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LEDENVOORDEEL
'LIDKAART WAARMEE JE SPAART'

Van 3 maart tot 11 maart vierden we ook binnen
de Gezinsbond de week van de vrijwilliger. Onze
bestuursleden ontvingen allemaal een schouderklopje
en kregen een dikke dankjewel toegestuurd vanwege
de diverse besturen.
Een vereniging moet telkens weer terugvallen op die
vele vrijwilligers die naast dit sociaal engagement er
-in de meeste gevallen- nog een beroepsbezigheid
op nahouden. Hun vrijwilligerswerk moet ook goed
ingepland worden binnen de gezinsorganisatie.
De vele vrijwilligers zijn dan ook onbetaalbaar voor een
vereniging, maar dit is ook niet de hoofdbekommernis
van de betrokken vrijwilligers. Erkentelijkheid, respect
en vooral waardering voor hun inbreng is reeds een
belangrijke aanzet.
Binnen ons gewest hebben we hiertoe een initiatief
genomen op zaterdag 3 februari. Toen hebben we alle
bestuursleden (met partner) uitgenodigd naar een
inspirerend moment in feestzaal Denotter in Zedelgem.
Line Windey (Kwadraet) heeft ons meerdere inzichten
geboden in het vrijwilligerswerk en dit gedurende een
anderhalf uur durend interactieve presentatie. De
bestuursleden zijn met een pak tips en inzichten terug
vertrokken naar hun afdeling.
De dag werd afgerond met een heerlijke feestavond
waarop ook de Algemeen Directeur van de Gezinsbond,
Jeroen Sleurs, aanwezig was.
Ook hij onderstreepte het belang van het vrijwilligerswerk en wees ook op de diverse nieuwe initiatieven
die binnen de Gezinsbond op stapel staan.
Bij dit artikel kan je enkele sfeerfoto’s bekijken.
Dat onze bestuursleden veel hebben opgestoken kan
je o.a. terugvinden in deze Bondsklapper. Een brede
waaier aan activiteiten kondigt zich hier aan.
Ik hoop jullie dan ook te mogen begroeten op één van
de vele activiteiten.
Veel leesgenot!
Met genegen groet,
Ronny Meulemeester
Voorzitter Gezinsbond Gewest Brugge
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GROOTOUDERS EN SENIORENACTIE

Tweedaagse uitstap naar De Somme met overnachting te Abbeville
vrijdag 20 april tot zaterdag 21 april
Tweedaagse uitstap naar De Somme met overnachting te Abbeville.
Vrijdag 20 april 2018 om 7u30 vertrek aan de parkeerplaats van Steenbrugge.
Begeleide tweedaagse met Philippe Despriet als gids.
Meer info via de website www.gezinsbondgewestbrugge.be of via gosagewestbrugge@scarlet.be.

Architecturale Zoute-wandeling Knokke
dinsdag 15 mei

14u30

Een interessante wandeling brengt u in een
villawijk van Het Zoute en laat u kennismaken
met de verschillende bouwstijlen van begin deze
eeuw. Een gediplomeerde gids maakt je wegwijs in
de binnenzak van het Zoute. Deze karakteristieke
buurt werd destijds uitgetekend door de Duitse
urbanist Stübben. De huidige villawijk. Het
Zoute wordt nog steeds gekenmerkt door een
aantal uitgangspunten van Stübben: veel groen,
huizen gebaseerd op de Vlaamse hoevestijl
(witgeschilderde muren, rode of rieten daken, ...),
een hiërarchie van wegen (brede en rechte wegen
t.o.v. kleine kronkelende paden) en behoud van
de natuurlijke niveauverschillen. De wandeling
duurt ongeveer 2 uren. Wil tijdig inschrijven om
eventueel een tweede gids te kunnen aanvragen.
Plaats: Albertplein Knokke.
Deelname €5/persoon ter plaatse te betalen
en inschrijven kan bij Hugo Jonckheere:
hugo.jonckheere@hotmail.com of
telefoon 050 38 37 48.

Bezoek zeehaven Antwerpen met bus
dinsdag 12 juni

7u30

Vertrek aan de parkeerplaats van Steenbrugge. 9u30
ontvangst in het bezoekerscentrum Kieldrechtsluis
vervolgens geleide rondrit in haven. Bezoek aan Shipit
(multimodale overslag), bezoek aan Katoen Natie.
12u30 broodjeslunch in ‘De Club’ Kallo en daarna een
tweede rondrit in de haven. Bezoek aan ICO Terminal
(behandeling van RoRo), bezoek aan Euroports
Leftbank (confentioneel stukgoed), bezoek aan Van
Moer Rail (Logistics). Einde omstreeks 16u30. 's Avonds
driegangen menu in restaurant "De vier Seizoenen" op
het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke.
Inbegrepen in de prijs: bus + fooi chauffeur, gidsen,
broodjesmaaltijd, driegangenmenu incl. koffie (niet
andere dranken).
Inschrijven bij Rosette Verlinde-Van Zeveren
op gosagewestbrugge@scarlet.be of telefoon
050 35 75 75 en door storten van €55 per persoon op
BE 22 0015 1427 1747 van GOSA Gewest Brugge voor
28 mei 2018.
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
ASSEBROEK
TAI CHI CHUAN
donderdag 4 januari tot donderdag 28 juni

In Tai Chi Chuan plaatsen we onszelf op een bepaalde
manier in een ruimte en tijd waarin we langzaam
beginnen te bewegen. Deze beweging kan groot zijn,
extern, maar ook klein tot heel klein en evolueren
naar een heel interne beweging. Zo onderzoeken we
bij onszelf de meest verheven vorm van bewegen die
op dit moment bij ons lichaam past. Bewegen op een
natuurlijke, lichaamseigen manier wordt aangeleerd
binnen een structuur (de vorm) zodat we de meeste
leerkansen krijgen en het vlugst kunnen groeien. De
lessen bevatten ook oefeningen die de energiestromen
in ons lichaam activeren waardoor we meer voeling
krijgen met het begrip “levenskracht (Chi)”. Er worden
twee vormen doorgegeven: oude,lange Yang Stijl en
de Chen stijl. Elke donderdagavond is er Tai Chi in OC
Rustenhove Wantestraat 151 Assebroek.
Belangstelling? Info bij Georges Verlinde 050 35 75 75 of
georges.verlinde@scarlet.be

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

‘DE WERELD ROND’ MET NICOLE EN
INGRID, AUDIO-VISUELE VOORDRACHT
woensdag 18 april - 19u30

Je kent ze zeker, het bekendste fietsduo van Vlaanderen,
ooit te gast in Radio 2: Nicole en Ingrid. Zes jaar lang
trokken ze ongemotoriseerd, op een groene manier,
doorheen 55 landen en legden 120.000 km af met
tandems, ligfietsen, ezels, kamelen, kajak, rolschaatsen,
te voet, per vlot … We hebben ze uitgenodigd om hun
verhaal te doen met een unieke reportage over hun reizen
door 10 landen: Duitsland, Zweden, Noorwegen, Finland,
Rusland, Baltische staten, Wit-Rusland, Oekraïne,
Turkije, Iran. In de spetterende diashow, doorspekt met
soms humoristische, dan weer dramatische commentaar
laten zij ons hun opzienbarende ervaringen mee beleven.
In samenwerking met 3 x Davidsfonds Assebroek. Plaats:
OC Patria Kerklaan 37, Assebroek.
Info: Antoon Verscheure 050 67 78 92. Deelnameprijs: €9.
Leden van de Gezinsbond en houders van de Davidsfonds
Cultuurkaart betalen slechts €5.

INITIATIE KUBBSPEL
maandag 11 juni - 19u

Kubben is een buitenspel met als doel het omvergooien
van houten blokken door er houten stokken tegenaan
te gooien. Het woord “Kubb” betekent “houten blok”.
Het gaat door op het speelplein oude schietstand Tir,
er zijn twee ingangen Duiventorenstraat naast nr. 70 of
Schijfstraat naast nr. 57 te Assebroek. Deelname 3 Euro/
persoon drankje inbegrepen. Ter plaatse te betalen.
Inschrijven bij Georges Verlinde
georges.verlinde@scarlet.be of 050 35 75 75.
Bij regenweer gaat de activiteit niet door.

