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DE GEZINSBOND
BLIJFT WAAKZAAM!
De diverse regeringen in dit land voeren een besparingsbeleid op de rug van de (grote)
gezinnen: De Gezinsbond blijft waakzaam!
De ingrijpende verandering in de kinderbijslag werd door de Vlaamse Regering even uitgesteld. De krijtlijnen werden wel al uitgetekend. Zo zou een gelijk bedrag voor elk kind,
ongeacht rang, worden ingevoerd. Een goed basisprincipe, alleen is het afwachten welk
bedrag er zal worden opgeplakt.
Zorgwekkend is het feit dat er geen duidelijkheid bestaat over de vroegere schoolpremie
en over het verder bestaan van de leeftijdsbijslagen. Alhoewel er in het regeerakkoord
nog geen concreet bedrag is opgenomen, hebben we, uitgaande van een basisbedrag van
150 euro per kind, een simulatie gemaakt om de impact van de afschaffing van de jaarlijkse
bijslag (vroegere schoolpremie)en rang- en leeftijdstoeslag te kunnen berekenen. Gezinnen
met 2 kinderen winnen alleen zolang beide kinderen jonger zijn dan 12 jaar. Alle andere
gezinnen met 2 kinderen gaan er op achteruit.
Van zodra er 3 kinderen of meer zijn in een gezin, zal de kinderbijslag altijd lager zijn dan
vandaag. Algemeen geldt: hoe ouder de kinderen, hoe groter het verschil. Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering de leeftijdsbijslagen wil afschaffen omdat kinderen meer
kosten naarmate ze ouder worden. Gezinnen met studerende kinderen voelen dat nog
harder omdat naast de opvoedingskost ook de onderwijskost met de leeftijd toeneemt.
Zonder leeftijdsbijslagen zal het voor veel gezinnen een zware financiële dobber worden
om hun kinderen te laten studeren.
De kloof stijgt tussen de kinderbijslag en de minimumkost, het bedrag dat gezinnen minimaal nodig hebben om een kind groot te brengen.
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Naast het behoud van de leeftijdsbijslagen stelt de Gezinsbond daarom ook voor om een
compensatietoeslag te voorzien voor grote gezinnen zowel voor de huidige als voor de
toekomstige grote gezinnen. Gezinnen mogen immers niet gestraft worden omdat ze kiezen
voor meer kinderen. De huidige gezinnen hebben recht op verworven rechten zodat ze niet
de dupe worden van de staatshervorming en de vereenvoudiging van het kinderbijslagstelsel.
Die verworven rechten moeten maximaal gegarandeerd blijven zodat de huidige grote
gezinnen er nooit op achteruit gaan. Maar ook toekomstige grote gezinnen hebben recht
op een extra toeslag omdat ze naarmate het gezin meer kinderen telt alsmaar meer zelf
bovenop de kinderbijslag moeten opleggen om de minimumkosten te dekken.
Lees het volledige dossier op www.gezinsbond.be en teken daar ook de petitie die is
opgestart.

Bezoek ook
www.gezinsbondgewestbrugge.be

Veel leesgenot,
Ronny Meulemeester
Voorzitter Gezinsbond gewest Brugge
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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

BEERNEM
8730

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

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

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

KINDEROPPAS

GSM/NMBS-PASSEN
+ BIOSCOOPCHEQUES
Benedict Ghyssaert
Sint-Katarinastraat 34
050 36 46 65
benedict.ghyssaert@telenet.be

KORTINGSKAART
GROOT GEZIN
Benedict Ghyssaert
Sint-Katarinastraat 34
050 36 46 65
benedict.ghyssaert@telenet.be

Myriam Goethals
Kranten & cadeaushop Harlekijn
Hooiestraat 35
Hoornstraat 1
050 78 12 18
050 59 87 15
myriam.goethals@skynet.be harlekijnbeernem@skynet.be

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

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

BRUGGE
8000

Mieke Van Damme
Nicolaus Muleriusstraat 10
050 31 84 04
voorzitter@gezinsbondbrugge.be

Regine Wyseure
Karel de Stoutelaan 84
050 31 12 81
wyseure_regine@hotmail.com

Nico Verbeke
Nicolaus Muleriusstraat 10
050 31 84 04
info@gezinsbondbrugge.be

HERTSBERGE
8020

Marc De Spiegelaere
Sint-Jansdreef
050 68 08 58
bvbaspiegelaere@skynet.be
Kathleen Marechal
Zagersweg 67
050 34 66 12
kathleen.marechal@telenet.be
Johan Matthys
Van Hammelaan 6
050 82 22 33

Linda De Deyne
Blauwhuisstraat 1
050 27 96 35
linda.dedeyne@telenet.be
Anne Van horenbeeck
Zagersweg 39
050 67 64 38
anne.vanhorenbeeck@telenet.be
Marleen Sierens
Eninkstraat 24
050 82 51 30

Lieselot Segaert
Muntsestraat 11E
050 82 06 20
lieselot.segaert@telenet.be
Anne Van horenbeeck
Zagersweg 39
050 67 64 38
anne.vanhorenbeeck@telenet.be
Piet Tanghe
Henri Blommelaan 17
050 82 38 79

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

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

Ludo De Kimpe
Leliestraat 37
050 82 38 63
ludo.dekimpe@telenet.be

Bieke Verduyn
Arteveldestraat 14
0476 61 01 62
gezinsbond.oostkamp@gmail.com

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

Anne-Marie Van Meulebroeck
Karel Serweytensstraat 3
050 31 95 77
annemarie.van.meulebroeck
@gezinsbond.be
Heike Rotsaert
Stefanie Costenoble
Stefanie Costenoble
Proostdijstraat 68
Proostdijstraat 68
kinderoppasdienstoostkamp
050 27 68 33
050 27 68 33
@gmail.com
stefanie.costenoble@telenet.be
Natahalie Delcampe
Regine Wyseure
Anne Van horenbeeck
Karel de Stoutelaan 84, Brugge
Zagersweg 39
0497 23 40 01
050 31 12 81
050 67 64 38
kinderoppasdienst.be
wyseure_regine@hotmail.com anne.vanhorenbeeck@telenet.be
Ann Allemeersch
Marleen Sierens
Johan Matthys
Buskinslaan 2
Eninkstraat 24
Van Hammelaan 6
0493 58 98 99
050 82 51 30
050 82 22 33
allemeersch.ann@skynet.be
Martine Dewitte-Jacxsens
Chris Caus
Rita Lameire
Hoornstraat 48
Van Praetstraat 5
Nieuwdorpstraat 34
050 50 09 46
050 50 11 55
050 50 04 84
martine.jacxsens@gmail.com
Ann Vandenbussche
Christine Tallir
Maurice Tant
Beernemstraat 59a
Zandgrachtstraat 21
Den akker 8
050 79 03 62 - 0495 82 43 62
050 78 09 32
050 78 99 86
ann@kantoorvandenbussche.be christinetallir@hotmail.com
tantverbiest@skynet.be
Heike Rotsaert
Walter De Lameilleure
Walter De Lameilleure
Everaertstraat 24
Everaertstraat 24
kinderoppasdienstoostkamp
050 82 37 32
050 82 37 32
@gmail.com

Rony Sarazijn
Burg. Capellelaan 20
050 35 70 75

Regine Lameire
Oedelemse steenweg 29
050 35 02 94
regine.lameire@telenet.be

Magda Keirse
Noordermeers 14
050 35 96 66
magda.keirse@hormail.com

Hilde Lemahieu
Magda Keirse
Kan. Bittremieuxlaan 74
Noordermeers 14
0472 775 626 • 050 37 43 56
050 35 96 66
hilde.lemahieu@gmail.com magda.keirse@hotmail.com

Johan Van Kerkhoven
Westmoere 54
050 81 15 40
gezinsbondjohan@hotmail.com
Geert Boone
Doornstraat 64
050 39 31 01
gboone@telenet.be
Steve Vandenbussche
Hommels 27
050 72 07 74
gezinsbondsintjoris@hotmail.be
Catherine Herman
Babbaertstraat 7
050 37 50 31
gezinsbond8310@gmail.com

Wilfried Aernoudt
Westmoere 57
0497 94 13 61
gezinsbondwilfried@gmail.com
Geert Boone
Doornstraat 64
050 39 31 01
gboone@telenet.be
Paul Bruggeman
Galgeveld 39
050 79 13 78

Honoré Vandecasteele
Woudweg naar Zedelgem 14
050 81 37 45
honore.vandecasteele1@telenet.be
Guido De Vos
Kasteelhoevestraat 8
050 67 61 51
guidodevos@telenet.be
Paul Bruggeman
Galgeveld 39
050 79 13 78

