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Het belang van een vereniging
die zich inzet voor gezinnen!
De Vlaamse kinderbijslag is hervormd. Beetje bij beetje zijn de details over de nieuwe
regeling kenbaar gemaakt en afgetoetst aan de realiteit.
De Gezinsbond is gematigd positief over het akkoord over de hervorming van de Vlaamse
kinderbijslag. Een voldoende hoog basisbedrag, behoud van de huidige regeling voor
kinderen met een handicap en een oplossing voor jongeren die hun studies niet kunnen
voortzetten omwille van zware ziekte zijn enkele positieve punten.
De nieuwe kinderbijslagregeling is uitsluitend van toepassing voor kinderen geboren vanaf
2019. Kinderen geboren vóór 2019 blijven hun kinderbijslag krijgen in de huidige regeling,
mét behoud van de rangorde en de leeftijdsbijslagen.
Gezinnen met een enig kind van vóór 2019, blijven dus minder kinderbijslag krijgen. Dat
geldt eveneens voor enige kinderen die nog vóór 2019 worden geboren.
Als deze gezinnen met één kind na 2018 aan gezinsuitbreiding zouden doen dan krijgen ze
voor hun 2de kind kinderbijslag in de nieuwe regeling, terwijl hun 1ste kind in de huidige
regeling blijft. De Gezinsbond blijft pleiten om gezinnen de vrije keuze te bieden om hun
kinderbijslag in het huidige of nieuwe regeling te ontvangen. We blijven aandringen bij
onze Vlaamse regering om deze keuzevrijheid zo snel mogelijk in te voeren.
Ook de discussie over de vernieuwde kinderbijslagregeling en de armoedetoets werd uitgebreid in de media opgevoerd. De Gezinsbond betreurt dat de daling van het armoederisico
zeer beperkt is, afhankelijk van het gekozen criterium stellen we slechts een daling vast
tussen minimaal 0,3% en maximaal 1,8%. Toekomstige grote gezinnen zullen het in
Vlaanderen extra moeilijk krijgen. Kiezen voor een groot gezin wordt geen evidentie.
De Gezinsbond blijft waakzaam en zal de bezorgdheden van grote en kleine gezinnen blijven aankaarten bij onze beleidsverantwoordelijken.
Meer info over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag via www.gezinsbond.be onder
de rubriek Gezinspolitiek (standpunten).
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Lidkaart-meer-waard
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De nieuwe Vlaamse kinderbijslag
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Met genegen groet,
Ronny Meulemeester
Voorzitter
Gezinsbond Gewest Brugge

Bezoek ook mijn.gezinsbond.be
& www.gezinsbondgewestbrugge.be
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Wie is wie binnen mijn lokale afdeling
van de Gezinsbond ?
AFDELING

VOORZITTER

LEDENDIENST

ASSEBROEK
8310

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

De Smet-Meulemeester
Jagerspad 13
050 35 92 69

BEERNEM
8730

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

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
de.spiegelaere@telenet.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
Kathleen Marechal
Zagersweg 67
050 34 66 12
kathleen.marechal@telenet.be
Marleen Sierens
Eninkstraat 24
050 82 51 30

Lieselot Segaert
Muntsestraat 11E
050 82 06 20
lieselot.segaert@telenet.be
Kathleen Marechal
Zagersweg 67
050 34 66 12
kathleen.marechal@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

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

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

Regine Lameire
Oedelemse steenweg 29
050 35 02 94
regine.lameire@telenet.be
Geert Boone
Doornstraat 64
050 39 31 01
gboone@telenet.be
Paul Bruggeman
Galgeveld 39
050 79 13 78

Magda Keirse
Noordermeers 14
050 35 96 66
magda.keirse@hormail.com
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
SINT-ANDRIES
8200

SINT-JORIS
8730
SINT-KRUIS
8310
SINT-MICHIELS
8200
SNELLEGEM
8490

VARSENARE
8490
WAARDAMME
8020
ZEDELGEM
8210

Rony Sarazijn
Burg. Capellelaan 20
050 35 70 75

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
Vossenpad 4
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

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

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
Regine Wyseure
Kathleen Marechal
Karel de Stoutelaan 84, Brugge
Zagersweg 67
050 31 12 81
050 34 66 12
kinderoppasdienst.be
wyseure_regine@hotmail.com
kathleen.marechal@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
walter.de.l@telenet.be
walter.de.l@telenet.be

Hilde Lemahieu
Magda Keirse
Magda Keirse
Kan. Bittremieuxlaan 74
Noordermeers 14
Noordermeers 14
0472 775 626 • 050 37 43 56
050 35 96 66
050 35 96 66
hilde.lemahieu@gmail.com magda.keirse@hotmail.com
magda.keirse@hotmail.com
Geert Boone
Nancy Brandt
An Schalembier
Doornstraat 64
Zandstraat 133
Olympialaan 17
050 39 31 01
050 32 32 23
050 38 91 09
gboone@telenet.be
nancy.brandt@telenet.be
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
Catherine Herman
Linda Van Steenberghe
Linda Van Steenberghe
Vanessa Van de Putte
‘t Gazetje
Martin Ballegeer
Babbaertstraat 7
Schaakstraat 17
Schaakstraat 17
Tramstraat 52
Karel van Manderstraat 17a
Babbaertstraat 7
050 37 50 31
050 37 31 97
050 37 31 97
0496 29 19 31
050 35 11 81
050 37 50 31
gezinsbond8310@gmail.com
secbond@gmail.com
secbond@gmail.com
kod.sintkruis@gmail.com fabienne.decloedt@telenet.be kortingskaartennmbs@gmail.com
Roos Logghe
Daniella Daniels
Rita Decloedt
Rita Decloedt
Ter Beke 10
De Meersen 2
Veeweide 87
Veeweide 87
050 38 94 07
0473 77 83 54 (enkel ‘s avonds)
050 39 60 31
050 39 60 31
gezinsbondsintmichiels@gmail.com gezinsbondsintmichiels@gmail.com gezinsbondsintmichiels@gmail.com
kod.sintmichiels@telenet.be gezinsbondsintmichiels@gmail.com gezinsbondsintmichiels@gmail.com
Johan Van Kerkhoven
Wilfried Aernoudt
Honoré Vandecasteele
Maaike D’haene
Christiane Van den Eynde
Honoré Vandecasteele
Westmoere 54
Westmoere 57
Woudweg naar Zedelgem 14
Eernegemweg 20
Hagebos 4
Woudweg naar Zedelgem 14
050 81 15 40
0497 94 13 61
050 81 37 45
050 81 64 75
050 38 43 24
0473 68 40 90
gezinsbondjohan@hotmail.com
gezinsbondwilfried@gmail.com
honore.vandecasteele1@telenet.be
maaike.dhaene@telenet.be kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com honore.vandecasteele1@telenet.be
Karl Vandermeersch
Joëlle De Daniloff
Mieke Roelens
Kristin Dekeyser
Christiane Van den Eynde
Christiane Van den Eynde
Reigerzele 22
Uytdreve 58
Hagebos 9
Hagebos 23
Hagebos 4
Hagebos 4
050 39 35 10
0475 86 36 28
050 38 67 91
0471 36 60 49
050 38 43 24
050 38 43 24
jdedaniloff@hotmail.com
secretariaat.gb.varsenare@gmail.com
kristin.dekeyser@telenet.be kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com
Sofie verhelst
Martin Vlaeminck
Martin Vlaeminck
Saskia Van Laere
Sofie verhelst
Sofie verhelst
Zuidstraat 4
Beekstraat 45
Beekstraat 45
Watersnipstraat 4
Zuidstraat
Zuidstraat 4
050 27 92 53
050 27 98 29
050 27 98 29
0472 55 38 40 | saskia@smessaert.be
050 27 92 53
050 27 92 53
martin.vlaeminck@gmail.com
martin.vlaeminck@gmail.com
Ronny Meulemeester
Karien Desloovere
Hilde Declerck
Ann-Sofie Denoo
Eye-C
Hilde Declerck
Brugsestraat 178
Fazantenlaan 40
Berkenhagestraat 66
Aimé Claeysstraat 28
Snellegemstraat 14
Berkenhagestraat 16
050 20 87 77
050 20 84 60
050 24 03 97
0475 95 54 94
050 79 05 50
050 24 03 97
bbsit.zedelgem@gmail.com

Ouderengezelschapsdienst • 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
Gewestelijk secretariaat • Eddy De Wispelaere, Buskinslaan 2, Loppem, 050 82 54 43
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Activiteiten i.s.m. de Gezinsbond

De sint, hij komt, hij komt!
Zondag 27 november | 13.30u
Psssst… ook dit jaar komt de lieve Sint naar Brugge!
Stip dus zondag 27 november zeker aan in je agenda. We wachten de
Sint en zijn zotte pietenbende op om 13.30u aan het seminarie aan de
Potterierei in Brugge. Daarna gaan we richting Burg waar de Stad de Sint
zal ontvangen en waar we een leuke gast ontvangen. En natuurlijk is er
ook dit jaar terug dé spetterende zwartepietenshow in het Concertgebouw.
• 13.30u: Vertrek van Sint per boot aan het seminarie, Potterierei, Brugge.
• 14.15u: Aankomst van de Sint aan het "Stadhuis" met officiële
verwelkoming door de Stad Brugge.
• 14.30u: Stoet van de Sint en pieten, samen met
de kinderen, naar het Concertgebouw.
• 15.30u: Optreden "Grote zwartepietenshow"
door vzw Artbij.

Tickets bij Regine Wyseure vanaf 2 november, Karel de Stoutelaan 84 te
8000 Brugge (op weekdagen van 10u tot 12u en van 17u tot 19u).
Info op 050 31 12 81 en via het formulier op www.gezinsbondgewestbrugge.be.
De intrede zelf is gratis maar wie de show wil bijwonen moet tickets
kopen aan 6 euro voor leden van de Gezinsbond en 9 euro voor nietleden. Hierbij komt 1 euro aan verzendingskosten. Betalen op rekeningnummer BE91-7380-0809-5276 Gezinsbond Gewest Brugge met vermelding van naam, adres, lidnummer, aantal kinderen en aantal volwassenen. Kaarten aan de deur van het Concertgebouw: voor iedereen
9 euro.

Print de Sint-tekening af die je vindt op www.gezinsbondgewestbrugge.be/sint,
kleur ze in en geef ze op 27 november af aan Sinterklaas!
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Kalender
DATUM

ACTIVITEIT

AFDELING

05/09/2016 - 19/12/2016

Tai Chi Chuan

Varsenare

06/09/2016

Bezoek Permeke museum / laurierkwekerij Lauretum

GOSA

08/09/2016 - 06/10/2016

Ontspanningsyoga

Assebroek

08/09/2016 - 01/02/2017

Tai Chi Chuan

Assebroek

09/09/2016 - 23/06/2017

Kinderdansen

Loppem

09/09/2016 - 23/06/2017

Jeugddansen

Loppem

10/09/2016

Verkoop lijsten tweedehandsbeurs van zo. 9 okt. 2016.

Oostkamp

10/09/2016 - 24/06/2017

Kleuterturnen (peuter en 1ste kleuter)

Loppem

10/09/2016 - 24/06/2017

Kleuterturnen (tweede en derde kleuter)

Loppem

10/09/2016

Erfgoedwandeling met gids in Nieuwpoort-Bad

Varsenare

12/09/2016 - 15/04/2017

Dans-Cardio

Loppem

13/09/2016 - 20/12/2016

Dru yoga

Varsenare

16/09/2016

Quiztijd!

Sint-Michiels

17/09/2016 - 03/12/2016

Watergewenning voor kleuters

Brugge

17/09/2016

Kleuterturnen en kleuterdans

Zedelgem

17/09/2016 - 08/10/2016

Creatieve muzikale workshops

Oostkamp

24/09/2016

Watergewenning en kleuterzwemmen

Zedelgem

25/09/2016

Brussel gezien? Brussel gevonden!

Loppem

29/09/2016

Bezoek Audi fabriek en planetarium Grimbergen

GOSA

01/10/2016

Garageverkoop

Loppem

01/10/2016

Hollywood in De Dijk

Brugge

05/10/2016

Wijnen en Tapas

Zedelgem

05/10/2016

Menopauze en penopauze

Loppem

07/10/2016

Gezond de winter in

Sint-Michiels

08/10/2016

Tweedehandsbeurs

Sint-Andries

09/10/2016

Tweedehandsbeurs

Sijsele

09/10/2016

Tweedehandsbeurs kinderkledij, kindergerief en speelgoed

Oostkamp

09/10/2016

Natuurwandeling rond kasteel d'Aertrycke

Varsenare

11/10/2016

Bubbels proeven

Waardamme

11/10/2016

Workshop breien

Assebroek

11/10/2016

Cyberpesten..... pesten in een modern jasje

Beernem

12/10/2016

Winterantibiotica

Sint-Andries

15/10/2016

Tweedehandsbeurs.

Assebroek

15/10/2016

Tweedehandsbeurs - Tafelverkoop

Loppem

16/10/2016

Sporenwandeling In Bulskampveld

Oostkamp

17/10/2016

Bezoek Zeepreventorium Koninklijke baan 5 8420 De Haan.

GOSA

22/10/2016

Repair café

Varsenare

23/10/2016

Tweedehandsbeurs

Brugge

23/10/2016

Brugge door kinderogen.