GEZINSBOND ASSEBROEK OP FACEBOOK

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

COÖRDINATOR KINDEROPPASDIENST

De kinderoppasdienst van de afdeling Assebroek wordt
waargenomen door Martine Cloet, Sint-Katarinastraat 34,
Assebroek.
Indien men een kinderoppas wenst met verzekering
inbegrepen gelieve bij voorkeur te mailen naar
cloet.martine@telenet.be.
Indien men niet over internet beschikt kan men bellen
tussen 17u en 19u naar 050 36 46 65.

GEBOORTE

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

BEERNEM
KINDERZIEKTEN EN KWAALTJES
woensdag 6 juni - 19u30

Activiteit in samenwerking met het Huis van het Kind.
Zowel in een thuiscontext, als in de context van een
opvang, wordt men geconfronteerd met zieke kindjes.
Dit leidt soms tot bezorgdheden en onwetendheid.
Deze opleiding wil u uitleg verschaffen rond de meest
voorkomende kinderziektes en kwaaltjes. Het helpt om
beter en sneller op te treden. Inhoud: De vier van EHBO;
Virale kinderziektes: waterpokken, mazelen, rode hond,
bof, vijfde en zesde ziekte; Bacteriële kinderziektes:
kinkhoest, hersenvliesontsteking, roodvonk; Kwaaltjes
als tandpijn, koorts en COPD en Overige: allergie,
stuipen, epilepsie.
Vooraf inschrijven verplicht via e-loket
op www.beernem.be. Info mail naar:
huisvanhetkind@beernem.be of 050/28 90 75.

BRUGGE
WATERGEWENNING VOOR KLEUTERS
zaterdag 10 februari tot zaterdag 5 mei
9u tot 10u

De 5 & 6 jarigen: van 9u-9u30, 3 & 4 jarigen: van 9u30-10u.
We werken verder zoals de vorige reeks met alle kinderen
van dezelfde leeftijd in 1 groep. De lessen van 9u tot 9u30
zijn voorbehouden voor de oudsten, van 9u30 tot 10u
voor de jongsten.
Plaats: Interbad, Veltemweg 35, 8310 Sint-Kruis.
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VADERDAGONTBIJT AAN HUIS
zondag 10 juni - 8 u

Speciaal voor deze dag bezorgen wij tussen 8u en 10u
een lekker ontbijt aan huis. prijs: leden €5/volwassene,
€4/kind Niet leden €7/volwassene, €5/kind.
Het ontbijt kan besteld worden via
info@gezinsbondbrugge.be t.e.m. 2 juni 2018.
Bestelling is pas definitief na betaling op het volgend
rekeningnummer: BE02 9730 8969 6540 met vermelding
van naam + eventueel lidnummer.
Meer info via onze Facebook pagina
www.facebook.com/gezinsbondbrugge8000.

KOOLKERKE
PAASEIERENRAAP
maandag 2 april – 9u30

In ’t Reigersnest, Arendstraat 12, Koolkerke gaat onze
jaarlijkse paaseierenraap door voor alle kinderen tot
en met 10 jaar. De zoektocht kan beginnen vanaf 9u30
(laatste start om 10u30). De kinderen kunnen eitjes
zoeken en krijgen hiervoor in ruil een mandje met lekkere
chocolade-eitjes. Terwijl de mama’s, papa’s, oma’s en
opa’s genieten van een aperitiefje is er voor de kinderen
een drankje voorzien. Volwassenen en kinderen betalen
als lid van de Gezinsbond €4,00 /per persoon, niet-leden
betalen €6,00/per persoon.
Inschrijven kan tot 23 maart 2018 via
gezinsbondkoolkerke@gmail.com met vermelding
van familienaam, eventueel lidnummer, naam en
geboortedatum van de kinderen.

LOPPEM
KINDER- EN JONGERENDANS
Tot vrijdag 22 juni

Kinderdans: 18u – 19u (1e t/m 3e leerjaar, afzonderlijke
inhoud volgens leeftijd) Instappen nog steeds mogelijk
na afspraak met de verantwoordelijke.
Algemene info cursussen:
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 02 42 36.

verantwoordelijke.
Algemene info cursussen:
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 024236.

KLEUTERTURNEN
(TWEEDE EN DERDE KLEUTER)
Tot zaterdag 23 juni

Kleuterturnen: 11u – 12u (tweede en derde kleuter)
Instappen nog altijd mogelijk na afspraak met de
verantwoordelijke.
Algemene info cursussen:
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 02 42 36.

START TO RUN
Tot zaterdag 2 juni

Men kan gerust nog aansluiten. De reeks is pas eind maart
gestart. De Gezinsbond promoot reeds meerdere jaren
succesvol deze loop-je-fit actie. Iedereen kan deelnemen,
van jong (vanaf 10 jaar) tot oud, met of zonder ervaring.
En .. waarom niet meelopen met het ganse gezin? We
starten met een combinatie van wandelen en rustig
lopen en gaan geleidelijk over naar blijven lopen. Tien
weken lang werk je onder deskundige leiding en met
een planmatige opbouw naar het uiteindelijk doel: 5 of
8 km blijven lopen op jouw tempo (zonder tijdslimiet) op
2 juni. De 8 km is een keuze voor 2de jaars of gevorderde
lopers.
Eerste samenkomst aan de sporthal De Strooien Hane.
Info bij
Johan Cloet, Albert Scheuremanspark 14, 0476 67 29 94;
Els Derycke, Vijvers 5, 0496 02 42 36;
Peter Puype, Albert Scheuremanspark 2, 0476 77 02 26,
Leen Roose, Ieperweg 101, 050 84 08 33
of via www.gezinsbondloppem.net.

PAASEIERENRAAP
zondag 1 april - 10u

JEUGDDANSEN

Paaseierenraap aan het Kasteel van Loppem. De
activiteit start om 10 uur aan de ingang van de manege
(richting doolhof). De paaseierenraap wordt afgesloten
met een gratis aperitief. Deelname €2,50 / persoon of
max. €6,00 / gezin.
Inschrijven is noodzakelijk bij Eddy De Wispelaere,
Buskinslaan 2, 8210 Loppem.

Tot vrijdag 22 juni

GLUREN BIJ DE BUREN

Jeugddansen: 19u– 20u (vanaf 4de leerjaar) Instappen
nog altijd mogelijk na afspraak met de verantwoordelijke.
Algemene info cursussen:
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat.
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 024236.

KLEUTERTURNEN
(PEUTER EN 1STE KLEUTER)
Tot zaterdag 23 juni

zondag 22 april - 10u

Van 10 tot 17 uur kan men in Loppem terecht op 15
locaties waar men kan kennismaken met de hobby’s,
kunstwerken, enz. van de deelnemer. Men kan inschrijven
in het parochiaal centrum, waar men dan ook de lijst van
de deelnemers kan krijgen. Het is een samenwerking
met KWB, Okra, Vrouwen met Vaart en de Gezinsbond.
Deelnemen kost €4,00 / persoon, max. €8,00 / gezin.

Kleuterturnen: 10u – 11u (peuter en eerste kleuter)
Instappen nog altijd mogelijk na afspraak met de
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LOPPEMNAARS HEBBEN IETS TE
VERTELLEN - LOPPEM LEEFT EN BEEFT !
zaterdag 27 april en 28 april

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 april is er de zesde editie van
Loppemnaars hebben iets te vertellen en Loppem leeft en
beeft. Het programma start om 20 uur en vindt plaats in
het parochiaal centrum, Ieperweg te Loppem. Het wordt
opnieuw een interview met een aantal Loppemnaars,
met daarna de voorstelling van Loppem leeft en beeft,
waar de acteurs de bestuursleden zijn van de Loppemse
afdeling. Hier gaat het over de laatste gebeurtenissen in
Loppem en omliggende. Kaarten in voorverkoop vanaf
1 april 2018. Het aantal plaatsen is beperkt.

MOEDERDAGACTIE
zondag 13 mei

In het weekend van 13 mei mogen alle moeders een
bezoek verwachten van de Gezinsbond. Vorig jaar kregen
alle vaders een geschenkje, dus nu worden alle moeders
in de bloemen gezet.