KOOLKERKE
8000

LOPPEM
8210

MOERKERKE
DAMME
8340
OEDELEM-OOSTVELD
8730

OOSTKAMP
8020

SIJSELE
8340

SNELLEGEM
8490
SINT-ANDRIES
8200

SINT-JORIS
8730

SINT-KRUIS
8310
SINT-MICHIELS
8200

VARSENARE
8490

Karl Vandermeersch
Reigerzele 22
050 39 35 10

WAARDAMME
8020

Sofie verhelst
Zuidstraat 4
050 27 92 53

ZEDELGEM
8210

Ronny Meulemeester
Brugsestraat 178
050 20 87 77

Ouderengezelschapsdienst
Gewestelijk secretariaat

Linda Van Steenberghe
Linda Van Steenberghe
Schaakstraat 17
Schaakstraat 17
050 37 31 97
050 37 31 97
secbond@gmail.com
secbond@gmail.com
Roos Logghe
Ter Beke 10
050 38 94 07
gezinsbondsintmichiels@gmail.com gezinsbondsintmichiels@gmail.com
Joëlle De Daniloff
Mieke Roelens
Uytdreve 58
Hagebos 9
0475 86 36 28
050 38 67 91
jdedaniloff@hotmail.com
secretariaat.gb.varsenare@gmail.com
Martin Vlamynck
Martin Vlamynck
Beekstraat 45
Beekstraat 45
050 27 98 29
050 27 98 29
Karien Desloovere
Fazantenlaan 40
050 20 84 60

Hilde Declerck
Berkenhagestraat 66
050 24 03 97

Inge Rappé
Lodewijck De Raetstraat 18
0497 23 40 01
www.kinderoppasdienst.be

Regine Wyseure
Karel de Stoutelaan 84
050 31 12 81
wyseure_regine@hotmail.com

Magda Keirse
Noordermeers 14
050 35 96 66
magda.keirse@hotmail.com

Maaike D’haene
Christiane Van den Eynde
Honoré Vandecasteele
Eernegemweg 20
Hagebos 4
Woudweg naar Zedelgem 14
050 81 64 75
050 38 43 24
050 81 37 45
maaike.dhaene@telenet.be kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com honore.vandecasteele1@telenet.be
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. 19-20u)
Tamara Piers
Kranten & cadeaushop Harlekijn
Christine Deman
Galgeveld 43
Hoornstraat 1, Beernem
Vijverstraat 11
0477 31 51 62
050 59 87 15
050 78 16 58
tamarapiers@hotmail.com harlekijnbeernem@telenet.be
Vanessa Van de Putte
Dagbladhandel ‘Patje’
Martin Ballegeer
Tramstraat 52
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
Veronique Decraemer
Rita Decloedt
Rita Decloedt
Kloppersweg 16
Veeweide 87
Veeweide 87
0471 11 37 14
050 39 60 31
050 39 60 31
kod.sint-michiels@gmail.com gezinsbondsintmichiels@gmail.com gezinsbondsintmichiels@gmail.com
Kristin Dekeyser
Christiane Van den Eynde
Christiane Van den Eynde
Hagebos 23
Hagebos 4
Hagebos 4
0471 36 60 49
050 38 43 24
050 38 43 24
kristin.dekeyser@telenet.be kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com
Saskia Van Laere
Sofie verhelst
Sofie verhelst
Watersnipstraat 4
Zuidstraat
Zuidstraat 4
0472 55 38 40
050 27 92 53
050 27 92 53
saskia@smessaert.be
Ann-Sofie Denoo
Eye-C
Hilde Declerck
Aimé Claeysstraat 28
Snellegemstraat 14
Berkenhagestraat 16
0475 95 54 94
050 79 05 50
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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ACTIVITEITEN I.S.M. DE GEZINSBOND

MET BELGERINKEL
NAAR DE WINKEL
Nog tot 30 mei!
De fiets en de voeten zijn de zuiverste en de gezondste vervoermiddelen,
perfect voor de kleine tot middellange afstanden in de stad of gemeente,
naar het werk, de winkel, het park, naar school of … naar bus, tram
en trein.
Hoe deelnemen?
1 Ga na of je gemeente deelneemt aan ‘Met Belgerinkel naar de
Winkel’. Onder de naam van je gemeente zie je welke winkels en
horecazaken deelnemen.
2 Doe met de fiets of te voet boodschappen bij een deelnemende
handelaar, en vraag van 25 april tot 30 mei 2015 een Belgerinkelsticker.
3 Registreer de unieke code van je Belgerinkelsticker op deze website
(beschikbaar vanaf 25 april).
4 De dag van registratie van je sticker maak je kans op de prijs van
die dag. Binnenkort vind je op onze website een overzicht van de
prijzenpot. Je maakt ook kans op de prijzen uitgereikt door je
gemeente op het einde van de campagne.
5 Op het einde van de dag verschijnt de naam van de winnaar van de
dagprijs op de website. Elke winnaar wordt ook persoonlijk verwittigd.
6 Je kan je Belgerinkel-lot een dag, een week of zelfs nog langer na
ontvangst registreren. Maar na zondag 31 mei 2015 is het gedaan
met registreren.
7 Je kan dus kiezen om een bepaalde prijs te winnen. Je kan ofwel
meerdere loten op één dag registreren, of je spreidt je loten en
maakt zo kans op verschillende prijzen .
8 Op het einde van de campagne trekt jouw gemeente extra winnaars
voor de prijzen van de gemeente. In iedere gemeente is alvast één
Minerva fiets te winnen. Meer informatie vind je op de Belgerinkelpagina van jouw gemeente.
9 Ken je iemand die wat minder goed overweg kan met het internet?
Help de persoon door zijn Belgerinkel-lot(jes) online te registreren,
uiteraard met zijn gegevens. Zo maakt hij/zij ook kans op de prachtige
prijzen tijdens de campagne.
10Personen zonder internet kunnen dit jaar ook deelnemen via de
Belgerinkelspaardozen die tot en met 1 juni te vinden zijn in de
openbare gebouwen van hun gemeente. Klanten die deelnemen via
de spaardozen maken enkel kans op de prijzen van de gemeente.

BEN JE OP ZOEK NAAR EEN
CADEAUTJE VOOR JE KINDEREN,
OUDERS, KLEINKINDEREN,
OF JEZELF?
Enkele ideetjes:
• wat belwaarde om te telefoneren naar je geliefde...
• kaartjes om samen gezellig een filmpje te gaan kijken in de bioscoop
• goedkopere treinpassen voor een dagje uit
• ...
Alle verkooppunten vind je op pagina 2 onder de rubriek ‘gsm/nmbspassen + bioscooptickets’.

NIEUWE PRIJZEN
•VANAF 1 FEBRUARI 2015•

GSM
Als lid van de Gezinsbond kan je bij de plaatselijke
afgevaardigden 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.
spaarkaartkorting
Proximus Pay&Go
€ 15,00
€ 0,60
-4%
Mobistar Tempo
€ 15,00
€ 0,60
-4%
Base
€ 15,00
€ 0,60
-4%

NMBS-passen - spaarkaartkorting
Go Pass 2° klas
Rail Pass 1° klas
Rail Pass 2° klas
Keycard 2° klas

€ 51,00
€ 117,00
€ 76,00
€ 20,00

€ 2,55
€ 5,85
€ 3,80
€ 1,00

-5%
-5%
-5%
-5%

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. Je kan bij Kinepolis
je plaatsen nu ook online reserveren met bioscoopcheques.
• je betaalt € 10,15 voor een bioscoopcheque van Kinepolis
en krijgt € 2,00 korting op de lidkaart waarmee je spaart!
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KALENDER
DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

09/01/2015 - 30/06/2015

Dansreeksen

Loppem

10/01/2015 - 30/06/2015

Kleuterturnen

Loppem

12/01/2015 - 30/06/2015

Aerobic

Loppem

12/01/2015 - 29/06/2015

tai chi chuan op maandagavond

Varsenare

13/01/2015 - 30/06/2015

Dru yoga op dinsdagvoormiddag

Varsenare

19/02/2015 - 11/06/2015

Koken voor mannen, deel 2.

Sint-Kruis

28/03/2015 - 01/06/2015

Start to Run

Loppem

21/04/2015 - 23/06/2015

Start to run

Varsenare

30/04/2015 - 25/06/2015

Tai chi chuan

Assebroek

07/05/2015

Wij spreken over teken

Varsenare

09/05/2015

Creatie voor moederdag

Loppem

11/05/2015

Onze kinderen veilig online

Brugge

13/05/2015

Leren Leren

Zedelgem

13/05/2015 - 27/05/2015

Fotoboek maken

Varsenare

17/05/2015

Lentewandeling

Zedelgem

17/05/2015

Ontbijt met bubbels!