Assebroek

23/10/2016

Tweedehandsbeurs kinderartikelen

Beernem

25/10/2016

Bert De Vroey over de US-presidentsverkiezingen in 2016

Assebroek

29/10/2016

Halloween

Sint-Michiels

01/11/2016 - 02/11/2016

Hallo Wien Kookt

Brugge

02/11/2016

Bloemschikken voor kinderen: Creatief met hersfstmateriaal

Waardamme

02/11/2016

Een schelpenschilderij maken

Sint-Andries

08/11/2016

Sint-Maartenstocht

Loppem

10/11/2016 - 12/11/2016

Huisbezoek Sint en Pieten aan de kinderen van Varsenare

Varsenare

11/11/2016

Gezelschapsspellen namiddag

Sint-Michiels

13/11/2016

Gezinsontbijt en bestuursverkiezing

Sijsele
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Welkom op het neerhofdierenfestival
Zaterdag 5 november van 9u tot 18u en zondag 6 november van 9u tot 17u

Het Neerhofdierenfestival in Brugge is hét familie-evenement bij uitstek. Jong en oud komen met uiteenlopende dieren (konijnen, kippen,
cavia’s, watervogels, enz.) en diverse rassen van nabij in contact.
Ouders en grootouders krijgen de nodige informatie omtrent de huisvesting en voeding van neerhofdieren. Speciaal voor kinderen wordt er
een heuse zoekwedstrijd georganiseerd, op deze manier worden kinderen
doorheen het festival geloodst en vinden ze leuke wist-je-datjes terug.
Een ideale gelegenheid voor een leuke en budgetvriendelijke gezinsuitstap! Dit jaar worden de Krielen en Hoenders met baarden extra in
het daglicht gesteld.
Dit jaar organiseert de Koninklijke Angora Kleinveeclub vzw reeds voor
de 78e keer dit Neerhofdierenfestival. Op dit festival zorgt de
Gezinsbond voor een leuk onthaal. Speciaal voor wie graag creatief

bezig is, staat er ófwel een tekening op de website die je mag afprinten
en inkleuren, ófwel mag je helemaal zelf een meesterwerkje maken!
Alle kinderen die hun tekening of meesterwerkje bezorgen op de stand
van de Gezinsbond, ontvangen een leuke attentie en maken achteraf
nog kans op een toffe prijs! Voor elk wat wils en voor de allerkleinsten
een echt ‘festival’.
Iedereen van harte welkom in de polyvalente zaal van het Sint- Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, 8200 Sint-Andries-Brugge. Gelegen
naast het station van Brugge/uitgang Sint-Michiels (niet het centrum).
Voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid van de school, alsook
op de parking van het station.
Toegangsprijs: €4 per persoon/kinderen tot 18 jaar gratis
Leden Gezinsbond: aan halve prijs op vertoon van de lidkaart!

Kalender • Vervolg
19/11/2016

Tweedehandsbeurs

Zedelgem

22/11/2016

Onze Kinderen Veilig Online

Zedelgem

24/11/2016

Allergieën, oorzaken en gevolgen door dr. Eric de Maerteleire

Sint-Kruis

27/11/2016

24 jaar OPENDEURDAG

Loppem

27/11/2016

Met de Sint op de boot

Sijsele

27/11/2016

Sinterklaasontbijt

Oostkamp

27/11/2016

Meevaren met de Sint

Sint-Kruis

30/11/2016

Feestelijk koken

Sint-Andries

01/12/2016

Bezoek museum Texture Kortrijk en lunch in hotelschool Kortrijk

GOSA

03/12/2016

Praat- en Cultuurcafé

Beernem

04/12/2016

Sinterklaasontbijt Koolkerke

Koolkerke

04/12/2016

Sinterklaasfeest

Waardamme

08/12/2016

Tapas voor oud en nieuw + bestuursverkiezing !!

Brugge

09/12/2016

Bonnenboek 2017: afhaalmoment

Zedelgem

13/12/2016

Minister van Justitie Koen Geens over de Belgische justitie

Assebroek

17/12/2016

Kerstborrel - kandidaat bestuur - kortingskaarten

Sint-Michiels

17/12/2016

Workshop kerststukjes

Brugge

18/12/2016

Ledenaperitief met bestuursverkiezing

Varsenare

27/12/2016

Knutselen in de kerstvakantie

Varsenare

28/12/2016

Het nieuwe jaar !

Loppem
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Kroenkelen 2016

Spaarkaartkorting
bij thuiswedstrijden
van Cercle Brugge!

18 september
Fiets- en wandelhappening
8u - 17u
Tijdens Autoloze Zondag vindt terug naar jaarlijkse traditie Kroenkelen
plaats. Kroenkelen behoudt, ook na twee decennia, haar troeven als
gezellige wandel- en fietshappening in Brugge en het Brugs Ommeland.
Uitvalsbasis is de ruime tent op ’t Zand, waar je kan inschrijven voor
verschillende uitgepijlde tochten. Nieuw dit jaar is een themafietsroute.
Zoals elk jaar kan iedereen terecht in het Kinderdorp van de Gezinsbond
in het Graaf Visartpark. Een absolute aanrader met een leuk terras, de
folkgroep "Overigens", onze "gekke kapsels" en schminkstand, onze
ballonclown, de gekke fietsen, volksspelen en veel meer!
FIETSROUTES

Start:
Brugge ‘t Zand

28 KM

50 KM

75 KM

8u-16u

8u-15u

8u-14u

Brugge-maakt-ruimte-route (30 km)
8u-16u

WANDELROUTES

Start:
Brugge ‘t Zand

6 KM

11 KM

15 KM

8u-16u

8u-15u

8u-15u

18 KM

21 KM

25 KM

8u-14u

8u-13u

8u-13u

Ontdek het Brugse Ommeland met de bewegwijzerende Groene
Gordelfietsroute (53 km) of stippel zelf je route uit op het nieuwe fietsnetwerk Brugse Ommeland!
Beide kaarten zijn op Kroenkelen aan voordeeltarief verkrijgbaar:
• Groene Gordel Brugge Fietsroute: € 1,5 i.p.v. € 2
• Fietsnetwerk Brugse Ommeland: € 7 i.p.v. € 8
Kostprijs
• 2 euro
• 1,5 euro (leden van fiets- en wandelfederaties, op vertoon lidkaart)
Parkeren
Aan beide zijden van station en ter hoogte van Kanaaleiland-Bargeweg
Eten/drinken
Aan alle rust- en animatieposten zijn drank, broodjes en allerlei versnaperingen te krijgen
Maaltijden
Aan diverse rust- en animatieposten zijn drank, broodjes en versnaperingen te krijgen.

Het komende voetbalseizoen krijg je, na het overweldigende succes
van vorig jaar, opnieuw korting op je gezinsspaarkaart bij een hele
reeks wedstrijden van Cercle Brugge!
Ledenkorting bij Cercle Brugge
+16 jaar: € 4/ticket * | jongeren tot 16 jaar: € 3/ticket *
Eerste ronde
• 23-25/09/216: Cercle Brugge KSV – Oud-Heverlee Leuven
• 4-6/10/2016: Cercle Brugge KSV – K. Lierse S.K.
• 28-30/10/2016: Cercle Brugge KSV – KSV Roeselare
Tweede Ronde
• 18-20/11/2016: Cercle Brugge KSV – Lommel United
• 27-29/01/2017: Cercle Brugge KSV – KSV Roeselare
• 17-19/02/2017: Cercle Brugge KSV - Oud-Heverlee Leuven
Onder voorbehoud van wijzigingen! | * Abonnementen geven geen recht op korting

Breng dus zeker je lidkaart mee! Onze mensen zitten aan de stand van
de Gezinsbond aan het loket van Noord en Zuid en geven graag de
korting op je lidkaart!! De tickets worden in voorverkoop aangeboden
op het secretariaat tijdens de werkweek tussen 13.30u en 17.30u. Op de
wedstrijddag kan je ook aan het loket terecht. Tickets in voorverkoop
kan men voorleggen de dag zelf aan de stand van de Gezinsbond, dan
pas wordt de korting op je lidkaart geplaatst.
Secretariaat Cercle Brugge: 050 38 91 93.
Meer info op www.gezinsbond.be/ledenvoordeel of Gewest Brugge,
secretariaat Eddy De Wispelaere, 050 82 54 43, edwlop@skynet.be.
07/08/2016
14/08/2016
21/08/2016
03/09/2016
10/09/2016
18/09/2016
23-25/09/2016
30/09-2/10/2016
4-6/10/2016
8-9/10/2016
14-16/10/2016
21-23/10/2016
28-30/10/2016
4-6/11/2016

Cercle Brugge KSV - Royal Antwerp FC
K. Lierse S.K. - Cercle Brugge KSV
Cercle Brugge KSV - AFC Tubize
Lommel United - Cercle Brugge KSV
Cercle Brugge KSV - Royale Union St-Gilloise
KSV Roeselare - Cercle Brugge KSV
Cercle Brugge KSV - Oud-Heverlee Leuven
Royal Antwerp FC - Cercle Brugge KSV
Cercle Brugge KSV - K. Lierse S.K.
Royale Union St-Gilloise - Cercle Brugge KSV
Cercle Brugge KSV - Lommel United
Oud-Heverlee Leuven - Cercle Brugge KSV
Cercle Brugge KSV - KSV Roeselare
AFC Tubize - Cercle Brugge KSV

11-13/11/2016
18/20/11/2016
25-27/11/2016
2-4/12/2016
9-11/12/2016
16-18/12/2016
6-8/01/2017
13-15/01/2017
20-22/01/2017
27-29/01/2017
3-5/02/2017
10-12/02/2017
17-19/02/2017
24-26/02/2017

Royal Antwerp FC - Cercle Brugge KSV
Cercle Brugge KSV - Lommel United
Oud-Heverlee Leuven Royale - Cercle Brugge KSV
Royale Union St-Gilloise - Cercle Brugge KSV
Cercle Brugge KSV - K. Lierse S.K.
KSV Roeselare - Cercle Brugge KSV
Cercle Brugge KSV- AFC Tubize
Cercle Brugge KSV - Royal Antwerp FC
K. Lierse S.K. - Cercle Brugge KSV
Cercle Brugge KSV - KSV Roeselare
Lommel United - Cercle Brugge KSV
Cercle Brugge KSV - Royale Union St-Gilloise
Cercle Brugge KSV - KSV Oud-Heverlee Leuven
AFC Tubize - Cercle Brugge KSV
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G.O.S.A gewest Brugge
Grootouders- & seniorenactie

Bezoek aan het Permeke museum
en laurierkwekerij Lauretum in Jabbeke
dinsdag 6 september | 10u
Iedere kunstliefhebber kent wel de krachtige figuren van de grootste
Vlaamse expressionist Constant Permeke. In het Permeke museum
(Gistelsesteenweg 341 8490 Jabbeke) zie je bijna het volledige sculpturale werk, naast tal van grote tekeningen. 's Middag genieten we van
een lunch in restaurant “Oud Gemeentehuis”. 's Namiddags brengen
we een bezoek aan het Lauretum: een 2 uur durende boeiende en leerzame ervaring. Met een film en fototentoonstelling krijg je inzage in de
historie van de Brugse laurierkwekerijen. We wonen een snoeidemonstratie bij. Verder kan je genieten van de vele verschillende
snoeivormen en de prachtig vormgegeven oranjerie in de grote tuin.
Ingang museum, gids, lunch (drank niet inbegrepen), bezoek Lauretum
met gids: € 32. Inschrijven voor 27 augustus bij Rosette Verlinde-Van
Zeveren op gosagewestbrugge@scarlet.be / tel: 050 35 75 75 en door
het storten van € 32 p.p. op BE 22 0015 1427 1747 van Gosa Gewest
Brugge. De verplaatsing is met eigen vervoer. Spreek af om samen te
rijden.

Bezoek Audi fabriek
en planetarium Grimbergen
donderdag 29 september | 7.30u
Altijd al eens willen weten hoe een auto wordt gefabriceerd? Benieuwd
wat er achter de muren van de Brusselse Audi vestiging schuil gaat?
Gedurende twee uur krijg je de kans om een kijkje te nemen achter de
schermen van de Audi A1-productie. In de Audi-fabriek zijn fototoestellen
en videocamera's, materiaal voor geluidsopnamen en mobiele telefoons,
van welke aard dan ook, niet toegelaten. Er zijn kluizen beschikbaar in
het bezoekerspaviljoen. We vragen u om gesloten schoeisel te dragen,
open schoenen of sandalen zijn verboden. Op de middag nemen we een
driegangenmaaltijd(drank niet inbegrepen). In de namiddag is er een
geleid bezoek van 2 u aan de volkssterrenwacht Mira in Grimbergen.
Op de terugreis is er in Aalter een broodmaaltijd voorzien (drank niet
inbegrepen). Inschrijven voor 10 september bij Rosette Verlinde-Van
Zeveren op gosagewestbrugge@scarlet.be / tel 050 35 75 75 en door
storten van € 56 p.p. op BE 22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest
Brugge. We vertrekken stipt om 7.30 u op de parkeerplaats van
Steenbrugge.

Bezoek aan het Zeepreventorium
maandag 17 oktober | 14u
Koninklijke baan 5 | 8420 De Haan.
Het Zeepreventorium richt zich als medisch pediatrisch revalidatiecentrum
op kinderen en jongeren tot 18 jaar met chronische aandoeningen.
Historisch gegroeid vanuit de behandeling van longaandoeningen,
behandelen ze vandaag ook zuigelingen, kinderen en jongvolwassenen
met diverse andere chronische aandoeningen. Verschillende disciplines
werken nauw samen om individueel aangepaste zorgtrajecten uit te
tekenen voor patiënten met vaak bijzonder moeilijke chronische aandoeningen. In dit uniek kader aan de zee is het de bedoeling om een
thuis-gevoel te geven en de schoolopleiding verder te zetten. Dit
bezoek duurt 2 uur en kost € 8 /persoon. Dit geld wordt besteed aan
het sociaal fonds ‘Z- kids van het Zeepreventorium'. Inschrijven bij
Rosette Verlinde-Van Zeveren op gosagewestbrugge@scarlet.be of
telefoon 050 35 75 75 en door storten van € 8/ persoon op
BE 22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest Brugge voor 10 oktober.
De verplaatsing is met eigen vervoer, spreek af om samen te rijden.

