uytdreve 58
0475 86 36 28
jdedaniloff@hotmail.com
Geert Boone
Doornstraat 64
050 39 31 01

Mieke Roelens
Hagebos 9
050 38 67 91
roelens.mieke@telenet.be
Guido De Vos
Kasteelhoevestraat 8
050 67 61 51

Katrien Allemeersch
050 30 09 39
katrien.keppie@pandora.be

Gilbert Dendooven
Gistelsesteenweg 132
050 38 61 02

Gilbert Dendooven
Gistelsesteenweg 132
050 38 61 02

SINT-ANDRIES
8200

SINT-JORIS
8730

SINT-KRUIS
8310

Geert Boone
Doornstraat 64
050 39 31 01
Steve Vandenbussche
Hommels 27
050 72 07 74
gezinsbondsintjoris@hotmail.be
Catherine Herman
Babbaertstraat 7
050 37 50 31
gezinsbond8310@gmail.com

SINT-MICHIELS
8200
WAARDAMME
8020
ZEDELGEM
8210

Paul Bruggeman
Galgeveld 39
050 79 13 78
Linda Van Steenberghe
Schaakstraat 17
050 37 31 97
secbond@gmail.com
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

Ouderengezelschapsdienst
Gewestelijk secretariaat

Nancy Brandt
An Schalembier
Zandstraat 133
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
Romina Cordonnier
Patricia Mellaerts
Schaakstraat 17
Sint-Annarei 15/bus 7
Moerkerksestw. 251
050 37 31 97
0496 29 19 31
050 35 08 20
secbond@gmail.com
kod.sintkruis@gmail.com
KP.MM@pandora.be
Caroline Linskens
Nancy Brandt
Rita Decloedt
Het Brembos 4
Zandstraat 133
Veeweide 87
050 38 37 71
050 32 32 23
050 39 60 31
caroline.linskens@hotmail.com
nancy.brandt@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

• 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
• Eddy De Wispelaere, Buskinslaan 2, Loppem, 050 82 54 43

Geert Boone
Eikvarenstraat 10
0495 32 52 16
(Enkel maa. 19-20 uur)
Christine Deman
Vijverstraat 11
050 78 16 58
Martin Ballegeer
Babbaertstraat 7
050 37 50 31
kortingskaartennmbs@gmail.com
Rita Decloedt
Veeweide 87
050 39 60 31
Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53
Hilde Declerck
Berkenhagestraat 16
050 24 03 97
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DE LIEFSTE
SINT OP
DE BRUGSE
REIEN

ACTIVITEITEN
I.S.M. DE GEZINSBOND

Zondag
20 november
De Gezinsbond, Focus & WTV halen dit jaar opnieuw alles uit de
kast om de Liefste Sint een mooie intrede te bezorgen in WestVlaanderen. Met een boottocht op de reien, ontvangst in het
Stadhuis en een mooie slotshow in het Concertgebouw wordt het
een dag om nooit meer te vergeten. Ben je dit jaar braaf geweest?
Dan zul je zeker verwend worden! Noteer alvast in jouw agenda:
Liefste Sint - zondag 20 november - Brugge

Programma

DYSLEXIE BIJ (JONG)VOLWASSEN
Van “help me een handje” naar “handig met dyslexie”
Voordracht door Pieter Depessemier

Om 13.45 uur vertrekken de Sint en de pieten voor een optocht
door de binnenstad aan het Seminarie (Potterierei). Om 14.00 uur is
er de verwelkoming op de Burg. Aansluitend is er om 15.00 uur de
Grote Zwarte Pieten-show in het Concertgebouw. De intrede zelf is
gratis. Voor de show kan je tickets kopen aan € 4,00 voor leden van
de Gezinsbond en € 6,00 voor niet-Leden. Tickets bestellen kan via
www.liefstesint.be of elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur en
tussen 17.00 en 19.00 uur bij Regine Wyseure, Karel de Stoutelaan 63,
8000 Brugge, 050 31 12 81.

Donderdag 24 november 2011 om 20.00 uur
Dyslexie is een lastig te omlijnen begrip. In de lagere school lijkt het
vooral het lezen en spellen te beïnvloeden. Eens +16-jaar worden
deze lees- en schrijfmoeilijkheden ogenschijnlijk diverser, de compensatiestrategieën talrijker en de verschillen tussen dyslectici groter.
Pieter Depessemier, orthopedagoog Artesis Hogeschool Antwerpen,
schetst de werking van ons brein op een toegankelijke manier. Hij
plaatst hierin de moeilijkheden die dyslectici kunnen ervaren. Op basis
hiervan worden een aantal suggesties overlopen om hiermee ‘handig’
om te gaan.“
In school SFX De Frères, Mariastraat 7, 8000 Brugge (parking speelplaats,
ingang Nieuwstraat 2)
Inkom leden: € 3,00 / niet-leden: € 6,00 / studenten: € 2,00
Graag inschrijven via de website of
mail naar west-vlaanderen@sprankel.be.

SPRANKEL WEST-VLAANDEREN
Vereniging van ouders van normaal-begaafde kinderen met leerproblemen.
Vestingstraat 28, 8310 Assebroek
west-vlaanderen@sprankel.be, www.sprankel.be
Tel. 050 82 33 54:
maandag en vrijdag van 9u tot 12u - donderdag van 19u tot 21u
Noteer alvast in je agenda!
Jesse heeft dyslexie!
Handreiking voor gesprekken
met kinderen over dyslexie.
Voordracht door Inès Calliauw
14 februari 2012
om 20.00 uur te Roeselare.

Tekenwedstrijd
Doe je uiterste best om de sinttekening mooi in te kleuren. Als de
zwarte pieten jouw tekening mooi vinden, dan krijg je leuke
cadeautjes. Of mag je misschien op 20 november wel gratis naar de
Grote Zwarte Pieten-show of maak je kan om met je gezin gratis
naar Chocolaté, het chocoladefestival te gaan en kun je er oefenen
in de Focus & WTV Zwarte Pieten School.
De Sint wenst je veel succes.
Vanaf 25 oktober kan je de sinttekening vinden op:
• www.gezinsbondgewestbrugge.be
• www.liefstesint.be

Gezocht: Zwarte Pieten (m/v)
De Sint en zijn zwarte pieten komen handen tekort om bij alle
brave kindjes tijdig de cadeautjes te bezorgen. Daarom gaan Focus
& WTV op zoek naar kindjes die er altijd van gedroomd hebben om
zwarte piet te worden. Hoe je kans maakt op een heus pieten
diploma kom je vanaf 4 november te weten via www.focus-wtv.be.
Tijdens Choco-Late, hét chocoladefestival van 11 tem 13 november
kun je ook al volop oefenen in de Focus & WTV Zwarte Pieten School.
Leden van de Gezinsbond krijgen korting op Choco-Late,
breng dus zeker je Gezinsspaarkaart mee!
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G.O.S.A GEWEST BRUGGE
Groot-ouders-Senioren-Aktie

GELEID BEZOEK AAN
GERECHTSGEBOUW BRUGGE
dinsdag 29 november | 9.30 uur
Burgerlijke of correctionele rechtbank, politierechtbank, Hof van Assisen, …
Het zijn vertrouwde woorden maar vind jij je weg nog in het gerechtelijke
labyrint? Dit geleide bezoek ontrafelt draadje voor draadje het kluwen
van ons rechtsapparaat. Al wandelend door Brugges imposante gerechtsgebouw krijg je een glashelder verhaal over de verschillende rechtbanken,
hun taak en plaats in het geheel. Je woont een zitting van de politierechtbank bij. Als je geluk hebt zie ook de magistraten en 12 juryleden
aan het werk tijdens een proces van het Hof van Assisen. Afspraak aan de
ingang gerechtsgebouw, Kazernevest, Brugge. Vooraf inschrijven bij Mevr.
Yola Barbez-Malfroot, 050 35 49 14. Deelname € 1,50 ter plaatse betalen.

GEZINSBOND KOOLKERKE
UIT DE STARTBLOKKEN
De nieuwe bestuursploeg van de Gezinsbond van Koolkerke heeft haar
werkjaar ingezet met de feestelijke startborrel op 9 oktober. Het
programma werd er uit de doeken gedaan: de samenwerking met het
feestcomité voor de Halloweenstoet, de kinderfuif, de Sinterklaasintrede met kindershow en de vredesviering met Last Post en receptie.
Voor 2012 staan al een gezinsquiz, een spelletjesnamiddag voor kinderen,
start-to-run, een paaseierenraap, een kooknamiddag voor kinderen,
een tweedehandsbeurs voor kinderkledij en speelgoed en een wijnproefavond op de agenda. Op de foto herkennen we van links naar
rechts bestuursleden Bieke Lantsoght, Sylvie Vanden cantoore, Marleen
Vergote, Noella Craeye, Veronique Renier, voorzitter Kathleen Merechal,
secretais Ann Van hoorenbeek, penningmeester Petra Jonckheere,
Jo Pinsart en medevoorzitter Ilse Parmentier.
Wie meer info wil over de Gezinsbond of over de activieteiten kan contact
opnemen met anne.vanhorenbeeck@telenet.be of via 050 67 64 38.

BEZOEK AAN
DESIGNER HANDTASSENATELIER
VAN DOMINIQUE DUFAIT
donderdag 15 december | 14.30 uur
De ontwerpster Dominique Dufait vertelt ons iets over haar achtergrond
(architect, modeontwerpster), over haar handtassencollectie. Zij geeft
uitleg over het productieproces van ontwerpfase (patronen e.d.) tot
afgewerkte handtas, … Daarnaast geeft zij een demonstratie van de
zadelmakersteek (handmatig naaien). Achteraf is er de mogelijkheid
om vragen te stellen en de collectie op het gemak te bekijken.
Afspraak aan het atelier Damse Vaart-Zuid 79, Sint-Kruis om 14.30 uur.
Vooraf inschrijven bij Mevr. Yola Barbez-Malfroot, 050 35 49 14.
Deelname € 1,50 ter plaatse betalen.