Sint-Joris

25/05/2015

Brainstormmoment Single Parents

Brugge

27/05/2015

Wandeling in Oostende “Garnalen en verhalen”

GOSA

28/05/2015

Stress bij kinderen

Oostkamp

04/06/2015

Gin Exploration

Sint-Andries

05/06/2015 - 07/08/2015

Zomerse fietstochten

Sint-Kruis

08/06/2015

Etymologische wandeling door Brugge

GOSA

09/06/2015

Moeilijke eters

Oostkamp

13/06/2015

Geleid bezoek aan de kruidentuin Tudor en de bijenhal

Varsenare

27/06/2015

Fotozoektocht

Koolkerke

28/06/2015

2 ° kubb toernooi met aansluitend barbecue

Sint-Joris

03/09/2015

Ontspanningsyoga

Assebroek

18/09/2015

Quiz’het

Sint-Michiels

21/10/2015

Liefde, een onmogelijk verlangen

Sijsele

31/10/2015

Halloweenpompoenen

Sint-Michiels
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G.O.S.A
GEWEST BRUGGE

WANDELING IN OOSTENDE
“GARNALEN EN VERHALEN”
woensdag 27 mei | 13.15u
We willen gaan sneukelen 'op zijn Oostends' met verhalen en garnalen.
We maken de uitstap per trein, verzamelen op woensdag 27 mei om
13.15u in de inkom van het station en kopen zelf ons (senioren)biljet
aan voor heen en terug. Vertrek trein op spoor 8 om 13.57u, aankomst
in Oostende om 14.13u. We worden opgewacht aan de 4 gekleurde
palen door een gids. De wandeling bedraagt hooguit 2 km. Tijdens de
wandeling zijn er 3 hapjes inbegrepen: verse garnalen, garnaalkroket
en chocoladeproevertje. Hierbij komt ook nog een drankje, maar dit is
ter plaatse zelf te betalen. Er is een trein terug om 17.40u, 17.46u of
18.09u. Inschrijven bij Rosette Verlinde - Van Zeveren op gosagewestbrugge@base.be of 050 35 75 75 en door storten van € 12 per persoon
op BE22 0015 1427 1747 op naam van GOSA Gewest Brugge voor 17
mei 2015.

ETYMOLOGISCHE WANDELING
DOOR BRUGGE
maandag 8 juni | 14.30u
Wandeling met gids Jo Berten. Woorden vallen niet uit de lucht, ze
hebben allen hun oorsprong en dit levert vaak boeiende verhalen op ...
Bovendien ben ik er van overtuigd dat je met etymologie de geschiedenis kan illustreren. En dit doen we tijdens deze wandeling: we houden halt bij plaatsen waar de oorsprong van een woord of uitdrukking
een geschiedkundig feit kan onderschrijven. Het wordt een leerrijk-ontspannende namiddag, geen les taalkunde maar een verrassende kijk
op woord en geschiedenis! Inschrijven voor 1 juni bij Hugo Jonckheere,
050 38 37 48. Deelname €4, ter plaatse te betalen. Verzamelen vanaf
14.15u aan Historium op de markt van Brugge.

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
Noteer nu reeds in uw agenda:
• dinsdag 8 september 2015: daguitstap naar Ronse en Oudenaarde.

LEDENVOORDELEN
Als lid van de Gezinsbond kan je genieten van heel wat kortingen en
voordelen. Kortingen op aankopen, uitstapjes, energie en telefonie en
op activiteiten in jouw buurt. Het aanbod is even groot als verrassend.
Bij tal van handelaars en spaarpartners in Vlaanderen en Brussel krijg
je spaarkorting in je online portemonnee. Van zodra je € 10 bij elkaar
gespaard hebt, kan je betalen met je lidkaart en besparen op je aankopen. Je online portemonnee kan je raadplegen via
www.gezinsbond.be/mijngezinsbond.
Als lid kan je ook genieten van kortingen bij musicals, op tentoonstellingen, in musea en attractieparken. Raadpleeg regelmatig de activiteiten
met korting en blijf op de hoogte van het aanbod.
Doe een beroep op een kinderoppasdienst in jouw buurt of bezoek een
van onze tweedehandsbeurzen. We reiken ook kortingskaarten openbaar vervoer uit aan gezinnen met drie of meer kinderen.
HANDELAARS - NMBS-PASSEN - BIOSCOOPKORTING - GSM-KAARTEN SPAARPARTNERS - KORTINGSKAARTEN -- OPENBAAR VERVOER - GOEDKOPE WONINGLENING - KORTING RELATIE- OF SCHEIDINGSBEMIDDELING ACTIVITEITEN MET KORTING - GOEDKOPERE ENERGIE - GOEDKOPER TELEFONEREN - TWEEDEHANDSBEURZEN - KINDEROPPASDIENST - GEZELSCHAPSDIENST - GOEDKOPERE VAKANTIES - ...
Als lid krijg je een lidkaart waarmee je spaart. Deze kaart is zowel je
lidkaart als je spaarkaart. Het is een magneetkaart waarbij je gespaarde
saldo niet meer wordt bijgehouden op een chip zoals bij de gezinsspaarkaart, maar in een online portemonnee.
De lidkaart waarmee je spaart biedt heel wat nieuwe mogelijkheden.
We zetten ze even op een rijtje.
1 Korting gekregen of een afname gedaan? Je saldo kan je raadplegen
op je ticket of in je online portemonnee via ‘mijn gezinsbond’ op
www.gezinsbond.be
2 Betalen met afnames kan per schijf van € 10.
3 De nieuwe lidkaart kan geblokkeerd worden. Je gespaarde bedrag
blijft na blokkering in je online portemonnee.
4 Je ontvangt niet één maar twee lidkaarten zodat je samen met je
partner of kotstudent kunt sparen. Met beide kaarten spaar je op
dezelfde online portemonnee.
Nog vragen?
Kijk eens op www.gezinsbond.be bij FAQ of spreek een bestuurslid aan
die jou ongetwijfeld kan verder helpen.
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NIEUWS
VAN DE
AFDELINGEN
VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST
De kinderoppasdienst van de afdeling
Assebroek wordt waargenomen door Mevr.
Cloet Martine, Sint Katarinastraat 34 te
Assebroek. Indien men een kinderoppas wenst
met verzekering inbegrepen, gelieve bij voorkeur te mailen naar cloet.martine@
telenet.be. Wie niet over internet beschikt
kan bellen naar 050 36 46 65 tussen 17.00
en 19.00 uur.

AFDELING
ASSEBROEK
TAI CHI CHUAN
• donderdag 30 april tot donderdag 25 juni •
Tai Chi Chuan is een uitermate geschikte
methode om soepelheid, stabiliteit en
gevoeligheid te oefenen. De oefeningen zijn
langzaam, niet hart- of longbelastend, zorgen
voor alertheid bij de beoefenaar, kalmeren
de geest en versterken het lichaam. Allemaal
zaken die we in onze huidige samenleving
broodnodig hebben en die onze levenskwaliteit
opmerkelijk verhogen. Lesgever Luc Desmet,
beoefent 26 jaar Tai Chi Chuan en aanverwante
methodes, heeft 9 jaar ervaring als lesgever
in Tai Chi Chuan (lange Yang vorm) en 6 jaar
ervaring in 'chen form for health'. Elke donderdagavond is er Tai Chi in OC Rustenhove,
Wantestraat 151, Assebroek.
Belangstelling? Info bij Georges Verlinde
050 35 75 75 of georges.verlinde@base.be

ONTSPANNINGSYOGA
• donderdag 3 september | 18.30u •
Op donderdag 3 september start een nieuwe
reeks yogalessen voor beginners. Er zijn 5
kennismakingslessen en deze gaan door op 3
september, 10 september, 17 september, 24
september en 1 oktober. De lessen beginnen
stipt om 18.30u en eindigen om 19.45u. De
lessen gaan door in het P.C. Sparrenhof (zijingang), Dries in Assebroek. Iedereen is
welkom! Voor de gevorderden start eveneens
een nieuwe reeks vanaf 3 september om 20u.
Voor alle inlichtingen en inschrijvingen kan
je terecht bij Mevr. Verhaeghe Karin,
050 37 46 17.

GEBOORTE
Ter gelegenheid van een geboorte kunnen
jonge ouders, reeds lid van de Gezinsbond,
een kleine attentie ophalen bij de verantwoordelijke ledenadministratie: Gentil Desmet,
Jagerspad 13 Assebroek, 050 35 92 69.

