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TERVUREN: lieve kinder-  op-
pas gezocht met auto voor 
ophalen babytje(4m)van de 
creche.Afhalen+koken, 3 keer 
per week van 16u tot 19u.Bel 
0486/695.815

STERREBEEK - Kinderoppas 
woe pm (2-wekelijks), mogelijk 
ook weekavonden. Zoontje (3jr) 
aan school afhalen, eten maken, 
spelen. Auto vereist. 0473/269227 
of wrymen@yahoo.com

DE PANNE plopsaland 
1km, nieuw vak huis, 6pers, 
3slpks, rust, alle com-
fort, tuin+bbq,parking, 
WE/week 0473/589980   
www.vakantieverblijfdepanne.be

WESTENDE-BAD ge-
lijkvl.duplex vanaf€210all-
in.7pers+garage+terras,alle 
c o m f . 0 9 / 3 7 7 8 2 6 6 
i n f o @ w e s t e n d e d u p l ex . b e      
www.westendeduplex.be      

Vak.woning in oostduin-
kerke. 200m v strand, 3slpk, 
Gr terras met tuin, badk, 
2wc, tv, dvd. 0474.45.66.72 
Terstreep@telenet.be       

BLOESEMHOF GIJVERINK-
HOVE op 15 km van de kust. 
Vakantiewoning 2 tot 24 pers. 
0498549984 www.bloesemhof.com

O O S T D U I N K E R K E , 
huis,tuin,terras, garage, 3 
slaapkamers, volledig uitge-
rust, dichtbij strand 0476948404 
ter.doest@live.be          

RAVERSIJDE  zeedijkzon-
nig hoekapp 1e v 2slpk com-
fort democr prijs 0496 064207 
roland.coussens@gmail.com  

HOUTEM-VEURNE : mod.rust.
vak.hoeve Sikkel - 16p-4slpk+ 
slpzaal - omheind - 09/3801172 - 
johan.pauwels7@telenet.be

KOKSIJDE uitw.à zee bij plop-
sa app.4à6p alle peri.&comf 
0472575867 kokslabo@mail.com

OOSTENDE pracht herenhuis 
400m zee topligg tuin+bbq all 
comf 5 slpk babyger €330/we; 
vanaf €650/wk tel:053/784858  

GARDAMEER sportparadijs 
Dolomieten - Venetië - app 6pers 
fant panor reuzeterras 014/511015

ROME - citytrip op maat. Mooi 
aanbod van app. en B&B. Neder-
landstalig onthaal ter plaatse. 
www.romexl.com  

ITALIË - Mooie vakantiehuizen 
met zwembad. Persoonlijk gese-
lecteerd, betrouwbare service. 
www.insolita.be

ALCOSSEBRE nieuw app met 
zwembad   400m v zee int prijs 
0477/289231 costadeazahar.be

PYRENEES OF HUES-
CA - NATURAL PARA-
DISE - INFOR & BOOKING  
www.holidayhomespyrenees.com

C. BLANCA rust.gel.villa 90m v 
zee omheind 8p zwemb alle com-
fort 02/4527421 - 0476/62O042

MORAIRA(C Brava)-villa max 
8 pers/privacy/zeezicht/4 slpkm-
airco/3badk/zwembad/buiten-
keuken/bar/tuin-0498/859261

L’ESCALA, vakantiehuis 8 pers 
met zwembad, 150 m v zand-
strand, 0475/365333 na 19 u 
vakantiehuiscatalonie.be   

Andalusie: huis te huur 
6pers.3slpk. tuin-500m van 
mooi zandstrand-rustige ligging 
016/657172

zuid spanje:villa 
6pers.3slpk.2badk.prive zwem-
bad 2km van zee 016657172

ZW-FRANKR (Gers) Mooie 
vakantiewoningen voor 2 tot 
24p. Zwembad-Wifi-Prachtige 
streek-Zeer redelijke prijzen. 
www.FranceVacances.be      