FOTOWEDSTRIJD
‘Handelaars in de kijker’
Is fotograferen jouw ding maar blijven al die kunstwerkjes op je
computer staan? Laat de ‘wereld’ dan jou kunnen zien en doe mee
aan onze FOTOWEDSTRIJD en win een mooie prijs!
Waar gaat het om?
Alle handelaars van het gewest Brugge (d.i. Brugge-centrum, SintAndries, Sint-Michiels, Sint-Kruis, Assebroek, Koolkerke, Zedelgem,
Loppem, Sijsele, Moerkerke-Damme, Varsenare, Snellegem, Beernem,
Oedelem, Sint-Joris, Oostkamp, Waardamme en Hertsberge) die korting
geven op de Gezinsspaarkaart zetten hun deuren graag voor jou
open en laten je plaatjes schieten: van hun interieur, van een item
uit hun collectie, van een sfeervol hoekje ….. wat je maar wil.
Natuurlijk zet de handelaar zijn zaak graag zo goed mogelijk in de
kijker. Een uitdaging voor jou!
Deelnemen kan van 1 december tot 31 maart 2012
Maximum 3 foto’s insturen – adres en reglement op www.gezinsbondgewestbrugge.be/fotowedstrijd. Jurering gebeurt door beroepsfotografen. 6 winnaars krijgen een spaarkaart van €250, €150 of €100.
Ben je niet bij de gelukkigen maar werden je foto’s toch geselecteerd
dan zullen die ook tentoongesteld worden op 30 april 2012* want dan
biedt de Gezinsbond aan alle handelaars en fotografen een feestelijke
receptie aan en misschien wint jou foto wel de publieksprijs t.w.v. €100!
Overtuigd? Aan de slag nu!
Een initiatief van de werkgroep Gezinsspaarkaart gewest Brugge.
(*Een uitnodiging volgt)
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‘VRIJWILLIGERS ZIJN
HET HANDELSFONDS
VAN DE VERENIGING’
VARSENARE-BRUGGE - Het Europees jaar van de Vrijwilliger was de
directe aanleiding tot het organiseren van een feestelijke avond.
Uiteraard kon de Gezinsbond dit niet zomaar laten voorbijgaan. Het
kernbestuur wenste aan allen, die dagdagelijks in de weer zijn om de
Gezinsbond tot leven te brengen, een dankjewel te zeggen.
Op vandaag bereiken wij in de regio Brugge met onze vereniging nog
steeds 12.000 betalende leden.
De sterke troef die de Gezinsbond als vereniging kan uitspelen is tegelijkertijd ook het zwakste punt. We beschikken binnen de vereniging
over een gigantisch aanbod naar onze leden toe. Zowel in activiteiten
die door de plaatselijke afdelingen worden georganiseerd, als in onze
service naar de leden toe, met als toemaatje de vele voordelen die het
lidmaatschap en Gezinsspaarkaart kan aanbieden. Allemaal sterke
troeven die wij kunnen uitspelen. Onze zwakte bestaat erin dat we er
op vandaag nog onvoldoende in slagen, om dit riant aanbod en de
vele voordelen weten over te brengen naar onze leden en - vooral ook
- naar onze niet-leden.
De vele vrijwilligers de motor van de vereniging. De Gezinsbond kent
in het Gewest een 400-tal vrijwilligers, die zich op vandaag op de een
of de andere manier ten dienste van onze vereniging inzetten. „Deze
vrijwilligers dragen bij tot het tot leven brengen van de vereniging in
het lokale straatbeeld. Iedereen doet dit volgens de beschikbare tijd
waarbij de balans tussen gezinsleven, professioneel leven en vrije tijd
nauwlettend in het oog wordt gehouden.
Binnen ons gewest hebben we immers ook het prototype van een vrijwilliger rondlopen. Marcel Van Breen zag het daglicht op 31 december
1925 in Oostmalle. Sociale bewogenheid is een constante in zijn leven.
Hij was actief binnen de sociale dienst van het leger. Uiteindelijk ging
hij op pensioen als kapitein-commandant op 1 januari 1977. De sociale
bewogenheid dreef hem bij de geboorte van hun vierde kind naar de
Gezinsbond afdeling Middelkerke-Wilskerke. Vier jaar later werd hij er

bestuurslid, wat hij ook bleef bij zijn verhuis naar Sint-Kruis. Hij wordt
er ondervoorzitter en voorzitter. Naast zijn activiteiten binnen de
afdelingsgrenzen, werd Marcel ook actief op gewestelijk niveau. Binnen
het toenmalig gewest Brugge Zuid wordt hij eerst bestuurslid, daarna
ondervoorzitter en in 1977 voorzitter. Ook op provinciaal niveau is zijn
loopbaan indrukwekkend te noemen. Marcel is actief geweest op nationaal vlak als lid van de Algemene Vergadering en nationaal secretaris.
Zijn sociaal engagement bracht hem ook tot voorzitter van het
Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België, later
het Vlaams Woningfonds. Ook was hij actief bij de Internationale Unie
van Gezinsorganisaties, opgevolgd door de Wereldgezinsorganisatie. In
2001 ontving hij nog de Award ‘Personality of the year 2001’ van de
sectie niet-gouvernementele organisaties van de Verenigde Naties.
Vrijwilligers zijn het handelsfonds van een vereniging. Dankzij de inzet
van vele vrijwilligers, voor en achter de schermen, kunnen vele
activiteiten georganiseerd worden. Het zijn o.a. deze activiteiten die de
Gezinsbond een gezicht geven op lokaal vlak en ervoor zorgen dat
onze leden trouw blijven aan onze vereniging. Dit Europees jaar van de
Vrijwilliger is een prachtige aangelegenheid om alle vrijwilligers eens
in de bloemetjes te zetten en hen aan te moedigen.
Op de foto leden van het kernbestuur met gewestsecretaris Eddy De
Wispelaere, Karl Vandermeersch, voorzitter Rony Meulemeester, Marcel
Van Breen, provinciaal voorzitter en lid van de raad van bestuur Marc
Decloedt, educatief medewerker Anne-Marie Van Meulebrouck, Yola
Malfroot en Rik Vandewiele (Foto EDW)
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KALENDER
DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

01/09/2011 - 31/12/2011

Yoga voor volwassenen

Snellegem

06/09/2011 - 20/12/2011

Dru-yoga 'bewust- ZIJN'

Varsenare

08/09/2011 - 17/11/2011

Loop je fit - start to run

Gewest

12/09/2011 - 19/12/2011

Tai chi Chuan

Varsenare

14/09/2011 - 14/12/2011

yoga op woensdagavond

Varsenare

17/09/2011 - 10/12/2011

Kleuterzwemmen

Brugge

02/11/2011

Bezoek Centrale Begraafplaats Brugge.

Assebroek

06/11/2011

oecumenische vredesviering

Koolkerke

09/11/2011

Infoavond ‘hernieuwbare energie’

Beernem

13/11/2011

Boswandeling: " Proef het Houtland"

Oostkamp

13/11/2011

Ontbijt

Sijsele

17/11/2011

Bezoek aan het opvangcentrum Rode Kruis in Brugge

Assebroek

20/11/2011

Ledenfeest met bezoek van de Sint

Sint-Michiels

20/11/2011

Gezond Ontbijt in het Ontmoetingscentrum de RAAT

Oostkamp

23/11/2011

Vernieuwen van de kortingskaarten voor het jaar 2012

Assebroek

25/11/2011

Hop, bier en kaas met Prof. Dr. Denis De Keukeleire

Varsenare

27/11/2011

Meevaren met de Sint

Sijsele

27/11/2011

sinterklaasfeest

Koolkerke

27/11/2011

30e Sinterklaasfeest ...

Sint-Andries

29/11/2011

Geleid bezoek aan gerechtsgebouw Brugge.

GOSA

01/12/2011

De Sint aan huis.

Assebroek

03/12/2011

De Sint komt naar Sint-Joris

Sint-Joris

11/12/2011

Verdeling lidkaarten en bonnenboeken 2012 – vernieuwing kortingskaarten

Sint-Andries

14/12/2011

Bloemschikken - Kerststuk

Sint-Michiels

15/12/2011

Bezoek aan designer handtassen atelier van Dominique Dufait.

GOSA

18/12/2011

Overgangsdrink

Sint-Joris

19/12/2011

Maken kerstversiering.

Assebroek

14/01/2012 - 12/05/2012

Bewegen met kleuters

Sint-Kruis

07/02/2012

'Wild van Afrika' door Chris Dusauchoit

Sint-Kruis

10/02/2012

3de gezinsquiz

Sint-Michiels

19/02/2012

Tweedehandsbeurs Sint-Michiels

Sint-Michiels

MET SPAARKAARTKORTING NAAR CERCLE BRUGGE!
Breng je spaarkaart mee en ontvang zo: volwassenen € 4,00/ticket* | jongeren - 16 jaar € 3,00/ticket*

Deze thuiswedstrijden van Cercle Brugge komen in aanmerking!
• 05-11-2011: Cercle - Anderlecht
• 03-12-2011: Cercle - Kortrijk
• 28-01-2012: Cercle - Standard
• 17-03-2012: Cercle - Club Brugge

• 17-12-2011: Cercle - AA Gent
(Data 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 en 17.30 uur en elke zaterdagmorgen in het weekend van een thuiswedstrijd tussen 10.00 en 12.00 uur. Tijdens de wedstrijddag kan je ook aan het loket terecht. Secretariaat Cercle Brugge: 050 38 91 93. Meer info: www.gezinsspaarkaart.be
* Abonnementen geven geen recht op korting met de gezinsspaarkaart.
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AFDELINGEN
AFDELING
ASSEBROEK
BEZOEK CENTRALE
BEGRAAFPLAATS BRUGGE
• woensdag 2 november | 14.00 uur •
Op deze funeraire wandeling verkennen we
de Centrale Begraafplaats van Brugge, één
van de oudste in Vlaanderen. De Brugse
dodentuin is allesbehalve een “dode tuin”
en mag terecht een openluchtmuseum
genoemd worden waar een groot deel van
de Brugse geschiedenis bevroren ligt. De gids
belicht de funeraire symboliek, natuurelementen, poëzie en kunst. Voortaan kijk je
met andere ogen naar een kerkhof. We verzamelen om 14.00 uur aan de hoofdingang
Kleine Kerkhofstraat 62, 8310 Assebroek.
(nabij de Baron Ruzettelaan). Max 25 personen.
Toegang gratis. Inschrijven bij Greta
Vanzieleghem, 050 35 68 04.