Bezoek aan museum Texture Kortrijk
en lunch in hotelschool Kortrijk
donderdag 1 december | 8.30u
We spreken af aan de parkeerplaats van Steenbrugge. Texture vertelt
over het linnen- en vlasnijverheid. Een verhaal met sterke wortels in
de streek van Kortrijk dat getuigt van straf vak- en ondernemerschap,
gedurfde innovaties en wendbaarheid en van zichzelf heruitvinden. Na
het bezoek aan Texture gaan we lunchen in de hotelschool van Kortrijk,
menu met aperitief en aangepaste wijnen. Inschrijven bij Rosette
Verlinde-Van Zeveren op gosagewestbrugge@scarlet.be / 050 35 75 75
en door 60€ te storten per persoon op BE 22 0015 1427 1747 van
GOSA Gewest Brugge voor 15 november 2016. Vervoer met bus, bezoek
met gids aan Texture en volledig menu hotelschool is inbegrepen.
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Vrijwilliger
De Gezinsbond verdedigt de belangen van alle gezinnen in Vlaanderen
en Brussel. Los van hun religieuze, ideologische of politieke opvattingen
en los van de samenstelling van het gezin. We zijn er voor grote en
jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen,
één oudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw-samengestelde gezinnen,... Onze werkterreinen zijn dienstverlening, sociaal- cultureel werk, verenigingsleven en gezinspolitieke acties.
Wij kunnen hiervoor rekenen op zo'n 13 500 gemotiveerde vrijwilligers
in 950 lokale afdelingen, maar we kunnen altijd nieuw talent gebruiken,
iets voor jou?

Gezocht: vrijwilliger met talent
De vrijwilligers van de Gezinsbond zetten zich met veel plezier in voor
gezinnen uit hun buurt. Zij doen dit elk volgens hun beschikbare tijd,
interesses en talenten. Ontmoet jij graag mensen of heb jij organisatietalent? Ben je een handige klusser of een administratieve duizendpoot? Misschien heb je wel een leuk idee voor een activiteit?
Wat jouw talent ook is: wat jij kan, daar worden gezinnen beter van!

Wat heeft de Gezinsbond jou als vrijwilliger te bieden?
• Een zinvol en flexibel engagement samen met andere gezinnen in je
omgeving, binnen een vereniging die zich inzet voor gezinnen in
Vlaanderen en Brussel.
• Gelegenheid tot sociaal contact en ontmoeting met gezinnen in je
gemeente.
• De kans om langzaam te proeven van je vrijwilligersengagement,
voorzichtig te groeien of van meet af aan plankgas te geven, al naargelang je wensen en je temperament.
• Een bestaande ploeg vrijwilligers die jou graag verwelkomen om
nieuwe activiteiten uit te bouwen of bestuurstaken op te nemen.
• Via vormingen en cursussen iets bijleren over jezelf, over vergadertechnieken, over samenwerken, over onze maatschappij ...
• Vakkundige ondersteuning door een educatieve medewerker die je
graag informeert over je engagement en je afdeling begeleidt.
• Een website speciaal voor vrijwilligers bij de Gezinsbond waar je alle
info en tools vind die je nodig hebt.
• Een professionele omkadering bij de administratie, die bij elke vorm
van ‘organiseren’ komen kijken, of het nu gaat over ledenadministratie,
een activiteit op poten zetten of de organisatie van een kinderoppasdienst.
• Een verzekering die eventuele ongevallen dekt bij het organiseren en
voorbereiden van activiteiten.
• Promotiematerialen om jouw activiteiten of diensten bij de gezinnen
te brengen.

Opgelet voor gewenste neveneffecten
• Van vrijwilligerswerk word je gelukkiger. Als vrijwilliger maak je
gezinnen blij en hoe meer blije mensen je kent, hoe gelukkiger je
zelf wordt.
• Vrijwilligers leven gemiddeld ook zo'n 9 jaar langer.
• Vrijwilligerswerk kan mogelijk een zekere sterrenstatus met zich meebrengen. Vrijwilligers leren immers veel mensen kennen. Mogelijk
wordt jij de bekendste mama of papa aan de schoolpoort.

Ook jouw talent komt van pas!
Wil je meer weten over vrijwilligerswerk bij de Gezinsbond?
Ontdek in de brochure 'Wat jij kan, jouw afdeling wordt er beter van'
wat we allemaal doen.
Contacteer ons via vrijwilligerswerk@gezinsbond.be of T 02-507.89.11

Verkiezingen Gezinsbond
De bestuursverkiezingen binnen onze organisatie staan terug voor
de deur. Tegelijk is dit vooral een ideaal moment voor je om als
lid in te springen als nieuwe vrijwilliger! Contacteer dus gerust de
plaatselijke bestuursleden voor meer info. Enkele afdelingen hebben
reeds data vastgelegd, meestal gekoppeld met een activiteit/
ledenfeest/.. Hou de activiteiten van je afdeling in de gaten
(http://gezinsbondgewestbrugge.be/afdelingen).
• Assebroek: 7 november 2016
• Beernem: 12 december 2016
• Brugge: 8 december 2016
• Koolkerke: 21 november 2016
• Loppem: 19 oktober 2016
• Moerkerke-Damme: 26 oktober 2016
• Oostkamp: 28 november 2016
• Sint-Andries: 8 november 2016
• Sint-Kruis: 17 oktober 2016
• Sijsele: 13 november 2016
• Sint-Michiels: 17 december 2016
• Varsenare: 18 december 2016
• Waardamme: 14 november 2016
• Zedelgem: voorjaar 2017
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Nieuws van
de afdelingen
Afdeling Assebroek
Bekijk ook de pagina’s 3-8, 18-20
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
ONTSPANNINGSYOGA
do. 8 sept. - do. 6 okt.
Op do. 8 sept. start een nieuwe reeks yogalessen voor beginners in het P.C. Sparrenhof
(zijingang), Dries in Assebroek. Er zijn 5 kennismakingslessen en deze gaan door op 8, 15, 22,
29 sept. en 6 okt. De lessen beginnen stipt om
18.30u en duren tot 19.45u. Iedereen is welkom! Voor de gevorderden start ook een nieuwe
reeks vanaf 8 sept. om 20u. Voor alle verdere
inlichtingen en inschrijvingen kan je terecht
bij Mevr. Karin Verhaeghe, 050 37 46 17.

TAI CHI CHUAN
do. 8 sept. - wo. 1 februari
Tai Chi Chuan is een zeer 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. 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. Nieuwe reeks
vanaf do. 8 sept. 2016 vanaf 19 uur. Meer info?
050 35 75 75 / georges.verlinde@scarlet.be

TWEEDEHANDSBEURS

MIJN HINK-STAP-SPRONG

za. 15 okt.
Verkoop van kinderkledij, speelgoed, babyuitzet, kinderfietsen, kinderboeken, zwangerschapskledij… op za. 15 okt. 2016 van 14u tot
17u in het ontmoetingscentrum Sparrenhof
Dries 4 Assebroek. Mensen die iets willen
verkopen kunnen zich inschrijven door te
mailen naar georges.verlinde@scarlet.be of te
bellen naar 050 35 75 75. Verkopers betalen
€ 10 op BE51 7380 0607 6262 van
Gezinsbond Assebroek met vermelding van:
naam/THB/lidnummer/telefoonnummer.
Opgelet: betaling staat uiterlijk op vr. 2 okt.
op de rekening, anders vervalt uw inschrijving.
Gratis toegang voor kopers.

Minister van Justitie Koen Geens
over de Belgische justitie
di. 13 dec. | 19.30u
De lezing gaat door in OC Rustenhove, Wantestraat 151 Assebroek. De Belgische justitie
ontwikkelde zich samen met de jonge 19eeeuwse Belgische Staat. In 1831 hadden we
een zeer vooruitstrevende grondwet en erfden
we van Napoleon geraffineerde wetboeken,
zoals het Burgerlijk Wetboek. In die periode
werd er ook fors geïnvesteerd in infrastructuur
voor Justitie. Met de ontwikkeling van de
welvaartsstaat verlegde de focus zich naar
sociale voorzieningen zoals de gezondheidszorg en de pensioenen. De investeringen in
Justitie werden minder belangrijk. Na bijna
200 jaar Belgische justitie is een grondige
bezinning en hervorming nodig. Tegelijk moet
er efficiënter worden gewerkt, met betere
informaticamiddelen. Minister van Justitie
Koen Geens blikt in deze lezing terug op de
geschiedenis van de justitie in België, analyseert hij de actuele situatie en licht hij zijn
Justitieplan toe. In samenwerking met
Davidsfonds Assebroek Sint-Katarina.
Info Bertil Graeschepe 050 35 09 95
Kaarten leden: € 5, niet leden: € 7.

BRUGGE
DOOR KINDEROGEN
zo. 23 okt. | 14.30u
Een geleide wandeling doorheen de stad voor
jonge kinderen en hun ouders. Vroeger was
het een plek vol burchten, ridders en jonkvrouwen. Tijdens deze wandeling verkennen
we op een kindvriendelijke en interactieve
manier Brugge en zijn verleden. We wandelen
onder begeleiding van Giel Carette langs het
klassieke parcours en ontdekken de stad via
leuke opdrachten, verrassende weetjes en
boeiende verhalen. Kostprijs € 2/kind, ouders
of grootouders gratis. Inschrijven voor 17 okt.
bij Georges Verlinde 050 3575 75 /
georges.verlinde@scarlet.be. Zo. 23 okt.:
verzamelen om 14.30u in Blinde Ezelstraat
Brugge.

WORKSHOP BREIEN
di. 11 okt. | 19u
Bij Miete Confiete,
Wantestraat 122, Assebroek
Lukt het “basis” breien je al aardig en ben je
klaar voor een nieuwe uitdaging? Wil je er
komende winter warm, maar toch modieus &
hip bijlopen? Kom dan een omslagdoek breien
in onze workshop. Naast een ongetwijfeld
leuke en gezellige avond krijg je ook de werkbeschrijving mee naar huis. Rechts kunnen
breien is vereist. We gebruiken drie bollen
Drops Air, kleur naar keuze. Kostprijs € 25, wol
inbegrepen. Inschrijven
voor 3 oktober bij
Henriette Vantorre
050 36 23 46 /
jet.vantorre@gmail.com
en overschrijven van € 25
op rekening BE51 7380
0607 6262 van
Gezinsbond Assebroek.

DE KIEZERS
VAN DE PRESIDENT
Bert De Vroey over de Amerikaanse
presidentsverkiezingen in 2016.
di. 25 okt | 20u
In OC Rustenhove Wantestraat 151 Assebroek
schetst VRT-journalist Bert De Vroey de kiesstrijd vanuit het perspectief van de kiezers.
Hij volgde voor de radio vier presidentscampagnes en heeft tientallen reportagereizen
gemaakt in de VS. Welke kiezers doen er toe
en welke niet? Wat is het belang van de
vrouwelijke stem? Hoe zwaar wegen zwarte
kiezers of latino's op het resultaat? Waarom
is een kiezer in Ohio veel meer campagnegeld waard dan een kiezer in Texas? Het verhaal van de campagne een maand voor de
verkiezingen... In samenwerking met
Davidsfonds Assebroek Sint-Katarina.
Info Bertil Graeschepe 050 35 09 95.
Kaarten leden: € 5, niet-leden: € 7.

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 tussen 17u en 19u naar 050 36 46 65.

GEZINSBOND ASSEBROEK
OP FACEBOOK
Gezinsbond Assebroek heet u van harte
welkom op onze gloednieuwe Facebookpagina.
Ook langs deze weg blijft u op de hoogte
van onze activiteiten. Word vandaag nog fan
en klik onze 'vind ik leuk' knop aan. Dank je
wel bij voorbaat!

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.

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Afdeling Beernem
beernem@gezinsbondgewestbrugge.be
Bekijk ook de pagina’s 3-8, 18-20
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
CYBERPESTEN.....
PESTEN IN
EEN MODERN JASJE
di. 11 okt. | 20u
Veel kinderen en jongeren hebben een glimmende smartphone en een computer of
tablet met supersnel internet. Ze goochelen
met hun gepimpte facebook-profiel en via de
chat stappen mensen van over de hele
wereld hun leven binnen. Alledaagse dingen
hebben een nieuwe invulling gekregen.
Naast het babbelen hebben we het chatten,
naast het schrijven: twitter of facebook en
naast het pesten staat jammer genoeg het
cyberpesten. Ouders maken zich vaak zorgen
over cyberpesten. Welke vorm kan het aannemen? Hoe gaan cyberpestkoppen te werk?
Maar vooral: hoe kunnen we onze kinderen
helpen om cyberpesten te voorkomen of te
verhelpen? Wat moet ik doen als mijn kind
belaagd wordt door een cyberpester? Wat als
hij zelf een pestkop is? En hoe kan je kind
als omstaander reageren op het pesten? Deze
vorming werd onlangs helemaal vernieuwd
met de nieuwste gegevens, praktische voorbeelden en filmpjes. In samenwerking met
het netwerk 'Kies Kleur Tegen Pesten' en
Child Focus. Info: pieter.boucique@telenet.be
Inkom: €2, drankje inbegrepen.

