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VOORWOORD
Met fierheid stel ik jullie deze Bondsklapper voor. Opnieuw zijn onze vele vrijwilligers er
in geslaagd een ruim en afwisselend aanbod aan activiteiten samen te stellen. Dit aanbod
vormt, samen met het verder uitbouwen van de diverse voordelen die het lidmaatschap
met zich meebrengt, onze voornaamste uitdaging in 2013.
Deze zaken verder uitbouwen en ze tevens toegankelijk maken voor alle gezinnen,
ongeacht samenstelling of financiële achtergrond, maakt deze uitdaging nog wat groter.
Daarnaast zijn ook de diverse nieuwe gemeenteraden geïnstalleerd in onze gemeenten.
Als Gezinsbond zullen we er over waken dat het beleid de gezinstoets kan doorstaan.
Woonbeleid, verkeersveiligheid en kinderopvang zullen onze bijzondere aandacht genieten.
Aansluitend hierop wil ik jullie bijzondere aandacht vragen voor het Reuzenhuis dat straks
in Brugge, onder het Belfort, zal worden opgetrokken. Het Reuzenhuis is een woning waar
alle voorwerpen tot 3 keer uitvergroot zijn. Als volwassene kijk je door de ogen van het
kind. Zo beleef je en ervaar je de gevaren in huis en ontdek je op welke manier je ze kan
voorkomen. In de wetenschap dat 2 op de 3 ongevallen bij baby’s en kleuters in de veilige
thuisomgeving gebeuren kan dit een leerrijke ervaring zijn. Een bezoek aan het Reuzenhuis is een aanrader voor ouders en grootouders, voor kinderen is er opvang voorzien.
Tot slot wil ik nog meegeven dat alle informatie uit deze Bondsklapper kan worden
nagelezen op de website www.gezinsbondgewestbrugge.be (ook alle info uit de afdelingen
is hier terug te vinden). Leuke filmpjes kunnen worden bekeken op You Tube. Daar kan je
terecht voor een filmpje over ons nieuw geboortegeschenk, een ander filmpje toont hoe
we een thema als “opvoeden” aanpakken.

Veel kijk- en leesplezier,
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

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

ASSEBROEK
8310

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

De Smet-Meulemeester
Jagerspad 13
050 35 92 69

GSM/NMBS-PASSEN
KORTINGSKAART
+ BIOSCOOPCHEQUES
GROOT GEZIN
Martine Cloet
Benedict Ghyssaert
Benedict Ghyssaert
Sint-Katarinastraat 34
Sint-Katarinastraat 34
Sint-Katarinastraat 34
050 36 46 65
050 36 46 65
050 36 46 65
cloet.martine@telenet.be benedict.ghyssaert@telenet.be benedict.ghyssaert@telenet.be

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
walter.vereecke@hotmail.com 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

Redgy Donvez
Maciebergstraat 3
kinderoppasdienstoostkamp
@gmail.com

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

Martin Bral
Langendonkstraat 1b
050 79 01 77

Heidi De Muynck
Tinhoutstraat 17
050 79 06 22

Stefaan Cannaert
Parochieweg 3
0473 58 02 04

BEERNEM
8730

Walter Vereecke
Calvariebergstraat 59

LOPPEM
8210

MOERKERKE
DAMME
8340
OEDELEM-OOSTVELD
8730

OOSTKAMP
8020

SIJSELE
8340

SNELLEGEM
8490

VARSENARE
8490
SINT-ANDRIES
8200

SINT-JORIS
8730

SINT-KRUIS
8310

Ludo De Kimpe
Bieke Verduyn
Leliestraat 37
Arteveldestraat 14
050 82 38 63
0476 61 01 62
ludo.dekimpe@telenet.be gezinsbond.oostkamp@gmail.com
Rony Sarazijn
Burg. Capellelaan 20
050 35 70 75

Johan Van Kerkhoven
Wilfried Aernoudt
Westmoere 54
Westmoere 57
050 81 15 40
0497 94 13 61
johanvankerkhoven@skynet.be gezinsbondwilfried@gmail.com
Karl Vandermeersch
Reigerzele 22
050 39 35 10
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

ZEDELGEM
8210

Marnix Poelman
Oedelemsesteenweg 38
050 35 66 96

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

Ann Vandenbussche
Christine Tallir
Beernemstraat 59a
Zandgrachtstraat 21
050 79 03 62 - 0495 82 43 62
050 78 09 32
ann@kantoorvandenbussche.be christinetallir@hotmail.com
Redgy Donvez
Maciebergstraat 3
kinderoppasdienstoostkamp
@gmail.com

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
Maurice Tant
Den akker 8
050 78 99 86
tantverbiest@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

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

Gilbert Dendooven
Gistelsesteenweg 132
050 38 61 02

Honoré Vandecasteele
Woudweg naar Zedelgem 14
050 81 37 45
honore@euphonynet.be

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

Paul Bruggeman
Galgeveld 39
050 79 13 78

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

Hilde Declerck
Berkenhagestraat 66
050 24 03 97

Ouderengezelschapsdienst
Gewestelijk secretariaat

Stefanie Costenoble
Proostdijstraat 68
050 27 68 33

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

Honoré Vandecasteele
Woudweg naar Zedelgem 14
050 81 37 45
honore@euphonynet.be

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

SINT-MICHIELS
8200
WAARDAMME
8020

A. Van Acker
Dorpsstraat 56
050 35 55 64

Cécile Verhenne-Van Deynse
Walbrugstraat 1a
050 82 55 80
cecile.vandeynse@telenet.be

KINDEROPPAS

Nancy Brandt
An Schalembier
Geert Boone
Zandstraat 133
Olympialaan 17
Eikvarenstraat 10
050 32 32 23
050 38 91 09
0495 32 52 16
nancy.brandt@telenet.be
(Enkel maa. 19-20 uur)
Ide-Decoessemaecker Kranten & cadeaushop Harlekijn
Christine Deman
Kauter 13
Hoornstraat 1, Beernem
Vijverstraat 11
050 67 93 45
050 59 87 15
050 78 16 58
elki19@hotmail.com harlekijnbeernem@telenet.be
Patricia Mellaerts
Dagbladhandel ‘Patje’
Martin Ballegeer
Moerkerksestw. 251
Babbaertstraat 7
0496 29 19 31
050 35 08 20
050 37 50 31
kod.sintkruis@gmail.com
dbh.patje@gmail.com
kortingskaartennmbs@gmail.com
Nancy Brandt
Rita Decloedt
Rita Decloedt
Zandstraat 133
Veeweide 87
Veeweide 87
050 32 32 23
050 39 60 31
050 39 60 31
nancy.brandt@telenet.be
Griet De Ketelaere
Sofie verhelst
Sofie verhelst
Olieslagerijstraat 17
Zuidstraat
Zuidstraat 4
0474 55 84 42
050 27 92 53
050 27 92 53
koenengriet@skynet.be
Ann-Sofie Denoo
POINT Leen’s underwear
Hilde Declerck
bbsit.zedelgem@gmail.com
Snellegemstraat 12
Berkenhagestraat 16
0473 53 74 16
050 24 10 27
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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PAASEIERENRAAP GEWEST BRUGGE
Zaterdag 30 maart 2013 van 10u tot 11u
Provinciaal Domein Bulskampveld te Beernem
De paashaas verstopt een ei in de tuin van jou, in de tuin van mij.
De paashaas verstopt hem goed.
Weet jij wel waar je zoeken moet?
In het bos? Daar ligt hij wel misschien.
In het bos? Zoek maar snel je zult wel zien.