BEZOEK AAN
HET OPVANGCENTRUM
RODE KRUIS IN BRUGGE
• donderdag 17 november | 14.00 uur •
Hoe stel jij je een opvangcentrum voor asielzoekers voor? Als een oord vol geheimen?
Of als een of andere obscure plaats waar
vreemde mensen uit onbekende streken
wonen? Opvangcentra bieden inderdaad
opvang aan mensen van uiteenlopende
nationaliteiten die hun land ontvluchtten en
in ons land bescherming zoeken.
Het Rode Kruis heeft als missie om kwetsbare
mensen te beschermen en te steunen.
Zonder onderscheid en zonder (voor)oordelen.
Daarom engageren ze zich om opvang te
bieden aan asielzoekers. In deze open centra
vinden asielzoekers een tijdelijk verblijf in
afwachting van de afloop van hun asielprocedure. Ze komen er even op adem, na
een leven in conflictsituaties en soms schrijnende omstandigheden. Zij vangen hen
graag op omdat ieder mens recht heeft op
een veilig en menswaardig bestaan én op
een nieuwe start.
Samenkomst aan het opvangcentrum
Vlamingstraat 55 Brugge. Inschrijven voor
10 november via georges.verlinde@base.be
of 050 35 75 75.

VERNIEUWEN VAN
DE KORTINGSKAARTEN
VOOR HET JAAR 2012
• woensdag 23 november | 19.00 uur •
De zitdagen voor het vernieuwen van de
kortingskaarten gaan door in het P.C. Sparrenhof
(zij-ingang), Dries, 8310 Assebroek op:
• woensdag 23.11.2011 van 19 tot 21u
• vrijdag 25.11.2011 van 19u tot 21u.
Voor info: Greta Vanzieleghem, 050 35 68 04.
Algemene info op pagina 13.

DE SINT AAN HUIS
• donderdag 1 december •
De goede Sint komt aan huis op eenvoudig
verzoek, maar met de vermelding dat men
lid is van de Gezinsbond. Bel Zwarte Piet
vroeg genoeg vooraf (mag nu reeds) voor
een afspraak, 050 37 06 27 na 18.00 uur.

MAKEN KERSTVERSIERING
• maandag 19 december | 19.30 uur •
Leerrijke bloemschiksessie in het teken van
het komende kerstfeest. Iedereen maakt
een tafelstuk om de kersttafel te versieren.
Deelname € 3,00 + benodigdheden ter plaatse
te betalen. Inschrijven en info bij Annie
Deleu, 050 35 58 80 en dit uiterlijk tot 11
december. In het P.C. Sparrenhof, (zij ingang)
Dries te Assebroek.

AFDELING
BEERNEM

beernem@
gezinsbondgewestbrugge.be
INFOAVOND
‘HERNIEUWBARE ENERGIE’
• woensdag 9 november | 19.30 uur •
IZEN wil de toepassing van hernieuwbare
energie beschikbaar en bereikbaar maken
voor iedereen en de beste hernieuwbare
energie-oplossing bieden met kwalitatieve
producten vanuit een ondernemende organisatie. Bijna 25 jaar ervaring, duizenden fotovoltaïsche, thermische en warmtepompinstallaties en eigen productiefaciliteiten
maakt Izen tot een uniek kennis- en ervaringscentrum in België. Eerst wordt de info
gegeven en daarna is er gelegenheid tot
persoonlijk contact. De info wordt gegeven
door een spreker van de firma IZEN en is
gratis. Een mailtje kris.vandeghinste@gmail.com
of een telefoontje naar 0496 87 38 56 om
uw aanwezigheid te bevestigen en documentatie te voorzien is handig. Izen geeft extra
korting voor de leden van Gezinsbond, die
dat bedrag dan op hun spaarkaart krijgen.
Gezinsbond Beernem organiseert dit infomoment in De Kleine Beer te Beernem i.s.m.
Groen!, Velt en de Landelijke Gilde.

WARME OPROEP
VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST
De kinderoppasdienst van de afdeling
Assebroek wordt waargenomen door
Mevr. Cloet Martine Sint Katarinastraat 34
Assebroek. Indien men een kinderoppas
wenst gelieve bij voorkeur te mailen naar
cloet.martine@telenet.be. Indien men niet
over internet beschikt kan men bellen tussen
17.00 en 19.00 uur naar 050 36 46 65.

GEBOORTE
Ter gelegenheid van een geboorte kunnen
jonge ouders, reeds lid van de Gezinsbond,
een kleine attentie ophalen bij de verantwoordelijke ledenadministratie, Gentil Desmet,
Jagerspad 13 Assebroek, 050 35 92 69.
Zij ontvangen ook “Brieven aan jonge ouders”.
De verantwoordelijke daarvoor is
Mevr. Hoirelbeke-Bossuyt, 050 35 36 16.

Heb je zin om je in te zetten voor de
Gezinsbond? Lijkt het je iets om mee te
werken aan activiteiten voor het gezin in de
ruime zin van het woord? Nieuwe ideeën,
vrijwillige handen en enthousiaste inzet: allemaal van harte welkom!
Wij organiseren onder andere voordrachten,
een tweedehandsbeurs, een paaseierenraap,... Voor ieder wat! Je komt als bestuurslid in een tof team terecht dat een 4-tal keer
per jaar de koppen bij elkaar steekt en op
activiteiten, elk op zijn manier, het beste van
zichzelf geeft. Interesse om eens te proeven?
Geheel vrijblijvend eens een vergadering bij
te wonen? Zeer graag! Neem gerust andere
geïnteresseerden mee! Onze volgende bijeenkomst: maandag 5 september 2011 om
20.00 uur in de Kleine Beer. Indien je meer
informatie wilt, kan je contact opnemen met
Myriam Goethals, Hooiestraat 35, Beernem,
050 78 12 18, myriam.goethals@skynet.be of
via een bestuurslid vermeld op de website
http://www.gezinsbondgewestbrugge.be/
beernem.
Hopelijk tot binnenkort!
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HERNIEUWING
SPOORWEGKAARTEN 2012
Binnenkort kunnen de gezinnen de kortingskaarten van de NMBS hernieuwen. Dit jaar
kan het op één van volgende manieren:
• via internet kris.vandeghinste@gmail.com
en betaling van € 6,00 op rekeningnummer
979-0694254-30
• bij mij thuis: Essenstraat 6, Beernem op
zaterdag 12 en 19 november 2011,
van 10.00 tot 12.00 uur
• na telefonisch contact 0496 87 38 56.
Algemene info op pagina 13.

VERKOOPPUNT GSM,
BIOSCOOP, NMBS,...
BIJ NATHALIE DHAENINCK
De verkoop van NMBS passen, GSM kaarten
en Kinepolis tickets met korting via de
Gezinsspaarkaart is slachtoffer van zijn eigen
succes. We doen ons best om steeds alles in
voorraad te hebben, maar dit is niet altijd
evident. Daarom nodigen we u uit om vooraf
via e-mail de beschikbaarheid van kaarten na
te gaan en/of uw kaarten te bestellen.
Stuur dus tijdig een e-mail met vermelding
van het type en aantal kaarten dat u graag
zou kopen. Nathalie zal u informeren of alles
op voorraad is of tegen welke dag dit zo zal
zijn. (harlekijnbeernem@telenet.be)

AFDELING
BRUGGE

herionta@skynet.be
KLEUTERZWEMMEN
• zaterdag 17 september tot
zaterdag 10 december | 9.00 uur •
De lessenreeks gaat door in het Interbad
Sint-Kruis, Brugge. Inschrijven VERPLICHT via:
http://www.gezinsbondgewestbrugge.be/zw
emmen. Daar vind u een link om in te
schrijven. Inschrijving pas geldig na betaling
van € 19,00. Lessen en verzekering inbegrepen. Indien uw kindje de vorige reeks
mee volgde is het bedrag € 15,00. De lessen
zijn voorbehouden aan leden van de
Gezinsbond. Inkom van het zwembad is niet
inbegrepen, een 12-beurtenkaart kunt u
bekomen aan de kassa van het zwembad.
Ieder kindje draagt een badmuts van de
Gezinsbond en deze kunt u aanschaffen de
eerste les aan € 1,50. Inschrijven kan t.e.m.
9 september.

SINTERKLAAS IN BRUGGE
• zondag 20 november | vanaf 13.45 uur •
Kom de Sint begroeten tijdens de optocht
doorheen de binnenstad, vertrek om 13.45 uur
aan het Seminarie, en verwelkoming op de
Burg om 14.00 uur. Aansluitend is er de
Grote Zwarte Pietenshow om 15.00 uur in het
concertgebouw. De intrede zelf is gratis
maar wie de show in het concertgebouw wil
meemaken moet wel een ticket kopen.
€4,00 leden Gezinsbond en € 6,00 niet-leden.
Tickets kunnen besteld worden via de website
www.liefstesint.be of bij Regine Wyseure,
Karel de Stoutelaan 63, 8000 Brugge, elke
werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen
17.00 en 19.00 uur.
Gezinsbond Brugge i.s.m. Focus & WTV.
Naast de intrede kun je ook meedoen aan de
tekeningactie of solliciteren om hulppiet te
worden: www.liefstesint.be

NIEUWE
VERANTWOORDELIJKE
KORTINGSKAARTEN
Aanvragen kortingskaarten kan vanaf nu bij
Greet Laporte, Biddersstraat 28, 8000 Brugge.
0485-08 16 92 en greet_laporte@hotmail.com.

BEN JE (NET) OP PENSIOEN
EN HEB JE WAT TIJD OVER?
Wij zijn op zoek naar mensen die willen
oppassen in gezinnen. Wij hebben een zeer
goed draaiende kinderoppasdienst en zeer
veel jongens en meisjes waar we altijd kunnen
op rekenen om te gaan oppassen. Maar we
hebben ook steeds meer vragen naar oppas
en vinden soms moeilijk kinderoppassers die
vaste opdrachten kunnen vervullen. Daarvoor
zouden we jullie graag inschakelen. Dus zorg
je graag voor kinderen? Neem gerust contact
op met onze coördinator Liselotte. Zij zal jullie
graag alle info verschaffen. Liselotte Claeys,
Koetelwijk 16, 8000 Brugge, 0497-23 40 01
of oppasdienst.brugge@telenet.be.
Wij zorgen voor een onkostenvergoeding.

ZIN?
Zin om samen met ons nieuwe activiteiten op
poten te zetten? Aangename vergaderingen
bij te wonen? Diensten aan te bieden aan
onze leden? Coördinator te zijn voor watergewenning en/of kleuterzwemmen? Wij zijn
op zoek naar enthousiaste mensen om onze
ploeg te verruimen! We zouden het echt fijn
vinden om nog een aantal mensen te kunnen
verwelkomen in ons bestuur!
Alle info bij Greet Laporte, 0485 08 16 92 of
greet_laporte@telenet.be

AFDELING
KOOLKERKE
OECUMENISCHE
VREDESVIERING
• zondag 6 november | 10.00 uur •
Oecumenische vredesviering met kransneerlegging en nadien receptie voor alle
Koolkerkse verenigingen. Deze activiteit is
gratis en er is geen inschrijving nodig.

