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Vorig jaar schreef ik hier nog over de moeilijke regeringsvorming op federaal vlak. Dit lijkt
ondertussen al een eeuwigheid geleden, en toch, straks begeven we ons opnieuw richting
stemhokje. Ditmaal gaat het om gemeenteraadsverkiezingen. Als Gezinsbond willen we bij
deze gemeenteraadsverkiezingen inzetten op de gezinsvriendelijkheid van de gemeente.
Niet minder dan 10.000 gezinnen hebben onze bevraging hiertoe ingevuld. Uit deze bevraging
is gebleken dat 80% tevreden is over het lokale beleid ten aanzien van gezinnen en kinderen.
De thema's die hierbij een hoge waardering krijgen zijn "vrije tijd en samenleven", "school"
en "opvang" en "dienstverlening".
Bij de vraag wat gezinnen belangrijk vinden voor een gezinsvriendelijke gemeente dan wijzigt
de volgorde enigszins. Zo komen "school " en "opvang" als zeer prioritair naar voor, dit naast
"vrije tijd en samenleven" en "mobiliteit". Het thema "mobiliteit" bekleedt de 3de plaats
inzake belangrijkheid, maar haalt slechts 57% inzake tevredenheid. Een les die gemeentebesturen hieruit kunnen trekken: investeer in het verkeer! Uit de antwoorden van de
gezinnen kunnen we afleiden dat het ontbreken van een goede fietsinfrastructuur, voet- en
wandelpaden en een goed onderhoud daarvan de kans op ontevredenheid sterk verhoogt.
Daarnaast komt het gebrek aan inspraak bij infrastructuurwerken en de organisatie van de
verkeerscirculatie als erg negatief uit de bevraging. Inspraak en participatie bij het algemene
gemeentebeleid zegt de gezinnen weinig, maar ze willen wel degelijk dat de gemeente
naar hen luistert en hen betrekt, zeker als het over hun eigen leefomgeving gaat. In deze
Bondsklapper vind je alvast een mooi aanbod aan activiteiten, wie weet ontmoet je er lokale
politici en kan je ze even aanspreken over de gezinsvriendelijkheid van jouw gemeente.
Tot ziens op een van de vele activiteiten die hierbij worden aangekondigd.
Met een genegen groet,
Ronny Meulemeester
Voorzitter
Gezinsbond Gewest Brugge

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

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

BEERNEM
8730

Kris Vandeghinste
Essenstraat 6
0496 87 38 56 / 050 78 12 03
kris.vandeghinste@gmail.com

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

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

BRUGGE
8000

Regine Wyseure
Karel de Stoutelaan 63
050 31 12 81
wyseure_regine@hotmail.com

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

Liselotte Claeys
Regine Wyseure
Koetelwijk 16
Karel de Stoutelaan 63
0497 23 40 01
050 31 12 81
oppasdienst.brugge@telenet.be wyseure_regine@hotmail.com

HERTSBERGE
8020

Marc De Spiegelaere
Sint-Jansdreef
050 68 08 58
bvbaspiegelaere@skynet.be

Linda De Deyne
Blauwhuisstraat 1
050 27 96 35

Stefanie Costenoble
Proostdijstraat 68
050 27 68 33

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

KOOLKERKE
8000

Kathleen Marechal
Zagersweg 67
050 34 66 12
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

Bieke Lansoght

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
allemeersch.ann@skynet.be

Ann Allemeersch
Buskinslaan 2
0493 58 98 99

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
Bieke Verduyn
Cécile Verhenne-Van Deynse
Leliestraat 37
Arteveldestraat 14
Walbrugstraat 1a
050 82 38 63
0476 61 01 62
050 82 55 80
ludo.dekimpe@telenet.be gezinsbond.oostkamp@advalvas.be cecile.vandeynse@telenet.be

Redgy Donvez
Maciebergstraat 3
kinderoppasdienstoostkamp
@gmail.com

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
8340

SIJSELE
8340

Stefanie Costenoble
Proostdijstraat 68
050 27 68 33

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

Anne Van horenbeeck
Zagersweg 39
050 68 06 10
050 67 64 38
bieke.lansoght@pandora.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

Maaike D’haene
Eernegem 20
050 81 64 75
maaike.dhaene@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

An Schalembier
Olympialaan 17
050 38 91 09

Paul Bruggeman
Galgeveld 39
050 79 13 78

Paul Bruggeman
Galgeveld 39
050 79 13 78

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

Linda Van Steenberghe
Schaakstraat 17
050 37 31 97
secbond@gmail.com
Julien Lema
Wittemolenstraat 41
050 38 18 45

Nancy Brandt
Zandstraat 133
050 32 32 23
nancy.brandt@telenet.be
Ide-Decoessemaecker
Kauter 13
050 67 93 45
elki19@hotmail.com
Patricia Mellaerts

Dagbladhandel ‘Patje’
Moerkerksestw. 251
050 35 08 20
dbh.patje@gmail.com
Rita Decloedt
Veeweide 87
050 39 60 31

Martin Ballegeer
Babbaertstraat 7
050 37 50 31
kortingskaartennmbs@gmail.com
Rita Decloedt
Veeweide 87
050 39 60 31

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

Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53

Martin Vlamynck
Beekstraat 45
050 27 98 29

Linda Van Steenberghe
Schaakstraat 17
050 37 31 97
secbond@gmail.com
Caroline Linskens
Het Brembos 4
050 38 37 71
caroline.linskens@hotmail.com
Martin Vlamynck
Beekstraat 45
050 27 98 29

Ronny Meulemeester
Brugsestraat 178
050 20 87 77

Karien Desloovere
Fazantenlaan 40
050 20 84 60

Hilde Declerck
Berkenhagestraat 66
050 24 03 97

SINT-MICHIELS
8200
WAARDAMME
8020
ZEDELGEM
8210

Ouderengezelschapsdienst
Gewestelijk secretariaat

0496 29 19 31
kod.sintkruis@gmail.com
Nancy Brandt
Zandstraat 133
050 32 32 23
nancy.brandt@telenet.be
Griet De Ketelaere
Sofie verhelst
Olieslagerijstraat 17
Zuidstraat
0474 55 84 42
050 27 92 53
koenengriet@skynet.be
Ann-Sofie Denoo
POINT Leen’s underwear
bbsit.zedelgem@gmail.com
Snellegemstraat 12
0473 53 74 16
050 24 10 27

Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53
Hilde Declerck
Berkenhagestraat 16
050 24 03 97

• Brugge & randgemeenten, Beernem, Oedelem, Oostkamp, Loppem, Sint-Joris: Rose-Mie De Soete, Veeweide 35, 8200 Sint-Michiels, 050 67 09 06, oma_mie50@telenet.be
• Eddy De Wispelaere, Buskinslaan 2, Loppem, 050 82 54 43
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KROENKELEN
Zondag 16 september 2012
Dit jaar kan je tijdens Kroenkelen alle thematische fietsroutes van het
Brugse Ommeland verkrijgen aan het voordeeltarief van € 2,00 ipv € 3,00.