Kom alvast zoeken in het bos van het Provinciaal Domein
Bulskampveld te Beernem. In de grote weide ligt veel lekkers te
rapen voor de allerkleinsten. Vergeet jullie mandje en laarsjes niet.
Ook de paashaas huppelt vrolijk rond met een leuke verrassing. Vanaf
7 jaar spelen we er heerlijk op los om de woordpuzzel te vervolledigen.

volgend rekeningnummer:
BE73 0015 0170 1860
met vermelding
van uw lidnummer,
naam, Pasen 2013.
Deze activiteit
is enkel voor
leden van de
Gezinsbond.
Veel plezier.

Wil je er ook bij zijn?
Schrijf je dan in voor 23 maart 2013 door te surfen naar
www.gezinsbondgewestbrugge.be/pasen en vul het online inschrijvingsformulier in. De prijs bedraagt € 3,00 per kind en kun je storten op

OOK GETEST OP TIENERS
Een tienerbeurs voor ouders van en over tieners
Zaterdag 23 februari | van 14u tot 18u
CC Scharpoord, Meerlaan 32 te Knokke-Heist
Wil je zelf ook wel eens iets meer weten over facebook? Over hoe tieners omgaan met seksualiteit en relaties? Wil je wel eens weten wat
de jeugddienst van de Stad juist doet? Waar je met welke vragen over
allerlei onderwerpen terecht kunt?
Gezinsbond Knokke-Heist wil jullie graag uitnodigen op de eerste editie
van hun tienerbeurs. Je komt er als ouders alles te weten over zakgeld,
facebook en multimedia, alcohol en drugs, seksualiteit en relaties,
zelfmoord en zelfbeeld, gehoorschade, hygiëne, jobstudenten, rookgedrag,…. kortom over alles waar je tiener mee bezig is.

Verschillende gespecialiseerde diensten zijn aanwezig met een stand
en geven je graag alle info tussen 14u en 18u. Om 14u en om 15u30
komt Stefhan Schepkens je alles vertellen over hoe je hoofd koel te
houden met tieners in huis op onze gezellige koffieklets.
Niet te missen dus!
Meer info? secretariaat@gezinsbondknokkeheist.be
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KALENDER
DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

02/08/2012 - 27/06/2013

Badmintonclub

Loppem

15/09/2012 - 21/06/2013

Kleuterturnen

Loppem

01/01/2013 - 31/12/2013

Jaarprogramma 2013

Sint-Joris

10/01/2013 - 28/03/2013

Tai chi chuan

Assebroek

11/01/2013 - 21/06/2013

Kinderdans

Loppem

11/01/2013 - 20/06/2013

Jongerendans

Loppem

11/01/2013 - 20/06/2013

Jeugddansen

Loppem

12/01/2013 - 04/05/2013

BEWEGEN MET KLEUTERS

Sint-Kruis

14/01/2013 - 24/06/2013

Aerobic

Loppem

01/02/2013

3de Gezinsbondsquiz

Sint-Michiels

01/02/2013 - 30/06/2013

Yoga

Snellegem

06/02/2013

BBB

Waardamme

07/02/2013

Mag ik triest zijn?

Snellegem

09/02/2013

Verkoop lijsten tweedehandsbeurs van 24 maart 2013

Oostkamp

10/02/2013

Tweedehandsbeurs Sint-Michiels

Sint-Michiels

13/02/2013

Kleuternamiddag

Sint-Joris

23/02/2013 - 25/05/2013

kleuterzwemmen

Brugge

24/02/2013

Fairtrade ontbijt

Beernem

24/02/2013

Tweedehandsbeurs

Loppem

26/02/2013 - 30/04/2013

Start-to-run

Koolkerke

02/03/2013

Tweedehandsbeurs

Sint-Andries

04/03/2013

Bezoek aan het Reuzenhuis

GOSA

05/03/2013

Bezoek aan het Reuzenhuis

Assebroek

06/03/2013

Cupcakes versieren

Sint-Andries

10/03/2013

Voorjaars-tweedehandsbeurs

Sijsele

11/3/2013

Bezoek ‘La vie est belle’

Oostkamp

13/03/2013

Thuis composteren

Snellegem

15/03/2013 - 16/03/2013

Loppemnaars hebben iets te vertellen

Loppem

17/03/2013

Tweedehandsverkoop van kinderkledij en speelgoed.

Brugge

17/03/2013

Tweedehandsbeurs

Assebroek

19/03/2013

Op weg naar Compostella

Sint-Andries

20/03/2013

Bezoek aan Ieper “In het spoor van de eerste wereldoorlog”

GOSA

21/03/2013

Info-avond: E.H.B.O met praktische "huis- tuin- en keukentips"

Varsenare

23/03/2013

Bloemschikken voor kinderen

Oostkamp

24/03/2013

Tweedehandsbeurs

Oostkamp

24/03/2013

aperitiefhapjesworkshop

Koolkerke

24/03/2013

Ontbijten met de Gezinsbond

Sint-Michiels

26/03/2013

Eerste hulp bij reanimatie

Assebroek

30/03/2013

Paaseierenraap

Varsenare

30/03/2013

Paaseierenraap

Beernem

01/04/2013

Paaseierenraap

Koolkerke

16/04/2013

Bezoek kasteel Van Caloen in Loppem

GOSA

16/04/2013

Scharrelkids

Oostkamp

18/04/2013

Bijtanken voor Grootouders

Beernem

20/04/2013

Proeverij: Wijn & Kaas of Kaas & Wijn?