FIETSHAPPENING MET BARBECUE
zondag 1 juli

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Traditioneel springen de bondsleden de eerste zondag
van de vakantie op de fiets. Het wordt opnieuw een
keuze tussen verschillende afstanden en we eindigen de
fietshappening met een barbecue.
Info: Peter Puype, 050 82 34 95.

OEDELEM - OOSTVELD
WORKSHOP: INSECTEN- EN BIJENHOTEL
BOUWEN VOOR GROOT EN KLEIN I.S.M.
TUINHIER BEERNEM EN GAMN BEERNEM
zaterdag 7 april - 14u

Deze activiteit is een leuke knutselactiviteit voor jong
en oud met een educatieve meerwaarde. Met de hulp
van papa’s of opa’s gaan we samen een insecten- of
bijenhotel bouwen om thuis in je tuin te hangen. Bijen
en insecten zijn cruciaal voor het leven op onze planeet.
Toch gaat hun situatie er dramatisch op achteruit, want
ze vinden te weinig voedsel en er zijn te weinig holletjes
om in te wonen of om eitjes in te leggen. Menselijke hulp
is dus meer dan welkom. Om een hotel te bouwen is geen
grote technische of bouwkundige kennis nodig. We gaan
aan de slag met natuurlijke materialen zoals hout, riet
en of leem. Materialen (bamboe, riet, hout, wijnkistje,....)
meebrengen mag uiteraard ook. Heeft je zoon of dochter
interesse? Schrijf dan snel in... plaatsen zijn beperkt.
Info en inschrijven mail naar:
vermeire.daniel@skynet.be of 050/78 96 66.
Na inschrijving sturen wij U een lijst met de nodige
gereedschappen en materialen.
Deze gratis workshop gaat door in Parochiaal Centrum,
J. Creytensstraat 23 te Oedelem om 14u.

ONTBIJT- EN FIETS- OF
WANDELARRANGEMENT BIJ ELIANA
ONTBIJT- EN KOFFIEHUIS
dinsdag 1 mei - 8u

Na een héérlijk ontbijt ontvang je de uitgestippelde fietsof wandelroute samen met een “goedgevulde” knapzak!
Bij terugkomst ontvang je een lekkere uitgebreide
verwenkoffie als afsluiter van deze activiteit. Laat je dus
verrassen! Om praktische redenen 2 groepen: 8u00 en
9u45. Maximum 20 personen per groep! Prijs: 33 euro
leden, 39 euro voor niet-leden.
Inschrijving arrangement: mail naar
gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com met
vermelding: naam + adres + telefoonnummer +
eventueel lidnummer.
Alle info te verkrijgen bij Mareydt Marleen 0495 14 17 36.

LANDELIJKE FIETSTOCHT MET BEZOEK
BROUWERIJ FORT LAPIN
zaterdag 2 juni - 13u30

Dit brouwerijbezoek combineren we met een fietstochtje
met knooppunten (ongeveer 14 km). We starten op de
markt van Oedelem om 13u30 aan het Schepenhuys.
Voor de niet-fietsers of bij héél slecht weer spreken
we af om 14u30 ter plaatse (Koolkerkse Steenweg 32
8000 Brugge). Brouwerij Fort Lapin is een authentieke
ambachtelijke brouwerij net ten noorden van het brugse
stadscentrum. De naam verwijst naar de plaats waar de
brouwerij zich bevindt. Oorspronkelijk was dit een fort
die in 1664 gebouwd werd om de brugse handelskom
te beschermen. De brouwerij is opgericht eind 2011 en
is een creatie van Kristof Vandenbussche die ook de
brouwer is. Na jaren experimenteren werd besloten om
de eigen creaties ook aan het publiek aan te bieden. Met
groeiend succes. Wat mag je verwachten? Ontvangst van
de brouwmeester himself, rondleiding door de brouwerij
en bottelarij, schenkinitiatie en twee consumpties.
Prijs: 8 euro per persoon lid gezinsbond (lidnummer
vermelden) - 12 euro niet-leden.
Inschrijving: mail naar:
gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com of
0495 14 17 36

BEN JE NET OUDER GEWORDEN?
PROFICIAT!
De trotse ouders kunnen een gratis geboortegeschenk
ontvangen bij één van onze verantwoordelijken.Voor
onze afdeling kan je na telefonische afspraak terecht
bij Bisschop Ilse, Bruggestraat 124, 8730 Oedelem,
0474 84 16 89 of Verhaeghe Evi, Bruinbergstraat 12,
8730 Oedelem (Oostveld), 0475 92 13 59 of mail naar:
gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com. Of het nu je
eerste kindje is of je tweede, derde, vierde ... of je hebt
er eentje geadopteerd: iedereen kan de ‘Brieven aan
Jonge Ouders’ aanvragen. De volledige reeks omvat 20
nummers. Indien je nog nooit lid was (gratis of betalend),
heb je bovendien ook recht op een gratis lidmaatschap
van 1 jaar. Stuur je gegevens door naar bovenstaand
mailadres.
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KATHOLIEK ONDERWIJS

SINT-TRUDO

www.welkomerbij.be

www.welkomerbij.be

Infodag
op zaterdag
21 april 2018
SECUNDAIR ONDERWIJS
IMB

Mariawende-Blydhove
Boogschutterslaan 25 - 8310 St.-Kruis
Generaal Lemanlaan 145 - 8310 Assebroek
www.imb-brugge.be

OLVA

O.-L.-Vrouwecollege
Collegestraat 24 - 8310 Assebroek
www.olva.be

SABR

St.-Andreasinstituut
Garenmarkt 8 - 8000 Brugge
www.sabr.be

SASK

St.-Andreaslyceum
Fortuinstraat 29 - 8310 St.-Kruis
www.sask.be

SABR

St.-Andreasinstituut
Garenmarkt 8 - 8000 Brugge
Gentpoortstraat 1 - 8000 Brugge
(enkel kleuter - infodag 17 juni 2018)
www.sabr.be

SASK

St.-Andreaslyceum
Fortuinstraat 29 - 8310 St.-Kruis
www.sask.be

KLEUTER & LAGER ONDERWIJS
OLVA

De Touwladder
Collegestraat 24bis - 8310 Assebroek
www.olva.be
St.-Katarina
St.-Katarinastraat 132 - 8310 Assebroek
www.olva.be
De Meersen
Astridlaan 400 - 8310 Assebroek
www.olva.be
Steenbrugge
Baron Ruzettelaan 439 - 8310 Assebroek
Dries 4 - 8310 Assebroek (enkel kleuter)
www.olva.be

WONDERWIJS Brugge
Sint- Kristoffelstraat 125B
8310 Assebroek
Polderstraat 78
8310 Sint-Kruis
www.wonderwijsbrugge.be

Vivenkapelle
Bradericplein 16a - 8340 Vivenkapelle (Damme)
www.olva.be

SAMEN SINT-TRUDO
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INFORMATIEAVONDEN I.S.M. HUIS VAN
HET KIND BEERNEM (GRATIS)
Zondag 22 april, 10u: Bootcamp ouder-kind op het
grasplein Sporthal Drogenbrood te Beernem.
Donderdag 3 mei, 20u: Generatieverschillen & family
O.C. De Kleine Beer te Beernem.
Woensdag 6 juni, 19u30 Kinderziekten en kwaaltjes
Sporthal Drogenbrood Beernem.
Vooraf inschrijven verplicht via e-loket op
www.beernem.be.
Info mail naar: huisvanhetkind@beernem.be of
050 28 90 75.

beperkte groep (slechts 12 deelnemers) iets voor jou.
Kostprijs: leden: €18 - niet-leden: €24.
Inschrijven tegen: 26 april en betalen op rek. nr.
BE22 7381 1006 8447 van Gezinsbond Sijsele en
bevestigen via e-mail aan magda.keirse@hotmail.com
met opgave van telefoon en lidnummer.

BIJBLIJVEN!