Animatie
• Slotevenement KTA focus-wtv artiesten met optreden van Wim Soutaer
• Diverse optredens en animaties in: Beisbroek – Xaverianen – SintLodewijkscollege – Graaf Visartpark – Ons Erf – Aan de Plas – Hof van
Watervliet
• Met de Gezinsbond toveren we het Graaf Visartpark die dag om tot
een schitterend kinderdorp. Er zijn optredens, volksspelen, een fietsparcours, een schminkstand, een ballonclown, een leuke wedstrijd,
en dit jaar mag je zeker ons kapsalon niet voorbij lopen zonder je
een "Gek kapsel" aan te meten. Ook voor een hapje en een drankje
kan je bij ons terecht. We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen
in ons kinderdorp!

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

Parkings
Parking aan beide zijden van station, ter groene poorte en t.h.v.
kanaaleiland-bargeweg.

Maaltijd
Op diverse controleposten is er drank, broodjes en versnaperingen te
verkrijgen.

Info
• Sportdienst stad Brugge, Kon. Leopold III-laan 50, 8200 Brugge,
050 72 70 00, sportdienst@brugge.be, www.brugge.be/sport

Wandelroutes

Brugge,
sportcomplex KTA,
Rijselstraat 7

START FIETSROUTES

25 KM 45 KM 60 KM 75 KM 100 KM

Brugge, sportcomplex
KTA,Rijselstraat 7

7u-16u

6 KM

11 KM

13 KM

18 KM

7u-16u

7u-15u

7u-15u

7u-14u

Oostkamp, ’t Roodhof,
Nieuwburgstraat 32

21 KM

25 KM

32 KM

40 KM

Zedelgem, Groene Meersen,
Stadionlaan 48

7u-13u30

7u-13u

7u-11u30

7u-10u

Jabbeke, sport- en cultuurcentrum, Vlamingveld 40

7u15u30

7u-15u

7u-15u

7u-14u

9u-15u

9u-15u

9u-14u

9u-15u

9u-15u

9u-15u

9u-14u

9u-15u

9u-15u

9u-15u

9u-14u

MET DE GEZINSBOND
GOEDKOPER NAAR HET VOETBAL!!!
SPAARKAARTKORTING BIJ THUISWEDSTRIJDEN VAN CERCLE BRUGGE!
•
•
•
•
•

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

4 augustus 2012 - 20.00 uur: Cercle - KV Kortrijk
11 augustus 2012 - 20.00 uur: Cercle - Anderlecht
10 november 2012 - 20.00 uur: Cercle - AA Gent
19 januari 2013 - 20.00 uur: Cercle - Club Brugge
16 februari 2013 - 20.00 uur: Cercle- Standard

Spaarkaartkorting bij Cercle Brugge: +16 jaar: € 4/ticket * | tot 16 jaar: € 3/ticket *
Breng dus zeker je gezinsspaarkaart mee! Onze mensen zetten aan de stand van de Gezinsbond
aan de ingang graag de korting op je 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 op www.gezinsspaarkaart.be
* Abonnementen geven geen recht op korting met de gezinsspaarkaart
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KALENDER
DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

01/09/2011 - 01/09/2012

Zweminitiatie voor kinderen

Snellegem

30/09/2012

Ochtendwandeling

Zedelgem

11/05/2012 - 24/08/2012

Zomerse fietstochten

Sint-Kruis

03/10/2012

Wijninitiatie

Zedelgem

31/05/2012 - 20/12/2012

Petanque

Assebroek

04/10/2012

Varsenare

30/08/2012

Orgelconcert in de
Sint-Pieterskerk Oostkamp

Voeding en kanker:
wat is de relatie?

Oostkamp

04/10/2012

Wijndegustatie

Koolkerke

01/09/2012 - 15/12/2012

baby- en peuterzwemmen

Oedelem

06/10/2012

Tweedehandsbeurs

Sint-Andries

02/09/2012

Sint-Michielse feeste

Sint-Michiels

10/10/2012

Bloemschikken

Sint-Michiels

02/09/2012

Gezinsfietstocht

Beernem

10/10/2012

Bakken met Peter Balcaen

Snellegem

08/09/2012

Verkoop van lijsten voor
de tweedehandsbeurs

Oostkamp

13/10/2012

Cupcakes versieren

Assebroek

16/10/2012

Inbraakpreventie

Assebroek

09/09/2012

Herfsttweedehandsbeurs

Beernem

09/09/2012

Tweedehandsbeurs

Koolkerke

16/10/2012

GOSA

12/09/2012

Chocolade, een goddelijke
lekkernij!

Sint-Michiels

Dagreis naar Commandobunker
in Kemmel en wijngoed
Monteberg in Dranouter.

12/09/2012

Politiek Debat

Zedelgem

20/10/2012

Bezoek aan het historisch
kerkhof van Brugge

Varsenare

12/09/2012 - 12/12/2012

Yoga op woensdagavond

Varsenare

21/10/2012

Oostkamp

13/09/2012 - 20/12/2012

Tai chi chuan

Assebroek

Herfsteditie van de tweedehandsbeurs voor winterkledij,
kindergerief en speelgoed.

14/09/2012

Nostalgia '50 - '75

Snellegem

21/10/2012

Tweedehandsbeurs

Assebroek

15/09/2012 - 14/12/2012

Bewegen met kleuters

Sint-Kruis

27/10/2012

Historische grafmonumenten

Sint-Kruis

15/09/2012 - 08/12/2012

kleuterzwemmen

Brugge

28/10/2012

Gezelschapsspelletjesnamiddag

Sint-Michiels

16/09/2012

Deelname Sint-Kruis kermis

Sint-Kruis

31/10/2012

Dromenvanger

Sint-Kruis

19/09/2012 - 24/09/2012

Kooklessen

Sint-Michiels

01/11/2012 - 01/01/2013

Kortingskaarten 2013

Sint-Michiels

24/09/2012

Rouwen bij kinderen

Oostkamp

02/11/2012

Assebroek

27/09/2012

Dagreis naar Jules Destrooper en
GOSA
Duinkerke

Bezoek Centrale Begraafplaats
Brugge.

13/11/2012 - 20/11/2012

Geleid bezoek aan gerechtsgebouw Brugge.