Oostkamp

23/04/2013

Voordracht: ‘De jeugd is tegenwoordig’

Beernem

01/05/2013

Gezinsfietstocht

Snellegem

08/05/2013

Bloemschiksessie voor vaders en grotere kinderen

Assebroek

12/05/2013

Vroegmorgenwandeling

Varsenare
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G.O.S.A GEWEST BRUGGE
Groot-ouders-Senioren-Aktie | gosagewestbrugge@base.be

BEZOEK AAN IEPER
“IN HET SPOOR VAN
DE EERSTE WERELDOORLOG”

BEZOEK
KASTEEL VAN CALOEN
IN LOPPEM

Woensdag 20 maart | 9u

Dinsdag 16 april | 14.15u

Na ontvangst met koffie in Ieper bezoeken we het nieuw "In Flanders
Field Museum". Na de lunch in een Iepers restaurant speuren we, met
de bus en een gids, in het noorden van Ieper naar sporen van de
Grootten Oorlog. We bezoeken verschillende militaire begraafplaatsen,
we wandelen door loopgraven en via Zonnebeke en de Franse begraafplaats “Charles de Potyze” keren we terug naar Ieper. Na de rondrit
eten we een ovenkoek met paterskaas met streekbier of frisdrank.
We sluiten het bezoek aan Ieper af met het bijwonen van de Last Post
onder de Menenpoort. Vertrek om 9u aan de parkeerplaats van
Steenbrugge. De deelnemers prijs bedraagt € 49 (drank bij het middagmaal niet inbegrepen). Inschrijven voor 1 maart 2013 bij Rosette VerlindeVan Zeveren op gosagewestbrugge@base.be of 050 35 75 75 en betalen
op rekening IBAN: BE22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest Brugge.

Bezoek aan het uitzonderlijk mooie kasteel van Loppem. Het kasteel
van Caloen in Loppem is ontegensprekelijk een van de belangrijkste
voorbeelden van neogotische architectuur in België. Er is ook een rijke
kunstcollectie aanwezig. Het park en het kasteel zijn opengesteld voor
het publiek. Wij bezoeken het o.l.v. een prima gids. We verzamelen
vanaf 14.15u aan de ingang van het kasteel, te bereiken met de auto
via de inrit doolhof. Als deelname vragen we € 7/persoon(gids inbegrepen). Wie wenst deel te nemen na het bezoek aan de koffietafel
vragen we € 9/persoon (koffie naar believen met koekjes in de kelder
van het kasteel). Snel inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren op
gosagewestbrugge@base.be of via 050 35 75 75 en stort € 7 of
€ 9/persoon op BE22 0015 1427 1747 op naam van GOSA Gewest
Brugge.

Reuzenhuis

Noteer nu al in uw agenda: 30 mei 2013

Ook met de Gosa brengen we een bezoek aan het Reuzenhuis.
Info en data vind je op pagina 7.

Bezoek aan het distributiecentrum van Colruyt in Halle en aan brouwerij
Palm in Steenhuffel.

ACTIVITEITEN I.S.M. DE GEZINSBOND
JEFF REWINDS
25 jaar Jeugdfilmfestival | Krokusvakantie 9-17 februari 2013
Tijdens de Krokusvakantie van 2013 viert het Europees Jeugdfilmfestival
zijn 25ste verjaardag. Een kwarteeuw Europese festivalfilms voor
kinderen en jongeren.
Het Jeugdfilmfestival presenteert een hele week geweldige kinder- en
jeugdfilms: verschillende Europese premières, unieke eenmalige filmvertoningen, ongedistribueerde kortfilms, op maat geselecteerde
kleuterfilms en een Cut the Crap programma voor jongeren.
Ontrafel de filmmethode van de gebroeders Lumière, ontdek de technieken van “special effects” of maak een stille film in één van de vele
workshops. Word zelf een figuur in een computerspel of doe mee in
een masterclass acteren op de filmset. Iedereen kan zich komen
onderdompelen in onze wondere audiovisuele wereld en vrij experimenteren in het medialab LaboJEFF.
Brugge: Cinema Lumière & Cinema Liberty
Antwerpen: Het Steen, Cartoon’s, Cinema Zuid, EcoHuis & CC Rix
Leden van de Gezinsbond kunnen vrijkaarten winnen!
Zowel in Antwerpen als in Brugge geven we 20 tickets weg voor de
slotvertoning Dunderklumpen (met aansluitend filmfeest)!
Mail dus als de bliksem naar annemarie.van.meulebroeck@gezinsbond.be
met vermelding: vrijkaarten Gezinsbond, je lidnummer, het aantal
gezinsleden en of je naar Antwerpen of Brugge wil komen.
Volledig programma online op www.jeugdfilmfestival.be

Dunderklumpen (5+)
Avant-première
Een animatiefilm van Per Åhlin uit Zweden,
Nederlands gesproken, 97 min, 1974
Dunderklumpen, een dwerg met magische
krachten, wil vriendjes maken en sluipt daarom het huis van een gezin
in Noord-Zweden binnen. Daar wekt hij een aantal poppen tot leven.
Met hen gaat hij terug de bossen in maar hij wordt gevolgd. Geslaagde
combinatie van live action en animatie in een avontuurlijk verhaal. Een
echte klassieker die speciaal opnieuw wordt uitgebracht!
Brugge
zaterdag 16 februari 2013
om 14u
Cinema Liberty, Kuiperstraat 23,
8000 Brugge
Antwerpen
zondag 17 februari 2013
om 14u
Cartoon’s, Kaasstraat 4,
2000 Antwerpen.
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AFDELING
OOSTKAMP

gezinsbond.oostkamp@gmail.com
BEZOEK LA VIE EST BELLE
• 11 maart om 19u •
Legeweg 135 Oostkamp: Bedrijfsbezoek, uitleg
vegetarische voeding, proevertjes. max 15
personen. Inschrijven: ludo.dekimpe@telenet.be

VERKOOP LIJSTEN
TWEEDEHANDSBEURS VAN
ZONDAG 24 MAART 2013
• zaterdag 9 februari | van 9u tot 10.30u •
Verkoop van de lijsten voor de tweedehandsbeurs van zondag 24 maart. De lijstenverkoop
gaat door in de Wieke, Brugsestraat, Oostkamp.
Enkel leden van de Gezinsbond kunnen lijsten
kopen aan € 2,50/lijst. Op vertoon van twee
lidkaarten kunnen wel 2 lijsten gekocht worden.

BLOEMSCHIKKEN
VOOR KINDEREN
• Maken van een lentecompositie •
• zaterdag 23 maart | van 10u tot 12u •
Voor kinderen uit de lagere school. Maximum
20 kinderen en o.l.v. Ann Duponcheel. Gaat
door in "Ann's Bloemenatelier", Kortrijksestraat 415, Waardamme. Inschrijven tot 19
maart bij Ludo De Kimpe, 050 82 38 63.