Z FR VAK.W. 4à6pers.vern, 
zw.bad,TV vl.0499/160361  
http//users.telenet.be/vidauban-fr

lot&garonne.te huur huis2-
7p met privé verw zwb.  
w w w . m a i s o n - b a r o u . b e  
0475-261005

ZW-Fr 2 gîtes 6P kinder-
paradijs reuze zwemb alle 
comf  3ha tuin 0475 62 11 97 
www.clairveye.be           

Z WFR- pyren e en - b i o b o e r -
derij-6-22 pers- zwem-
b a d - r u s t - n a t u u r - k i n d v r - 
www.giteslaserre.com

Zuid-Ardèche Cevennes vakwn 
4-6 pers zwembad alle comfort 
van 305 tot 765 euro 0499 40 58 86 
www.saint-melany.be

DORDDOGNE vakantie-
park met zwembad+ res-
taurant.PARADIJS voor 
kinderen kijk snel site 
boscnegre-vacances.fr      

ZUID-FR comfort vakantiehuis-
je warm zwembad natuur prach-
tige streek www.lechastan.com

D O R D O G N E - C h a r m .
g e r e s t . h o e v e : V a k .
w o n in g n & g a s t k m e r s , a l l e 
comfrt,verwarmd zwembd,sport
ackindvr.,gasttafels op zaterdag 
i n f o @ a u m e r l o t . c o m           
www.aumerlot.com           

Perpignan, 30 kmMid zee en 
Sp grens, prachtige villa,4 slp,2 
bdk, zwemb/masmatyas.net

ACHOUFFE-HOUFF verh vak-
won 6-8-12-20-25-28-32p grote 
groep mog Devlieghere Joel 
051/656036 www.joeldevlieghere.be

ARD 2 pracht huizen aanrader 
grote speelzolder 2/14p speelca-
ravan in tuin www.bri-gites.be

www.ardensevakantiehuis.
be - 12pers. langs Ourthe -  
benoitbedoret@gmail.com - 
0475/501852

Trois Ponts Ard villa 17p 6 slpk 
3dch  jacbad bbq 0472 406490 
www.blauwevilla.be  

LA ROCHE EN ARDENNE. 
Gite met sauna, gratis wifi, bil-
jart, alle comfort 22-30-52pers. 
www.vakantiemembre.be      

LE MESNIL (Viroinval) va-
kantiehuis 10-14-22-32-54 pers. 
www.fermeleclercqz.com

Bomal s/O luxe chalet met tuin 
14 p, 6 slpk, 3 badk, saunahuisje, 
info@lapierreuse.be

Winter/Lente  in bos te Rienne 
Unieke Vak.Won. 14 p. 015/250573 
www.leboissauvage.be

Merelbeke:ik zoek iem vr huisho
uden+kinderoppas,rijbewijs+be
zit auto ndzk 0476/652504

WIELSBEKE huishoudster 
11u tot 15 u goed kunnen ko-
ken en kunnen autorijden TEL 
0495287552

Dilbeek, rustig gel 3-gevelvilla, 
grote liv en eetk, ruime keu-
ken, veranda, 5 slpk, badk en 
douchek, gar, 2 keld, zold, 8 are 
- 0485 41 60 88

OOSTENDE gerenoveerd zonnig 
app, living parket,open keuken,2 
grote slpk, badk,lift,

5min te voet v zee, ook ideaal als 
2de verblijf T 0472606092

DIJLEVALLEI SMIDSE stijlv 
geren a/luxe gr tuin vr 3-4 gezin 
www.desmidse.be 016/472682 

Vakantiewoning 4* Vlaamse Ar-
den.14 pers,5slk, kindvriendelijk,  
w w w . b e d a n d b r e a k f a s t -
v l a a m s e a r d e n n e n . b e 
0496 280700 
G u y.v e r e e c ke @ a t s - nv. b e      
Www.villaegmont.be         

Westhoek :  De Doornhaege in 
Handzame  10 tot 16 personen  
tel. 0488 307 612 

WWW.STEDE.BE vakwon 
4-KHOEVE 14p 5slk kindvr, al cmft, 
koer, tuin, nu nog HS=LS-prijs