OMGAAN MET MONDIGE KINDEREN

Hoe op de hoogte blijven? Activiteiten worden vaak een
lange periode vooraf vermeld in de Bondsklapper. Niet
iedereen noteert meteen die data en mist daardoor
soms een of andere activiteit. Als we over je mailadres
mogen beschikken kunnen we een herinnering sturen
enkele dagen voor de activiteit.
Je kunt je mailadres bezorgen aan onze
ledenverantwoordelijke: regine.lameire@telenet.be of
op mijn.gezinsbond.be, waar je ook je mailadres steeds
kunt aanpassen.

dinsdag 8 mei - 19u30

GEBOORTE

OOSTKAMP

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Kinderen zijn de laatste jaren mondiger geworden. Dit
zorgt voor nieuwe uitdagingen in het opvoedingsproces.
Wat zijn de oorzaken van dit ‘nieuwe gedrag’ bij
kinderen? Hoe kunnen we op een goede manier met
deze mondigheid omgaan en hen begeleiden tot
assertieve maar ook respectvolle volwassenen? An
Coetsiers, kinderpsychologe en gedragstherapeute,
geeft tijdens deze infoavond tips voor (groot-)ouders
en andere opvoeders. Kortom deze infoavond is een
must voor iedereen die betrokken is bij de opvoeding
en begeleiding van peuters, kleuters en kinderen. Deze
avond gaat door ism de Opvoedingswinkel in de Week
van de Opvoeding. Bovenzaal van de Valkaart.
Info: Cecile Van Deynse, tel. 050 82 55 80.

Ter gelegenheid van een geboorte kunnen jonge ouders
die reeds lid zijn van de Gezinsbond een kleine attentie
ophalen bij onze onthaalverantwoordelijke:
Bruynseraede Francine, Burg. Capellelaan 31,
0485 15 38 25.

SINT-ANDRIES
DANSEN OP COUNTRYMUZIEK
zondag 29 april - 15u

SMART-PHONE LESSEN ANDROID VOOR
BEGINNERS

Altijd al benieuwd geweest naar die country/linedancers,
naar waaruit die dansen zijn ontstaan, waarom het
zo leuk is om zelf te doen? Het demonstratieteam van
de Goodheart Linedancers neemt ons mee onder hun
vleugels. Voor ieder wat wils (al dan niet als een echte
cowboy - verkleden mag!), gaande van een demonstratie,
een gezellige drink met eventueel een versnapering tot
zelf de dansvloer betreden. Iedereen is welkom in het
Noordveld in de Noordveldstraat 33, 8200 Sint-Andries.
Deelnameprijs vanaf 6 jaar: €4 leden/€7 niet-leden
(welkomstdrankje inbegrepen).
Stuur snel een mailtje naar
gezinsbondsintandries@gmail.com met vermelding van
je naam, lidnummer, aantal leden en niet-leden en tel/
gsm-nummer. Betaling via overschrijving vóór 18 april
2018 met vermelding van naam en voornaam (zelfde
naam als inschrijvingsmail) op rek. BE98 9731 3503 9693
van de Gezinsbond Sint-Andries.

woensdagen 2, 9 en 16 mei
14u30 tot 17u00

GEZINSSPEEL- EN
SNEUKELWANDELTOCHT

DRINGEND GEZOCHT:
OPPASCOÖRDINATOR
We zijn nog steeds op zoek naar een oppascoördinator.
Kan je overweg met de computer en heb je een beetje
vrije tijd? Dan kan je tientallen jonge gezinnen gelukkig
maken.
Info bij Cécile Van Deynse, tel. 050 82 55 80 of
mailen: cecile.vandeynse@telenet.be.

SIJSELE

Plaats: De Cultuurfabriek - Stationsstraat te Sijsele. Heb
je ook een ‘smart-phone’? die je enkel gebruikt om te
bellen en/of berichtjes te versturen? Er is zoveel méér:
wekker - klok - rekenmachine - internet - gesproken
berichtjes - een foto nemen, opslaan en/of versturen je e-mails lezen en versturen - een berichtje sturen met
foto - je contacten beheren - praktische app’s installeren
en gebruiken: Kadaza, stocard (klantenkaarten) , de appwinkel ... Hoe werkt het? Ben je een startende smartphone gebruiker dan is deze kennismakingscursus in

zondag 27 mei - 14u

Vertrek tussen 14uur en 14u30 aan de KSA-lokalen in
de Koude Keuken, Fazantenlaan z/n. Deelnameprijs €3
leden/€5 niet-leden. Zijn jullie klaar voor de gezinstocht,
georganiseerd voor baby tot grootouder!? Zowel buggyals rolstoelvriendelijk. De ingrediënten van de vorige
editie: jullie, een natje, een droogje, spelletjes, (speel)
pleintjes en een wandeltocht van maximum 4 km, een
onvergetelijke sfeer/groepsgevoel… Voelen jullie het
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opnieuw kriebelen of zijn jullie nieuwsgierig en willen
jullie dit jaar niet ontbreken, schrijf jullie in door een
mail te sturen: gezinsbondsintandries@gmail.com met
vermelding naam, voornaam, lidnummer, (aantal) leden
– (aantal) niet-leden, een gsm-nummer en eventuele
voedingsallergieën. Graag de deelnameprijs voor 13 mei
2018 overschrijven op rek. BE98 9731 3503 9693 van de
Gezinsbond Sint-Andries met vermelding naam (zelfde
naam als inschrijvingsmail). Bij regenweer is er een
vervangactiviteit.

FAMILIEFIETSTOCHT

GIN TASTING

Zondag 22 april, 10u: Bootcamp ouder-kind op het
grasplein Sporthal Drogenbrood te Beernem. Donderdag
3 mei, 20u: Generatieverschillen & framily O.C. De Kleine
Beer te Beernem. Woensdag 6 juni, 19u30 Kinderziekten
en kwaaltjes Sporthal Drogenbrood Beernem.
Vooraf inschrijven verplicht via e-loket
op www.beernem.be. Info mail naar:
huisvanhetkind@beernem.be of 050 28 90 75.

donderdag 7 juni - 19u30

Zin in een leerrijke, gezellige maar vooral smaakvolle
avond? Gin & tonic is veel meer dan een aangename
aperitief of party-drankje. Dat kom te je weten op onze Gin
Tasting in het POC Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat 2.
Na een korte inleiding is er een degustatie waarbij 5 gins
met hun garnituren en tonics worden gepresenteerd. We
ruiken en proeven elke gin eerst puur, daarna kan je zelf
combineren met de verschillende tonics. Na het proeven
kies je elk 1 volwaardige gin & tonic uit de selectie van
5! De tasting wordt doorspekt met weetjes, verhalen en
anekdotes uit de rijke gin-geschiedenis.
De prijs is €30 /persoon.
Inschrijven vóór 3 juni door te mailen naar
gezinsbondsintandries@gmail.com met vermelding
van naam en GSM-nummer. Inschrijving is pas geldig na
betaling op BE98 9731 3503 9693.

SINT-JORIS
VAAR MEE MET DE MILIEUBOOT
zondag 6 mei

Hou zondag 6 mei vrij in jullie agenda! We gaan varen
met de milieuboot, die neemt je mee voor een boeiende
en leerrijke verkenning van de waterloop in eigen streek!
3u lang vaar je mee met een binnenschip op een van de
rivieren of kanalen in Vlaanderen. Ondertussen maak
je kennis met de rivier of het kanaal waarop je vaart,
het leven op en om het water, het belang van water
en watersystemen. Je ondervindt waarom integraal
waterbeheer, biodiversiteit en duurzaam omgaan met
water en waterlopen van levensbelang zijn. Wij varen
van Brugge naar Zeebrugge. Alle praktische informatie
vinden jullie terug op onze website of via de nieuwsbrief
in jullie brievenbus.

MOEDER- EN VADERDAGONTBIJT
zondag 27 mei - 8u30

Gezellig Ontbijt om Moeder- en Vaderdag te vieren! Naar
jaarlijkse traditie trakteren we jullie op een gevarieerd
en gezellig ontbijtje!! We verwelkomen iedereen in zaal
Sinjo met een glaasje bubbels of fruitsap.
Inschrijven kan via gezinsbondsintjoris@hotmail.be of
via ons secretariaat.

zondag 17 juni - 14u

Nieuw in ons aanbod: Familie-fietstocht! We trekken
er al fietsend op uit. We bieden jullie een sportieve en
ontspannende fietstocht voor jong en oud aan! Meer info
volgt via onze website en nieuwsbrief.