TWEEDEHANDSBEURS VOOR
KINDERKLEDIJ, KINDERGERIEF
EN SPEELGOED
• zondag 24 maart | van 9u tot 12u •
Welkom op de lente-editie van de tweedehandsbeurs voor kinderkledij, kindergerief en
speelgoed. Gaat door in de Koning Boudewijnschool, Marechalstraat, Oostkamp. Iedereen
is er van harte welkom.

SCHARRELKIDS
• dinsdag 16 april | van 20u tot 22u •
Waarom Scharrelkids? De Gezinsbond nodigt
je uit om vaker met je (klein)kinderen naar
buiten te gaan. Saai? Welnee. Juist leuk en
spannend omdat kinderen 50% minder buiten
spelen dan twintig jaar geleden door de televisie, computer en verstedelijking, maar ook
omdat ouders van nu minder tijd hebben en
basisscholen minder aandacht besteden aan
natuuronderwijs. Kinderen hebben daardoor
minder betrokkenheid met de natuur, met
alle gevolgen van dien.
Cursus 1: dinsdag 16 april van 20u tot 22u
(groot)ouders alleen en zondag 21 april van
14u tot 17.30u in De Schakel, park De Valkaart,
Oostkamp
Cursus 2: zondag 2 juni in Freinetschool Klimop.
Info volgt. Kostprijs: € 25 voor het ganse gezin
Info: Ann D’heedene, ann.dheedene@c-v-n.be
Inschrijven: www.c-v-n.be
Voor deze cursussen werken we samen met
Centrum Voor Natuur- en milieueducatie,
Natuurpunt Oostkamp en Freinetschool Klimop.

PROEVERIJ: WIJN & KAAS
OF KAAS & WIJN?
• zaterdag 20 april | om 19u •
Bij het samenstellen van een menu wordt bij
elk gerecht een aangepaste wijn geserveerd.
Bij een kaasbuffet serveert men meestal maar
één soort wijn. Sommelier en gastronoom
Christophe Debonne leert ons welke wijn bij
welk type kaas past. We proeven een assortiment kazen en verschillende wijnen. Allemaal
fairtrade wijnen uit het Oxfam assortiment!
Van harte welkom voor een gezellige, leerrijke
en smakelijke avond in het Ontmoetingscentrum De Raat, Schooldreef 5, Oostkamp.
Vlug inschrijven, we beperken ons tot 60
personen. Want wie er vorige keer bij was,
komt vast en zeker terug!

BIJ EEN GEBOORTE
Bij een geboorte kunnen jonge ouders, die
reeds lid zijn van de Gezinsbond, een kleine
attentie ophalen bij de verantwoordelijke van
de ledenadministratie, Bieke Verduyn, Van
Arteveldestraat 14. Graag vooraf een telefoontje
op 0476 61 01 62 of een mailtje: gezinsbond.
oostkamp@gmail.com. Jonge ouders, die de
geboorte van hun kindje willen aankondigen,
kunnen een ooievaar in de tuin plaatsen.
Onze afdeling heeft 2 ooievaars die gratis
kunnen uitgeleend worden. Vragen aan
secretaris Cécile, 050 82 55 80 of via
cecile.vandeynse@telenet.be.

AFDELING
SIJSELE
VOORJAARS-TWEEDEHANDSBEURS
• zondag 10 maart | 9u •
Je kan er terecht met en voor kinderkledij
(0-16 jaar), speelgoed, boeken, fietsen, babyen kinderuitzet. De beurs gaat door in de
"cultuurfabriek", stationsstraat 22, 8340 Sijsele.
Inschrijven doe je vanaf donderdag 28 februari
2013 tot en met woensdag 6 maart 2013 bij
Mieke Braet, Burgemeester Capellelaan 27,
8340 Sijsele enkel tussen 16u en 20u. Op
dezelfde momenten kan je inlichtingen bekomen op 050 35 87 49. Iedereen is welkom!

BEDANKING EN WENSEN
Bij dit eerste nummer van 2013 kunnen we
terugblikken op een goed gevuld voorbije
jaar. We verheugen ons er ook op dat
Isabelle en Karolien onze bestuursploeg zijn
komen versterken. Wie weet krijgt hun voorbeeld navolging. Ook een woordje van dank
aan allen die de werking van onze plaatselijke
afdeling van de Gezinsbond mogelijk maken.
We danken niet in het minst al onze leden
die hun lidmaatschap vernieuwden en zo de
Gezinsbond steunen om een spreekbuis te
zijn voor gezinnen, ouders en kinderen….
Moge 2013 voor iedereen een goed, gelukkig
en gezond jaar worden!

BONDSKLAPPER

AFDELING
SINT-ANDRIES
gezinsbondsintandries
@telenet.be
TWEEDEHANDSBEURS
• zaterdag 2 maart | 13.30u - 16.30u •
Onze succesvolle tweedehandsbeurs is er
opnieuw! Op de beurs kunnen enkel kinderkledij, speelgoed, kinderboeken, baby-uitzet,
kinderuitzet, zwangerschapskledij, kinderfietsen… te koop worden aangeboden.
U kunt een stand huren voor € 10. U kunt
zich enkel telefonisch inschrijven op dinsdag
5 februari 2013 tussen 19.30u en 21.30u bij
Anne Van Acker, 050 72 02 53. Op andere
data telefoneren heeft geen zin, dan worden
geen inschrijvingen genoteerd! De inschrijving
is enkel geldig na overschrijving op de meegedeelde bankrekening. Inlichtingen bij Anne
Van Acker via 050 72 02 53 of anne.van.acker
@telenet.be. Alvast iedereen welkom in het
POC van Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat
(achter Mister Grill/Quick en naast de kerk).

CUPCAKES VERSIEREN
• woensdag 6 maart | van 14u tot 16u •
Zijn jullie creatief en kokerellen jullie graag?
Schrijf je dan snel in om cupcakes te maken
en te versieren! Deze activiteit gaat door in
de Olympialaan 17 en is bestemd voor
kinderen vanaf de derde kleuterklas.
Inschrijven doe je bij An Schalembier,
050 38 91 09 of via ddas@hotmail.be, ten
laatste op 4 maart. De prijs bedraagt € 7/
kind, te storten op rekening BE39 0001 7494
1419. Je bent pas ingeschreven na betaling.
Breng mee: snijplank, mes, schort en een
doos om de cupcakes mee te nemen naar
huis. De plaatsen zijn beperkt, dus snel
inschrijven!