TWEEDEHANDSBEURS
KINDERARTIKELEN

Afdeling Brugge

zo. 23 okt. | 10u - 12u
OC De Kleine Beer in Beernem is the place to
be! Ben je als (toekomstige) ouder, grootouder, op zoek naar leuke betaalbare babyof kinderkledij, babyuitzet, speelgoed en
andere toffe spulletjes? Kom dan zeker eens
langs, de toegang is bovendien gratis. Of
misschien wil je allerlei toffe baby- en kinderkledij, uitzet en speelgoed verkopen die je
niet meer nodig hebt? Inschrijvingsgeld: € 5
voor leden, € 15 voor niet-leden. Er wordt
eveneens een waarborg gevraagd van € 5 die,
nadat de stand is opgeruimd, wordt teruggegeven. Uiterste inschrijvings- en betaaldatum is 21 sept. op rek. Gezinsbond Beernem:
BE92 8508 5190 5023 Leden van de Gezinsbond Beernem genieten voorrang. Elke verkoper is persoonlijk verantwoordelijk voor
zijn/haar verkoop en kan dus vrij onderhandelen met kandidaat-kopers. Interesse als
verkoper? Stuur dan een mail naar:
marie.ann.de.bie@telenet.be en alle nuttige
informatie over de inschrijvingsvoorwaarden
en de beursstanden wordt je gemaild.

info@gezinsbondbrugge.be
Bekijk ook de pagina’s 3-8, 18-20
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be

za. 17 sept. tot za. 3 dec. | 9u - 10u
De lessen gaan door van za. 17 sept. tot 3
dec. voor kinderen van 3 t.e.m. 6 jaar. Er zijn
2 groepjes: van 9u tot 9.30u en van 9.30u tot
10u. De lessenreeks gaat door in het Interbad,
Sint-Kruis. Inschrijvingen enkel via
www.gezinsbond gewestbrugge.be/watergewenning. € 30 per reeks, verzekering
inbegrepen. Inkom van het zwembad is niet
inbegrepen. Een 10-beurtenkaart kunt u best
op voorhand kopen aan de kassa. Lessen zijn
voorbehouden aan leden van de Gezinsbond.
Ieder kindje draagt een badmuts van de
Gezinsbond. Die kunt u kopen de 1ste les
aan € 1,5. Inschrijven en betalen ten laatste
op 8 sept. op BE22 9730 8969 7247.
Meer info: dewilde.Chantal@gmail.com

PRAAT- EN CULTUURCAFÉ

HOLLYWOOD IN DE DIJK

za. 3 dec. | 10u - 13u
Praat- en Cultuurcafé met o.a. afhalen DFboeken, beperkt aanbod nieuwe boeken tegen
gunstprijzen, gelegenheid tot afhalen bonnenboek 2017 en aanvragen kortingskaarten
NMBS. Dit gaat door in O.C. De Kleine Beer
Polyvalente zaal 1 en 2, C. Marichalstraat 5,
8730 Beernem. Organisatie: DF-Beernem-SintJoris i.s.m. de gezinsbond Beernem,
Wereldwinkel Beernem, Heemkring Bos en
Beverveld,...

za. 1 okt. | 13u30 tot 17u
Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergsesteenweg 221, 8000 Brugge St-Pieters
Hebben jullie zin om zelf een cinema te runnen? Die middag kunnen jullie meespelen in
zelf gemaakte filmpjes, mag je met ons je
eigen inkomticket maken, ontwerp je daarna
je eigen filmposter en kunnen jullie na al het
hard werken genieten van een filmpje in één
van onze gezellige filmhoekjes met zelfgemaakte popcorn en een bar. Deze activiteit
is voor alle kindjes van 3 tot 12 jaar.
Info en inschrijving via inge.rappe@telenet.be.
Leden: €3/ kind, niet leden € 3,5/ kind.
Opgelet! inschrijving is pas definitief na
betaling op het rekeningnummer: BE02 9730
8969 6540 met vermelding van naam kind en
(lidnummer) ten laatste tegen 22 sept.

WATERGEWENNING
VOOR KLEUTERS

TWEEDEHANDSBEURS
zo. 23 okt. | van 9u tot 12u
Verkoop van kinderkledij, speelgoed, ... in
het Sint-Leocollege, Potterierei 12, Brugge.
Ingang en parking via de Elisabeth Zorghestraat (zijstraat Carmerstraat). Wie als standhouder wil deelnemen (lid zijn van de
Gezinsbond) kan inschrijven (lidkaart bij de
hand houden) bij Freia Tuerlinckx,
freiatuerlinckx@telenet.be m.v.v. naam,
adres, lid- en telefoonnummer en aantal tafels.
OPGELET: maximum 2 tafels p.p. Prijs per tafel
is € 12. Inschrijven uiterlijk tegen 15 okt. 2016.
De inschrijving is pas definitief na betaling
op rekeningnummer BE11 9730 8969 7348
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Afdeling Koolkerke
Bekijk ook de pagina’s 3-8, 18-20
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
SINTERKLAASONTBIJT
KOOLKERKE

HALLO WIEN KOOKT
di. 1 nov. tot wo. 2 nov. | 14u tot 17u
Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergsesteenweg 221, 8000 Brugge St-Pieters.
Dit keer maken we er een echt griezelfeest
van! Verkleed of niet, er wordt dit keer aan
alles gedacht. Koken doen we in kleine
groepjes, keer op keer, en er komt nog veel
meer… Voor alle kindjes van 2,5 tot 12 jaar.
Ofwel kom je di. 1/11 of op wo. 2/11.
Prijs: € 3,5/per kind voor leden, € 4,5/per
kind voor niet leden. Info en inschrijving via
inge.rappe@telenet.be. Opgelet: inschrijving
is pas definitief na betaling op het rek. BE02
9730 89696540 met vermelding van naam
kind, 1 of 2 nov. en (lidnummer), uiterlijk
tegen 24 okt..

TAPAS VOOR OUD EN NIEUW
+ BESTUURSVERKIEZING !!
do. 8 dec. | 20u
In CC De Dijk maken we samen tapas naar
aanleiding van oud en nieuw. De prijs zal zo
spoedig mogelijk meegedeeld worden. U kan
wel al meer info vragen of inschrijven via
info@gezinsbondbrugge.be. Wij bieden u
tevens de mogelijkheid deze avond deel te
nemen aan onze bestuursverkiezing.

WORKSHOP KERSTSTUKJES
za. 17 dec. | 14u - 17u
Versier je graag je kersttafel met decoratie of
een bloemstuk? Zin dit eens samen met je
kind te doen? We nodigen u graag uit:
Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergsesteenweg
221, 8000 Brugge Sint-Pieters De prijs is 3€
/ouder en kind Info via benedikte.decaluwe@
gmail.com. Inschrijvingen kan op info@
gezinsbondbrugge.be Dit is pas definitief na
betaling (uiterlijk 9 dec.) op het rekeningnummer BE02 9730 89696540 met vermelding
van naam ouder en kind. Breng het volgende
materiaal mee: fris groen (spar, takken,
hypercium, waxflower, laurier…) naar keuze
uit de tuin of de winkel. Bloemen (verse
bloemen of nep). Snoeischaar, binddraad,
gewone touw, schaar, scherp mes, oasis om
het bloemstuk in te maken en uw decoratie
schaal (liefst max. 20 cm, vorm naar keuze).
Kerstballen, schuim, decoratie (glazen schaal
of stenen pot naar eigen smaak en kleur).
We gaan samen aan de slag om een creatief
stuk te maken voor de feestdagen.

zo. 4 dec. | 9u
Wegens omstandigheden is de locatie dit jaar
gewijzigd en gaat het sinterklaasontbijt door
in het Parochiaal Centrum De Korf, Ronsaardbekestraat 59 - 8000 Brugge. We starten het
ontbijt om 9u en om 9.45u is er een voorstelling voorzien voor jong en oud. Om 11u
komt dan de Sint en zijn Pieten die voor alle
kinderen een geschenkje en iets lekkers
meebrengt. Volwassenen en kinderen vanaf
1 jaar betalen als lid € 7 p.p. en als niet-lid
€ 10 p.p. Reserveren kan via gezinsbondkoolkerke@gmail.com en is definitief na storting
van het volledig deelnamebedrag op
BE08 7512 0546 2713. Gelieve uw naam,
adres, aantal volwassenen en kinderen en
uw eventuele lidnummer van de Gezinsbond
door te geven samen met de naam en het
geboortejaar van de kinderen.

Afdeling Loppem
Bekijk ook de pagina’s 3-8, 18-20
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
KINDERDANSEN
vr. 9 sept. tot vr. 23 juni | 18.30u
Kinderdansen (1e t/m 6e leerjaar, afzonderlijke inhoud volgens leeftijd) vanaf vr. 9 sept.
2016: 18.30u – 19.30u in de turnzaal SintMaartensschool, Maricolenstraat. Prijs: leden:
reeks 1 (sept-dec): € 35 - reeks 2 (jan-juni):
€ 50 -jaar (sept-juni): € 80. Vanaf 2 kinderen:
2e kind €30/ €45/ €70. Niet-leden: € 55/
€ 70/ € 120 (prijsverschil = prijs lidkaart
Gezinsbond 2017). Betaling door storten
bedrag op rek. BE12 6105 5355 0092 van
Gezinsbond Loppem (naam, naam reeks
(kinderdans) + lidkaartnummer vermelden) of
cash betaling bij aanvang van de reeks
(niet vergeten aan het begin van de reeks je
lidkaart 2016 voor te leggen)
Info: Els.Derycke@skynet.be - 050 840 818 0496 024236. Bij eventuele latere inschrijving,
prijs na afspraak Els voor resterende periode
van de reeks.

JEUGDDANSEN
vr. 9 sept. tot vr. 23 juni | 19.30u
Jeugddansen vanaf vr. 9 sept. 2016 : 19.30u –
21u in de turnzaal Sint-Maartensschool,
Maricolenstraat Prijs: leden: reeks 1 (sept-dec):
€ 35 - reeks 2 (jan-juni): € 50 - jaar (sept-juni):
€ 80. Vanaf 2 kinderen: 2e kind € 30/ € 45/
€ 70. Niet-leden: € 55/ € 70/ € 120 (prijsverschil = prijs lidkaart Gezinsbond 2017).
Betaling door bedrag te storten op rekeningnummer: BE12 6105 5355 0092 van Gezinsbond Loppem (vermelden naam, naam reeks
(jeugddans) + lidkaartnummer) of cash betaling
bij aanvang van de reeks (niet vergeten aan

het begin van de reeks je lidkaart 2016 voor
te leggen)
Info Els.Derycke@skynet.be - 050 840 818 0496 024236. Bij eventuele latere inschrijving:
prijs na afspraak Els voor resterende periode
van de reeks.

PEUTER/KLEUTERTURNEN
za. 10 sept. tot za. 24 juni | 10u
Het turnen gaat door vanaf za. 10 sept. 2016
in de turnzaal Sint-Maartensschool,
Maricolenstraat. Peuters en eerste kleuter:
10u – 11u. | Tweede en Derde kleuter: 11u –
12u. Prijs leden: reeks 1(sept-dec): € 35 reeks 2(jan-juni): € 50 - jaar (sept-jun): € 80.
Vanaf 2 kinderen: 2e kind € 30/ € 45/ € 70.
Niet-leden: € 55/ € 70/ € 120 (prijsverschil =
prijs lidkaart 2017 Gezinsbond)
Betaling door overschrijving op rek. BE12
6105 5355 0092 van Gezinsbond Loppem.
Vermeld je naam, naam reeks (peuter en 1e
kleuter | kleuterdansen 2e/3e kleuter) + lidkaartnummer. Je kan cash betalen bij aanvang
van de reeks (niet vergeten aan het begin van
de reeks je lidkaart 2016 voor te leggen).
Info Els.Derycke@skynet.be - 050 840 818 0496 024236. Bij eventuele latere inschrijving,
prijs na afspraak Els voor resterende periode
van de reeks.

DANS-CARDIO
ma. 12 sept. tot za. 15 april | 20u
Dans-cardio: reeks 1 op ma. 12 sept. 2016
(10 lessen), reeks 2 op ma. 9 januari 2017
(15 lessen).Plaats: turnzaal SintMaartensschool, Maricolenstraat om 20u. Prijs
leden: reeks 1 €30 -reeks 2 €45. Niet-leden:
reeks 1 €45 reeks 2 €70. Volledig jaar: leden:
€70/ niet-leden: €120. Betaling door overschrijving op rek. BE12 6105 5355 0092 van
Gezinsbond Loppem met vermelding: naam,
naam reeks (dans-cardio)en lidkaartnummer
of cash betaling bij aanvang van de reeks
(niet vergeten aan het begin van de reeks je
lidkaart 2016 voor te leggen).Info
Els.Derycke@skynet.be - 050 840 818 - 0496
024236. Bij eventuele latere inschrijving: prijs
na afspraak Els voor resterende periode van
de reeks.
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BRUSSEL GEZIEN?
BRUSSEL GEVONDEN!

MENOPAUZE
EN PENOPAUZE

zo. 25 sept.
Ontdek op zo. 25 sept. met de afdeling
Loppem het bruisende Brussel met de GSFwandelrally 'Brussel gezien? Brussel gevonden!'
De Gezinssportfederatie mag dit jaar 40
kaarsjes uitblazen en dat wordt gevierd met
een feestelijke editie van de wandelrally.
De Familierally pakt uit met vier wandellussen
(elk ongeveer 4 à 5 km lang) die apart of
gecombineerd kunnen gewandeld worden.
Aan de hand van een leidraad, vragen,
raadsels en puzzels leer je onze hoofdstad op
een sportieve manier beter kennen. De
Juniorrally, speciaal voor de kinderen, is een
zoektocht op kindermaat die dezelfde route
volgt als de wandellussen van de familierally,
maar met aangepaste vragen, rebussen en
raadseltjes. Met dit alles bieden we je meer
dan één dag ontspanning in een stad die
veel meer te bieden heeft dan enkel de
Grote Markt en 'Manneke Pis'.
Meer informatie in onze 'Bondsgazette'
augustus-sept. nr. 1, afdeling Loppem.
We gaan met de trein naar Brussel.

wo. 5 okt. | 20u
De geleidelijke confrontatie met menopauze
en penopauze betekenen een duidelijke
breuk in het leven van zowel vrouw als man.
Gezondheid is ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Een positieve ingesteldheid tegenover dit natuurlijk proces is al een eerste
stap om hiermee om te gaan. Spijtig genoeg
berust op beide nog een taboe, waardoor we
er niet altijd op een goede manier mee
omgaan. Wie er voor kiest om zich op de
beste manier hierover te informeren, ongeacht
uw leeftijd, mag op deze avond niet ontbreken.
Op geluk, seksualiteit, liefde of een persoonlijke invulling van deze overgang staat
immers geen leeftijd. Het is een wetenschappelijke voorstelling over de menopauze en de
penopauze, maar hier en daar verweven met
een vleugje humor. De voordracht wordt
gegeven door Dr. Franciska Stroef, gynaecologe
en Dr. Wim Van Haute, uroloog. Beiden zijn
werkzaam in het AZ Sint-Rembert te Torhout.
Plaats: Dienstencentrum De Braambeier,
Loppemsestraat, Zedelgem. Deelnameprijs:
€ 5 p.p.. Leden Gezinsbond € 3: korting op
Lidkaart waarmee je spaart!