ɅɅ Kinderoppas

ɅɅ Vakantie kust

ɅɅ Vakantie buitenland

ɅɅ Vakantie Spanje

ɅɅ Vakantie Frankrijk

ɅɅ Vakantie Ardennen

ɅɅ Huishoudpersoneel

ɅɅ Immo te koop

ɅɅ Vakantie binnenland

NIEUWPOORT app2/4pers 
1slk+1slbn gr zonnterr 100mzee 
057445049

nieuwp.bad.mooi zon gellvl app 
50m zee 5p gar geen dier.6-20 
aug.05177889300477177330

NIEUWP Vakantieh 7p+baby. 
Alle comfort vr gezelschap met 
kdn,geen gesleur! 0476788555 
www.vakantiehuisnieuwpoort.be

Nieuwpoort: te huur voor va-
kantie: mooi gezellig apparte-
ment voor 4 personen + ga-
rage, fietsen 50 m van zee; vlak 
bij winkels, tram 03 636 45 79  
w w w . d u i n e n v e l d . b e  
www.residentiewarande.be

KNOKKE-HEIST, app. te huur, 
zeedijk, 5-7 pers. alle comfort, 
gar. huren mog. 0474585089 
fietje@pandora.be          

KOKSIJDE, vakantiewng 4 
slpk tot 10 personen all in. 
420m van strand. inlicht.  
tom@zakenkantoorlagae.be 

KOKSIJDE: cottage 
(1933),100 mv zee,5 sl 
,tuin,parking, 10 p,   0479225948 
g . g . a d a m @ t e l e n e t . b e         
www.villaverduronnette.be  

HEIST ZEEDIJK app. 6pers.
mooi zeezicht alle comfort 1wk-
vanaf €375 al inbgr 0478652137

WESTENDEBAD rust bung 
3slk a/comf gar speelt kro-
kusv. paasv. mei juni al/p&we 
0477/775717

BEAUVOORDE - VEUR-
NE 3woningen 5-25p speel-
tuin, terras, actieve hoeve  
0 4 7 4 / 7 0 0 9 4 1  
w w w . t o o i e v a a r s n e s t . b e 
beatrijsdevrome@hotmail.com

ITALIË-UMBRIË Typisch 
Appartementen in Agritu-
rismo met zwembad.Leuke 
activiteiten voor Kinderen  
WWW.IPERUGINI.COM

ITALIE. vakantiewoningen, 
agriturismo’ s en B&B’s voor 
verrassende reis naar een ander 
Italië. www.italiehuis.com. 

CORSICA,prive villa2/7p alle 
comfort,zee-bergvak.,vanaf 
450€p/wk tel. 0485461210 

ZWARTE WOUD bij Vlaamse: 
mooie kamers en appartemen-
ten, fijne keuken, faire prijs.        
00497669707   vraag veerle     
www.felsenstueble.de

TOSCANE/UMBRIE App.
Agriturismo Trasimeno-
meer fam.sfeer-zwembad-
speeltuin -10% lezers bond  
www.boschettodellago.com

ZWFR: 2/4/6 pers Kindvr  (zelf 
4), verw zwembad, wandel  fiet-
sen,  www.litjolie.com 

GARD villa 12p zwb, wifi, na-
bij Uzes ,Avignon,alle comfort. 
www.flaugies.com           

onthaasten genieten rust 2 wo-
ningen max 14p zwb kindvr 
www.vakantierust.be 0497599762

P R O V . R I E Z : 5 v a k .
won.+2ch.d’hôtes:La Menthe à 
l’Ô:bij Gorges du Verdon-verw.
zwb-alle conf-rust-kindvr.: 
couleurmentalo@gmail.com/ 
www.menthe-alo.com

PROVEN CE- Lub e ro n -Va -
kantiewoning-4/6/12 pers-
alle comfort-mei,juni,sep 
www.masdelea.be            

ZW FR-TARN ET GARON-
NE-8 pers,charmante gerenov 
grange,alle comfort,verw 
zwemb,rustig 5ha verzicht, 
www.lesolviel.be