OP WEG NAAR
COMPOSTELA
• dinsdag 19 maart | 20u •
Een fotoreportage en een persoonlijk verhaal.
Heb jij al eens gedroomd van een tocht naar
Compostela? Christian Cardinael zette vorig
jaar zijn droom om naar werkelijkheid en
reisde per fiets naar Compostela. Aan de
hand van een uitgebreide fotoreportage en
een boeiend verhaal kunnen we veel bijleren
over “een tocht naar Compostela”. Ben je
zelf geïnteresseerd in een tocht naar
Compostela of gewoon geboeid om naar een
uitgebreid reisverslag te luisteren?
Wij nodigen je graag uit in POC Sint-Willibrord,
K.K. Theodoorstraat (naast de kerk). Bijdrage
in de kosten: € 1,5 te betalen bij de ingang
van de zaal. Vooraf inschrijven is noodzakelijk
via gboone@telenet.be of via 050 39 31 01
(na 20u).
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

ONTBIJTEN
MET DE GEZINSBOND

AFDELING
SINT-JORIS
gezinsbondsintjoris
@hotmail.com
JAARPROGRAMMA 2013
• 13 februari 2013: 13° kleuternamiddag
• Maart 2013: bezoek volksterrenwacht
beisbroek (datum volgt)
• zaterdag 30 maart 2013: Paaseierenraap
• 23 april 2013: Voordracht “De Jeugd is
tegenwoordig”
• Tussen 8 & 12 mei 2013: bezoek aan de
Special olympics te Gent
• 26 mei 2013: Moeder & Vaderdagontbijt
• 30 juni 2013: Sportieve activiteit te
Beernem & barbecue
• 8 september 2013: Wandel of fietstocht
• 15 november 2013: Italiaanse wijn en
hapjesavond
• 30 november 2013: Sinterklaas
• 22 december 2013: Overgangsdrink

KLEUTERNAMIDDAG
• woensdag 13 februari | 14u •
Wat een beestenboel! Boer Patat is al zijn
dieren op de boerderij kwijt! Help je mee
zoeken? En wat doet die olifant hier nu? Op
13 februari vindt de 13° kleuternamiddag
plaats dit jaar met het thema "Dieren op de
boerderij". Wil je erbij zijn schrijf dan als de
bliksem in want het aantal plaatsen is beperkt.

AFDELING
SINT-KRUIS

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond8310@gmail.com
100 JAAR FILM
IN 100 MINUTEN
Succesregisseur en mediafiguur Jan Verheyen
is je gids op een speelse, avontuurlijke
ontdekkingsreis door de geschiedenis van de
cinema. Luister en kijk naar de verhalen uit
de pioniersjaren van Hollywood, krijg rode
oortjes bij de extravagante excessen van
buitensporige ego’s die met één film de
producerende filmstudio aan de rand van het
bankroet brachten. Lach met de meest
bizarre films uit de filmgeschiedenis en de
strafste stoten van de kleurrijkste bewoners
van filmland, herleef de ups en downs van
de Vlaamse film en ga samen met Jan op
zoek naar de Allerbeste Film Aller Tijden.
Kaarten kunnen besteld worden bij Antoon
Hollevoet, Altenastraat 17 op 050 35 84 20
of antoon.hollevoet@telenet.be.
I.s.m. alle verenigingen Sint-Kruis.
Welkom in het “Gemeenschapshuis”,
Moerkerkse Steenweg 190.

MEDEWERKER GEZOCHT

• zondag 24 maart | 8.30u - 10.30u •
Wat is er leuker dan de tijd nemen voor een
ontbijt? Een glaasje bubbels, een lekkere
croissant, koffie of thee, broodjes à volonté
met kaas of ham, yoghurt, een stukje fruit,
kortom, alles wat er bij een goed ontbijt niet
mag ontbreken. En natuurlijk ook je familie
en je vrienden. Kom dus samen met hen naar
de refter van de basisschool Immaculata.
Inschrijven is uiteraard verplicht voor een
vlot verloop! Een ontbijt kost voor leden van
de Gezinsbond € 5/persoon en € 15/gezin.
Niet-leden €6/persoon en € 18/gezin.
Inschrijven en betalen tegen 10 maart 2013
bij Caroline Linskens, caroline.linskens@hotmail.com en bij Rita Decloedt, decloedt-rita@
telenet.be. Vooraf betalen op BE43 0680
7137 0001 van Gezinsbond Sint-Michiels.

… voor het organiseren van "Bewegen voor
kleuters" vanaf juni 2013, ter vervanging van
Joëlle Elinck, die dit vele jaren voor de afdeling
gedaan heeft. De nodige info en begeleiding
kunt u van haar verkrijgen en het is ook
vereist toe te treden tot het bestuur van de
Gezinsbond Sint-Kruis. Het zou tof zijn voor
de kleuters, dat die activiteit niet afgeschaft
hoeft te worden. Daarenboven zijn we ook
op zoek naar een lesgeefster voor het
kleuterturnen. Het liefst hebben we een
kleuterleidster of LO leerkracht uit de omgeving
van Brugge ( vanaf september 2013).
Meer info bij Joëlle Elinck,
Joelle.elinck@gmail.com of 050 35 73 56.

Gezinsbond afdeling Sint-Michiels is te volgen
op Facebook, http://www.facebook.com/
GezinsbondSintMichiels U kan er onze activiteiten vinden en uitnodigingen delen met uw
kennissen.

AFDELING
SINT-MICHIELS

AFDELING
SNELLEGEM

FACEBOOK

3DE GEZINSBONDSQUIZ

YOGA

• vrijdag 1 februari | 19.30u •
Een inspannende en tevens ontspannende
avond quizen met een team van maximum 5
personen, je kennis upgraden en nieuwe feiten
en feitjes ontdekken. Schrijf je team in en
kom naar de Gemeenteschool afd. B, SintMichielslaan te Sint-Michiels (nieuwe locatie!).
We beginnen stipt om 19.30u.
Inschrijven doe je op 050 39 60 31 of op
decloedt-rita@ telenet.be vóór 15 januari
2013. Vermeld de naam van je team en
betaal € 10 op rekening BE43 0680 7137 0001.
Stel het niet uit want het aantal deelnemers
is beperkt!

• vrijdag 1 februari tot zondag 30 juni •
De yogalessen eerste semister 2013 starten
op 1 februari en lopen tot en met juni.
De dagen en uren blijven zoals in 2012.
Inlichtingen bij Martens Martine, Kerkeweg 31,
8490 Jabbeke, 050 81 20 99.