GARAGEVERKOOP
za. 1 okt.
Heb je nog wat spulletjes op zolder of in de
kelder waar je wel vanaf wil? Op za. 1 okt.
kan je gewoon je garagepoort openzetten en
de kopers komen naar je toe! Doe je mee en
ben je inwoner van Loppem lees eerst alle
tips op de website van de Loppemse afdeling
of in ledenblad 'Loppemse Bondsgazette'.
Wij maken reclame en sturen de kopers jouw
kant op. En wie zijn garage niet openzet, kan
tussen 10 en 17 uur gaan snuisteren in de
garages van anderen. Je tikt waarschijnlijk
iets leuks op de kop! Een lijst met adressen
waar de poort openstaat, wordt op 30 sept.
vrijgegeven op de website. Info bij Piet
Tanghe, 050 82 38 79 / Eddy De Wispelaere,
050 82 54 43.

TWEEDEHANDSBEURS TAFELVERKOOP
za. 15 okt. | 14u
Verkoop van kinderkledij,speelgoed, babyuitzet,kinderfietsen,kinderboeken, zwangerschapskledij… op za. 15 okt. 2016 van 14u tot
17u in de school en het parochiaal centrum.
Gratis toegang. Mensen die iets willen verkopen kunnen zich hiervoor inschrijven door te
mailen naar edwlop@skynet.be, 050 82 54 43
of Karen Vandebuerie, 050 84 21 61. Betalen
via IBAN: BE85 7381 1903 6806 van Gezinsbond Loppem met vermelding van: naam/lidnummer/telefoonnummer. Opgelet: het verschuldigde bedrag (€ 15, leden krijgen € 5
terug op de 'Lidkaart waarmee je spaart'!)
staat uiterlijk op 1 okt. op de rekening,
anders vervalt uw inschrijving. Ben je als
(toekomstige) ouder, grootouder, op zoek
naar leuke betaalbare baby- of kinderkledij,
babyuitzet, speelgoed en andere toffe spulletjes? Kom dan zeker eens langs, de toegang
is gratis. Elke verkoper is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar verkoop en kan dus
vrij onderhandelen met kandidaat-kopers.
De traditionele kapstokverkoop vindt plaats
op za. 4 maart 2017 in de Braambeier te
Zedelgem.

SINT-MAARTENSTOCHT
di. 8 nov. | 17u
Heb je zin in een spannende tocht in het
donker? Op wo. 8 nov. 2016 organiseert de
afdeling een Sint-Maartenstocht. We knutselen
eerst een lampion, smullen daarna boterkoeken met chocomelk en gaan daarna op
tocht. Voor wie? Voor alle kinderen tot en met
12 jaar. Om 17u starten we met knutselen in
het Parochiaal Centrum en om 19u komen
mama en papa voor de tocht in het donker.
We voorzien onderweg enkele verrassingen
en sluiten af met lekkere soep. Breng alvast
jullie zaklamp en fluojasje mee. Ook buggy’s
kunnen mee. Deelnemen kost voor het
knutselen €2 per lid, €4 geen lid en max.
€4/gezin lid van de Gezinsbond. Wandeling
gratis. Inschrijven voor 2 nov., vermelden
leeftijd en lidnummer bij de Jonge Gezinnen
Actie: delove.vicky@telenet.be, leen.roose@
telenet.be / lies.dewispelaere@telenet.be.

24 JAAR OPENDEURDAG
zo. 27 nov.
Gratis toegang - Iedereen welkom op onze
'Bonds-opendeurdag' in de sporthal 'De
Strooien Hane' te Loppem. Wie dit gebeuren
heeft meegemaakt, weet dat dit een samenkomst is van 'alle generaties'. Doorlopend:
bar, randanimatie met springkasteel,
schminkstand, ...

HET NIEUWE JAAR !
wo. 28 dec. | 15u-18u
Welkom op ons feest 'Het nieuwe jaar'. Zin in
een leuke namiddag met alle kinderen tot en
met 14 jaar. Deelnemen: € 5 p.p. leden
Gezinsbond, (max. € 10 per gezin), € 10,00
p.p. niet-leden. Inschrijven ten laatste op 21
dec.. Dit kan ook via de facebookpagina
Gezinsbond Loppem of de leden van de JGA:
lies.dewispelaere@telenet.be, delove.vicky@
telenet.be of leen.roose@telenet.be.

Afdeling Oostkamp
gezinsbond.oostkamp@gmail.com
www.gezinsbondoostkamp.be
Bekijk ook de pagina’s 3-8, 18-20
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
VERKOOP LIJSTEN
VOOR DE NAJAAR EDITIE
TWEEDEHANDSBEURS
VAN ZO. 9 OKT. 2016
za. 10 sept. | 9u - 10.30u
Verkoop van de lijsten voor de tweedehandsbeurs van zo. 9 okt.. De lijstenverkoop gaat
door het bovenlokaal van het Gemeentehuis,
Gemeenteplein, Oostkamp van 9u tot 10.30u.
Enkel leden van de Gezinsbond kunnen lijsten
aankopen aan € 2,50 per lijst. Op vertoon
van twee lidkaarten, kunnen wel 2 lijsten
aangekocht worden. Meer info: 050 82 55 80
/ cecile.vandeynse@telenet.be.
Meer info: zie De Bond.

CREATIEVE MUZIKALE
WORKSHOPS
za. 17 sept.
Gezinsbond Oostkamp organiseert in samenwerking met Muzkido 4 creatieve muzikale
workshops (lessenreeks) voor kleuters van
2,5 tot 5 jaar. Deze workshops gaan door op
za. 17 en 24 sept. 2016, 1 en 8 okt. 2016 in
zaal Nieuwvliet, Lieven Gevaertplein 4 te
Oostkamp (Nieuwenhove). De kleuters worden
volgens leeftijd verdeeld in drie groepen
(max. 10 kleuters per groep). Groep 1: 9u
Groep 2: 10u Groep 3: 11u. De prijs per kleuter
voor deze lessenreeks bedraagt € 10 (leden)
of € 18 (niet-leden). Inschrijven voor deze
workshops kan via kinderoppasdienstoostkamp
@gmail.com . Na inschrijving ontvangt u een
bevestiging.

HERFSTEDITIE
TWEEDEHANDSBEURS
KINDERKLEDIJ, KINDERGERIEF
EN SPEELGOED
zo. 9 okt. | 9u - 12u
Herfsteditie van de tweedehandsbeurs voor
kinderkledij, kindergerief en speelgoed in de
Koning Boudewijnschool, Marechalstraat,
Oostkamp. Iedereen van harte welkom.
Info: Cécile Van Deynse, tel. 050 82 55 80
of mail: cecile.vandeynse@telenet.be

SPORENWANDELING
IN BULSKAMPVELD
zo. 16 okt. | 10u
Sporenwandeling op zo. 16 okt. om 10.00 uur
aan de voorkant van het kasteel in
Bulskampveld. (tot 11.30u). Een gids vertelt
alles over de dierensporen (afgegeten kegels,
uitwerpselen, pootafdrukken, op zoek naar
reeënsporen langs het knuppelpad...).
Laarzen zijn aanbevolen. Achteraf is een
drankje voorzien. Deelname: leden Gezinsbond
€ 2 p.p. Kinderen tot 12 j gratis. Niet leden
betalen € 3 p.p.

SINTERKLAASONTBIJT
zo. 27 nov. | 8u
De Sint komt naar het Ontmoetingscentrum
de RAAT, Schooldreef 5 in Oostkamp. Er wordt
gestart met een ontbijtbuffet vanaf 8u. tot
9u. Daarna worden kinderliedjes gezongen en
verwelkomen we de Sint met zijn Zwarte
Pieten. Volwassenen betalen € 6, kinderen
tussen 3 en 12 jaar betalen € 3 en kleintjes
tot 3 jaar hoeven niets te betalen. Een gezin
( ouders en inwonende kinderen ) betalen
maximum € 18. Voor alle kinderen is er een
verrassing. Inschrijven - ten laatste tegen 20
nov. - via mail: kinderoppasdienstoostkamp@
gmail.com. Indien geen mogelijkheid om te
mailen, contacteer Heike Rotsaert, 0471 57
16 46. Oma's en opa's zijn natuurlijk ook van
harte welkom!

KOM JE ONS TEAM
VERSTERKEN?
Kom jij ons team versterken? Heb je ideeën
voor activiteiten? De afdeling Oostkamp
bestaat uit een groep gemotiveerde vrijwillige
medewerkers die naast hun hart voor de
gezinsbond ook veel plezier beleven aan de
bestuursvergaderingen, de activiteiten en de
gemoedelijke overlegmomenten. Wil je daar
ook graag deel van uitmaken? Heb je voorstellen voor activiteiten? Neem dan contact
met secretaris Cécile Van Deynse, tel. 050 82
55 80, of kom eens af naar onze volgende
bestuursvergadering op ma. 26 sept. of op
ma. 28 nov. telkens om 20 u. in een vergaderzaal van het Gemeentehuis, Gemeenteplein
in Oostkamp. Je bent van harte welkom!
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Afdeling Sijsele
Bekijk ook de pagina’s 3-8, 18-20
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
TWEEDEHANDSBEURS
zo. 9 okt. | 8u30 - 12u
De tweedehandsbeurs gaat door in de
Cultuurfabriek te Sijsele van 8u30 tot 12u.
Deze keer wordt de beurs in een nieuw
kleedje gestopt!! We gaan voor een tafelverkoop, waar iedereen persoonlijk zijn eigen
waren kan verkopen! Iedereen welkom!
Inschrijven voor de tafelverkoop kan op
woensdagnamiddag 7 sept. tussen 13.30u en
16u. Deelnameprijs voor leden is € 10, nietleden betalen € 15. Dit kan bij Van Moeffaert
Isabel, Kloosterstraat 39 in Sijsele of 0486 51
83 40 / vanmoeffaertisabel@telenet.be
Het aantal plaatsen is beperkt! Er snel bij zijn
is de boodschap!!!

GEZINSONTBIJT
EN BESTUURSVERKIEZING
zo. 13 nov. | 8u30 - 10u30
Naar jaarlijkse gewoonte nodigt Gezinsbond
Sijsele en Moerkerke alle gezinnen uit voor
een gezellig familie-ontbijt in de Cultuurfabriek, Stationsstraat 22, Sijsele. Een activiteit
tijdens ‘De Week Van De Smaak’. Voor kinderen
is een lees-, teken- en kleurhoek voorzien.
De prijs voor leden is € 5 p.p / max. € 17
voor een gezin, voor niet-leden € 7 p.p.
Inschrijven bij Ann (bestuurslid Sijsele)
050 37 52 85 - schockaertann@gmail.com of
bij André (bestuurslid Moerkerke) 050 50 12 55,
andre.verhelst-bulcke@telenet.be. We sluiten
het ontbijtbijt af met de bestuursverkiezing.
Kandidaturen zijn welkom bij de voorzitter
(Sarazijn Rony).

MET DE SINT OP DE BOOT
zo. 27 nov. | 14u - 16u
Alle kinderen van Groot-Damme worden uitgenodigd om mee te varen met de Sint op
de Damse Vaart. Er zijn afvaarten voorzien
om 14u – 14.30u – 15u – 15.30u en 16u. De
kinderen mogen hun tekeningen aan de Sint
afgeven en hun vragen en verlangens aan de
Sint meedelen. De kindjes varen gratis mee,
de volwassenen betalen €3. We varen een
stukje mee met de Sint.

HERNIEUWING
KORTINGSKAARTEN
Kortingskaarten (voor gezinnen met 3 of meer
kinderen) met vervaldag op 31/12 moet worden hernieuwd. Dit kan op zo. 27 nov. van
10u tot 12u - of bij de secretaris: Magda
Keirse, Noordermeers 14 te Sijsele - mits
voorlegging van het formulier gezinssamenstelling of attest van kinderbijslag of studiegetuigschrift (voor +18). Kostprijs per gezin: €
6 (contant betalen bij de aanvraag).
Info: 050 35 96 66. Wie naar het gezinsontbijt
komt op zo. 13 nov. kan de kortingskaarten
ook dan hernieuwen.
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Afdeling Sint-andries
gezinsbondsintandries@telenet.be
Bekijk ook de pagina’s 3-8, 18-20
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
TWEEDEHANDSBEURS
za. 8 okt. | 13u - 16u
Onze succesvolle tweedehandsbeurs is er
opnieuw op za. 8 okt. 2016 van 13u tot 16u
in het POC van Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat (achter Mister Grill/Quick en naast de
kerk). Op de beurs kunnen kinderkledij,
speelgoed, kinderboeken, baby-uitzet, kinderuitzet, zwangerschapskledij, kinderfietsen…
te koop worden aangeboden. Als lid van de
Gezinsbond kan u een stand huren voor 10 €.
Inschrijven kan vanaf 1 sept. (niet vroeger) via
mail naar tweedehandsbeurs.gsa@gmail.com,
met vermelding van je naam, adres, lidnummer en tel. en/of GSM nr. De inschrijving is
geldig na bevestiging en overschrijving op de
meegedeelde bankrekening.

WINTERANTIBIOTICA
wo. 12 okt. | 19u - 22u
Hoe kun je je gezondheid tijdens de winter op
een natuurlijke manier positief beïnvloeden?
Welke kruiden en etherische oliën kunnen ons
ondersteunen bij verkoudheden, griep, hoest
en keelpijn? Hoe kunnen we eenvoudige
hulpmiddeltjes bij kwaaltjes zelf maken? Een
tiental kruiden wordt besproken en na de
pauze gaan we zelf aan de slag om natuurlijke
hoestsiroop, borstbalsem, vix en lippenbalsem
te maken. Dit alles onder de professionele
begeleiding van Amandine Hensen, herborist
en kruidenverwerker. Op het einde krijgt
iedereen een staaltje van alle gemaakte producten mee. Breng een flesje van +/- 200 ml
mee en een schort. Dit gaat door in het POC
Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat 2.
Inschrijven via gezinsbondsintandries@
telenet.be of bij Geert Boone 050 39 31 01
(na 20u) Inschrijvingsprijs: €12. De inschrijving
is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rek. BE98 9731 3503 9693 met vermelding van naam en lidnummer. Het aantal
plaatsen is beperkt.