SINTERKLAASFEEST
• zondag 27 november | 14.00 uur •
Muzikaal dansprogramma en spelletjes met
nadien intrede van de sint. Elk kind krijgt
een leuk cadeautje i.s.m. het feestcomité.
Inschrijven verplicht bij Anne Van horenbeeck,
050 67 64 38 of via anne.vanhorenbeeck@
telenet.be. Deelname bedraagt € 3,00 per
kind en kan ter plaatse betaald worden.

FACEBOOK
De Gezinsbond van Koolkerke is nu ook te
volgen op facebook! Geniet als eerste van
wat er in Koolkerke gebeurt en blijf op de
hoogte van al onze geplande activiteiten,
acties en mededelingen.

VOORSTELLEN ACTIVITEITEN
GEZINSBOND KOOLKERKE
Als nieuw bestuur van Koolkerke zouden wij
graag onze leden mee laten beslissen met
het opstellen van het jaarprogramma 2012.
Daarom zijn alle voorstellen welkom bij onze
voorzitter Kathleen Marechal, 050 34 66 78
of via kathleen.marechal@telenet.be.

KORTINGSKAARTEN
Voor kortingskaarten en aankoop bioscoopcheques, treinkaarten en telefoonkaarten kan
je vanaf nu terecht bij Anne Van Horenbeeck,
Zagersweg 39, 050 67 64 38. Algemene info
op pagina 13.

AFDELING
OEDELEMOOSTVELD

gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.be
ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF
Alle details over activiteiten bij de Gezinsbond
Oedelem-Oostveld en eventuele wijzigingen
lees je op www.gezinsbondoedelem.webs.com
Schrijf je in op de elektronische nieuwsbrief
en u ontvangt regelmatig nieuwtjes van uw
afdeling, voordelen en acties van de Gezinsbond.
Al onze nieuwtjes rechtstreeks in uw mailbox?
Stuur ons een mailtje (gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.com) met uw gegevens en
wij doen de rest!

AFDELING
OOSTKAMP

gezinsbond.oostkamp@gmail.be
BOSWANDELING:
"PROEF HET HOUTLAND"
• zondag 13 november | 14.00 uur •
Op zondag 13 november is er een boswandeling, onder leiding van Simonne Ibens.
Thema:" Proef het Houtland". Samenkomst
om 14.00 uur in Beernem, domein
Bulskampveld, aan het kasteel. Wandeling
van 2 uur met een 5-tal "hapjes van het bos",
vooraf klaargemaakt door Simonne, met
ingrediënten die in het bos te vinden zijn, bv.
een soepje van paddestoelen, kastagnecake ...
Inschrijven vóór 8 november bij Ludo Dekimpe,
050 82 38 63 of mailen naar ludo.dekimpe@
telenet.be. Deelnameprijs: € 5,00 per persoon.

GEZOND ONTBIJT
• zondag 20 november •
• Ontmoetingscentrum De Raat,
Schooldreef 5 in Oostkamp •
• Leden € 4,00 p.p.
• Kinderen -12 jaar € 3,00, kinderen -6 jaar
hoeven niets te betalen.
• Max. € 12,00 voor een gezin: ouders en
inwonende kinderen.
• Niet-leden betalen € 1,00 meer, met een
max. van € 15,00 voor een gezin.
Inschrijven vóór 15 november bij:
• Cécile Van Deynse, 050 82 55 80
• Annemie Dedoelder, 050 82 57 46
• Rita Vande Caveye, 050 82 37 32
• Marleen Deschaght, 050 84 06 74 of mailen
naar marleen.deschaght@skynet.be.
Een diëtiste komt informatie geven over
"gezond ontbijten" en u kan ook deelnemen aan
proeven om uw fysieke paraatheid te testen.
Ook leden van andere afdelingen zijn welkom!

VOORSTELLEN VOOR
ACTIVITEITEN GEZINSBOND
AFDELING OOSTKAMP
Het bestuur van de Gezinsbond Oostkamp wil
al hun leden de kans geven inspraak te hebben
bij het opstellen van het volgend jaarprogramma.
Mogelijke voorstellen kunnen altijd telefonisch
of via mail naar voorzitter Ludo Dekimpe, 050
82 38 63 of ludo.dekimpe@telenet.be.

WATERGEWENNING
EN KLEUTERZWEMMEN
De wachtlijst voor watergewenning en kleuterzwemmen is weggewerkt. Er kan vanaf nu
weer ingeschreven worden voor de woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.
Contact nemen met verantwoordelijke
Nicole Verfaillie, 050 82 74 88.

ZOEKERTJE
Heb je zin om iets extra's te verdienen en
ben je graag bij kinderen? Meld je dan bij
duyckjessica@skynet.be of bel 050 27 54 47.

AFDELING
LOPPEM

BONDSKLAPPER

AFDELING
SIJSELE

SINT-MAARTENSTOCHT

VRAAG

• zaterdag 5 november | 17.30 uur •
Alle kinderen tot en met 12 jaar worden er
verwacht in het paviljoen van de school,
Ieperweg 2 voor een knutselactiviteit in
voorbereiding van de Sint-Maartenstocht. De
deelnemende kinderen krijgen er boterkoeken
en chocolademelk. Om 19.00 uur starten we
met de kinderen en de ouders voor de SintMaartenstocht.
Vooraf inschrijven bij Piet Tanghe, 050 82 38 79.

Misschien zijn er mensen onder jullie die wel
eens willen meewerken aan één van onze
activiteiten. Aarzel dan niet contact op te
nemen met ons. Wil je een meer permanent
engagement, dan ben je zeker welkom in de
bestuursploeg. Denk er even over na, het
kan een verrijking zijn voor beide partijen.
Tot binnenkort?

ONTBIJT
OPENDEURDAG
• zondag 27 november 2011 •
Activiteiten vanaf 9.30 uur in de sporthal De
Strooien Hane met workshops, brunch,
ptredens van de deelnemers van de
verschillende cursussen, bezoek van de sint, ...
Info bij Els Derycke, 050 84 08 18 of Piet
Tanghe, 050 82 38 79.

• zondag 13 november | 8.30 - 10.30 uur •
Gezinnen die aan deze speciale actie willen
deelnemen, geven hun naam op bij Ann
Schockaert, Kanthage 9, Sijsele, 050 37 52 85.
Leden betalen € 5,00 p.p. of € 17,00/per
gezin. Niet-leden betalen € 7,00 p.p.
I.s.m de afdelingen Damme en Moerkerke.
In de cultuurfabriek te Sijsele.

MEEVAREN MET DE SINT
• zondag 27 november | 14.00 uur •
Alle kinderen van Groot-Damme worden uitgenodigd om mee te varen met de Sint op
de Damse Vaart. Er zijn afvaarten voorzien
om 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 en 16.00 uur.
De kinderen mogen hun tekeningen aan de
Sint afgeven en hun vragen en verlangens
meedelen. De kindjes varen gratis mee, de
volwassenen betalen € 3,00. We varen een
stukje mee met de Sint.

9

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

november | december | januari • Nr. 136

10

BONDSKLAPPER

Nr. 132 • november | december | januari

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

AFDELING
SINT-ANDRIES
gezinsbondsintandries
@telenet.be

30E SINTERKLAASFEEST ...
• zondag 27 november | 14.00 tot 17.00 uur •
... met poppentheater "Den Andjoen". De
poppen zullen weer dansen met het poppentheater in het POC Sint-Willibrord in de K.K.
Theodoorstraat. Ze vergasten ons op een
speciaal verhaal. Het wordt een leuke en
spannende namiddag voor jong en oud. Na
de voorstelling komt de Sint ons bezoeken.
Hij heeft voor elk kind (tot 11 jaar) een
geschenkje mee. Nadien trakteert de Sint nog
op een koffietafel. De prijs bedraagt: € 4,00
per kind (geschenk en koffietafel, € 3,00 per
kind > 11 jaar en per volwassene (telkens
koffietafel). Schrijf je snel in bij An Schalembier,
Olympialaan 17, Sint-Andries, 050 38 91 09
en dit voor 20-11-2011. Bezorg ons ook een
detail met de leeftijden van de kinderen.
Men is pas ingeschreven na betalen.

AFDELING
SINT-JORIS
gezinsbondsintjoris
@hotmail.be
DE SINT KOMT
NAAR SINT-JORIS
• zaterdag 3 december | 13.30 - 18.00 uur •
Zoals ieder jaar komt de Sint bij de brave en
iets minder brave kindjes langs. Wenst u dat
ook uw gezin een bezoekje krijgt van de
Sint? Stuur dan als de bliksem een mail met
de namen (en leeftijd) van de brave kindjes.

OVERGANGSDRINK
• zondag 18 december | 10.30 tot 12.30 uur •
Zoals vorig jaar bieden wij onze leden een
drankje en een hapje aan, we zwaaien het
oude jaar uit en begroeten reeds het nieuwe
jaar! U krijgt meteen het nieuwe bonnenboekje en lidkaart mee.
Welkom in zaal Sinjo vanaf 10.30 uur.

KINDEROPPASDIENST
INSTUIFMOMENT
Verdeling lidkaarten en bonnenboeken 2012,
vernieuwing kortingskaarten
• zondag 11 december | 10.15 tot 12.30 uur •
Er zijn verschillende redenen om naar ons
instuifmoment te komen in POC Sint-Willibrord
in de K.K. Theodoorstraat (naast de kerk):
• je wil je bonnenboek en lidkaart 2012 ter
beschikking hebben voor de nakende kerstinkopen
• je wil je kortingskaarten NMBS aanvragen
of komen afhalen
• je wil GSM kaarten, railpassen of filmtickets
bekomen met directe gezinskorting
• je wil je inschrijven als babysit of beroep
doen op de babysitdienst
• je wil onze werking leren kennen.
Voldoende redenen dus om te komen kennismaken met het bestuur van de afdeling SintAndries bij een glaasje bubbels. Vrije ingang!

VERNIEUWEN
KORTINGSKAARTEN
Kostprijs per gezin, niet per kaart, bedraagt
€ 7,00 (incl. verzendingskosten). Betalen kan
op rekeningnummer 979-6280319-59 met
vermelding van naam en lidnummer.
Kaartverantwoordelijke Geert Boone,
Eikvarenstraat 10, 8200 Sint-Andries. Bel voor
vragen naar 0495 32 52 16, iedere maandag
tussen 19.00 en 21.00 uur) of kom op zondag
11 december tussen 10.15 en 12.30 uur naar
het POC Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat
(naast de kerk). Algemene info op pagina 13.