INFORMATIEAVONDEN I.S.M. HUIS VAN
HET KIND BEERNEM (GRATIS)

SINT-KRUIS
KINDEROPPASDIENST

Je kind vertrouw je niet aan eender wie toe. Elk van onze
oppassers uit jouw buurt heeft een infogesprek gehad
met onze plaatselijke kinderoppascoördinator.
Met de Gezinsbond zijn oppas én kind(eren) verzekerd
voor burgerlijke aansprakelijkheid. De babysitter is ook
verzekerd voor de verplaatsing. Zo ga je pas écht zonder
zorgen de deur uit.

KORTINGEN

Deze kortingen gelden voor alle leden, ongeacht het
aantal kinderen op vertoon van de lidkaart.
10% spaarkorting op Lijnkaarten (€16 )
5% spaarkorting op Go-pass, Rail-pass en Key card
Tot €2 spaarkorting op bioscoopcheques voor
Kinepolis (ook online via www.gezinsbond.be/vouchers)
en andere bioscopen.
4% spaarkorting op gsm-kaarten bij Proximus, Orange
en Base
Hiervoor kan je terecht bij Fabienne tijdens de
openingsuren van de winkel.
‘t Gazetje, Karel van Manderstraat 17a, 8310 Sint-KruisBrugge - 050 35 11 81 - fabienne.decloedt@telenet.be.

SINT-MICHIELS
BEZOEK HEEMTUIN IN RYCKEVELDE
zondag 29 april - 13u45

Vlakbij het kasteel Ryckevelde bevindt zich een
natuureducatieve heemtuin, annex blindentuin. Op
een domein van 3 hectare kan men er kennis maken
met de typische landschapselementen en de biotopen
van de arme zandgronden die de streek kenmerken.
Er is een wandelpad aangelegd midden in de tuin. Dit
pad is ook geschikt voor rolstoelgebruikers, blinden en
slechtzienden. Hiervoor zijn een gidslijn en brailleborden
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aangebracht langs het pad. Werkelijk iedereen is hier
hartelijk welkom! De heemtuin Ryckevelde ligt langs de
Oude Dosweg 4, te Sijsele. We verzamelen om 13u45,
voor start wandeling om 14u. Inschrijven niet nodig,
iedereen welkom. Wie geen eigen vervoer heeft en toch
mee wil wandelen, kan dat melden op ons mailadres:
gezinsbondsintmichiels@gmail.com, voor 24 april 2018.

BROUWERIJBEZOEK BOURGOGNE DES
FLANDRES
vrijdag 1 juni - 19u15

Na bijna 60 jaar is Bourgogne des Flandres terug in de
Brugse binnenstad met een eigen brouwerij. We bezoek
de brouwerij en ontmoeten de brouwer op zolder!
Bourgogne des Flandres bekleedt een heel bijzondere
plaats in het Belgische bierlandschap. Het is een typisch
voorbeeld van de Vlaamse versnijbierentraditie waarbij
oud en jong bier oordeelkundig gemengd worden tot er
een perfecte balans ontstaat. We gaan op verkenning in
de brouwerij en laten ons op zolder verrassen door de
geur van het mout en de verse hop. Hier wordt voor je
eigen ogen gebrouwen!
Plaats: brouwerij, Kartuizerinnenstraat 6, Brugge, om
het bezoek te starten om 19u30. Deelnemen aan het
bezoek kost €10 p/p, degustatie inbegrepen. Niet-leden
betalen €12 p/p. Aanmelden via mail, voor 20 mei
2018, gezinsbondsintmichiels@gmail.com. Betalen op
rekening BE43 0680 7137 0001, ook voor 20 mei.

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

BABYGESCHENKJES

Gezinnen-leden met een 2e of 3e baby, geboren in 2018,
kunnen een geschenkje afhalen bij Roos Logghe, Ter
Beke 10. Best even vooraf bellen op 050 38 94 07. Voor
een 1e baby, geboren in 2018, wordt op uw vraag, een
omslag met geschenk thuis bezorgd. De lidkaart is dan
gratis voor het lopende jaar indien je vroeger nog geen
lid was.

KINDEROPPASDIENST

Je kind vertrouw je niet aan eender wie toe. Elk van de
oppassers uit jouw buurt heeft een infogesprek gehad
met Daniella, onze plaatselijke kinderoppascoördinator.
Met de Gezinsbond zijn oppas én kind(eren) verzekerd
voor burgerlijke aansprakelijkheid. De babysitter is
ook verzekerd voor de verplaatsing. Zo ga je pas écht
zonder zorgen de deur uit. Wil je online een babysitter
aanvragen, Sint-Michiels zit in het digitaal aanbod.
Registreer je dan vervolgens als nieuwe gebruiker of
meld je aan met je log-in. Je betaalt het verschuldigde
bedrag rechtstreeks aan de babysitter. Kom je later
terug thuis dan afgesproken, kan er een extra kost
worden aangerekend. Wat kost het? €4 per begonnen
uur, met een minimum van 2 uur. Overnachten kost €20.
Daniella geeft je graag uitleg op alle andere vragen via
kod.sintmichiels@telenet.be.

OP ZOEK

Je bent enige ouder maar je hebt nood aan wat
ontspanning of een zinvolle activiteit. Dat mag geen
hindernis zijn voor je sociale contacten. Ons team zoekt
nog mensen (M/V) met jonge kinderen, die bereid zijn om
hun ideeën te delen in ons bestuur. Kinderen alleen thuis

laten is geen optie, daarom zorgen wij voor een oppas
gedurende de vergadering.
Interesse? Laat iets weten op onze mail of
via telefoon. Je bent meer dan welkom!
gezinsbondsintmichiels@gmail.com - 050 39 60 31 050 38 94 07.

SNELLEGEM
KINDEROPPAS
zondag 1 januari tot maandag 31 december

Voor het aanvragen van een kinderoppas en het
aankopen van verzekeringsboekjes, kan je terecht bij
onze coördinator voor de kinderoppasdienst, Maaike
D’Haene. Je kan je er ook aanbieden als nieuwe
kinderoppasser of om je prestatiebriefjes binnen te
brengen. Je kan er eveneens terecht met al je vragen
over de kinderoppasdienst. Maaike is te bereiken tussen
19u en 21u30 of via mail maaike.dhaene@telenet.be.

HEIMWEE NAAR VROEGER?
woensdag 23 mei - 20u

Mogen we nog eens terugdenken aan vroeger? Uiteraard!
Onze voorouders wisten toen nog niet dat de wereld
zo hectisch ging worden. Daarom neemt gids Marcel
Desmedt je graag nog eens mee naar vroeger: waar er
nog lang geen sprake was van social media maar van
mensen die elkaar ontmoetten op straat, waar kinderen
nog buiten speelden en niet urenlang op hun GSM zitten
te tokkelen! Waar een pint drinken in het café onder de
kerktoren schering en inslag was… Waar: Afspraak in zaal
De Schelpe (kleine zaal) - Eernegemweg 34 in Snellegem
Wanneer: woensdag 23 mei om 20u stipt. Prijs (drankje
inbegrepen): €2 voor leden van de gezinsbond en de
KWB - €3 voor niet-leden Vooraf inschrijven is niet nodig.
Dit is een samenwerking van de Gezinsbond Snellegem
en KWB Snellegem.

YOGA

Gezinsbond Snellegem organiseert reeds 12 jaar
YOGALESSEN. Zowel leden als niet leden zijn welkom op
maandagavond van 20u tot 21 u en op vrijdagavond van
17u30 tot 18u30. Alle sessies (toegankelijk voor mannen
en vrouwen) gaan door in zaal DE SCHELPE te Snellegem.
Inlichtingen: Martens Martine 050/812099 of
marte@telenet.be

NEEM EEN KIJKJE OP ONZE
FACEBOOKPAGINA!
Wilt u weten welke activiteiten er in Snellegem gepland
zijn? Of wilt u gewoon enkele foto’s bekijken van onze
afgelopen activiteiten? Het kan allemaal als u onze
facebookpagina bezoekt! En u mag ons uiteraard ook
‘leuk’ vinden! Doen!
www.facebook.com/gezinsbondsnellegem/
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NIEUW: KLEUTERTURNEN

Fit en gezond, ook voor kleuters! Het klinkt als een goed
voornemen voor volwassenen maar deze lesjes zijn wel
degelijk bedoeld voor de kleinsten onder ons. Kleuters
willen vooral plezier beleven aan het sporten. Aan de
hand van allerlei bewegingsspelletjes, klimspelen en
denkspelletjes worden hun motorische vaardigheden
en hun coördinatie aangescherpt. Perfect om ook als
kleuter fit en gezond door het leven te gaan! Reeks van 5
lessen: meer info volgt.
Info bij Sabine Mosar: sabine.mosar@gmail.com

WORDT VERWACHT: VERKEERSQUIZ

Hoe goed ben je op de hoogte van de recente en
de iets minder recente verkeersregels? Test het in
de Verkeersquiz! Er wordt verondersteld dat je als
weggebruiker de verkeersregels goed kent en correct kan
toepassen. Als voetganger, fietser en autobestuurder de
verkeersregels naleven draagt iedereen ertoe bij om het
verkeer een stukje veiliger te laten verlopen.
Meer info volgt ...