EEN SCHELPENSCHILDERIJ
MAKEN
wo. 2 nov. | 14u - 17u
Maak een schelpenschilderij (of fotokader) op
doek, met ECO-lijm en schelpen (foto’s zie
Facebookpagina van Gezinsbond Sint-Andries).
Breng een penseel, schelpen, ev. een foto en
je eigen creativiteit mee! De activiteit gaat
door op wo. 2 nov. van 14-17u in de
Veldbiesstraat 6, 8200 St-Andries. Inschrijven
vóór 24/10 via hennebert.eric@skynet.be of
050 38 47 82. Uw inschrijving is pas geldig na
betaling van € 10 op BE24 0011 0895 6338.

FEESTELIJK KOKEN

MEEVAREN MET DE SINT

wo. 30 nov. | 19u
Het koken gaat door in het Parochiaal Centrum
-Huize Wellcome-, Koude Keukenstraat 8 te
Sint Andries. Kristien Meulebrouck zal ons
opnieuw verrassen met een feestelijke menu
voor de komende feestdagen. De avond zelf
wordt samen met de deelnemers voor elk
een aperitiefhapje, voorgerecht, hoofdgerecht
en dessert klaargemaakt. Veel hiervan kan je
op voorhand klaarmaken zodat je tijdens de
feestdagen zelf volop mee kan genieten van
het lekkere eten. Leden betalen € 20, nietleden € 25 p.p.. Je kan inschrijven via
Marieroos Onraet (050) 31.11.99 of
marieroos.onraet@skynet.be

zo. 27 nov. | 14u-16u
Alle kinderen worden uitgenodigd om mee te
varen met de Sint op de Damse Vaart. Er zijn
afvaarten om 14u – 14.30u – 15u – 15.30u en
16u. De kinderen mogen hun tekeningen
meebrengen en aan de Sint hun wensen en
verlangens meedelen. Kinderen varen gratis
mee, de mama's, papa's en de grootouders
betalen € 3,00 p.p.. Plaats: Aanlegsteiger
Damse Vaart te Damme. Deze activiteit is in
samenwerking met de Afdeling Sijsele

WIJZIGING
BESTUURSFUNCTIES
Vanaf 1 nov. stopt Geert Boone als verantwoordelijke voor Kortingskaarten Groot Gezin
(NMBS). Guido De Vos (Kasteelhoevestraat 8,
Sint-Andries, 050/67.61.51, guidodevos@
telenet.be) neemt dan de taak over.
Guilini Claudine (Gistelse Steenweg 374, SintAndries, 050/67.08.70, info@jandumarey.be)
wordt Secretaris (Administratie).

Afdeling Sint-Kruis
www.gezinsbond.be/sintkruis
gezinsbond8310@gmail.com
Bekijk ook de pagina’s 3-8, 18-20
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
ALLERGIEËN, OORZAKEN
EN GEVOLGEN
door dr. Eric de Maerteleire
do. 24 nov. | 19.30u
Allergieën zijn in opmars en zijn op dit ogenblik de meest voorkomende chronische aandoening in het Westen. In België heeft tussen
20 en 25% van de bevolking last van een
allergie. Hoe komt het dat er tegenwoordig
zoveel allergieën voorkomen, zowel bij jong
als oud? Leven we te hygiënisch? Zit luchtvervuiling er voor iets tussen? Of de opwarming van de aarde? Of zijn er nog andere
factoren in het spel? Kunnen we bepaalde
uitlokkende factoren vermijden of niet? Eric
de Maerteleire studeerde af als bio-ingenieur
aan de Universiteit Gent. Beroepshalve analyseerde hij dagelijks voedingsmiddelen. Daaruit
ontstond zijn passie voor de relatie tussen
voeding en gezondheid. Waar: CM-lokaal SintKruis, Moerkerkesteenweg 118 Sint-Kruis wanneer: do. 24 nov. om 19u30 Inkom: € 5 voor
leden, € 7 voor niet-leden i.s.m. Velt Brugge.

GEZOCHT: NIEUWE
BESTUURSLEDEN/WEBMASTER
We zijn dringend op zoek naar gemotiveerde
gezinnen (jong en oud) die onze bestuursploeg willen komen versterken. We vergaderen
4 à 5 maal per jaar en bespreken hierin de
voorbije en komende activiteiten, nieuws van
de verschillende geledingen en van het
Gewest Brugge. We verwachten een engagement, maar elk gezin beslist aan welke
activiteiten ze kunnen en willen medewerken
of organiseren. Voel je als gezin en lid van
de Gezinsbond er iets voor om deel uit te
maken van ons bestuur dan ben je van harte
welkom. Voor meer informatie kan je steeds
terecht bij één van onze bestuursleden, op
gezinsbond8310@gmail.com of bij Catherine
Herman, 050 37 50 31. Liefst na 19u.

NIEUW VERKOOPPUNT
RAIL-PASSEN, GSM-KAARTEN,
BIOSCOOPTICKETS
EN LIJN-KAARTEN
Voor de aankoop Lijnkaarten, Rail-passen, GSMkaarten en bioscoopcheques kan je vanaf
heden terecht bij dagbladhandel 't Gazetje,
Karel van Manderstraat 17/A, 8310 Sint-Kruis
en dit volgens de openingsuren van de winkel:
op ma van 6u tot 16u, op di, woe, do en vrij
van 6u tot 18.30u, op zat van 6u tot 18u.
Op zo. is de winkel gesloten!

MAANDELIJKSE
NIEUWSBRIEF
Sedert sept. 2015 versturen we maandelijks
onze Nieuwsbrief met de komende activiteiten
door. Tussendoor sturen we soms een aparte
brief door betreffende de 2dehandsbeurs,
opening nieuw verkooppunt Passen enz.
Krijg je deze brief nog niet in je mailbox dan
beschikken we nog niet over jou e-mailadres.
Interesse? Stuur dan een mailtje naar
gezinsbond8310@gmail.com. Jullie gegevens
worden strikt gebruikt binnen onze afdeling
Gezinsbond Sint-Kruis. Wist je dat je via de
website www.gezinsbond.be je gegevens kan
controleren? In 'Gezin en Lidmaatschap' je
'Abonnementen & Nieuwsbrieven' en je
online portemonnee in 'Sparen' kan raadplegen? De moeite waard om deze site eens
te bezoeken!

GEHEUGENSTEUNTJE
CONTACT INFO
NIEUWSBRIEF

Afdeling Sint-Michiels
gezinsbondsintmichiels@gmail.com
Bekijk ook de pagina’s 3-8, 18-20
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
QUIZTIJD!
vr. 16 sept. | 19.30u
Voor deze 6e quiz hebben de inrichters een
leuke quiz met veel variatie opgesteld.
Iedere deelnemer krijgt een aandenken, en
de 3 winnende teams krijgen waardebonnen.
Maak met 4 tot 5 vrienden een team, verzin
een leuke naam en mail de naam door naar
gezinsbondsintmichiels@gmail.com.
Ingeschreven ben je pas als je de verschuldigde € 12,00 hebt overgeschreven op
BE43 0680 7137 0001. Stel het niet te lang
uit en hou de einddatum in het oog: uiterste
inschrijvingsdatum is 7 sept..

GEZOND DE WINTER IN
vr. 7 okt. | 19.30u
De tijd van verstopte neus, kriebel in de keel
en hoestbuien komt er weer aan! Kruidenoplossingen en balsems kunnen helpen om
deze kwaaltjes te verlichten. Katrien Bonnez,
alias Heks Kriebelkruidje, komt je in Onze Ark,
Sint-Michielslaan vertellen welke kruiden
waarvoor dienen. Alle kruiden worden meegebracht en je maakt zelf een hoestsiroop en
een aroma mengeling tegen een verstopte
neus. Deze en nog andere recepten krijg je
mee en kunnen thuis ook gemaakt worden.
Er is kruidenthee en cake in de pauze.
Deelnameprijs: 6 € p/p. Niet-leden betalen
8 €. Vooraf inschrijven is noodzakelijk op
gezinsbondsintmichiels@gmail.com ten laatste
tegen 30 sept. 2016.

KERSTBORREL
KANDIDAAT BESTUUR
KORTINGSKAARTEN
za. 17 dec. | 16u30 - 19u
Bij de nieuwe lidkaart hoort al jaren een
bonnenboek. Dat is ook dit jaar niet anders.
Tijdens onze Kerstborrel kan je het boekje
ophalen tussen 16.30u en 19u in de benedenzaal van het C.M. aan de Koningin Astridlaan.
Je krijgt een drankje en een hapje en kan je
desgewenst kandidaat stellen voor het bestuur
van onze afdeling. Kun je niet aanwezig zijn,
dan kan je de bonnenboek in de bus verwachten tegen het einde van dec. 2016. Wil
je een handje helpen bij het uitdelen ervan
in je buurt? Laat het dan weten via ons
mailadres gezinsbondsintmichiels@gmail.com.
Je hulp wordt zeer gewaardeerd. Tijdens deze
bijeenkomst kan je ook de vervallen kortingskaarten voor de kinderen opnieuw aanvragen.
Er zullen geen extra dagen meer worden uitgetrokken. Alle modaliteiten voor vervanging
kunnen in deze Bondsklapper gelezen worden.

ONZE FACEBOOKPAGINA
Kom en volg/like onze pagina http://facebook.com/gezinsbondsintmichiels Je kan er
informatie over onze geplande activiteiten
terug vinden, foto's van voorbije activiteiten,
acties,.. en zoveel meer.

HALLOWEEN
za. 29 okt. | 14u
Ben je tussen 6 en 14 jaar en heb je zin in
een griezelig leuk verhaal? Agnes van de
Elfenkring komt er eentje vertellen. Daarna
boetseer je met wat hulp een heks of trol.
Een heksendrankje mag niet ontbreken en
ook je toverhoed mag je meebrengen. Einde
is voorzien om 17 u. Deelnemen kost je € 5.
Inschrijven ten laatste tegen 22 okt. op
gezinsbondsintmichiels@gmail.com.

GEZELSCHAPSSPELLEN
NAMIDDAG
vr. 11 nov. | 13.30u - 17.30u
Niets leuker dan op een donkere namiddag
met de ganse familie een gezelschapsspel te
spelen. Omdat er de laatste jaren een overgrote keuze is aan familiespellen, kan je er
enkele uitproberen vooraleer je ze aanschaft.
Kom, kijk en speel, alleen of met je
(klein)kinderen en beleef een ouderwetse
namiddag vol plezier. Je kan kiezen uit wel
50 verschillende spellen, als er al niet meer
zijn. Ook aan de kleinste spelers is gedacht.
Voor elk wat wils en de toegang is gratis.
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GEBOORTEGESCHENKJES
Gezinnen-leden met een 2e of 3e baby,
geboren in 2016, kunnen een geschenkje
afhalen bij Roos Logghe, Ter beke 10 te SintMichiels. Best vooraf bellen op 050 38 94 07.

KINDEROPPASDIENST
Sedert 1 januari 2016 kan je terecht bij
Daniella Daniels voor het aanvragen van een
oppas. Je vraagt best één week vooraf de
oppas aan. Lid zijn van de Gezinsbond is de
eerste vereiste. Daarna registreer je je voor de
eerste keer via www.kinderoppasdienst.be.
De coördinator contacteert je voor verdere
informatie en je profiel wordt geactiveerd.
Ook nieuwe oppassers moeten eerst via deze
registratie vooraleer ze kunnen ingeschakeld
worden. Alle oppassers en gezinnen zijn verzekerd, mocht er iets gebeuren. Gezinnen,
maak gebruik van de oppasdienst en ga met
een gerust hart naar de bioscoop, het toneel
of vergadering! Meer info: kod.sintmichiels@
telenet.be. Oppasboekjes kunnen aangeschaft
worden bij Daniella, De Meersen 2 te SintMichiels, 0473 77 83 54 (enkel 's avonds).

In de Bondsklapper staat een schat aan informatie over activiteiten in alle afdelingen van
het hele gewest Brugge. Maar deze activiteiten
liggen soms een heel eind af van de verschijningsdatum van de Bondsklapper. Het beste
is, dat u inschrijft van zodra u iets ziet wat u
interesseert, ook al is dat nog vele weken
ver. Maar de realiteit leert dat dit soms uitgesteld wordt en dat er activiteiten passeren,
zonder dat u inschreef. Daarom stellen wij u
voor om uw mailadres te laten weten, zodat
wij u een kort bericht kunnen sturen, een
tweetal weken voor de geplande bijeenkomst. U krijgt dan desgewenst ook de
nieuwsbrief met meer info. Mail ons uw
adres, laat weten voor welke soort activiteit
(bv. kinderen, wandeling ...) u wil verwittigd
worden en wij zorgen dat u nooit nog een
leuke activiteit mist. Mailadres: gezinsbondsintmichiels@gmail.com. Op mijn.gezinsbond.be
kan je ook steeds je adres en e-mail adres
ingeven/aanpassen. We sturen je dan automatisch ook onze twee maandelijkse nieuwsbrief van Gezinsbond Sint-Michiels toe.

OUDERKAARTEN
De ouderkaarten waren eind 2015 vervallen.
Is uw ouderkaart nog steeds niet vernieuwd
of is de kaart voor één van de kinderen aan
vervanging toe? Bel dan voor een afspraak
na 1 nov. 2016 op telefoonnummer 050 39
60 31. Voor +achttieners moet er verplicht
een schoolattest of een attest van de kinderbijslag bijgevoegd worden.

WARME OPROEP
Wij zijn een actieve afdeling maar onze
bestuursploeg is aan verjonging toe. Vooral
jonge gezinnen zijn de ontbrekende factor!
Daarom lanceren wij, met de bestuursverkiezingen op komst, een warme oproep
om onze rangen aan te vullen. De bestuursverkiezingen in onze afdeling zijn gepland op
17 dec. 2016 tijdens de Kerstborrel. Alle
bestuursleden zijn opnieuw verkiesbaar, maar
er mogen ook nieuwe kandidaten bijkomen.
Met ‘jong gezin’ bedoelen we gezinnen met
kinderen jonger dan 10 jaar. Heb je geen
‘jong’ gezin meer, maar eerder eentje met
tieners, dan ben je uiteraard ook meer dan
welkom. Ook alleenstaande vaders of moeders
vinden bij ons een plekje. Wacht niet en stel
je kandidaat. Wij komen een 5-tal keer per
jaar samen, telkens op vaste vooraf bepaalde
dagen. Aanmelden kan op gezinsbondsintmichiels@gmail.com / 050 39 60 31.