TWEEDEHANDSBEURS
SINT-MICHIELS
• zondag 10 februari •
De krokustweedehandsbeurs gaat door in de
Gemeenteschool, afdeling Sint-Godelieve,
Sint-Michielslaan. Alle gebruikte kinderkledij,
-materiaal, speelgoed, boeken en baby-uitzet
kunnen aangeboden worden. U kunt een
stand huren voor € 10 als lid van de
Gezinsbond, niet leden betalen € 20.
Inschrijven kan vanaf 14 januari bij Caroline
Linskens, 050 38 37 71.

MAG IK TRIEST ZIJN?
• donderdag 7 februari •
We zien onze kinderen graag gelukkig.
Een blij kind betekent ook een geruste ouder.
Kinderen leven niet altijd op een rozenwolk.
Er komt heel wat op hun levenspad terecht
en onze samenleving maakt het hen niet
altijd gemakkelijk. Op die avond maakt Claire
Wiewauters (orthpedagoge en psychoterapeute) ons wegwijs in de gevoelswereld van
ons kind. Inlichtingen Honoré Vandecasteele,
0473 68 40 90.

THUIS COMPOSTEREN
• woensdag 13 maart •
Onze afvalberg op een milieuvriendelijke
manier wegwerken is een must. Een erkend
compostmeester komt ons in zaal de Schelpe,
wegwijs maken in wat we zelf kunnen composteren. Wat we hiervoor nodig hebben.
Hoe wij te werk moeten gaan en wat wij
met onze compst kunnen doen. Inlichtingen
bij Honoré Vandecasteele, 0473 68 40 90.

GEZINSFIETSTOCHT
• woensdag 1 mei •
Naar jaarlijkse gewoonte gaan wij met het
ganse gezin fietsen. Wij rijden langs rustige
wegen aan een tempo waarbij ook de
kinderen kunnen volgen. We vertrekken om
13.15u op de parking aan de kerk.
Inlichtingen bij Honoré Vandecasteele,
0473 68 40 90 of Van Kerkhoven Johan
050 81 15 40.

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 19u en 21.30u. Tot binnenkort!

AFDELING
VARSENARE

www.gezinsbond-varsenare.be
PAASEIERENZOEKTOCHT
IN BEISBROEK

BONDSKLAPPER

AFDELING
WAARDAMME
BBB

• zaterdag 30 maart |Start 10u en 10.30u •
Een actieve zoektocht in het bos met paaseieren als beloning. Verdere informatie volgt.
Inschrijven op voorhand verplicht.

• woensdag 6 februari | 20.15u •
Nieuwe reeks elke woensdag om 20.15u
( niet op feestdagen en in schoolvakanties)
Zaaltje Kerkstraat 3 Waardamme 10-beurtenkaart: € 40 (kan over verschillende reeksen
doorlopen) Meer info: Sofie Verhelst,
het.nieuwe.interieur@telenet.be, 050 27 92 53.

VROEGMORGENWANDELING
• zondag 12 mei •
Wie zin heeft om eens vroeg uit de veren te
komen en samen met een gids (Boudewijn
Degraeve) naar de ontwakende vogeltjes te
luisteren mag nu al die datum noteren. Meer
informatie volgt later.

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com
GARAGEVERKOOP

YOGA, DRU YOGA EN TAI CHI
Lessenreeksen yoga op woensdagavond, dru
yoga op dinsdagmorgen, tai chi op maandagavond. Vanaf januari worden de lessenreeksen
terug verder gezet. Voor inlichtingen en
inschrijven: yoga bij Mieke Roelens,
roelens.mieke@telenet.be. Voor dru-yoga en
tai chi bij Brigitte Vandenbriele, brigitte.
vandenbriele@telenet.be

MET DE GEZINSBOND
GOEDKOPER NAAR
HET VOETBAL!!!

SPAARKAARTKORTING
BIJ THUISWEDSTRIJDEN
VAN CERCLE BRUGGE!

Zaterdag 16 februari 2013 - 20u.

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 17.30u.
en elke zaterdagmorgen in het weekend van een thuiswedstrijd
tussen 10u. en 12u..
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

• 20 april | 9u-16.30u. •
Info: gezinsbondzedelgem@msn.com en op
onze facebookpagina.

NIEUWE PRIJSSTRUCTUUR
•VANAF 1 FEBRUARI 2013•

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 4% op je gezinsspaarkaart. 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 Cashbase
Base Cashbase
Proximus Pay&Go

€ 15
€ 15
€ 30
€ 15

korting
€ 0,60
€ 0,60
€ 1,20
€ 0,60

-4%
-4%
-4%
-4%

NMBS-tickets
Go Pass
€ 50
€ 2,50
-5%
Rail Pass 1° klas
€ 117
€ 5,85
-5%
Rail Pass 2° klas
€ 76
€ 3,80
-5%
Keycard 2° klas
€ 20
€ 1,00
-5%
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.
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LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be
of www.gezinsbondgewestbrugge.be

NEKKA NACHT
Sportpaleis Antwerpen | 19 april 2013
Nekka-Nacht viert zijn twintigste verjaardag
met een bijzondere affiche. Er is gekozen om
niet één centrale gast te presenteren, maar
een aantal van de centrale gasten van de
voorgaande jaren samen in de schijnwerpers
te zetten. Dat levert een indrukwekkende
lijst van topartiesten op, die nog niet eerder
op deze manier een podium deelden.
Niemand minder dan Frank Boeijen, Stef Bos,
Johan Verminnen, Zjef Vanuytsel, Kadril,
Yevgueni, Kommil Foo, Thé Lau en Raymond
van het Groenewoud vieren met het publiek
de twintigste editie van Nekka-Nacht. Het
belooft een onvergetelijk jubileumconcert te
worden waarin alle registers van het betere
Nederlandstalige lied open getrokken worden.
Als bondslid geniet je van een vriendenkorting:
5 euro korting op de tickets van 35 euro.
4 euro korting op de zitplaatsen van 30 of 25
euro, en op de staanplaatsen op het middenplein van 20 euro.
Bestellen kan via de website van de
Gezinsbond.

WIE WIL ER NAAR
HET PLEZANTSTE LAND....

RAAD EENS
HOEVEEL IK VAN JE HOU

Maandag 1 juli t/m zondag 7 juli 2013
Maandag 12 t/m zondag 18 augustus 2013
• Speciale prijzen voor leden van de gezinsbond: 21 euro voor kinderen t/m 15 jaar,
23 euro vanaf 16 jaar - volwassenen.
• Kaarten in vvk tot en met 24/06/2013
(juli) en 05/08/2013 (augustus)
Te reserveren en/of af te halen bij:
Borgmans Diana, Klotputten 23, Arendonk
014 37 96 57 of via onze site www.gezinsbondretie.be bij het onderwerp bobbejaanland - de kaarten moeten op voorhand
betaald worden bij de inschrijving (na
bevestigingsmail) via overschrijving op
rekening BE75 132- 5322497-51.
• Vroegboekkorting tot 17 juni 2013 (zie onze
site) Iedereen aan € 21

Capitole Gent | 14 februari 2013 om 15 uur.
'Ik hou van jou helemaal tot aan de maan'
zegt Hazeltje en hij doet zijn ogen dicht.
'Dat is ver,' zegt Grote Haas. 'Dat is heel, heel
erg ver...' Het vertederende boek van Sam
McBratney en Anita Jeram vormt de basis
voor dit muzikaal theater voor kinderen vanaf
drie jaar. Over hoeveel je van iemand kunt
houden, en hoe heel veel nooit te veel is.