AFDELING
KOOLKERKE
FOTOZOEKTOCHT
• zaterdag 27 juni | 14u •
Geen kermisweekend zonder een leuke
gezinsactiviteit! Op zaterdag 27 juni kunnen
de echte speurneuzen aan het werk. De
Gezinsbond Koolkerke organiseert een fotowandelzoektocht. Deze wandeling laat je
verschillende hoekjes van de Koolkerkse
regio ontdekken. Leuke prijzen te winnen!
Starten kan tussen 12u30 en 14u30. Even
pauzeren? Geen probleem, onderweg wordt
een gratis drankje aangeboden. Zin om mee
op zoektocht te gaan? Schrijf je dan in voor
21/06/2015 via gezinsbond.koolkerke@
hotmail.com.
Deelnameprijs: leden €3,00/persoon, nietleden €5,00. Stort de deelnameprijs op rek.
BE08 7512 0546 2713.

AFDELING
BRUGGE

gezinsbondbrugge@gmail.com
ONZE KINDEREN
VEILIG ONLINE
• maandag 11 mei | 20u •
Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd aan
computer of tablet. Ouders zijn daarom het
best goed op de hoogte hoe dat veilig kan.
Tijdens deze vormingsavond kan je zelf zien
hoe kinderen, jongeren en zelfs kleuters
omgaan met internet. Wat vinden ze zo fantastisch aan surfen, gamen, chatten en netwerken? Op een eenvoudige manier komen
een aantal technische aspecten aan bod.
Daarnaast gaat de aandacht vooral naar
opvoedingstips. Je leert ook hoe je een chat
of een profiel veilig instelt. Er zijn filmpjes
over situaties thuis, bv. over het bezoek aan
ongeschikte sites, over het doorgeven van
persoonlijke informatie of over het delen van
een foto via internet. Deze info-avond wordt
gebracht met een multimediapresentatie. De
inhoud vind je terug op www.veiligonline.be.
Een organisatie van ouderraad SFX- De Frères
Brugge en Child Focus i.s.m. de Gezinsbond.
De ingang van de school is in de Nieuwstraat,
8000 Brugge.

BRAINSTORMMOMENT
BONNENBOEK
Wie nog geen bonnenboek heeft ontvangen
kan die afhalen bij Kathleen Marechal, mits
een telefoontje vooraf op 050 34 66 12.

• maandag 25 mei | 14.30u •
Net als vorig jaar wil de Gezinsbond ook het
komende schooljaar activiteiten aanbieden
voor ouders en kinderen. Op 25 mei stellen
we een nieuw brainstormmoment voor in
’t Oud Gemeentehuis te Varsenare om
14.30u. We drinken dan tevens een glaasje
op het eenjarig bestaan van dit unieke project.
Vooraf je aanwezigheid bevestigen op
kidsactivity@gmail.com is een must.

BONDSKLAPPER

Cloet Albert Scheuremanspark 14, 050 82 74
06 - 0476 67 29 94, Els Derycke Vijvers 5,
050 84 08 18 - 0496 02 42 36 of Leen Roose
Ieperweg 101,050 84 08 33

CREATIE VOOR MOEDERDAG

AFDELING
LOPPEM
DANSREEKSEN
• vrijdag 9 januari tot dinsdag 30 juni •
Dansreeksen voor de maanden september tot
december: leden betalen € 30 p.p.; niet-leden
€ 45 p.p. Tweede reeks van januari tot juni:
leden betalen € 45 p.p.; niet-leden € 65 p.p.
Voor de volledige reeks van september tot
juni kost deelname leden € 70 p.p.; nietleden € 105 p.p.

KLEUTERTURNEN
• zaterdag 10 januari tot dinsdag 30 juni •
Kleuterturnen voor de maanden september
tot december: leden betalen € 30 p.p.; nietleden € 45 p.p. Tweede reeks van januari tot
juni: leden betalen € 45 p.p.; niet-leden € 65
p.p. Voor de volledige reeks van september
tot juni kost deelname leden € 70 p.p., nietleden € 105 p.p.

AEROBIC
• maandag 12 januari tot dinsdag 30 juni •
Aerobic voor de maanden september tot
december: leden betalen € 30 p.p.; niet-leden
€ 45 p.p. Tweede reeks van januari tot juni:
leden betalen € 45 p.p.; niet-leden € 65 p.p.
Voor de volledige reeks van september tot
juni kost deelname leden € 70 p.p.; niet-leden
€ 105 p.p.

• zaterdag 9 mei | 14u •
Moederdagactiviteit met een kunstwerk op
canvasdoek in samenwerking met de
Tuinengel. Het wordt een creaworkshop met
mama en kind, oma en kleinkind of meter en
metekind. De activiteit vindt plaats in het
parochiecentrum op 9 mei van 14u tot 17u.
Prijs per duo: leden Gezinsbond € 35, nietleden € 45. Betalend inschrijven ten laatste
op 4 mei bij Lies De Wispelaere, Torhoutsesteenweg 554a, 050 69 11 43. Een activiteit
van de Jonge GezinnenActie Loppem.

AFDELING
OEDELEMOOSTVELD
gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.com

JAARPROGRAMMA
• Op 13 februari 2015 organiseren we een
wandeling 'Tour d'amour' in Brugge,
• Paaszaterdag 4 april is er de paaseierenraap
in Bulskampveld te Beernem,
• 16 en 17 april zijn er de crea-dagen voor
de kinderen van de lagere school,
• Het gekende moederdagontbijt is dit jaar
op 10 mei.
• Op het programma staan ook een kookavond en een bezoek van sinterklaas voor
onze leden.
• Op zondag 20 december 2015 kunnen
leden hun bonnenboek afhalen met een
natje en een droogje.
Alle info via onze nieuwsbrieven, facebook
en/of bestuursleden. Stuur een mailtje met
uw adresgegevens naar gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.com, en wij doen de rest!

START TO RUN
• zaterdag 28 maart tot maandag 1 juni •
De Gezinsbond promoot reeds meerdere jaren
en met groot succes deze loop-je-fit actie.
Iedereen kan deelnemen, van jong (vanaf 10
jaar) tot oud, met of zonder ervaring. En,
waarom niet meelopen met het ganse
gezin??? We starten met een combinatie van
wandelen en rustig lopen en gaan geleidelijk
over naar blijven lopen. Tien weken lang
werk je onder deskundige leiding en met
een planmatige opbouw naar het uiteindelijk
doel: 5 of 8 km blijven lopen op jouw tempo
en zonder tijdslimiet. (De 8 km is voor 2de
jaars of gevorderde lopers)
Kostprijs: €25 (€40 indien geen lid Gezinsbond)
/ kinderen lag. school €5 (min 10 jaar en
o.l.v. een volw.)/ Jongeren lager middelbaar
(12-15 jaar)€15/ Gezinskaart €50(€70 indien
geen lid Gezinsbond). Storten op rek. nr.
BE85 7381 1903 6806. Inschrijven bij Johan

OOIEVAAR AAN DE DEUR?
Wij hebben een gratis ooievaar ter beschikking,
er wordt enkel een waarborg gevraagd. Alle
info via secretariaat of via Maurice Tant, Den
Akker 8, 050 78 99 86.

WELKOM IN ONS BESTUUR
We zijn op zoek naar nieuwe medewerkers in
ons afdelingsbestuur. Zin om mee te bouwen
aan onze activiteiten en de werking van de
Gezinsbond, dan ben je welkom in ons
bestuur. Voor meer informatie kan je terecht
via gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com,
bij Martin BRAL, 050 79 01 77 of bij één van
onze bestuursleden.

AFDELING
OOSTKAMP

gezinsbond.oostkamp@gmail.com
www.gezinsbondoostkamp.be
STRESS BIJ KINDEREN
• donderdag 28 mei | 20u •
Jonge kinderen hebben heel wat te doen en
leven vaak even snel als volwassenen:
school, vriendjes, familie, hobby's. Dit geeft
soms stress en dan is het normaal dat
kinderen boos, hangerig, huilerig zijn.
Wanneer je de indruk hebt dat stress bij een
kind te zwaar gaat wegen dan is het belangrijk om te begrijpen vanwaar dit komt:
van buiten uit, door teveel activiteiten,
veranderingen, zorgen van volwassenen of
andere externe oorzaken? Of van binnen uit,
omdat het kind zichzelf druk oplegt? Stress
begrijpen helpt om oplossingen te zoeken.
In deze vorming verkennen we dit thema
met de inbreng van de deelnemers. De avond
wordt gebracht door Hendrik Gaublomme.
Een activiteit van de Opvoedingswinkel
Brugge in samenwerking met de Gezinsbond
Oostkamp op donderdag 28 mei om 20u in
de bovenzaal van de Valkaart. Inkom gratis.