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Afdeling Snellegem

Afdeling Varsenare

NATUURWANDELING
ROND KASTEEL D'AERTRYCKE

Bekijk ook de pagina’s 3-8, 18-20
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be

secretariaat.gb.varsenare@gmail.com
Bekijk ook de pagina’s 3-8, 18-20
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be

zo. 9 okt.
Gegidste natuurwandeling rond kasteel
d'Aertrycke. Verdere info volgt later. Contact:
Carine Balbaert: carinebalbaert@hotmail.com

KINDEROPPASDIENST
Je kan terecht bij Maaike D'Haene (Eernegemweg 20 Snellegem) als verantwoordelijke van
de kinderoppasdienst voor het aanvragen van
een kinderoppas en om verzekeringsboekjes
aan te kopen. Je kan je er als nieuwe kinderoppasser aanbieden, of om er de prestatiebriefjes binnen te brengen. Je kan er ook
terecht met al je vragen over de kinderoppasdienst. Maaike is te bereiken tussen
19u en 21.30u op het nummer 050 81 64 75
of maaike.dhaene@telenet.be.

YOGA
De gezinsbond Snellegem organiseert al 10
jaar yogalessen. Zowel leden als niet leden
zijn welkom op maandag avond van 20.15u
tot 21.15u, op woensdagavond van 20u tot
21u en op vrijdagavond van 17.30u tot
18.30u. Alle sessies zijn toegankelijk voor
mannen en vrouwen. Heb je interesse neem
contact op met de verantwoordelijke Martine
Martens: 050 81 20 99 / marte@telenet.be

BADMINTON
Voor kinderen vanaf 8 jaar organiseert de
Gezinsbond Snellegem jaarlijks badminton in
zaal De Schelpe. Er zijn 2 reeksen: van maart
tot mei 2016 en van sept. tot dec. 2016 op
woensdagavond van 18u tot 19u (exacte data
volgen nog). Per uur worden er maximaal 12
deelnemers toegelaten. Wil je meer weten of
een uitnodiging ontvangen? Contacteer dan
Sabine Mosar: sissau-mosar@skynet.be.
Sabine stuurt je enkele weken vòòr de start
een mail met alle inlichtingen. Inschrijving is
pas geldig na ontvangst van betaling. Tot
badmintons?!

TAI CHI CHUAN
ma. 5 sept. tot ma. 19 dec.
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.

ERFGOEDWANDELING
MET GIDS
IN NIEUWPOORT-BAD
za. 10 sept. | 14.30u
Straatje in , straatje uit …‘le beau monde’ en
‘de kunstenaars’ achterna. Wandeling in
Nieuwpoort-Bad en Simli wijk. In 1864 start
de uitbouw van een elitaire belle-époque
badplaats. Nieuwpoort-Baden werd snel de
trekpleister voor gasten met de gepaste
politieke signatuur en internationaal gerenommeerde kunstenaars die erkenning
kregen van het koningshuis. Authentieke
foto’s, illustraties, gedichten en anekdotes
brengen u in de sfeer. U zal aangenaam
verrast zijn door deze verhelderende en
ludieke stadswandeling! Afspraak: Dienst
voor Toerisme, Hendrikaplein 11, NieuwpoortBad stipt om 14u30. Inschrijven via mail:
conny.vermoote@ gmail.com. Deelname:
€2,50 pp te storten op rek. BE46 7381 2906
9636 van Gezinsbond Varsenare tegen ma. 5
sept. 2016! (naam deelnemers vermelden).
Max. 25 pers.

DRU YOGA
di. 13 sept. tot di. 20 dec.
Bij dru yoga ligt het accent op Energy Block
Release waarbij je met zachte opeenvolgende
bewegingen stroming brengt in het lichaam.
Dit bevrijdt geblokkeerde energie en werkt in
op heel diep niveau. Elke les is opgebouwd
uit een aantal opwarmingsoefeningen, een
EBR, asana’s (lichaamshoudingen) en een
diepe ontspanning...Er is veel aandacht voor
het ademhalen. De Gezinsbond Varsenare
brengt een lessenreeks dru yoga op dinsdagvoormiddag van 10u tot 11.30u in het sportcentrum te Varsenare. Je kunt op elk moment
instappen. Info en inschrijven: Brigitte.vandenbriele@skynet.be of 050 31 47 34

REPAIR CAFÉ
za. 22 okt. | 14u - 18 u
Gratis bijeenkomst in Par. Centrum, Westernieuwweg 5a om op vrijwillige basis elkaar te
helpen bij het herstel van allerlei voorwerpen
zodat we minder weggooien. Bezoekers
brengen van thuis kapotte spullen mee en
gaan samen met vrijwillige deskundigen
(elektriciens, naaisters en timmerlieden...) aan
de slag. Mogelijkheden: kleine herstellingen
aan fietsen of elektrische toestellen, verstelwerk kledij, slijpen messen, kleine meubels
restaureren... Samenwerking met KWB en
andere verenigingen. Voor meer inlichtingen:
jef.vantorre@skynet.be

HUISBEZOEK SINT
EN ZIJN PIETEN AAN DE
KINDEREN VAN VARSENARE
do. 10 nov. tot za. 12 nov.
De Sint brengt weer bezoeken aan de kinderen
thuis op vr. 2 dec. vanaf 18u en za. 3 dec.
vanaf 17u. Inschrijven is enkel mogelijk op
het secretariaat van de Sint op do. 10 nov.
tussen 19.30u en 20.30u en za. 12 nov. tussen
10u en 11u in Parochiaal Centrum, Westernieuwweg, 8490 Varsenare. De inschrijving is
pas geldig bij contante betaling: €8 per gezin
voor leden GB(vertoon lidkaart). Info te verkrijgen op secretariaat.gb.varsenare@
gmail.com. Gelieve de gegevens van de
kinderen mee te brengen op de inschrijving!
De andere dagen is het secretariaat niet
open, want dan is het veel te druk voor de
pieten om alles voor te bereiden.

LEDENAPERITIEF
MET BESTUURSVERKIEZING
zo. 18 dec. | 10u-13u
We nodigen onze leden graag uit op een
aperitiefje en houden er onze bestuursverkiezing. Ook de bonnenboek kan afgehaald worden. De kleinsten worden niet vergeten. Nog
een oproep: wie wil onze actieve bestuur
groep komen versterken? We zouden het op
prijs stellen om vooral versterking te krijgen
van de jonge gezinnen maar ook anderen
zijn welkom. Meer info: karl.vandermeersch@telenet.be / secretariaat.gb.varsenare@gmail.com

KNUTSELEN
IN DE KERSTVAKANTIE
di. 27 dec. | 14u - 16.30u
Tijdens de kerstvakantie een gezellige knutselnamiddag voor kinderen. (Groot)ouders
mogen gratis mee knutselen als ze meehelpen
met hun (klein)kind. Meer info later. Contact:
brigitte.vandenbriele@skynet.be

GEZINSBOND VARSENARE
OP FACEBOOK
Gezinsbond Varsenare heet u van harte welkom
op onze 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.

WIJZIGING AANVRAAG
KINDEROPPASDIENST
Kristin Dekeyser is de kinderoppascoördinator
van de afdeling Varsenare. Alle aanvragen
voor kinderoppas (met verzekering) gebeuren
met het online programma www.kinderoppasdienst.be Als je voor de eerste keer een
oppas aanvraagt als ouder, registreer je je
daar. De kinderoppascoördinator zal je contacteren om je persoonlijk meer uitleg te
geven over de werking en afspraken. Het is
uiteraard van groot belang dat je bij je
registratie op de site je mailadres vermeldt,
gezien alle communicatie via mail gebeurt.
Na dit gesprek wordt je profiel geactiveerd
en kan je een babysit aanvragen. Wie al
geregistreerd is, kan zijn/haar aanvragen zelf
beheren. De coördinator houdt alle aanvragen
in het oog... Vraag altijd tijdig je babysit aan,
minstens vier dagen vooraf! Bij voorkeur aanvraag doen via de website www.kinderoppasdienst.be. Bij problemen: kristin.dekeyser
@telenet.be / 0471 36 60 49 (enkel op
weekdagen en op za. tussen 18u en 19u).
Ook nieuwe kandidaat oppassers registreren
zich op dezelfde manier en via dezelfde
website.

Afdeling Waardamme
Bekijk ook de pagina’s 3-8, 18-20
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
BUBBELS PROEVEN
di. 11 okt. | 19.30u
Bubbels proeven met Franky Malbancke gaat
door in de bovenzaal van de Gemeenteschool
in Kortrijksestraat 421, Waardamme.
Meer info: het.nieuwe.interieur@telenet.be

WIJNEN EN TAPAS
BLOEMSCHIKKEN
VOOR KINDEREN: CREATIEF
MET HERFSTMATERIAAL
wo. 2 nov. | 14u
Het bloemschikken gaat door in Rêve de fleurs
Kortrijksestraat 415, Waardamme
Meer info: het.nieuwe.interieur@telenet.be

Christiane Van den Eynde, Hagebos 4,
Varsenare is de verantwoordelijke voor het
verkooppunt van de NMBS-passen, bioscoopcheques, GSM-kaarten EN 10 beurten kaart
van De Lijn met 10% korting. Indien ze afwezig
is zal ze u helpen op afspraak: 050 38 43 24
of kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com .
De korting wordt op de spaarkaart geplaatst,
dus breng altijd uw lidkaart mee. Ook aanvraag of hernieuwen kortingskaarten NMBS
op hetzelfde adres en na afspraak.

PLANTEN GEBOORTEBOMEN
KINDEREN 2015
Voor de kinderen van Jabbeke geboren in
2015 worden geboortebomen geplant op
zaterdagnamiddag 19 nov., een samenwerking
van de Gezinsbond met de gemeente Jabbeke.
De uitnodiging wordt door de gemeente
verstuurd maar we hopen jullie daar te ontmoeten! Inlichtingen bij karl.vandermeersch@
telenet.be

wo. 5 okt. | 19.30u
Ook op zoek naar de geschikte combinatie
tussen wijn en tapas? Tijdens de wijnproeverij gaan we op zoek naar wat kan en wat
vooral niet kan. Het programma loopt over 2
avonden (5 en 12 okt.). Er kan afzonderlijk
per avond geboekt worden. Info en prijs bij
Ronny (0474/104.315). Een samenwerking
met Wijnbar Vinho, Brugsestraat 174, 8210
Zedelgem.

SINTERKLAASFEEST
zo. 4 dec. | 15u
De creatieve kindernamiddag met bezoek van
Sinterklaas gaat door in Zaal Wara, Waardamme. Meer info: gezinsbondwaardamme@
gmail.com

Afdeling Zedelgem
gezinsbondzedelgem@msn.com
Bekijk ook de pagina’s 3-8, 18-20
Geef je mailadres door op mijn.gezinsbond.be
KLEUTERTURNEN
EN KLEUTERDANS

VERKOOPSPUNT
NMBS PASSEN,
LIJNKAART DE LIJN,
BIOSCOOPCHEQUES,
GSM- EN KORTINGSKAARTEN
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za. 17 sept. | 9u
Op zaterdagvoormiddag krijgen kleuters de
kans actief te bewegen. Er wordt dansen en
turnen aangeboden en dit in 2 reeksen van
10 lesjes: van 9u tot 10u en van 10u tot 11u.
Dit gaat door in de turnzaal van de lagere
school van Zedelgem De Leeuw.
Meer info bij Karien: 050 20 84 60.

WATERGEWENNING
EN KLEUTERZWEMMEN
za. 24 sept. | 10u30
Op zaterdagvoormiddag worden er 3 reeksen
watergewenning aangeboden in het zwembad
van De Groene Meersen te Zedelgem. In deze
lessen wordt er opgebouwd van watergewenning naar beginnend zwemmen.
De reeksen duren telkens een half uur.
Inschrijfmoment zal worden meegedeeld op
onze facebook pagina.

TWEEDEHANDSBEURS
za. 19 nov. | 14u
De tweedehandsbeurs gaat door in De
Braambeier te Zedelgem. Meer info via onze
facebook pagina of via Ann-Sofie.

ONZE KINDEREN
VEILIG ONLINE
di. 22 nov. | 19.30u
Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd aan
de computer, tablet of smartphone. Ouders
willen graag weten hoe dat veilig kan.
Tijdens deze voordracht kan je zelf zien hoe
kinderen en jongeren omgaan met internet.
De nieuwe media komen kort aan bod. Maar
de nadruk ligt vooral op de opvoeding. Hoe
kunnen ouders hun kinderen begeleiden en
ondersteunen in hun internetgebruik? Je krijgt
opvoedingstips per onderdeel, maar ook
algemene tips. De voordracht gaat door in het
Spes Nostra Instituut te Zedelgem, P. Staelensstraat 4, Zedelgem. Een samenwerking tussen
het Oudercomité De Leeuw, Het Spes Nostra
Instituut en De Gezinsbond Zedelgem. Meer
info bij Ronny: 0474/104.315.

BONNENBOEK 2017:
AFHAALMOMENT
vr. 9 dec. | 18.00u - 21.00u
De nieuwe bonnenboek 2017 zal kunnen
worden afgehaald in de Groene Meersen te
Zedelgem op 9 dec. vanaf 18u tot 21u. We
ontvangen jullie graag met een drankje.

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
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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
S&R ZWEMBADEN
De subtropische zwembaden van S&R hebben
elk hun eigen faciliteiten maar waterpret is
steeds verzekerd. Met zowel een binnenals buitenaanbod zit je hier zeker goed.
Durfallen leven zich uit in de glijbaan of in
het golfslagbad. De allerkleinsten spetteren
in de verwarmde kinderbaden. Wie het liever
rustig aandoet kan relaxen in de wellness.
Spaarkorting: Het hele jaar door 10 % spaarkorting op alle tickets en abonnementen.
De korting geldt in deze zwembaden: S&R
De Meerminnen (Beveren), S&R De Waterperels (Lier), S&R Dommelslag (Pelt), S&R
Rozebroeken (Gent), S&R Olympia (Brugge).