ACTIVITEITEN GOSA
Door het gewestbestuur van Brugge worden
er diverse activiteiten georganiseerd, waartoe
alle GOSA-leden van Sint-Andries steeds uitgenodigd zijn . De activiteitenkalender van de
GOSA is terug te vinden in de Bondsklapper.

Wil je er even tussenuit? Zin in een avondje
uit? Reken dan op de kinderoppasdienst van
de afdeling. Contacteer de verantwoordelijke
en zij zorgt voor een kinderoppas op het
afgesproken moment. In de prijs die u bij
ons betaalt zit een verzekering, iets wat niet
het geval is als u niet via de Gezinsbond een
kinderoppas vraagt!

AFDELING
SINT-KRUIS

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond8310@gmail.com
NAJAARSTWEEDEHANDSBEURS
• zondag 27 november | 9.00 - 12.00 uur •
Alles van en voor baby en kleine gabbers.
Van baby- tot kinderkleding, speelgoed en
baby-artikelen. Je kunt enkel “online” een
stand (2 tafels) reserveren aan € 10,00 voor
leden en aan € 18,00 voor niet-leden via
www.gezinsbond.be/sintkruis.
Zie agenda (houdt uw lidkaart bij de hand).
Na goedkeuring van uw inschrijving krijgt u
een bevestigingsmail en kan je de betaling
uitvoeren op het rekeningnummer van de
Gezinsbond Sint-Kruis. Pas na betaling is uw
inschrijving definitief. 1 week voor de beurs
mag je een e-mail verwachten met alle
afspraken voor die dag. Tijdens de beurs is
er kinderopvang voorzien! Voor eventuele
vragen kunt u terecht bij Vanessa Vande Putte
liefst via vanessa.gezinsbond@gmail.com.
De beurs gaat door in het restaurant van het
Sint-Andreas-Lyceum, ingang via Veltemweg
(straat van het zwembad Interbad).

CUPCAKES
BAKKEN EN VERSIEREN
• woensdag 28 december 2011
14.00 tot 17.00 uur •
Voor alle kinderen van 3de tot 6de leerjaar
die graag eens een echte bakker zouden
willen zijn. We maken samen lekkere cakejes
en versieren die dan met glazuur of marsepein, of met alle soorten kleurrijke snoepjes.
Breng een oud T-shirt of een keukenschortje
mee om je kleren te beschermen. Liefst ook
een vlakke plastieken placemat en eventueel
een kleine deegrol uit een poppenkeuken
(als je dat hebt, je hoeft het niet speciaal te
kopen). Breng ook een kleine taartdoos of een
koekjestrommel of zo mee om je gebakjes
aan het einde van de middag mee naar huis
te nemen. Wij zorgen voor al de rest.
In de grote zaal v.h. CM-gebouw, Moerkerkse
steenweg 118, Sint-Kruis.
Deelnameprijs per kind: € 4,00 als je lid bent
van Gezinsbond, € 6,00 als je geen lid bent.
Vooraf inschrijven (liefst voor 18 december)
en betalen is verplicht. Stuur een mailtje
naar: gezinsbond8310@gmail.com met v
ermelding “carnaval + naam + lidnummer +
… kinderen”
of via 050 37 65 14 (na 18.00 uur).
Overschrijven graag via BE68 0012 4825 7634
met zelfde vermelding.
Meer info i.v.m. Gezinsbond afdeling Sint-Kruis?
http://www.gezinsbond.be/sintkruis/

BEWEGEN MET KLEUTERS
zaterdag 14 januari tot zaterdag 12 mei
• Groep 1: 9.45-10.30 uur
(eerste kleuterklas)
• Groep 2: 10.35-11.20 uur
(2e en 3e kleuterklas)
• € 14 voor leden Gezinsbond
• € 20 voor niet-leden
• € 5 verzekering voor nieuwe deelnemers.
Inschrijven online:
www.gezinsbond.be/sintkruis (zie agenda) of
telefonisch bij Joëlle Van Houtryve-Elinck op
050 35 73 56. Betaling door overschrijving
op rek BE68 0014 3545 7732 van Gezinsbond
Sint-Kruis met mededeling: BO/Naam kindje,
groep 1 of 2 en tel.
Welkom in de Zonnetuin, Beeweg 32, 8310
Sint-Kruis.
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• dinsdag 7 februari | 20.00 uur •
Hoe komt het dat een zwarte neushoorn
soms wit ziet en een witte soms zwart?
Waarom moet een giraf door zijn benen zakken
om te kunnen drinken ook al heeft hij zo’n
lange nek? Waarom verzamelt een zebra
een harem rond zich? Waarom noemen we
de leeuw de koning van de jungle? Waarom
zijn hyenahonden zulke slimme jagers? Wist
je dat een olifant dagelijks 150 kilo voedsel
nodig heeft? En dat een jachtluipaard van 0
naar 100 km per uur gaat in 3 seconden?
Veel sportwagens kunnen daar niet aan tippen.
Maar wist je ook dat ze soms watermeloen
eten om voldoende vocht binnen te krijgen?
Chris Dusauchoit bespreekt een aantal iconische Afrikaanse dieren waarvan we denken
alles te weten, en maakt ons duidelijk dat
we met die kennis toch niet al te ver komen.
Hij baseert zijn verhalen op de kennis die hij
opdeed tijdens zijn vele safari’s. Een leerrijke
ervaring voor oud en jong, voor wie er niets
van kent en voor wie denkt er niets meer over
te kunnen bijleren. Deze activiteit is i.s.m.
verschillende verenigingen van Sint-Kruis.

VERNIEUWING
KORTINGSKAART
Voor de vernieuwing van de kortingskaarten,
kan je vanaf heden terecht bij onze nieuwe
afgevaardigde Martin Ballegeer,
Babbaertstraat 7, enkel op afspraak. Ofwel
telefonisch 050 37 50 31 ofwel via mail
kortingskaartennmbs@gmail.com.
Zitdagen voor vernieuwing kortingskaarten:
• zaterdag 12 november van 9.00 - 12.00 uur
• woensdag 16 november van 14.00 - 18.00 uur
• zondag 27 november van 9.00 - 12.00 uur
Uitzonderlijk in het restaurant van het SintAndresalyceum, Veltemweg (€ 6,00 per aanvraag = per gezin, niet per kaart).
Algemene info op pagina 13.

WE ZIJN OP ZOEK NAAR
NIEUWE BESTUURSLEDEN
Het bestuur van de afdeling Sint-Kruis
bestaat uit een 12-tal gezinnen die alle taken
en verantwoordelijkheden op de laatste
bestuursverkiezingen onder elkaar verdeeld
hebben. We vergaderen een 6-tal maal per
jaar en bespreken hierin de voorbije en
komende activiteiten, nieuws van de verschillende geledingen en van het gewest
Brugge. Eenmaal per jaar wordt er een jaarprogramma opgemaakt.
We zijn op zoek naar gezinnen, die hieraan
willen meewerken en een deel van hun vrije
tijd in de werking van de Gezinsbond willen
investeren. We verwachten een engagement,
maar elk gezin beslist aan welke activiteiten
ze kunnen medewerken. Voel je als gezin en
als lid van de Gezinsbond er iets voor om
deel uit te maken van ons bestuur dan ben
je van harte welkom.
Voor meer informatie kan je terecht bij één
van onze bestuursleden of via gezinsbond8310
@gmail.com www.gezinsbond.be/sintkruis.

AFDELING
SINT-MICHIELS
LEDENFEEST
MET BEZOEK VAN DE SINT
• zondag 20 november | 15.00 uur •
De Sint is al zijn planning aan het maken voor
zijn grote werk, de kindjes te verwennen met
geschenkjes. Hij heeft alvast met ons een
afspraak gemaakt op zondag 20 november,
15.00 uur in Onze Ark, Sint-Michielslaan 35.
De fantastische verhalenvertelster Agnes
Verleye zal ook van de partij zijn. Je krijgt
natuurlijk honger van al die geschenkjes te
openen maar geen probleem de boterkoeken
zullen klaar staan. Dit alles voor de gezinsvriendelijke prijs van € 4,00 p.p. met max.
€ 14,00 per gezin op hetzelfde adres.
Grootouders betalen afzonderlijk.
Inschrijven ten laatste tegen 6 november
2011 bij Caroline Linskens, Het Brembos 4,
8200 Sint-Michiels, 050 38 37 71 of
caroline.linskens@hotmail.com of bij Roos
Logghe, Ter Beke 10, 8300 Sint-Michiels,
050 38 94 07 of roos.logghe@skynet.be.
Betalen op rekening Gezinsbond Sint-Michiels
068-0713700-01 ten laatste tegen 6 november
2011. Vermeld naam en leerjaar van de ingeschreven kinderen. Activiteit voorbehouden
aan de leden van de afdeling Sint-Michiels.

BLOEMSCHIKKEN
KERSTSTUK
• woensdag 14 december | 19.30 uur •
We maken een mooi, sfeervol kerststuk
gebaseerd op de biedermeierstijl, maar dan
verwerkt in een manteltje van schors. Er is
een pauze voorzien met een stukje gebak,
dit alls voor de prijs van € 28,00. Je brengt
zelf een snoeischaar, goed snijdend mesje,
schaar, schort, vuilzak mee. Wie sedum en
klimopranken heeft met kleine blaadjes, mag
dit meebrengen. Inschrijven en betalen ten
laatste tegen 4 december 2011 bij Rita
Decloedt, 050 39 60 31, Veeweide 87, 8200
Sint-Michiels. Storten van het bedrag op
rekening 068-0713700-01 van Gezinsbond
Sint-Michiels. In "Onze Ark", Sint-Michielslaan 35, Sint-Michiels.

TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 19 februari | 8.30 - 12.30 uur •
Alle gebruikte kinderkledij, -materiaal, -speelgoed, boeken en baby-uitzet kunnen aangeboden worden. U kunt een stand huren voor
€ 10,00 (enkel leden Gezinsbond). Leden van
de afdeling Sint-Michiels krijgen voorrang en
kunnen inschrijven op 6 en 7 februari tussen
18.00 en 20.00 uur. Leden van andere afdelingen
kunnen inschrijven op 8 en 9 februari tussen
18.00 en 20.00 uur. Inschrijven en inlichtingen
bij Caroline Linskens, Het Brembos 4, 8200
Sint-Michiels, 050 38 37 71. De krokustweedehandsbeurs gaat door in de Gemeenteschool,
afdeling Sint-Godelieve, Sint-Michielslaan.
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3DE GEZINSQUIZ
• vrijdag 10 februari | 19.30 uur •
Stel een team van 4 personen samen, verzin
een originele naam en kom naar onze superleuke gezinsquiz. Minstens 1 van de 4 teamleden moet lid zijn van de Gezinsbond.
Moeilijke quiz? - Nee, als je alle antwoorden
weet. - Ja, maar je kan nog iets opsteken uit
de gestelde vragen. Geen nood! Ook de antwoorden worden gegeven, uiteraard na het
ingeven van de formulieren. Plaats van afspraak:
Onze Ark, Sint-Michielslaan, (naast de kerk
van Sint-Godelieve), Sint-Michiels. Geen
enkel team keert met lege handen naar huis.
De drie beste teams krijgen waardebonnen.
Inschrijven kan tot 25 januari 2012 via mail
decloedt-rita@telenet.be. Betaal de inschrijving
van € 10,00 op rekening 068-0713700-01
van de Gezinsbond Sint-Michiels, met
vermelding van je teamnaam. Veel succes!

NIEUWE
KINDEROPPASDIENSTCOÖRDINATOR
Onze coördinator Thomas Van Langenhove
heeft de dienst stopgezet omwille van familiale
redenen. Vanaf heden wordt de dienst verzorgd door Nancy Brandt, Zandstraat 133 te
Sint-Andries. Voor alle aanvragen van SintMichiels gelieve te mailen naar nancy.brandt
@telenet.be of via 0471 11 37 14. Uw aanvragen worden zoals voorheen bij Thomas,
uitstekend behandeld als u ze tijdig aanvraagt,
m.a.w. minstens 2 dagen vooraf.

KORTINGSKAARTEN
Hernieuwen bij voorkeur vanaf 31 oktober tot
en met 4 november 2011, elke dag van 15.00
tot 20.00 uur bij J.P. en Rita Dierickx-Decloedt.
Andere datum na afspraak op 050 39 60 31
waar u ook terecht kan voor meer informatie.
Algemene info op pagina 13.

AFDELING
SNELLEGEM
JAARPROGRAMMA
• november 2011: Toneelbezoek
• december 2011: Kerstverhaal voor kinderen
• Doorlopend van januari tot juni
en van september tot december:
Yoga en zweminitiatie voor kinderen

YOGA
VOOR VOLWASSENEN
• donderdag 1 september
tot zaterdag 31 december •
De yogalessen voor volwassenen starten
opnieuw. De reeks start in september en
eindigt in december. De lessen gaan door op
maandag van 20.00-21.00 uur of op vrijdag van
17.00-18.00 uur, uitgezonderd schoolvakanties.
Deze lessen gaan door in "De Schelpe" te
Snellegem. Voor meer inlichtingen:
Martine Steyaert-Martens, 050 81 20 99.

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

'WILD VAN AFRIKA'
DOOR CHRIS DUSAUCHOIT

BONDSKLAPPER
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

AFDELING
ZEDELGEM

AFDELING
VARSENARE

gezinsbondzedelgem@msn.com

www.gezinsbond-varsenare.be
AANVRAAG EN HERNIEUWEN
KORTINGSKAARTEN
Zitdagen: op zaterdag 22 oktober van 9.00
tot 12.00 uur, zaterdag 5 november van 9.00
tot 12.00 uur en dinsdag 8 november van
18.30 tot 20.30 uur.
Plaats: Gilbert Dendooven, Gistelsteenweg 132,
Varsenare. Hier kan je ook terecht voor Gopass, Rail-pass, GSM kaarten of bioscoopchecques met korting op de gezinsspaarkaart.
Algemene info op pagina 13.

GEZOND ONTBIJT
• zondag 4 december | 9.30-11.30 uur •
Een gezellig en gezond ontbijt in de sportzaal
van Spes Nostra. Meer info bij Ann Pattyn via
050 24 09 95, via gezinsbondzedelgem@
msn.com of via Facebook.

HOP, BIER EN KAAS
• 25 november | 20.00 uur •
€ 12,5/persoon. Lokatie: SPC Ter Straetenpetanqueclubhuis (wegwijzers vanaf de parking
SPC). I.s.m. Davidsfonds Varsenare.
Info en inschrijvingen: Karl.vandermeersch@
telenet.be, 0485 15 28 64.

DE SINT BEZOEKT
DE KINDEREN AAN HUIS
• 2 en 3 december •
Hij komt, hij komt die goeie lieve sint... met
zijn zwarte pieten. Vrijdag 2 december vanaf
18.00 uur en zaterdag 3 december vanaf 17.00
uur gaat de Sint op huisbezoek in Varsenare.
Wie wenst dat hij langs komt moet inschrijven
op donderdag 17 november tussen 19.30 en
20.30 uur of zaterdag 19 november tussen
10.00 en 11.00 uur in het Parochiaal Centrum,
Westernieuwweg, Varsenare.
Inschrijving alleen dan mogelijk!
Inlichtingen: Mieke Roelens 050 38 67 91 of
roelens.mieke@telenet.be.

SUCCESSIERECHTEN,
HOE ZE LEGAAL TE VERMINDEREN
EN/OF TE VERMIJDEN
• donderdag 2 februari | 19.30 uur •
In RVT Avondrust brengt Not. Michel
Vandamme een interessante voordracht over
successierechten, de laatste wetgeving om ze
te verminderen of te vermijden.
Samenwerking met RVT Avondrust.
Avondrust, De Manlaan 50C, Varsenare.
Inschrijven op voorhand bij Mieke Roelens:
roelens.mieke@telenet.be of 050 38 67 91.

NIEUWE HANDELAARS
Steeds 5% korting op de gezinsspaarkaart

LE CHÉRUBIN

Baby artikelen en kinderkleding
Brugsestraat 19 | 8020 Oostkamp
050 50 16 50 | info@lecherubin.be
Welkom van dinsdag tot zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 18.00 uur. Zondag en maandag gesloten.
Onze merken zijn: Il Gufo, Dal Lago, Eddie Pen, Tartine & Chocolat,
Napapijri, North Sails, Fracomina Mini, Antony Morato, ADD,
Alice & Maurice(ondergoed) & Strass mutsen.

OPTIEK BLOEMENDALE
Bloemendalestraat 71 | 8730 Beernem
Tel 050 78 17 98 | info@optiekbloemendale.be
Openingsuren: Maandag: 10:00 – 12:00 u | 13:30 – 19:00 u
Dinsdag, Woensdag, Vrijdag: 09:00 – 12:00 u | 13:30 – 19:00 u
Zaterdag: 09:00 – 12:00 u | 13:30 – 18:00 u
Donderdag op afspraak | Zondag gesloten
Wij verdelen: Adidas, Alain Mikli, Anne et Valentin, BBig, Blinde, Etnia, Jaguar,
Kinto, Matttew, Oakley, Prego, Prodesign, Range Rover, Ray-Ban, Red,
Silhouette, Swarovski, Tom Ford
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VERNIEUWEN ‘KORTINGSKAARTEN’
EVEN OPFRISSEN!
Kaarten die vervallen op 31 december 2011 kunnen vernieuwd worden.
Bezorg een kopie van de oude kaart, m.v.v. woonplaats en telefoonnummer aan de kaartverantwoordelijke. Voeg voor kinderen geboren
vóór 1994 een kinderbijslag- of studieattest bij.
Nieuwe gezinnen met minimum 3 kinderen die voor de eerste maal
kaarten aanvragen, downloaden het aanvraagformulier op www.gezinsbond.be. Bezorg het ingevulde aanvraagformulier samen met een
attest van gezinssamenstelling, te verkrijgen bij het gemeentebestuur,
aan de kaartverantwoordelijke.
Voor de kinderen geboren vóór 1994 moet een kinderbijslag- of studieattest bijgevoegd worden.

Op welke kortingen geeft de kortingskaart recht?
• Treinticket tussen twee Belgische stations: 50% korting
• Meer-rittenkaart van De Lijn: 25% korting
• Voor kinderen van 6 jaar t.e.m. 11 jaar kan met de kortingskaart bij
De Lijn een Vrijkaart aangevraagd worden, waarmee zij gratis van de
dienstverlening van De Lijn gebruik maken.

Blue-bike
Reis je vaak met de trein en ligt je eindbestemming een eind verwijderd
van het station van aankomst? Dan is het huren van een Blue-Bike
wellicht een ideale oplossing. Elke werkdag kan je in 37 stations
terecht om een Blue-Bike te huren. Je haalt een huurfiets af in het
station en fietst verder naar je werk of een plaats van afspraak. Nadien
lever je de fiets in bij het station en reis je terug naar huis.
Om van deze dienst gebruik te maken, neem je een jaarabonnement.
Normaal gezien kost een jaarabonnement voor zo’n deelfiets – met
domiciliëring - € 25,00 (de eenmalige waarborg van € 5,00 niet inbegrepen). Maar vanaf nu krijgen leden van de Gezinsbond € 5,50 korting.
Registreren doe je op de site van Blue-Bike met je lidnummer van de
Gezinsbond. Daar kruis je het voorkeurtarief van € 19,50 aan. Na betaling
krijg je een persoonlijke abonnementskaart thuis toegestuurd. Met één
kaart mag je twee fietsen huren. Zo kan je partner, familielid of collega
met je meefietsen. Elke huurbeurt (max. 18 uur) kost € 3,50. De verschillende fietsbeurten worden op het eind van elke maand afgerekend..
Meer info vind je op www.bleu-bike.be.