Varsenare. Er zijn enkele plaatsen vrij gekomen zowel
op dinsdag als woensdagvoormiddag.Je kunt op elk
moment instappen.
Info en inschrijven: brigitte.vandenbriele.be@gmail.com
of 050 31 47 34 of 0496 33 51 79.
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.

FIETSPECH ONDERWEG, WAT ERMEE?
woensdag 25 april - 20u

TAI CHI CHUAN

Je fietst graag, maar onderweg heb je pech. Wat te doen?
Tom Gilté van Tom’s Bikes komt jullie uitleg geven rond
veel voorkomende defecten bij het fietsen (binnenband
steken, gebroken ketting herstellen, achterste versnelling
bijregelen,...) en hoe je dit onderweg kan oplossen. Hij
doet dit aan de hand van praktische voorbeelden in SPC
Ter Straeten, zaal Crea.
Prijs leden €2, niet-leden €3.
Inschrijven bij Karl Vandermeersch via mail:
karl.vandermeersch@telenet.be of tel. 0485 15 28 64

tot maandag 25 juni

VEGETARISCHE LENTEGROENTEN

VARSENARE
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.be@gmail.com, 050 31 47 34 of
0496 33 51 79.

10 TIPS OM GEZOND OUDER TE WORDEN
dinsdag 17 april - 20u

Voordracht door Dr.Ir. Eric De Maerteleir in SPC Hof Ter
Straeten. Iedereen wil oud worden maar niemand wil oud
zijn. Waarom? De schrik voor aftakeling, zowel fysisch als
psychisch... Het psychisch element: wat bepaalt geluk
en wat kunnen we er zelf aan doen? Ook het fysisch
element is niet te verwaarlozen. Belangrijk is de voeding:
de hoofdelementen van een gezonde voeding worden
besproken. Welke tekorten bij senioren? Hoe oplossen?
Zin van supplementen bij het ouder worden? Belang van
bewegen en hoe moeten we dit doen? Op al deze vragen
wordt geprobeerd een antwoord te geven.
Info bij Dirk Rommel: dirk.rommel1942@gmail.com of
050 38 65 59.

DRU YOGA OP DINSDAGVOORMIDDAG EN
OP WOENSDAGVOORMIDDAG
dinsdag 17 april tot woensdag 27 juni

De Gezinsbond Varsenare brengt een lessenreeks dru yoga
op dinsdagvoormiddag en op woensdagvoormiddag
telkens van 10u tot 11.30u in het sportcentrum te

woensdag 2 mei - 19u - 22u

In deze kookles onder leiding van Peter Vandermeersch,
kok/docent van vegetarische kookschool 'De
zonnekeuken' (www.dezonnekeuken.be) ga je zelf
aan de slag met de nieuwe groenten en het frisse en
wilde groen van het moment. Je leert smaakvolle,
verrassende, volwaardige en doordachte vegetarische
lentebereidingen maken. Samen bereiden we een soep,
een hoofdmaaltijd en een dessert die we nadien samen
ter plaatse degusteren. De recepten zijn steeds eenvoudig
en gemakkelijk in te passen in de dagdagelijkse keuken.
Deze activiteit is bedoeld als kennismaking en zowel
geschikt voor beginners als voor mensen met ervaring.
Locatie: Vrijetijdscentrum Jabbeke, Vlamingveld 40 te
Jabbeke. Prijs (alles inbegrepen): leden Gezinsbond €25,
niet leden €35.
Inschrijven op voorhand bij Karl Vandermeersch
via mail: karl.vandermeersch@telenet.be of
tel. 0485 15 28 64. Je bent ingeschreven na telefonisch
contact of mail en na overschrijving van het bedrag
op de rekening BE46 7381 2906 9636 met vermelding:
Vegetarische lentegerechten + naam, lidnummer
Gezinsbond.

GARAGEVERKOOP
zaterdag 5 mei - 8u -13u

Woon je in Varsenare? Hou je een grote lenteschoonmaak,
ben je van plan om te verhuizen, liggen berging
en tuinhuis overvol? Kijk wat er weg mag en neem
deel aan de tweede garageverkoop van Gezinsbond
Varsenare. De verkoop in je eigen garage, carport of
voortuin start om 8u tot 13u. Verkopers wenden zich
tot lara.hugaert@skynet.be voor het bekomen van een
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verkopersfiche en bijhorend reglement.
Uiterlijke inschrijvingsdatum is maandag 30 april 2018.
Deelnemen kost €5 voor leden Gezinsbond, niet-leden
betalen €10. De inschrijving is definitief na betaling
van het inschrijvingsgeld op rek. BE46 7381 2906 9636
van Gezinsbond Varsenare. De volledige lijst met
verkoopadressen is gratis en kan enkel op vrijdagavond
4 mei 2018 afgehaald worden tussen 18u en 20u in
Hagebos 4 of op zaterdag 5 mei in Popstaelstraat 10. Je
kan de lijst ook via mail aanvragen vanaf vrijdag 4 mei op
lara.hugaert@skynet.be.

VERRASSENDE WANDELTOCHT IN
VARSENARE
zondag 24 juni - 13u30

Je kan in het Parochiaal Centrum een plannetje halen
voor een leuke wandeltocht door de vele paden, velden
en bos die Varsenare en omgeving rijk is. Er is een lus van
4 km en één van 8 km die los van elkaar of gebundeld
kunnen gewandeld worden. Tussendoor gelegenheid
voor jong en oud om te genieten van volkspelen en een
drankje te nuttigen.
Inlichtingen bij jdedaniloff@hotmail.com.

KINDEROPPASDIENST VARSENARE

ZEDELGEM
DAGELIJKSE MAKE UP
maandag 16 april - 19u00

Wil je er dagelijks stralend uitzien? Kom dan op maandag
16 april om 19u. naar de make-up sessie in Très Jolie
te Zedelgem om er onder deskundige begeleiding
een workshop dagdagelijkse gezichtsverzorging en
make-up te volgen. Deze sessie gaat door in Très Jolie;
Brugsestraat 236 te Zedelgem. Kostprijs: €25. Inschrijven
bij kariendesloovere@outlook.com. Tel: 050 208460 .

NAAIWORKSHOPS
donderdag 19 april - 19u00

In opvolging van de 4-delige naailes die in januari
doorging, volgt nu het naaien van een kleedje en dit over
3 avonden: 19/04, 24/04 en 03/05. Deze workshops gaan
door in LDC De Braambeier. Inschrijven op voorhand is
verplicht. Voor meer info kun je mailen naar gezinsbond.
zedelgem@gmail.com of bellen naar 0474 10 43 15.

VOLLEYBAL
maandag 7 mei tot maandag 25 juni - 21u-22u

VERKOOPSPUNT NMBS
PASSEN, LIJNKAART DE LIJN,
BIOSCOOPCHEQUES, GSM- EN
KORTINGSKAARTEN

Gezellig samen naaien onder professionele begeleiding.
Naai volgens je eigen patroon of herstel je kledij.
Reserveren hoeft enkel wanneer je een naaimachine
wil gebruiken. Er zijn steeds 2 overlockmachines en
een coverlockmachine vrij te gebruiken. Activiteit in
LDC De Braambeier in samenwerking met Oranje en De
Braambeier, Kostprijs voor 1 avond: €2,5 voor leden en
niet-leden.