GOSA

25/11/2012

Sinterklaas - Ledenfeest

Sint-Michiels

02/12/2012

sinterklaasfeest

Koolkerke

30/09/2012

Startborrel

Koolkerke

30/09/2012

"Kelten en de natuur"-wandeling
voor volwassenen

Varsenare

SPRANKEL
i.s.m. de Gezinsbond
WAS HET ALLEEN MAAR DYSLEXIE?
25 september | 19.30 uur
Bij heel wat kinderen met een leerstoornis is er sprake van comorbiditeit.
Dit betekent dat naast de leerstoornis er ook sprake is van een andere
ontwikkelingsstoornis. Dit maakt het omgaan met deze problemen er
niet makkelijker op. We kijken even mee hoe het Bram vergaat want
naast zijn dyslexie heeft hij ook nog ADHD.
• In de aula van Katho Reno, Sint- Jorisstraat 1, 8820 Torhout
• Jan Vanthomme is logopedist
• Inkom leden: € 3,00 / niet-leden: € 6,00 / studenten: € 2,00
• Graag inschrijven via de website of mail naar west-vlaanderen@sprankel.be

EXTERNE HULVERLENING BIJ KINDEREN MET
DYSLEXIE : (NIET) ALTIJD EVEN ZINVOL ?!
18 oktober | 19.30 uur
Veel mensen gaan met hun kind naar de logopedist voor de behandeling
van zijn of haar leerprobleem. Wat doet een logopedist allemaal inzake
diagnostiek, behandeling. Is het altijd even zinvol dat we hen opzoeken?
Zijn er dan wel alternatieven? Op een interactieve manier wordt tijdens
deze bijdrage vertrokken vanuit een aantal vaststellingen om die dan
te kunnen voorleggen aan het publiek.

• In school De Frères SFX, Mariastraat 7, 8000 Brugge (parking speelplaats, ingang Nieuwstraat 2).
• Rudy Vandevoorde is logopedist
• Inkom leden: € 3,00 / niet-leden: € 6,00 / studenten: €2,00
• Graag inschrijven via de website of mail naar west-vlaanderen@sprankel.be

MET DE LAPTOP IN DE KLAS.
KAN HET? MAG HET?
ONDERWIJS OP MAAT OF IEDEREEN GELIJK?
20 november | 19.30 uur
Wat kan er nog meer in de gewone klas? Hebben kinderen met een
leerprobleem nu eigenlijk recht op redelijke aanpassing in de gewone
school? Kan een leerling de eindtermen halen als hij hulp krijgt bij het
leren? Is leerhulp ook toegestaan bij toetsen? Is dat wel eerlijk tegenover de andere leerlingen? Wat zegt het VN-verdrag aangaande de
'Rechten van personen met een handicap'?. Geldt dit verdrag ook voor
personen met een specifiek leerprobleem of leerstoornis?
• In school De Frères SFX, Mariastraat 7, 8000 Brugge (parking speelplaats, ingang Nieuwstr.2).
• Hans Verpoest, pedagogisch adviseur
• Inkom leden: € 3 / niet-leden: € 6 / studenten: € 2
• Graag inschrijven via de website of mail naar west-vlaanderen@sprankel.be
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G.O.S.A GEWEST BRUGGE
Groot-ouders-Senioren-Aktie | gosagewestbrugge@base.be

DAGREIS NAAR
JULES DESTROOPER
EN DUINKERKE
donderdag 27 september | 8.15 uur
Volgend programma is voorzien: 9.30 uur bezoek Jules Destrooper met
rondleiding en degustatie, korte stadswandeling in Lo. 12.30 uur verzorgd
3-gangenmenu (dranken niet inbegrepen). 14.00 uur gids volgen voor
rondrit doorheen de haven van Duinkerke, aansluitend stadswandeling
en vrije tijd in Duinkerke. 19.00 uur twee belegde boterhammen
(dranken niet inbegrepen). Snel inschrijven bij Rosette Verlinde-Van
Zeveren op gosagewestbrugge@base.be of 050 35 75 75 en stort € 45
op BE22 0015 1427 1747 op naam van GOSA Gewest Brugge. Afspraak
op donderdag 27 september 2012 om 8.15 uur op de parking
Steenbrugge (Baron Ruzettelaan).

DAGREIS
NAAR COMMANDOBUNKER
IN KEMMEL EN WIJNGOED
MONTEBERG IN DRANOUTER
dinsdag 16 oktober | 8.15 uur
De commandobunker is een topervaring voor iedereen, hier krijgt u
echt voeling met de militaire geschiedenis. De commandobunker is een
historische waardevolle site een zeldzame getuigenis van de “Koude
oorlog” in België. Ruim anderhalf uur duikt uw onder in de buik van
de Kemmelberg, een site vol geheime missies, onzichtbare vijanden en
een alomtegenwoordige spanning die niemand onberoerd laat. Het
wijngoed ligt op zuidhelling van de Monteberg. We krijgen een rondleiding in de wijngaard, twee degustaties terwijl u het productieproces op
het wijngoed op film mee volgt. ’s Middags een dagmenu (dranken
niet inbegrepen) en ’s avonds belegde boterhammen (dranken niet
inbegrepen). Inschrijven voor 1 oktober bij Rosette Verlinde-Van
Zeveren op gosagewestbrugge@base.be of 050 35 75 75 en stort € 45
op BE22 0015 1427 1747 op naam van GOSA Gewest Brugge. Dinsdag
16 oktober 2012 om 8.15u op de parking Steenbrugge (Baron
Ruzettelaan).

GELEID BEZOEK AAN
GERECHTSGEBOUW BRUGGE
dinsdag 13 november tot dinsdag 20 november
10.00 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. Vooraf inschrijven bij Bernard Delplancke op
bernard.delplancke@telenet.be of 050 33 91 52. Deelname € 1,50 ter
plaatse betalen.

VERSLAG REIS
De uitstap naar Frans Vlaanderen was alweer een voltreffer voor de Gosa
van ons gewest. We bezochten Bergues, Volckerinckhove, Sint-Omer,
Cassel en doorkruisten langs landelijke wegen Frans Vlaanderen.
Wie erbij was heeft genoten en de gids heeft ons de streek beter leren
kennen.
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AFDELING
VARSENARE

www.gezinsbond-varsenare.be

ZWEMINITIATIE
VOOR KINDEREN

YOGA
OP WOENSDAGAVOND

• zaterdag 1 september •
Zweminitiatie voor kinderen in een zwembad
naar keuze. Op vertoon van het betalingsbewijs biedt de Gezinsbond Snellegem jullie
een korting van 20%.