MOEILIJKE ETERS
• dinsdag 9 juni | 20u •
Als kinderen problemen hebben met eten,
kan dat leiden tot sterke emoties, ongemakken
of conflicten. Hoe ga je daar het best mee
om? Kan je eetproblemen voorkomen?
En hoe kan je stimuleren zonder te forceren?
Een leerrijke avond met Heidi Deboosere.
Een organisatie van de Opvoedingswinkel
Brugge i.s.m. de Gezinsbond Oostkamp in de
bovenzaal van de Valkaart. Inkom: € 3.

KINDEROPPASDIENST
Wil je er een avondje tussenuit met je partner?
Een bezoek aan de cinema, een stapje zetten
met vrienden of een vergadering voor het
werk... Zoek je een kinderoppas om ondertussen voor je kroost te zorgen? Zoek niet
verder! Neem contact op met onze kinderoppasdienst via e-mail:
kinderoppasdienstoostkamp@gmail.com en
de coördinator zoekt een oppas voor u.
Tijdens de oppasbeurt zijn zowel de oppasser
als uw kinderen verzekerd. Nog vragen?
Stuur een mailtje en coördinator Heike
Rotsaert geeft u alle nodige informatie.
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AFDELING
SIJSELE

AFDELING
SINT-JORIS
gezinsbondsintjoris
@hotmail.be

LIEFDE, EEN ONMOGELIJK
VERLANGEN
• woensdag 21 oktober | 20u •
• Cultuurfabriek •
Prof. Dr. Dirk De Wachter heeft het over liefde,
verveling en het bijzondere van gewonigheid.
Liefde is ondoorgrondelijk, mysterieus en
broos, laat zich niet vatten. De mens blijft
op zoek naar haar ware aard. Vooral niet te
luid roepen wanneer het om liefde gaat lijkt
de kernboodschap van Dirk De Wachter te
zijn. Haar niet te hard achterna hollen of er
al te zeer naar verlangen. Kwetsbaarheid,
barstigheid en stilte in ons leven moeten we
koesteren. Dirk De Wachter vertelt hoe de
liefde wordt bedreigd door het hedendaags
consumentisme en de kwalijke illusie dat
alles maakbaar is. De man raakt met zijn
pleidooi om gewoon te doen een gevoelige
snaar. Vooraf inschrijven noodzakelijk:
tel. 050 35 96 66 of mail magda.keirse@
hotmail.com. Kaarten: 7€ door overschrijving
op BE22 7381 1006 8447 van Gezinsbond
Sijsele met mededeling "Dirk De Wachter X pers."). 3€ korting voor leden wordt op de
spaarkaart gezet.

KINDEROPPASDIENST
De kinderoppasdienst is dringend op zoek
naar nieuwe kinderoppassers. Ben je 15 jaar,
hou je van kinderen, heb je een beetje vrije
tijd en verdien je graag een centje bij?
Meld je dan zo vlug mogelijk bij de coördinator: Hilde Lemahieu, 0472 77 56 26
(na 16h) of hilde.lemahieu@gmail.com.
Gezinnen kunnen op hetzelfde nummer een
oppas aanvragen.

DATA OM TE ONTHOUDEN
• Op woensdag 23 september 2015 komt
Ann Vansteenkiste de lezing ‘de Stille
Kracht van Thee’ geven voor Wereldwinkel
en Gezinsbond Damme-Sijsele.
• Op 11 oktober is er onze najaars tweedehandsbeurs
• Het familieontbijt gaat door op 15 november
2015.

ONTBIJT MET BUBBELS!

AFDELING
SINT-ANDRIES
gezinsbondsintandries
@telenet.be

GIN EXPLORATION
• donderdag 4 juni | 19.30u •
Op deze Gin Exploration neemt de ginologist
van de Bruges Gin Club je mee op een boeiende wereldreis vol aroma's, smaken, geuren
en zelfs kleuren van gin. Na een inleiding is
er een degustatie waarbij 5 gins worden
gepresenteerd. We ruiken en proeven elke
gin puur en in combinatie met garnituren en
tonics. De tasting wordt doorspekt met
weetjes en verhalen uit de rijke gingeschiedenis en je komt te weten hoe je zelf
op een eenvoudige manier gin kunt maken.
Deze gin tasting gaat door op 4 juni vanaf
19.30u in de Brugse Gin Club, J. Suveestraat 19,
8000 Brugge. De prijs is € 40 /persoon en
er zijn maximaal 20 deelnemers. Reserveer
uw plaats door te mailen naar gezinsbondsintandries@telenet.be en €40 over te
schrijven op BE97 9796 2482 9949.
Uw inschrijving is definitief na betaling.
Uiterste inschrijvingsdatum is 28 mei.

• zondag 17 mei | 8.30u •
Naar aanleiding van moeder- en vaderdag
organiseren wij, zoals u al enkele jaren van
ons gewoon bent, dit jaar opnieuw een
ontbijt met bubbels! Op zondag 17 mei 2015
om 8.30u verwachten wij jullie. Wij vergasten
u en uw gezin opnieuw op spek met eieren,
boterkoeken, broodjes, koffie, thee enzovoort…. Willen jullie ook genieten van een
heerlijk ontbijt schrijf dan zo snel mogelijk
in! Deelnameprijs € 6, kinderen tot 12 jaar
betalen € 2,5.

2° KUBB TOERNOOI
MET AANSLUITEND BARBECUE
• zondag 28 juni | 15u •
Gelieve alvast zondag 28 juni vrij te houden
want dan organiseren wij ons 2° Kubb toernooi
met aansluitend barbecue!

JAARPROGRAMMA 2015

SINT-ANDRIESKERMIS

• zondag 17 mei 2015: Moeder- en vaderdagontbijt
• zondag 28 juni 2015: 2° Kubbtoernooi en
aansluitend barbecue
• 19 september 2015: Unieke gezelschapsspellenmiddag zaterdag
• vrijdag 20 november 2015: Bier- en hapjesavond
• zaterdag 5 december 2015: Sinterklaas
• zondag 20 december 2015: Overgangsdrink
Verdere info over deze activiteiten krijgt u
enkele weken voor de activiteit via onze
nieuwsbrief en onze website.

• zondag 21 juni •
Bezoek onze stand op zondag tijdens SintAndrieskermis, met kinderanimatie en infostand over de vele voordelen voor gezinnen,
jong en oud.

NIEUWE
VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST
Wij verwelkomen als nieuw bestuurslid en
nieuwe verantwoordelijke voor de kinderoppasdienst Tamara Piers. Tamara is te
bereiken via mail tamarapiers@hotmail.be en
GSM 0477 31 51 62. Wij wensen haar veel
succes en wensen bij deze ook haar voorgangster te bedanken voor de inzet voor de
kinderoppasdienst. Wij vragen onze leden
wel om minimum 3 dagen op voorhand een
kinderoppas aan te vragen en in de grote
vakantie minimum een week op voorhand.

BONDSKLAPPER

AFDELING
SINT-KRUIS

www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond8310@gmail.com
KOKEN VOOR MANNEN
DEEL 2
• donderdag 19 februari
tot donderdag 11 juni | 19u •
Heb je al wat kookervaring, maar vind je dat
je talent nog wat aangescherpt mag worden?
In koken voor mannen 2 gaan we onze kookkunsten verfijnen en weer heel wat nieuwe
technieken aanleren. Elke les zullen we een
driegangenmenu bereiden. Na het koken
proeven we samen ons menu met een aangepast wijntje erbij. De kooklessen gaan
door 1 keer per maand, op donderdagavond
en dit op volgende data: 19 februari 2015,
19 maart 2015, 30 april 2015, 21 mei 2015
en 11 juni 2015. De lessen beginnen stipt
om 19u en eindigen om 22u en gaan door in
Hoeve Hangerijn, Gemene Weideweg Zuid 113,
Assebroek. Prijs: € 25 p.p. per les voor leden
en € 30 p.p. per les voor niet leden. In deze
prijs is inbegrepen: maaltijd, wijn/bier/water,
lesmateriaal en receptenfiche.

ZOMERSE FIETSTOCHTEN
• vrijdag 5 juni tot vrijdag 7 augustus •
• 19.15u •
De zomerse fietstochten gaan terug van start
op vrijdagavond 5 juni 2015. We starten om
19.15u vanop de parking achter de kerk van
Sint-Kruis, Boogschutterslaan. Wij willen de
regelmaat er in houden en fietsen op 5, 12,
19 & 26 juni; 3,17,23 & 31 juli en 7 augustus
2015. Deze fietstochten zijn een samenwerking met het Davidsfonds en zijn gedekt
door een groepsverzekering..