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

De kinderoppasdienst met verzekering! Alle aanvragen
voor kinderoppas voor de afdeling Varsenare gebeuren
met het online programma: www.kinderoppasdienst.
be , gemakkelijk en zelf te besturen! Benieuwd? Ga eens
kijken!!!
Alle inlichtingen bij de coördinator kinderoppasdienst
Varsenare Tinneke De Leu, Popstaelstraat 10:
tinekedeleu@hotmail.com. of 0474/759453.
Zin om ook kinderoppas te zijn? Nieuwe kandidaat
oppassers maken ook eerst een afspraak met Tinneke.

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 na afspraak: tel. 050 38 43 24
of via mail kortingskaarten.gezinsbond@gmail.com .
De korting wordt op de spaarkaart geplaatst, dus breng
altijd je lidkaart mee. Ook aanvraag of hernieuwen
kortingskaarten NMBS op hetzelfde adres en na afspraak.

GEZINSBOND VARSENARE OP FACEBOOK

Wij heten u van harte welkom op onze Facebook pagina
“Gezinsbond Varsenare”. 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 u wel bij voorbaat.

Een groepje sportievelingen komt samen om op een
ontspannende wijze te volleyballen in de eerste zaal
van de Groene Meersen. 10-beurtenkaart voor leden
Gezinsbond: €15. Daarnaast betaal je jaarlijks een
verzekering. Voor meer info kun je terecht bij Hans
Portier op 0475 59 06 74.

NAAICAFÉ
donderdag 17 mei - 19u

NAAIWORKSHOPS
donderdag 7 juni - 19u

In opvolging van de 4-delige naailes die in januari
doorging, volgt nu het naaien van een keukenschort en
dit over 2 avonden:07/06 en 21/06. Deze workshops gaan
door in LDC De Braambeier. Inschrijven op voorhand is
verplicht. Voor meer info kun je mailen naar gezinsbond.
zedelgem@gmail.com of bellen naar 0474 10 43 15.
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CITYSCOOP.BE

LIJNKAARTEN Geldig voor meerdere ritten met de bus of tram van De Lijn
GO PASS

Voor jongeren van minder dan 26 jaar.
Geldigheid:

Leden van de Gezinsbond kunnen gsm-, trein- en lijnkaarten met korting kopen
in de plaatselijke verkooppunten van de Gezinsbond.
De Gezinsbond verkoopt ook Bioscoopcheques met een korting die tot € 2 kan
oplopen. Deze kortingen worden op de lidkaart waarmee je spaart gezet.
Prijs

korting

LIJNKAARTEN

€ 16

€ 1,60

ORANGE

€ 15

€ 0,60

BASE

€ 15

€ 0,60

PROXIMUS
Pay&Go

e

GO PASS 2 kl

€ 15

€ 0,60

€ 52

€ 2,60

e

€ 118

€ 5,90

e

€ 77

€ 3,85

e

€ 23

€ 1,15

KINEPOLIS

€ 11.05

€ 2,00

ANDERE
BIOSCOPEN

Raadpleeg www.gezinsbond.be

RAIL PASS 1 kl
RAIL PASS 2 kl
KEY CARD 2 kl

Gezinsbond vzw
Dienst Ledenvoordelen
Troonstraat 125 - 1050 Brussel
tel. 02-507 89 55
www.gezinsbond.be/ledenvoordelen

12 maanden vanaf de eerste gebruiksdatum, voor 10 enkele reizen in
de
2 klas.

Deze passen kunnen gebruikt worden tussen 2 Belgische stations (grenspunten
uitgezonderd)
RAIL PASS

Deze pas kan door iedereen gebruikt worden.
Geldigheid:

12 maanden vanaf de eerste gebruiksdatum, voor 10 enkele reizen.

KEY CARD

Deze kaart kan door iedereen gebruikt worden.
Geldigheid:

6 maanden vanaf de eerste gebruiksdatum, voor 10 enkele reizen in
de
2 klas.

Met de Key Card kunnen 10 enkele reizen afgelegd worden tussen een station naar keuze
en een station niet ver daarvandaan (± 15 km).
Er is geen tijdsbeperking voor al deze passen
Let wel: voor kinderen jonger dan 12 jaar en voor houders van een kortingskaart "groot
gezin" kan een gewoon treinbiljet voordeliger zijn dan het gebruik van één van deze passen,
zeker wanneer het om een treinreis over korte afstand gaat. Dus best informeren naar de
goedkoopste formule alvorens een pas te kopen.
KINEPOLIS VOUCHER
Kinepolis bioscoopcheques kunnen ook via www.gezinsbond.be/ledenvoordelen online
aangekocht worden. De spaarkorting komt automatisch in de online portemonnee.

de plaatselijke afgevaardigde:

Voor gebruik van de treinkaarten zie keerzijde

februari 2018

christus-koning
 de wimpel
gerard davidstraat 6
 pim pam poen
kard. mercierstraat 56
050 31 16 39

kleuterscholen
sint-lodewijkscollege

zaterdag

21 april 2018
9.30u 12.00u

sint-andries
zandstraat 69
 lenteweelde
jan breydellaan 56
050 31 63 22
 doornstraat 3
050 40 68 77
 gistelse steenweg 440
 blijmare
knotwilgenlaan 24
050 40 68 90


sint-michiels
immaculata
koningin astridlaan 4
050 40 45 07
 spoorwegstraat 250
050 39 45 93


infodag voor kleuters en
nieuwe leerlingen lager
basisscholensintlodewijkscollege.be
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MUMMIES IN BRUGES
SECRETS OF ANCIENT EGYPT
Vanaf 31 maart start de tijdelijke tentoonstelling “Mummies
in Bruges – Secrets of Ancient Egypt” in Xpo Center Bruges
(site Oud Sint-Jan in Brugge). Deze fascinerende expo bevat
9 menselijke én dierlijke mummies uit het oude Egypte van
meer dan 2.000 jaar oud. Daarnaast zijn ook meer dan 200
objecten uit het oude Egypte te zien, waaronder enkele die
nog nooit eerder werden tentoongesteld. Deze objecten en
mummies behoren tot de collectie van het Rijksmuseum
van Oudheden in Leiden (Nederland), dat 1 van de 10
belangrijkste Egyptische verzamelingen ter wereld bezit.
Grote infoborden en video’s doorheen de tentoonstelling
geven uitleg over de opmerkelijke rituelen van oude
Egyptenaren rond de dood en hun rotsvaste geloof in het
hiernamaals.

OP SPEURTOCHT MET DUMMIE DE MUMMIE
Xpo Center Bruges mikt met deze
tentoonstelling op een breed publiek.
Speciaal voor kinderen (8-12 jaar) is er
een speurtocht met Dummie de
Mummie, bekend uit de gelijknamige
kinderboekenreeks
van
de
Nederlandse schrijfster Tosca Menten.
De reeks won in Vlaanderen en
Nederland al meerdere prijzen.
Aan de hand van een speur- en doeboekje begeleidt
Dummie de Mummie het jonge publiek doorheen deze
tentoonstelling. Kraak de mummie-code en leer je naam
schrijven in hiërogliefen!
Naar aanleiding van de 10de verjaardag van Dummie de
Mummie en de release van het 10de deel in de zomer, zal
Tosca Menten enkele namiddagen komen voorlezen.

PRAKTISCH

31/03/2018 – 11/11/2018
Adres: Site Oud Sint-Jan Mariastraat 38 8000 Brugge
Openingsuren: Elke dag 10u-18u
Meer info, zie: www.xpo-center-bruges.be

LEDENVOORDEEL

Als lid van de Gezinsbond krijg je 3 euro spaarkorting
op alle tickets, ook op triotickets (Picasso-WarholMummies) gekocht aan de kassa. De korting wordt ter
plaatse toegevoegd in je online portemonnee. Betalen
met afnames is mogelijk.
Korting niet geldig op groepstarief, schooltarief,
nocturnes en online tickets.

VRAAG JE BABYSIT VIA 'MIJN GEZINSBOND'
Vanaf nu zal je de kinderoppasdienst terugvinden onder
'Mijn Gezinsbond'.
• Surf naar de Gezinsbond-website en klik op Mijn
Gezinsbond.
• Heb je nog geen gebruikersprofiel? Maak er dan gauw
eentje aan.
• Controleer je persoonlijke gegevens en vul ze verder
aan indien nodig.