• woensdag 12 september tot
woensdag 12 december | 20.00 uur •
Vanaf 12 september is er terug een reeks yoga
in de kleuterzaal van school De Wassenaard.
Het is een voelende, meditatieve vorm van
yoga waar de ademhaling centraal staat. De
oefeningen kunnen aangepast worden aan
ieders lichaam. Lesgeefster is Maria Clicteur.
13 lessen tussen 12 september en 12 december. Om het mogelijk te maken voor beginnelingen worden die enkele lessen apart
ingewijd (van 19.00 tot 20.00 uur) waarna ze
kunnen invoegen in de groep. Inschrijven en
inlichtingen bij Mieke Roelens. 050 38 67 91
of roelens.mieke@telenet.be

NOSTALGIA '50-'75
•vrijdag 14 september | 13.30 uur •
Nostalgia '50-'75 is interactief grasduinen
door 25 jaar nostalgie en herinneringen uit
het collectief geheugen. Wat was er in het
nieuws? Wat was er op TV? Welke liedjes
stonden er in de hitparade? Alles wordt
geprojecteerd op een groot scherm en via een
kwaliteitsvolle geluidsinstallatie afgespeeld.
Afspraak in 't Oosthof, Oostmoerstraat 1,
8490 Snellegem. Inschrijving tot en met 8
september 2012 bij Maria Verlinde, 050/81
20 62. I.s.m. Ziekenzorg Snellegem samen
met "Life3 Projects".

BAKKEN
MET PETER BALCAEN
• woensdag 10 oktober •
Bakken met Peter Balcaen op woensdag 10
oktober 2012 in de Schelpe te Snellegem.

JAARPROGRAMMA 2012
• vrijdag 23 maart 2012
Bezoek aan de Volkssterrenwacht Beisbroek
• Paasvakantie 2012 | Knutselnamiddag
• dinsdag 1 mei 2012 | Gezinsfietstocht
• Juni 2012 | Geleid bezoek aan Brugge
(onder voorbehoud: 9 juni)
• donderdag 13 september 2012 | Infonamiddag i.s.m. Ziekenzorg
• woensdag 10 oktober 2012 | Bakken met
Peter Balcaen
• November 2010 | Toneel

NIEUWE
VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST
Na 21 jaar geeft Martine Martens de fakkel
door aan Maaike D’haene. U kunt er terecht
met aanvragen voor een kinderoppas, om
verzekeringsboekjes aan te kopen, om je als
nieuwe kinderoppasser aan te bieden. Ook de
prestatiebriefjes mogen bij Maaike binnengebracht worden. Maaike D’haene, Eernegemweg 20, 8490 Snellegem, 050 81 64 75,
maaike.dhaene@telenet.be. Maaike is te
bereiken via e-mail of telefonisch ’s avonds
tussen 19.00 en 21.30 uur. Tot binnenkort!

"KELTEN EN DE NATUUR"
WANDELING
VOOR VOLWASSENEN
• zondag 30 september | 10.00-12.00 uur •
Kom mee wandelen in het Maskobos en
verneem meer over onze voorouders de Kelten
waarvan we biezonder weinig weten. Vanwaar
kwamen ze? Waarvan leefden ze? Wat betekende de natuur voor hen? Hoe zijn hun gebruiken
geëvolueerd en welke sporen blijven er nog
van over? Het wordt een originele wandeling
voor al wie houdt van natuur en cultuur.
Nadien is er een Keltisch drankje. Boudewijn
De Graeve, kenner van de Kelten en van de
natuur is onze gids. Verzamelen aan de parking
van de begraafplaats, Aartrijkesteenweg, Jabbeke.
Inschrijven bij Dina Casier: dina.casier@gmail.com
of 050 39 69 98. Vooraf betalen van € 2,5 voor
leden of € 3,5 voor niet-leden kan via BE 46
7381 2906 9636 van Gezinsbond Varsenare met
vermelding: wandeling Kelten + naam. I.s.m.
Davidsfonds Varsenare.

PASSEN N.M.B.S., G.S.M.
KAARTEN EN
BIOSCOOPCHEQUES
Alle leden van de Gezinsbond kunnen de
N.M.B.S. passen, de G.S.M. kaarten en de
bioscoopcheques met korting op de spaarkaart
kopen bij onze plaatselijke verantwoordelijke:
Gilbert Dendooven, Gistelsteenweg 132.
Nieuw: bij hun afwezigheid zullen ook kaarten
met korting ter beschikking zijn bij Confiserie
Blomme, Gistelsteenweg (sluitingsdag de
dinsdagnamiddag). We willen mevr. Heidi
Dhollander van Oki-Doki danken omdat ze
jarenlang bereid was om als vervangverkooppunt op te treden en we wensen hen veel
succes met hun nieuwe plannen.
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VOEDING EN KANKER:
WAT IS DE RELATIE?
• donderdag 4 oktober | 20.00 uur •
• Sport- en cultuurcentrum
"Hof Ter Straeten" Varsenare •
Voordracht door Dr.ir. Eric de Maerteleire.
Na hart- en vaatziekten is kanker de tweede
doodsoorzaak in België. Hoe kunnen we
preventief iets doen om ons te beschermen
tegen deze ziekte? Het is een praktische
avond over het ontstaan van kanker met
mogelijkheid tot vraag en antwoord over de
voordelen van gezonde voeding. Nadien tijd
voor een gezellige babbel en een gratis
drankje. Een initiatief van de Gezinsbond
Varsenare i.s.m. de apothekers en de firma
VitanzaHQ Inlichtingen: Dirk Rommel:
dirk.rommel@telenet.be of 050 38 65 59.
Toegang gratis.

BEZOEK AAN
HET HISTORISCH KERKHOF
VAN BRUGGE
• zaterdag 20 oktober | 14.15 uur •
We maken een funeraire wandeling met een
gids op de centrale begraafplaats van Brugge,
één van de oudste begraafplaatsen in
Vlaanderen. Deze Brugse dodentuin is allesbehalve een “dode” tuin maar mag terecht
een openluchtmuseum genoemd worden en
een groot deel van de Brugse geschiedenis
ligt er bevroren. Funeraire symboliek, natuurelementen, poëzie en kunst worden op een
zodanige manier aangeboden dat tijdens een
volgend bezoek zeker met andere ogen naar
een kerkhof wordt gekeken. Afspraak om
14.00 uur aan de ingang van het kerkhof,
Brugse Kerkhofstraat (is dreef recht tegenover
de oude ingang van de Brugeoise in de
Baron Ruzettelaan) in Assebroek. Aangepast
schoeisel is noodzakelijk (geen hoge hakken).
Inschrijven tot 14 oktober bij Dirk Rommel:
dirk.rommel@telenet.be of 050 38 65 59.
leden Gezinsbond: € 3,5 niet-leden € 4,5 te
storten op BE 46 7381 2906 9636 van
Gezinsbond Varsenare.
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LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be
of www.gezinsbondgewestbrugge.be
EFTELING 60 JAAR

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com
POLITIEK DEBAT
• woensdag 12 september | 19.30 uur •
De Zedelgemse politieke partijen gaan met
elkaar in debat over de toekomstvisie van
onze gemeente. Moderator: Karl Vandenberghe
(Focus-WTV). Wie een vraag aan het panel
wil voorleggen kan dit via gezinsbondzedelgem
@msn.com. Dit is een organisatie van alle
afdelingen van de Gezinsbond uit de gemeente
Zedelgem. Meer info bij Ronny Meulemeester,
0474 10 43 15. In de Groene Meersen te
Zedelgem.