Waarop geeft de kortingskaart geen recht?
• Treinabonnementen
• Busabonnementen, Buzzy-Pazz +12, …
• Go Pass, Rail Pass, Key Card (deze kunnen wel met korting aangekocht
worden bij een plaatselijke afgevaardigde (zie pagina 2), …
• Biljetten voor een enkele rit van De Lijn

ADRESSEN VERKOOPPUNTEN
“KORTINGSKAART”
• Assebroek: Huyghe, Mispelaar 11, 050 35 68 04

ADRESSEN VERKOOPPUNTEN
BIOSCOOPCHEQUES,GSM-KAARTEN
EN NMBS-PASSEN
MET KORTING OP UW GEZINSSPAARKAART

• Beernem: Vandeghinste Kris, Essenstraat 6, 0496 87 38 56,
kris.vandeghinste@gmail.com

• Assebroek: Huyghe Greta, Mispelaar 11, 050 35 68 04

• Brugge: Laporte Greet, Bidderstraat 28, 0486 08 16 95,
greet_laporte@hotmail.com

• Beernem: Kranten- en cadeaushop Harlekijn, Hoornstraat 1,
050 59 87 15

• Hertsberge: De Clercq L., Proostdijstraat 131, 050 27 98 83

• Brugge: Wyseure Regine, Karel de Stoutelaan 63, 050 31 12 81

• Koolkerke: Ann Vanhorenbeeck, Zagersweg 39, 050 67 64 38

• Hertsberge: Costenoble Stefanie, Proostdijstraat 68, 050 27 68 33

• Loppem: Matthys Johan, Van Hammelaan 6, 050 82 22 33

• Koolkerke: Ann Vanhorenbeeck, Zagersweg 39, 050 67 64 38

• Moerkerke/Damme: Lameire Rita, Nieuwdorpstraat 34,
050 50 04 84

• Loppem: Sierens Marleen, Eninkstraat 24, 050 82 51 30

• Oedelem: Tant Maurice, Den Akker 8, 050 78 99 86,
tantverbiest@skynet.be
• Oostkamp: De Lameilleure Walter, Everaertstraat 24, 050 82 37 32
• Sijsele: Poelman Marnix, Oedelemsesteenweg 38, 050 35 66 96
• Sint-Andries: Boone Geert, Eikvarenstraat 10, 0495 32 52 16
• Sint-Joris: Deman Christine, Vijverstraat 11, 050 78 16 58
• Sint-Kruis: Ballegeer Martin, Babbaertstraat 7, 050 37 50 31,
kortingskaartennmbs@gmail.com
• Sint-Michiels: Decloedt Rita, Veeweide 87, 050 39 60 31
• Snellegem: Verlinde Maria, Bosweg 18, 050 81 20 62
• Varsenare: Dendooven Gilbert, Gistelsesteenweg 132, 050 38 61 02
• Waardamme: Verhelst Sofi e, Zuidstraat 4, 050 27 92 53
• Zedelgem: Declerck Hilde, Berkenhagestraat 16, 050 24 03 97

• Moerkerke-Damme: Caus Chris, Van Praetstraat 5, 050 50 11 55
• Oedelem: Tallir Christine, Zandgrachtstraat 21, 050 78 09 32
• Oostkamp: De Lameillieure Walter, Everaertstraat 24, 050 82 37 32
• Sijsele: Poelman M., Oedelemsesteenweg 38, 050 35 66 96
• St.-Andries: Schalembier Ann, Olympialaan 17, 050 38 91 09
• St.-Kruis: Krantenwinkel Patje, Moerkerksesteenweg 251,
050 35 08 20
• St.-Michiels: Decloedt Rita, Veeweide 87, 050 39 60 31
• St.-Joris: Bruggeman Paul, Galgeveld 39, 050 79 13 78
• Snellegem en Varsenare: Dendooven Gilbert, Gistelsteenweg 132,
050 38 61 02
• Waardamme: Verhelst Sofie, Zuidstraat 4, 050 27 92 53
• Zedelgem: Point Leen’s Underwear, Snellegemstraat 12,
050 24 10 27

13

14

BONDSKLAPPER

Nr. 136 • november | december | januari

LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be
DR GUISLAIN MUSEUM
GEVAARLIJK JONG

DE GROTE
SINTERKLAASSHOW
Antwerpen | 26/11/2011
Naar jaarlijkse gewoonte doet de Sint zijn
intrede in het Sportpaleis, en dit jaar is het
niet anders. Mega Mindy, K3, Kabouter Plop,
Piet Piraat, Bumba en nog andere Studio
100-figuren verwelkomen de Sint. Natuurlijk
heeft Sinterklaas ook een heleboel zwarte
pieten meegebracht. Brave ouders noteren
alvast zaterdag 26 november in hun agenda.
De korting bedraagt 4 euro op de tickets
tussen 15,00 en 27,00 euro. Geen korting op
droomplaatsen van 35,00 euro.
Reservatiekosten bedragen 3,00 euro.
De korting is geldig op de voorstellingen op
zaterdag 26 november om 10.00 uur en om
17.15 uur.

1 oktober 2011- 20 mei 2012
De tentoonstelling ‘Gevaarlijk jong. Kind in
gevaar, kind als gevaar’ in het Museum Dr.
Guislain in Gent neemt de bezoeker mee op
een tocht vol vragen. Hoe verbeelden kunstenaars het probleemloze, schattige kind?
Maar ook: hoe tonen ze situaties waarbij het
kind een gevaar vormt voor de volwassene,
of omgekeerd hoe worden situaties in beeld
gebracht waar het kind zelf in gevaar is. Hoe
hebben psychiaters, opvoeders of journalisten
kinderen die op een of andere manier ‘gevaar'
vormden, beschreven, opgevoed, geholpen.
Het is een merkwaardige geschiedenis: onze
opvattingen nu zijn soms zeer verschillend van
vroeger. Of anders nog: wat in de ene cultuur
een groot risico vormt, is in een andere probleemloos. Op vertoon van je lidkaart betaal
je 4,00 i.p.v. 6,00 euro. Kinderen onder 12
jaar gratis, tot 26 jaar: 1,00 euro.

DE SPAANSE RIJSCHOOL
UIT WENEN
Vorst Nationaal | 17 - 20/11/2011
‘De Spaanse Rijschool' is al 430 jaar een
unieke dressuurschool in Wenen. Zij brengen
een indrukwekkende ontmoeting tussen mens
en paard. Wist je dat de spierwitte paarden
van de Spaanse Rijschool eigenlijk als bruine
veulens worden geboren? Tijdens de zondagmatinee krijgen ze versterking van het elitekorps van ‘onze' bereden politie. Als lid van
de Gezinsbond heb je 15 % korting op zaterdagavond 19 en zondagnamiddag 20 november
2011. Je kan boeken via 0900/69 500 of via
www.gezinsbond.be.

Reservaties op het nummer 070 345 345 of
via www.gezinsbond.be.

KOM EN ONTDEK
CHOCO-LATÉ
DOORNROOSJE
19/01/2012 - 21/01/2012
De balletversie van dit sprookje van Charles
Perrault is een staaltje van het klassieke
ballet op het einde van de 19de eeuw en
omvat alles wat men van een grote klassieker
verwacht: spectaculaire dansscènes, prachtige
decors en unieke kostuums, getekend door
de veelbesproken Chileense ontwerper Pablo
Nuñez. Marius Petipa toont in Doornroosje
een verrassende en meeslepende variaties
op pointes. De muziek van Pjotr Tsjaikowski
wordt live gebracht door het Symfonieorkest
Vlaanderen.
Leden van de Gezinsbond genieten 15 %
korting op de voorstellingen van 19 tot 21
januari. De ticketprijzen variëren van 15,00
tot 65,00 euro. De korting is cumuleerbaar
met 50 % jongerenkorting.
Reserveren kan telefonisch op 0900 69 900
of via www.gezinsbond.be.

11 tot en met 13 november 2011
… het festival van de zoete zonde. Ruik de
heerlijke geur van verse chocolade al van bij
het binnengaan. Geef je ogen de kost en
ontdek chocoladen creaties gemaakt door de
beste chocolatiers. Ga zelf aan de slag met
chocolade in één van de workshops. Luister
naar het gelukzalige “mmmmmmmm” van
proevende bezoekers. En vooral … laat je
verleiden en tast toe!
Tickets: Volwassenen: 10 euro, Kinderen van
6 tot 12 jaar: 6 euro, Kinderen jonger dan 6
jaar: gratis. Tickets kan je ter plaatse kopen
of via www.choco-late.be/nl/tickets/order
Spaarkaartkorting: Volwassenen: 2 euro,
Kinderen van 6 tot 12 jaar: 1,5 euro
De korting wordt aan de kassa op je spaarkaart
geplaatst. De spaarkaartkorting is niet cumuleerbaar met andere voordeelaanbiedingen.
Het festival is doorlopend open van 10.00 uur
tot 18.00 uur. Welkom in het Bruggemuseum
- Belfort, Markt 7, 8000 Brugge
Info: www.choco-late.be

FIDDLER ON THE ROOF
Antwerpen | 19-30/12/2011
Gent | 04-08/01/2012
Fiddler on the Roof is een klassieker binnen
het musicalgenre. De passionele musical brak
zowat alle records op Broadway, toerde de
hele wereld rond en de verfilming werd
bekroond met drie Academy Awards en twee
Golden Globes. Bedenkerstrio Jerry Bock,
Sheldon Harnick en Joseph Stein creëerden
een uitgebalanceerde mix tussen drama,
humor en entertainment. De hits ‘If I were a
Rich Man' en ‘Matchmaker, Matchmaker'
staan nog steeds in het collectief geheugen
gegrift. In de Vlaamse versie speelt topacteur
Lucas Van Den Eynde de hoofdrol van de
Joodse melkboer Tevje die veel moeite heeft
met de keuzes die zijn dochters in het leven
en de liefde maken. Keuzes die haaks staan
op de Joodse tradities, normen en waarden.
Het verhaal speelt zich af in het Russisch
dorpje Anatavka in 1905, maar het thema is
nog steeds brandend actueel. Van den Eynde
deelt het podium met Jelle Cleymans, zijn
zus Clara en moeder Karin Jacobs: een ijzersterke cast.
• Stadsschouwburg Antwerpen | 19-30/12/2011
• Capitole Gent | 4-8/1/2012.
Als lid van de Gezinsbond heb je 15 % korting
op de tickets van 29,00 tot 54,00 euro
(exclusief reservatie- en verzendingskosten)
via 0900/69 900 of via www.gezinsbond.be.

DISNEY ON ICE:
WORLDS OF FANTASY
Antwerpen, 03/02/2012 - 05/02/2012
Beleef het fantasierijke Disney On Ice avontuur:
Worlds of Fantasy. Bewonder je favoriete
Disney/Pixar figuren live op het ijs: Mickey en
Minnie Mouse, Ariël De Kleine Zeemeermin,
TinkerBell samen met haar 4 beste vriendinnen,
Buzz en Woody van Toy Story 3 en voor de
allereerste keer live op het ijs: Bliksem
McQueen en Takel van Cars.
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SAMSON EN GERT
KERSTSHOW

Als lid heb je korting op de Nederlandstalige
voorstellingen van vrijdagavond 3 februari
om 19 uur, zaterdagavond 4 februari om 18
uur en zondag 5 februari om 11 uur in de
Lotto Arena te Antwerpen. Zo betaal je voor
een cat 1 ticket 31,00 i.p.v. 40,00 euro en
voor een cat. 2 ticket 28,50 i.p.v. 35,00 euro.
Deze prijzen zijn excl. 4,00 euro servicekosten
en 0,50 euro mobiliteits- en verzendingskosten.
Meer info op www.disneyonice.be
Bestellen via 070 345 345 met vermelding
van je lidnummer of via www.gezinsbond.be.