ACTIVITEIT VAN HET GEWEST IN KADER
VAN WEEK VAN DE OPVOEDING
24 mei 2018 - 19u30

Tijdens de tienerjaren van je kroost kan het er pittig aan
toegaan. Er komt in een recordtijd zó veel op je af, dat je
misschien af en toe het noorden kwijt raakt.
Sarah Van Gysegem schrijft als redacteur van het
tijdschrift BOTsing van de Gezinsbond al zeventien
jaar over de opvoeding van tieners, en mocht al deze
ervaring bundelen in het pedagogisch handboek
'Typisch Tieners'. Het werd een praktisch boek propvol
herkenbare getuigenissen van ouders en tieners,
handige tips en adviezen van deskundigen.
Sarah Van Gysegem (zelf mama van drie, waaronder
twee volbloed pubers) doet graag haar verhaal over
alles wat zo typisch is aan tieners. Een verhaal over
wispelturige hersenen en hormonen, draaiende ogen,
slaande deuren en verschillende keren de eerste keer.
Ze geeft eenvoudige tips om het samenleven met tieners
vlot te laten verlopen, maar snapt perfect dat het niet
altijd evident is om die tips toe te passen. 'Tieners
opvoeden is af en toe stevig de mist ingaan. Beseffen dat
dit mag, en dat het overal wel iets is, kan ongelooflijk
veel deugd doen.'
Spes Nostra Instituut,
Pastoor Staelensstraat 4, 8210 Zedelgem.
Een samenwerking met het oudercomité van Spes Nostra
Gratis inkom
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DOLFJE WEERWOLFJE

Dolfje Weerwolfje is een
splinternieuwe spannende
musical voor het hele gezin,
gebaseerd op de succesvolle
kinderboekenreeks van Paul van
Loon.
Dolfje is een doodgewone jongen
van bijna zeven. Alhoewel, doodgewoon?
Op de nacht voor zijn zevende verjaardag gebeurt er iets
heel bijzonders. Dolfje verandert…
In het kille maanlicht veranderen zijn handen in kleine
klauwen, op zijn hoofd groeien twee punt-oren en hij
krijgt een witte staart! Dolfje is een weerwolf!
Dolfje zal moeten leren leven met het feit dat hij in de
dagen rond volle maan verandert in een weerwolf. En
dat zet zijn hele leven op zijn kop! Hoe zullen Timmie en
zijn ouders reageren? En wie is toch die vreemde man
die om de haverklap overal opduikt?
Met o.a. Jan Schepens, Katja Retsin en Dorothy Wuyts.
Duur: 70 minuten (zonder pauze)
Voor kinderen vanaf 6 jaar

PRAKTISCH

Deze voorstellingen gaat door
04/05/2018 – 19u15 Staf Versluys Centrum Bredene
10/06/2018 – 14u30 CC Scharpoord Knokke-Heist
16/06/2018 - 15u
De Spil Roeselare
Meer info, zie: www.dolfjeweerwolfje.be

LEDENVOORDEEL

Als lid van de Gezinsbond krijg je op vertoon van tickets
en lidkaart 15% spaarkorting ter plaatse toegekend
aan de merchandisestand van Dolfje (de shop). Je kan
aankopen in de theatershop betalen met afnames.
Prijzen variëren tussen 15 en 20 euro.
De korting geldt niet op speciale voorstellingen, tryouts en schoolvoorstellingen
Bestellen kan via www.dolfjeweerwolfje.be of
www.event-team.be of de website van het lokale theater.

LIDKAART WAARMEE JE SPAART
NIEUW AANGESLOTEN HANDELAARS
SHOEBADOE
Schooldreef 4 – 8020 Oostkamp
geeft 5% spaarkorting.
Kijk al eens op www.shoebadoe.be

PEBBLES FASHION

UW ADVERTENTIE KAN HIER
WORDEN AFGEDRUKT !
Verschijningsdata:
1 juli 2018, 1 oktober 2018, 1 januari 2019 en 1 april 2019.
Verspreidingsgebied Bondsklapper bij de leden van de
Gezinsbond:
Brugge-centrum, Assebroek, Koolkerke, Sint-Andries,
Sint-Kruis, Sint-Michiels, Sint-Pieters, Kristus-Koning,
Beernem, Oedelem, Sijsele, Damme, Moerkerke,
Loppem, Zedelgem, Varsenare, Snellegem, Oostkamp,
Waardamme, Hertsberge.
Totale oplage: 10.500 exemplaren.
Wie kan adverteren?
Handelaars met de ‘Lidkaart waarmee je spaart’
krijgen absolute voorrang voor het plaatsen van
een advertentie. Daarna volgen de partners van de
Gezinsbond en scholen
Het staat het gewestbestuur vrij om eventuele andere
adverteerders toe te laten.
Tarieven
1/1 800 euro (180x270) 1/2 400 euro (180x135)
1/4 200 euro (87x135)
1/8 100 euro (87x65)
De factuur zal worden opgemaakt telkens na het
verschijnen van een editie.
Bijkomende voorwaarden:
Enkel op de binnenpagina’s kunnen advertenties
worden voorzien.
Alle advertenties moeten in pdf (zonder bijkomende
aanmaak) worden aangeleverd.
De pdf moet uitdrukkelijk een maand voor de voorziene
verschijningsdata worden aangeleverd.
De Bondsklapper verschijnt enkel in zwart-wit en wordt
verstuurd onder krimpfolie.
Contactadres:
Eddy De Wispelaere, Buskinslaan 2, 8210 Loppem,
050 82 54 43, edwlop@skynet.be.

De Bondsklapper is het driemaandelijks gratis
informatieblad voor leden van de Gezinsbond vzw - Gewest
Brugge en wordt verdeeld over alle afdelingen van het
gewest Brugge, Assebroek, Beernem, Brugge, Hertsberge,
Koolkerke, Loppem, Moerkerke-Damme, OedelemOostveld, Oostkamp, Sijsele, Sint-Andries, Sint-Joris, SintKruis, Sint-Michiels, Snellegem, Varsenare, Waardamme,
Zedelgem.
Verantwoordelijke uitgever
Ronny Meulemeester, voorzitter,
Brugsestraat 178, 8210 Zedelgem

trendy kledij voor dames & heren
H. d'Ydewallestraat 15A - 8730 Beernem
T 050 278 929 - www.kledingpebbles.be
5% spaarkorting, niet cumuleerbaar met andere acties
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Filip Filliaert
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(Electro, domotica en verlichting)
Wingene Steenweg 49A - 8730 Beernem
T 050 694 219 - www.prolectro.be
5% spaarkorting, niet cumuleerbaar met andere acties
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SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST GEWEST BRUGGE PRAKTISCH WEETJE
Praktisch weetje over het misdrijf heling bij erfenis:
'Die pakt, heeft het’ luidt de volkswijsheid.
Niet altijd: bij het afsluiten van de inventaris dienen de erfgenamen een eed af te leggen voor de notaris 'dat
de inventaris compleet is'. De benadeelde erfgenamen leggen vervolgens klacht neer wegens meineed bij de
onderzoeksrechter tegen de ‘malafide’ erfgenamen.
De praktijk leert mij echter dat vele ‘malafide’ erfgenamen de toepassing van art.792 B.W. in de burgerlijke zaak na de
strafzaak onderschatten: u verliest uw volledig deel in de nalatenschap bij bewezen diefstal/heling door meineed.
(www.mieke-listhaeghe.be, www.facebook.com/AdvocaatMiekeListhaeghe)
Heeft u een vraag over (echt)scheiding, jongeren, contracten, erfenis, burenruzie, rechten en plichten als
gehuwde/samenwonende, ed.?
Dan kunt u elke tweede donderdag van de maand terecht bij advocaat Mieke Listhaeghe voor een richtinggevend
advies in Rusthuis Van Zuylen, Geralaan 50, 8310 Sint-Kruis, van 18 tot 20 uur.
Concreet gaan de zittingsdagen door op donderdag 12 april 2018 en op donderdag 14 juni 2018.
Let op: In mei is er geen zitdag (Hemelvaartsdag op donderdag 10 mei 2018) en de enige vakantiezitting gaat door op
donderdag 23 augustus 2018. Deze dienstverlening is gratis voor de leden op vertoon van uw lidkaart. Volg de pijlen
die u naar het juiste lokaal leiden.

VRIJWILLIGER DANKJEWEL!
Foto’s Michel Van den Brande, Afdeling Sint-Kruis
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