OCHTENDWANDELING
• zondag 30 september | 9.30 uur •
Een onbekend stukje Zedelgem ontdekken op
een aangename manier met gids.
Info bij Hilde, 050 24 03 97.

WIJNINITIATIE
• woensdag 3 oktober •
Op woensdagen 3 en 10 oktober maken we
kennis met de mousserende wijnen. Op
woensdagen 17 en 24 oktober gaan we op
ontdekkingsreis in de Bordeaux regio.
Sessies gaan door in Wijnbar Vinho Verde en
starten om 19.30 uur. Meer info bij Ronny
Meulemeester 0474 104 315. Wijninitiatie
i.s.m. wijnbar Vinho Verde.

GSM-KAARTEN/NMBS-PASSEN
BIOSCOOPCHEQUES
Vanaf 1 september 2012 kan u terecht bij
Eye-C, optiek en juwelen voor de aankoop
van GSM-kaarten, NMBS-passen en Bioscoopcheques. Eye-C is open op weekdagen van
9.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 18.30 uur
(op zaterdag tot 18.00 uur). Wekelijkse sluitingsdag is maandag. Dankjewel Anneleen om de
voorbije jaren als verkooppunt te willen werken.

GARAGEVERKOOP
We plannen een garageverkoop in het voorjaar volgend jaar, meer bepaald op 21 april
2013. Geïnteresseerden hiervoor kunnen ons
nu reeds contacteren via gezinsbondzedelgem
@msn.com.

Kaatsheuvel, Nederland | tot 02/09/2012
Ter ere van zijn zestigste verjaardag presenteert de Efteling Aquanura, de grootste watershow van Europa. Op herkenbare melodieën
komen sprookjes en attracties tot leven in
een spektakel van water, licht en vuur. Vanaf
nu zal Aquanura dagelijks het slot vormen
van een sprookjesdag in de Efteling.
Ledenvoordeel: Ter gelegenheid van het 60jarig jubileum, geniet je als lid van de
Gezinsbond tot 2 september 2012 van een
uitzonderlijke korting. Je betaalt 27 euro voor
een ticket, in plaats van 33 euro (gewone
Poortpas) of 35 euro (Zeven Mijls Zomer).
Koop je je ticket aan de kassa, dan geldt het
voor de dag zelf. Online aangekocht is het
geldig tot en met 3 maart 2013. Je kunt je
Poortpas betalen aan de kassa van de Efteling
op vertoon van je lidkaart, of via de website.

ZANDSCULPTURENFESTIVAL
Blankenberge, tot 02/09/2012
Deze zomer kun je je in Blankenberge laten
onderdompelen in het thema sprookjes en
fantasie. Peter Pan, Robin Hood, Pocahontas,
Tarzan en andere Disneyfiguren zijn paraat,
maar ook boekenhelden als Harry Potter of
Don Quichot, en stripfiguren als Gust Flater,
Kuifje, Jommeke, Michel Vaillant, Asterix en
de smurfen. Je kan tot en met 2 september
elke dag van 10.00 tot 19.00 uur het Zandsculpturenfestival bezoeken in de Duinse
Polders, Koning Albert I laan, Blankenberge.
Ledenvoordeel: Op vertoon van je lidkaart
betaal je aan de kassa 9 i.p.v. 11 euro (volwassenen), 7 i.p.v. 9 euro (studenten en 60+)
en 5 i.p.v. 7 euro (4-12 jaar). Gratis toegang
voor de allerkleinsten.

EARTH EXPLORER ZOMER
Earth Explorer in Oostende is elke dag open
tot het einde van de zomervakantie, van 10.00
tot 18.00 uur. Info op www.earthexplorer.be
Ledenvoordeel: Als bondslid krijg je op vertoon
van je lidkaart aan de kassa 50% korting op
de normale toegangsprijs van 15 euro (volwassenen), 11 euro (-13 jaar) en 13 euro
(studenten, 60+ en mensen met een handicap).

THE HUMAN BODY
Oostende | tot 09/09/2012
De tentoonstelling The Human body is nog te
bezichtigen tot 9 september in het Kursaal.
Meer info op www.thehumanbody.be
Ledenvoordeel: Als lid van de Gezinsbond
krijg je 15% korting tickets voor volwassenen
(week 15,50 – weekend 17,50 euro), kinderen van 5 t.e.m. 16 jaar (week 8,50 – weekend 9,50 euro), senioren/studenten
(13,5/15,5 euro) en families (39,5/45,5 euro,
max. 4 personen). Er is geen extra korting op
een ‘additional child’ ticket (=extra kindticket
bij een familiekaart). Je kunt je tickets
bestellen via de website.

BEN X
Antwerpen, Gent
08/09/2012 - 30/12/2012
Na het boek, de theatervoorstelling en de
indrukwekkende verfilming is Ben X helemaal
terug! Ben is een eenzame, licht autistische
jongen die zwaar gepest wordt op school. Hij
probeert de echte wereld zoveel mogelijk te
vermijden door te vluchten in de virtuele
wereld van een computergame. Daar heeft
hij zelfs een vriendin, Scarlite. Maar wanneer
Ben voor de zoveelste keer gepest wordt
door zijn klasgenoten, slaan de stoppen door.
Hij wil dood, hij wil een ‘end game’ zoals hij
het zelf noemt. Dan neemt Scarlite de trein
om hem op te zoeken…
Pesten en autisme zijn vandaag meer dan
ooit actueel. Het verhaal van Ben is bovendien gebaseerd op ware feiten. Het team van
de Daens zette zijn schouders onder deze
ambitieuze en vernieuwende musical.
De voorstelling start in de Stadsschouwburg
Antwerpen van 8 tot en met 16 september,
en speelt ook in Capitole Gent van 27 tot en
met 30 december.
Ledenvoordeel: Leden van de Gezinsbond
genieten van 15% korting voor al deze categorieën: Golden Seats 64 euro, Cat1 54 euro,
Cat2 49 euro, Cat3 44 euro. Reservatiekosten
bedragen 3,90 euro (plus eventueel verzendingskosten) per ticket. Reserveren kan via
de website van de Gezinsbond of via tel
0900 69 900 (0,50 euro/min).

SERPENTARIUM
Blankenberge | tot 02/09/2012
Het Serpentarium op de Zeedijk is elke dag
open van 10.00 tot 20.00 uur. Meer info op
www.serpentarium.be
Ledenvoordeel: Tickets voor volwassenen
kosten 10 euro. Kinderen (3-17 jaar), 60-plussers, studenten en andersvaliden betalen 8
euro. Als bondslid krijg je 5 euro korting per
aankoop van twee tickets (alle combinaties).