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.

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.

BOOMBALFESTIVAL

MINI-EUROPA

25-8-2016 tot 28-8-2016
Het elfde Boombalfestival wordt opnieuw
een groot feest. Naar jaarlijkse gewoonte kan
je op zondag genieten van een gezinsdag met
spaarkorting. En die dag wordt een topper. Zo
zal Kapitein Winokio opnieuw op het podium
staan. Ook het Aarschotse vrouwenkoor Scala
komt langs. Zij vieren dit jaar hun twintigjarig
bestaan met een nieuwe tournee.

12-3-2016 tot 7-1-2017
Ontdek Europa’s leukste plekjes
Europa in enkele uren… Een unieke ervaring!
Mini-Europa is boven alles een uitnodiging
om te reizen. Aan de voet van het Atomium
ligt Mini-Europe, het enige park waar u in
enkele uren door heel Europa reist. Kuier door
de gezellige sfeer van de mooiste steden van
het Oude Continent, een uniek beeld-, klanken animatiespektakel met 350 miniatuurmonumenten en -animaties weergegeven tot
in het kleinste detail op schaal 1/25ste.
Doorlopend geopend tot 8 januari 2017 van
9.30u tot 17.00u. http://www.minieurope.eu.

Ledenvoordeel
Leden van de Gezinsbond krijgen 25 % spaarkorting bij bestelling van dagtickets voor de
gezinsdag op 28 augustus. De spaarkorting is
enkel geldig voor tickets in voorverkoop
besteld. De korting wordt enkele weken na
afloop van het festival in de online portemonnee geplaatst.

BROUWERIJ HET ANKER STOKERIJ DE MOLENBERG
MECHELEN
Brouwerij Het Anker is een familiebrouwerij
in het Groot Begijnhof van Mechelen. Je kent
zeker wel hun Gouden Carolus of het Mechels
stadsbier Maneblusser. Tot op vandaag vormen
oude recepten de basis van het brouwproces.
In 2010 werd in de familiehoeve aan de
'Molenberg' in Blaasveld een whisky-stokerij
opgebouwd. Charles Leclef, eigenaar van de
brouwerij sinds 1991, groeide op in de brouwerij maar kende ook de voormalige stokerij.
Beide familietradities - stoken en brouwen worden verenigd in de nieuwe Stokerij De
Molenberg.

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.

Ledenkorting
Als lid van de Gezinsbond kan je zowel de
brouwerij als de stokerij bezoeken met korting.
Je krijgt 1 euro spaarkorting op het individueel
tarief voor volwassenen en het groepstarief.
Een bezoek is steeds onder begeleiding van
een gids en inclusief twee degustaties.
Vergeet dus zeker niet je bezoek telefonisch
te reserveren of via mail, ook als je individueel langs gaat.

Ledenvoordeel
Leden van de Gezinsbond krijgen op vertoon
van hun lidkaart aan de kassa €2 korting op
de volwassen- (€15) en kindertickets (€11,20).
Geldig voor alle inwonende leden van het
gezin, of voor grootouders met kleinkinderen.

XPO PICASSO EN MIRO
Pablo Picasso is één van de meest toonaangevende en kleurrijke kunstenaars van de
vorige eeuw, grondlegger van het kubisme
en uitvinder van een eigen surrealisme. Hij
drukte ook zijn stempel op de grafische technieken. De expo Picasso bestaat uit een grafische collectie met ruim 300 werken van de
meester. Xpo Picasso omvat ook enkele originele creaties in aardewerk. Een bezoek aan
Xpo Picasso kan uitgebreid worden met een
expo met 100 werken van die andere grote
Spaanse modernist, Joan Miró. Xpo Picasso en
Miro zijn permanent te bezoeken in het
Xpo Center Bruges.
Ledenvoordeel
Leden van de Gezinsbond krijgen 3 euro
spaarkorting op een combiticket voor alle
expo's (Picasso + Miro + Wildlife Photographer
of the Year) van 13 euro. Korting geldt enkel
op tickets aangekocht aan de kassa. Niet van
toepassing op de groeps- en nocturnetarieven
en ook niet voor online aangekochte tickets.
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De nieuwe Vlaamse kinderbijslag
in Vlaanderen is een feit
Tijdens de onderhandelingen verdedigde de Gezinsbond de belangen van àlle gezinnen.
Belangrijke eisen van de gezinsorganisatie heeft de Vlaamse regering ingewilligd.
Voor de knelpunten in het nieuwe systeem gaat ons lobbywerk onverminderd verder.

DE EFTELING BETOVERT
Treed binnen in een wereld waar sprookjes tot
leven komen en waaghalzen in spectaculaire
achtbanen langs draken en geesten vliegen.
Bezoek een wereld die de hele familie betovert.
De Indische Waterlelies
In het Efteling Museum is vanaf 3 mei een
unieke tentoonstelling te zien over De
Indische Waterlelies, een sprookje van de
Belgische koningin Fabiola. In 1962 vroeg de
Efteling toestemming aan de koningin om het
verhaal van De Indische Waterlelies, uit haar
boek ‘De Twaalf Wonderlijke Sprookjes’, te
gebruiken voor een nieuwe attractie. Koningin
Fabiola stemde in en het sprookje werd op 3
mei 1966, precies een halve eeuw geleden,
geopend in het Sprookjesbos van de Efteling.
De attractie werd gebouwd naar aanleiding
van de 15e verjaardag van het park. Het was
destijds de grootste attractie ooit.
365 dagen per jaar welkom
Laat je elke dag van het jaar betoveren. De
Efteling is namelijk 365 dagen per jaar open.
Met in de zomer extra lange openingstijden
en in de winter heerlijke vreugdevuren en
oneindig veel ijspret.
Ledenvoordeel
Leden van de Gezinsbond krijgen korting:
• Aan de Eftelingkassa, op vertoon van geldige
lidkaart
• Via www.gezinsbond.be
Ticket (vanaf 4 jaar)
• online ticket met geldigheid t.e.m. 5 maart
2017: leden van de Gezinsbond betalen 31,00
euro i.p.v. 34,50 euro per ticket (online tarief).
• kassaticket Jaarrond (excl. juli en augustus),
enkel geldig op de dag van aankoop: leden
van de Gezinsbond betalen 31,00 euro i.p.v.
36,50 euro (reguliere kassaprijs).
• kassaticket Zomer (1 juli t.e.m. 31 augustus),
enkel geldig op de dag van de aankoop:
leden van de Gezinsbond betalen 31,00 euro
i.p.v. 38,50 euro per ticket (kassaprijs zomer).

Hoe ziet de nieuwe Vlaamse kinderbijslag eruit?
Het nieuwe kinderbijslagsysteem gaat in voege vanaf 2019. Een kind dat vanaf dat moment
geboren wordt, krijgt een gelijke kinderbijslag: 160 euro per maand. Kinderen die nu al
kinderbijslag krijgen en kinderen geboren tot en met 2018, blijven in het huidige systeem.
Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Wat verandert er nog allemaal?
En welke gevolgen heeft dat voor je gezinsportemonnee?
Wat verandert er voor jouw gezin?
Lees er meer over op https://www.gezinsbond.be/faqkinderbijslagen
Evaluatie van het akkoord
Het intensieve lobbywerk van de Gezinsbond heeft heel wat verwezenlijkt. Zo voorziet het
nieuwe systeem een vrij hoog basisbedrag voor elk kind en zullen de huidige gezinnen niet
minder krijgen dan nu. Toch is niet alles positief. Een gezin dat nu één kind heeft, loopt het
hogere basisbedrag mis. De nieuwe regeling voorziet geen leeftijdsbijslagen en bovendien
zijn de bedragen niet welvaartsvast.
Lees de evaluatie op https://www.gezinsbond.be/evaluatiekinderbijslag.
Heb je nog een vraag?
De Gezinsbond wil zijn leden zo goed mogelijk informeren. Naast een extra ledenbrief
hebben wij ook de rubrieken In het Vizier en Kruispunt in 'De Bond' volledig gewijd aan
de nieuwe Vlaamse kinderbijslag.
Zit je nòg met een vraag?
Dan kan je terecht bij onze sociaal-juridische dienst: tel. 02-507.88.66 of mail naar
sjd@gezinsbond.be.
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Juridisch-Praktisch Artikel
• Sociaal-Juridische dienstverlening Gewest Brugge •

Enkele praktische reflecties vanuit mijn dagdagelijkse praktijk
Inleiding
In mijn dagdagelijkse praktijk wordt mijn kantoor vaak geconfronteerd
met ‘misverstanden’. Dit zijn juridische zaken/termen waarvan de praktische gevolgen vaak niet (volledig) gekend zijn en die dan ook leiden
tot desastreuze gevolgen.

Het Belgisch Staatsblad, sectie referentiedatabank rechtspersonen ,
levert alle gepubliceerde informatie over de rechtspersoon in kwestie
(wijziging bestuur, verplaatsing zetel, ed.).

Ik bespreek de meest frappante.
1. HET ONDERSCHEID TUSSEN EEN RECHTSPERSOON
EN EEN NATUURLIJKE PERSOON
Begrippen
Voor het recht bestaan er 2 personen: natuurlijke personen en rechtspersonen. Een natuurlijke persoon is een persoon zoals u en ik: een
mens. Een rechtspersoon is een
juridische fictie, waarbij een persoon (vb. NV, BVBA, ed.) wordt
gecreëerd los van de natuurlijke
personen, die de rechtspersoon
‘maken’ volgens de wettelijke
formaliteiten.
Concreet
Een klant doet een beroep op een
aannemer genaamd ‘Jef’ en ontdekt enige tijd later dat er problemen zijn (gebrekkige/niet-conforme
levering). De klant is in de veronderstelling dat hij/zij ‘Jef’ aangetekend in gebreke moet stellen
om de problematiek aan te kaarten
en om een oplossing te zoeken.
Oplossing
Bij navraag bij de klant (opvragen
bestek-factuur) blijkt dat ‘Jef’ zijn
activiteiten heeft ondergebracht in
een rechtspersoon (vb. BVBA aannemer). Welnu, de BVBA is de
contractpartij en niet de natuurlijke
persoon die ‘erachter zit.’ De klant
diende dus een aangetekende brief
te sturen naar de BVBA, verwijzend
naar het bestek en de factuur.

Concreet
De administratieve vereenvoudiging van het voorbije decennium leverde
tal van praktische tools voor iedereen veel te weten te komen over
een onderneming-rechtspersoon via het ondernemingsnummer.

Op de site van de Nationale Bank van België vindt u verder de nodige
financiële info over de onderneming (jaarrekeningen).
Besluit
Het ondernemingsnummer levert veel informatie over een ondernemingrechtspersoon met wie u wenst in
zee te gaan of bij wie u vb. wenst
te solliciteren. Deze noodzakelijke
controle wordt vaak ‘vergeten ‘ in
de praktijk.
3. VOOGDIJ
Begrip
De voogdij over een minderjarig
kind valt sedert 2001 alleen open
indien beide ouders overleden zijn.

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, contracten, ...

Concreet
De klant (grootouder) heeft steeds
- na het overlijden van hun kind de zorg van hun kleinkind op zich
genomen. De overlevende ouder
ging daarmee akkoord (ene geval
werd domicilie bij grootouders
geplaatst - andere geval niet).
Op een bepaald moment wordt de
domicilie van het kind – die altijd
bij grootouders stond - verplaatst
door overlevende ouder.
Oplossing
De overlevende ouder heeft alle
rechten en kan doen wat hij/zij
belieft. Deze onbillijke situaties
bestaan nog en er is nood aan
wetgevend optreden dienaangaande. Dat neemt niet weg dat
de grootouder zich kan wenden
tot de familierechtbank.

Er is nog meer: Rechtspersonen
De sociaal-juridische dienst Brussel
dienen aangeschreven te worden
is te bereiken op 02 507 88 66
op de zetel van de vennootschap.
De zetel van vennootschap is het
adres dat aangeduid staat in de
statuten van de vennootschap en waarvan elke wijziging dient gepubliceerd te worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Het kan
Mieke Listhaeghe
dus zijn dat het adres vermeld op de bestelbon/factuur niet meer klopt.
Advocaat (www.mieke-listhaeghe.be;
www.facebook.com/AdvocaatMiekeListhaeghe)
2. HET ONDERNEMINGSNUMMER
Sociaal – Juridische Dienst Gezinsbond Gewest Brugge
Begrip
Het ondernemingsnummer is sedert 2003 een uniek identificatienummer,
waarbij veel informatie over een onderneming kan opgevraagd worden
(=het zgn. KBO nummer = kruispuntbank van ondernemingen). Het is
het BTW nummer van de onderneming met een 0 ervoor en dient verplicht vermeld te zijn op de factuur.

De zitdagen gaan door in Rusthuis Van Zuylen, Geralaan 50, 8310
Brugge van 18 tot 20 uur elke tweede donderdag van de maand :
volg de pijlen die u naar het juiste lokaal leiden: concreet op
donderdag 8 september 2016, donderdag 13 oktober 2016,
donderdag 10 november 2016 en op donderdag 8 december 2016.

damesschoenen
handtassen
kleine lederwaren

open dinsdag t.e.m. zaterdag
van 10-12u. en 14-18u.

groenestraat 22-24
8210 zedelgem
tel. 050 20 86 52
info@greenhall.be
www.greenhall.be

KLEURRIJKE & EIGENTIJDSE COMBINATIEMODE VOOR JONGEREN EN DAMES TOT
IN DE GROTERE MATEN

Brugge
tel. 050 33 25 53
Hoogstraat 43
(nabij Molenbrug - parking
Langestraat via Predikherenrei)

Zedelgem
tel. 050 24 14 86
Groenestraat 7
(centrum - gratis parkeren
met parkeerschijf)

OPEN elke eerste
zondag v/d maand
van 14-18 u.

-10%

directe
korting

BON

Bij afgifte van deze bon