Meer info: www.gezinsbondretie.be
Normaal tarief: gratis van 0-3 jaar 27,50
euro tot 1,40 m. 32,00 euro boven 1,40 m.

BUMBA IN DROMENLAND
Stadsschouwburg Brugge | 24/02
CC Kortrijk | 24/03
Wil je in de Krokusvakantie of in de weken
daarop graag naar het circus op maat van de
allerkleinsten? Bumba komt met al zijn
circusvriendjes naar een aantal theaters in
Vlaanderen. Jong en oud zijn welkom om
mee te lachen, te tellen en te raden met
Bumba, Bumbaloe en de hele bonte
Bumbastoet!
Bumba in dromenland speelt ook nog in
Vilvoorde, Tongeren, Antwerpen, Heist-opden-berg, Leopoldsburg, Evergem, en SintNiklaas. Meer info op www.studio100.be of
tel 070/ 345 345.
Als lid van de Gezinsbond heb je 15% korting
op alle tickets in alle categorieën (10 of 15
euro), maar uitsluitend voor de voorstellingen om 16 uur. Enkel op 15/2 voor de voorstelling van 14 uur.
Bestellen:
Tickets kan u bestellen via de website van de
Gezinsbond of telefonisch via 070 344 555.

Als lid van de Gezinsbond heb je 15% korting
op de ticketprijs (12 euro). Bestellen kan via
de website van de Gezinsbond.

PIET PIRAAT
EXPEDITIE NOORDPOOL
Concertgebouw Brugge | 31/03
Kursaal Oostende | 07/04
CC Kortrijk | 08/04
Ben je niet bang voor sneeuw en ijs? Wil jij
mee op avonturentocht met Piet Piraat om de
schat van Kapitein IJsbaard te bemachtigen?
Je mag inschepen voor de nieuwe theatershow waar jong en oud welkom zijn om te
komen meezingen en dansen op de piratenliedjes van Piet en zijn kornuiten.
Piet Piraat speelt ook in Hasselt, Heist-op-denberg, Mol, Leuven, Gent en Antwerpen. Meer
info op www.studio100.be of 070 344 555.
Als lid van de Gezinsbond geniet je 15%
korting op alle tickets in Rang 1 en Rang 2
(21-16 euro), alleen voor voorstellingen om
15.15 uur. Geen korting op Rang 3 en schootplaatsen (10 euro). Prijzen excl. reservatiekosten. Tickets bestellen via de website van
de Gezinsbond of telefonisch via 070 344 555.
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LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be
of www.gezinsbondgewestbrugge.be

DE GROTE
VRIENDELIJKE REUS
Capitole Gent | 15 februari 2013
“Ik heeft het je verteld: ik eet geen mensbaksels. Mij niet! Ik is buitenbeenreus. Ik is
aardige en lobbessige reus! Ik is de GVR!”
“De GVR?” “De Grote Vriendelijke Reus!”
Wanneer Sofie in het midden van de nacht
uit haar bed wordt getild door een reus die
dromen in kinderkamers blaast, vreest ze
voor haar leven. Maar in Reuzenland aangekomen wil de gigant haar helemaal niet
oppeuzelen, het is tenslotte de Grote
Vriendelijke Reus! Er ontstaat een wonderlijke
vriendschap tussen de GVR en het weesmeisje. Samen besluiten ze de strijd aan te
binden met de Bottenkraker, de Vleeslapeter,
Bloedbottelaar en andere Grote Mensetende
Reuzen. Daarvoor zullen ze zelfs de hulp
moeten inroepen van de koningin van
Engeland en haar leger!
Meesterverteller Roald Dahl schreef het boek
in 1982, en het is een van zijn meest fantasierijke en hartverwarmende verhalen. Nu
kunnen kinderen vanaf vijf jaar van deze
klassieker gaan genieten in een muzikale
voorstelling voor de hele familie.
Als lid van de Gezinsbond heb je 15% korting
op de tickets (12 euro).
Bestellen kan via de website van de
Gezinsbond.

ANNIE, DE MUSICAL
Capitole Gent | 7 tot 9 mei 2013
Stadsschouwburg Antwerpen |
10 tot 12 mei 2013
Een gezellig en ontroerend familiemoment
tijdens de kerstdagen? Laat je kinderen
kennis maken met Annie, het brutale weesmeisje dat haar geluk vindt bij de norse
multimiljonair Warbucks. De klassieker uit
1977 met de onvergetelijke liedjes zoals
Tomorrow en It’s the hard knock life staat
vanaf de kerstvakantie opnieuw op de planken
in een productie van Music Hall.
Als bondslid heb je 15% korting op alle categorieën bij alle voorstellingen (prijzen van 24
tot 49 euro, dinner Seats 79 euro). In het
weekend zijn de tickets 5 euro duurder.
Bestellen kan via de website van de
Gezinsbond.

NERVEUZE VROUWEN

SHREK DE MUSICAL
Stadsschouwburg Antwerpen
24 maart tot en met 21 april 2013
Het verhaal van de film Shrek wordt al tot de
klassiekers gerekend. De slechte Farquaad,
de klein uitgevallen heerser van het rijk
Duloc, verbant alle sprookjesfiguren naar het
moerasland waar Shrek woont. Shrek is op
zijn rust gesteld en pikt dit niet zomaar.
Samen met Donkey, een ezel die zijn mond
niet kan houden, benadert hij Farquaad om
het probleem op te lossen. Die heeft echter
zijn zinnen gezet op de mooie prinses Fiona.
Zij zit opgesloten in een hoge toren en wordt
bewaakt door een vuurspuwende draak. Als
Shrek er in slaagt om Fiona aan Farquaad te
overhandigen, krijgt hij zijn moeras terug.
Maar de draak, noch de prinses, blijken te
stroken met wat Shrek verwacht…
Als lid van de Gezinsbond heb je 15% korting
op alle ticket voor kinderen en volwassenen
in Cat1 (39/44 euro), Cat2 (34/39 euro), Cat3
(34/29 euro), Cat4 (24/29 euro), Golden
Seat (44/54 euro) en Dinner Seat (84 euro).
Let op: tickets zijn 5 euro duurder voor weekendvoorstellingen, 10 euro op zaterdagavond.
Houd ook rekening met een extra 3,9 euro
reserverings- en 3,3 euro verzendingskosten.
Tickets bestellen kan telefonisch op 0900 69
900 of via de website van de Gezinsbond.