WATER VOOR IEDEREEN
Brussel | tot 31/08/2012
De tentoonstelling ‘Water voor iedereen' stelt
een belangrijk actueel thema in vraag. Een
balans opmaken van hoe het staat met de
watervoorziening in de wereld.
Ledenvoordeel: Op vertoon van je lidkaart heb
je 2 euro korting op de normale prijzen van 11
euro (volwassene), 8 euro (12 tot 18 en 65+)
en 6 euro (-12). Meer info www.atomium.be.
Meer info vind je op www.atomium.be.

augustus | september | oktober • Nr. 139

BONDSKLAPPER

LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be
of www.gezinsbondgewestbrugge.be

LORD OF THE DANCE
Oostende, Antwerpen, Gent, Luik, Hasselt
10/11/2012 - 09/12/2012
Lord of the Dance loopt van 10 november tot
9 december in Oostende, Antwerpen, Gent,
Brussel, Luik en Hasselt. Danser, performer
en muzikant Michael Flatley verwierf internationale faam met dit bejubelde dansspektakel. De show combineert Iers-Keltisch muziek
met een strakke choreografie geïnspireerd op
de traditionele Ierse volksdans. Wegens de
grote vraag komt de voorstelling in het
najaar terug naar België.
Er zijn o.a. shows op:
- 10 November (20 uur) - Kursaal Oostende
- 11 November (15 uur) - Kursaal Oostende
- 30 November (20 uur) - Capitole Gent
- 1 December (20 uur) – Capitole Gent
- 2 December (15 uur) - Capitole Gent
Ledenvoordeel: Als lid van de Gezinsbond
heb je 15% korting op alle voorstellingen en
in alle prijscategorieën. Je kunt de tickets
bestellen via de website van de Gezinsbond.

TRACES
Oostende | 15/09/2012
Traces is een unieke mix van hedendaags
theater en dans, traditionele acrobatie met
‘urban’ elementen zoals skateboarding en
basketbal. Zeven personages zijn ondergedoken in een geïmproviseerde schuilkelder.
Ze willen hun laatste ogenblikken zo intens
mogelijk beleven, en hun levende creativiteit
tegenover de dreigende vernietiging zetten.
Ze zijn impulsief en grappig, emotioneel en
explosief. Ze willen niets ongezegd of ongedaan laten en uiten hun verlangens in
muziek, zang, dans, poëzie, animatie en
halsbrekende acrobatie. Stilaan leer je hen
kennen als zeven aparte individuen, met hun
levenslust en hun talenten, hun persoonlijke
sterktes en intieme zwaktes.
Traces is een ode aan de talenten van mensen en hun onderlinge verbondenheid, aan
leven en creatie in het aanschijn van het
einde. Traces wordt opgevoerd in het Kursaal
in Oostende op 15 september.
Ledenvoordeel: Als lid van de Gezinsbond
heb je 15% korting op alle tickets. Je kunt
tickets bestellen via de website van de
Gezinsbond.

MEMORIAL VAN DAMME
2012
Brussel | 07/09/2012
Ieder jaar, op het einde van de zomer,
komen de beste atleten uit alle hoeken van
de wereld naar Brussel, om deel te nemen
aan een van de mooiste atletiekmeetings.
Naast de herkansingen van de Olympische
strijd kijken we uit naar de prestaties van
come¬back-mama Tia Hellebaut. De Memorial
Van Damme gaat door in het Koning
Boudewijnstadion op de Heizel in Brussel.
Ledenvoordeel: Als lid van de Gezinsbond
betaal je 22,50 i.p.v. 35 euro voor een plaatsje in blok G of H op Tribune 2, en 12,50 i.p.v.
25 euro voor een plaats in blok I of J op het
verdiep van Tribune 4. Reserveer je kaarten
via tickets@memorialvandamme.be

WONEN EN WAANZIN
IN GUISLAIN-MUSEUM
Gent | tot16/09/2012
In ‘Hier woont mijn huis’ verkent het Museum
Dr. Guislain vijf variaties op wonen en waanzin. Hoe gaat men om met psychiatrisch
architecturaal erfgoed? En hoe heeft ‘wonen
en waan’ kunstenaars en outsiders geïnspireerd? De tentoonstelling neemt je aan de
hand van fotografie, opstellingen en andere
creaties mee van de grote verlaten psychiatrische instellingen in de Verenigde Staten
naar de beslotenheid van een ouderlijk huis
waar het leven tot stilstand is gekomen; van
de psychiatrie in Normandië naar het zotste
gebouw in de geschiedenis van de Belgische
architectuur. Het Museum Dr. Guislain is open
van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 17 uur en in
het weekend van 13 tot 17 uur. Gesloten op
maandag. Info op www.museumdrguislain.be
Ledenvoordeel: Als lid van de Gezinsbond
betaal je 4 i.p.v. 6 euro voor een toegangsticket voor volwassenen. Jongeren (-26 jaar)
betalen 1 euro. Kinderen jonger dan 12
mogen gratis binnen.

PLOPSA COO 2012
Stavelot | 25/08/2012 - 26/08/2012
Het park van Plopsa Coo in Stavelot is open
van 10 tot 18 uur. Meer informatie vind je op
www.plopsa.be/plopsa-coo/
Ledenvoordeel: Als lid van de Gezinsbond
betaal je op 25 en 26 augustus op vertoon van
je lidkaart aan de kassa 13 i.p.v. 24 euro voor
een ticket voor volwassenen. Kinderen kleiner
dan 1 meter betalen 8,50 euro. Kinderen
kleiner dan 85 cm mogen gratis binnen.

THE HUMAN BODY
Oostende | tot 09/09/2012
Door middel van de plastinatietechniek kan
het menselijk lichaam perfect geconserveerd
worden, intact tot op celniveau. The Human
Body Exhibition neemt de bezoeker mee
doorheen negen galerijen die elk een aspect
van het lichaam belichten en stelt meer dan
150 Aziatische specimens van volledige lichamen en lichaamsonderdelen tentoon. Deze
opstelling maakt een unieke en driedimensionale inkijk mogelijk in wat er onder de
huid van een lichaam gebeurt. Ook de impact
van roken en zwaarlijvigheid worden in beeld
gebracht. Aangetaste specimens tonen hoe
bepaalde mensen meer zorg besteden aan
hun auto dan aan hun eigen lichaam. De tentoonstelling is te bezichtigen van 19 juni tot
9 september in het Kursaal van Oostende.
Meer info op www.thehumanbody.be
Ledenvoordeel: Als lid van de Gezinsbond
krijg je 15% korting tickets voor volwassenen
(week 15,50 – weekend 17,50 euro), kinderen
van 5 t.e.m. 16 jaar (week 8,50 – weekend
9,50 euro), senioren/studenten (13,5/15,5
euro) en families (39,5/45,5 euro, max. 4
personen). Er is geen extra korting op een
‘additional child’ ticket (=extra kindticket bij
een familiekaart). Je kunt je tickets bestellen
via de website van de Gezinsbond.