GEDINNE/vak.huis 8-25p°2012-
jaccuzzi-poolbiljart-tafelvoet-
bal-buitendouche-fietsafspuit-
plaats-bbq-petanque-afgesloten 
speeltuin-visvijver&boot-WIFI 
www.chaletmasure.be

Authentiek Ardeens vakantie-
huis 8-14/17p Lesterny ruim, 
speelzaal, bar www.kazelle.be

De snelste weg naar 447.800* lezers...

www.zoekertjesdebond.be
Plaats nu snel uw advertentie op onze website www.zoekertjesdebond.be(*
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Troonstraat 125 • 1050 Elsene
Tel. Gezinsbond vzw 02 507 88 11
Tel. Redactie 02 507 89 22
www.gezinsbond.be
435-0305223-44

Verantwoordelijke uitgever :
Marc Decloedt, 
Gladiolenlaan 6,
8400 Oostende

Reclame Publicarto:
Driehoekstraat 18, 9320 Aalst,
tel. 053 82 60 80

De redactie van de Bond is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud 
van de advertenties.

Drukkerij: Concentra Hasselt

DE BOND
veertiendaagse gezinskrant

94ste jaargang• Als uw adres verandert 
en u de Bond zonder onderbreking verder 
wil ontvangen, is het noodzakelijk de 
wijziging 2 weken op vooraf mee te delen 
aan Gezinsbond vzw, Administratie leden 
en vrijwilligers, Troonstraat 125, 1050 Brussel. 
U kan de adreswijziging ook doorgeven via 
https://mijn.gezinsbond.be

Naam:  ...................................................................................
Voornaam:  ...........................................................................
Oud adres:  .............................................nr. ....... bus: .......
Postnummer/Gemeente: ...............................................
Lidnummer ..........................................................................
Nieuw adres vanaf .............................................................
Straat:  .....................................................nr. ....... bus: .......
Postnummer .................... van je woonplaats (niet 
van de fusiegemeente)
Plaats .....................................................................................
E-mail: ...................................................................................

BÜTGENBACH - Villa 25p. 
&Landhuis 33p. Tel.087/851629  
info > www.villa-chavet.be

Omg Durbuy woning 10 pers 
met grote speeltuin en toestellen 
www.la-foulerie.be

Vakantiehuis 7 pers ’Hôtel 
des familles’ Houyet aan 
de Lesse. Karaktervol ap-
partement/mansarde in 
een typisch ardeens he-
renhuis. 3 kamers, 2 badk 
vanaf 300€/w.e. 0477/35.36.42 
info@haltedardenne.be      

VRESSE AAN SEMOIS 2toffe 
Gîtes 22-32 p. wifi sauna bil-
jart grote tuin fietsvr. kindvr.  
www.belhome.be

3 Vakantiewoningen vresse sur 
semois voor 8/12/14 pers. alle 
comfort www.darden.be

DORDOGNE - VAKANTIEPARK
15 chalets 4*, kindvriendelijk,

natuur, rust, zwembad, comfort
Nederlands gesproken

www.castelwood.fr

www.cap.be  

Vakantiewoningen Zuid-Frankrijk
Vraag onze gratis brochure

villa’s, typische woningen en gîtes met zwembad

www.reli.be         016 772 772

www.fronzita.be

Vakantie
woningen

itaLie

FRONZITA_15x30mm_deBond.indd   119/11/15   16:10

CASTELLANE HT Pro-
vence woning 6 pers 
meer+zwembad op domein.  
users.telenet.be/bocket

Rustige villa 9 p te huur in 
kunstenaarsdorp tussen Tou-
louse en Pyreneeën, 0475297662 
www.carla-bayle.be         

HOURTIN (Médoc) app 
50m v/h meer (7000ha) kin-
der-& watersportparadijs:  
www.hourtin.be

BARJAC 8p. met zwembad  
www.vakantiehuis-frankrijk.nl/
vakantiewoningen.php?villa=7520

FRANKRIJK vr.2/5/8/15p, 360€/695€,  
vakantiewoning-le-noyer.com -  
0486/688436  

Ardèche vakantiehuis te 
huur zwembad rivier kindvr. 
0033466251529 www.clairval.net  
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• Klimaatcalculator

Vliegkilometers compenseren, 
kan dat wel?