Gent, nog tot 26/05/2013
Al eeuwenlang worden vrouwen niet alleen
beschouwd als het zwakke geslacht, maar
ook als ‘nerveuzer’ dan mannen. Ze zouden
labieler zijn, zwakkere zenuwen hebben en
vaker en gemakkelijker waanzinnig worden.
Waar ligt dit aan, en klopt het beeld van
vrouwen en hun geestelijke demonen ook
altijd? De tentoonstelling presenteert zeven
‘koppels’ van patiëntes en hun psychiaters.
Originele en confronterende documenten uit
dokterskabinetten, filmfragmenten en getuigenissen van patiënten gecombineerd met
werk van grote beeldende kunstenaars over
het thema. De tentoonstelling loopt nog tot
26 mei 2013 in het Museum Dr. Guislain in
Gent. Als lid van de Gezinsbond betaal je op
vertoon van je lidkaart aan de kassa maar 4
in plaats van 6 euro voor een toegangsticket.
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
Echtscheiding na de wet van 27 april 2007: praktijkervaringen
1 Inleiding
Het huwelijk is een ‘plechtige’ verandering in de burgerlijke staat van
een persoon, zodat de verbreking ervan niet ‘zomaar’ kan gebeuren.
Er dienen diverse wettelijke regels gevolgd te worden. De wet van 27
april 2007 (in werking getreden op 1 september 2007) heeft het echtscheidingsrecht, dat op zijn minst gezegd ‘middeleeuws’ was, grondig
hervormd met als doelstelling het aantal vechtechtscheidingsprocedures
aan perken te leggen.
Deze hervorming werd door mijzelf als practicus met open armen ontvangen, omdat een echtscheiding m.i. te lang duurde en dat partijen
dienaangaande soms nog jaren gebukt liepen onder de stempel
‘getrouwd zijn’ met een vorige partner, wat hun toekomstmogelijkheden
grondig hypothekeerde. Immers, de wetgever is er van uit gegaan dat
als 1 van beide partners, of beiden, uit de echt wenst te scheiden (verandering burgerlijke staat), de ene
(misnoegde) partner dit niet meer
kan ‘tegenhouden’.
2 Echtscheiding op zich
Er bestaan thans 2 echtscheidingsgronden: de ‘onherstelbare ontwrichting van het huwelijk’ en de
‘echtscheiding door onderlinge
toestemming. Belangrijk hierbij is
dat de notie ‘schuld’ compleet
verdwenen is m.b.t. de vraag tot
echtscheiding op zichzelf (los van
onderhoudsbijdrage). Concreet
betekent dit dat beide partijen
ofwel na 6 maanden feitelijke
scheiding (=officieel op een ander
adres wonen) indien beide
akkoord gaan ofwel na 1 jaar feitelijke scheiding indien 1 partij
‘tegenstribbelt’, kunnen scheiden.
Ik ben een voorstander van de
echtscheiding door onderlinge
toestemming. Een echtscheiding
door onderlinge toestemming is
geen ‘gemakkelijke’ oplossing,
doch wel de meest menselijke.
Partijen dienen hun onderlinge
disputen (onderliggende redenen
van de breuk) opzij te schuiven en
de nodige rationaliteit en sereniteit voor de dag te leggen om de
overeenkomsten te sluiten, die
hen in principe definitief binden.

heid kan blijven om vb. de ex-partner en de kinderen (die geen fondsen
heeft om de gezinswoning in te kopen) nog een tijdje in de woning te
laten mits vergoeding (helft van de huurwaarde).
De familierechtelijke overeenkomst is nog meer precair, gezien dit het
ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de kosten/onderhoudsbijdragen
voor de gemeenschappelijke kinderen regelt.
vb: een verblijfsbilocatie regeling is niet noodzakelijk een “week-week”
regeling, doch kan een periode van vb. 10 dagen of 14 dagen bestrijken.
3 Onderhoudsgeld / De vereffening verdeling
De schuldvraag speelt enkel een rol bij het bepalen van een onderhoudsbijdrage wanneer een ex-partner behoeftig is. Ik heb ‘het middeleeuws
systeem van vaststelling overspel, dat nog steeds bestaat, perfect
bewijs qua schuld’ nog gehanteerd in de volgende gevallen:
- vermogende partners die
bedrogen worden door de niet zo
vermogende partner, en denken
dat ze bij echtscheiding een ‘win
for life’ krijgen, zoals vroeger het
geval was; Los van de schuldvraag,
is de onderhoudsbijdrage ook
beperkt tot de duur van het huwelijk, dus geen win for life meer!

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

De vermogensrechtelijke overeenkomst (afhankelijk van het huwelijksvermogenstelsel) dient o.a. een regeling te voorzien voor : inkoop
of verkoop van de gezinswoning, onverdeeldheid of niet na echtscheiding, verdeling spaargelden, regeling extra-legale pensioenen, edm.
vb : een schenking van een der ouders aan een echtgenoot gehuwd
onder het gemeenschapstelsel, die de echtgenoot integraal in de
gemeenschap gebracht heeft, dient bij echtscheiding voor de helft
terugbetaald te worden door de ex-partner.
vb: na echtscheiding kunnen partijen overeenkomen dat de gezinswoning
voor een periode van maximum 5 jaar (hernieuwbaar) in onverdeeld-

De echtscheidingsgrond ‘onherstelbare ontwrichting, geeft in tegenstelling tot de echtscheiding door
onderlinge toestemming, geen
complete overeenkomst nopens de
goederen (de zgn. vereffeningverdeling). De praktijk leert dat
sommige partijen niet zo diligent
zijn, en zo na de scheiding, de
zaak zo willen laten aanslepen bij
de notaris. De wet van 14 september 2011 (in werking getreden
op 1 april 2012) voert een ‘versnelling’ in met betrekking tot
werkzaamheden van vereffening
verdeling, en dit voor alle partijen.
4 Besluit
De wijziging van 2007 (echtscheiding) en deze van 2011 (vereffening-verdeling) zijn excellente
staaltjes van wetgeving, die in de
praktijk het werk én van de rechtbank, én van de advocaat, en het
bovenal voor de partijen ‘gemakkelijker’ maken in deze zeer
moeilijke menselijke situaties.

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 18u. tot 20u.