SEA LIFE OCTOPUS GARDEN
Blankenberge | tot 02/09/2012
SEA LIFE staat al lang bekend om de boeiende
ontdekkingsreis die je er kunt maken doorheen de meest mysterieuze waterwerelden.
Je kunt griezelige haaien van dichtbij bekijken
in de haaientunnel, oog in oog staan met de
prachtige zeeschildpad of de babyzeepaardjes
bewonderen in het internationaal opgezette
kweekprogramma. De zeehondenacademie
leert je hoe aangespoelde zeehonden worden
opgevangen en verzorgd, om daarna opnieuw
te worden vrijgelaten in zee, en in de zeehondenkliniek mag je de verzorgingstechnieken uitproberen! En er is ook een nieuwe
gast! Kom kennismaken met de gigantische
Pacific octopus in de Octopus Garden. Je kunt
zijn verbazingwekkende talenten ontdekken
en ze ook zelf uittesten! De korting geldt de
hele zomervakantie. Sea Life is alle dagen
open van 10 tot 18 uur.
Ledenvoordeel: Op vertoon van je lidkaart
aan de kassa krijg je als lid van de Gezinsbond 50% korting op alle individuele toegangstickets.
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ZILLEGHEM FOLK
Oergezellig folk- en familiefestival te Loppem
zaterdag 8 september 2012
Met Kadril, Amorroma, La Bande à
Pilartz, Hot Griselda, Peut-être
Demain, Cecila, Lo Rossinhôl en Duo
Marin, hebben we een internationale
affiche waar iedereen zijn gading in
zal vinden. Dit gezellige festival gaat
nu al voor de vierde maal door en
mag ondertussen als een vaste waarde
in de festivalzomer beschouwd
worden. Dit jaar zijn we te gast in
het historische kader van het Kasteel
van Loppem. De grote troeven van dit
festival zijn de schitterende muziek
en de ongedwongen en familiale
sfeer.

Win een gratis kaart als lid van de Gezinsbond
Mail een antwoord op de vraag naar tickets@zilleghemfolk.be met vermelding van lidnummer
en “wedstrijdvraag Gezinsbond: aantal groepen”.
Vraag: Hoeveel verschillende groepen hebben er reeds opgetreden op het festival, deze editie inbegrepen?
De eerste 10 correcte antwoorden krijgen een kaart toegestuurd.
Er wordt maar 1 deelname per lidnummer aanvaard.

Tickets kosten 17 euro in voorverkoop
en 22 euro de dag zelf en kunnen
vanaf maandagavond 18 juni besteld
worden via de website
www.zilleghemfolk.be.
Kinderen tot 12 jaar mogen er gratis
in. Alle leden van de Gezinsbond
krijgen € 2,00 korting per ticket.
Die korting geldt alleen voor online
bestellingen.
Contact: informatie@zilleghemfolk.be
of 0473 315 420.

GSM
Als lid van de Gezinsbond kan je bij de plaatselijke afgevaardigden in
jouw buurt gsm-kaarten kopen van Proximus, Base en Mobistar. Je krijgt
onmiddellijk een korting van 5% op je gezinsspaarkaart (voor Proximus:
4%). Dankzij de efficiënte spreiding van de 700 gewestelijke en plaatselijke verkooppunten is het voor ieder gezin mogelijk om op een eenvoudige manier een gsm-kaart met spaarkaartkorting aan te kopen.
Mobistar Tempo
Base
Base
Proximus Pay&Go

€ 15
€ 15
€ 30
€ 15

korting
€ 2,50
€ 0,75
€ 1,50
€ 0,60

NMBS-tickets
Go Pass
€ 50
€ 2,50
Rail Pass 1° klas
€ 117
€ 5,85
Rail Pass 2° klas
€ 76
€ 3,80
Keycard
€ 20
€ 1,00
Kinderen jonger dan 12 uit grote gezinnen reizen gratis.

Bioscoopcheques
Voor leden van de Gezinsbond is een bioscoopbezoek
een pak voordeliger. Je kan bioscoopcheques met korting op de gezinsspaarkaart aankopen bij de plaatselijke
afgevaardigden, zie pagina 2. Deze bioscoopcheques
kan je aan de kassa van de deelnemende bioscoop
inruilen voor een filmticket naar keuze, ongeacht de
prijs van het ticket. Met uitzondering van 3D-films waarbij meestal wel een supplement aangerekend wordt.
• Kinepolis je betaalt € 9,30 voor een bioscoopcheque en je krijgt
€ 2,00 spaarkaartkorting.
• Nieuw! Je kan bij Kinepolis je plaatsen nu ook online reserveren met
bioscoopcheques.

SPAAR EN WIN
MET DE GEZINSSPAARKAART!
Wie een afname doet in de periode van 1 augustus t.e.m. 30
november neemt automatisch deel aan de tombola waarbij voor
€ 3000 aan waardebonnen te winnen zijn! Elke afname van € 20
is goed voor een extra kans in de tombola.
Een initiatief van het gewest Brugge.

GEZINSSPAARKAART,
ZO BRENGT KOPEN GELD OP!
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FICHE MA-FESTIVAL BRUGGE
Triste plaisir et douloureuse joye
12 augustus | Vanaf 15.00 uur
Zoete pijn, bittere vreugde… Tegenstrijdige
gevoelens zijn zo oud als de mensheid.
MAfestival Brugge staat sinds 1963 garant
voor kwaliteitsvolle, verrassende concerten
met gevestigde waarden en nieuwe talenten
en maakte in 2012 haar thema van de breuklijn tussen vreugde en pijn.
Het slotconcert van deze editie brengt twee
hoogtepunten uit de Engelse operageschiedenis.
John Blow vertaalde het verdriet van de
godin Venus om het verlies van de sterfelijke
Adonis naar prachtige muziek. En met Dido
en Aeneas maakte Henry Purcell over Dido, de
koningin van Carthago, die door de zwervende
Aeneas werd verlaten en daarom zelfmoord
pleegde, een onvergetelijke opera.
Het Britse Retrospect Ensemble onder leiding
van Matthew Halls en een uitgelezen groep
solisten brengen een doorleefde uitvoering
van deze tijdloze meesterwerken. Opvallende
verschijning is Elizabeth Watts, Singer of the
World in 2007 en laureate van een BBCaward 2010.
Het concert begint om 16.00 uur, met als
inleiding om 15.00 uur een interview met