EFTELING
Tot 31/12/2011
Nieuw in 2011: Raveleijn, een magische stad
die het decor biedt voor een parkshow over
vijf kinderen die uitgroeien tot ruiters te paard.
Ontmoet Sprookjesboom in het Sprookjesbos.
Kom en luister, hij komt tot leven wanneer je
hem benadert. Treed in de voetsporen van de
legendarische Joris en strijd tegen de draak
én tegen elkaar in de houten race-achtbaan
Joris en de Draak. Wil je nog meer kriebels in
je buik? Ga dan vlug naar De Vliegende
Hollander, Python en Vogel Rok. Zet je
schrap, want snelheid kent geen grenzen!
De Efteling is 365 dagen per jaar open.
Openingstijden vind je op www.efteling.com.
Van 31 oktober tot 15 november kan je, enkel
op vertoon van je lidkaart aan de kassa, met
vier voor de prijs van drie de Efteling bezoeken.
Deze formule kan je aanvullen met tickets
tegen bondskorting. Tot eind december 2011
betaal je dankzij je lidmaatschap bij de
Gezinsbond 27,00 euro i.p.v. 32,00 euro. Je
kan deze korting bekomen op vertoon van je
lidkaart aan de kassa, of hieronder online
bestellen. Kinderen t/m 3 jaar gratis.
Geen file aan de kassa. Bestel je e-tickets op
www.gezinsbond.be (enkel kredietkaarten).
Tickets '4 voor de prijs van 3' enkel aan de
kassa op vertoon van je lidkaart.

Antwerpen, 25/12/2011 - 05/01/2012
Al vele jaren trekt de populairste hond van
België Samson samen met zijn baasje Gert
volle zalen in Antwerpen. De Samson & Gert
Kerstshow is hiermee al jarenlang dé familieuitstapje van het jaar! Met de tickets van de
Samson & Gert Kerstshow krijg je ook GRATIS
toegang tot de Antwerpse Zoo op de dag van de
voorstelling. De Samson en Gert Kerstshow
vindt plaats in de Elisabethzaal van 25
december 2011 tot 5 januari 2012.
Wie lid is van de Gezinsbond krijgt op alle
voorstellingen van 17.00 uur 4,80 euro korting
op ticketprijzen tussen 15,00 en 32,00 euro.
Geen korting op schootplaatsen (10,00 euro).
Prijzen zijn excl. reservatie en verzendingskosten. Reservatie via 070 344 555 of
www.gezinsbond.be.

NIGHT OF THE PROMS
Uniek voordeel met de spaarkaart
Het jaarlijkse huwelijk tussen klassiek en pop
wordt reeds voor de 27ste maal voltrokken in
het Antwerpse Sportpaleis. Op vrijdag 28
oktober wordt het startschot gegeven voor
een wervelende concertreeks met klassieke
melodieën en grote namen uit de popgeschiedenis. Onder andere de Britse zanger
Seal en het Italiaanse sopranenkwartet DIV4S
treden op onder begeleiding van symfonieorkest Il Novecento. Concerten zijn op 3, 4, 5,
10 en 12 november. Voorstellingen telkens om
20.30 uur. Tickets kosten 22,00 en 25,00 euro
voor staanplaatsen en 38,00 en 43,00 euro
voor zitplaatsen plus reservatiekosten.
Leden van de Gezinsbond krijgen 2,00 euro
spaarkaartkorting op tickets voor zitplaatsen
voor alle voorstellingen. Kinderen tot en met
12 jaar worden getrakteerd op een ijsje. De
spaarkaartkorting wordt in het Sportpaleis
aan de stand van de Gezinsbond op de
spaarkaart geplaatst. Reserveren kan via
www.teleticketservice.com of via 070 345 345

PIET PIRAAT:
DE VERZONKEN STAD
05/01/2012 - 16/03/2012
Steven Stil is op familiebezoek en de piraten
moeten zonder hem vertrekken. Dit keer niet
uit met de Scheve Schuit, maar met een duikboot! Zullen ze dit avontuur overleven?
• CC Kortrijk | 5 januari,
• Grenslandhallen, Hasselt | 18 februari,
• Kursaal, Oostende | 19 februari,
• CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg | 20 februari
• Zaal Elckerlyc, Antwerpen | 16 maart.
Als lid van de Gezinsbond heb je op de voorstellingen van 15.15 uur 3,45 euro korting op
de ticketprijzen van 12,00 tot 23,00 euro.
Reservatiekosten: 2,50 euro per ticket.
Bestellen kan telefonisch via 070 344 555 of
via www.gezinsbond.be.

NEKKA-NACHT 2012
Sportpaleis Antwerpen | 20/04/2012
Willem Vermandere is centrale gast op Nekka
Nacht in het Sportpaleis. Als ‘gasten' heeft
hij Mira, Yevgueni en Axl Peleman uitgenodigd
om er een groots feest van het Nederlandstalige
betere lied van te maken.
Als lid van de Gezinsbond geniet je van een
vriendenkorting: 5,00 euro korting op de
tickets van 35,00 euro. 4,00 euro korting op
de zitplaatsen van 30,00 of 25,00 euro, en op
de staanplaatsen op het middenplein van
20,00 euro.

DEZE ACTIES LOPEN MOMENTEEL,
JE LAS ER AL MEER OVER
IN DE VORIGE EDITIE(S)
• De Efteling, heel het seizoen in
Kaatsheuvel (nl)
• M-Museum Leuven op zondagen
tot 4 december in Leuven
• Atomium, Be Welcome # 2,
tot 9 december in Brussel
• KMSK – De Modernen,
tot 8 januari 2012 in Antwerpen
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
Nieuwe wetgeving nopens de procedure van
“Gerechtelijke vereffening/ verdeling”.
Inleiding
Op 14 september 2011 verscheen in het Belgisch Staatsblad de nieuwe
wet houdende de hervorming van de procedure van Gerechtelijke
vereffening/verdeling. Deze wet houdt een vereenvoudiging in met
betrekking tot de werkzaamheden vereffening/verdeling, die voortvloeien uit een echtscheiding of uit een overlijden.

3. De notaris heeft thans een zeer actieve rol in de activiteiten van
de vereffening/verdeling, en heeft dienaangaande van de wetgever
voldoende instrumenten gekregen om partijen ook te verplichten om
mee te werken met de procedure, en zo snel mogelijk een akkoord, zij
het gedeeltelijk, te bekomen.

Immers, onder de vorige wetgeving konden zaken, indien partijen niet
allemaal “ even diligent” waren, jarenlang aanslepen. Vaak moesten
mensen jarenlang wachten op een toewijzing van goederen, die nog te
verdelen waren, en dienaangaande langdurige en kostelijke procedures
voeren.

Besluit
Vereffenen/verdelen na echtscheiding of na een overlijden blijft nog
steeds een ingewikkelde zaak en brengt zeer vaak ook diepgaande
emoties voor beide partijen teweeg.

Deze nieuwe wet treedt op 1 april 2012 in werking, en is onmiddellijk
van toepassing op nog te bevelen
vereffeningen/verdelingen.

Zoals hoger aangehaald is de procedure nopens de echtscheiding in
2007 grondig hervormd en werd er dienaangaande vlottere afhandeling
van de echtscheiding op zich
bewerkstelligd.
Deze nieuwe wet trekt deze zelfde
redenering door tot de vereffening/
verdeling van het huwelijksvermogenstelesel van de voormalige
echtgenoten, die pas na de
ontbinding van het huwelijk, kan
gerealiseerd worden.

Doelstellingen
1. Zoals voorheen aangegeven
heeft deze wet de bedoeling om
de procedures nopens vereffening/
verdeling te versnellen.
Immers, deze wet zal in het kader
van een echtscheidingsprocedure,
die reeds in 2007 volledig hervormd werd, de efficiëntie doortrekken tot het einde van de
echtscheidingsprocedure, zijnde
de vereffening/verdeling van de
tussen partijen bestaande
huwelijksvermogenstelsel.
De ervaring leert nu dat, alhoewel
een echtscheiding vlotter kan
bekomen worden, het zwaartepunt
van de discussie thans ligt in de
activiteiten nopens de vereffening/
verdeling.
Zoals hoger aangegeven kan een
“onwillige procespartij” deze
zaken nodeloos en jarenlang
rekken.
Dit zal waarschijnlijk in het belang
zijn van de partij die niet zo diligent
is, doch zeer frustrerend in hoofde
van de partij die de zaken zo snel
mogelijk wil afgehandeld zien.

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

2. Er was een constructie gecreëerd door de rechtspraak dat men door
middel van een tussentijds proces-verbaal van werkzaamheden, de
zaak tussentijds aanhalig kon maken bij de Rechtbank. Deze methode
werd thans in een wet gegoten, en kan de notaris zich tussentijds
altijd wenden tot de Rechtbank om procedures, die zo essentieel zijn,
op te lossen.
Immers, deze problemen kunnen de ganse zaak op de lange baan
schuiven.

Dus zowel bij een contract van
algehele gemeenschap, het wettelijk stelsel of een stelsel van
scheiding van goederen, die tot
op heden na de echtscheiding nog
maanden, jarenlang kon aanslepen,
is deze wet met ingang van 1
april 2012 van toepassing.
Het valt nog altijd af de concrete
toepassingen in de praktijk te
toetsen aan de haalbaarheid van
deze wet, doch de wet is reeds
zeer belovend in deze zin.
De noodzaak van een professionele en onafhankelijke hulp, van en
de notaris, en de advocaten, blijft
in de meeste gevallen noodzakelijk voor elke partij afzonderlijk.
Immers, een gewaarschuwd man,
vrouw is er twee waard!

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

Rusthuis Van Zuylen, Geralaan 50, 8310 Brugge
Elke tweede donderdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur.

Baron Ruzettelaan 64 | 8310 Assebroek/Brugge
Tel. 050 82 32 75
Openingstijden: ma t/m zat. 9.30 - 18.00 uur

?

? ??
?

fotowedstrijd
Zet uw favoriete handelaar en de gezinsspaarkaart in de kijker
en maak kans op € 250!
     
i.s.m. de partners-handelaars.
Meer info op www.gezinsbondgewestbrugge.be/fotowedstrijd

Gezinsspaarkaart. Zo brengt kopen geld op.