Stel, ik vlieg naar Japan. Dat is een 
heen- en terugvlucht die optelt tot 
bijna 19.000 kilometer vliegen. En 
goed voor een CO2-uitstoot van bijna 
zeven ton. Die ‘koolstofschuld’ die je 
aan je (klein)kinderen achterlaat, kan 
je evenwel ook ‘afkopen’ door bomen 
te laten aanplanten. Maar is dat wel 
realistisch en zinvol? Ecolife en BOS+ 
vonden van wel en ontwikkelden een 
klimaatcalculator voor zowel auto als 
vliegreizen. Met de goed gevonden 
slogan Turning travel into trees. 
Een hectare bos in Vlaanderen heeft 
minstens een eeuw nodig om tus-
sen de 5 à 20 ton CO2 vast te leggen. 
Indien we de jaarlijkse uitstoot van 
alle hier gevestigde industrie, ste-
den, transportmiddelen, enzovoort 
zouden compenseren, zou daarvoor 
bijna 10 miljoen hectare bos moeten 
aanleggen, ruim zeven maal de totale 
oppervlakte van ons gewest. En in-
dien we dat voor heel de wereld zou-
den proberen, zou er een oppervlakte 
van drie keer Rusland nodig zijn. Niet 
echt haalbaar dus…
Het enige valabele antwoord op de 
dreigende klimaatontsporing is dus 
een overgang naar een koolstofarme 
energieopwekking en een grotere 
energie  efficiëntie. Bij auto’s lijkt 
elektrische aandrijving ons dichter 
bij die koolstofneutraliteit te bren-
gen, maar bij (grote) vliegtuigen is 
dat heel andere koek. Er wordt wel-
iswaar geëxperimenteerd met bio-
brandstoffen en kleinere vliegtuigen 
op zonne-energie, maar de toepas-
sing op grote schaal is nog niet voor 
morgen. En ondertussen tikt de kli-
maatklok… Compensatie van CO2 
door herbebossing moet dus als een 
sluitstuk van een klimaatstrategie 
worden beschouwd, waarbij de prio-
riteit eerst en vooral moet gaan naar 
de beperking van de uitstoot. Bo-
vendien is bebossing veel meer dan 
een middel tot koolstofopslag. Bos-
sen dragen immers niet alleen bij tot 
meer biodiversiteit, ze regelen ook de 
waterhuishouding van onze bodems, 
hebben een afkoelend effect nabij 
steden of brengen mensen gewoon 
tot rust en soms tot zichzelf.

Online Tool
Samen met Ecolife heeft BOS+ een 
online tool ontworpen waarmee je 
kan zien hoeveel jouw verplaatsing 
met de auto of met het vliegtuig aan 
CO2-uitstoot heeft gekost. Die uit-
stoot kan gecompenseerd worden 
met de aanplant van boompjes. Een 
duurzaam beheerd bos kan geduren-
de anderhalve eeuw koolstof vastleg-
gen, maar beide organisaties verkie-
zen een scenario waarbij je over een 
termijn van tien jaar je uitstoot com-
penseert. 
Bebossing gebeurt voor de helft in 
Vlaanderen, waar de jaarlijkse CO2-

opslag op 7,3 ton per hectare wordt 
geschat. De andere helft gebeurt in 
Ecuador waar de koolstofopslag door 
het tropisch klimaat hoger ligt: zo’n 
10,5 ton jaarlijks per hectare. Tegen 
2020 hopen de initiatiefnemers tien 
miljoen boompjes aangeplant te heb-
ben. C.D. •

• Op www.treecological.be leer je alles 

over deze tool. Voor een compensatie 

van minstens 40 euro op jaarbasis kan je 

een fiscaal attest verkrijgen.