Matthew Halls. Terwijl de muzikanten zich
klaarmaken voor het concert, gaat in de coulissen al om 14.00 uur een workshop van
start voor kinderen van negen tot twaalf jaar.
O.l.v. De Veerman verkennen ze muziekinstrumenten, bezettingen, componisten, de
tijdsgeest… Hun muzikale ontdekkingstocht
gebruikt het verhaal van Venus en Adonis als
uitgangspunt. Er staat een ontmoeting met
een muzikant op het programma, en de
kinderen wonen ook een gedeelte van het
concert bij.
Praktisch
Als lid van de Gezinsbond betaal je € 25,60
in plaats van € 32,00 voor een ticket. De
kinderworkshop kost € 6,00, maar bij aankoop
van min. 1 concertticket door de ouder(s),
kan je kind gratis deelnemen.
Tickets te koop online via www.MAfestival.be,
telefonisch op 070 22 33 02 (ma-vr 16.00 18.30 uur) of aan de balie bij In & Uit Brugge
(ma-zo 10.00-18.00 uur), telkens na vertoon
van je lidkaart of bij vermelding van je lidnummer. De commissie bedraagt € 1,00/
ticket. Voor de kinderworkshop kun je
inschrijven via tel 050 33 22 83 of via
info@MAfestival.be met vermelding van je

lidnummer. De reductie is geldig vanaf 15
mei.
Concert en workshop vinden plaats in het
Concertgebouw Brugge. Meer info vind je op
www.MAfestival.be.
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
“Verblijfsregeling van de kinderen wanneer de ouders
niet meer samenleven: enkele knelpunten.”
Wat?
Wanneer de ouders van een kind niet samenleven, dienen er verschillende
maatregelen getroffen te worden met betrekking tot de persoon en de
goederen van de kinderen. De wet bepaalt dat wanneer ouders niet
samenleven zij in principe het ouderlijk gezag over het kind gezamenlijk
blijven uitoefenen en dat dit slechts bij bijzondere redenen kan uitgeoefend
worden door één ouder. Deze bijdrage handelt echt niet over het ouderlijk
gezag. Dit is het beslissingsrecht over de grote en kleine kwesties in het
leven van een kind. De Wet op de gezamenlijke uitoefening van het
ouderlijk gezag van 1995 bepaalde al dat in principe beide ouders na
echtscheiding gezamenlijk het gezag over het kind uitoefenen, zelfs al
verblijft het kind hoofdzakelijk bij één ouder. De doelstelling van de wet
ligt voor de hand: elke ouder draagt evenveel bij tot de opvoeding van
het kind, zelfs al woont het kind in hoofdzaak bij de andere ouder.
Deze bijdrage handelt over de verblijfsregeling van de kinderen wanneer de ouders niet samenleven,
waarbij het uitgangspunt van de
wetgever duidelijk was: in principe
dienen kinderen van ouders die niet
meer samenleven, evenveel tijd bij
beide ex-partners doorbrengen.
Noot: de term “hoederecht”
bestaat niet meer, men spreekt
over “verblijfsregeling” en het
recht op persoonlijk contact.
Uitgangspunt?
Art. 374 § 2 van het Burgerlijk
Wetboek bepaalt: “Ingeval de ouders
niet samenleven en hun geschil bij
de rechtbank aanhangig wordt
gemaakt, wordt het akkoord over
de huisvesting van de kinderen
door de rechtbank gehomologeerd,
tenzij het akkoord kennelijk strijdig
is met het belang van het kind. Bij
gebreke aan akkoord, in geval van
gezamenlijk ouderlijk gezag, onderzoekt de rechtbank op vraag van
minstens één van de ouders bij
voorrang de mogelijkheid om de
huisvesting van het kind op een
gelijkmatige manier tussen de ouders
vast te leggen. Ingeval de rechtbank echter van oordeel is dat de
gelijkmatig verdeelde huisvesting,
niet de meest passende oplossing
is, kan zij evenwel beslissen om
een ongelijk verdeeld verblijf vast
te leggen”.

De vakantieregeling?
De meeste problemen rijzen in de vakantieperiodes. Immers, elke ouder
zou graag een deel van zijn vakantie doorbrengen met hun kind, en daarbij
dient vaak rekening gehouden te worden met de andere kinderen die het
nieuw samengestelde gezin tellen, meer bepaald de kinderen van de
nieuwe partner.
Meestal wordt er een alternerende verblijfsregeling opgelegd in de vakantie
zijnde: de eerste 14 dagen van juli bij de ene ouder, de laatste 14 dagen
van juli bij de tweede ouder en vice versa met betrekking tot de maand
augustus. Het is van uitermate belang dat er in procedures alsook bij
akkoorden rekening gehouden wordt met het feit dat de vakantieweken per
dag gerekend worden en niet per week, zoals in een globale week-week
verblijfsregeling tijdens het jaar. Het kan zijn dat 1/15 juli-augustus midden
de week van de andere ouder valt,
zodat er dienaangaande problemen
kunnen reizen. Daardoor kunnen er
vele vakanties in het water vallen.
Het is van uitermate belang dit te
regelen, alsmede vooraf dienaangaande een flexibel regime te voorzien. Een dergelijk regime kan ook
voorzien worden in de Kerst- en
Paasvakanties, gelet op het feit dat
elk jaar de feestdagen opschuiven
en deze niet nota bene samenvallen
met de verblijfsregeling zoals opgelegd in een strikte week-week
regeling.

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

Een beurtelings verblijf houdt in dat het kind ongeveer evenveel tijd doorbrengt bij de vader of de moeder, zonder dit eventueel in te delen in een
strikte week-week regeling. Het kan bijvoorbeeld zijn dat men overeenkomt om een aantal dagen per week bij de moeder en/of bij de vader te
verblijven, los van een strikte week-week regeling: vb. van vrijdag tot
dinsdag, van woensdag tot zondag. Elk geval is anders en moet telkens
rekening houden met de arbeidsomstandigheden van beide ex-partners.
Het is van uitermate belang dat beide ex-partners hieromtrent overeenkomen, zo niet moet de rechtbank deze beslissing voor u nemen.

Besluit.
Wanneer de ouders niet meer
samenleven, dienen er met betrekking tot de verblijfsregeling van de
gezamenlijke kinderen duidelijke
afspraken gemaakt te worden, die
strikt dienen nageleefd te worden.
Immers, in de immer veranderende
maatschappij waarbij nieuw samengestelde gezinnen een groot deel
van de bevolking uitmaken, waarbij
kinderen van diverse partners samengebracht worden, kan dit niet anders.
“Duidelijke afspraken maken goede
vrienden”, dit is nog altijd het motto,
ook bij ouders die niet meer
samenleven.

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

De juridische dienst
Rusthuis Van Zuylen, Geralaan 50, 8310 sint-kruis.
Elke tweede donderdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur.
Behalve in juli en augustus.
Opgelet: In juli en augustus 2012 is er enkel zitdag op donderdag
23 augustus van 18.00 tot 20.00 uur