AFDELING
SNELLEGEM
VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST
Je kan er terecht met aanvragen voor een
kinderoppas. Om verzekeringsboekjes aan te
kopen,om je als nieuwe kinderoppasser aan
te bieden. Ook de prestatiebriefjes mogen
er binnengebracht worden. Maaike is te
bereiken tussen 19u en 21.30u. Tot binnenkort! Maaike D’haene, Eernegemweg 20,
8490 Snellegem, 050 81 64 75 of
maaike.dhaene@telenet.be.

AFDELING
SINT-MICHIELS
QUIZ’HET
• vrijdag 18 september | 19.30u •
Het avondje quizen met en onder vrienden, een
niet te missen jaarlijkse afspraak, gaat door
in de Gemeenteschool afd. B, Sint-Michielslaan
te Sint-Michiels. Stel een ploeg van max. 5
personen samen, verzin een leuke teamnaam,
betaal € 10 op BE43 0680 7137 0001 van de
Gezinsbond Sint-Michiels en mail de gegevens
door naar gezinsbondsintmichiels@ gmail.com.
Lees intussen de boekskes en de kranten en
hou het nieuws in het oog. Misschien weet je
dan wel alle antwoorden! Met leuke vragen,
foto’s en geluiden leer je de vrienden beter
kennen en wat ze al dan niet weten.

HALLOWEENPOMPOENEN
• zaterdag 31 oktober •
Halloween kan niet zonder pompoenen.
Je haalt er de vulling uit en maakt er een
lekker griezelige maar gezonde soep mee.
Daarna gebruiken we de uitgeholde pompoenen om er lichtjes in te plaatsen. Wil je
helpen? Kom dan naar Onze Ark, SintMichielslaan vanaf 15u. Meer info in de
volgende Bondsklapper. Inschrijven en info
gezinsbondsintmichiels@gmail.com.

HULP GEVRAAGD!
Heb je ideeën die absoluut eens aan bod
moeten komen? Heb je wat vrije tijd en wil
je meehelpen bij een activiteit? Laat het ons
weten. Ons plaatselijk bestuur ontvangt je
met open armen. Voor alle info, één adres:
gezinsbondsintmichiels@gmail.com
Telefoneren mag ook: 050 39 60 31.

GEBOORTEGESCHENKJES
Gezinnen-leden met een 2e of 3e baby,
geboren in 2015, kunnen een geschenkje
afhalen bij Roos Logghe, Ter beke 10 te SintMichiels. Best vooraf bellen op 050 38 94 07.

VERKOOPPUNT PASSEN EN
TELEFOONKAARTEN IN JUNI
Bij afwezigheid van de verantwoordelijke van
het verkooppunt passen en telefoonkaarten,
kan u steeds terecht bij Mevr. Tanghe-Wyseure,
Karel de Stoutelaan 84 in Brugge. Elke werkdag open van 10u tot 12u.

WANDELINGEN
In samenwerking met Natuurpunt stellen wij
u volgende wandelingen voor:
• zondag 17 mei: plantenwandeling in de
Gemene Weidebeek. Afspraak om 10u aan
Hoeve Hangerijn, Gemeneweideweg-Zuid
113, Assebroek.
• zondag 28 juni: uitstap in de Assebroekse
Meersen. Afspraak om 14u aan de kerk
van Ver-Assebroek.
• zaterdag 18 juli: zilte-plantenwandeling in
Ter Doest. Afspraak om 14.30u aan de kerk
van Lissewege.
Alle wandelingen gaan door onder begeleiding
van ervaren gidsen van Natuurpunt. Doe je
laarzen of stevige schoenen aan, breng een
plantengids, vergrootglas en verrekijker mee.
Meer info over andere wandelingen en activiteiten: www.natuurpuntbrugge.be

AFDELING
ZEDELGEM

gezinsbondzedelgem@msn.com
LEREN LEREN
• woensdag 13 mei | 19u •
Voordracht 'Leren Leren' door de h. Paul Maes
in Spes Nostra Instituut Zedelgem. Tijdens
deel 1 (ca 20 minuten) kunnen ouders én
kinderen de voordracht gezamenlijk volgen,
daarna is het vooral gericht op de leerlingen
van 5e en 6e leerjaar en 1ste en 2e secundair.
Een samenwerking met o.m. Oudercomité
Vrije Basisschool Zedelgem De Leeuw. Meer
info en vooraf inschrijven is noodzakelijk via
gezinsbondzedelgem@gmail.com of tel.
0474 10 43 15.

LENTEWANDELING
• zondag 17 mei | 9u •
Geniet van de mooie Zedelgemse natuur!
Een gids leert ons meer over het Domein
Doeveren. Afspraak aan de ingang van het
Merkemveld bos. We ronden af met een
drankje. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en
meer info bij Hilde Deklerck:
Hilde.deklerck@skynet.be
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

AFDELING
VARSENARE
TAI CHI CHUAN
OP MAANDAGAVOND
• maandag 12 januari tot maandag 29 juni •
Tai Chi Chuan is een uitermate geschikte
methode om soepelheid, stabiliteit en gevoeligheid te oefenen. De oefeningen zijn langzaam, niet hart- of longbelastend, zorgen voor
alertheid bij de beoefenaar, kalmeren de geest
en versterken het lichaam. Lessen op maandagavond in het Sportcentrum in Varsenare,
lessenreeks in groepen afhankelijk van het
niveau. Belangstelling? Info en inschrijven bij
Brigitte Vandenbriele: brigitte.vandenbriele@
skynet.be, 050 31 47 34 of 0496 33 51 79.

DRU YOGA
OP DINSDAGVOORMIDDAG
• dinsdag 13 januari tot dinsdag 30 juni •
Dru Yoga wordt ook ‘hart yoga’ genoemd.
Het gaat over bewust ‘zijn’. Vanuit vloeiende
bewegingen en je ademhaling help je je
lichaam en geest in soepelheid, ontspanning
en kracht. Je gaat vanzelf ontstressen, je
concentratie versterkt en je ervaart voelbaar
vernieuwde vitaliteit en vreugde. De Gezinsbond van Varsenare zet deze reeks verder op
dinsdagvoormiddag van 10u tot 11.30u in het
sportcentrum te Varsenare. Je kunt op elk
moment instappen. Info en inschrijven bij
Brigitte Vandenbriele: Brigitte.vandenbriele@
skynet.be of 050 31 47 34

START TO RUN
• dinsdag 21 april tot dinsdag 23 juni •
• 19.30u •
Zin om te sporten? Vlieg uit de startblokken
met 'start to run'! 10 weken lopen onder
deskundige leiding. Beginners lopen 0-5 km,
gevorderden leren 1 u lopen. Startplaats:
volkssterrenwacht Beisbroek elke dinsdag om
19u30. Inschrijven op lopen.gezinsbondvarsenare@gmail.com of 0495 20 84 44
(Conny Vermoote), ten laatste tegen 19 april.
De prijs is €20/persoon voor leden Gezinsbond
en €30/persoon voor niet-leden (verzekering
+ lessen). Bij storting op BE46 7381 2906
9636 van Gezinsbond Varsenare vermelden:
start to run, naam, adres en geboortedatum
van loper/loopster en lidnr. Gezinsbond.
Korting indien 2 pers. in zelfde gezin

WIJ SPREKEN OVER TEKEN
• donderdag 7 mei | 20u •
Voordracht door Lena Tresy, zorgkundige en
ervaringsdeskundige en Lara Hugaert, verpleegkundige in SPC Hof Ter Straeten, zaal
CREA. Zij bieden u op deze avond een handleiding om verstandig om te gaan met de
risico’s van een tekenbeet. Preventie is de
boodschap! Info over teken, preventiemaatregelen, praktische tips en info over de ziekte
van Lyme. Deze avond kan u als wandelaar,
sporter, ouder, grootouder, leerkracht, leider
of begeleider van sportkampen en jeugdbeweging zeker en vast boeien! Inschrijven
voor 5 mei: secretariaat.gb.varsenare@
gmail.com of 050 38 67 91, bijdrage €1 ter
plaatse betalen. Bijscholingsattest te verkrijgen
maar aanvragen bij de inschrijving a.u.b.
Deze avond wordt u aangeboden in samenwerking met Thuisverpleging Recomed.

FOTOBOEK MAKEN
• woensdag 13 mei tot woensdag 27 mei •
• 19u •
Foto’s inkleven in een album is niet echt
meer van deze tijd, maar het is zonde om ze
alleen maar op de computer te bewaren! Er
bestaat een waaier aan softwareprogramma’s
om een mooi album of leuke gadgets te
maken met je digitale foto’s. Kate Neels
geeft heel wat tips over compositie, indeling
en lay-out bij het maken van zo’n fotoboek
met een softwareprogramma. Breng je laptop
mee en plaats de foto’s in een map (± 70).
Voorwaarde: je kan met een computer overweg, en je kan werken met bestanden en
mappen! Deze cursus wordt gegeven in 3
sessies: woensdagen 13, 20 en 27 mei, telkens
vanaf 19u tot 22u in zaal CREA, SPC Ter
Straeten te Varsenare. Max. 15 deelnemers
(wees er vlug bij!) Inschrijven bij Karl
Vandermeersch: bij voorkeur inschrijven via
mail karl.vandermeersch@telenet.be of 050
39 35 10. Kostprijs voor de 3 sessies: leden
Gezinsbond: € 35 te betalen via overschrijving
op bankrekening BE46 7381 2906 9636 van
Gezinsbond Varsenare met vermelding: fotoboek maken + naam deelnemer + lidnummer.
Niet-leden betalen € 40.Datum overschrijving
is datum bevestiging!

GELEID BEZOEK AAN
DE KRUIDENTUIN TUDOR
EN DE BIJENHAL
• zaterdag 13 juni | 14.30u •
De kruidentuin Tudor bevat veel kruidachtige
planten: keukenkruiden, geneeskruiden, verfplanten, industriële gewassen en aromatische
kruiden. Daarnaast bevat de kruidentuin klein
fruit en kruiden die veel nectar dragen en
dus een goede voedselbron voor bijen. Met
een bezoek aan de bijenhall steek je heel wat
op over het sociale leven van de bijenkolonie,
de relatie en wederzijdse aanpassingen tussen
plant en bij en de werkzaamheden van de
imker en zijn materialen. De gids, Christiane
Hoorens, verantwoordelijke van de groendienst
Brugge, neemt ons mee tussen de muren van
de kruidentuin en vertelt ons allerlei over de

kruiden, fruitbomen en struiken... Inschrijven
noodzakelijk bij Dirk Rommel, dirk.rommel@
telenet.be of 050 38 65 59. Max. 30 deelnemers. Verzamelen om 14.15 u aan ingang
kruidentuin, Zeeweg 147, St. Andries. €1 per
persoon ter plaatse te betalen.

NIEUWE
VERANTWOORDELIJKE
KINDEROPPASDIENST
De kinderoppasdienst voor de afdeling
Varsenare wordt vanaf heden verzorgd door
Kristin Dekeyser, Hagebos 23, Varsenare. Om
een kinderoppas aan te vragen: best via mail
kristin.dekeyser@telenet.be. Telefonisch 0471
36 60 49 tussen 18u en 19u, alle dagen met
uitzondering van de zondag. Aanvragen voor
een oppas bij voorkeur 3 dagen op voorhand.
Let op: aanvragen op de dag zelf worden niet
meer verwerkt! Gezinnen die met vaste
oppasjes werken kunnen dit nog steeds
doen. Als de oppasbeurt in orde is, krijgen
zowel het gezin als de oppas een bevestigingsmail. Voor een laattijdige annulering (de dag
zelf) wordt het minimum tarief van € 8 aangerekend. Het is ook belangrijk dat je als
gezin blijft werken met het verzekeringsboekje (€ 7,50 per boekje voor 5 beurten).
Deze boekjes kan je aankopen bij Kristin via
bovenstaand mail adres. Ook jongeren die
wensen te babysitten kunnen zich bij Kristin
aanmelden.

GEZINSBOND VARSENARE
OP FACEBOOK
Gezinsbond Varsenare heet u van harte welkom
op onze gloednieuwe Facebook pagina!!
Ook langs deze weg blijft u op de hoogte
van onze activiteiten. Word vandaag nog fan!
We zouden het heel fijn vinden als u onze
‘vind ik leuk’ knop zou aanklikken.
Dank je wel bij voorbaat.

NIEUW VERKOOPPUNT
N.M.B.S. PASSEN,
BIOSCOOPCHEQUES
EN GSM KAARTEN
Christiane Van den Eynde, Hagebos 4,
Varsenare is vanaf 1 februari 2015 de nieuwe
verantwoordelijke voor het verkooppunt van
de N.M.B.S. passen, bioscoopchecques enz.
Ze zal u helpen OP AFSPRAAK na tel. 050 38
43 24 of via mail kortingskaarten.gezinsbond@
gmail.com. De korting wordt op de spaarkaart
geplaatst, dus breng altijd uw lidkaart mee!
Ook voor aanvraag kortingskaarten 'groot
gezin' kan u bij haar terecht maar voor de
vernieuwing kortingskaarten zullen er op het
einde van het jaar zitdagen gehouden worden.

VERANDERING MAILADRES
SECRETARIAAT
Het mail adres van het secretariaat van
Gezinsbond Varsenare wordt aangepast naar
secretariaat.gb.varsenare@gmail.com.
Mieke Roelens is ook bereikbaar op 050 38
67 91. Altijd welkom!
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LIDKAART MEER WAARD
Voor de nieuwste acties zie www.gezinsbond.be of www.gezinsbondgewestbrugge.be
Met de ‘lidkaart waarmee je spaart’ kan je aan gereduceerde tarieven natuur- en pretparken, musicals, jeugdtheater en tentoonstellingen ontdekken. In de winter kan je met je kinderen lekker ingeduffeld het sprookjesbos in de Winterefteling bezoeken,
in de zomer nemen we je graag mee naar het Zandsculpturenfestival en tussendoor bieden we uitstapjes aan waar het weer
geen vat op je heeft.
DOORLOPENDE ACTIVITEITEN
MET GEZINSBONDKORTING
IN ONZE PROVINCIE

MUSICAL "BLINKER"

EXPLORADO
Oostende, nog tot 31-08-2015
Iedereen welkom in het nieuwe Park om de
‘Wereld van Explorado’ te ontdekken, waar
spectaculaire attracties zijn gecombineerd
met een doe-tentoonstelling, CleverLabs en
boeiende programma's voor kinderverjaardagsfeestjes. www.explorado-oostende.be
Ledenvoordeel: Op vertoon van de lidkaart:
1 ticket kopen, 1 ticket gratis tijdens weekends en schoolvakanties, geldig voor het
gezin met inwonende gezinsleden en grootouders met hun kleinkinderen. Op vertoon
van de lidkaart 50% korting op de tickets
tijdens de schoolvakanties.

HISTORIUM
Wil je de geschiedenis van Brugge echt
beleven, dan ben je hier aan het juiste adres.
Spaarkorting: Vijftien procent spaarkorting
op tickets voor volwassenen, kinderen (2-14
jaar), studenten en op de Family Pass.
Kinderen jonger dan twee jaar zijn gratis.

MUSEA BRUGGE
16 museumlocaties opgedeeld in 3 groepen:
Groeningemuseum/ Musea voor Schone
Kunsten, Bruggemuseum en Hospitaalmuseum.
Spaarkorting: Vijftien procent spaarkorting
(op normale dagtoegangsprijs volwassenen).
Korting is niet cumulatief met andere voordeelaanbiedingen. Korting wordt in de
Museumshop in de online portemonnee
gezet. Op aankopen in de Museumshop
geldt tien procent spaarkorting.

WERELDFESTIVAL
Grenzeloze passie voor muziek en dans
2 tot 7 juli 2015 | Izegem
Begin juli 2015 zal de Izegemse regio
opnieuw bruisen van culturele activiteit. Niet
minder dan 200 buitenlandse artiesten zullen
ons verwennen en ons het beste bieden uit
hun volkscultuur. Muziek en dans, uit alle
continenten en van wereldklasse, zullen het
festivalpodium beheersen. Naast het gewaarborgd spetterend spektakel biedt het Wereldfestival de ideale gelegenheid om vreemde
culturen en tradities te ontdekken en te
waarderen.
Folkfuiven: Na de voorstellingen van donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond trakteren wij
in zaal Iso met een heuse Folkfuif, geanimeerd door top DJ's. Ook de orkesten van de
deelnemende groepen zullen de ambiance
verzekeren. (Gratis toegang)
Het open festivalterrein: Het festivalterrein is
vrij toegankelijk. Sfeer opsnuiven kan dus
zonder toegangskaart. Ook de fuiven en folkloremarkten zijn vrij toegankelijk.
Ledenvoordeel
Leden van de Gezinsbond krijgen op vertoon
van hun lidkaart xxx% korting op de tickets.
Meer info op www.wereldfestivalizegem.be.

ELLEN HARVEY
STORMS EXPO
Permanente expo op de Blankenbergse pier.
Spaarkorting: Volwassenen 4 euro spaarkorting (ticket 11 euro). Studenten, senioren
en andersvaliden 3 euro spaarkorting (ticket
9 euro). Kinderen 4-12 jaar 2 euro spaarkorting (ticket 7 euro). De korting komt in de
online portemonnee, niet cumuleerbaar met
andere aanbiedingen.

SERPENTARIUM
Het Serpentarium in Blankenberge bezorgt je
een schitterende reis door de reptielenwereld.
Spaarkorting: 10 procent spaarkorting, geldig
op het standaard individueel dagtarief en
enkel voor eigen gezinsleden. Niet cumuleerbaar met andere promoties, kortingen
of acties. Dagtickets moeten gelijktijdig
aangekocht worden aan de kassa en zijn
alleen geldig op de dag van aankoop.

Nog tot 25 mei 2015
De Britse Ellen Harvey woont en werkt in
New York. Haar oeuvre omvat videokunst,
installaties en schilderijen. Ze exposeerde al
her en der in de wereld en komt nu naar het
Groeningemuseum. In haar tentoonstelling
The Unloved/De Onbeminden spiegelt ze de
relatie van Brugge met het water en de zee
aan de collectie van het museumdepot. Voor
een aantal schilderijen uit de museumreserves,
heeft ze een spiegelwand aangebracht met
openingen erin. Ze nodigen de bezoeker uit tot
contact met de minder of bijna nooit getoonde
kunstwerken in het Groeningemuseum.
Spaarkorting: Leden van de Gezinsbond
krijgen 15% spaarkorting op de normale
ticketprijs. Let wel op: de korting wordt in de
Museumshop (Dijver 12) in de online portemonnee geplaatst en niet in het Groeningemuseum. Leden krijgen 10% spaarkorting op
aankopen in de Museumshop.

11, 12 en 13 september 2015
Stadsschouwburg Brugge
Na een jaar lang brieven schrijven zal Blinker
Nelle eindelijk terugzien. Het is een kalme
zomer tot de barones sterft. De dovenschool
erft het BagBag-juweel maar niemand weet
waar het verborgen ligt. Blinker gaat samen
met zijn vrienden op zoek naar het juweel,
maar er zijn kapers op de kust… Lukt het
Blinker om het juweel terug te vinden? De
musical focust op het jeugdige enthousiasme
van Blinker, zijn liefdesrelatie met Nelle, de
astrologie en de leefwereld van Mats, een
jongen met een verstandelijke beperking.
Een avontuurlijk spektakel voor jong en oud!
Ledenvoordeel: 15% korting voor leden.
Meer info op www.teamjacques.be/blinker

FLANDERS FIELDS,
EINDBESTEMMING POPERINGE
15 mei 2015 t.e.m. 14 juni 2015
Lijssenthoek Military Cemetery Poperinge
Al honderd jaar dwalen op de begraafplaats
van Lijssenthoek vermoeide zielen rond. Het
verleden kan niet worden afgesloten. Eén van
hen is Nellie Spindler, de verpleegster. Haar
onrust wordt nog eens extra aangewakkerd
wanneer een productieploeg neerstrijkt op
Lijssenthoek. Verleden en heden vloeien in
elkaar over. Nellie vindt de liefde, maar vindt
ze ook rust? Flanders Fields, eindbestemming
Poperinge is geen musical noch gewoon
theater, maar een onvergetelijk schouwspel.
Ledenvoordeel: 15% korting voor leden van
de Gezinsbond op vertoon van hun lidkaart.
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JURIDISCH-PRAKTISCH ARTIKEL
• SOCIAAL - JURIDISCHE DIENSTVERLENING GEWEST BRUGGE •
Rechtsbijstandsverzekering
en begroting van menselijke schade anno 2015
Het jaar van de zgn. ‘tsunami’ inzake nieuwe wetgevingen (2014)
bracht ook op verzekeringsgebied heel wat verandering. De wet van 4
april 2014 betreffende de verzekeringen (B.S. 30.04.2014, ed.1) betreft
een gedeeltelijke omzetting van een Europese Richtlijn (Richtlijn 2009/
138/EG betreffende de toegang tot en de uitoefening van het verzekerings-en het herverzekeringsbedrijf) en ‘herschikt’ alle artikelen van de
W.L.O. (Wet op de Landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992).
De rechtsbijstandsverzekering is volgens de wetgever (art. 154 Wet
betreffende de verzekeringen) een verzekering: “waarbij de verzekeraar
zich verbindt diensten te verrichten en kosten op zich te nemen, ten
einde de verzekerde in staat te stellen zijn rechten te doen gelden, als
eiser of als verweerder, hetzij in een gerechtelijke, administratieve of
andere procedure, tenzij los van enige procedure. ”

menselijke schade). Juristen denken in termen van ‘zekerheid’ (is er
een direct of indirect causaal verband tussen het ongeval/fout met de
geconstateerde menselijke schade).
Dit fundamenteel verschil in benadering (medische waarschijnlijkheid
versus juridische zekerheid) bemoeilijkt in de praktijk de juridische
vertaling. Als advocaat moet ik toegeven dat ik de beste opleiding
daartoe genoten heb in het kader van de interdisciplinaire opleiding
voor artsen en juristen (verzekeringsgeneeskunde), evaluatie van
menselijke schade, georganiseerd door de faculteit geneeskunde aan
de KUL. Dit zet de noodzaak tot nauwe samenwerking tussen de
medische en juridische wereld bij afhandeling schadegevallen nog
meer in de verf.
Rechtbank
De rechtbank stelt een expert of
desgevallend een college van
experten aan om de menselijke
schade, de fout(en) en gebeurlijk
om het ‘verlies van een kans’
nauwkeurig te omschrijven.
Nadien dient de advocaat deze
‘besluiten’ juridisch te vertalen.

Concreet
De essentie van een verzekering
is het feit dat men een onzekere
toekomstige situatie (voorkomen
van het schadeverwekkende feit)
vervangt door zekerheid (ten laste
neming schadegeval) door het
betalen van een premie. Het is
dus een (schade)verzekering dat u
afsluit voor uzelf om u bij te staan,
bij juridische of niet-juridische
conflicten die kunnen plaatsvinden.
Een ongeval/medische fout is snel
gebeurd en vaak zijn de gevolgen
op menselijk gebied desastreus en
bovenal onbetaalbaar. Immers,
als bv. een arts ‘mist’, is de aantasting van het menselijk potentieel dermate, dat deze fout in de
meeste gevallen onherstelbaar is.
Als advocaat moet je deze lichamelijke schade dan “vertalen” in
geld (=een schadevergoeding).
Welnu, menselijke schade is veruit
de moeilijkst te begroten schade
en vergt een interdisciplinaire
benadering (zie verder).

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...

Praktisch
Het is van uitermate belang dat de
advocaat, samen met de medische
raadsman, u ook bijstaat terloops
de medische expertise. Immers,
daar worden de grondslagen
gelegd van wat de advocaat juridisch dient te vertalen. Deze fase
verloopt op tegenspraak zodat én
de medisch raadsman én de
advocaat de nodige opmerkingen
kunnen formuleren naar de
gerechtsexpert toe.
Besluit
De essentie van de rechtsbijstandsverzekering ligt in het feit dat de
verzekeraar, binnen de contractueel
bepaalde grenzen, de erelonen
van de door u gekozen raadsman
(juridisch/medisch) ten laste
neemt. De verzekeraar van de
aansprakelijke stelt u altijd het
laagste bedrag voor, waardoor
vele mensen ‘verblind’ geraken
en dit aanvaarden, terwijl ze recht
hebben op meer.

Essentieel: Vrije keuze van
advocaat/geneesheer
Art. 156 van de Wet betreffende
De sociaal-juridische dienst Brussel
de verzekeringen bepaalt dat elke
is te bereiken op 02 507 88 66
rechtsbijstandverzekering moet
voorzien dat, zie 1°: “wanneer
moet worden overgegaan tot een
gerechtelijke of administratieve
procedure, de verzekerde vrij is in de keuze van een advocaat of van
Een gewaarschuwd man/vrouw is er twee waard!
iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen, te vertegenMieke Listhaeghe
woordigen of te behartigen; “
(www.mieke-listhaeghe.be,
www.facebook.com/AdvocaatMiekeListhaeghe)
Interdisciplinaire benadering
Sociaal - Juridische dienst gezinsbond Gewest Brugge
Evaluatie van menselijke schade behelst een interdisciplinaire benadering
waar medici en juristen een oplossing dienen te vinden voor het schadeEr is geen dienstverlening op 14 mei, Hemelvaartsdag, en niet in de
geval. Medici denken in termen van waarschijnlijkheid ( = zou er een
maand juli. De zitdagen van 11 juni en 27 augustus gaan wel door.
causaal verband zijn tussen het ongeval/de fout met de geconstateerde

